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LUCIEN ANATOLE PRÉVOST-PARADOL 

De tegenwoordige oorlog was naauwelijks begonnen, nog was 

Europa in spanning, wachtende op de dingen die komen zouden, 

en nog stonden Pruissen en Franschen tegenover elkander, het 

zwaard in de hand, maar heide als het ware aarzelende toe te 

slaan, toen te midden- van dat alles de treurmare weerklonk: 

"Prévost-Paradol heeft een einde aan zijn leven gemaakt." Onze 

lezers herinneren zich- ongetwijfeld den diepen en sinartelijken in

druk, dien het tragisch einde van een der edelste en meest be

gaafde mannen welke Frankrijk beaat moest te weeg hïengen; en 

toch de man, die gevallen was als een offer van zijne eigene 

beginselen, was slechts een eenvoudig... publicist 'j een inan zon

der politieke heteekenis, die verscheidene malen met verplette

rende minderheid de nederlaag bij de verkiezingen geleden had, 

kortom iemand, van wien men wel gehoord had, wat hij zeide, 

maar van wien men niet wist, wat hij deed. 

En wel moeten die woorden van gewigt, wel moet Paradol een 

denker van eenige beteekenis zijn geweest, dat zijn dood een zoo 
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algemeen leedwezen en eene zoo groote ontroering onder alle ont
wikkelden veroorzaakte. Dat dit zoo was, hopen wij door eene 
levensschets van den talentvollen schrijver onzen lezers te toonen. 

Lucien Anatole Prévost-Paradol werd 8 Augustus 1829 te 
Parijs geboren. Zijn vader was. een gepensionneerd bataillonschef 
bij de genie van de marine; zijne moeder eene tooneelspeelster, 
"sociétaire de la Comédie Francaise," die hem zorgvuldig opvoedde. 
Eeeds vroeg openbaarde zich de uitstekende aanleg van den jongen 
Paradol, zoodat het niet te verwonderen is dat hij, tot de studie 
bestemd, ook een zeer goeden kursus op het college Bourbon waarnam. 
In 1848 kreeg hij den eersten prijs in fransch proza, in het vol
gende jaar den "prix d'honneur" in de filozofle. Na drie jaren op 
de "école normale" te hebben doorgebragt, was hij in 1851 
zoo ver dat hij het regt had, als openbaar onderwijzer op te treden; 
maar een dusdanige werkkring was hem te eng; hij voelde zich 
niet te huis in eene betrekking als onderwijzer, die, al bevrijdde 
zij hem materieel van zorgen, de behoeften van zijnen geest niet 
bevredigde; hij bleef dus liever te Parijs, om er, terwijl hij door 
letterkundigen arbeid in zijn onderhoud voorzag, zijne studiën 
voort te zetten. 

In de eerstvolgende jaren, tot on zijne promotie tot doctor in 
de letteren, verwierf hij grooten naam door twee geschriften: 
het eene, Lofrede op Bernardin de St.nPierre, in echt rhetorischen 
stijl, verkreeg in 1851 den "prix d'élociuence", door de Académie 
uitgeloofd; het andere, een overzigt der geschiedenis van Frank
rijk, in 1854 geschreven, maakte veel opgang en beleefde nog 
elf jaren later een tweeden druk. De twee theses, waarop hij 
tot doctor in de letteren werd bevorderd, betroffen Jonathan 
Swift, in het Latijn, en Elizabeth en Hendrik rV, in zijne moe
dertaal. Deze laatste thesis, welke P&radol in 1862 omgewerkt 
nog eens uitgaf, behandelt de betrekkingen tusschen Elizabeth en 
Hendrik IV, eene thesis, ook voor onze geschiedenis van eenig 
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gewigt, omdat Anjous verraad en de fransche furie van 1583 eronpar- . 

tijdig en naauwkeurig in behandeld worden. • Trouwens het geheele stuk 

•deed zien, dat de jonge schrijver iemand was van degelijke ontwikke

ling, met een scherpen blik begaafd, van waarheidlievenden geest,: 

on die niet terugdeinsde, om daar, waar het noodig was, aan 

zijn ijdel volk de hardste waarheden te zeggen. • 

En als zoodanig heeft Prévost-Paradol zich altijd getoond. In 

•al wat hij geschreven heeft is die wetenschappelijke ernst nietje 

miskennen, waardoor het klassiek gevormde oppositiehoofd zich onder

scheidt van advokaten als Jules Pavre en Gambetfca. Nergens vindt 

men bij Paradol.die gemeenplaatsen, dat schermen met frazen, hetgeen 

aan bijna alle > fransche politieke mannen eigen is1; hij schetst 

feiten, behandelt toestanden,'maar slaat niet door. Ware Prévost-

Paradol in plaats vwo' Gfambetta thans te Tours in de delegatie, 

•dan zou zeer zeker. Bazaino niet officieel van verraad beschuldigd 

zijn geworden. •+— Daarenboven bezat Paradol eene gave, die hem 

tot den geduchtsten engevaarlijksten tegenstander van zijne politieke 

vijanden maakte, hij had nl. ter beschikking eene fijne en scherpe 

ironie, .van welke hij dan ook een ruim gebruik>heeft gemaakt. 

Bat een man'van zulke talenten, én die zoo meesterlijk schrij

ven kon, zich moeijelijk aan het politieke leven kon onttrekken, 

was te begrijpen, en juist omdat aan de intellektuele kringen 

van de fransche maatschappij de overheersohing van een Napoleon 

tegen de borst stuitte, waren ér weinige' wetenschappelijke man

nen, die weerstand konden bieden aan de verleiding,, in de ge

lederen der oppositie de zaak van de vrijheid te verdedigen. Daarom 

bleef Paradol zeer kort werkzaam in wetenschappelijke betrekking, 

als professor in de fransche litteratuur te Aix, waartoe hij op het einde 

van ,4855 was benoemd, en reeds een jaar daarna zien wij'hem 

werkzaam bij de redaktie van het degelijkste blad van Frankrijk, 

het Journal des -Debat*. Tan 1856 tot 1860 was hij eenijverig 

medearbeider aan dat blad, en ofschoon'hij het korten tijd voor 



4- LJJCIEN ANA.TOLE PRÉVOST-PARA.D0L. 

de Presse verliet, keerde Hj spoedig tot de Débats terug. Ook. 
nog in latere dagen waren zijne artikelen en premiers-Paris een 
sieraad van dit Had, en hoe bezadigd en fijn Mj ook schreef, 
toch kon hij niet ontgaan dat in April 1863 eene waarschuwing 
aan het Journal des Débats door Persigny werd gegeven, om 
te heftige uitdrukkingen door hem, Paradol, tijdens den verkie-
zingstrijd gebezigd. 

Tijdens dat Paradol aan meergenoemd blad werkzaam was, 
vond hij toch nog tijd en lust om groote veelomvattende 
werken te schrijven, allen evenzeer van die degelijkheid en dien 
zedelijken ernst doortrokken, welke hem kenschetsen. Er zijn weinig 
Pranschen, die zoo bezadigd en tevens zoo krachtig het woord 
kunnen voeren, als aan hem gegeven was; en dan behoeven wij 
ons niet te verwonderen, dat een man als Hj, al heeft hij nooit 
werkdadig deel aan het staatsbestuur gehad, toch een grooten 
naam onder zijne geestverwanten en eene europesche vermaardheid 
verkreeg. Wij zeggen: "geestverwanten", dat is eigenlijk verkeerd; 
Paradol heeft geene geestverwanten; geheel alleen volgt hij zijn 
eigen gang, hij sluit zich bij geene enkele partij aan, maar 
wendt zijne talenten alleen daar aan, waar hg zelf onderzocht en 
volgens zijne innige overtuiging waarheid gevonden heeft. 
Hij was de man niet, om met een partijprogramma voor zich, 
met groot gedruisch en holle woorden theoriön te verdedigen; en. 
evenmin, onzes inziens, iemand die in eene volksvergadering of 
als regent op zijne plaats ware geweest; daarvoor was hij te diep 
zedelijk, te groot van karakter. Dit neemt intusschen niet weg, 
dat wij hem liever dan een Gambetta of Kochefort thans in 
het bewind van 's lands verdediging (Je gouvernement de dé-
fense nationale, zoo als het zich zelf noemt) hadden gezien. In 
alle geval kan men uit Paradols zelfstandigheid het best verkla
ren, hoe Hj bij zijne kandidatuur voor het "Wetgevend Ligchaam 
steeds de nederlaag leed. 
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In 1857 werd een uitstekend geschrift van Prévost-Paradol, geti

teld: ('over de plaats, die het huisgezin in de opvoeding moetinne-

men", door de Académie des seienoes morales met een prijs be

kroond; eene belooning, die in het gecentraliseerde Frankrijk, 

waar ook de wetenschap zich, door de Académie, in een soort van 

knellend juk bevindt, als een officieel bewijs van verdienste geldt. 

Van meer dadelijk gevolg dan dit werkje was een artikel van 

zgne hand in de Revue des Beux-Mondes, in 1858 geschreven 

en getiteld: "over de vrijheid van eeredienst in Frankrijk", Als een 

belangrijke bijdrage tot den aard van het keizerlijke gouvernement, 

hoe het in mooije woorden alles verkondigde en prees wat het 

inderdaad onderdrukte- en met voeten trad, en tevens als een bewijs, 

hoe Paradol gewoon was de gebreken in de staatsinrigting zonder 

aanzien des persoons aan te wijzen, achten wij het niet ongepast 

een oogenblik bij dit opstel te verwijlen. Vrijheid van godsdienst 

en van het uitoefenen zijner godsdienstpligten was aan ieder 

fransch burger sedert de revolutie Verleend, en zoowel de charte 

van de Bourbons als die van Lodewijk Filips hadden dit regt 

erkend. Maar artt. 291 en .294 van den code pénal behelzen de 

bepaling j dat vergaderingen van meer dan twintig personen de 

toestemming van de overheid vereischen. Dat de katholieke kerk 

nooit van overheidswege naar aanleiding van die bepalingen werd 

lastig gevallen, spreekt van zelf; maar hoe dikwijls kon het 

niet voorkomen, dat de overheid, om welke reden dan ook, 

aan protestanten, en in het algemeen aan andersdenkenden verbood 

bijeen te komen om hunne godsdienstoefeningen te verrigten. 

En opdat men niet moge meenen dat hij hier een geval stelt, het

welk in de werkelijkheid nooit voorkwam, betoogt Paradol, dat inder

daad dikwijls op bedoelde wijze van die artikelen door jezuïtische over

heden of fanatieke regeringen misbruik is gemaakt, ja , dat onder 

de burgermonarchie meermalen processen hierover gevoerd zijn en 

dat, toen het hof van Orleans den 9 Januarij 183 8 , in deze zaai 
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de protestansche 'eischers in het gelijk had gesteld, eenige maan
den later het hof van kassatie de schoone leer verkondigde, dat 
de wet de vrijheid van godsdienst wel toestond, maar dat het 
verbod, eene vergadering van meer dan twintig personen zon
der toestemming der overheid te houden, ook op bijeenkomsten 
van godsdienstigen aard toepasselijk was. En zoo bleef het tot 
in 1848, toen voor korten tijd, als een geschenk der republiek,. 
eene in waarheid uitgeoefende vrijheid van eeredienst aan alle Fran-
schen ten deel viel. Maar nog vóór dat Lodewijk Napoleon Bonaparte 
president was geworden, werd dit'regt in de praktijk erg belemmerd f 
door de konstitutie van 1852 is de toestand van vóór 1848 we
der in het leven geroepen, voornamelijk op aanstoken der jezuï-
ten, wier hulp de president toen behoefde. Ten overvloede be
sliste ook het hof van kassatie 9 December 1853, in eene dergelijke 
kwestie, dat de beperkende bepalingen op het regt van verga
deren ook op godsdienstige bijeenkomsten van kracht waren. —-
Kalm, doch krachtig en te overredender, daar de schrijver 
een heldere, logische uiteenzetting der kwestie in een schoonen 
stijl heeft gekleed, toont Paradol in die eenei zaak de leugen 
aan van •, het keizerrijk, dat alle grootsche ideeën van 1789 in 
beginsel verkondigt, om ze in de praktijk te onschadelijker te 
maken. 

Dat dit artikel druk gelezen, druk besproken (het verscheen 
ook afzonderlijk bij Michel Lévy) en, . . . in beslag genomen werd > 
is natuurlijk. Van dit oogenblikis de naam van Paradol gevestigd, 
en even verlangend de lezers van de Débabs naar artikelen uitza
gen die van hem afkomstig waren, evenzeer begeerden de op
positiepartijen den talentvollen schrijver aan zich te verbinden. 
Maar wij hebben reeds gezien, dat Paradol te veel filozoof en 
van te groote moraliteit was, om. ooit zijne handelingen .aan het 
programma van eene partij vast te knoopen. Van daar, dat van 
een gezamenlijk optreden met andere opposanten geen sprake kon 
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'zijn; eerst in i860 bij dé fusie 'van alles wat met hetbonapartis-

tische bestuur ontevreden•• was, ' stemde hij toe mede te werken 

aan de Études contemporaines, eene reeks politieke brochures 

'. van de mannen der liberale en litteraire oppositie. Paradol schreef 

als inleiding een essai, getiteld: Lés anciens par'bis, waarin hij 

met zijne eigenaardige; ironie aantoont, hóe eigenlijk geen dei-

partijen, die Frankrijk vérdeeleh, meer dan 60 jaren oud is , en 

hoe verkeerd het van de bonapartistén i s , ' op die oude partijen 

te schelden. Alleen de bonapartistén, al mogen 7,ij feitelijk de 

jongste partij zijn, alleen zij, zegt Paradol, vertegenwoordigen 

eën oude, zeer oude vereeniging, nl. de vereeniging van dema

gogie en despotismus, zoo oud, (en hier komt eventjes de fran-

. sche geest van: overdrijving' kijken) zoo oud als de wereld. En óp 

die wijze gaat hij verder; hij neemt, wat de oppositie van die dagen 

gaarne doet j zijne vergelijkingen uit den romeinsohen tijd (men 

denke slechts aan Eogeards Propos de Labiénus) en haalt, ïn 

hoe bedekte termen ook, de bonapartistische politiek door, onvoor-

zigtig genoeg • om zich de inbeslagneming zijner brochure én eene 

maand gevangenisstraf benevens 3000 fr. boete te berokkenen. 

Nadat het vonnis ten uitvoer was gelegd, keerde Paradol tot 

zijne gewone bezigheden terug, en viel het gouvernement niet 

minder hard aan dan vóór zijne veroordeeïing, maar ook, en dat 

pleit gewis zeer voor hem, niet heviger dan të voren. Aan aan

leiding hiertoe ontbrak het trouwens niet. Toen den 24 Novem

ber 1860 het dekreet van Napoleon verscheen, waarbij het diskus-

siëren over 'het adres van antwoord aan het Wetgevend Ligchaam 

werd toegestaan, en toen het eerste bedrijf aanving van die politieke 

komedie, welke met het .plebiscitum van 4870 zoo tragisch ein

digde , liet Paradol zich door de fraaije woorden, waarin het dekreet 

vervat was, niet in slaap wiegen, maar in een artikel in het Journal 

des Bébais getiteld, Le décret du 24 Novembre 1860, dat hij 

later als aanhangsel toevoegde aan zijne brochure Le gouverne-
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ment parlementaire, toonde hij zich dankbaar voor de konoessie 
door het absolute gonvernement gedaan, en hoopte ook, dat de 
leden der oppositie van het nieuw verworven regt een goed ge
bruik zouden maken, maar waarschuwde hen tevens, dat zijniet,' 
gelijk Ollivier reeds toen deed, zich wonderen daarvan moesten 
voorstellen. Hoe weinig wist hij toen, dat ditzelfde sluwe kome-
diespel eens hem zelven zou misleiden! 

In het volgende jaar (1861) begon Paradol met zijne beroemde 
brieven in den Courrier du Dimancïie, zoo als reeds ,uit den naam 
blijkt, een weekblad, waarvan hij, tot op de schorsing in 1866, 
een ijverig medewerker bleef. Aan die brieven was het hoofdzake
lijk te danken, dat, waar van scherpe oppositie sprake was,Pré-
vost-Paradol als het spook der regering genoemd werd. En geen 
wonder. Meesterstukken van stijl, schetsen die brieven, vol 
fijne ironie en geestige zetten, alle feilen der regering, de ge
breken van administratie en politiek, zoowel als de slechte hoe
danigheden van die fortuinzoekers, van welke zoovelen aan het 
zedelijk diep bedorven hof van de Bonapartes gekoesterd werden. 
Over het algemeen vinden de gebreken der maatschappij, evenzeer 
als die van den Staat, hunnen censor in die artikelen. De schrijver 
heeft ze in 1862, 1864 en 1866 onder den titel: Quelquespages 
d'histoire contemporaine bijeenverzameld. 

Toen in 1866 de hevige oorlog tusschen Pruissen en Oosten
rijk ontbrandde, was Paradol te veel Franschman, om niet eren 
als haast ieder politicus, van welke rigting hij ook was, de 
regering hard te vallen over hare lang niet krachtdadige 
houding, waar het de schepping der duitsche eenheid gold. 
Maar was bij de meeste anderen nijd de hoofdreden, die aan de 
fransche journalisten de hevige artikelen, waarin zij na den slag 
bij Sadowa op de Duitschers schimpten, in de pen had gegeven, —<• bij 
Prévost-Paradol was dit niet het geval. Het was zijne innige 
overtuiging, dat; de germaansche natiën de toekomst voor zich 
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hebhen, dat Duitschland in Europa, de Vereenigde Staten in 

Amerika in een vooruitgaande beweging zijn, even sterk, als er 

achteruitgang of ten minste stilstand bij de romaansche volkeren 

is waar te nemen. Er is èen droefgeestige trek in die beschou

wing, waarin hij zoekt te betoogen, dat, door het kolonisatiestelsel van 

de germaansche stammen over te nemen, ten minste eenigzins dat 

overwigt moest worden tegengegaan; hij raadt aan, met Algerië de 

proef te nemen, en door den kolonisten een onaf hankelijken regerings

vorm ren afzonderlijke wetten toe te staan, eëne poging aan te 

wenden tot verjonging van de afgeleefde romaansche stammen. 

Dit idee'werd door hem twee jaar later in zijn werk, getiteld: 

La France nouvelle, waarvan straks nader, nedergelegd, maar 

dit neemt niet weg dat bij een man, zoo geheel uit één stuk 

en zoo konsekwent als Prévost-Paradol, men veilig mag aan

nemen, dat diezelfde gedachten hem leidden, toen hij na den 

slag van Sadowa in zijne "Zondagsbrieven"; een heftiger toon aan

sloeg dan zijne gewoonte was, wanneer hij het bedaarde laisser-

aller besprak, dat de politiek van de fransche regering in zake 

de duitsche eenheid geweest was. Na de vredespreliminairen te 

Mcólsburg, schrijft hij in ,een brief van 29 Juli 1866 de vol

gende heftige regels: "De Constitutionnel (toen nog een officieus 

blad) is in de italiaansche kwestie een vaderlandslievende Italiaan 

geweest, in de amerikaansche een engelsch patriot, in de duit

sche een eerzuchtige Germaan en in de mexikaansche als iemand 

die aan vizioenen leed. In een der reizen van Gfulliver staat eene 

geschiedenis van een zeer schoone hofdame, die door de edelste 

mannen bemind, werd, maar wegliep, om met een stalknecht te 

leven. Door dezen werd zij dag aan dag bestolen, geslagen, op 

brutale wijze mishandeld, maar het hielp niets; zij had nu een

maal smaak in dien onwaardigen minnaar en kon: niet meer van 

hem losgerukt worden. Aan dit verhaaltje denk ik, .als ik zie} 

hoe Frankrijk met aandacht naar den Constitutionnel luistert, en 
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zijn lot in dit orakel beproeft te lezen." Deze woorden, die tevens 
«en staaltje zijn van de wijze waarop Paradol weet te schertsen, 
vond de regering zoo kras, dat de Cournier du Dimanake, op 
voorstel van. den minister de Lavalette, tij dekreet van 2 Augustus 
daaraanvolgende werd opgeheven. Het dekreet vermeldt, dat de 
regering na acht waarschuwingen gegeven en het Wad tweemaal 
geschorst te hebben, het eindelijk hoog tijd achtte aan ziilketaal 
een einde te maken; als motief van die opheffing voerde de 
regering niet de eigenlijk geïnkrimineerde plaats aan, neen, 
een andere, waarin Frankrijk als vertrapt en geslagen wordt voor
gesteld. Te vergeefs protesteerde Paradol bij verschillende dag
bladen , zoowel tegen de opheffing zelve,. als tegen de uitlating 
in het dekreet van dat deel van zijnen brief, hetgeen tegen den Cou-
stitutionnel gerigt was. Geen enkel blad durfde het protest op
nemen; eerst achter het bovenvermelde werk, waarin hij al 
zijne zondagsbrieven bijeenbragt, heeft ook dit eene veilige 
plaats kunnen vinden. 

In de jaren gedurende welke Paradol aan den Courrier du JDiman-
che werkzaam was, valt ook zijne mislukte kandidatuur, of liever kan
didaturen, want hij was in twee distrikten in het jaar 1863 kan
didaat gesteld; in het eene, te Parijs, nl. in het zesde arron
dissement van het Seine-departement, was hij aanbevolen door 
graaf d'Haussonville, een schoonzoon van den hertog de Broglie; 
dan was hij ook nog als onafhankelijk kandidaat in het depar
tement Dordogne gesteld. Maar in beide distrikten verkreeg hij 
betrekkelijk slechts weinig stemmen; te Parijs, waar een ander 
oppositieman, G-uéroult, met 11,017 stemmen werd gekozen, 
waren op hem 2,236 uitgebragt; in Dordogne verkreeg hij 
2,695, veel te weinig tegenover den officiè'len kandidaat, die 
dan ook gekozen werd. Wat was de reden van deze nederlagen, 
ten minste van die welke hij te Parijs had geleden ? Wij zeiden reeds 
hoven, dat Paradol veel te weinig geprononceerd tot een der jar-
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•tijen behoorde, dan'dat hij kans tot slagen had. De liberalen 

vonden hem niet doordrijvend, m. a. tv. niet heethoofdig genoeg, 

van daar dat zij bijna allen op den republiekein Guéroult hunne 

stem uitbragten. 

Ondanks al die politieke beslommeringen bleef Prévost-Paradol 

der litteratuur niet ongetrouw, en zeer vele artikelen in de Débals , 

het Journal politique et littéraire bfl uitnemendheid, getuigen 

van zijnen aanhoudenden arbeid en zijne grondige studie. Hetzij hij een 

hedendaagsohen schrijver kritiseert, of eene nieuwe editie van een 

oud auteur behandelt, hetzij hij .ook onderwerpen uit geschiede

nissen uit het zedelijke en onzedelijke leven van onzen tijd tot 

een voorwerp zijner beschouwing kiest, zelden zal men die pittige 

essais onvoldaan uit de hand leggen. Verscheidene malen heeft 

hij die essais verzameld uitgegeven, het volledigst in 1865, tel

kens onder den titel: Essais sur politique et liUérature. Maar 

ook aan echt wetenschappelijken arbeid bleef hij niet vreemd. Van 

zijne hand verscheen in 1864 een uitstekend Werk: Études sur 

les moralistes francais, waarin mannen, als Montaigne, Pascal, 

la Kochefoucault enz. behandeld worden. Eigenaardig is het, hoe 

hij, zoowel hier als in de essais o, a. ook den zelfmoord be

spreekt en 'verdedigt; een bewijs te meer, hoé die merk

waardige man van een buitengewone vastheid van beginselen 

was, en hoe zijn zelfmoord moet beschouwd worden veel minder 

als het gevolg van een oogenblikkelijke opwelling, dan wel als het 

noodzakelijke resultaat van• zijne innige overtuiging, dat hij, in 

de gegeven omstandigheden, zóó en niet anders moest handelen. 

Zulke uitstekende literarische werken verschaften Prévost-Paradol 

een stoel onder de "onsterfelijken" van de Académie, in de plaats 

van den overleden Ampère, had de Académietusschenhem en Jules 

Janin te kiezen; met eene meerderheid van twee stemmen werd 

hij gekozen, en zelfwas hij wel het meest verbaasd, toen hij zijne 

benoeming uit de dagbladen (hij bevond zich destijds op eene reis 
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in Egypte) vernam; bij toch had geen de minste moeite gedaan, 

om die hooge eer waardig gekeurd te worden. Den 7 April 1865 

was hij gekozen en den 8 Maart 1866 nam hij plegtig zitting, 

de academiën van 36 jaren. Zijne installatie werd door een bui

tengewoon getal nieuwsgierigen en belangstellenden bijgewoond, 

ja bijna werden eenige dames bij het binnendringen in de zaal 

verstikt. Men verwachtte natuurlijk van Paradol een rede, door

spekt met politieke toespelingen en dergelijken, waarvan de Fran-

sehen zulke groote liefhebbers zijn; doch met uitzondering van een 

kleinen uitval tegen de onkritische wijze, waarop Napoleon als 

historicus was opgetreden, ^bepaalde zich die rede, als naar ge

woonte, tot eene levensbeschrijving van zijnen voorganger, den heer 

Ampère. Guizot beantwoordde Paradol in hartelijke bewoordingen 

en prees niet alleen zijne talenten, maar ook zijne diepe zedelijke per

soonlijkheid, deed uitkomen hoe hij als publicist op aller eerbied 

mogt aanspraak maken, en zoo meer, al hetgeen door het publiek 

met daverende toejuichingen werd ontvangen. 

Onder al die betuigingen van lof en erkenning zijner verdien

sten, die Paradol ondervond, was zijn materiële toestand alles 

behalve schitterend. Zonder eene vaste betrekking te hebben, dan 

voor zoover zijne artikelen in het Journal des Débats aangaat, 

daarenboven zonder vermogen, miste hij de voor een man van 

studie zoo noodige vrijheid van zorg voor het dagelijksch brood. 

Dat eeuwig gedwongen schrijven, dat leven van den eenen dag op den 

anderen, moet zeer zeker als een der oorzaken worden aangemerkt 

van den ietwat melankolieken tint, waarmede zijne latere geschrif

ten zijn gekleurd. Daarenboven was hij niet gelukkig in zijn huiselijk 

leven; zijne vrouw, eene Engelsche van geboorte, was, zooals uit 

eene geloofwaarde bron verzekerd wordt, krankzinnig geworden; 

en daar hij zonder vermogen was (hij zegt zelf, dat hij onder 

Lodewijk Klips niet eens kiesregt zou gehad hebben) nam de zorg voor 

de opvoeding van zijne kinderen eene groote plaats inzijnen geest in. 
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In zulk een gemoedstoestand is het eenigzins té Verklaren, hoe 

bij Prévost-Paradol het denkbeeld rijp werd om in één groot werk 

alles zamen te vatten, wat hij in zijn leven over den staat 

van zaken in Frankrijk had gedacht en geschreven. Het was, als 

wilde hij van het onaangename verleden scheiden, door in eens 

al zijnen voorraad van ideeën over het fransche staatswezen aan 

het publiek kenbaar te maken. Met een gpéd gekozen woord 

noemt een zijner levensbeschrijvers dit werk, dat onder den titel 

van La France nouvelle in 1868 verscheen, Paradols politiek 

testament; het heeft er inderdaad veel van. Men hoore slechts 

den schrijver zelven, waar hij in den aanvang zijner voorrede 

verklaart: "Ik zal den lezers kortelijk uiteenzetten, wat dit werk 

behandelt en welke strekking het heeft. Gedurende de tien jaren, 

sedert dat ik begon over staatszaken te schrijven, heb ik in vele 

zaken hervorming voorgesteld, waar ik het nuttig achtte dat 

zij in onze instellingen en in onze wetten wierden gebragt; thans 

schets ik het: plan eener algemeene hervorming, die zich over 

den geheelen Staat uitstrekt, die uitgaat van de uitoefening van 

het stèmregt, omdat daarop alle gezag is gegrond, en loopt tot de 

inrigting en de funktiën van de hoogste magt. In deze schets zal 

men vinden diezelfde geprononceerde en hardnekkige onverschillig

heid ten opzigte van kwesiiën van personen, van dynastiè'n of 

van uitwendigen vorm van het bewind, die mij zoovele aanvallen, 

ja zelfs een vonnis heeft berokkend, maar die altijd1, hoop ik, 

meer dan iets anders mij aanspraak zal geven op de on

dersteuning van de verstandige en eerlijke burgers. Men meene 

niet, dat ik niet even zoo goed als iedereen omtrent al die ver

schillende punten mijne bijzondere voorliefde koester, maar ik 

Wijf er tyj al die kwestiën te noemen kwesiiën van den tweeden 

rang in vergelijking van de hoofdkwestie, die de politieke en 

administratieve hervorming van Frankrijk betreft. Ondanks de 

even plotselinge als onmerkbare veranderingen, die de tijd in 
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ons te -weeg brengt, houd ik mij, wat ten minste dit punt aan
gaat, voor alle verandering gewaarborgd, en ik kan mij niet 
voorstellen, hoe ik ooit in staat zou zijn haat of geestdrift 
te gevoelen hij het hooren van de woorden monarchie of republiek, 
evenmin als eenige regering, welken naam zij moge dragen, mij 
door het feit van haar bestaan er ooit toe zal brengen, om 
mi} tot haren woeligen tegenstander of slaafschen aanhanger te 
maken. Die kwestiën van namen en personen, die voor vele en 
te veel Franschen alles zamenvatten, wat zij onder het woord 
politiek verstaan, worden in mijne oogen beheerscht door een 
veel gewigtiger kwestie, namelijk: of wij eindelijk eene vrije 
natie zullen zijn." : • 

La France nouvelle is inderdaad een in vele opzigten merk
waardig werk, niet alleen omdat het de. trouwe afspiege
ling is van den schrijver, maar ook om hetgeen er in 
vermeld staat. "Wij zeiden hierboven niet te veel, toen wij Para
dols zedelrjken moed roemden, om de feilen van de fransche natie, 
waar hij die erkende, met den vinger aan te wijzen. Hij stelt 
zich toch voor, met wegdenking van den bestaanden toestand, 
een nieuw Frankrijk te scheppen, door eene staatsregeling te 
ontwerpen, die voor de fransche maatschappij, zoo als zij thans 
is, de eenig geschikte kan zijn; want Frankrijk is diep bedorven 
en gaat een zedelijken en politieken ondergang te gemoet, wan
neer er niet eene radikale verandering van zaken komt. Dat hij 
de oogen der Franschen juist hierop heeft gevestigd, is een groote 
roem voor den schrijver; en al moge men het in vele opzigten 
niet eens zijn met zijne beschouwingen of hervormingen, Paradol 
toonde in dit werk, dat hij niet alleen kon afbreken, maar ook 
opbouwen. Voor zijn vaderland eispht hij opheffing van het be-
ambtensysteem, dat sedert Napoleon I onder alle regeringsvormen 
is blijven bestaan, ofschoon het alleen voor een bonapartistisch 
despotisme past. In Frankrijk toch hebben alle vertegenwoordigende 
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vergaderingen, wanneer men hét Wetgevend Ligehaam en den 

Senaat uitzondert, slechts een raadgevende stem; besluiten 

nemen mogen zij niet; alle ambtenaren, van de ministers tot 

den maire en adjunkt-maire van het kleinste dorpje,'ja, alle nog 

lagere ambtenaren worden door de regering zonder kontröle en 

dus geheel eigendunkelijk benoemd, en hebben eigenlijk alle 

magt in handen. Hoe weinig de Senaat en het "Wetgevend 

ügchaam in te brengen hadden, weet ieder, die den naam 

"Tweede keizerrijk" noemt. Ben gevolg van dié politieke on-

magt der fransche natie is de natuurlijke verdeeling van het 

volk in regeerders en geregeerden, die altijd vijandig tegenover 

elkander moeten staan, het bewind moge koningrijk of republiek 

of keizerrijk heeten, en eene langzame uitdooving van den poli-

tieken geest, die, op den duur volgehouden, moet leiden tot 

een absoluut demokratisch despotisme, met eene machine van 

bureaukratie, in den trant van het Byzantijnsche keizerrijk. 

Paradol eischt voor Frankrijk: in de eerste plaats, selfgovèrnment 

van de gemeenten, kantons, departementen, van alle kleinere 

kringen in den Staat, wier inwoners door gemeenschappelijke belan

gen aan elkander verbonden zijn; voorts verkiezing der maires en prefek-

ten door de raden der gemeenten en departementen zelven, of 

ten minste door de regering uit hunnen boezem: een stelsel dat het 

kalme doch vrije politieke leven van alle germaansche volkeren, 

Duitschland, Engeland, Amerika, ons land, verklaart. Zoo onge

veer wil Prévost-Paradol hier hervorming; in het stemregt wil 

hij evenzeer wijziging. Ons opstel zou te uitvoerig worden, indien 

wij aan onzen lust toegaven een naauwkeurige analyse van la, 

France nouvelle te leveren. Genoeg, zij het, dat wij hier eene schets 

van den inhoud opnamen. Het werk is verdeeld in drie boeken; 

het eerste handelt over "demokratie en demokratisch 'bewind" en 

bewijst, dat in Frankrijk eene demokratische maatschappij i s , 

d. i. een maatschappij waarin ieder zich bewust is van gelijke 
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regten te bezitten, al moge de een arm, de ander rijk, de een 
van adel, de ander van burgerlijke afkomst zijn. In het tweede 
boek behandelt hij de vraag, welke vorm van bestuur het meest 
passende is voor eene demokratische maatschappij als Frankrjjki 
hij treedt dus in beschouwingen over de uitvoerende, wetgevende, 
regterlijke magt, over vrede en oorlog, waarbij hij verklaart voor eene 
vredelievende staatkunde te zijn, doch een staand leger van 800,000 
man noodig acht. De inrigting der mobiele garde wordt zeer geprezen. 
Van grooter belang is het laatste boek, verdeeld in drie hoofd
stukken: in het eerste bespreekt hij Frankrijks nederlagen se
dert 1789; het tweede draagt den somberen titel: "Over 
de duidelijkste teekenen van het verval eens volks;" het derde 
waagt een blik in de "Toekomst." In dit gedeelte van zijn 
werk toont Paradol als zijne innige overtuiging aan, hoeMj 
voorziet, dat met verloop van tijd Frankrijk, daar het steeds tegen
over de andere drie groote natiën, de anglosaksische, degermaan-
sche en de Slavische, in verhouding van getalsterkte afneemt, moet 
te gronde gaan. Door koloniën heeft het angelsaksische ras zich 
in aantal vermeerderd en in invloed zich uitgebreid; Duitsch-
land wordt één en zal eens Nederland in zich opnemen en daardoor 
misschien gebied winnen voor koloniën; de Slavische stammen 
bewonen een land, zoo aanmerkelijk uitgestrekt, dat in lan
gen tijd geene kolonisatie noodig zal zijn, en waar zoovele 
lieden kunnen leven, dat hun .aantal dat der Duitschers en 
Anglosaksers kan op wegen. Alleen Frankrijk mist een land, 
waarheen de gevaarlijkste en meest woelige, maar ook de werk
zaamste elementen van zijne bevolking zich vrij zouden kunnen be
wegen; het moet dus bezwijken, tenzij dat door eene bij tijds te 
organiseren kolonisatie van Algerië en geheel Noord-Afrika de 
fransche geest en taal op een grooter aantal individuen overgaan, 
die een jonger en frisseher geslacht zullen vormen, dan het af
geleefde en afgetobde Frankrijk. 
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Opmerking verdient, dat daar waar hij over-een mogelijken 

oorlog met Duitschland spreekt, hij dezen oorlog onvermijdelijk, 

maar in alle opzigten nadeelig voor Frankrijk noemt: .ingeval 

van overwinning, omdat deze den natuurlijken loop der feiten, 

de vorming eener duitsche eenheid, slechts zou kunnen uitstellen; 

ingeval van nederlaag, omdat dan minstens de Elzas en Lotha

ringen verloren zullen gaan. Tegelijk zou Busland er op,bedacht 

zijn van de gelegenheid gebruik te maken, om de oostersehe 

kwestie weder op te werpen, en Engeland zou in het bezit van 

Egypte komen. Hoe weinig wist de fransche politicus, hoe spoedig 

dit voor Frankrijk tot waarheid zou worden! 

Het moet Paradol na de verschijning van dit werk meer dan 

een ander hebben getroffen, dat Napoleon III schijnbaar zijne 

regering meer en meer liberaal zocht te maken, dat een parle

mentaire regeringsvorm als de eenig houdbare zich ook hem scheen 

op te dringen. Het is eene oude waarheid, dat men alles gaarne 

gelooft wat men wenscht, en toen nu Napoleon reeds in 1869 

met groote sluwheid aan het fransche volk een echt konstitutionneel 

bewind voorspiegelde, was het, ondanks de groote schranderheid 

en de menschenkennis van Paradol, toch minder moeijelijk, dan 

men wel oppervlakkig vermoeden zou, dat dit uitstekende karak

ter werd medegesleept door het denkbeeld, dat een parlementaire 

regeringsvorm met een Bonaparte aan het hoofd nog niet zoo 

onzinnig was, ten minste aan het veelbewogen Frankrijk rust en vrij

heid tevens kon geven. Wij hebben reeds gezien, dat hervorming voor -

Paradol hoofdzaak, personenkwestio bijzaak was; wij hebben aange

wezen hoe hy juist daardoor steeds de nederlaag leed, wanneer hij zicfr 

voor het "Wetgevend Ligchaam kandidaat stelde (nog bij de verkie

zingen van Mei 1869 vereenigde hij in het departement der Be-

neden-Loire slechts. 1959 stemmen op zich, tegen 11,679 die 

op den demokraat Gfuepin en 12,001 die op den officiëlen kan

didaat werden uitgebragt); maar juist daardoor was hij meer 
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dan anderen, die een bepaald republiekeinsche rigting hadden, 

blootgesteld aan de inblazingen van zijnen vriend Ollivier en van 

Guizot, die herhaaldelijk hem aanspoorden den konstitutionneelen 

keizer zijne goede diensten aan te bieden. Toen nu de hervor

ming werkelijk tot stand gekomen was, en in den aanvang van 

1870 het ministerie Ollivier, als een bode van hetere toekomst, 

de leiding van den Staat had in handen genomen, kon Prévost-Para-

dol aan de herhaalde uitnoodigingen, in 's lands dienst fé tre

den , geen weerstand bieden. Voelde hij dan niet in zich de kracht 

om zijn vaderland nuttig te zijn, en moest het dan altijd slechts 

met de pen zijn dat hij zijne grootsche plannen tot stand bragt? 

Al had het vertrouwen zijner medeburgers juist om zijne eerlijk

heid hem hunne belangen niet in handen gegeven, dan was dit 

nog geen reden, om daar, waar het hoofd van den Staat, niet een 

despoot, maar een konstitutionneel vorst, welken hij alleen dienen 

kon, hem riep, aan die roepstem geen gehoor te geven. Prévost-

Paradol beging de groote fout, uit de handen van een Bona

parte den post van gezant te Washington aan te nemen: misschien 

de eenige fout die hij begaan heeft, maar eene, die hij ook 

met het leven heeft geboet. 

Of hij in die betrekking eene hem geschikte plaats zou hebben 

aangetroffen, kan men moeijelijk uitmaken; daarvoor is hij te kort 

gezant geweest; maar in zooverre was de keuze een blijk van sym

pathie voor de Vereenigde Staten, omdat, toen tijdens den ame-

rikaanschen burgeroorlog het bij de fransche journalisten mode 

was de partij der Zuidelijken te kiezen, Prévost-Paradol, als 

altijd de waarheid boven alles dienende, de zaak van regt en 

van heilig beginsel, die der Noordelijken, met alle kracht verde

digde. In een brief, eenige dagen vóór zijn vertrek geschreven 

(17 Junij), meldt hij aan een vriend de redenen, waarom hij dien 

post heeft aangenomen: "Wanneer ik denk aan hot hoofdschud

dend medelijden, dat mijn besluit heeft opgewekt, dan is het mij 
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pijnlijker dan ik wel zeggen kan; gij weet het even goed als ik. Maar 

gij weet ook, hoe sterk de redenen zijn, die mijn besluit in deze 

bepaald hebhen. Na mij vijftien jaren aan de pers te hebben gewijd, 

ben ik met. tegenzin in die lastige carrière vervuld. Ik ondervind 

letterlijk een physieke walging, als ik de pen in de hand neem. 

"Mijn weg wees mij oogenschijnlijk daarheen, om doormiddel 

van de kamer in het bestuur van 's lands zaken te komen. Maar 

wat kon ik, na zoo vele vergeefsche pogingen, dan toch hopen? 

In de steden als demagoog en vijand van de bezittende klassen 

op te treden, of op het land als grondeigenaar 40 a 50,000 fr. 

aan zijne verkiezing ten koste te leggen: — dat zijn de voor

waarden noodig om te slagen. Ik kon de eene noch de andere 

vervullen. Daarom moest ik met inwendigen tegenzin aan de 

pers blijven en daarbij vruchteloos om de kamer fladderen. 

Overigens kon ik, zelfs al ware ik in de kamer gekomen, bij 

het o ogenblikkelijke gebrek aan geschikte personen en bij de be

kende inzigten van den keizer, niet vrij blijven van eene porte

feuille evenmin als Buffet, en de scheiding [van Paradols vroegere 

partij] ware dan slechts een poos uitgesteld geworden. 

"Wat moest ik dus doen? Op het land leven en de politiek 

laten varen ? Zeer zeker, aan die keuze had mijn hart de voorkeur 

gegeven, maar gij weet dat mij ook dit niet gegund was 

Het besluit, dat ik genomen heb, en waarin ik als het ware den 

wil van het noodlot erkende (want ook ik heb mijn bijgeloof), 

geeft mij een of twee jaar rust, gedurende welke ik mij op de 

zaken kan voorbereiden en mij verwijderd houden, tot dat de loop 

der gebeurtenissen zich geregeld en een vasten vorm verkregen 

zal hebben. Voor het oogenblik kan ik aan hen, die het beter 

weten, slechts dit zeggen: wat het mij ook moge kosten, ik 

mogt en. kon niet anders handelen." 

Het kostte hem het leven. Nog den 2 Julij, toen hij met zijne 

beide kinderen, een meisje van zeventien of achttien jaar 
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en een zoon die wat jonger was, naar Amerika vertrok, was 

er niets, dat kon voorspellen binnen hoe korten tijd Europa in 

vuur en vlam zou staan en de fransche keizer het weefsel van konsti-

tutionneele regering zou hebben verscheurd. Het plebisoitum, eene 

wijze om het volk te raadplegen, die Paradol in La nouvelle 

trance had afgekeurd, had hem de oogen niet geopend. Hoe 

moet het hem dan te moede geweest zijn. toen weinige dagen 

na zijne aankomst te "Washington de vreeselijke oorlog losbarstte! 

Den 14 Julij was hij aangekomen, den 18 reeds volgde de oor

logsverklaring. Te midden van die nieuwe wereld, waarin hij 

vreemd was, dienaar van eene regering die hem bedrogen had, 

ter prooi aan gewetensbezwaren, moreel gefolterd door de sym

pathie in Amerika voor • Duitsehlands regtvaardige zaak, ligcha-

melijk door de verzengende hitte van een amerikaansohen zomer, 

verstoken van zijne dierbare kinderen, die hij naar Newport in 

Rhode-Island had gezonden, opdat zij daar frissche zeelucht zouden 

inademen, was het te verwonderen, dat Prdvost-Paradol zwaarmoe

dig werd ? Hij had zeer verkeerd gehandeld, door in de gelederen 

zijner natuurlijke tegenstanders over te gaan, maar terugtreden 

kon hij niet; het aanbieden van zijn ontslag stond gelijk met 

het afkeuren van de oorlogsverklaring, dat mogt hij niet; zijnen 

post verder waarnemen en de dienaar zijn van eene regering die 

hij verafschuwde, dat mogt hij ook niet; het leven was hem 

een ondragelijke last geworden. Met een als het ware profetischen 

blik begreep hij volkomen den rampzaligen toestand, waarheen de 

vermetele politiek van den keizer Frankrijk had gebragt, en zelf 

voelde, hij zich medepligtig. Het besluit, zich het leven te be

nemen, stond thans onwrikbaar bij hem vast. : 

Den 19 Julij begaf hij zich met den kanselier van het gezant

schap, den hr. Dujardin, naar een geweermaker in Pennsylvaniastreetj 

(Washington) en kocht zich een revolver, 's Avonds ging hij er an

dermaal heen en kocht zich een tweeden, waarbij hij tevens den 
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verkooper naauwkeurig vroeg , of dat wel een effecüve iveapon, 

een flink wapen was. Te huis gekomen vernam hij van zijne dienst

maagd Marie Walter, die hij van Parijs met zich had geno

men, dat zij 's nachts niet slapen kon, en dat men hb,ar ver

haald had dat er spoken in huis. waren, en de beide laatste be-' 

woners zich van kant hadden gemaakt. Met zijnen eigenaardige^ 

lach antWoordde Paradol: ''Het schijnt danN inderdaad waar te 

zijn dat booze geesten hier huis houden; ik kan 's nachts ook 

niet slapen." Kort hierop begaf hij zich naar zijne kamer, en 

men hoorde hem nog lang heen en weer loopen. 

Den volgenden dag bemerkten velen, diejiem spraken:, dat er 

iets aan schortte. Hij was steeds in zich zelven gekeerd en stil; ' 

den vorigen dag had hij aan zijnen kamerdienaar beschikkingen 

gegeven betreffende zijne effekten en gereed geld, voor het geval 

dat hem iets mogt overkomen. Aan den kanselier, in wiens ge

zelschap hij den eersten revolver gekocht had, had hij een brief 

gegeven, te openen na zijn overlijden, en het getuigt niet voor 

diens nadenken, dat de heer Dujardin niet op het'vermoeden 

kwam welk vreeselijk plan de gezant koesterde. 

's Nachts om één uur, den 21 Juli, viel een schot in de kamer 

van Paradol. Zijn kamerdienaar hoorde, hoe deze met zwakke 

stem hem tot zich riep. Hij vond hem in het midden van de 

kamer, met het hoofd tegen de borst geleund. "Hebt ge ge

hoord," sprak hij, "ik geloof, in het aangrenzende' huis heeft • 

men een pistool afgevuurd;" maar tegelijk zonk hij doodsbleek 

neder. De dienaar, meenende dat zijn heer door eene flaauwte 

was overvallen, ging water halen: maar toen hij terug kwam, vond 

Mj Paradol ter aarde gestort en met bloed bedekt, dat uit zijn 

hart stroomde. Marie Walter was ook op het gestommel komen 

aanloopen. Weinige oogenblikken daarna blies de gezant van Frank

rijk bij den president der Vereenigde Staten van Noord-Amerika . 

den laatsten adem uit. • ; • . • . 
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Bij de lijkschouwing Heek ten duidelijkste dat fnen hier met 

zelfmoord te doen had. Het eerste schot was mislukt; de tweede 

revolver echter, dien Paradol voor de mogelijkheid der mislukking 

zich had aangeschaft, was maar al te raak geweest. Hij had 

zich vlak in het hart geschoten. De hr. Dujardin, een der dade

lijk door de overheid gehoorde personen, deelde mede datgene waar

van hij getuige was geweest, benevens den inhoud van den brief, dien 

hij van den overledene had ontvangen, en waarin deze hem.en 

den konsul-generaal van Frankrijk te New-York verzocht zijne 

kinderen en bedienden naar Europa terug te zenden. Een andere 

brief,, dien men in Paradols woning vond, was geadresseerd aan 

zijnen voorganger^ den hr. Berthémy, op dat oogenblik gezant te 

Brussel; hij behelsde slechts deze woorden: "Ik heb mij gedood; 

keer terug, mijnheer Berthémjr, en blijf hier. Prévost-Paradol." 

Zoo was het einde ' van een groot denker en een der reinste 

karakters, die Frankrijk ooit' bezeten heeft; een man, evenzeer 

geacht door vriend als door vijand, en die op dat oogenblik de 

hand aan zich zelven heeft geslagen, toen hij meende niet langer 

volgens de stem van eer, pligt en geweten te kunnen leven. 

' Ja , Prévost-Paradol was een edel karakter; lage zielen zij» 

niet in staat voor beginselen hun leven te laten, en al moge het 

gezond verstand en eene zuivere zedeleer den zelfmoord afkeuren, 

zeker is het, dat er zich gevallen kunnen voordoen, waarin men 

hem, die zich van het leven berooft, al is het niet prijzen, 

1 Den % November 1847 beging een andere fransehe diplomaat, gum» 

de Bresson, insgelijks zelfmoord. Door lodewijk Mips tot gezant van Erankrijk 

bij het,hof dor Beide-Siciliën benoemd, maakte hij, dadelijk na zijne aan

komst te Napels, een einde aan zijn leven. De beweegredenon daartoe zijn 

nooit met juistheid bekend geworden;' algemeen geloofde men dat de hr. 

de Bresson, die als, gezant tö Madrid had medegewerkt tot hot sluiten &»' 

"spaansche huwelijken", zijne verplaatsing naar', Napels als een bewijs van 

ongenade, bijna als eene verbanning aangemerkt en zijn verstand verloren had' 
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dan toch niet laken kan. En in een zoodanig geval, geloof ik, 

verkeeren wij thans. Even als Cato van Utica, een man van veel 

minder talent dan de fransche publicist,' doch van een hoog 

karakter, zoo als alleen een Italiaan dat hebben kan, even als Cato 

na den slag bij Thapsus niet langer begeerde te leven, daar zijn 

hoogste goed, de republiekeinsche vrijheid, reddeloos verloren was, 

is ook thans Prévost-Paradols zelfmoord een gevolg van de 

wanhoop, die zijnen geest moest folteren, als hij bedacht, hoe de 

overwinning van Napoleon tot de vestiging van een verschrikke

lijk absolutismus, hoe zijne nederlaag tot den politieken ondergang 

van Frankrijk voeren moest. 

Het stoffelijk overschot werd met grooten praal op bevel van 

den president naar New-York gebragt. Daar wachtten het de 

diep bedroefde Idnderen van den overledene, aan wier schoonste 

illusiën de bodem was ingeslagen. Reeds; den zevenden dag na 

hunne aankomst in de Nieuwe Wereld, was de noodlottige daad 

voltrokken. Op dezelfde stoomboot, de Lafayette, die hen naar 

Amerika gevoerd had, bragten zij het lijk huns vaders terug 

in zijn dierbaar vaderland, waar het werd begraven. 

Te vermelden is nog de welwillendheid van de katholieke geeste

lijkheid te "Washington, welke toestond de doodkist in de St.-Matthiae-

kerk te plaatsen, ofschoon die kist het lijk van een zelfmoordenaar 

bevatte en van iemand die altijd met zijne scherpste wapenen het 

ultramontanisme had bestreden. 

Een duitsch publicist, die het leven en het karakter van Pré-

Vost-Paradol schetste, zegt o. a. van hem: "Deze rijk begaafde 

taan, yoor edeler opwellingen vatbaar, een beter einde waard, 

viel als het offer der tegenstrijdigheden, die Frankrijks toestanden 

zoowel als zijne eigene natuur beheerschten. Yoorzeker, de dui

zenden wier gebeente op de fransche slagvelden bleekt, hebben 

een schooner lot gevonden. Het minst benjjdeuswaard is echter 

het lot van dezulken, die moeten voortleven met het bewustzijn 
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schuld te hebben aan dezen misdadigen oorlog. Hoe erbarmelijk 

verschijnt, naast Prévost-Paradol, Emile Ollivier, die, doorvroe

gere verbindtenissen met zijne partij er toe gedwongen, aan lord 

Clarendon de gelegenheid had gegeven tot het doen van een diplo-

matieken stap ter zake van Europaas ontwapening, en in den mi

nisterraad , waar over vrede en oorlog moest beslist worden, wj 

gelijkheid van stemmen op een gebiedenden wenk des keizers voor 

den oorlog besliste. Zijn geheel verleden verloochende hij hier

door , en spoedig daarna moest hij deze slaafsche handeling boeten 

met zijnen val, die van de ondubbelzinnige verachting dertijage-

nooten vergezeld ging. Toen hij den ministerszetel verliet, heeft 

hij. zich zeker zijnen vriend Prévost-Paradol herinnerd, dien mj 

in zijnen val had medegesleept. Maar men behoeft niet te wee

zen, dat Ollivier vrijwillig het einde van zijnen vriend deelen zal. 

Mannen die zoo mooi weten te praten als Ollivier, .zijn tegen 

zulk een misdadig deserteren uit het leven beschermd door hunne 

ijdelheid en door de onverdelgbare hoop op den terugkeer der 

volksgunst. Nog menige l i j tede, nogmenigen enthusiastischen toast 

kan men van hem verwachten; misschien ook, als andere tijden 

gekomen zullen zijn, een bundel'parlementaire redevoeringen en open

bare brieven. Maar wanneer het stuk afgespeeld i s , gaat de o-Meur 

naar huis en troost zich, in den kring der zijnen die hem Won' 

deren, over het fiasco dat "hij op de planken gemaakt heeft. 

Men zal toch niet veronderstellen dat hij zijne rol ernstig opvat 

en wat lüj zoo lang heeft gedeklameerd in het leven tot werke

lijkheid brengt. De eerlijke menschen hebben met.hem afgerekend 

en hem niet bjj de dooden, maar by ,de opgebruikte dwazen M 

eeuw geworpen". 
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Zijn de voorbeelden niet zeldzaam dat vooral zij, die op het 

gebied der fraaije letteren uitmuntten, die buitengewoon vrucht

baar waren en een lange loopbaan hadden,. hunnen roem overleef

den, — Jaeob van Lennep is een der gelukkigen geweest, die 

met frissche lauweren om de grijze slapen het aardsche leven verlieten. 

In menig opzigt was hij een merkwaardig man, uitblinkende 

' onder zijne meestbegaafde tijdgenooten, door veelzijdige verdiensten, 

uitgebreiden werkkring, rijken aanleg, hooge mate van ontwik

keling, stalen ijver, en, lastnot least, door zijn loyaal karakter, 

zijne beminnelijke hoedanigheden. . 

Dat is veel gezegd; maar geen woord te veel. Het moge blijken 

uit de volgende schets van zijn leven en werken. 

Van L'ennep stond op een eigenaardig standpunt. Hij reikte 

als het ware aan twee generatiën de hand. Geboren 24 Maart 1802, 

zoon van den amsterdamschen hoogleeraar D. J. van Lennep, 

en daardoor in een kring; opgevoed, waarin zich de fijnste be

schaving aan de deftigste degelijkheid paarde en alles werd op

genomen wat zoowel op maatschappelijk als geleerd gebied uit

muntte, had van Lennep een voordeel boven velen; dat is: onder 

3 
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gunstiger omstandigheden, onder gelukkiger gesternte kon nie

mand geboren en opgevoed worden. En dit geldt ook, in zekere 

mate althans, van het tijdperk zijner jeugd, eensdeels geken

merkt door de gevolgen der revolutie, die het aanschijn van 

Europa op het eind der vorige eeuw veranderde, anderdeels dooi

de merkwaardige omwenteling, die zoo vele nieuwe toestanden m 

het leven riep. 

Het ancien regime, in zijne edelste opvatting, was van Lenneps 

bakermat; hij ontving en behield er de vormen en indrukken van. 

Zij behoorden zelfs nog tot de kenmerkende eigenschappen van 

den grijsaard. Maar, ontvankelijk van aard, oefenden de over-

heerschende begrippen der 18B eeuw ook op hem hunnen invloed 

uit , en van daar dat zich in van Lennep kennelijk twee tijd-

Vakken als het ware vertegenwoordigden. In menig opzigt was 

hij het beeld eener gelukkige vereeniging van wat beide goeds 

hadden. Durfden wij, van hem sprekende, ons van zeer onhol-

landsche termen bedienen, zonder vrees zijne schim te bedroeven, 

wij zouden zeggen: van Lennep was een klassiek gevormd ro-

mantiker. De -uitdrukking moge er wat barbaarseh uitzien, zijis 

in hare beteekenis juist. 

De knaap heeft reeds in zijne eerste jeugd getoond wat de man 

worden zou. Vroegtijdig ontwikkeld, had hij als negenjarig kind 

Eollin en Hume reeds gelezen. De verzen van Corneille, Eacine, 

Voltaire en Boileau kende hij half van buiten en la Eontaine 

geheel, op een leeftijd dat anderen te naauwernood de namen 

dier onsterfelijken kennen. Ook met de werken der hollandsche 

dichters, behoeft het gezegd te worden, van Hooft en Oostertot 

aan die van zijnen tijd, was hij gemeenzaam, en hij had zieh, 

naar zijne eigene verklaring, zoo uit den 'Irou-ringJi van Vader 

Cats als uit van Merkens David, zoo uit de treurspelen van 

Vondel als uit de liedjes van Poot, zoo uit de minnedichtjes 

van Jonotijs als uit de kluchtspelen van Langendijk, vrij w»* 
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yerioden in het hoofd geprent. Toen hij op zijn twaalfde jaar de 

•school verliet, was zijne algemeene kennis reeds'groot en zijn 

•stalen geheugen heeft al het gelezene, en dat was véél,-van 

'toen en van later getrouw bewaard, zoodat men ook op van Lennep 

in gevorderden leeftijd den beroemden versregel van Tondel op 

Tossius zou hebben kunnen toepassen; 

Al wat ia boeken steekt is in dat hoofd gevaren I ' "' 

Verzen opzeggen, zich verkleeden, met zijne speelmakers too-

aeelstukken improviseren en uitvoeren, was zijn lust; en zijn 

leven,' en verzen maken —~ hij zelf zeide: "de tijd heugt mij 

•niet wanneer ik ze niet maakte." En dat hij het niet bij korte 

'•rijmen liet, * maar toen. reeds heel wat ondernemen durfde en 

•tegen geen inspanning Opzag, bewijst hetgeen van zijnen arbeid 

ióvtaard gebleven is. Onder zijne nagelaten papieren werden o. a. 

gevonden een treurspel in drie bedrijven, dlpltonso, op 12jarigen 

leeftijd (1814) door hem vervaardigd; de Vraatzuchtige barbier, 

•een kluohtspel in een bedrijf, van 1815, en een proeve van ver

taling van Shakesperes Hamlet, van hetzelfde jaar dagteekenende. 

. Maar dat alles werkte juist niet mede om hem, toen Mj 14 

jaren oud naar de latijnsche-school werd gezonden, aldaar zooveel 

vorderingen te : doen maken als gehoopt en verwacht werd. Hij 

iende de oude schrijvers reeds :door vertalingen, en nu miste hij 

•het geduld en den lust ; om zich vlijtig aan de grammatikale 

jgronden' te wijden. • Meer van de geschiedenis van menschen en 

volkeren wetende dan in' de klasse geleerd werd, — ware zijne 

"wetenschap dan ook>. wat oppervlakkig, 7— verdroot den knaap 

liet' van buiten leeren.over geschiedenis of geografische verdeelingen. 

Het meerdere dat hij wist belette hem aandacht te schenken 

•aan het mindere dat hij niet wist, en dat, zoo als hij zelf, in 

het voorberigt van een zijner werken verklaarde: "noodiger voor 

xaj zou geweest zijn dan dat meerdere; en zoo leerde ik per slot 
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meer achter- dan vooruit. De taak, die my opgelegd werd, ver

veelde my doorgaands en ik haastte my die af te raffelen, om 

my tot zelfgekozen arbeid te zette»." 

Ook van dien "zelfgekozen arbeid" is bewaard gebleven, en 

al weder geen vlugschriftjes, maar bewijzen van dien lust tot 

werken, welke hem levenslang gekenmerkt heeft. 

Al muntte van Lennep, zoo als hij zelf verklaarde met al de-

opregtheid die hem steeds eigen was, dan ook op de latijnsche 

school niet uit, l i j was intusschen geen achterblijver. In 1819-

werd hij student. 

In zijn akademieleven oefenden die twee groote stroomingen t 

öud en nieuw, waarvan wij reeds Her boven, als faktoren zijner 

vorming, spraken, grooten en beslissenden invloed op zijne ontwik

keling uit, en het was mr. Willem Bilderdijk vooral, die wat: 

van Lenneps politieke gevoelens, zijn oordeel over maatschappelijke 

toestanden, zijne staatsregtelijke denkbeelden betrof, een tegen-

wigt gaf aan de begrippen der 18e eeuw, die nog in niet ge

ringe mate hunne kracht deden gevoelen, en ook op hem diepen 

indruk gemaakt hadden. 

Heeft VondeL voor een groot deel den dichter van Lennep: 

gevormd, Bilderdijk evenzeer, maar meer nog vormde deze in 

van Lennep den politieken strijder voor het beginsel der legiti

miteit, het gezag dat daarvan liet logisch gevolg is , en voor

al hetgeen tot handhaving daarvan in den staat en de maatschappij, 

gevorderd wordt. Maar evenzeer als van Lenneps krachtige indi

vidualiteit, zelfs onder Vondels invloed, volkomen intakt Weef, 

zoo ook heeft die van Bilderdijk hem op politiek gebied niet 

overheersen! Was de meester streng, heftig, bitter, zwartgallig» 

zijn politieke leerling bleef, bij het aankleven van diens begrip

pen, echt verdraagzaam, loyaal, humaan in woorden en dadent 

en zijne tegenstanders kunnen hem geen bits woord, geen on-

heusche bejegening, geen enkele daad van uitsluiting of kwaad-
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"willige achteruitzetting, ten laste leggen. Had Bilderdp, bij de 

tdtnemende gaven die de zijnen waren, van Lenneps edel en be

minnelijk karakter gehad, zijn invloed ware alles overwinnend, 

•onbegrensd geweest. 

Van Lenneps akademieleven voltooide zijne < vorming voor de 

maatschappij op gelukkige wijze, en geen enkel der veelvuldige 

"talenten hem geschonken was ingesluimerd j integendeel allen waren 

"tot höoger ontwikkeling geprikkeld. Van daar dan ook dat inen 

hem in zijn volgend leven in zoo velerlei en zoo uiteenloopende 

betrekkingen werkzaam zag, en in alles met gelijken ijver, ge^ 

lijkè liefde voor de vrijwillig opgevatte of opgelegde taak. 

In Juni 1824 gepromoveerd, begon zijne openbare werkzaamheid' 

•op maatschappelijk terrein in 1826 als curator en: sekretaris der 

Xatijnsche school en van het dthenaenmillustre te Amsterdam. Wij 

spraken zoo even van het uiteenloopende der betrekkingen hem 

•opgedragen, en als wij de lange lijst van zijne werkzaamheden 

Jiagaan, blijkt dit al dadelijk. Immers hij werd daarop in 1828 

sekretaris der Kommissie van Landbouw, -— waarbij hem de tijd 

in zijne jeugd op. het Manpad gesleten, en hetgeen hij daar 

van het landleven had meegeleefd, goed te stade kwam, — en in 

1829 Eijksadvokaat, welke laatste betrekking hij tot zijnen dood 

bekleedde. 

En zoo als de aanvang was, ging het zijn geheele leven door. 

Den werkzamen man werd in ieder bestuur, in iedere kommissie, 

liet aandeel dat het meeste werk gaf toevertrouwd. Zoo was 

"b. v. het aantal sekretariaten dat hij vervulde, legio. Maar wat 

»og meer zegt: niemand of niets heeft bij dat alles ooit op 

tem gewacht. Eapporten, adviezen, korrespondentiên, alles was 

vlug en immer tijdig gereed. 

Hij was dan ook een der verblijdende en sprekende bewijzen, 

dat men een ijverig priester der muzen en tevens zeer goed een 

praktisch man kan zijn, zonder dat het een om het ander be-
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hoeft te lijden. Zijne onbegrijpelijke en zeker zelden geëvenaarde-

vlugheid, het is waar, stelde hem gewis iD staat om meer te-

doen dan een ander, minder gelukkig begaafd, mogelijk zou ge

weest zijn; maar voor een groot deel was zijn lust tot arbeidv 

zijn door en door werkzame aard, de voorname reden dat hij 

zooveel deed en gewoonlijk in zoo korten tijd tevens. 

De heer P. Knoll te Amsterdam, die met de daad getoond 

heeft een der warmste vereerders van van Lennep te zijn, be-i 

steedde jaren lang al zijne vrije oogenblikken aan de verzameling-

der werken van den vruchtbaren auteur, en deze verzameling-

verdient op ééne lijn gesteld te worden met die van Bilderdijks 

werken, door wijlen Schouten en Klinkert. Zij bevat niet alleen 

alle uitgegeven werken van eenigen omvang, zoodanige toch be

staan er meer en daarop zou dus de zoo even door ons gemaakte 

vergelijking niet van toepassing zijn; maar bijna zouden wij dur

ven zeggen ook al de in druk verschenen artikels in dagbladen, 

en tijdschriften, zelfs de anonieme, en een menigte kopijen en 

handschriften. De heer Knoll liet geen enkel gebied onbezocht,. 

waarop hij slechts vermoedde dat iets van van Lenneps hand zou 

te vinden zijn. In lateren tijd met den schrijver persoonlijk bekend 

geworden, was hij in de gelegenheid zijnen schat te doen waarmer

ken. Menig opstel, menig artikel, menig sneldicht was van Lennep 

reeds uit de gedachte, maar niet uit het geheugen gegaan, en 

stond hem bij de geringste aanleiding dan ook weer trouw genoeg-

voor den geest, om volkomen te kunnen verifiëren wat de heer-

Knoll reeds sints jaar en dag, en van overal, had bijeengebragt* 

Daaraan heeft men een Chronologische lijst van de dicht- en 

prozawerken te danken, eenig in hare soort, en opgenomen in 

de werken der Nederlandsohe Maatschappij van Letterkunde f* 

Leiden. Zij beslaat, kompres gedrukt, 52 oktavo-bladzijden! 

Men behoeft die lijst slechts te doorbladeren, om te erkennen, 

dat wij zonder eenige overdrijving in den aanvang van ona 
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opstel, in één adem van lenneps veelzijdige verdiensten) uitge-

breiden werkkring, rijken aanleg en hooge mate van ontwikke

ling roemden, 

Verbazingwekkend is dat tafereel van werkzaamheid op zoo menig 

gebied, en als men zich daarbij herinnert dat een groot deel van 

dien arbeid den roem des schrijvers zoowel binnen-als buitenslands 

verbreidde ' ; hoe weer een ander deel tot de levendigste polemiek, 

de uitvoerigste kritiek aanleiding gaf, of vruchtbaarmakend werkte 

op anderen, en de spreuk van Rubbens bevestigde: "Ie car actere 

d'une grande imagination est de féeonder toutes les autres" — 

dan is men .wel geregtigd te beweren, dat hij niet slechts op 

velerlei gebied veel, niaar, wat meer zegt, veel goeds, veel uit

stekends , veel nuttigs leverde. 

Zijn stalen geheugen, dat sedert zijne vroegste jeugd zooveel 

had opgenomen en trouw bewaarde, was de weivoorziene voor

raadkamer, die hem in staat stelde altijd wel toegerust te spreken 

of te schrijven. Bleek dat zeldzaam sterk .herinneringsvermogen 

uit zijne geschriften over de meest uiteenloopende onderwerpen, 

uit zijne talrijke mededeelingen op het veld van geschiedenis, 

oudheidkunde,', taaistudie en bij de behandeling van politieke of 

sociale vraagstukken; verraden zijne romans en legenden op iedere 

bladzijde,' hoe verbazend veel hij wist, dat zelfs de kennis dei-

geringste détails hem niet ontbrak, — zij die met hem in on

middellijke aanraking waren of het voorregt genoten van zijnen 

omgang in het dagelijksch leven, verhalen sterke proeven van dat 

bewonderenswaarde geheugen. Na meer dan twintig jaren, b.v., wist 

hij zich schier woordelijk een gelegenheidsstukje in verzen te binnen 

te brengen, waarvan het handschrift door een vriend naar Indië 

was medegenomen. Proklamatiën, liedekens en wat niet al uit 

de dagen der overheersching en herstelling, aan tijdgenooten of 

'Zie aanteelcening 1. 
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ontgaan of slechts vïugtig nog bijgebleven, citeerde hij zonder 

haperen, als had zij ze pas gememoriseerd. Maar één staaltje vooral 

•willen wij hier ten beste geven, ook omdat het zulk een schoonen 

karaktertrek verraadt, en in den knaap reeds ' den man doet 

voorgevoelen, -wiens -welwillendheid jegens allen zoo grenzeloos 

groot, wien geen moeite te veel, geen inspanning te zwaar was 

om anderen van dienst te zijn. In : "Ter herinnering aan mr, J. 

van Lennep" voor de prachtuitgave zijner Vrouwe van Waarden

burg door de Buil geschreven, verhaalt deze het volgende, door 

hem ontleend aan de inzage van een ouderwetsch kwarto schrijf-

boekje, onder een massa handschriften gevonden. "Als twaalf

jarige knaap, — maar zoo moedig tot den arbeid, en evenmin 

inspanning tellende als op lateren leeftijd, — is hij getuige van 

een kinderramp zijn zevenjarig zusjen, op 't Manpad logeerende, 

overkomen. Het kind had het eerste deeltjen der welbekende Mis-

torie van Jozef door Hulshoff uitgelezen, en wil aan het tweede 

beginnen, — maar, ongelukkig, het is zoek, en vergeefs zijn 

alle pogingen om haar de vurig verlangde lektuür te verschaffen. 

'tBoekjen is niet meê ingepakt: 't is te Amsterdam achtergeble

ven. Maar, geen nood: Jacob heeft het gelezen, dat is voor hem 

bijna 't zelfde als: hij kent het van buiten. Hij zal zijn 

zusjen wel helpen, laat alles in den loop, zet zich neer en 

schrijft, schrijft, schrijft, netjens en gemakkelijk voor haar 

leesbaar, totdat hij uit zijn geheugen het geheele tweede deeltjen 

van Hulshoff voor haar heeft afgeschreven en zij niet op 't boek 

uit Amsterdam heeft te wachten; — En zoo de knaap — zoo de 

man. Wie hem raadpleegde, en dat geschiedde dag aan dag, 

vond hem klaar met mond en pen. Riemen papier heeft hij vol

geschreven tot uiting zijner eigen gedachten en uit eigen aandrift 

als dichter, als geletjfcerdö, als geleerde, maar gewis even zooveel 

om, met de schatten van zijn geheugen en de uitgebreide mate 

zijner kennis op elk gebied, anderen voort te helpen en te ge-
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rieven/ zonder tegen de moeite op te zien. De sekretaris eener 

kommissie, waarvan van Lennep lid was, vond in hem, altijd 

gul, en dikwijls ongevraagd, een, trouwhartig medearbeider. Er 

zijn heel wat mooie, zaakrijke rapporten in de waereld versche

nen, waartoe van Lennep de bouwstoffen leverde, even goedhar

tig, even dadelijk gereed, als toen hij Hulshofi's tweededéeltjen' 

voor zijn zusjen nedersehreef." ' 

Is hij gewaardeerd zoo als hij het verdiende? Zijne werken zijn 

als verslonden; geen auteur was meer populair dan hij; zijn 

loyauteit werd door ieder erkend, — maar tóch... met hoeveel 

onverdiende bitterheid is hij dikwijls aangevallen; hoe kleingeestig 

werd hij vaak gekritiseerd; met hoeveel ondank is hij ontelbare 

malen beloond; maar vooral, wat is hij wegens zijne politieke ge

voelens meermalen diep miskend, en wat heeft politieke partij

schap , bijna schreven wij partijhaat, zich aan hem vergrepen! 

Ondank voelde hij wel, maar hij werd er niet door ontstemd, 

en allerminst afgehouden om altijd wèêr op nieuw te raden en 

te helpen, wel te doen en te verpligten, zooveel in zijn ver

mogen was, en dat was groot waar het de praktijk der echte 

humaniteit betrof. De kritiek eerbiedigde hij, zelfs als hij zich 

mét regt over haar had kunnen beklagen, en hij heeft nooit een 

woord op het papier gezet om zich te verweren. "Zich over 

recensiën boos maken" schreef hij in zekere brochure, — waarover 

straks nader, — "veel meer daartegen te velde trekken, duidt 

een prikkelbaarheid aan, boven welke èen auteur zich moet weten 

te verheffen; — of hij moet nimmer een werk uitgeven." Alleen 

verregaande miskenning uit politieke partijschap heeft hem eens de 

pen doen opvatten, en toen nog allerminst om kwaad met kwaad 

betaald te zetten, om zich te verweren zoo als de aanvallers het 

zouden verdiend hebben; neen, hij verdedigde zich niet, hij ver

antwoordde zich op humanen toon. 

Toen wij van Bilderdijks invloed op zijne politieke denkwijze 
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spraken — een invloed die de demokratisclie begrippen, in zijne 
jeugd overheerschend, later nog altijd sterk sprekend, krachtig 
beperkte, —gaven wij voldoende van Lenneps politieke rigting te 
kennen: hij was legitimist, met al de logische gevolgen van 
dien. En dertig jaren, na den tgd waarin Bilderdijk dien invloed 
op zijne begrippen en staatkundige overtuiging uitoefende, schreef 
hij, al hadden zij ook door onbevooroordeelde beschouwing van 
menschen en zaken in den loop des tijds meer of min verande
ring ondergaan: «ik. moet oprecht bekennen, dat zy, door al 
wat ik in dat tijdsverloop heb zien gebeuren, meer bevestigd 
dan geschokt zijn geworden". 

Zijn akademieleven had hem, - het spreekt van zelf als 
y op het tijdvak letten: 1819-1824, _ met vele jongelieden 
m.aanrahng gebragt, die later een groote rol op het staats-
tooneel vervulden. Geen wonder, 'dat de gelijkgezinden hem, of
schoon hij het politiek gebied zelfs liefst vermeed en het veld 
van ̂ wetenschap, kunst en letteren hem meer aantrok, - geen 
wonder, dat van Lennep.later meermalen geraadpleegd werd ' , en 
vooral omdat hij, vrij van alle persoonlijke politieke ambitie, een 
ven schrander als eerlijk beoordeelaar van toestanden en vraag
d e n ? S ' ° ° k fa °^™ geschriften sprak hij meermalen 

a i r °v'r de W i ë a Tan den da* *• w a * f * w 
zTT °P''-T °°k ^ t e 6 k e n d e ** niet> onmiskenbaar was 
n o o i t T ' Z1J; 0 0 g t e l l t ' d 6 l e v e ^ e i d van z^nen stijl, en 
«**J»>. verborg hij zich achter het schud der naamloosheid. 

^ r ^ x i S tTtr Mr-j-M-de ^ 
der Ned TWw, J 7 v Wandelingen van de Maatschap 
<*er ivetf. letterkunde te Zeiden 18691 tS7m « w ï J. , . : , x-
(ontwern van «™, i « iöö»/1870): "Vóórdat de nieuwe redactie U M K ; : : : ?%** —*-. w * 
merken oP het ontwerj te £ r *' ™™^™S^ 
getrokken.» P Staats<"»w>"ssie zeer de aandacht hadden 
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Toen in 1853 de kiezers in vele distrikten naar nieuwe volksverte

genwoordigers omzagen, viel te Steenwijk de keuze op mr. Jacob van 

Lennep. Het aanvaarden dezer betrekking, het optreden als volksverte

genwoordiger , heeft hem aan de bitterste miskenning en bejege

ning blootgesteld, gelijk Zoovelen die niet' tot de destijds ge

vallen partij behoorden, en op het staatstooneel verschenen om 

"eene tegenovergestelde rigting" voor te staan. Van Lennep was 

geen partijman, en had juist daardoor meer dan anderen van 

•hunne kritiek te lijden, natuurlijk vooral van hen die zich de 

tijdelijke magt hadden zien ontglippen. AÜes werd aangegrepen 

en .een open, onergdenkend karakter, een man als van Lennep, 

die niets verbergt, die gewoon is hardop te denken, geeft meer 

vat dan voorzigtige, geslote» naturen. 

ïri het eerste jaar van zijne parlementaire loopbaan, derhalve 

toen de politieke hartstogten zich nog het felst deden gelden, 

begon van Lennep,' onder den titel: lafereelen uit de geschie

denis des Vaderlands tot nut van groot en Hein, vermakelijk 

voorgesteld door Mr, J. van Lennep en Comp., de uitgave van 

een werk, dat hem de bitterste miskenning deed ondervinden. 

Een vriend, een vlug en vrolijk teekenaar, had bij eenige vier

regelige versjes in oogenblikken van uitspanning en blijgeestige 

luim door van Lennep neergeschreven, teekeningen vervaardigd, 

die inderdaad origineel mogten heeten en verraste hem met de 

toezending dier schetsen. "Ik heb dien avond gelachen", schrijft 

van Lennep, in zijne bedoelde Verantwoording, "als de goden 

Mj Homerus nooit gedaan hebben; — doch tevens heb ik be

wonderd: — het talent bewonderd, dat, nu eens de bevalligste 

kompositiën op 't papier had nedergeworpen, dan weder aan figu

ren, de stijve middeleeuwsche vormen of de houten kermispoppen 

nabootsende, een kracht, een juistheid van uitdrukking en een 

•waarheid had weten te geven, hoedanige maar zeldzaam in de meest 

uitvoerige werken van beroemde kunstenaars worden gevonden. 
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"Ik heb van kindsheen af een zwak gehad: t. w. dat ik geen 

genoegen kon smaken, of ik moest het — zoo het daarvoor vat

baar was — aan anderen mededeelen: — en ik zou het als een 

verwerpelijk egoïsme hebben aangemerkt, indien ik de voortreffe

lijke schetsen van mijn vriend niet waereldkundig gemaakt, niet 

aan mijne landgenooten het dubbel genot-verschaft had, dat my 

was te beurt gevallen. 

"Ik betuig daarby, dat ik by het zien der schetsen en by 

het lezen der van onderscheiden handen daarby gevoegde by~ 

schriften en zangstukjens, volstrekt geene ergernis gevoeld heb 

en het dus niet in my opgekomen is , te veronderstellen, .dat 

iemand anders zich daaraan ergeren zou. 

"Op die wijze ontstond het besluit tot de uitgave, welke:aan

vankelijk geenszins in ons plan had gelegen. Aan die uitgave 

werd de meeste zorg besteed, en ik verwachtte louter lof van 

mijn landgenooten, dat ik hen voor 't eerst bekend gemaakt 

had met de vruchten van een kunsttalent, waarop Nederland 

trotsch mag zijn, en hen tevens eens hartelijk had doen laohen. 

"Een en ander gebeurde ook: — men vond de schetsen over

heerlijk en men had er vermaak mede. — Men vroeg of het 

vervolg haast kwam: — en zoo er waren, die zich ergerden — 

waarover nader — zij hielden zich in den aanvang stil. 

"Maar langzamerhand begonnen zy te spreken; en nu waren er som

migen, die, nadat zy gelachen hadden, niet indachtig aan het: 

J'ai ri, me voile* dé&armé, 

zich eerst door anderen lieten diets maken, en daarna zich zel-

ven opdrongen, dat zy niet hadden moeten lachen, en daarna 

hen, die nog lachten, bestraften. 

"En toen gingen velen, op hun voorbeeld, zich schamen, en 

zij volgden de preutsche nufjens na, die, wanneer de poppekast 
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vertoond wordt, hoe gaarne zy ook lachen zouden, zich niet 

willen kompromitteeren en een pruimemondtjen zetten: 

"En toen hieven de berispers eenige afzonderlijke kreten aan: 

"En toen werden die teruggegalmd en er ontstond een alge

meen koor: 

"En tóén greep de periodieke pers de uitgave met gretigheid 

aan ah een politiek wapen, dat zy tegen my gebruiken kon." 

Had van- Lennëp in deze geheele voorstelling, als steeds, de 

natuur op de daad geattrapeerd, zoo als men dat noemt, in de 

laatste zinsnede legde hij den vinger op dé juiste oorzaak dei-

hem toegebragte wonden, Het geheele incident en zijne Verantwoor

ding , ook in taal en trant, kenschetst van Lennep. Zonder ach-

terdenken aan opwellingen en invallen gehoor gevende, alle mens chen 

alle karakters naar zich zelven afmetende, zag hij geen kwaad in 

de gewraakte uitgavej hij had geen ergernis gegeven, men had 

willens ergernis genomen, De overdrijving waaraan men zich toen," 

in politieken hartstogt, schuldig maakte, springt nu in het oog, 

als men die waarlijk onschuldige, vermakelijke Tafereelen inziet. 

En wanneer dacht van Lennep er aan daartegen op te komen? 

Niemand heèffc ooit minder auteurs-ijdelheid dan hij getoond; 

niemand liet aan de kritiek, — tot zélfs schrijverij die dezen naam, 

niet verdiende, — meer haren vrijen loop; eerst toen de be

schuldiging van "kwaad opzet" in een onderteekend Strafdicht 

tegen hem openlijk werd uitgesproken door een man van naam, 

eerst toen schreef hij zijne Verantwoording, 

En ook daarin kwam het loyale, het edele van zijn karakter 

uit. Hij erkende al dadelijk, dat de strafdichter niet door hem 

gerangschikt werd onder hen, die te kwader touw laakten, 

en welke hij zoo puntig had geschetst; van Lennep antwoordde niet 

als gekrenkt auteur, geen bitterheid ontsierde zijne verdediging; 

hij, die zoo vrolijk schertsen kon, bewees een keer te meer dat 

mannelijke ernst hem evenmin vreemd was als geestige luim. Hij 
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kon alles dulden en dragen, maar de beschuldiging van met 

"kwaad opzet" onze voorvaderen in een bespottelijk daglicht to 

hebben gesteld, niet. "Wie ook «zulke beschuldiging verdienen 

mocht, ik had voorwaar niet gedacht daaraan immer te zullen 

blootstaan. Hoe! ik, die dertig jaren lang, in rijm en onrijm, 

de groote daden, op onzen bodem — of op onze bodems — 

bedreven, in 't licht heb pogen te stellen; ik, die herhaaldelp, 

' t zij de algemeene geschiedenis, ' t zij de bedrijven, de hande

lingen, de werken, de verdiensten van onze groote mannen tot 

voorwerp mijner beschouwing gekozen heb; ik, aan wiens liefde 

voor het land onzer geboorte, aan wiens zucht om de glorie van 

dat land te bevorderen, noch vriend noch tegenstander tot heden 

getwijfeld heeft, ik zou verdacht —• -wat zeg ik? — openlijk 

beticht kunnen -worden, op gevorderden leeftijd te doen watm 

strijd ware met alle mijne verrichtingen als jongeling en man? 

Om mjj te verantwoorden, waar zoodanig een blaam op mij gfl-

worpen wordt, heb ik slechts een weegschaal te verlangen gelijk 

aan die waar Vondel van zingt. Veertig deelen, ter verheffing 

van den roem van Nederland geschreven, werp ik in de eene 

schaal. Zou daartegenover het Strafdicht nu dezelfde -werking 

doen, welke de stalen kling van mijn Meer de Prins uitoefende 

tegenover hetgeen deschrandere Ar mijn in zijne schaal gelegdhad?' 

Het geheele incident karakteriseert van Lennep: wie zijn werk 

uit het oogpunt der kritiek afkeurt — nooit zet hij een letter 

op het papier om zich daartegen te verdedigen.l Maarthans gaat 

hij zelfs verder, hij duldt en draagt "dat men over zijnen per

soon en zijne gevoelens polemiseert en die elkander als kaatsballen 

toewerpt" — "dat de echoos der dagbladpers dat alles nabaau-

wen", — en alleen de beschuldiging van "kwaad opzet" doet 

hem het zwijgen verbreken. Daartegen komt hfr met gepaste fieï-

i Zie Mz. 33. 
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heid op; daartegen verzet hij zich met al de kracht, die een edel 

zelfbewustzijn en zuiver gevoel van eigenwaarde aan eene verant

woording kunnen bijzetten. Hij vernietigt de beschuldiging; Mj 

toont aan dat het gewraakte werk niet is wat men het wil doen 

voorkomen te zijn; dat er niet in steekt wat men er in ziet of 

in wil zien; hij bewijst met de stukken, dat men er 'ziekeer*t op 

een gegeven obgenhlik aan is gaan ergeren, geruimen tijd nadat 

de eerste afleveringen wijd en zijd verspreid waren, en nadat hij 

zich van den opgeworpen blaam gezuiverd heeft, na zijne verant

woording , waarop de volle vrijspraak van iederen billijken, onbevoor-

oordeelden regter volgen moest, buigt hij het hoofd, hij rekent 

zich niet te hoog of te groot de minste te zijn en hij staakt de 

uitgave. 

Ware de politiek niet in het spel geweest, men kan veilig 

aannemen dat er uit de Tafereelen geen wapen tegen van Lennep 

zou gesmeed zijn; dat men hém niet zoo bitter euvel zou geduid 

hebben, wat men van Aristofanes en Lucianus, van Scarron en 

Blumauer, van Langendijk en Fokke Simonsz., zelfs had toege

juicht, en nevens hunne boertige omwerkingen van heldendichten, 

epische verhalen of geschiedenissen, zouden wij van Lenneps 

Tafereelen hebben kunnen plaatsen. 

Maar in zijne korte politieke loopbaan was hij velen eendoom 

in het oog. Hem werd kwalijk genomen, ja hoog en bitter aan

gerekend, wat men anderen niet alleen veroorloofde, maar in hen 

zelfs goedkeurde. Voerde hij het woord in 'slands vergaderzaal, 

bij deed het op zijne wijze. Als de populairste redenaars in En

geland schroomde ook mj- niet een pikante historische anekdote, 

een voorbeeld uit het dagelijksch leven te pas te brengen, een 

snedig gezegde, een echten Wits te uiten; maar dat mogt Mj 

nu juist niet doen, hoe geheel natuurlijk zijn uitkomen ook ware, • 

hoe geheel strookend met zijn nimmer en nergens verloochend 

karakter en wijze van zjjn. Als eens vooroordeel en partijdigheid 
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niet meer meê zullen spreken, zal men welligt nog zijne rede

voeringen aanhalen als staaltjes van boeïjende parlementaire wel

sprekendheid, en er zich, ook om de pittigheid zijner adviezen, 

over verwonderen, dat men later hemel en aarde bewogen heeft 

om den populairsten man in Nederland, die aan rijke ondervinding 

zooveel kennis paarde, die in zoovele betrekkingen zooveel prak

tijk had opgedaan, .die ook op parlementair gebied aan stalen 

ijver zooveel vingheid paarde, die zoo rond en openhartig, zoo 

loyaal en onpartijdig oordeelde en zijne stem uitbragt, — dat 

men, zeggen wij,:later hemel en aarde bewogen heeft, om dien 

man nit de volksvertegenwoordiging te weren. Dat men de steen-

wijker kiezers in dien zin kon "bewerken;" wij willen het daar

laten, — doch het is een blijvende schande voor Neêrlands hoofd

stad dat het ook ctóar'ten slotte gelukt is. 

Maar grooter schande nog voor hen,, die niets onbeproefd en 

ongedaan hebben gelaten, om dat te bewerkenj die, achter het 

schild der naamloosheid verborgen, hem, die altijd met open 

vizier optrad, op de laagste wijze bestookten; en schande in

zonderheid voor den schotschrijver in wien zij eindelijk een 

woordvoerder vonden, en wiens naam, hoe arglistig en angstig 

verborgen gehouden, evenwel niet geheim is gebleven. Wij weten 

niet of dien man de eer der biografie ooit zal te beurt vallen. 

Zoo ja , het is voor hem.te wenschen dat zijn levensbeschrijver 

dat feit ignorere, en anderen geen de minste aanleiding geve 

om een vernietigende kantteekening te maken. 

Gelukkig dat het lidmaatschap der Tweede Kamer, hoe ijve

rig hij ook dat mandaat vervulde l , van Lennep niet van andere 
• studiën had afgetrokken. Integendeel. Wie de lijst zijner werken 

naslaat kan er zich met de stukken van overtuigen.' Hij 'Was 

• op het gebied van letteren en kunst zoowel als op dat van geschiedenis 

1 Zie yanteeJcening Z. 
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en oudheidkunde, als altijd werkzaam gebleven, en had zelfs 

zijnen meest omvattenden arbeid, zijne uitgave van: Vondels werken 

in verband gelracM met zijn leven, voortgezet; een arbeid 

geheel eenig en oorspronkelijk, waaraan hij al zijne gaven, al 

zijn weten had cijnsbaar gemaakt. ' Een reuzentaak, breed opge

vat, krachtig volbragt, waardoor hg getoond heeft wat diepe 

ernst in hem was, en hoe uitnemend hij, de manvanhetoogen-

blik, de geestige schrijver, de losse verteller, de veelzijdige 

romandichter, voor een werk van langen adem, naauwgezet en 

uitgebreid onderzoek, geschikt mögt heeten. Het geheele ont

werp reeds was een daad, die van degelijkheid en ernst, — 

eigenschappen hem zoo vaak, maar geheel ten onregte, door zijne 

oppervlakkige beoordeelaars betwist, — getuigde, en de uitvoe

ring drukt er het zegel op, Mets toch stond daarbij op losse 

schroeven, en in de volle kracht des levens die taak opvattende, 

had hij toch daarbij aan den dood gedacht. 

Zoo had hij het verbazend werk der kronologische rangschik

king het eerst onderhanden genomen, nadat en terwijl hij, 

door algemeene oproepingen en bijzondere nasporingen in hem 

bekende bibliotheken en verzamelingen, allerlei uitgaven en 

handschriften van Vondel verzameld had; eene verzameling die 

nog gedurig groeide terwijl hij werkzaam was, en waarvan dik

wijls menige herziening en verandering in de reeds gemaakte 

rangschikking het gevolg werd. Van een menigte stukken, ja zelfs 

van die welke in dezelfde bundels van vroegere Vondels-uitgaven voor

kwamen, was geen jaartal bekend. Dan moest hetzij uit het onderwerp, 

hetzij uit het nasporen der aanleiding tot de vervaardiging, ja 

soms uit de verschillende eigenaardigheden der spelling zelfs, 

het jaargetal afgeleid worden, en de eindelijk gemaakte gissing 

getoetst, eer soms een vierregelig versje op zijne plaats kon 

Zie aanteelcening 3. 
4 
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-worden gesteld. Bij die studie, welke zich, door Vondels veelzijdig

heid, schier tot ieder gehied van wetenschap uitstrekte, verza

melde van Lennep tegelijk de /bouwstoffen voor zijne helangrijke 

tekstverklaringen, historische toelichtingen en ophelderingen. Zoo 

voltooide hij vóór alles de kronologische rangschikking en stelde 

het kader van het werk vast. Dat voïbragt hij het eerst: nie

mand toch dan hij zou het zóó hebben kunnen verrigten. Zooverre 

gevorderd, zouden, bij overlijden, anderen het hebben kunnen 

voortzetten. Nikolaas Beets was de daartoe in de allereerste plaats, 

en teregt, aangewezen persoon. 'Wel raag men dus zeggen, dat ai] 

alles behalve luchthartig of ligtvaardig, maar met de ernstige 

spreuk: memento mori voor oogen, aan dit werk begonnen was. 

In den uitgever, den hr. H. Binger, niet slechts verdienstelijk 

als industrieel maar vooral ook als man van letteren, en even vurig 

bewonderaar van Vondel als vereerder en vriend van van Lennep, 

had deze een ijverigen en trouwen medearbeider hij de opsporinge11 

vergelijking van editië'n, het toetsen .van verschillende gegevens, o 

het hehartigen yan alles wat tot strikte naauwkeurigheid in ae 

vele, onderdeden van den arbeid vereischt werd. In den aafl-

vang was de hr. K. Wijbrands, een eenvoudig onderwijzer te Am-

sterdaifi, maar bij van Lennep, die ware verdienste zoo fijn wist 

te onderscheiden, hoog aangeschreven, hem als korrektor behulp

zaam. Na diens vrij spoedig gevolgd overlijden, — hij'was.,de: 

eenige die aan van Lennep ontviel en de voltooijing van bet ge-

gemeenschappelijk behartigd werk niet heeft, mogen, heieven, -"" 

werd hij vervangen door den hr. D, van Leeuwen, een man 

zoowel dopr speciale studie als algemeen© kennis en naauwgezet-

heid voorde hem opgedragen taak geschikt: eene, taak, " i e 

natuurlijk oneindig meer vorderde dan de hulp van een gewonen, 

ware het ook den hesten, korrektor. Er zou een allerbelangrijkst 

* Zie aanteekenmg 4. 
% Zie aahteeJceuina B. 
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werk over die uitgave van Vondel te, schrijven zijn. Men zou 

•verbaasd staan, wat inspanning zij vereischt heeft, en de talrijke 

^proeven, de vele revisign, telkens met nieuwe aanteekeningen en 

gerezen bedenkingen voorzien; opmerkingen, vragen, die alweder 

•door onderlinge gedachtewisseling, vernieuwde nasporing en over

weging moesten opgelost worden eer; het imprimatur volgen kon, -— 

•die talrijke proeven, mogten zij,bewaard zijn gebleven, zullen een. 

•allerbelangrijkste verzameling uitmaken, en zonder welke men 

•zich slechts een flaauw denkbeeld, een zwakke voorstelling kan 

vormen van den reuzenafbeid,- dien deze Vondels-uitgave volgens 

"van Lenneps plan, gevorderd heeft. 

Tan Lennep, die als volksvertegenwoordiger niets'anders had 

heoogd, niets anders had willen zijn, dan hetgeen hij altijd 

was: aan vorst, volk en vaderland gewijd met al zijne krachten, 

keerde met het bewustzijn naar zijne overtuiging zijnen pligt ver

vuld te hebben, uit-de Tweede Kamer naar zijne studeerkamer 

terug, en daar hij den tijd steeds had weten; te vinden om zijne1 

gewone studiön en bezigheden• bij te houden en te blijven ver-

lïgten, hoe ijverig hij ook aan de werkzaamheden) der Tweede 

Kamer* had deelgenomen, was hij in geenen deele ontwend aani 

den kring waarin hij zich* vóór zijne tijdelijke verplaatsing'in 

•den politieken werkkring, bewoog. Voorrmenigeen en menige 

saak was zijn blijvende terugkeer in d6 hoofdstad gewenscht. 

Hoe veler vraagbaak was hij niét op verschillend gebied; in hoe 

menige zaak• was hij het werkzaam beginsel, het middenpunt, 

de kracht. Heeft het vaderland-in het algemeen veel in hem 

verloren', Amsterdam in het .bijzonder, dat hem-veel te danken 

had. Inzonderheid hebben wij hier in het oog zijn krachtig ini

tiatief om het de weldaad der • duinwaterleiding te verschaffen. 

Hij streed aan de spits om-het nieuwe, denkbeeld ingang te-ver

schaffen, om de bezwaren tegen de verwezenlijking te overwin

nen; hij wendde al zijnen invloed aan om, toen binnenslands de 
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opgewekte "belangstelling niet voldoende was, het werk tot stand 

te brengen door buitenslands krachtige hulp te erlangen. En 

toen 11 November 1851 de jeugdige prins van Oranje de eerste 

spade stak in het duin, door professor David Jaeob van 

Lennep afgestaan, trad mr. Jacob van Lennep op zijns vaders 

grond als feestredenaar op, bezield door het gelukkig gevoel 

aan zijne vaderstad een onwaardeerbare dienst bewezen te hebben. 

Hij was en bleef, tot in de kleinste bijzonderheden, op de-

hoogte der onderneming; hij was de voorbereider, de voorspraak 

van het groote werk geweest en bleef de voorzitter der Maat

schappij tot aan zijn dood. 

Il y a, temps pour tout dans une existence bien ordonnee, 

zegt Blaze de Bury: het bleek bij van Lennep wel. 

De Buil' zal het ons wel niet euvel duiden, dat wij hier aan 

zijnen arbeid de schets ontleenen, die ons van Lennep aanschou

welijk voorstelt in al zijne bedrijvigheid: "Zoo iemant", schrijft 

hij, "van Lennep woekerde met zijn tijd. En niet slechts de me

nigte zijner bemoeiingen, het aantal zijner zoo veelzijdige werk

zaamheden, mag verwondering baren, maar vooral ook, dat hjb 

hoe dikwijls ook gestoord en afgeleid, alle draden zoo uiteen 

wist te houden, en zijn gedachtenloop zoo geheel meester was-

in verschillende richtingen tegelijk. Niemant' voorzeker werd in 

dit opzicht meer beproefd, 's Morgens reeds zeer bij tijds zat hij 

aan de schrijftafel. Zijn kamer was een volstrekt niet weelderig t 

maar hoogst eenvoudig vertrek. Geen illustratie-uitgever zal er

aan denken, om, zooals dit in 't buitenland een punt van mo^e 

is, er êene afbeelding van te geven. Maar van menig schrijfvW" 

trek daarentegen kon niet gezegd worden, wat van van Lenneps-

kamer gold: de deur was voor niemant gesloten; voor allen van 

welken rang of stand, gering of hoog geplaatst, klonk even 

Zie Henoren, blz. 32. 
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vriendelijk en welwillend het: "binnen!" ook al was hij, die 

•daar met het hoofd vol zaken en te midden van allerlei schrif

turen en boeken en stukken zat, reeds ontelbare malen in zijn 

arbeid gestoord. Zijn "binnen!" klonk altijd als een "welkom!" 

Tondels beroemd portret van .Mlips Koning (1662) prijkte boven 

<de deur en was er het grootste cieraad; aan den schoorsteen 

l ing een portretjen van Walter Scott en op een ouderwetsche 

sekretaire zag men een kleine buste van "Willem I ; in een hoek 

•stond een staatsiedegen; langs den muur gesloten boekenkasten. 

Ben schrijftafel op het midden van den vloer; maar zij diende 

meer tot "stapelplaats" van boeken, papieren, brieven,. — kwade 

"tongen beweerden dat er ook een stuk of wat snuifdoozen op 

gevonden werden, — dan tot werken. Neen, van Lennep zat 

•altijd in een makkelijk schrijfstoeltjen aan een eenvoudig tafeltjen 

daarneven, waarop een opengeslagen schrijf kassette, die de sporen 

van jaren lang gebruik droeg. Op dat lessenaartjen met die 

massa, soms vrij stompe ganzenpennen, hier en daar verspreid, 

is een groot deel dier lange reeks van heerlijke werken geschre

ven, die breedvoerige en'toch niet langdradige rapporten, me-

moriè'n en adviezen over kunst en letteren, oudheidkunde en 

geschiedenis; die honderden luimige of ook wel hoogst ernstige 

brieven over allerlei onderwerpen en die tallooze, welbekende,-

kleine, maar altijd afdoende, vlug gestelde, en toch zoo goed 

doordachte briefjens, waarvan er gewis velen, 't zij om hun 

vorm, 't zij om hun hartelijken toon, als kostbare relieken wor

den bewaard. Klonk 't "binnen!" den bezoeker vriendelijk te 

gemoet, nauwelijks was hij ingetreden of van Lennep stak hem gul de 

hand toe en gaf dadelijk een aangenaam woord ten beste, nog 

«er men zich neerzette op den stoel, die altijd, en geen dag 

vergeefs, gereed stond. Wie een kwartier zat te praten, kon er 

op rekenen dat minstens eens in dien tijd alweer een tikjen op 

de deur 't een of ander aankondigde, 't Was een bonte rei die 
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schier eiken vo'ormiddag daar verscheen. Mannen van studie en 

vrolijke snappers, vreemdelingen en landgenooten van naam, of 

jongelui die ' t nog hoopten te worden, groote heeren en kleine 

burgers, tooneelspelers en politieke vrienden, opgeruimde dank-

betuigers en hoopvolle sollicitanten. En tusschen al die hezoekere 

door, waarvan menigeen van Lennep nog vrij -wat stof tot nieuwen 

arbeid gaf, zette hij onverdroten en niet afgeleid zijn werk voort. 

Hij maakte wat men een langen voormiddag noemt. Tegen drie 

uur nam hij eenige uitspanning. Een wandeling, een bezoek ui 

deze of gene sociëteit, totdat het uur van 't middagmaal daar 

was. Daarna volgde diskoers of lektuur; dan dikwijls vernieuwde 

arbeid en vergaderingen, of pen en papier werden uit het schriji-

in 't huisvertrek gehaald. Menigmaal vermaakte hij zich •met 

schaakproblemen op te lossen of na te spelen. Enkele avonden 

waren aan gezellig verkeer gewijd, het bijwonen, van een voorlezing' 

'hier of daar, of bezocht hij een korten of langen tijd den schouwburg. 

"Zoo iemant daar te huis was, dan gewis hij , die, van der 

jeugd met zooveel liefde voor het tooneel bezield, er zooveel 

voor gearbeid had. De schoonste herinneringen waren voor hem 

aan den schouwburg verbonden, en meermalen leefde hij er meer 

in het verleden, dan dat hy deelnam in 't geen hij er zag of 

•hoorde. Hij was dan ook een vraagbaak voor allen die zich op 

dit gebied bewogen, en over alles wat er voorviel of meê in te-

trekking stond. Geen direktie van vroeger of later tijd was ©eer, 

of zelfs niet zoo goed op de hoogte als hij. De geheele inven

taris van dekoratief, accessoires, machineriön, rolvordeelingen 

van jaren her, had hij in het hoofd, wist er alle bijzonderheden 

van, kende alle tooneelanekdoten, en de vergrijsden in 't vak 

leerden van hem nog, als hij de repetitiSn zijner stukken bij

woonde en dan ongezocht van zijne uitgebreide kennis, ook i« 

de geringste •dó'iails, blijk gaf, altijd op dien innemend aangen&men 

toon, •immer met die aangeboren jovialiteit, waardoor hij op d<* 
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natuurlijkste wijze zóo grodten invloed uitoefende én zijne meer

derheid zag geëerbiedigd zonder dat hij haar had doen gevoelen." 

Öchreef hij reeds in zijne vroegste jeugd tooneelstukken,' het 

leefen en voordragen van rollen was reeds als kind •zijn grootste 

genoegen. "Mijn speelkameraadtjens", schreef hij in de voorrede 

der komplete uitgave zijner dramatische werken, "dwong ik met 

mij tooneelen voor te. dragen uit bestaande stukken, of ook wel 

rollen te vervullen in stukken, welke ik improviseerde, en waarbij 

ik zelf akteiir en souffleur van de overigen was. En dan, mijn 

vader had in zijn jeugd een klein künsttooneeltjën vervaardigd; 

op dat tooneeltjen liet ik gantsche treurspelen, gevolgd van 

balletten, uitvoeren door akteurs van karton tusschen bordpapieren 

dekoratiën, en geen week ging er om, waarin ik niet aan mijn 

moeder een dubbeltjen vroeg om een vel kaarteblad te koopen, 

't welk met nieuwe schermen, schutdoeken en poppen beteekend 

werd, öm daarmede het laatste tooneelstuk te monteeren, dat 

ik op den schouwburg gezien had." 

Die oorspronkelijke zucht voor het tooneel, die neiging, zich 

reeds krachtig openbarende toen hij, als vijfjarige knaap met 

zijne ouders voor de eerste maal den schouwburg bezocht, om er 

G-ijsöreekt van Aemstel te zien opvoeren, werd niet weinig aan

gewakkerd en gevoed toen hij als twaalfjarige knaap veel der

waarts ging. Eerst, omdat hij "als echtvaderlandertjen" — zooals 

hij zich uitdrukte, — in 1813, dé nationale stukken meemoest 

gaan toejuichen; vervolgens dewijl zijn vader mede-komniissaris 

van den schouwburg werd, "waardoor ik niet alléén", —schrijft 

hij in de straks aangehaalde voorrede, — "dikwijls gelegenheid 

had derwaarts te gaan, maar ook mijn hart kon ophalen aan 

het lezen van al de komedieboekjens die hem in genoemde hoe

danigheid ter beoordéeling werden toegezonden, zónder nog te 

spreken van het geluk, dat ik smaken mocht in het aangapen 

Van levende akteurs, die, niét in hun theaterpak, maar met 
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groene spencers en kaplaarzen, met gepoederd hoofd of naturellen, 

als ieder gewoon mensch, mijn vader over het een of ander 

kwamen spreken. Uit dit alles vloeide voort, dat ik op mijn 

twaalfde jaar meer thuis v?as in de tooneellitteratuur en in 

de tooneelwaereld dan de meeste menschen op hun vijftigste. 

"Ware zijne lotsbestemming een andere geweest, de begaafde 

tooneeldichter zon een groot tooneelspeler geworden zijn. De 

voordragt zijner historisch-romantische novellen en gedichten 

verried het reeds, en wie hem ooit in de rederperskamer Johlles 

werkelijk een rol zag uitvoeren, was er ten volle van overtuigd. 

Zijne mimiek, in den ruimsten zin, was meesterlijk en hij bezat 

een zeldzame plooibaarheid van gelaat en gemakkelijkheid van 

beweging; daarbij was zijne diktie altijd uiterst karakteristiek. 

Hij heeft den schouwburg, of het nationaal tooneel, zoo uien 

wil, jaren lang aan zich verpligt. Nu eens, men denke slechts 

aan zijn Dorp aan de grenzen en zoo menig ander gelegenheids

stuk, als het er op aankwam gedenkwaardige gebeurtenissen fees

telijk in den schouwburg te vieren\ of den volksgeest op te 

wekken, het nationaal gevoel te prikkelen, als in de dagen van 

1830 en 1831; dan weder om aan talentvolle tooneelspelers de 

gelegenheid te verschaffen beroemde rollen uit te voeren: zoo ver

taalde hij b.v. van Shakspere Bomeo en Julia en Otheïlo. Tegen 

de moeijelijkste proefnemingen, het ondankbaarste werk zag hij 

niet op: toen men voor jaar en dag een nationale opera in bot 

leven wilde roepen, leverde hij meer dan één tekst, en zijn heerlijke 

Sa f o, waarvan onze onvergetelijke van Bree de muziek komponeerde, 

is een der zeer weinige librettos die aan al de vereischten van 

het genre voldoen en tevens als dichtwerken meesterstukken zijn-

Dankbaarder,— maar daarnaar vroeg van Lennep niet, M 

deed wel en zag niet om, ook in dit opzigt, —- dankbaarder 

arbeid was hem de historische roman. Van zijnen eersteling, De 

Pleegzoon, tot zijnen laatsten roman, Klaasje Zevenster, bleef het 
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schitterendst succes zijn deel, en het was welverdiend, Meestal 

gelukkig in het leggen en ontwikkelen van den knoop, was hij 

bovendien uitstekend in de schildering van zeden en gewoonten, 

van historische karakters en toestanden, en al zijne voorstellingen 

hadden een zeldzame levendigheid en aanschouwelijkheid. Zijne ver

bazende, veelomvattende kennis komt daarbij telkens tot in de 

kleinste bijzonderheden ongezocht en ongemerkt uit. Meest al zijne 

romans zijn in vreemde talen overgebragt, ja van enkele bestaan 

zelfs meer dan ééne overzetting in dezelfde taal. Ook buiten Europa 

werd zijn naam bekend, door de uitgave eener engelsche verta

ling van He Pleegzoon te New-York'. 

Opmerkelijk: was van Lenneps eerste werk, dat dien naam 

dragen mogt, een tooneelstuk, zijn Alpïionso, op 12jaiïgen leef

tijd vervaardigd, waarvan wij hierboven reeds spraken, ook zijn 

laatste arbeid was tooneelarbeid: Ben dicMer in de hanh van 

leening, ter gelegenheid van de feestviering bij de onthulling 

van Vondels standbeeld *. 

Die laatste arbeid was tevens zijne laatste hulde aan den Dichter 

dien hij van der jeugd bewonderd, geliefd en verheerlijkt had, 

en bij de onthulling van wiens standbeeld, hetwelk grootendeels 

ook aan zijne krachtige medewerking te danken was, van Lennep 

voor het laatst in 't openbaar optrad en schitterde. 

Het was in den zomer van 1868 dat de mare: "van Lennep is 

ziek!" uit Oosterbeek door het land klonk, welhaast door meer 

en meer onrustbarende berigten gevolgd. Niet lang dobberden zij 

die hem vereerden, die hem liefhadden, tusschen hoop en vreeze. 

Zie verder aanteeJcening 1. 
2 De lijst der werken van mr. X van lennep door den heer Knoll 

geeft nog wel 36 nommers na dit werk op, doek hefc zijn losse opatellen, 
artikelen ia dagbladen en tijdschriften, gelegenheldstukjes enz. 
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2Ta een kort, maar smartelijk lijden, alleen in de laatste dagen 

-wat verminderd, ontsliep hij den 25 Augustus, des avonds ten 

7 uur, zacht en kalm. 

Een 'bevriende hand, maar der waarheid even getrouw als den 

ontslapen Meester, wijdde ónder den eersten indruk der droeve 

tijding de volgende regelen aan van Lennëps nagedachtenis en die 

hem met juistheid kenschetsen: ' 

" Toen de hoop op herstel vervlogen was, verlangde de lijder 

gestadig naar het einde, en zijn wensch bleef niet lang onverhoord. 

"Maar lang, zeer lang zal het duren, eer wij ons kunnen ver

eenigen met het denkbeeld, eer wij beseffen kunnen dat hij niet 

meer onder ons is; hij, de man vol geest en levenslust, en Tan 

wien in zoo vele kringen gloed en warmte uitging; hij, die de 

ziel van zoo veel goeds en grootsch was, dat door zijnen invloed 

tot stand kwam, dat door zijnen adem als werd aangeblazen) 

door zijne veerkracht onderhouden. Lang, zeer lang zal het duren, 

eer zoowel jongeren van jaren als volwassenen in kennis en weten

schap, eer allen wier vraagbaak hij was, of die er prijs op stel

den zijne meening të kennen of zich van zijne medewerking te 

verzekeren, zullen ontwend zijn tot hém te gaan, die altijd en 

voor ieder een open oor had, altijd een vaardige hand om te helpen of 

den weg te wijzen; altijd een warm hart, ,vathaar niet alleen om 

indrukken te ontvangen en te bewaren, maar om meê te lijden, 

meê te gevoelen, om levendig te deelen in anderer lief en leed. 

"Wat was grooter, wat aantrekkelijker, van Lennep als mensen 

of als dichter, geletterde, geleerde? IJet geheim van zijnen in-

vlood op alles en allen was, dat de mensch, de edele, goedhar

tige menBch niet van den dichter, den geletterde, den geleerde 

was af te scheiden; dat hij hem hoofd en hart één, dat al zijne 

gaven van verstand en gemoed harmonisch ontwikkeld waren, In 

1 Zie aanteeJcening 6. 
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lem geen kleingeestigheid, geen onedele naijver, geen ziekelijk 

zelfgevoel, ronduit gezegd geen der gebreken die zoo menig groot 

man in kunst, wetenschap en letteren aankleven. Vandaar dat 

elk die tot hem kwam, —en wie was meer populair, meer onder 

alle rangen en standen bekend dan hij? — zoo spoedig en zoo 

• duurzaam tevens met hem was ingenomen. Hij stootte niet af, 

hij trok aan. Hij drukte niét neder, hij hief op; Hij bluschte 

niet uit, neen, hij blies aan. Zijne meerderheid belemmerde nie^ 

mand; hij deed zijn hoog standpunt aan niemand, zelfs niet eens 

onwillekeurig, of ontmoedigender- of vernederenderwijs gevoelen, — 

integendeel, hij wist ieder als nevens zich te plaatsen, won de 

harten en wekte1 de geesten op, en heeft op elk gebied, waarop 

hij zich bewoog, daardoor onberekenbaar veel goeds gesticht! 

"Vertegenwoordiger van al het edele, fijne, gedistingueerde 

van het ancien régime, paarden zich daaraan bij van Lennep-, 

op de ongedwongenste wijs, de Vormen van lateren tijd, en bij 

al de voordeelen van geboorte en aanzien was hij een man des 

volks tevens, in de hoogste kringen zich even natuurlijk en ge

makkelijk bewegende, als in het burger-huisgezin, of den gezel-

ligen kring van minderen rang en stand. Geen schrijver heeft 

zich getrouwer afgespiegeld in zijne werken, dan hij. Gelijk in 

het leven, rond, openhartig, moedig, onverbloemd, gaf hij zich 

in zijne werken zoo als hij was, zonder angstig ommezien, zon

der vrees voor blaam, zonder vraag naar lof, handelende, schrij

vende zoo als zijn geest getuigde. Niets gemakkelijker dan van 

lennep te kennen, 't zij uit zijne werken, 't zij uit zijnen om

gang, om 't even; en toch, hoe vaak is die man verkeerd be

oordeeld en hoe dikwijls zal dat welligt nog gebeuren: — als 

mensoh, door zijne groote, zijne kinderlijke, zijne argelooze goed

hartigheid; zijn gemis der gave Van bij wijle kras en onverbid

delijk "neen" te zeggen, tot zich zelven, tot anderen, zijne meê- < 

gaahdheid, zijne zucht om ieder genoegen te geven; — als ge-
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leerde, door de zeldzame, de verbazende gemakkelijkheid, waar

mede hij zien alles eigen maakte en in alles indrong; door de 

groote ontwikkeling zijner gave van intuïtie, en door dat hij de 

resultaten zijner studiën zoo los en eenvoudig weg openbaarde, 

dat menig kortzigtig beoordeelaar hem van oppervlakkigheid be

schuldigde, terwijl inderdaad niemand meer consciëntieus was dan 

hij, tot in de kleinste nuances van geschiedenis en kunstoefening. 

Van Lennep was geleerd, was scherpzinnig navorseher , wfc onver

moeid pionnier op elk gebied van kennis, kunst en wetenschapi 

maar hij poseerde nooit voor de wereld, hij dacht er niet aan 

om studie of inspanning "te laten luchten", zoo als men dat noemt, 

en vandaar dat menige stumpert dan op hoogen toon zijne studie 

en inspanning miskende. Wie onbevooroordeeld zijne werken leest, 

grondig, ernstig leest, zal hem regt doen; wie met hem heeft 

gewerkt of wie van zijnen arbeid getuige was, zal dit ons oordeel 

onderschrijven, en weet dat ook van Lennep van gevoelen was. 

vingt foia sur Ie métier remetlez voire ouvrage — maar dat be

hoeft het publiek niet te weten! 

"Een andere reden van verkeerde beoordeeling lag in zijn stalen 

geheugen, ongeloofelijk geoefend en onuitputtelijk rijk! Daarvan 

getuigde ieder oogenblik zijn omgang in het gewone leven, H* 

schatten van herinneringen, zoowel wat personen en zaken als 

oude en nieuwe letteren betrof, en zijne werken desgelijks. Maar 

het was geen eigen armoede, wanneer men daarin een gedachte, 

een toestand, reeds elders geuit of behandeld, aantrof, en men 

zou aan alle groote auteurs hetzelfde verwijt kunnen doen, als 

men even onjuist, even onbillijk wilde oordeelen. Wat triomf 

voor dezen of genen vitter, die, om eigen belezenheid te doen 

schitteren, eens aanwijzen kon, dit of dat reeds elders gelezon• 

te hebben en gèheele reeksen bewijzen van oorspronkelijkheid 

voorbij zag, om op één volzin aan te vallen. Maar wat bescha

ming, wanneer, hetgeen b. v. met het alfabet in de 7er makelt 



ME. JACOB VAN LENNEP. 53 

SpraalcJcunst geheurde, van Lennep dan eens, als voor de vuist, 

een nieuwe, onbetwistbaar geheel oorspronkelijke en nog duizend

voud betere' plaats schreef of uitsprak, ten overtuigenden bewijze 

dat hij waarlijk niet bij anderen behoefde ter markt te gaan. 

"Ook de politiek, zijne beginselen, zijne overtuiging hebben 

hem meermalen aan de meest onverdiende veroordeeling, of liever 

beleediging, blootgesteld. Nu eens trachtte men in den auteur 

den staatkundige, dan weder dezen in genen te treffen. Maar 

genoeg daarvan. Wij willen nu althans niet bitter zijn. 

"Dat toch was hij, de gevierde meester, zelf niet. Hij heeft 

nooit kwaad met kwaad vergolden. Wie hoorde ooit van hem 

een bitter woord, een harde uitspraak, een vinnige kritiek? Hij 

heeft steeds welgedaan ook wie hem kwalijk deden. Hij wilde 

zelfs geen waarschuwing liooren. Hij vergaf en vergat; hij was 

tot onvoorzigtigheid toe loyaal, grootmoedig. 

"Onder gelukkige omstandigheden geboren en opgevoed; de 

uitstekendste' voorbeelden van studie en arbeidzaamheid onder 

zijne naastbestaanden tellende; aangemoedigd en voorgelicht te

vens door de voortreffelijkste leidslieden op den weg van kennis, 

kunst en wetenschap, heeft van Lennep de schoonste verwach

tingen verwezenlijkt, den vaderlandschen knnstroeiri in,het bui

tenland gehandhaafd en verhoogd, en de nationale letteren met 

de schatten zijns geestes verrijkende, land en volk aan zich 

verpligt en grooten invloed op de vorming en ontwikkeling van 

velen uitgeoefend, te grooter en uitgebreider omdat hij zich op 

zoo menig terrein met gelijken ijver bewoog. 

"Het einde heeft bij hem het werk gekroond. Menige om

vangrijke taak heeft hij opgevat, maar ook volvoerd. De reeks 

zijner werken is kompleet. Zijne heerlijke uitgave van Vondel, 

een monument van stalen vlijt, uitgebreide kennis, zuiveren 

kunstsmaak en liefde voor Zijn onderwerp, is voltooid, en zijne 

°ogen hebben Vondels standbeeld moge» aanschouwen; zijne stem 
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en lier hebben den prins onzer dichters, wiens werken hij voor tijdge

noot en nageslacht meer dan ooit genietbaar maakte, verheerlijkt. 

"Hij heeft het geluk gehad veel goeds, ook voor de stad 

zijner inwoning, tot stand te brengen, 

"In langen tijd is onder ons geen burger afgetreden zoo groot door 

zijne werken, zoo hartelijk en algemeen geliefd om zijne hoedanig

heden, en wiens naam in den mond des volks zoo, lang leven zal, 

Zijn stoffelijk overschot is te Oosterbeek. in plegtigen eenvoud 

ter aarde besteld, Enkele vrienden en vereerders, in den omtrek 

aanwezig, woonden de begrafenis bij* De hoogbejaarde van 

'sGravenweert, die den ontslapene als kind, als jongeling) als 

man en grijsaard;had gekend, die dat geheele rijke, veel bewo

gen , maar sehoone en belangwekkende leven had mogen overzien 

sprak een diep treffend woord aan de stille groeve uit. 

A A N T E E K E H I K G B N . 

Aanteehening 4. Zie blz. 31 en 49, — Vertaald zijn, volgens 

4e opgave van den heer P, Knoll: 

Jaeola, en Bertha, tweemaal, in het Hoogduitsch; 

De Pleegzoon, tweemaal in het Hoogduitsch, en eens in a e t 

Engelsch; 

De Roos van Dehama^ tweemaal in het Hoogduitsch, tweemaal 

• in het Fransch en eens in, het Engelsch; 
Onze Vooronders (enkele verhalen uit), in het Hoogduitsch en 

het Pransch; 

De, lotgevallen van JPerdinand Huyoh, eens in het Hoogduitse" 

en eens in het Eransch; 

De Kr ouwe van Waardenburg;,in; het Eransch; 

Dé lotgevallen van, Klaasje Zevenster., in het Hoogduitsch, 
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Onderscheidene kleine gedichten in het Fransch en Hoogduitsch, 

en, zeldzaam voorwaar, in het Hebreeuwsch, 

Aanteehening 2, Zie blz, 40. — Van Lenneps parlementaire loophaan 

is in al de artikelen, die tot heden aan zijne nagedachtenis werden ge

wijd, slechts zeer ter loops aangeroerd. J a , wij meenenzelfs eenige 

schroomvalligheid te hebben bespeurd om dat punt aan te roeren. En 

waarom toch? Het Bijblad der Staats-Courant mag gerust worden 

opgeslagen. Wij deden het, en op grond daarvan zeiden wij, wat 

wij er van gezegd hebben, uit verkregen overtuiging door eigen 

onderzoek. Meer nog. Wij maken er ons nu een genoegen van 

aan te vullen wat in andere nekrologië'n ontbreekt, jat wij achten 

het een duren pligt te doen uitkomen, dat men van Lennep 

grootelijks onregt doet, wanneer men dat tijdperk zijns levens 

•stilzwijgend voorbij gaat. Daardoor toch laat mep vooroordeelen 

bestaan, die integendeel te niet gedaan moeten worden. 

Bovendien, van Lenneps karakter komt ook op die,,bladzijden 

van zijn levenshoek zoo ongekunsteld en zoo gunstig uit, dat 

het jammer zou, zijn ze ongelezen te laten. Wij willen ze daarom 

met onze lezers doorloopen. 

Van Lennep werd, zoo als wij zeiden, in 1853, na de toen- • 

malige kamer-ontbinding door Steenwijk gekozen. Bij de perio

dieke aftreding in 1856 had de tegenpartij zich daar en elders 

krachtig aangegord; de heer mr. J. Duymaer van Twist werd 

hem, tegenovergesteld en verkozen, maar sloeg,het mandaat af. 

Van dezelfde zijde werd alstoen-de heer Storm van 's Gravesande 

kandidaat gesteld. 

Hoe gedroeg van Lennep, die, — zoo als wij straks zullen 

aantoonen door het overzigt zijner handelingen als lid der Kar 
m « , — zich ais e e n eerlijk, onafhankelijk en bovenal onpar

tijdig volksvertegenwoordiger had doen kennen, hoe gedroeg van 

hennep zich onder die terugzetting, welke miskenning heeten 

Mogt? Hij schreef, en men kan niet opener, niet loyaler zijn,: 
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"Aan de kiezers in het distrikt Steenwijk. 

"Toen my, in den jare 1853, de geheel onverwachte eer te 

beurt viel, my door uwe keuze tot volksvertegenwoordiger Be

noemd te zien, oordeelde ik, dat de tijdsomstandigheden nrf 

ten plicht stelden, aan die roepstem gehoor te geven. Ik kende 

in die dagen persoonlijk niemand in het geheele distrikt en nie

mand kende my: en ofschoon ik later van sommigen uwer blijken 

van hartelijke welwillendheid — ik durf zeggen, van vriend^ 

schappelijke belangstelling —• ondervond, kon ik my niet vleien, 

dat de tijdelijk gunstige gezindheid, die, als vrucht misschien 

van een toeval en van vrees voor verbrokkeling van stemmen, 

u voor drie jaren noopte, my tot uwen afgevaardigde te kiezen, 

hy de meesten uwer zoude voortduren. Ik was er alzoo volkomen 

op voorbereid, by de verkiezing in het afgeloopen voorjaar te 

worden voorbygegaan, en ik verheugde my, dat de keuze der 

meerderheid onder u was gevallen op een man, zoo hoogge

plaatst door stand en karakter, dat het op zich zelf reeds als 

een eer kon beschouwd -worden, voor zulk een mededinger het 

veld te moeten ruimen. De overtuiging hiervan, de onzekerheid 

of de heer Duymaer van Twist de op hem uitgebrachte benoe

ming zoude hebben aanvaard, en andere redenen meer, welke het 

nutteloos is, thans op te halen, noopten my, de verkiezing haai' 

gang te laten gaan, en den uitslag daarvan rustig af te wachten. 

"Thands, nu de heer van Twist het hem aangeboden mandaat 

heeft afgeslagen, en gy wederom tot de stembus zijt opgeroepen, 

begrijp ik, het stilzwijgen niet te moeten bewaren. Die zelfden 

onder u , die hem hun vertrouwen hadden geschonken, hebben 

thands den heer Storm van 's Gravesande tot hunnen kandidaat 

gekozen. Ik verklaar, dat het my hoogst onaangenaam zijn zoude, 

als mededinger op te treden van een man, die zich gedurende 

vele jaren in de parlementaire loopbaan heeft doen kennen als 
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toegerust niet alleen met veelzijdige kunde en ervaring, maar ook, 

wat naar mijne schatting meer zegt, met zelfstandigheid en onaf

hankelijkheid , en wiens gemis in de Tweede Kamer gevoeld en 

betreurd wordt. Hartelijk zoude ik my daarom verheugen, indien 

diegenen onder u, die in de maand Juny j . 1. hunne stemmen 

op my hebben uitgebracht, en wellicht genegen zouden wezen dit 

ook nu weder te doen s wilden medewerken om mijn bekwamen en 

rechtschapen lotgenoot de plaats te doen hernemen, welke hy zoo 

loffelijk vervulde, en indien aldus de wonde, te Deventer geslagen, 

te Steenwijk op de voor hem meest vleiende wijze geheeld werd. 

"Niemand beschouwe deze mijne aanbeveling als de opwelling 

eener romantische grootmoedigheid, die wellicht geheel overbodig 

kon geacht worden, en in allen gevalle niet te pas zoude komen. 

Ik heb aan den eenen kant de overtuiging, dat de algemeene 

zaak meer dienst zal hebben van den heer Storm van 's Grrave-

sande dan van my: en van den anderen kant heeft my de onder

vinding geleerd, hoe tijdroovend en geestafmattend de werkzaam

beden der Kamer zijn voor hém, die ze met naauwgezetheid vol

brengen wil en meer bezigheden heeft bovendien." 

En nu zijn staat van dienst, zoo als die uit het Bijhlai tot 

de Staats-Courant blijkt. 

In 1853 tot afgevaardigde verkozen, gaf hij al aanstonds van 

zelfstandigheid en onafhankelijkheid in den edelsten zin Wijk, 

door, hoewel volaireM niet tot de 'oppositie, maar veeleer tot 

de ministeriëlen behoorende, de regering rondborstig te inter-

pelleren over hare zonderlinge houding, van een flaauw, in stede 

van een krachtig adres in antwoord op de troonrede te willen. 

Die flksche houding bleef hij bewaren, zonder zich doorschoone 

woorden of hoon en smaad te laten influenceren. Hij bestreed 

het voorstel der negen leden (afschaffing van den vleeschaccijns) 

en stond toen alzoo aan de zijde der regering, Uit politiek over-
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leg en om der oppositie het wapen der afschaffing uit de hand 

te nemen, maakte de regering een "stoute wending", werd gro

velijk inkonsekwent en stelde, om de oppositie voorbij te streven, 

de afschaffing van den gemaalaccijns voor. Yan Lennep wendde 

den boeg echter niet met haar, maar bleef zich gelijk en bestreed 

dé regering, ondanks de zekerheid, van daardoor zijnen steen-

loijkschen kiezers niet aangenaam, te zullen zijn. 

Ten bewijze dat van Lennep gedurende zijne parlementaire loop

baan onafgebroken het vertrouwen zijner medeleden genoot en zij 

zijne bekwaamheden op hoogen prijs stelden, kan strekken, dat 

zij hem vaak de gewigtige taak van rapporteur over belangrijke 

aangelegenheden opdroegen. 

In 4853 en 1855 was hij lid der kommissie voor het adres van 

antwoord op de troonrede, en de laatste reize steller van het adres, 

in 1854 rapporteur over het wetsontwerp tot wijziging van de 

wetten op den gemaalaccijns, waarover hij ook herhaaldelijk be 

woord voerde tot het geven van praktische inlichtingen aangaande 

hare werking, velen leden minder dan hem, den ondervinding

rijken Bijksadvokaat, bekend; 

bij herhaling werd hij tot lid benoemd van de kommissiën tot 

onderzoek van het verslag over den staat van het onderwijs en 

ook in zake de wees- en momboirkamers; 

in 1853 en 1854 was hij rapporteur over de begrooting van 

Marine; 

in 1854 over de wet tot regeling Van het regt van vereera-

ging en vergadering; 

in 1855 over de wet tot afschaffing van den accijns op bet 

gemaal; bij zijne bekende denkwijze over het onderwerp voorwaar 

wel een doorslaand bewijs, dat men zijne onpartijdigheid, helder 

oordeel en politieke eerlpheid erkende en waardeerde; 

in 1855—1856 was hij rapporteur over de wet op het hifl-

nenlandsch gedisteleerd en die op de bieren en azijnen, over 
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welke beide onderwerpen hij bij herhaling sprak, en waarin hij 

door amendementen en Opmerkingen vele veranderingen en verbe

teringen bragt. In hetzelfde jaar treffen wij hem in het Bijblad, 

der Staats-Courant aan als rapporteur over de begrootingen van 

binnenlandsche zaken en eerediensten en over de wet tot inkoop 

én amortisatie van schuld. Verder ontmoeten wij hem ook bij 

herhaling als spreker over de wet in zako de tucht op de koop

vaardijschepen, waarin men aan zijne opmerkingen ook menige 

verandering en verbetering te danken heeft. 

Aanteehening 3. Zie blz. 41 . — Beets gaf in zijn: ter nagedachtenis 

van Mr. Jaoob van Lennep, geplaatst voor het 12e en laatste deel, 

"eenig inzicht in de geschiedenis dezer Vondel-uitgave". Wij verwij

zen hen derwaarts, die meer uitvoerige bijzonderheden, dan welke wij 

aanstipten, wenschen te weten. Wij gelooven echter te dezer plaatse 

het volgende daaruit te moeten overnemen: ''Het was in het jaar 

1849", schrijft Beets, "dat door den heer M. H. Binger, het vroegere 

hoofd der firma M. H. Binger en Zonen, allereerst na overleg met den 

heer mr. H. J. Koenen en met den onvergetelijken da Costa, aan 

van Lennep het voorstel gedaan werd tot het commentariëren 

«ener door hem, op ingeven van den dichter I. M. Calisoh, voor

genomen prachtuitgave van Vondels werken. Van Lennep greep 

het met warmte aan, stelde de voorwaarden, overdacht zijn plan, 

en voegde binnen kort aan het inmiddels door den heer Calisch 

sierlijk gestelde < prospectus eene proeve van bewerking toe. Het 

prospectus verscheen nog in datzelfde jaar." 

Aanteehening 4. Zie blz. 42. — In de Inleiding voor het 2° deel 

zette van Lennep de allezins geldige en gewigtige redenen uiteen, 

"waarom de eerste afleveringen elkander niet zoo snel opgevolgd 

"waren als vele onnadenkende ongeduldigen gewenscht en mogelijk ge

acht hadden. Te dier plaatse zegt van Lennep: "Bi kan opgeroepen 

worden uit dezen mijnen arbeid, zonder dien op verre na vol

tooid te hebben. — De overtuiging hiervan heeft het my tot een 
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plicht gemaakt, te zorgen, dat, ook zelfs in dat geval, de In-

teekenaars op dit werk zoo min mogelijk worden te-leur-gesteld: 

en ik kan hun de verzekering geven, dat, ook al moest ik in de 

ure waarin ik deze regels nederschrijf uit het leven scheiden, de 

arbeid, dien ik verlaat, dadelijk zou kunnen worden opgenomen. 

Aanteékening 5. Zie blz. 42. — Yan Lennep schrijft van hem in de, 

Inleiding voor het 2edeel: "De,bekwame en achtingswaardige Karel 

Wijbrands mocht zelfs de voltooiing niet beleven van het Eerste Deel, 

waarvan hij den tekst reeds bijna tot aan het einde had nagezien. Ik 

kan niet genoeg betuigen, hoe ik het gemis van den bijstand betreur, 

. dien zijn byzondere scherpzinnigheid, zijn veelomvattende kennis, 

zijn sterk geheugen my verleenden. Geen gewoon korrektor was hy i 

die bloot op een verkeerd gespeld woord of een scheef geplaatste 

letter acht sloeg: neen, maar een korrektor, gelijk ik dien by. 

dezen arbeid behoefde, een, die, tevens vernuftig criticus, opzm 

en meening lette en niet alleen het gedrukte verbeterde, maar 

reeds te voren mijn handschrift nazag en het my nooit, dan wet 

talrijke 'vragen en aanmerkingen voorzien, terug zond; terwijl alleen 

de brieven, over deze uitgave, soms over de beteekenis van een 

enkel woord of het gepaste van een enkele uitdrukking, tusschen 

ons gewisseld, een dik boekdeel zouden beslaan. Hoezeer ik my 

overtuigd houde, dat zijne betrekking tot mijn arbeid op een 

waardige wijze vervuld en de hem vroeger opgedragen taak m 

waardige handen is overgegaan, toch blijf ik den vriend betreu

ren , die in menig ander opzicht my hulp en dienst bewees en 

wiens afsterven niet alleen voor zijn gezin en voor de aan zijne 

opleiding toevertrouwde jeugd, maar ook voor de letterkunde ia 

ons Vaderland, als een wezenlijk verlies is aan te merken." 

Aanteékening 6. Zie blz. 50. —In de AmsterdamscJie Courant 

van Vrijdag 28 Augustus 1868, en naar alle waarschijnlijkheid 

van den hoofdredakteur van dat blad, den heer A.' J. de Buil. 

\ / ' 
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CHARLES DICKENS. 

Toen den dO Juni '1870 de treurige mare over de wereld 

•werd getelegrafeerd dat de geniale Charles Dickens, den nacht 

te voren, het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld en plot

seling ter ruste was gegaan, na een veeljarigen vruchtbaren ar

beid, ontstonden er even zoovele biografen van den' grooten man, 
als er dagbladen en tijdschriften op de aarde' waren. Ieder let

terkundige, ieder met-letterkundige had Dickens uit zijne werken 

leeren kennen, eü zoo velen in Engeland en Amerika hadden 

hem persoonlijk van het 'spreekgestoelte zijne humoristische en 

menschkundige leerstellingen hooren voordragen,; ieder gaf daar

op lucht aan de droevige gewaarwording door den dood'van 

Dickens veroorzaakt, en meende verpligt te zijn, al was het 

dan niet veel, toch iets over den beroemden afgestorvene te 

zeggen, Vooral in het geboorteland van den grooten man en in 

de Niéuwe-wereld verschenen ellenlange artikelen in de dagbla

den , en' talloos waren de afzonderlijk uitgegeven werken over 

"iokens, die niet juist allen volledige levensbeschrijvingen, maar 

daarvan velen episoden en anekdoten uit zijn leven bevatten. Ook in 
ons land en bij onze naburen werd veel over hem gesproken.en 

geschreven, en voorzeker is het geen gemakkelijke taak om, na al 

5 



62 CHARLES DICKENS. 

wat het licht heeft gezien, hier op nieuw van zijn leven en zijne 

werken een schets te geven, die, zonder in reeds openbaar gemaakte, 

bijzonderheden te vervallen, geheel oorspronkelijk kan heeten. 

En toch Charles Dickens kan onmogelijk in deze verzameling 

gemist worden; wij zullen dus het reeds zoo groot aantal bio

grafen van Boz vermeerderen en, met gebruikmaking van de 

beste bronnen, misschien hier en daar nog wel iets melden, dat 

ten minste in onze taal nog niet in druk is verschenen. 

Hierin komen allen die het leven van den beroemden man 

hebben geschetst overeen, dat hij een genie was; een man van 

het oogenblik; een man, die van de kleinste bijzonderheden welke 

hij in het leven zag en waarnam dadelijk gebruik maakte om 

zijnen lezers een spiegel te geven, waarin zij, indien zij wilden, 

zich zelven terug konden vinden; een man die door zijne aan de 

natuur getrouwe en humoristische schildering van tafereelen mt 

het engelsche volksleven allen, Engelschen en anderen, die zijne 

werken lazen, door de waarheid der voorstelling boeide, en door 

het eigenaardig schetsen der feiten' meesleepte. Dickens schreef 

alleen voor een engelsch publiek. Hij deed zijne landgenooten 

ongemerkt een blik slaan op hunne gebreken èn bespottelijkhe-

den, bragt hun hunne bijzondere wijze van handelen onder het 

oog, toonde hun aan waarin hunne zeden en gewoonten van die 

der andere europesche volken afwijken. Zijne typen nam hij g&~ 

woonlijk uit het volk, dat groote, veelhoofdige ligchaam hetwelk 

aan eiken schrijver, eiken opmerker, eiken beoordeelaar zoo 

veer stof kan geven tot het maken van belangrijke studiën, en 

zoo vele typen ter beschrijving en bewerking aanbiedt. Dickens 

heeft in zijne romans vele schetsen opgenomen van voorvallen 

ondervonden door hem zelven of door personen, met wie hij ken

nis had aangeknoopt. Ja , uit zijn eigen leven heeft hij episoden 

in zijne werken gelascht, zoodat hij bleef op het terrein der natuurlijk

heid en der mogelpheid,. en door zijne opmerkingsgave in staa* 
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•werd gesteld, niet altijd tot verdichting toevlugt te moeten nemen. 

Den 7 Februari 1812 werd Charles te Portsmouth geboren. 

Zijn vader bekleedde eene betrekking bij de afdeeling financiën der 

marine-etablissementen aldaar, maar werd na den oorlog van 

1812 gepensioneerd, waarop hij zich te Londen vestigde, en als 

reporter van een dagblad, hoofdzakelijk voor de verslagen der 

Parlementszittingen werkzaam was. De jonge Charles werd te 

Chatham, en later te Eochester zeer burgerlijk opgevoed. Hij 

•onderscheidde zich op school door groote vlugheid van begrip, 

een buitengewoon goed geheugen en een zeer gelcuischten smaak 

bij het kiezen der werken die hij lezen wilde. Toen zijn vader 

hem bekwaam genoeg daartoe achtte, kwam Charles op het 

kantoor van een solicitor achter den lessenaar te zitten. Hij 

oegon zijne maatschappelijke loopbaan als pennelikker, en bereidde 

sich niet zonder merkbaren tegenzin voor om in het regtsgeleerde 

vak opgeleid te worden. Twee jaren lang, waarschijnlijk eeuwen 

"voor dat sluimerende genie, bragt hij op de kruk door. Te 

Tmdden van processtukken, en onder de vele werkzaamheden aan zulk 

een betrekking verbonden ontwikkelden zich zijne humoristische gaven, 

sijne menschenkennis, en in zijne later verschenen romans Damd Oop-

perfield en Bleah House heeft hij zich de gelegenheid verschaft 

Tan die lijdensjaren op de best mogelijke wijze ter vervrolijking 
21Jner lezers partij te trekken. Zijne prokureurs-loopbaan werd 

«us afgebroken. Dickens wenschte een schrijver, een wetenschap

pelijk man te worden, en zich eene positie naar,zijnen smaak, 

wet naar dien van anderen, in de wereld te verschaffen. Hij 

gaf zich geheel aan zijne letterkundige studiën over. Zijne sporen 

^ l s journalist verdiende hij reeds toen hij medewerker was aan 

een radikaal blaadje: The True Sun en later-aan 'Me Minor of 

Fwliament, waarin de diskussiën van het Hoogerhuis en het Lager-

"HS in ecetenso werden opgenomen. Door deze verslagen, die uit

stekend genoemd werden, maakte hij zich als reporter naam,; 

5* 
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en daardoor had hij het geluk, als medearheider aan de Momn? 

Chronicle, onder direktie van den hr. John Earthope, geplaatst 

te -worden. Een korten tijd -was Biokens lid der vereeniging van 

stenografen, die, onder leiding van dr. Gurney in Abingdon-street,. 

de officiële verslagen der handelingen van het Parlement ver

vaardigden. De hr. JohnBlack was hoofdredakteur van de Chronicle* 

toen Dickens bij de redaktie kwam. 

Nu had Charles Diekens gelegenheid uit te munten en van zijne 

buitengewone bekwaamheid te doen blijken. Denaauwkeurigheidzijner 

verslagen en de snelheid waarmede hij uit zijne aanteekeningen van 

het gesprokene een geheel zamenstelde, waren hoven allen lot 

verheven. Voorbeelden van die snelheid worden nog dagelijks bij 

overlevering in de galerijen van het parlementsgebouw rondge-

bazuind, en weinig mannen van do engelsche pers hebben Dickens 

kunnen overtreffen of hem eenigzins nabij kunnen komen. Dickens 

vereenzelvigde zieh zoo met zijn werk, dat hij eens in een rede ver

klaarde dat zijn ambt van reporter hem zoo was bijgebleven, dat het 

hem somtijds onmogelijk was om, als hij een flinke voordragt 

hoorde, de handen te laten rusten, daar zijne vingers zich me

chanisch bewogen, en hij haast onwillekeurig zedelijk gedwongen 

werd verslag van het gesprokene te leveren. In deze betrekking 

had hij veel gelegenheid menschenkennis op te doen, en was hij» 

dikwijls getuige van parlementaire twisten en krakeelen, die hem 

een blik deden slaan in de gevoelens en handelingen dergrooten. 

Vaak was Dickens als stenograaf genoodzaakt, in de pro

vinciën openbare vergaderingen bij te wonen, en de ondervinding 

door hem op zijne heen- en terugreizen van en naar Londen ta 

diligences en herbergen opgedaan, heeft stof gegeven tot menig» 

lachwekkende figuur, tot menig humoristisch tooneel in zijne latere 

werken. Dat was zijn fort. Hij verplaatste zich in zijne omge

ving, dacht gelijk deze dacht, en beschreef haar met meer ge

trouwheid aan de natuur dan hij misschien zelf wist, maar waarvan 
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de opname zijner werken bij het publiek het beste bewijs was. 

Voor de Morning Chronicle schreef Dickens onder den pseudoniem 

Boz verschillende humoristische artikelen die later, onder den 

titel Sketches of English Mfe and character, geïllustreerd door 

Cruikshank, afzonderlijk het licht zagen. Boz was een verkorting 

van den bijnaam Mozes, aan een der jongere broeders (hij had er 

drie, die nu allen overleden zijn) van Dickens gegeven. Daar 

Charles, niet zeker zijnde van succes, ongaarne dadelijk zijnen naam 

publiek maakte, gebruikte hij deze korte aanduiding om zijne 

eerstelingen onder de menschen .te brengen. In deze schetsen 

vindt men reeds de kiem van het zeldzame talent waarmede 

Dickens later zoo gewoekerd heeft. In 1837 werd hij door de 

beeren Chapman en Hall, uitgevers te Londen, aangezocht een 

werk te schrijven, waarin eenige ,̂ door den bekenden karikaturist 

Seymour reeds vervaardigde teekeningen konden worden opge

nomen. Dit werk zou als maandblad het licht zien, en Dickens 

begon'met het schrijven zijner Postlmmous Papers of'the Pickivick 

club. Het is niet onaardig, daar dit het- eerste werk van den 

schrijver was hetwelk grooten opgang' maakte, hier eenige bij

zonderheden dienaangaande mede te deelen. De uitgevers had

den Dickens voor ieder nommer 15 guinjes (ƒ180) toegezegd. Elke 

maand zou een nommer verschijnen, bestaande uit twee vel druks, 

32 bladzijden. De eerste vijf maanden waren de Piclcwick papers 

een ongelukkige spekulatie voor de uitgevers. Buitengewone po

gingen werden aangewend, om het werk zoo veel mogelijk te kol-

porteren. Aan alle boekhandelaren in de provinciën werden groote 

hoeveelheden exemplaren in kommissie gezonden, en hoewel daar

door aan de Piclcwick papers een groote publiciteit werd ge

geven, kocht niemand ze, en de boeken kwamen terug zoo als 
zö waren gezonden. Ongelukkig trof het dat de teekenaar, de 

iir. Seymour, bij het derde nommer overleed, en slechts teeke-

ningen voor de twee volgende naliet. De uitgevers beraadslaagden 
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toen met Dickens over het al of niet wenschelijke om de onder

neming voort te zetten, en juist in die dagen begon de figuur 

van Sam Wells, door Dickens zoo meesterlijk geschetst, zeer in 

den smaak te vallen van de pers en van het kleine puhliek dat 

de Pickwick papers las. De dagbladen prezen eenstemmig het 

geheel originele karakter; niemand anders dan een groot geme 

kon dusdanig beeld hebhen uitgedacht, en klaar -was het: uit de 

diepte kwamen de Pickwick papers plotseling aan het zonne

licht, en weldra verkregen zij de grootste populariteit. Ieder vond 

er wat anders van zijne gading in, en toen het twaalfde nommer, 

de helft van het getal waarvoor gekontrakteerd was, versoheen, 

zonden de uitgevers aan den schrijver, behalve het gewone salaris, 

een bedrag van & 500 als gratifikatie, ten bewijze van hunne 

tevredenheid met den verkoop. 

Ja , in den tijd die tusschen het twaalfde en laatste nomnw 

verliep, ontving de hr. Dickens in een rond cijfer ® 3000 als 

meer-betaling voor zijn werk, en men schat de som door de uit

gevers aan de onderneming verdiend op bijna & 20,000. Meer.dan 

40,000 exemplaren circuleerden in het Vereenigd Koningrijk. De 

populariteit van Boz was gevestigd, doch eerst in 1838 werd de 

ware naam des schrijvers bekend. Het volgende versje maakte 

toen den gewonen gang onder het publiek: 

""Who the Dickens "Boz" could be 

Puzzled many a leamed elf; 

But tune ïmveüed tho mysteïy, 

And "Boz" appeared as Dickens's self." 

Na den dood van Seymour had de hr. H. K. Browne, als 

tegenhanger van Boz, onder den naam van Phiz, zich met de 

illustratie van de Pickwick belast. Men verhaalt dat Thackeray, 

,' toen nog een zeer onbekend persoon, zich bij Dickens had ver

voegd, met eenige teekeningen tot illustratie van het werk, die 
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echter door den schrijver, als niet geschikt, werden afgekeurd. 

Deze uitweiding over het eerste werk van ; Dickens dat de 

aandacht van geheel Engeland, toen wg niet van het publiek 

naar buiten,, op den schrijver vestigde, heeft: doen zien hoe 

spoedig en hoe plotseling hij zich de volksgunst.had weten te 

verwerven. Hij maakte van dit voordeel gebruik en. liet de geest

drift, welke hij had verwekt,, niet bekoelen. ••..-.. 

In Februari 1837 schreef hij voor Beniley's Miscellamj, 

waaiVan hij uitgever werd, de eerste hoofdstukken van zijnen 

beroemden roman Oliver Twist. Daarin begon Dickens.aan die 

.filanthropische gevoelens lucht te geven, welke hij later in zoovele 

zijner werken liet doorstralen, In genoemden roman vestigde de schrij

ver de aandacht op personen uit de misdadigste en laagste klas

sen van Londen; hij verdedigde het brengen van die figuren in 
zlJ»e romans in eene voorrede tot het werk, toen het later af

zonderlijk uitgegeven werd, en waarin hij de meening uitdrukte dat 

juist het toonen van misdadigers gelijk zij werkelijk zijn, niet 

zoo als men ze zich verfijnd voorstelt, nut voor de maatschappij 

tan hebben. Het karakter, van den woestaard Sybes is in Oliver 

Twist uitstekend geschilderd, en het verhaal zijner onmenschelijk-

heden, vooral van den moord op de arme Nancy bedreven, een al 

te natuurlijke schilderij van een walgelijk en bloedig tooneel. 

In strijd met de' meening van anderen, die Oliver Twist als 
een der beste werken van Dickens beschreven, is het gevoelen 
Tfw een onzer nederlandsche feuilletonisten die zeer onlangs in 

eene beoordeeling van het werk o. a. het volgende schreef:r 

"Vooreerst behoort bij een oordeel van een geschrift op kunst

gebied de datum niet vergeten te worden. Charles Dickens stond 

in 1838 bij den aanvang van zijne kunstenaarsloopbaan. Welhad-
den de Pichoick Papers zijnen roem voor goed gevestigd, maar 

' Zie de noot op blz. 73. 
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hij 'zelf had nog niet met volledige bewustheid zijner kracht zich 

aan een bepaalde roeping gewijd. 

"In Pichmeh had zich een onuitputtelijke rijkdom van vrolijk 

vernuft geopenbaard. Zonder twijfel doet zich de jonge auteur als 

humorist voor, doch zijn humor is boven alles luidruchtig, scherts-

graag, frisch. 

"In den Olvoer Tvnst vertoont zich eene geheel andere zijde 

van Dickens' geest. De humor is scherp ironisch geworden, de 

doorloopende satyre op de engelsche armenzorg valt in hot over-

drevene. Eêeds in de PioTewieh Papers hui een aanvang van 

sociale satyre zich big de tooneelen in Meet Prison vertoond, 

. Thans heeft de welgemutste humor gedaan, de bitterste kastij

ding van maatschappelijk kwaad treedt onverholen op den voorgrond. 

"Daarenboven is het hoogst opmerkelijk, datdegansche roman 

' in de -wereld der londensche dieven en pielt pockets voorvalt, dat 

een afzigtelijk wezen als Fagin met zijn instituut voor jeug

dige zakkenrollers, een ruw moordenaar als Bill Sikes, een 

verworpen schepsel als Nancy, een handige dief als "the artful 

Dodger" er de hoofdrollen in spelen. Later heeft Dickens zijne 

sociale satyre op fijner en aesthetischer wijze voortgezet; z p e 

personen verlaten de morsigste kwartieren van de hoofdstad, en 

boezemen minder afkeer in, omdat hunne zonden niet altijd naai

den kriminelen regter voeren. De huichelarij in Pecksniff, de 

zelfzucht in Steerforth, de hoogmoed in Dombey, zijn vrij wat 

•kunstiger van.teekening, dan het grove egoïsmus vanBumble the 

Beadle, al heeft ook deze zijne vermakelijke zijde. 

"De voorkeur voor de schurkenmaatsohappij vloeide niet uit 

Dickens' vrije sympathie voort, Mj leefde onder den indruk van 

zijnen tijd. Spitsboeven en straatroovers kwamen in de mode, omdat 

de romantiek ze noodig had. Zij dienden, om te bewijzen dat de 

maatschappij ziek was, dat in den misdadiger, den paria, meestal 

een edele aanleg schuilt. 

\ 
•V 
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"Wat Dickens echter in den Oliver Twist niet mislukte was de 

ijzingwekkende schildering van sombere gemoedsstemmingen, zoo als 

schrik, wroeging, haat, wanhoop. Met zijne schatrijke fantasie 

bezit Dickens, naast zijn humoristisch talent, dit tweede talent: 

de uitvoerige beschrijving van angstig gespannen gemoederen, 

waarbij de schrik de hoogte van eene hallucinatie bereikt. Zoo 

zijn de laatste oogenblikken van Balph Nickleby geschilderd, zoo 

is m den Oliver Twist het regtsgeding van Pagin en diens laat

ste nacht in den kerker, zoo de vlug* van Bill Sikes na den 

moord van Nancy geteekend. 

"Zeker, hier prijzen wij meesterlijke bladzijden, zoo als later bij 

andere dergelijke situatiSn: de vlugt van Jonas Ohuzzlewit, 

van den moordenaar Rudge, van Carker, van lady Dedlock. 

Maar wat in den Oliver Twist blijft ontbreken, is die weldadige 

lyrische humor, welke eene gestalte als Tom Pinch, als little 

Dombey, als captain Cuttle, als Stephen, als Emily en Baas 

Peggoty, als Agnes, als Nelly en den Schoolmeester in het leven 

riep. Oliver Twist draagt te veel het modepak zijner dagen, lijdt 

•te veel onder den overmoed van des dichters satyre — en daarom 

schijnt dit boek mij — trots enkele uitstekende bladzijden — 

tot de minst welgeslaagde van Dickens' rijke letterkundige nala

tenschap te moeten worden gerangschikt." 

In het begin van 1839, kort na het voltooijenvan Oliver 

2'wist, volgde NieJwlas Mchleby. Het oordeel over dit werkont-

leenen wij aan een feuilleton geschreven door onzen bovengenoemden 

landgenoot, die het volgende zegt: "De engelsche jongenskostscholen 

waren zeer slecht omstreeks 1839, en Dickens schreef zijn Nicho-

las Nickleby, De onsterfelijke Sgueers treedt op. Een geheel legi

oen vermagerde knapen, afgevast en hongerend naar een goed 
fflaal, valt onder aanvoering van Nikolaas den gemeenen school-

vos en zijne grillende wederhelft op het lijf, onder het schaterend 

gelach van heel Groot-Brittanniö en Ierland. Zeventig beleedigde 
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schoolmonarchen zonden hem een dreigenden brief— onder voor

wendsel dat hij hen geportretteerd had." In deze weinige woor

den wordt ten duidelijkste aangetoond, hoe geschikt en naar 

waarheid Dickens zijne landgenooten, wist voor te stellen en te 

•beschrijven, hoe diep hij in hunne karakters was doorgedrongen, 

met hoeveel vernuft en fijnheid hij zijne opmerkingen wist weder 

te geven. Dickens werkte in zijn McJwlas Nickleby voor de 

emancipatie van de engelsche jongelingschap. Zijne schildering van 

Dotteboys Hall en den hr. Sftueers was uit het leven gegrepen, 

en op humoristische wijze overdreven voorgesteld, indien .men 

het overdrijving kon noemen, misbruiken aan den dag te hrengen 

die destijds in zwang waren, en tot welker verbetering «n 

opheffing de roman veel heeft bijgedragen. De schoolmeester me 

zijne jongensschool wordt in een der door ons geraadpleegde bron

nen "het amusantste en meest getrouwe satirische beeld van 

engelsche toestanden" genoemd. 

In 1840, nadat aan zijne heide voorgaande romans het

zelfde succes was ten deel gevallen als aan'de Pickwiek papers, 

besloot Dickens den naam van zijn periodiek tijdschrift te veran

deren. In plaats van in maandelijksche, begon hij in wekelijk-

sche afleveringen, onder den titel van Master Sumphrefs Cloclh 

verhalen i n t te geven, die echter minder in den smaak van het 

publiek vielen, dat van den schrijver een bondig werk, maar 

geene losse of korte verhalen verlangde. In ' het tijdschrift met 

dezen nieuwen titel'verschenen de bekende verhalen The oU 

Curiosity Shop en Bamaby Rudge, die later als afzonderlijke 

werken het licht zagen. Ook op deze beide grepen in het en

gelsche volksleven is de uitdrukking van den hierboven aange-

haaldeu schrijver toe te passen: "Dickens leefde het leven 

zijner eeuw." De arme Nelly in de Old Curiosity Shop ^ ^ 

een schuilplaats in een fabriek in het noorden van Engeland. En 

bij-de beschrijving daarvan, bij de voorstelling der ovens onder 
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gloeijende vuren, haalt men onwillekeurig' zich het beeld .van 

Engelands rampzaligste klasse van fabriekarbeiders voor den geest. 

Zoo liet Dickens in alles zoowel de goede als de kwade zijde van 

•de zeden en gewoonten van zijn vaderland uitkomen, om onder 

de lezers zijner verhalen zaden te strooijen die' tot heilzame 

vruchten moesten rijpen. In Barnaby Budge is meer leven dan 

in het min of meer sentimentele OU Guriosty S7top. Dit valt 

voor omstreeks de londensche Gordons onlusten in het jaar 

1780. Een opgezette raaf gold op de veiling van Dickens 

goederen, na zijnen dood gehouden, fi 5 , omdat de kooper die 

raaf als den vogel beschouwde, waarvan in Barnaby liudge 

zoo dikwijls sprake is. 

Na het uitgeven van deze beide romans, deed Dickens, die 

in den echt was getreden met Catherine Hogarth, dochter van 

<ïeorge Hogarth, een muziekkenner en schrijver van eene geschie

denis en letterkunde der muziek, met zijne vrouw een reisje naar 

de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, waar hij overal met 

de meeste geestdrift ontvangen werd. De heer Sala verhaalt dat 

toen Dickens in Yirginia in de geregtszaal binnentrad, al de 

regters hunne zetels verlieten, en met vernietiging van het decorum 

staande hem ontvingen. 

Naauwelijks in Engeland teruggekeerd, gaf Dickens zijne American 

notes for general cireulation uit. Daarin werden de Amerikanen, 

hunne instellingen en hunne levenswijze erg gehekeld. Het publiek aan 

gene zijde Van den Oceaan was zeer spijtig dat de schrijver met 

zijne satire hunne bijzondere gewoonten en zeden had doorgehaald, 

"waarvan velen nog overblijfselen waren van de oude koloniale tijden, 

en de algemeene indruk was dan ook alles behalve gunstig voor 

hem. Wij vinden in een zeer klein engelsen boekje, en ook 

alleen daarin, dat Dickens slechts zijnen naam zon hebben ge

leend bij de uitgave van die amerikaansche reminiscensen, en 

geen regel er van door Dickens zelven geschreven is. Een ant-
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woord op dat werkje verscheen in Amerika, doch daarvan werd 

niet veel notitie genomen. 

In 1844 viel Dickens met al do magt van zijn humor en satire 

de Amerikanen op nieuw aan in zijn roman Martin Okuzzlemt. 

Te veel beleedigingen waren hem door de amerikaansche pers naar 

het hoofd geslingerd, om ze maar zoo stil te laten voorbijgaan. 

Hij schiep Martin en diens vriend Mark Tapley, die naar Amerika 

op réis gaan en daar al heel eigenaardige avonturen beleven. Doen 

de hoofdpersonen in dezen roman zijn, ; om met den reeds 

aangehaalden feuilletonist te spreken, "de onvergetelijke Pecksniff» 

de gladhuidige Uriah Heep, de dubbelhartige John Carter, de 

kruipende prokureur Brass en de direkteur Jonas Chuzzlew» • 

De schijnheiligheid zou daardoor eens aan het licht worden gebragt, 

en de ware karakters van op het oog goede en brave menschen 

werden onthuld. De personen die Dickens zijne helden in Amerika 
laat ontmoeten zijn louter opligters, straatpredikers, woestelingen 

en gemeene kerels. 
Na de voltooijing van dit werk begaf de schrijver zich met vrouw 

en kinderen naar Italië, en deed van daar uitstapjes naar 

andere deelen van het vasteland van-Europa. De schetsen van 

die reizen werden in het begin van het jaar 1846 opgenomen 

in de üaïly News, welk blad Dickens na zijnen terugkeer te 

Londen had opgerigt en waarvan hij de eerste redakteur werd-

Later zagen die schetsen afzonderlijk het licht onder den titel 

van Pictures from., Italy. Niet lang nam Dickens echter het 

redakteurschap van genoemd-blad waar; spoedig droeg hij het 

aan anderen over, om zich weder geheel aan de literarische 

werkzaamheden te wijden. Sedert 1843 had hij de gewoonte tegen 

het Kersfeest verhalen te schrijven, die onder den naam van Chri^' 

mat taks duizenden en duizenden lezers vonden, en waarvan de 

meesten dadelijk na hun verschijnen voor het tooneel werden be

werkt, gelijk met vele zijner romans is geschied. Deze ver-̂  
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halen werden door bevoegde mannen uitstekend geïllustreerd, en 

met verlangen zag men reeds in het begin van December de ver

schijning van het Kersverhaal te gemoet. Tot 1848 waren het 

alleen die verhalen welke zijnen-naam in Engeland van dag tot dag 

meer populair maakten. In dat jaar zag een nieuw werk, Dom-

bey and Son, het licht, waarin de schrijver zich op een ruimer 

veld bewoog dan hij. in vroegere werken gedaan had. Meer per

sonen werden sprekende, als wij het zoo mogen zeggen, ten too-

neele gebragt, en meer gedetailleerd werden de individuele karakters 

voorgesteld. De kleine Paul en zijne zuster Florence zijn meester

lijke typen. 

Volgens het oordeel van de meesten is het beste werk van Dickens 

do in 1849 begonnen roman David CopperfieU. Men wil daarin 

eene autobiografie van den schrijver vinden. Wij zullen daarom 

de volgende uitvoerige schets ' van het werk geven, met de opmer

king dat Dickens bij het schrijven van den Copperfield reeds ge

scheiden leefde van zijne vrouw, en dat deze Veel heeft bijgedra

gen tot de schildering van het ongelukkige huishouden. 

"David Copperfield vertelt met te bewonderen wegslepend talent 

de geschiedenis van zijn huwelijk met Dora, het kinderachtig 

vrouwtje, dat zooveel met.haar schoothondje, met hare guitare 
en penseelen dweepte. In het jonge gezin gaat alles verkeerd. 

Te vergeefs koopt Copperfield een mooi ingebonden kookboek: 

Dora gebruikt het om er'.'Jïp op te doen zitten en hem nieuwe 

kunstjes te leeren. Te vergeefs koopt David een net huishoud

boekje e n e e a z i i T 6 r e n potlood: Dora'geeft het Jïp in den 

kek en laat hem er meê opzitten. Als Copperfield te vijf uur 

hoopt te eten,, verschijnt het middagmaal niet vóóv zes, en 

Wokkent hij zich eene ongesteldheid door al te snel van het 

' Voorkomende in een aan Dickens gewijd opstel van S., onder welke 
etter een geacht m bekwaam schrijver zijne anonimiteit bewaart. 
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halfgare kalMeeseh te gebruiken. "Wanneer de goedhartige Traddles. 

hij hem komt dineren, heeft Dora een vaatje met oesters gekocht, 

doch zij zijn niet opengemaakt en er is geen oestermes in huis. 

"Zachte opmerkingen haten niet. Dora schatert van lagchen 

of barst in onstuimig weenen uit. Als haar echtgenoot zegt dat 

zij er eens over moeten redeneren, antwoordt Dora, dat zij niet 

getrouwd zijn om te redeneren, en dat zij nog liever hekeven 

wordt dan redeneren wil. Zoodra David Copperfield haar het be-

rigt mededeelt, dat tante Trotwoód geruïneerd is en hij steno

graaf wil worden om zijn brood te verdienen, beweert Dora 

dat Jïp toch altijd zijne kalfskarbonade zal hebben. Dora, het 

zwakke bloesempje, zoo als tante Trotwoód haar noemt, zegt 

van zich zelve, dat zij een "gansje" is en de meid het ook wel 

weet. Zoo behoeft zij zich niet met Copperfields huishouding te 

bemoeijen, en alles gaat dagelijks slechter. 

"Aan de andere zijde staat Agnes Wickfield. Stil en verstan

dig , teeder 'en standvastig, fijngevoelig en vastberaden, schittert 

zij, eerst in stilte, als een verborgen bloem, die door allerlei 

woekerplanten aan het oog onttrokken werd. Copperfields hart 

behoort aan Agnes. Zij is de schitterende star, die hem ge

durig naar schoone idealen wijst, hem bij elke ramp t°* 

gelatenheid stemt, hem met wijsheid leidt door de stormen 

zijns levens. Dora had Davids verliefdheid, Agnes zijne liefde 

gewonnen. Mets is met zooveel waarachtige gemoedelijkheid, 

met zoo innige aandoening overdacht en beschreven, als Copper

fields liefdehekentenis, aan Agnes. .Agnes heeft hem heel baai-

leven bemind — zij heeft hem met Dora zien huwen, zij heeft 

beide niet verlaten, heeft aan , Doraas sterf bed gestaan, heeft 

als eene zuster voor zijne belangen gezorgd. 

"Dickens bezit in al zijne scheppingen de wonderlijke magt, 

om het Vierkantste realisme te vereenigen — doch nergens zoo 

sterk als in zijn David Copperfield. De tooneelen uit kinderja-
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ren 'en jongelingsleeffcijd, Peggofry, meester Mail, tante Trod-

wood, Steerforth en Traddles treden met zoo scherp geteekende 

trekken op, dat men den dichter aanstonds betrapt op eigen 

herinneringen en uitroept: ""Dat was uit uw eigen leven! Zulke 

kleinigheden uit den knapenleeftijd bewaart dé heugenis van eigen 

lotgevallen alleen!"" 

"En dan sprak ik niet van de twee uitmuntendste personen 

uit dit levensdrama: baas Peggoty en Emily. Hunne geschiedenis 

beslaat in Dickens' werk eene eerste $ eene eereplaats. Alles ge

tuigt van persoonlijke ervaring bij de meesterlijke beschrijving 

hunner lotgevallen. 

"Voorts zijn al de andere romans en verhalen in menig opzigt 

kunstiger van konstruktie, verrassender van ontknooping, doch 

armer aan liefelijke gestalten en fijn opgemerkte trekken uit het 

menschelijke gemoedsleven. 

"Wie den levensloop van Charles iDickens wil kennen, leze 

derhalve David Oopper/ield." 

Het werk dat op David Gopperfiêld volgde, was Bleak House. 

Daarin bleef Dickens getrouw aan zijne vroegere illnstratiSn van 

het engelsche leven, en onbarmhartig wordt de wijze van 

ïegtspleging in Engeland gevoelig gekastijd. Al de geheimen 

van het cliancery-court worden aan den dag gebragt in de 

zaak van Jamdyce and Jamdyce, en de gebreken van het en

gelsche regtwezen stralen daarin door. Skimpole en Eorgthom 
Z P geniale karikaturen, en Leigh Hunt en Walter Savage 

tandor .uitstekende voorstellingen van' engelsche excentriciteiten, 

en buitengewone manieren. Avar Eichard.en Plike, de ongeluk

j e slagtoffers van het proces, zijn meesterlijk geschetst. Hard 

Times verscheen .na Bleak House. Hoe treurig het lot van de 

mijnwerkers kan zijn, zien wij uit de geschiedenis van Ra

chel en Stephen^ met zooveel waarheid, zoo treffend verhaald. 

Uttle Bornt„J, Tak oftwoCities, Great iïaspectations en Our 
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Mut%cd Iriend zijn werken geschreven na 4856, die voortdu

rend werden afgewisseld door de Kersvertellingen, welke een 

ongehoorde populariteit hadden verworven. Voor de jeugd schreef 

Dickens zijn A OMld's Ristory of Bngland. 

Wij zijn thans genaderd tot een tijdstip, waarop Dickens op

hield romanschrijver te zijn, in den waren zin des woords, en 

zich geheel wijdde aan het uitgeven van een weekblad getiteld 

Household words, later onder den naam van All the year round 

voortgezet. 'Wij kunnen dan ook hier een oogenblik stilstaan hij _ 

hetgeen Dickens eigenlijk was. Niet alleen als schrijver, ook als 

redenaar had hij zich door zijne vele lezingen in alle steden van 

Engeland meer dan beroemd gemaakt, en de voordragt van ziJne 

werken gaf een blijk van zijne groote kracht in het verper* 

soonlijken der door hem geschapen menschen en karakters. Bij alle 

gelegenheden was hij een welsprekend speecïier, die vooral door 

zijne grappige uitdrukkingen, waarin al de humor en satire hem 

eigen lagen opgesloten, een geheole tafel, een geheele vergadering 

aan het schateren bragt. Zijn handelsgeest, om het zoo eens 

be noemen, de Engelschen zouden kis capacity for business 

zeggen, was, hetgeen bij litteratoren zeldzaam is , even g«ed 

ontwikkeld als zijne litteraire bekwaamheden en kracht van ver

beelding en voorstelling. Hij was een man met een klaar hoofd, 

altijd even stipt en juist, met zuivere gevoelens en levendige 

sympathie*, en die zijne groote bekwaamheden altijd aanwendde voor 

het openbare welzijn. Hij was er als het ware verantwoordelijk 

voor, dat hetgeen hij deed en schreef als voorbeeld voor anderen 

kon worden aangehaald. 

Yan Dickens familiebetrekkingen is niet veel te verhalen. Wij heb
ben gezien dat hij met eene dochter van den hr. George Hogarth 
gehuwd was en ongelukkig met haar had geleefd, zoodat eene 
scheiding, echter niet geregtelijk, volgde. Men heeft Dickens 
die scheiding dikwijls verweten, doch in de engelsche bladen 
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maakte hij te zijner regtvaardiging een brief openbaar waarin, 

zonder beschuldiging, de schuld klaarblijkelijk op zijne gade 

blijft rusten. Hij had bij haar twee dochters en drie zonen. Bene 

der dochters is de vrouw van Charles Collins, zoon van den 

beroemden schilder en broeder van den bekenden schrijver WilMe 

Collins; de andere is ongehuwd. De oudste zoon van den over

leden Dickens is in de voetstappen zijns vaders getreden en thans 

redakteur van All the year round; de tweede is officier bij het 

engelsche leger, en de jongste student aan de hoögeschool te Cambridge. 

De zuster van Dickens' vrouw was in de laatste dagen zijns levens 

zijne getrouwe gezellin. 

Dikwijls is de vraag gedaan: was Dickens gelijk zijne werken ? 

Hierop wordt 'ja geantwoord. In gezelschap was hij de aardigste, 

vrolijkste man ter wereld, doch tevens in regtschapenheid en 

teederheid, in edele sympathie voor alles wat edel en verheven 

was, zoowel als in haat en verachting voor het slechte gelijkaan het

geen door hem was verkondigd. Dickens de. schrijver en Dickens 

de mensch waren één. De anekdoten, die men van zijne goedheid 

en edelmoedigheid verhaalt, zijn talloos. In gevallen waar hij 

beproevingen had te doorstaan of door zorgen gekweld werd, was 

hij altijd even regtvaardig en juist. 

Zijne liefde voor het tooneel was bijna hartstogtëlijk. Op een 

liefhebberij-tooneel was hij thuis, en als tooneelspeler uitstekend. 

Vele voorstellingen van dilettanten werden dikwijls door' hem ten 

voordeele' van een of ander liefdadig of wetenschappelijk doel 

georganiseerd. Het is natuurlijk dat in zijne dagelijksche ge

woonten en bezigheden zekere regel was ingevoerd, waarvan 

niet werd afgeweken. Aan gedane beloften werd strikt de hand 

gehouden, Alles werd op den juisten tijd gedaan, zonder dat 

hij daarom preciseerde. Tusschen ontbijt en lunOli werd gear

beid, en niets ter wereld kon hem van die gewoonte afbrengen. 

Zijne lange wandelingen, zijne uitspanningen en zijn arbeid, alles 
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was geregeld door bepalingen, door hem zelven voor zich zelven 

gemaakt, en waarvan niet werd afgeweken. 

Wij hebben gezien dat Dickens na het jaar 1858 wel eenige ver

halen in het licht had gegeven, doch hoofdzakelijk zich met de 

uitgave van zijn tijdschrift had bezig gehouden. Hij hield dit vol 

tot het einde van 1867, toen hij andermaal een bezoek aan Amerika 

bragt. Het scheen dat daar alle vroegere veten vergeten waren. 

Hij hield voorlezingen in bijna alle groote steden van Amerika, 

en werd overal met bptogten en feestvieringen, door een opge

wonden volksmassa ontvangen. Diners en soupers, festiviteiten «» 

openbare bijeenkomsten werden georganiseerd, om hem te bewijzen 

dat het Engelsch-sprekende amerikaansche publiek den schrijver 

in die taal even zoo waardeerde als zijne landgenooten. Na 

den Atlantischen Oceaan voor de vierde maal te zijn overge

stoken , begon Dickens een nieuw werk te schrijven, getiteld TK 

Mystery of Edwin Brood, dat na den dood van den geniale» 

man door Wilkie Collins werd voortgezet. 

Dickens had, na te Londen jaren lang op Tavistock House gewoond 

te hebben, van den fransch- engelsch- duitschen tooneelspeler Fechter 

een landhuis, in zwitserschen stijl gebouwd, digt hij Eochester 

gelegen, ten geschenke ontvangen; daar bragt hij zijne laatste 

levensdagen door en schreef hij zijn laatste werk. 

Vóór dat wij tot de vermelding van het uiteinde van Char

les Dickens overgaan, een woord over zijne reizen, niet in 

het buitenland of in Engeland, maar in de stad Londen zelf. & 

de gemeenste buurten van de Borough, en het oostelijke gedeelte 

van Londen heeft Dickens de stof gevonden voor zijne romans, 

door zijne verbeelding gemaakt tot karikaturen of idealen, tot be-

lagchelijke of belangwekkende karakters, tot ongelukkige of ge

lukkige mensehen. Overal was hij in Londen te zien. Nergens 

kon men komen of Dickens was er te vinden. Ieder kende hemt 

ieder wees met eerbied op hem. Hij was de populairste man in 
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die stad, en zijne bekendheid met de ellendigste verblijven aldaar, 
zoo duidelijk blijkbaar in zijne werken, beeft, menig verbaal 
doen ontstaan dat de tranen uit de oogen of een lach van de 
lippen perste. -

Het overlijden van Dickens vinden wij beschreven als volgt: Het 

berigt dat Charles Dickens Woensdag avond 9 Juni 1870 door 

eene beroerte aangetast en al dien tijd zonder bewustzijn geble

ven was, bereikte Londen Donderdag en werd kort daarop 

gevolgd door de treurige tijding, dat hij om tien minuten over 

zessen te Gfad's Hill, zijne woonplaats, bij Eoohes'ter gestorven 

Was, Hij had zich Woendag juist voor het middagmaal aan 

tafel gezet met zijne schoonzuster, mejuffrouw Hogarfch, die on

gerust werd, daar zij eene ongewone vertrekking in zijn gelaat 

bemerkte; zij gaf hare vrees te kennen dat hij ziek was, en 

zeide dat zij om geneeskundige hulp zou telegraferen. "Neen, 

neen, neen; ik heb kiespijn, ik zal dadelijk weer beter 
ziJa", sprak Dickens. Hij verzocht toen het raam digt te doen, en 

viel daarop bijna onmiddellijk bewusteloos neder, welke toestand 

Weef voortduren tot het oogenblik van zijnen dood. Intusschen had 

aen om den heer Frank Beard, den gewonen doctor van den heer 

Dickens, getelegrafeerd, die in den loop van Woensdag-avond 

te Gad's Hill aankwam. Hij zag onmiddellijk dat de zieke hopeloos 
was, maar verlangde, voor zijne eigene voldoening en die der be

dekkingen, dat men ook dr. Eussell Beynolds zou laten halen, 

^e instemde met de meening van den heer Beard, dat alleen 

een wonder hunnen patiënt zou kunnen redden. In de laatste twee 
of drie dagen had Dickens, ofschoon schijnbaar gezond en opge

ruimd, geklaagd dat hij moeite had Om zijn werk te doen, 

eggende dat het niet zoo van zelf ging als anders. Men te-
legrafeerde Woensdag - avond om Charles Dickens den zoon; 
m&ar de boodschap kwam eerst Donderdag-morgen te Londen. 
a iJ kegaf Zich onmiddellijk naar zijnen vader en was bij diens 
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doodbed, met twee'zijner zusters, mejufvrouw Hogarth, en de 

geneesheeren. 

Door geheel Engeland, door Europa, in één woord door geheel 

de beschaafde wereld werd de mare van het overlijden met wee

moed en schrik vernomen. Reeds in onze inleiding zeiden wij dat 

dadelijk honderden biografen opstonden, die over den afgestorvene-

een oordeel velden en de hun bekende bijzonderheden betreffende 

hem mededeelden. 

Wij hebben ons daarom gehouden binnen de perken ons vooi 

deze beknopte bijdrage gesteld, en in algemeene trekken het leven 

en enkele werken van Dickens geschetst. Wij eindigen met de vermel

ding dat het laatste werk van Dickens hem, naar men zegt,meer 

moeite heeft gekost dan al de voorgaande en dat hij zich daarover 

meermalen zou hébben beklaagd. Zijne manuscripten zijn vol van 

doorhalingen en veranderingen, en de kopij van één dag arbeid was 

niet veel. Eene gedachte werd opgeschreven, uitgewerkt, gezift en 

daarna aan de vergetelheid onttrokken. 

Trotsch op de literatuur, als eene meesteres welke hij het vo'pr-

regt had te dienen, was Dickens getrouw aan zijne professie, die 

hij als een der edelste van de menschelijke roepingen beschouwde; 

hij droeg zorg dat het vertrouwen, hetwelk men in zijn genie stelde, 

onvervalscht bleef bewaard, zonder te vergeten dat het voor den 

eerbied dien men voor zich zelven koestert, noodzakelijk is, *n 

kleine zoowel als in groote zaken even belangrijk te zijn. Aan andere 

groote mannen heeft men hunne kleine zonden en onpraktische 

wijze van handelen in wereldsche zaken vergeven, maar van Dickens 

kan men gerust zeggen dat hij de elementen van succes voor bijna 

iedere levensomstandigheid bezat, nooit een belofte brak, nooit een 

vriend verzaakte. Als een schrijver, wij herhalen het hierboven 

gezegde, "leefde hij het leven zijner eeuw." ' 
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Mazzini is een van die republiekeinen der negentiende eeuw, welke 

onvermoeid door alle middelen zochten te geraken tot een doel, 

dat zij onmogelijk konden hereiken. Hoewel zijn droom: één vrij 

Italië, in zooverre werd verwezenlijkt, dat dit Italië-één is ge

grondvest, zonder echter mij te zijn, zoo als hij zich de vrijheid 

voorstelt, heeft hij de taak, aan wier vervulling hij zijn leven 

•wijdde, niet mogen volbrengen: de italiaansche republiek kwam 

met. Niets liet Mazzini onbeproefd om niet alleen bij zijne land-

genooten, maar ook in geheel Europa het republikanisme te doen 

zegevieren, en thans, op 62jarigen leeftijd, is het hem niet ge

geven op eenige resultaten te kunnen bogen. Met zeldzame stand

vastigheid, onveranderlijke voortvarendheid en niets vreezenden 

moed, vuurde hij door redevoeringen en nog meer door zijne ge

schriften, den patriotischen, republiekeinschen geest onder de 

italiaansche bevolking aan, en de paus en Victor Emmanuel hadden 

wenigen opstand te dempen, die door toedoen zijner partij was 

uitgebarsten. In alle opzigten verdient hij den naam van heethoofd; 

hij is een volksopruijer, die dikwijls onbezonnen plannen volvoerde, 

waarvan het ongelukkig einde voor de hand lag. Den 28 Juni 

6 
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1808 ' werd Güuseppe Mazzini te Genua geboren, waar Zijn vader, 

een bemiddeld man, als hoogleeraar in de geneeskunde aan de 

universiteit gevestigd, en door zijne demokratisohe beginselen Be

kend TOS. Als student in de regten aan die hoogeschool, na™ 

Giuseppe reeds vroeg zijns vaders denkbeelden van politiek en 

staatsbeleid in zich op, en als lid eener studentenklub werkte 

hij mede aan de voorbereiding van politieke woelingen. Ook op 

letterkundig gebied was hij een vurig bewonderaar van hen die 

voor de zaak der vrijheid hadden gesproken en geschreven. De 

eerste pennevrueht van zijnen geest was een verhandeling over 

de vaderlandsliefde van Dante, welk stuk, bestemd ter opname 

in de te Florence verschijnende Antologia, daarin echter niet 

geplaatst, en eerst later, in 1831 , in het tijdschrift Suialpino 

opgenomen werd. 

Kort na Giuseppes promotie tot doctor in de regten, werd het 

hem, om zijne politieke gevoelens, niet veroorloofd voor de bahe 

op te treden, zoodat hij niet als advokaat werkzaam kon zijn-

Hij wijdde zich toen hoofdzakelijk aan litterarischen arbeid. Zijne 

levenswijze en zijne wegslepende welsprekendheid hadden hem reeds 

onder de genuesohe jongelingschap een goeden naam verworven, toen 

hij, als medewerker aan den Indicator e Genovese, met artikelen over 

de kritiek in de letteren optrad. Deze opstellen versohaften hem te 

gelegenheid zich te verklaren als aanhanger van de fransche romanti

sche omwentelingsideeën, die doorManzoni opitaliaansch grondgebied 

waren overgebragt. Het ideaal dat de vurige, geleerde jongelieden 

van dien tijd bezielde, en dat tot dusverre ideaal gebleven is, 

deed Mazzinï in alles doorstralen-, en zijne geschriften dienden 

• toen reeds als middel tot het aanwakkeren van politieke beroe

ringen. Toen het blad, waarin hij zijne gedachten openbaar maakte, 

ophield te verschijnen, schreef Mj voor de Antologia van Mo-

' Sommigen geven 1808, anderen 1806, als zijn geboortejaar aan. 
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ïehce verscheidene artikelen, allen geteekend "Een Italiaan" en 

•die later afzonderlijk werden uitgegeven. Vóór dat de uitgave van 

'den Indicator e gestaakt werd, had Mazzini te vergeefs beproefd 

het blad in Livorno hét l ichtte doen zien; ook daar werd de' 

'uitgave verboden, daar de regering zich' met den inhoud volstrekt 

niet kon vereenigen. ' 

In 1830 werd Mazzini lid der reeds onder dé fransche héer-

•schappij1 opgérigte vereeniging der Carbonari, en als zoodanig was 

bij ijverig werkzaam, Het doel dezer' vereeniging was: de eenheid 

van Italiö, de eenheid van'een republiekeinsch Italië. De Carbo

nari, zonden Mazzini in genoemd jaar als geheim agent, zende-

Jing én werver naar Toskanen, en nadat hij daar voor de zaak 

had geijverd, werd hij, 'pas te Genua teruggekeerd, als lid 

van het geheime genootschap, naar men zegt op aanklagte van 

•een zijner vrijheïdlievende broeders, in hechtenis genomen. Zes 

anaandeh preventieve'gevangenschap verduurde hij, en dé instruk-

"tie der zaak leidde tot zijne vrijspraak. De vesting Savona was 

zijn kerker geweest; en bij zijn ontslag werd hem de keus gela-

•ten1, in' een vesting te worden geïnterneerd of zich buitenslands 

te begeven; hij koos het laatste. Dit 'was de eerste maal dat 

Mazzini met de italiaansche politie kennis maakte; in zijnen ver

deren levensloop heeft hij ditpleizier meermalen kunnen genieten. 

Uit Italië gebannen, begaf hij zich over Genua haar Lyon en 

van daar, in 1831, naar Marseille. Eeeds vroeger had hij het 

denkbeeld geopperd, dat het verbond der Carbonari niet voldeed 

•aan de eisenen, welke hij aan een zoodanige politieke vereeni

ging stelde, en op betere grondslagen moest rusten. Aan dat plan 

gaf hij gevolg. Hrj beschuldigde de Carbonari van] traagheid en 

•onderling wantrouwen > en vestigde een nieuwen bond, onder den 

naam het Jonge Italië, die spoedig even beroemd als berucht 

"werd. Zijn eerst zuiver politiek geschrift: Be nacïit van Eimini, 

•waarin hij onbewimpeld voor zijne meening uitkwam, zag daar 

6* • 
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het licht. In dat boek werd de pas uitgebarsten opstand in de-

Eomagna besproken, en de bevolking tot volharding en tot af-

schudding van het dwangjuk aangemaand. Tevens nam hij een 

werkzaam deel aan de toebereidselen tot een inval van italiaan-

sche vlugtelingen in Savoye, waarvan echter niets kwam. 

Zijn genootschap het Jonge Italië zou echter grootere gevolge» 

hebben. Mazzinis wachtwoord, Dio e popoio (voor God en het 

volk), was de zinspreuk zijner aanhangers. Mazzini wilde daardoor 

uitdrukken, dat hij, in strijd met de meening der Carbonari, de-

zich ontwikkelende demokratie op de overblijfselen van de verou

derde godsdienst wenschte te grondvesten. De leden van het ge

nootschap mogten niet ouder zijn dan veertig jaren, en het doel 

was de vrijmaking van Italiö. Tot deze vrijmaking moest het 

italiaansche volk worden voorbereid en opgevoed, ten einde voor 

de toekomst een demokratisehen Italiaanschen Staat mogelijk te 

maken. Het godsdienstig element echter, dat door Mazzini in 

zijn programma was opgenomen en waardoor zekere politieke e» 

godsdienstige mystiek over het geheel verspreid werd, was voor 

dé praktische werkzaamheid van het jonge Italië zeer schadelijk-

Evenwel verspreidden zijne aanhangers zich van Marseille u i ' 

over alle groote steden van Italië, waartoe een zeer in het ge

heim gedrukt blad, Mazzini getiteld, veel bijdroeg, vooral door 

de onderdrukking van den kant der feansche politie, die aan de 

verspreiding alles in den weg legde. Tot het maken van propa

ganda werd geen middel verzuimd. De binnensmokkeling van het 

orgaan in Piemont en het mislukken van een inval van M e 

nisten gaven aanleiding tot een proces van hoog verraad, e'1 

Mazzini werd bij verstek ter dood veroordeeld. Tele soldaten,, 

als verdacht aangemerkt, verloren ten gevolge van dit proces hun 

leven of hunne vrijheid. 

De toestand van Italiö was in dien tijd, 1831—1832, alles

behalve gunstig voor de revolutionnaiven. De opstanden in Bologna, 
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Modena en Parma werden door oostenrijksche troepen spoedig on

derdrukt , en de verdreven vorsten in hunne heerschappij hersteld. 

<ïregorius XVI had de vermaning der europesche mogendheden, 

ie t volk door hervormingen overeenkomstig den tijdgeest tot 

rust te brengen, in den wind geslagen, en de bewoners van de 

Jlomagna, onder de priesterheerschappij tot wanhoop geraakt, 

hadden op nieuw naar de wapenen gegrepen. Ook dezen keer 

vonden de regten van den paus bescherming bij oostenrijksche 

Jnilitairen; deze verdedigden den Heiligen Vader en dempten den 

•opstand. Nergens dus' was hoop op den gewenschten uitslag der 

pogingen. Maar Mazzini en het "jonge Italië" lieten zich door 

•de mislukking van het streven hunner geestverwanten niet afschrik

ken. In Zwitserland verzamelden zich de leiders der steeds grooter 

wordende partij met Mazzini aan het hoofd, waarbij vlugtelingen 

en uitgewekenen van alle natiën zich voegden; lieden, waarvan 

de meesten reeds hadden deelgenomen aan den inval in Pieinont, 

•en door Mazzini hereenigd waren, om een inval in Savoye te be

proeven. Als hoofd van het militaire element was de poolsche 

•generaal Bamorino werkzaam, die zich met een groot aantal Polen en 

Üuitschers bij het "jonge Italië" had aangesloten. Ook deze on

derneming, in het begin van 1834, liep allererbarmelijkst af. Het 

doel, dèn sardinischen troon omver te werpen en het geheele 

&md tot omwenteling te brengen, werd niet bereikt, en niet 

gering was het aantal dergenen die hun roekeloos bestaan met 

hun leven moesten boeten. Eamorino werd door zijne eigene partij 

«ds verrader verstooten, en Mazzini, die veel van z|jnen invloed ver

eren had, vlugtte naar Zwitserland en later naar Parijs en 

konden, waar hij gedurende drie jaren zeer weinig van zich 

üet hooren. 

Te Londen verwierf hij in 1837 en 1838 eenigen naam door 
3 P o groote litterarische bekwaamheid en ijverige werkzaamheid 

als publicist in de engelsche en italiaansche talen. De mislukte 
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poging van de gebroeders Bandiera verwekte een opstand ia 

Italië, waaraan Mazzini volgens eenigen wel, volgens anderea 

niet geheel vreemd gebleven was, doch die de aandacht weder op hem 

deed vestigen; op nieuw was Mazzini de politieke held. Daarvan maakte 

hij gebruik tot het oprigten van een revolutionnair comité en het 

uitgeven van een orgaan getiteld: l' Jpostolato popolare, gevolgd 

door een tweede: VBducatoré. Tevens erkende hij de bestaande 

revolutionnaire comités op Malta en te Parijs als zopdanig en stelde 

zich er mede in verbinding. 

De verschijning van zijne geschriften en de voortdurende gisting 

in Italië, waaraan, zoo men dacht, Mazzini onafgebroken deelnam, 

gaven den engelschenminister Graham aanleiding, inzage te nemen 

van de brieven die Mazzini ontving. Deze regeringsmaatregel lokte 

in het Lagerhuis belangrijke debatten uit; als een ironisch blijk 

van dankbaarheid droeg de Italiaan zijne eerstvolgende brochure: 

Italië, Oostenrijk en de Paus, aan genoemden minister op. 

Ook maakte men het hem lastig, door hem te verdenken van 

bekend te zijn geweest met den moord gepleegd op twee italiaan-

sche spionnen, die door zijn toedoen naar Frankrijk zouden zij» 

gelokt geworden. Mazzini heeft echter volgehouden dat hij van die 

zaak niets wist. 

Eene groote verandering ontstond in de plannen der italiaansche 

vrijheidsmannen, toen Pius IX aan de verwachtingen der italiaansche 

natie op eens te gemoet kwam, of liever, toen deze paus beloofde 

dit te zullen doen. In 1847 nam kardinaal Mastai Perretti plaats 

op den stoel van den Heijigen Petrus; op politiek zoowel als op kerke

lijk gebied werden hervormingen toegezegd, en tengevolge daarvan 

kreeg de nieuw-katholieke en monarchale rigting in Balie een 

grooten omvang, waardoor natuurlijk de werkkring der revoluti-

onnairen voor het oogenblik beperkt werd. Mazzini, die door zijn 

godsdienstig mysticismus zich toen nog met een wereldlijk paus

dom kon vereenigen, schreef aan den opperpriester te Eome een 
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brief waarin hij hem geluk wensch$e met het genomen initiatief, en 

hem aanmoedigde voort te gaan met het werk der hervorming 

van het gemeenschappelijk vaderland. In dit schrijven legde hij 

zijne politieke en godsdienstige geloofsbelijdenis af, en bezwoer 

den paus Italiës eenheid te bewerken. Daarujt blijkt dat Mazzini 

al zeer driftig te werk moet zijn gegaan, en zich door; zijnen 

overspannen revolutionnairen geest heeft laten medesiepen om veiv 

wachtingen ter neer te schrijven, waarvan hij zelf, bij nadere 

beschouwing, het ongerijmde inzag. Aan den paus, zelfs aan 

een liberalen paus het verzoek te doen voor Italiës eenheid 

te zorgen, een eenheid die alleen door oorlogen of omwenteling-

te verkrijgen was, was eene utopie bij uitnemendheid. Van deze 

waarheid is Mazzini, naar het schijnt, later overtuigd geworden. 

Bij de. uitbarsting der fransche omwenteling in Februari 1848 

ging Mazzini dadelijk naar Parijs, nadat hij eenige weken te 

voren een brief aan Guizot geschreven had, houdende wederleg

ging van uitdrukkingen door den vriend van Lodewijk Mlips 

over den toestand van Italië gebezigd. De Sicilianen ontvingen in 

dezelfde maand (Februari 1848), ter gelegenheid van hunne 

revolutie, van Mazzini een openbaren gelukwensen. Te Parijs 

het hij op het stadhuis de in Prankrijks hoofdstad aanwezige 

italiaansche uitgewekenen bij zich komen, die als vrijwilligers 

van de fransche republiek waren opgetreden; de Lamartine be

gunstigde die bijeenroeping. Eene nieuwe politieke vereeniging 

voor Italië werd toen door Mazzini opgerigt; in haar programma-

stond niets aangaande den republiekeinsehen regeringsvorm, alleen 

iet nationaliteitsbeginsel was er in vermeld. Genoemde omwente-

fog, die geheel Europa beroerde, had de altijd gistende volks

massa in Italië tot uitbarsting gebragt. Sicilië volhardde in zijne 

onafhankelijkheid van Napels; de houding der Sicilianen gaf tot 

een oorlog aanleiding, waarin zij het onderspit delfden, zoodat 

aet eiland weder aan de napolitaansche kropn werd gebragt, 
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Mazzini had zich, na den opstand in Opper-Italie, onverwijld naar 

Genua en van daar naar Milaan hegeven, waar hijrevolutionnaire 

klubs organiseerde, waarvan de Circolo nationale de voornaamste 

was; hij bestuurde het orgaan zijner partij VItalia del popoio en 

verlangde de hijeenroeping dèr konstituerende vergadering, henevens 

de nationale organisatie van een algemeenen oorlog, waardoor nij 

aan koning Karel Albert en de gematigde partij een voor Itahë 

verderfelijke oppositie in den weg stelde. Toen ook de Piemonte-

zen, even als de Sicilianen, voor de overmagt moesten hukken, 

en Milaan door den oostenrijkschen generaal Badetzky was inge

nomen, trad Mazzini in dienst hij de vrijscharen van Garibaldi. 

Te Lugano vaardigde hij een manifest uit , waarin hij aan 

allo italiaansche mannen verklaarde, "dat de koninklijke krijg 

ten einde was, maar dat thans de krijg der volkeren begon. 

Tot afgevaardigde gekozen, om in de toskaansche konstituerende 

vergadering zitting te hebhen, begaf Mazzini zich naar Iiivorfio 

en Florence. De drieman Guerazzi, die zich door Mazzini niet 

liet overreden de republiek af te kondigen, en hem zelfs alle 

deelneming in de openbare aangelegenheden ontzeide, noodzaakte 

Mazzini uit laatstgenoemde stad te vertrekken; hij nam toen de 

wijk naar Eome, Waar de omwenteling zich zeer krachtig bad 

doen gelden. De demokratisohe volksklub voerde daar de heer

schappij , de pauselijke garde was ontwapend, Pius werd gevan

gen gehouden, en de oude hoofdstad der Eomeinen was aan rege

ringloosheid ter prooi, toen de Eomeinsche Eepubliek daar uitge

roepen werd. De paus had toen, met behulp van AntoneHi, uit het 

Quirinaal weten te ontvlugten. Mazzini erlangde het romeinsche bnr-

gerregt en werd met 9000 stemmen tot lid der nationale vergadering 

aldaar gekozen. De romeinsche Constituante verklaarde den pans 

van zijne wereldlijke magt vervallen (wolk besluit weinig strookte 

met Mazzinis brief uit Londen), en stelde als haar programma: 

de vereeniging van geheel Italië onder'een demokratisch-republie-

Y 
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keinschen staatsvorm. In het voorloopig bewind werd Mazzini 30 

Maart 1849 als drieman gekozen, en Garibaldi organiseerde met 

zijne hulp een leger. De Kerkelijke Staat moest, als laatste toe-

vlugtsoord der vrijheid, met alle kracht verdedigd worden. Geregelde 

troepen en vrijscharen waren beschikbaar, aan wapenen en ammunitie 

was geen gebrek, en met vertrouwen wachtte men den vijand af. De 

Franschen, die onder Oudinot den paus ter hulpe snelden, nadat 

de Oostenrijkers reeds Bologna en Ancona ondanks hevigen tegen

stand hadden yermeesterd, omsingelden Eome, en hoewel hun 

eerste en tweede aanval werden afgeslagen, en Garibaldi zelfs bij 

Velletri de NapoUtanen versloeg, kwamen de Fransohen toch na 

lange, bloedige gevechten op 2ü Augustus 1849 binnen de stad. 

Garibaldi en Mazzini zochten hun heil in devlugt. Beedsvóórde 

bemagtiging van Eome had Mazzini zijne betrekking als drieman 

nedergelegd, daar de Constituante niet had aangenomen zijn voor

stel, den oorlog naar de provinciën over te brengen, indien Eome 

vallen mogt. De paus, die naar Gaeta gevlugt was, keerde 

eerst een jaar later in de heilige stad terug. 

De republiekein, wien tot dusverre niets gelukt was, nam de 

wijk naar Zwitserland, waar hij, meteen aantal verbannen romein -

sche ex-volksvertegenwoordigers, een soort van nationale verga

dering en italiaansche regering instelde, die, ofschoon magteloos , 

toch niet lang door de mogendheden werd geduld. De zwitser-

sche regering, wier aandacht was gevestigd geworden op het be

staan yan de onwettige vereeniging van republiekeinsche heethoof

den , die door hare woelingen en kuiperijen gevaarlijk kon worden 

voor de rust van Europa, verzocht beleefdelijk Mazzini en 

zpe aanhangers het grondgebied van Helvetië te verlaten. Maz-

zmi nam daarop de wijk naar het asyl van de boosdoeners, 

uitgewekenen en verbanuenen van de geheele wereld; hij toog-

naar Londen. Daar bleef hij echter niet werkeloos. Men benoemde hem 

dadelijk tot president van het in die stad gevestigde italiaansche 



90 GIUSEPPE MAZZINI. 

nationale comité, in -welke hoedanigheid hij aan de iransche nationale 

vergadering een protest zond tegen de gebeurtenissen in Italië 

voorgevallen en tegen de hulp, door de fransche republiek aan 

den paus, ter bestrijding van het romeinschegemeenebest, verleend. 

Met den Franschman Ledru-Eollin, die sedert de verkiezing 

van Lodewijk Napoleon tot president der Fransche Bepubliek, in 

Londen als balling leefde, m den Hongaar Kossuth, werd Maz-

zini aan het hoofd geplaatst van het internationale revolutionaire 

comité, dat niets anders ten doel had, dan in alle oorden van 

Europa, met alle beschikbare middelen, revolutie te prediken, de 

natiën te verbroederen, den val der vorsten mogelijk te : maken, en 

overal republieken te doen ontstaan. In 1850 sloot bedoeld comité de 

beruchte mazzinische leening, waardoor geld moest verschaft worden 

om de stoute plannen van de koene mannen, de onvermoeide onrust

stokers, te verwezenlijken, vooral met het oog opeene revolutie 

in Italië. Euim twee jaren bleef het rustig, doch in dien tijd 

werden door het comité de zaden gestrooid voor den opstand, 

die den 6 Februari 1853 uitbarstte te Milaan, -waarheen Mmw 

zich had begeven om zelf de omwenteling te leiden. Maar ook 

dezen keer had de beweging niet den door haren ontwerper ver-

jachten uitslag. Mazzinï, wien men wel eens verweten heeft 

dat hij te veel aan zich zelven dacht en altijd de eerste was om 

spoedig weg te komen, ontsnapte, toen de Oostenrijkers er in 

geslaagd waren de oproerlingen te beteugelen en de onlusten te 

dempen. Ongedeerd kwam hij, niettegenstaande de buitengewone 

maatregelen van voorzorg en de bespieding door de oostenrPsche 

politie, te Londen terug, w a ar hij, zonder eenig blijk van teleur-

stelhng of ontmoediging te toonen, dadelijk het reyolutionnaire 

werk hervatte. Even rusteloos als vroeger bleef hij met zijne vol

gelingen volhouden om toeh eenmaal het voor hem zoo heilige, 

verheven doel: «de bevrijding der volkeren van het slavenjuk 

üer vorsten», te bereiken. Vooral tegen de oostenrijksche heer-
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schappij in Italië waren zijne aanslagen gerigt. Had Mazzini toen 

kunnen denken, dat in 1870 de italiaansche eenheid, onder den 

monarchalen regeringsvorm, op indirekte wijze, door het feodale 

Pruissen zou worden tot stand gebragt? 

Yan 1853 tot 1857 vernam de wereld niets van Mazzini. Noch 

in vlugschriften, noch in manifesten of proklamatiën kwam zijn 

naam voor, tot dat hij in Juli 1857 plotseling te Genua verscheen, 

met een uitgewerkt plan voor een algemeenen opstand. Van deze 

verschijning waren eenige onlusten het gevolg, die spoedig onder

drukt werden, doch naar Livorno oversloegen, waar echter de 

ongeregeldheden insgelijks alras bedwongen werden. Zijn agent, 

kolonel Piscano, die den weidsohen titel voerde van "chef van 

Mazzinis generalen staf", bewerkte gelijktijdig een opstand in 

het koninkrijk Napels, die aanvankelijk, zich ernstig voordeed, 

doch evenzeer mislukte als de omwentelingspogingen elders. Tijdens 

i e gebeurtenissen in Mazzinis vaderland, werd hij met Ledru-

Rollin en vele anderen beschuldigd van deelneming aan eene zamen-

zwering tot het vermoorden van keizer Napoleon U I , en in Sep

tember van het jaar 1857, door het hof van assises te Parijs, 

M verstek tot levenslange verbanning veroordeeld. Het doodvonnis, 

"at m 1833, na den inval in Piemont, over hem was uitgespro

ken, een tweede doodvonnis na de hierboven gemelde poging 

tot omwenteling te Genua, en thans de veroordeeling tot levens

lange deportatie, beletten hem echter niet voortdurend ongestoord 

W Londen te blijven wonen, zonder dat, althans naar het schijnt, 

«e regeringen zijne uitlevering verlangden. 

Aan den italiaansch-oostenrijksch-franschen oorlog van 1859 , 

waardoor voor. Italië eene vrijheid verkregen werd, zoo zeer door 

azzim gewenscht, nam hij geen werkzaam deel. In den beginne 
6 hij zelfs dienaangaande niets van zich hooren, en hield hij 

ach op den achtergrond, doch later gaf hij in eenige geschriften 

ajn misnoegen te kennen over de inlijving van Savoye bij Frankrijk. 
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Het is natuurlijk dat, toen graaf Cavour de eenheid van Itató 

als zijn politiek programma beschouwde , en tot 'bereiking daar

van alles door hem werd aangewend, Mazzinis invloed begon'te 

verminderen. Ten gevolge van den vrede van Villafranca hadden 

de Oostenrijkers op italiaansch grondgebied niets meer te zegge». 

een groote grief van de demokratische partij was daardoor weg

genomen ; een stap tot de eenheid van Italië was gedaan, "waar

toe zelfs Garibaldi had medegewerkt, die zijnen degen koning Victor 

Emanuel aangeboden, en in den rang van generaal het zij» 

bijgedragen had tot de verdrijving van den gehaten vreem

deling. De werkkring van Mazzini was intusschen weder kleiner 

geworden. De krooning van Victor Emanuel tot koning van Italië, 

en het inlijven der kleine italiaansohe staten bij het nieuw 

koningrijk waren gebeurtenissen, die, hoewel door Mazzini ge

hoopt, toch door andere middelen en op een andere wijze waren 

verkregen dan hij had gèwenscht, en zonder twijfel moesten 

bijdragen om de pogingen der revolutionnaire partij nutteloos 

te maken. Men was in Italië tevreden met het konstitutioneel-

monarchaal bestuur, en de plannen der revolutionnairen vonden 

minder gereede ooren om ze aan te hooren en handen om ze ui 

te voeren, dan toen het gold vreemde overheersching af te schud

den. Mazzini deed wel zijn best om het werk van Italië» re-

konstruktie aan graaf Cavour uit de handen te nemen, opdat het 

door de demagogisch-demokratische partij mogt worden verrigtj 

maar de groote staatsman was hem daarin te slim, en weinig 

baatte Mazzini hetgeen hij beproefde om het volk te doen ge-

looven dat het verkrijgen van Italiës onafhankelijkheid aan zijne 

partij was toe te schrijven. Met dat doel had hij een manifest 

uitgevaardigd: Noch apostaat noch rebel, waarin hij de wereld 

van de waarheid van zijn valsch beweren wilde overtuigen. 

In de jaren 1860—1864 hebben Mazzinis naam en zijne niet geoor

loofde tegenwoordigheid in Italië dikwijls aanleiding gegeven tot 
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ïustverstoringen, die echter nooit van emstigen aard waren. Men 

gelooft dat hij de hand in het spel had hij de verschillende pogin

gen tot opstand, die, bij gelegenheid van Garibaldis overwinnin

gen in de Beide Siciliën, op het vasteland van Italië gedaan werden. 

Het is niet onbelangrijk hier, in verband met het bovenstaande, 

te vermelden dat Garibaldi, wiens eenig doel was de verheffing van 

Eome tot hoofdstad van Italië, in 1860 eene expeditie naar de 

Beide-Sieiliën had uitgerust, om daar de napolitaansche heer

schappij omver te werpen, hetgeen hem gelukte. Hij proklameerde 

zich tot "dictator van de Beide-Siciliën," organiseerde eene ex

peditie , om ook op het vasteland van Italië zijne veroveringen voort 

te zetten, en trok, na eenigen wederstand te hebben ontmoet, 

waarbij het piemontesche leger hem te hulp kwam, Napels bin

nen. Mazzini was toen van oordeel dat Garibaldi dadelijk naar 

Rome en "Venetië moest trekken, om daar de eenheid tot een 

fait aqcowpli te maken. Maar het geschiedde anders. Bene volks^ 

stemming in de Beide-Siciliën had tot uitslag dat de meerderheid 

zich verklaarde voor de vereeniging met het koningrijk Italië onder 

den schepter van Victor Emanuel. Garibaldi trok zich, na die 

daad van belangloosheid, terug op het eiland Caprera. 

Mazzinis verzoek aan het italiaansche parlement, omvergunning 

w zijn vaderland terug te keeren, werd afgewezen, daar men voort

durend zijn verblijf in Italië als gevaarlijk bleef beschouwen, vooral 

toen hij in het begin van 1864 met andere vlugtelingen in het proces 

feco te Parijs werd gewikkeld: in dit regtsgeding was hij weder be

trokken als bevorderaar van het plan ter vermoording van keizer 

Napoleon. Op dat tijdstip bevond hij zich in Zwitserland, doch 

een bevel tot uitzetting, door den bondsraad te Bern uitgevaar

digd, noodzaakte hem naar zijn vroeger toevlugtsoord, Londen, 

terug te keeren. 

Sedert 1864 vinden wij Mazinni als deelgenoot bij het ont

werpen van vele plannen tot het doen van ondernemingen, die 
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echter nooit tot uitvoering kwamen. Hij Bepaalde zich hoofdzake

lijk tot de bestrijding der politiek van Vietor Emanuel; inzon

derheid werd hij scherp, toen zijne verkiezing te Messina, tot 

lid van het italiaansche parlement, in Eebrüarij 1865, door dit 

parlement in Maart daaraanvolgende niet geldig werd verklaard, 

hoewel hij eenige dagen vroeger reeds aan zijne kiezers had me

degedeeld, in zijne kwaliteit van repuhliekein het mandaat met 

te kunnen aannemen. In September van genoemd jaar koos men hem 

in dezelfde stad op nieuw tot afgevaardigde, zonder dat hij 

de betrekking kon aanvaarden. Ih een groot aantal manifesten 

verklaarde hij zich steeds meer en meer als Yietor Emanuels 

tegenstander; zelfs eischte hij de vervallenverklaring van het rege

rende vorstenhuis van Savoye. Dat dit alles niet hielp, en dat 

zijne woorden, zoo als de ondervinding heeft geleerd, niet veel 

invloed uitoefenden, was zeer natuurlijk. Eeeds hiervoren deden 

wij uitkomen, dat de eigenlijke raison tf^e'derrepubliekeinsohe 

partij niet meer bestond, dat alleen de volbloed-republiekeinen 

de zaak van Mazzini waren toegedaan, doch dat deze hare waarde 

verloor bij diegenen, welke de revolutionnairepogingen begunstigd 

hadden, met het enkele doel om de oostenrijksehe heerschappij en de 

magt der kleine vorsten te knakken. 

In 1868 benoemde het Groot-Oosten van de vrijmetselaars i" 

Italië" Mazzini tot grootmeester. ; 

Omstreeks dien tijd kwam men tot de ontdekking van een 

politiek genootschap, dat in 1865 door Mazzini was opgerigt, 

en door geheel Europa zijne vertakkingen had, ter verspreiding 

en voortplanting van de republiekeinsehe begrippen. Men zegt 

dat dit genootschap door Mazzini en eenige Amerikanen, onder 

den naam van "Universele republiekeinsehe alliantie"', i" h e t 

leven was geroepen. De statuten werden in 1868 openbaar ge

maakt. Verdeeld in sektiön, comités en kómmissiön, had deze 

vereeniging tot hoofddoel zooveel mogelijk elementen bijeen te 
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brengen tot eene revolutie in de stad Eome; ook Garibaldi was 

in die plannen ingewijd; maar een hevige ziekte maakte het 

Mazzini onmogelijk aan, zijne voornemens gevolg te geven. Hij 

bevond zich toen te'Lugano, eri in 1868 verspreidde men meer

malen het gerucht van zijnen dood. Lang duurde het eer dat de 

ziekte geweken was, en Mazzini geheel hersteld weder aan zijne 

politieke woelingen kon gaan denken. Naauwelijks was hij daartoe 

in staat, of men hoorde van nieuwe bewegingen waarbij zijn naam 

Werd genoemd. Een komplot, dat te Milaan moest uitbarsten, 

werd in April 1869 ontdekt en door de italiaansche regering 

ter1 kennis van de kamers gebragt. De zwitsersche bondsraad ver

zocht toen voor de derde maal Mazzini het helvetische grondge

bied te verlaten, met het bepaalde verbod zich in een der kan

tons op de italiaansche grens op te houden. 

Na de inneming van Eome door de italiaansche troepen, Sep

tember 1870, werd door den koning van Italié': een algemeene 

politieke amnestie uitgevaardigd, waaronder Mazzini eerst niet 

begrepen was, hetgeen zijne inhechtenisneming ten gevolge had, 

daar hij zich weder op italiaansch grondgebied bevond; kort daarna 

echter erlangde ook hij amnestie, doch na zijn ontslag uit den ker

ker verklaarde hij van 's konings grootmoedigheid1 geen gebruik 

te willen maken. Aan zijne aanhangers'te Genua schreef hij het 

volgende: "Ik ben vrij, niet ten gevolge vaü ons werk voor 

Italië, maaï ten gevolge van hetgeen men koninklijke genade noemt. 

Ik verwerp die, en dóór1 vrijwillig in ballingschap te gaan, boet 

ik dat aandeel der schuld, hetwelk ik bekopen heb door niet te > 

weten hoe ik van die genade kan afkomen. De bevrijding vaneen 

geamnestiëerde kan men niet wezenlijk vieren. Ik noem over de 

Alpen een dubbele smart mede. Het repuhliekeinsche initiatief, dat 

Italië voof zijne derde zending had behooren te herdoopen, is, 

hetzij voor goed of niet, door Frankrijk gegeven. En Rome, de 

Stad van den Geest, is niet vertegenwoordigd. Indien gij eenmaal 
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tot mij zeggen zult: ""Wij gevoelen ons opgewassen tegen het 

lot der natie, onwaardig is bet dit lot te deelen; wij begeeren u 

in ons midden te hebben"",— dan zal ik, ben ik nog in leven, 

tot u snellen,,trotsch op uwe liefde, welke ik: zal zegenen. 

Ëenige dagen geleden — einde November 1870 — hadMass-

zini weder gelegenheid zich over zijne weigering der amnestie uit e 

laten. Te.Genua nl. vierde de vereeniging van schoenmakers en 

zadelmakers haar negentiende jaarfeest. Aan deze vereeniging schreef 

Mazzini een brief, waarin hij de redenen uiteenzette die hem 

bewogen hadden de hem aangeboden amnestie niet aan te nemen, 

en zich niet met een langzaam en vreedzaam apostolaat zijner 

ideeön tevreden te stellen. Naar zijne meening is de italiaanselie 

natie rijp voor de republiek, en zijn de omstandigheden van het oogen-

blik dezen regeringsvorm allezins gunstig. "De republiekemsc, 

partij", schreef hij, "is sterk door haar getal, door het alge

meen misnoegen, door de neiging die zich in het leger openbaa , 

door de ontbinding welke in het vijandelijke kamp zich doe 

kennen. Nog leeft in Italië de herinnering voort van den smaad, 

dien de monarcbien over dit land gebragt hebben; en dus is ne 

oogenblik daar om op het tijdvak van het apostolaat dat van handelen 

te doen volgen." Dit lezende, zou men mogen aannemen dat de kans 

gunstig is voor de republiek; maar geheel zuiver is de zaak me , 

want Mazzini verklaart een paar regels verder: "Den Italianen 

ontbreekt niets meer dan de zedelijke moed de republiek te or

ganiseren." Bekend is het echter dat de poging tot opstand in d e 

laatste dagen van April en de eerste dagen van Mei dezes jaais 

nog een ander gebrek, dan dat van zedelijken moed, hebben aan 

het licht gebragt. "Wanneer evenwel zijne geestverwanten en partij-

genooten de gelegenheid aanvatten, dan wil Mazzini niet achterblij

ven, niettegenstaande hij, de laatste maal, door zijne 'vriend1 

bedrogen is geworden, en hij het verlies zijner vrijheid aan hen 

te wjjten heeft gehad. 

\ 
i 
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JULES S IMOÜ 

Toen den 4 September 1870 het Caesarismus in Frankrijk 

voor de republiek plaats moest maken, was het een heilig geloof 

van het fransche volk dat.de republiek. alleen; in staat was 

het vaderland. van de vreemde overweldigers te bevrijden. Even 

als twee eeuwen geleden alleen de naam Oranje bij ons volk 

voldoende was, om op de redding van de, Zeven. Provinciën uit 

de raagt van Lodewijk XIV te vertrouwen, zoo hebben wij het

zelfde in het Frankrijk van 1870 zien gebeuren. Het woord 

"republiek", met al de traditiën'door- de revolutie van'1789 : er 

aan vastgeknoopt, was als biet panaceum, waarmede alle wonden, 

door het tweede keizerrijk geslagen,, onvermijdelijk moesten wor

den geheeld. Wie aan te t hoofd van de republiek moest komen, 

daaraan dacht men niet; hei was genoeg dat er eene republiek 

bestond. De vijand was in het land; een gouvernement van natio

nale verdediging stond tegen hem over, wie kon nu nog aan de 

enoverwmnelijkheid der fransche wapenen twijfelen? 

En toch zetelen in dat gouvernement van nationale verdedi

ging mannen, wier aanleg en studie een geheel anderen werk

kring eischen dan de militaire leiding van een door nederlagen 

verzwakte natie, maar de tegenwoordige tijdsomstandigheden zijn 

7 

http://dat.de


98 JULES SIMON. 

al zeer weinig geschikt om die talenten in hunne volle waaide en 

kracht te kunnen doen werken. Sedert dat dit gouvernement de 

teugels van het hewind in handen nam, las en hoorde men van 

geene andere daden dan die uitsluitend op het krijgswezen be

trekking hadden, en diezelfde mannen, welke, nog op de oppositie-

hanken van het Wetgevend Ligchaam gezeten, zoo scherp en juist 

de gebreken van het tweede keizerrijk hebben opengelegd en gegispt, 

zien zich nu gedoemd die plannen tot regeneratie van hun vaderland 

voorloopig te moeten laten rusten, plannen wier verwezenlijking ne 

doel van al hun streven en werken is geweest. Bn niet he 

allerminst moet onder dat gevoel van magteloosheid gehukt gaan 

de man, wiens leven wij hier willen schetsen, aan wiens naam 

het onderwijs en de opvoeding van Frankrijk zijn vastgeknoopt: 

Jules Simon. Zoo iemand van zijne kollegaas, dan is hij de man 

des vredes, die kalme tijden wenscht, opdat het zijn land vrelga 

en het door èene algemeen verbreide beschaving zich deneere

titel kunne waardig maken, dien het zich zelf eens in de brood-

dronkenheid van het geluk gaf, den eeretitel: "de beschaafdste natie 

van Europa" te zijn. Het is de hoofdverdienste van Jules Simon, 

duidelijk de wonde te hebben aangewezen, welke Frankrijk dezen 

titel tot dusverre onwaardig maakt, nl. het allerslechtste onder

wijs, dat het gros der bevolking ontvangt, in al zijne naaktheid 

blootgelegd, én al zqne krachten ingespannen te hebben om 

eene radikale genezing tot stand te brengen. Deze loffelijke taak 

zet hij nog voort. 

Jules Francois Simon Suisse1 op dezen oógenblik, FebruariJ 

1871, (voor hoe lang nog?) lid van het bewind tot nationale verdedi

ging, werd den 31 (sommigen zeggen den 28) December 181* t e 

1 Zoo is eigenlijk zijn naam. Als Jules Jïancois Simon Suisse komt 
hij nog het laatst voor op het titelblad van zijne theses, op wier verde
diging hij in 1839 den doctoralen •graad verwierf. Sedert dien tijd leest 
en spreekt men alleen van Jules Simon. 
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Xorient in het departement Morbihan, in de oude provincie Bretagne, 

geboren. Van zijne jeugd is weinig heleend, maar de gelukkige aanleg 

van den knaap leidde hem van zelven tot de studie, en hqt schijnt 

'dat diezelfde voorliefde voor het onderwijs, welke Hen man ken-

ïuerkt, ook den jongeling reeds vroeg er toe noopte als onder

wijzer op te treden. Reeds vddr zijn 1900 jaar was hij als zoo

danig te Eennes werkzaam; in 4833 kwam hij op de école.nor

male te Parijs (eene inrigting om goede docenten te vormen), en 

legde zich met ijver op de studie, vooral op filozofische, toe. 

Toen was professor i n d e filozofie de beroemde Tictor Coüsin, 

•die door zijne schitterende voordragt en groote kennis algemeene 

liefde voor deze wetenschap in Frankrijk wist in te boezemen. 

Maar geen van zijne leerlingen was hem misschien dier

baarder dan Jules Simon; en toen Yictor Cousin in het jaar 

1839 harret en toga met een ministerrok verwisselde, wist hij 

te bewerken, dat de jeugdige Simon tot zijnen opvolger aan 

•de Sorbonne werd benoemd. Jules Simon wasin 1836 tot agrégé de 

phüosophie bevorderd, had nog één jaar als docent te Caen en 

^en jaar als docent te Versailles gefungeerd, en was sedert 1838 te 

•Parijs onderwijzer aan diezelfde école normale, welke hij kort te 

Voren nog als leerling had bezocht; maar zie, pas een jaaris verstreken, 

«i naauwelijks heeft hij den doctortitel verkregen op twee filozofische 

"theses, waarvan de een handelde "over den commentaar van 

Proclus op Platoos Timaeus," of de nog slechts 24-jarigegeleerde 

werd tot hoogleeraar benoemd. Twaalf jaren, van 1839 tot 1851, 

Weef hij in die betrekking werkzaam, en al moet men erkennen 

^ a i hij in roem zijnen meester niet evenaarde en ook diens 

>egslepende voordragt miste, de heldere, klare en toch verhevene 
B%*1, waarin Jules Simon gewoon is zgne gedachten te kleeden, 

gepaard aan een ernstige studie welke hij van de filozofie maakte, 

verschafte aan zijne voordragten; een talrijk gehoor. Tan die studie j 

kouwens zijn genoegzame blijken de vele opstellen, door hem 
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sedert 1840 aan de Sevue des Deux-Mondes geleverd en de vele-

editiën van fransche filozofen; Descartes fin 1842), Oeuvres phloso-

phiques de Dossuet (i842), Oeuvres de Malébranche (1842—1847), 

Oeuvres philosophiques a' Antoine Arnauld (1843). Ook was hij 

medewerker aan den Mormel de philosopMe, in 1847 door hem ? 

Jacques en Saisset uitgegeven, en aan den Dictionnaire des 

sciences philosophiques van den hr. Eranck. Op het gehied van ge

schiedenis der fllozofle is vooral van hem te vermelden de Histoire 

de Vécole d'Alexandrie, welk werk in 1844 en 1845 verscheen en in 

1861 een tweeden druk mogt beleven. Kortom, destijds had Jules 

Simon alleen naam als geleerde. 

Toen kwam de revolutie van 1848, die eene geheele verande

ring in het leven van den jongen hoogleeraar veroorzaakte. Zijn de-

Eranschen door hunnen bijzonderen aard er reeds toe geneigd veel 

belangstelling in de algemeene zaken te betoonen, in tijden van 

revolutie wordt daar, ten minste in groote steden, ieder, van 

den armsten daglooner tot den geleerde die slechts voor zijne 

wetenschap leeft, tot het politieke leven gebragt. En het is-

evenzeer een bewijs voor de noodzakelijkheid van radikale her

vorming in het fransche staatswezen, dat de eminentste koppen,. 

die Frankrijk in de laatste jaren bezeten heeft en nog bezit, hoe-

uiteenloopend de vakken van studie ook mogen wezen welke zij 

beoefenen, bijna allen mannen van politieke beteekenis zijn, of aan 

de journalistiek zijn verbonden. Juristen en theologen, filozofen 

en literatoren, allen ontmoeten elkander op het terrein van de politiek. 

In een land, waar wij zien dat de astronoom Arago lid van 

het voorloopig bewind is en de oriëntalist Eenan eene politieke-

brochure schrijft: De la monarchie constitutionelle en Framex 

kon het niet anders of mannen van haast eiken tak van wetenschap

legden zich nog in het bijzonder op de staatswetenschappen toe-

En niet in het minst werden door die rigting medegesleept 

de filozofen. Hunne fllozofle zelve ondervond er den invloed van. 
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Het is niet meer de vraag een onderzoek in te,stellen naar het 

vezen der dingen, maar "volgens welke principes men in de prak

tijk moet handelen en leven;" van de filozofie wordt dat deel, 

hetwelk men gewoonlijk "moraal" noemt, het meest, ja bijna uit

sluitend door hen beoefend. Zij gaan uit van de stelling, dat in 

•elk der filozofische systemen wat waars is gelegen', en ver̂  

•eenigen al die waarheden, om ze tot basis van hunne levens

beschouwing te maken. Zoo was Victor Cousin, de leermeester 

Tan onzen Jules Simon, geweest, zoo was Proudhon, zoo was 

Jules Simon zelf. In de geschiedenis der filozofie zijn deze 

mannen als eclectici bekend, maar men kan van hen niet zeg

gen dat zij groote denkers waren. Zeer duidelijk drukt Jules 

Simon die rigting zijner filozofie uit in de inleiding van zijn 

in 1854 verschenen werk Ie Devoir; wij zullen er eenige vol

zinnen uit overnemen, omdat zij als het ware duidelijk aanwij

zen , uit -welk oogpunt men Jules Simon als filozoof moet be

schouwen. "De filozofie," zoo begint hij, "gelijk de filozofen 

haar verstaan, omvat een zeer uitgestrekt geheel van afge

trokken vraagstukken, die met de grondslagen en algemeene ge

volgtrekkingen van alle andere wetenschappen in verband staan; 

maar, wanneer de gewone mensohen zich tot haar wenden, wagen 

sij haar niets meer dan een praktische oplossing van de pligten 

"van ons leven en onze toekomst na den dood. Voor hen zou de 

filozofie van naam kunnen veranderen en natuurlijke godsdienst 

heeten." i n na de voornaamste vraagstukken, welker oplossing 

^e mensehen gewoonlijk van de wijsbegeerte verlangen, te hebben 

•opgenoemd, gaat hij aldus verder: "Het antwoord, dat hij voor 

ieder van die vraagstukken verwacht, moét hem eenvoudig, 

duidelijk en afdoende zijn. Is er een, dat de wetenschap niet 

bij magte is op te lossen, dan wil bij dat zij, dit volmondig 

•hekenne. Hij laat geene diepzinnige onderscheidingen toe, en 

€een al te fijne analyse, evenmin duistere en van verre ge-
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haalde bewijzen Hij heeft, om zoo te zeggen, een heilige» 

afschuw van wat hij systemen noemt, omdat hij ze niet anders 

kent dan door overdrijving en onjuiste voorstellingen, en omdat 

hij half vermoedt, half er van overtuigd [is, dat alle systemen 

sedert den oorsprong van de filozofle elkander vernietigen. 

"Men moet de menschen zoo een weinigje nemen gelijk zij zijn, mits. 

men ze later doe terugkomen van eenige vooroordeelen, die niet door 

het gezond verstand gewettigd worden. De wijsbegeerte kan zich niet 

onder haren eigen vorm aan hen opdringen; de menschen hebben 

geen zin in het afgetrokkene, geen tijd om die abstraktiè'n te door

gronden, maar wenden zich met verachting er van af. De filo

zofle moet zich hier van hare nuttige zijde toonen; zij moet 

niet op hare gevolgtrekkingen laten wachten, maar er het aller

eerst mede voor den dag komen, en er met den vinger het be

lang, het dringend noodzakelijke van aanwijzen; maar haren bal

last onverstaanbare terminologie, schooltwisten en onoplosbare 

vraagstukken late zij varen. Zij zal er bij winnen. Zij is niot 

gemaakt om eene kathederwetenschap te zijn, want zij is , meer 

dan eenige andere, de wetenschap des levens", enz. 

Is deze geloofsbelijdenis, welke in de volgende paginaas der voor

rede breeder ontwikkeld wordt, niet een bewijs, dat hij die zoo dacht 

niet de ware füozoof was? Eene praktische toepassing van 

eenige beginselen van zedeleer, ziedaar de geheele taak van de 

wijsbegeerte, volgens Jules Sïmon, en die leer wil hij aan den 

"monde" verkondigen, als een vasten steun in de onstuimige en 

stormachtige zee van het menschelijke leven. Alsof men zedeleer 

aan de menschen kon inprenten, door hun heel 'mooi en weten

schappelijk te vertellen, wat eigenlijk pligtenzijn, wat vrijheid i s , 

wat regt. Eene zoodanige popularisering der filozofle is verloren, 

tijd en moeite. 

Maar genoeg van Simons wijsbegeerte. Wij hebben getracht aan te 

toonen, dat een man als hem de filozofle slechts als middel gold» 
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om zich een systeem van zedelijkheid te vormen voor zijn doen 

en laten in de maatschappij, niet als doel, dus zoo ongeveer 

als in het laatst van de romeinsche republiek de stoïcijnen deden. 

•En dit is hij de groote overeenkomst van den toestand van gods

dienst en moraal hij de meer beschaafde klassen van thans en 

van toen, vooral in Frankrijk, niet te verwonderen. 

Hoe het ook zij, Jules Simon begon zich meer en meer op 

politiek terrein te bewegen, en zijne politieke rigting werd op 

het einde van de regering van Lodewijk Mips blootgelegd, toen 

hg in 1846 door de gematigde oppositie in het departement 

Cötes-du-Nord, grenzende aan het departement MorMhan waar hij 

geboren is , werd kandidaat gesteld voor de kamer van gede

puteerden. De eerste kandidatuur mislukte echter, en wel voor

namelijk door de krachtige tegenwerking der geestelijkheid, die 
m den jongen hoogleeraar een gevaarlijken tegenstander zag. 

En geen wonder,- de plannen, waarmede Mes Simon in het 

staatsieven optrad, waren er allezins geschikt toe. Door ,een 

langdurige ervaring en door vergelijking van den toestand des 

franschen volks in betrekking tot het onderwijs met dien van de 

overige beschaafde volkeren van Europa, was Simon tot de over

tuiging gekomen, dat het onderwijs in zijn vaderland zeer veel 

*e wenschen overliet, en dat, wilde men een parlementairen re

geringsvorm met succes toepassen, wilde men het stemregt in 

die mate uitbreiden als de oppositie het wenschte, in de eerste 

Ptoats daarin verbetering moest worden gebragt. Hij begreep, 

dat een goed onderwijs van veel meer belang was dan eenig 

ander punt van politiek, omdat alle andere dingen veel gemak

kelijker te regelen waren, wanneer de ontwikkeling van de natie 

haar voor de vrijheid rijp had gemaakt. In de eerste plaats moest 

dus de verbazend groote invloed der geestelijkheid, die zoo ver

lammend op de ontwikkeling der bevolking, vooral in de provinciën, 
had gewerkt, zooveel mogelijk vernietigd worden. Dit zag de gees-
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telijkheid in, en zij wist het door te zetten, dat de ondermijner 

van het geestelijk gezag in zaken van onderwijs niet gekozen werd. 

Maar de revolutie van 1848 deed bij de verkiezingen voor de 

Constituante, toen Jules Simon weder in het departement Cötes-

du-Nord tot kandidaat werd gesteld, de kans te zijnen voordeele 

keeren. Van de zestien afgevaardigden die het departement naar 

de nationale vergadering zond, werd Simon als de tiende ge

kozen met-65638 stemmen. In die vergadering deed Simon zich 

kennen als gematigd republiekein, die de socialistische onbe

kookte theoriën van oppervlakkige demagogen krachtig bestreed 

en weldra invloed genoeg verkreeg, om, toen dan eindeüjk, na 

voltooijing der konstitutie, een organieke wet op het onderwijs werd 

voorgesteld, tot rapporteur er over te worden benoemd. Maar ook 

vroeger had hij niet stilgezeten. Zoodra toch was de Constituante 

bijeengekomen, of hij werd tpt lid dei- kommissie tot "regeling 

van den arbeid" benoemd, en het was niet het minst aan zijne 

bemoeijingen te danken, dat, na de bange dagen van»Mei 

1848, de nationale werkplaatsen werden gesloten. Een even 

krachtig bestrijder van het socialisme was Jules Sinion in de 

vreeselijke Junij-dagen van hetzelfde jaar; hij behoorde tot die 

afgevaardigden, welke met grooten moed er niet tegen opzagen 

in wijken, waar de opstandelingen zich het sterkst achtten, deze tot 

kalmte aan te sporen, en toen -na den vierdaagschen strijd gene

raal Cavaignac aan het socialisme voor goed den kop had ingedrukt, 

werd Jules Simon tot president benoemd van de kommissie om 

de gewonden te bezoeken. 

Het ontwerp van wet regelende het onderwijs, het werk van 

den verlichten Carnot, had tot strekking het onderwijs koste

loos en verpligtend te maken; maar helaas! die grootsehe plan

nen vielen in duigen, daar Carnot te spoedig aftrad en de Fal-

loux, een zijner opvolgers, met een ander ontwerp voor den dag 

kwam, dat in vele opzigten reaktionnair was, en de zorg voor het on-
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derwijs tusschen Staat en geestelijkheid verdeelde. Jules Simon 

wil die zorg alleen aan den Staat hebben opgedragen, en acht 

het billijk, dat geestelijken die als onderwijzers willen optreden, 

aan hetzelfde examen onderworpen worden als de leeken, en niet, 

zoo als vroeger niet zelden geschiedde, alleen op vertoon van een 

bewijs van vergunning, hun door hun geestelijk hoofd uitgereikt, 

iot het geven van onderwijs geregtigd zijn. Om niet telkens in 

herhalingen te treden wanneer een voorstel van Simon betreffende 

bet' onderwijs te behandelen is , zullen wij thans kortelijk uiteen

zetten, welke de plannen van Simon ten opzigte van het lager 

onderwijs zijn en hoe treurig dit onderwijs er thans uitziet. Het 

leveren van deze schets achten wij zeer belangrp, omdat ten eerste 

bet streven van Jules Simon onzen lezers daardoor eerst regt 

duidelijk wordt, en anderzins omdat thans, meer dan ooit, deze 

staatsman in de gelegenheid is aan' die plannen uitvoering te 

geven. Zelf heeft hij in zijn keurig boek getiteld VÉcole de 

kwestie grondig uiteengezet. 

Men wete dan, dat vóór de revolutie van 1789 aan het 

lager- onderwijs, in den zin dien wij er aan hechten, zoo goed 

als in het geheel niet te denken valt; alleen de adel, de gees

telijkheid en de meer gegoede burgerstand waren in de gelegenheid 

een beschaafde opvoeding, zelfs een zeer goede te verkrijgen; 

maar de groote massa was totaal onopgevoed. De revolutie bragt 

daar natuurlijk verandering in, en ware het mogelijk geweest, 

dat van de verschillende gouvernementen en konstitutiën, die 

frankrijk in koortsachtige opgewondenheid zich gaf, ten minste 

.«« een langdurig bestaan had gehad, dan voorzeker zouden 

reeds toen de beginselen, nedergelegd in de wet van 1793, da 

tet elementaire onderwijs aan alle burgers kosteloos en van staats

wege zou gegeven worden, algemeene toepassing hebben gevonden. 

Maar de Konventie kon niets anders doen dan het beginsel pro

clameren; tot de uitvoering ontbraken haar kracht en tijd.Napo-
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leon droeg den last van het lager onderwijs van den Staat op de 

gemeenten over, stond zoo goed als niets van staatswege er voor 

af, en sedert dien tijd is tusschen het lager onderwijs en alle overige 

instellingen van het fransche staatswezen een schandelijke wanverhou

ding. Die overbrenging was doodend, en wel om tweeërlei reden: 

ten eerste zijn gemeentebesturen uit den aard der zaak karig, en 

ofschoon in groote steden, waar de overheidspersonen gewoonlijk zelven 

ontwikkelde mannen zijn, voor het onderwijs goed gezorgd wordt, 

ziet het, ten gevolge van die overbrenging, in do kleinere gemeen

ten en in de vele kleine dorpen hoogst nadeelig er mede uit. De 

onderwijzers worden slecht betaald; wat de ouders aangaat heerscbt 

er groote willekeur in het al of niet laten schoolgaan hunner kinderen; 

daarenboven zijn vele kinderen van het onderwijs verstoken, omdat 

het schoolgeld (dat sedert Napoleon gevorderd wordt) te hoog is> 

en slechts een beperkt aantal kinderen gratis op de school wordt 

toegelaten. Ihrigtingen als de armenscholen ten onzent zijn ia 

Frankrijk geheel onbekend. De onderwijzers zijn zeer slecht bezol

digd ; van daar twee verschijnselen: een kwalijk gehalte van onder

wijzers , daar slechts lieden, tot niets anders geschikt, dit ambt 

waarnemen, en een al lager en lager wordend peil van kennis, 

dat door de examinatoren gevorderd wordt, ter uitreiking van de 

akte van bevoegdheid tot het geven van elementair onderwijs. En 

nu het tweede groote nadeel in die overbrenging gelegen: de gees

telijkheid wint geducht aan invloed, want de priester-onderwijzer 

heeft, dewijl hij ongehuwd is, minder noodig te verdienen dan 

een leek, die in den regel een huisgezin te onderhouden heeft. Daar, 

waar de geestelijken als bijzondere onderwijzers optreden, zijn zij 

gevaarlijke konkurrenten voor de openbare school die door de ge

meente bekostigd wordt, want zij kunnen een minder schoolgeld 

vorderen, en in vele plaatsen staan zij aan het hoofd van 

de gemeenteschool ook al omdat zij het met minder salaris kun

nen vinden. En geen wonder; leden van de kommissie, die aan 
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liet gemeentebestuur de te benoemen onderwijzers voordraagt, zijn, 

behalve den maire, eenige leden van den gemeenteraad, de rec

tor van de normaalschool (ieder departement heeft zijne école 

normale, oefenschool van onderwijzers) e n . . . de pastoor; de 

pastoor, die het voor den onderwijzer zoo aangename baantje 

van koster te begeven heeft, en wiens invloed in de dorpen over 

het algemeen zeer groot is. De onderwijzer hangt eigenlijk ten eenen-

fflale van den pastoor af; een wenk van dezen is genoeg om hem 

zijne betrekking te doen verliezen, of hem het leven zoo zuur 

mogelijk te maken. Voeg daarbij, dat de gemeentebesturen zoo 

zuinig zijn in zake van onderwijs, dat van de 37,500 gemeenten 

10,744'een gehuurd sohoollokaal hebben, hetwelk in den regel aan 

geen enkel der vereisehten van gezondheidsleer voldoet. Hier zit

ten zoovele knapen en meisjes in een bedompt vertrek bijeen ge

stopt,, in gezelschap van varkens en dergelijkenj ddar moet men 

door een gat op handen en voeten kruipen, om den leeraar der 

dorpsjeugd aan het werk te zien;kortom, de toestand der scholen 

in Frankrijk is meer dan schandelijk; "818 gemeenten", verklaarde 
u l e s Simonin zijne rede van Junij 1865, ^'bezitten geene scho-
u en geene onderwijzers > niettegenstaande de wet gemeentescholen 

Teïpligtend stelt." — Men vergelijke met deze schildering eens 

den roman Martin, V'enfant trouvé van Eugène Sue, waar 

" j in Claude Gérard zulk een dorpsleeraar schetst in treffende 

overeenstemming met hetgeen Simon van het schoolwezen mededeelt. 

Wel had de wet van 1833 verbetering aangebragt: vooreerst 

door een minimum van salaris voor de onderwijzers vast te stellen, 
e e n maat l 'egel die aan de verbazend lage traktementen, welke de ge

meentebesturen inde kleinere plaatsen hun gewoonlijk toekenden, 
e e u einde maakte; ten tweede, doordien in het vervolg ook aan 

geestelijken een examen van bevoegdheid zou worden afgenomen; ten 

' r d e i door het vaststellen van bepalingen die het ambt van onder

wijzer meer eervol maakten; — maar die veranderingen, hoe heilzaam 
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ook op zich zelven, waren op verre na niet toereikend om ge

noegzame • verbetering aan te brengen. Ter eere van de Julijrege-

ring mag men ook niet onvermeld laten, dat op het budget voor 

onderwijs eene som. werd uitgetrokken, die wel het vier-, ja vijf

voudige bedroeg van hetgeen de Bourbons er aan ten koste leg

den. Maar met dat al, het ergste kwaad bleef bestaan; niet de 

Staat, wèl de gemeenten hebben het onderwijs in handen. 

Overigens is nog mede te deelen, dat het bovengenoemde wets

ontwerp de Falloux den 15 Maart 1850 werd aangenomen, en 

behoudens eenige, door Napoleon er in gebragte-wijzigingen, thans 

nog van kracht is. 

Iaa t ons echter de beginselen hooren, door Jules Simon, 

als basis eener reorganisatie van het elementair onderwijs, voorge

staan; in zijne Êcole heeft hij ook deze breedvoerig uiteengezet. 

Ten eerste moet de Staat onderwijs geven, want het onderwas 

dient om burgers te vormen, die de voordeelen kunnen genieten 

van de maatschappij onzer dagen en van de vrijheid, die het 

beginsel is van den modernen Staat; aangezien zij burgers zijn 

van den Staat, moet ook de Staat zorgen dat zij dezen 

titel verdienen en de regten begrijpen, die hun als zoodanig 

toekomen. Ten tweede moet het onderwijs , ten minste het 

elementaire , kosteloos zijn, want niemand mag er van worden uitge

sloten. Ten derde moet voor de burgers de verpligting bestaan hunne 

kinderen te laten onderwijzen, omdat de Staat en de maatschappij 

geene andere individuen gebruiken kan, dan die goed kunnen 

lezen, schrijven en rekenen. Op deze drie grondslagen berusten 

alle maatregelen door Jules Simon tijdens zijne politieke loop

baan voorgesteld. Hij begreep maar al te wel, dat eene in

nerlijk onbeschaafde natie, hoe uiterlijk gepolijst zij ook moge 

schijnen,, waar veel schuim, élan en rhetorica degelijkheid en 

stelligheid vervangen, onmogelijk een vrije, magtige natie kan 

zijn. Die kanker • van het fransche staatswezen moet uitgeroeid 
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"worden, vóór en aleer men een vaste, geregelde staatsregeling 

op hechte grondslagen kan optrekken. Zal hij thans, nu het 

napoleontischeschijnlevenin al zijne naaktheid is opengelegd, zijne 

grootsche taak kunnen aanvaarden? Maaï helaas! het is een taak, 

die geld, veel geld vereischt (in 1865 stelde Simon voor, als 

eerste hulpmiddel, 140,000,000 frcs. aan het elementair onderwijs 

ten koste te leggen; hieruit kan men opmaken welk eene aanzien

lijke som hij wel voor het onderwijs wil bestemd zien, wanneer 

eenmaal het beginsel: kosteloos, verpligt onderwijs van staatswege, 

zal zijn aangenomen), en zoo leeg als de schatkist van.Frankrijk thans 

is was zij misschien nooit. Dat overigens de regering van een Napoleon 

•UI) die de geestelijkheid niet missen kon en er op uit was de lagere 

klassen zooveel mogelijk in slaap te sussen, den toestand van 

het onderwijs nog verergerde, is natuurlijk. De regering had de 

schoolmeesters noodig, om naast den pastoor de officiële kandi

daten en het vaderlijke bewind des keizers in de kleine gemeenten 

te prijzen; daarom hief zij reeds in 1853 eenvoudig het toezigt 

Tan de algemeene raden op de scholen op, en droeg dit over 

op den prefekt; en wanneer men bedenkt, dat de algemeene 

laden door het algemeen stemregt gekozen werden, de prefekt 

door de regering benoemd werd, dan is de strekking van dien 

maatregel duidelijk. Daarenboven kreeg de prefekt ook thans het 

Wgt den onderwijzer af te zetten, dat in de wet van de 

tfalloux aan den rector der normaalschool, toekwam, terwijl volgens 

diezelfde wet de maire bevoegd is eene schorsing 'uit te spreken. 

Maar keeren wij tot Jules Simon terug, dien wij als lid 

Tan de nationale vergadering verlaten hebben. In het begin van 

1849 was hij tot lid van den, raad van state gekozen, en in deze 

hetrekking had hij het zoo druk met het onderzoeken van wetsontwer

pen en met andere werkzaamheden (daarenboven was hij nog steeds 

hoogleeraar aan deSorbonne), dat hij den i& April van dat jaar 

ontslag nam als volksvertegenwoordiger. En toen hij weldra, bij de 
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periodieke aftreding van een derde der leden, tot de aftredenden 

behoorende, niet herkozen werd, was hij in den laatsten tijd 

der republiek van politieken invloed verwijderd. Daardoor ontsnapte 

hij aan de kans, om gelijk zoo vele andere liberalen, bij den 

befaamden coup cFétat naar Cayenne gedeporteerd of verbannen 

-fce worden. Maar zijne betrekking als professor behield hij onder 

president Lodewijk Napoleon niet lang. Den 16 December 1851 

werd hij in zijn ambt geschorst, omdat hij op een zijner kollegifin 

vrij sterk geprotesteerd had tegen het brutale geweld van den 

coup d'état; een paar maanden later was het reeds voldoende dat hij 

den eed aan de nieuwe orde van zaken weigerde, om hem als 

ontslagen te beschouwen. Zoo was Jules Simon dan weder ambteloos 

burger geworden, en van 1852 tot 1863, in welk jaar hij op de 

banken der oppositie in het "Wetgevend Ligchaam plaats nam, 

leefde hij, deels in Frankrijk, deels in België, geheel voor zijne 

studiën. In die periode vallen ook de meeste zijner geschriften. 

In 1854 verscheen van hem het reeds boven door ons besproken 

werk: Ie Devoir, een boek dat veel waarde heeft: want al bewijst 

het dat Simon niet is een filozoof in den waren zin des woords, 

en al houden wij ons er van overtuigd dat zulk een boek geen 

invloed kan uitoefenen, toch is het, om de heldere, flinke uit

eenzetting van eene schoone moraal, allezins lezenswaard; ver

volgens la Religion naturelle,in 1856 uitgegeven, in denzelfden 

geest als Ie Devoir, maar men moet het reeds vooruit met den schrij

ver eens zijn, wil men er wat aan hebben. Kort daarop volgde 

la Liberté de conscience, bestaande uit een reeks van voorle

zingen, door Jules'Simon in de voornaamste steden van België, 

als Brussel, Gent, Luik, gehouden en die een groote geestdrift 

onder de studerende jeugd verwekten. In 1859 verscheen la Liberté, 

een groot werk in twee deelen, waarin maatschappij en Staat 

uit een wijsgeerig, staatkundig en staathuishoudkundig oogpunt 

beschouwd worden. Hoe verder wij in het leven van Jules Simon 
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komen, hoe meer de eigenlijke filozofie met politieke en sociale 

beschouwingen wordt vervuld, en de laatste door hem geschre

ven werken raken alleen enkele kwestiên in staat of maat

schappij, zoo als het heroemde werkje VOuvrière, 1863, waarin 

«e jammerlijke toestand van de vrouwelijke bevolking die in fabrie

ken of winkels werkzaam is, geschetst en middelen tot de ver

betering dier klasse voorgeslagen worden; verder VÉoole in 

1864, h Travaü in 1866, VOuvrier de huit ans in 1867, 

om niet van meer te gewagen. 

Zoo als uit het laatste blijkt, was niet meer .uitsluitend de 

schoolkwestie voor den onvermoeiden man een voorwerp van 

aanhoudende zorg; ook voor het lot der arbeiders, inzonderheid van 

de vrouwen onder hen, had hij een open oog. Beter onder

wijs voor meisjes, dat thans in Frankrijk op nog veel ellen

diger trap staat dan het prachtige jongensonderwijs, dat wij 

boven geschetst hebben (onderwijzeressen worden nog veel slech

ter betaald dan hare mannelijke kollegaas), is ook hier de 

eerste trap tot vooruitgang. Even als vroeger ontoegankelijk 

voor de socialistische begrippen, die het eigendomsregt, den 

grondslag van iedere maatschappij, omverwerpen, zocht hij door 

zedelijke en stoffelijke verbetering het lot der arbeiders te verzachten. 

Tóen in Mühlhausen voor het eerst zoogenaamde oités owrieres 

waren opgerigt, (niet ongelijk in strekking althans aan onze 

"blokken" arbeiderswoningen), hield Jules Simon op verschil

lende plaatsen redevoeringen, om tot de oprigting er van op te 

wekken (1861), en niet zelden met goei gevolg. Overigens 

•vinden wij hem werkzaam bijna in alle ondernemingen, die 

™ Prankrijk in het belang van het onderwijs, of tot ver

betering van den toestand der arbeidende klassen ontstonden, 
e n ook in de laatste jaren, 'toen de emancipatie der vrouw 

en een verbeterd onderwijs van de vrouwelijke jeugd als nieuwe 

waagstukken zich hebben vertoond, zien wij hem en zijne echtge-
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noot ook in die rigting ijverig aan den arbeid. Mevr. Simon is 

presidente van de "maatschappij, die zich ten doel stelt om am-

bachtsscholen voor vrouwen in het leven te roepen", en op vele 

plaatsen reeds daarin geslaagd is. 

Li het jaar 1863 verschijnt Jules Simon op nieuw op de politieke 

loopbaan. Zoo als men zich herinnert, traden, onder het tweede 

keizerrijk, de afgevaardigden om de zes jaren af, en het is even

zeer bekend, hoe bij iedere nieuwe keuze het aantal tegenstan

ders van de keizerlijke regering toenam. In 1857 had zich een 

oppositie gevormd, die onder den naam van "de oppositie der vijf 

zeer lastig was voor het gouvernement van Napoleon; zes jaar 

later werd die kern met vele nieuwe elementen, versterkt. In 

Parijs natuurlijk vond zij haren hechtsten, steun; tot de nieuwe 

oppositieleden, door deze stad afgevaardigd, behoorde ook Mes 

Simon. Hij was in het achtste kiesdistrikt kandidaat gesteld en had 

van de 28,685 uitgebragte stemmen 17,809 op zich vereenigd. 

Het spreekt van zelf, dat een man van zijne talenten, eens 

in het Wetgevend Ligchaam gekomen, onder zijne medeleden moest 

uitblinken. De vele redevoeringen, door hem, sedert dat hij zit

ting nam tot op den val van het keizerrijk, over velerlei onder

werpen, doch hoofdzakelijk over alles wat in betrekking stond tot 

het onderwijs en de verbetering van het lot der arbeidende klassen, 

gehouden, zijn er de sprekendste bewijzen van. De regering 

vreesde hem om zijne heldere, overtuigende manier van spreken, 

vrij van alle hoogdravendheid, en slechts hier en daar met een 

frase doorspekt. In Juni 1865 trad hij voor het eerst krach

tig op. Omstreeks het • midden van die maand, bij de be

handeling van het budget van onderwijs, deed hij het gewig-

tige voorstel tot het sluiten van eene leening van 140 millioen fts-) 

om in de behoeften van het elementaire onderwijs te voorzien. 

Aankoop van schoollokalen, die aan de yereischten der hygiëne 

voldeden, was het hoofddoel van dit voorstel, bij welks bespre-
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king Simon in krachtige taal dezelfde denkbeelden ontvouwde, 

die hij in zijn werkje VÉcole heeft nedergelegd, en waarover wij 

hoven uitvoerig gehandeld hebben. Hij deed uitkomen, dat, wan

neer men niet tot buitengewone middelen zijne toevlugt nam, 

het eerst binnen 110 jaren te verwachten was dat iedere gemeente 

hare school zou hebben, dat 818 gemeenten van alle onderwijs ver

stoken waren, dat alleen kosteloos en verpligt schoolonderwijs in 

staat was aan den jammerlijken toestand van onwetendheid van 

het gros der bevolking, die bij de statistiek van de loting en 

de huwelijken zoo afdoende bleek, een einde te maken. Maar 

wat vermogt die bezielde taal tegenover eene vergadering, waar

van bijna ieder lid officieel kandidaat was? Granier de Cassagnac 

zag niet in, waarom een gehuurd schoollokaal niet even goed zou 

zijn als een dat publiek eigendom was, e n . . . het voorstel Simon 

werd met overgroote meerderheid verworpen. 

Dat echter ook "zelfs de meerderheid zijne kennis en zijn beleid wisi; 

te waarderen, werd genoegzaam bewezen door het feit, dat Simon 

in verscheidene kommissiën, die over nieuwe, in meer liberalen 

zin voorgestelde wetten rapport moesten uitbrengen, zitting had; 

van ééne, in April 1866 benoemd tot onderzoek van het ontwerp van 

wet betreffende den "letterkundigen eigendom", was hij zelfs voorzit

ter. Waar het departement der Seine er op aandrong een door 

het algemeen stemregt gekozen algemeenenraad te bezitten, waar de 

koloniën, en in de eerste plaats AlgeriS, aanspraak maakten op het 

regt, in het Wetgevend Ligchaam vertegenwoordigd te worden, zien 

Wij Jules Simon steeds voor hunne belangen in de bres springen, 

vermelding verdient overigens, onder de belangrijke redevoeringen 

door Simon uitgesproken, die over deromeinsche kwestie (3 Dec. 

1857), De behandeling dezer aangelegenheid was uitgelokt door 

eene interpellatie van Favre over het bezetten van Eome door 

fransche troepen, en bij welke gelegenheid Bouher zijn beroemd 

nooit" heeft uitgesproken. Nadat de korifeeën! der oppositie, 

' 8 
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vertooning waren. Bij de belangrijke diskussiën in Januari 1870 

over het al of niet opzeggen van het handelstraktaat met Enge

land, bij welke gelegenheid Thiers al zijne krachten inspande 

om het beschermingsstelsel te redden, trad Simon, in eene 

groote redevoering (20 Januarij), als verdediger van het vrij

handelstelsel op; maar, wat wel wonderlijk scheen•, hij deed 

de voordeelen daarvan minder uitkomen door op beginselen 

te wijzen, dan door statistische beschouwingen te leveren waarin 

hij tot in de kleinste détails bijna4 alle takken van handel en 

nijverheid besprak. Twee maanden later (21 Maart) deed hij het 

voorstel tot afschaffing van de doodstraf, dat, ondanks zijne 

schoone toelichting en verdediging, verworpen werd. 

Overigens was zijne houding tegenover het kabinet Ollivier 

afwachtend, en zeer zeker behoorde hij niet tot degenen die 

dit ministerie ondersteunden; had er maar eenige toenadering 

bestaan tusschën hem en de toenmalige konciliante regerings

partij , dan ware hij buiten kijf de aangewezen man geweest om als 

minister van onderwijs op te treden. Maar Jules Simon is volbloed 

republiekein, en daar hij vast in zijne beginselen stond, was er 

niet aan te denken dat hij ooit zou geroepen worden als raadsman van 

een regent, die den naam "keizer" droeg. Maar zóó stelselmatig 

opposant was hij niet, om niet te weten het goede te waarderen, 

dat de meer parlementaire regeringsvorm voor Frankrijk opleverde, 

boe luttel het ook was in vergelijking van hetgeen de oppositie 

wenschte. Dit bleek o. a. bij de behandeling van de begrooting 

van onderwijs, in Juli: op die begrooting toch was het mini

mum van salaris, dat aan onderwijzers kon worden toegekend, 

op 1000 frcs. (100 fh meer dan vroeger) bepaald, en dat van 

de onderwijzeressen voor welke vroeger geen wettelijk minimum 

bad bestaan op 500 frcs. Simon prees het ministerie over dezen 

maatregel, en gaf nog eenige opmerkingen ten beste over mid

delen tot verbetering van het lot der onderwijzers: men moest hun 
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gelegenheid geven tot het verkrijgen van meer pensioen na een aantal 

diensirjaren, en door ruime bezoldigingen het regt verkrijgen hun te 

verbieden eenige andere betrekking, zoo als die van koster, klokke-

luider, doodgraver enz., hij den onderwijzerspost waar te nemen. 

Maar reeds dreigde de oorlog, het was geen tijd meer voor 

de belangen van het volk te zorgen; Napoleons dynastieke be

langen vorderden den krijg, en als door een tooverspreuk opge

roepen , stond het vreeselijke spook onafwendbaar daar, tot schrik 

van Frankrijk en Duitschland, tot ontzetting van Europa. Is het 

voor toekomstige geschiedschrijvers weggelegd een volkomen juist 

oordeel uit te spreken over de houding der ministers van Frankrijk 

in dat schandelijk bedrog, waarmede de kamers en het volk 

werden misleid, wij kunnen reeds met zekerheid zeggen, dat de 

oppositie van het Wetgevend Ligchaam inzag dat er bedrog ge

pleegd werd, en eene waarschuwende stem deed hooren. Zoo als 

gewoonlijk, wanneer over lonter politieke kwestiën en over per

sonen gesproken werd, zweeg Jules Simca; maar dat hij het 

met de oppositie geheel eens was hieraan viel niet te twijfelen, 

en heeft hij ook onlangs verklaard in een brief, waaruit wij 

straks eenige volzinnen zullen aanhalen. En toen nu de- oorlog 

was uitgebarsten en • de fransche wapenen de eene nederlaag 

na de andere leden, toen het ministerie Ollivier door het leugen

kabinet Palikao vervangen was, ook toen ondersteunde Simon 

krachtig alle pogingen van zijne politieke vrienden, tot doorbre

king van het weefsel van bedrog, waarmede het ministerie het 

wantrouwen der volksvertegenwoordiging zocht te smoren. 

De slag bij Sedan was geslagen. Na een dapperen, ja held-

haftigen tegenstand was het leger van Mac-Mahon in de vesting 

opgesloten, Capituleerde het. Napoleon was gevangen. Deindruk 

van die berigten in Parijs was onbeschrijfelijk. Die 4 September 

1870 zag tegelijk het einde van het 18jarige bonapartistische 

despotisme en eene nieuwe fransche republiek, Onze lezers weten 
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hoé de' vervallenverklaring des keizers door Jules Favre voor

gesteld , door de volksmassa geëisoht werd; hoe de drommen, al 

digter en digter zich om het Palais-Bourbon zamentrekkende, de 

vergaderzaal vulden, en dringend en dreigend de republiek vor

derden; hoe Gambetta het groote woord uitsprak: "Napoleon Dl 

heeft opgehouden te regeren!" Men begeeft zich naar het stad

huis ,, een voorloopig bewind wordt gekonstitueerd, en Jules Simon, 

de trouwe dienaar der tweede republiek, zet zijnen naam onder de 

eerste proklamatie van het nieuwe bestuur der derde, als lid van 

het voorloopig bewind en minister van onderwijs. 

Onder zulke omstandigheden dan trad Jules Simon op als hoofd 

van een departement, waarvoor hij om zoo te zeggen als gebo

ren was; maar wat onder betere omstandigheden voor zijn arm 

vaderland een zegen zou geweest zijn, kon toen niets goeds op

leveren. Wat baatte het, of de som op het budget van onderwijs 

uitgetrokken bij dekreet van den nieuwen minister werd verdub

beld; de oorlog en weder de oorlog putte de schatkist uit. 

Hoe Simon overigens tijdens het beleg van Parijs dacht en 

handelde, en hoe hij zijne taak als lid van een gouvernement 

de défense nationale vervulde, kan men natuurlijk thans nog 

niet met zekerheid vermelden, want de omstandigheid, dat 

Parijs nog voor kort eene belegerde vesting was. maakt, dat al 

wat wij van de maatregelen tot verdediging weten, slechts in het 

algemeen als uitgaande van het "comité van nationale verdedi

ging" bekend is, en nog weinig of niets over.de individuele hou

ding van hen die leden van dit bewind zijn geweest. Berst, wan

neer, zoo als mogelijk is en waarop thans van vele kanten wordt 

aangedrongen, de processen-verbaal der vergaderingen van^e t 

gouvernement zullen zijn openbaar gemaakt, kan men oo over 

Jules Simon een oordeel vellen. Thans kunnen wü alleen met zelcei-

beid zeggen dat hij tijdens het beleg te Parijs bleef, even ^ n » 

genooten aan vele aanvallen blootstond en dat hij hoofdzakelijk tot 

http://over.de
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dit deel der regering behoorde, hetwelk voor de voeding en uitrusting 

der belegerden zorg droeg. Hij schreef den 14 Januari, toen Chanzys 

nederlaag in Parijs nog niet bekend was, aan den prefekt van het 

departement Haute-Vienne, dat hij eene groote hoeveelheid granen, 

boter enz. gereed zou houden, om die te water naar Parijs te 

zenden, zoodra de stad ontzet zou zijn; want per spoor was het 

onmogelijk, omdat overal de spoorstaven waren opgebroken. Ver

der zette hij in dien brief (die eerst 26 Januarij op de plaats zijner 

bestemming is gekomen) den toestand van Parijs en de verwoestin

gen, door het bombardement aangerigt, uiteen, en voegde er 

bij, dat velen wilden dat Parijs in de lucht moest vliegen. "Het 

is verschrikkelijk, maar Moskou is verreweg te verkiezen boven 

Sedan." Simon was dus vast besloten, de aan zijne hoede toe

vertrouwde hoofdstad tot het uiterste te verdedigen, en drukte dat 

op zijn fransch in eene frase uit, hetgeen anders zijne gewoonte niet is. 

Het is toch zeker, dat Jules Simon zijne toestemming aan 

de kapitulatie heeft gegeven, toen het zoo ver gekomen wast 

dat men öf door den honger of door het zwaard der Pruisen 

zijn leven moest verliezen. Want toen den 28 Januari de 

wapenstilstand gesloten was, vertrok Simon onverwijld naar Bor

deaux, om het gedrag van het gouvernement aan de delegatie op 

te helderen. Den 31 Januari reeds kwam hij te Bordeaux aan; 

maar het onderhoud, dat hij met Gambetta, Fourichon en Crémieux, 

leden van de delegatie, had, was alles behalve geschikt om over

eenstemming tusschen de twee helften cler' regering te bevorderen. 

In de oogen der delegatie en vooral in die van Gambetta had 

het gouvernement te Parijs zijnen pligt niet gedaan. Nu had Simon 

nog de gewigtige taak, het dekreet der delegatie in te trekken, waarbij 

de kiesvrijheid voor de bijeen te roepen nationale vergadering be

perkt, o. a. alle officiële kandidaten onder het keizerrijk, alle 

prefekten enz. niet verkiesbaar verklaard werden. Zonder dralen 

wilde hij die intrekking ten uitvoer brengen, door zoo spoedig moge-
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lijk bet dekreet vanhet gouvernement van Parijs af te kondigen, 

waarbij alle vrijheid werd gegeven te kiezen wie men wilde. Maar de 

delegatie verzette zich tegen die afkondiging. In een brief van 

3 Februari, aan alle dagbladen van Bordeaux gezonden, verdedigt 

Jules Simon zijne houding, betreurt den tegenstand zijner kollegaas, 

en schrijft de merkwaardige, echt patriotische woorden: "Ik 

geloof niet dat een, zelfs ernstig, punt van verschil eene scheu

ring in het gouvernement kan te weeg brengen, op eenoogenblik 

nu een dergelijke scheuring een gevaar voor het vaderland 

zou worden. Ik ben er zoo ver van af dit te gelooven, dat ik, 

ondanks de weigering van mijne ambtgenooten mij de middelen 

te geven om mijne zending te vervullen, met hen verbonden 

blijf, gereed hun mijne hartelijkste ondersteuning te verleenen, 

zoolang ik het ook in het algemeen welzijn noodig, of slechts 

nuttig acht, aldus te handelen." 

De geheele brief overigens draagt zoo zeer den stempel van den 

schrijver, dat wij het stuk gaarne in zijn geheel zouden overnemen; 

doch is dit niet wel doenlijk, en dus bepalen wij ons tot enkele 

zinsneden, die als het ware zijne geloofsbekentenis en de reken

schap bevatten van zijne houding tijdens het beleg van Parijs. 

Over: het punt in geschil zegt hij: "Wij zijn republiekeinen: 

de republiek is de regering van het volk door hèt volk. Devolks-

souvereiniteit is het essentiële van de republiek. Die souvereim-

teit drukt zich uit in het algemeen stemregt. Wanneer men dit 

algemeen stemregt verminkt, het in zijne uiting, in de uitoefe

ning van zijn strikt regt belemmert, dan doet men afstand van 

het republiekeinsche beginsel. Dat kan ik niet, dat mag tt mei 

Hoe kraehtig, hoe duidelijk en logisch is die taal. "De^ o^i-

eiöle kandidaten ondersteun ik niet", zoo gaat hij verder; "iri e-

gendeel, ik bezweer de kiezers niet voor hen te stemmen, maar feitelnJc 

mag ik het hun niet beletten." A \ 
«Ik zie mannen om mij," zoo laat hij zich op eene andere 
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Favre en Thiers, het woord hadden gevoerd, trad Simon 

op, en in korte trekken sloeg hi j , zoo als wij zeggen, den 

spijker op den kop: "wat de paus wil is minder het behoud van 

het strookje grond waarover hij souverein is, dan wel een waar

borg voor de blijvende vereeniging van Kerk en Staat." Want 

inderdaad, door de vereeniging van Eome met Italië heeft die 

ultramontaansehe leer een geduohten knak geleden. 

De verkiezingen van Mei 1869, die het belangrijke gevolg 

hadden dat de keizer tot de liberale komedie overging, waar

door Ollivier minister werd, waren voor Jules Simon uiterst gun

stig. Hij toch was van al de leden der oppositie degeen, die 

zich het minst in kwestiSn van personen geprononceerd, maar 

door daden getoond had dat hij liberale hervormingen verlangde; 

en dezulken hadden toen de meeste kans gekozen te worden. 

In eene menigte departementen werden stemmen op hem uftge" 

bragt; schitterend was zijne overwinning te Parijs, waar 30,305 

van de 39,701 stemmen hem de zege verschaften. In de Gironde 

(te Bordeaux) werd hij insgelijks gekozen, en wel met 17,530 

van de 29,845 stemmen. Hij nam zitting voor Bordeaux, opdat de ge

legenheid in Parijs open zou staan een ander oppositielid in zlJne 

plaats te kiezen. Tijdons die geheele verkiezingsperiode woonde hij zeer 

vele vergaderingen bij; zoowel in de departementen als te Parijs, overal, 

met uitzondering van die wijken waar de "rooden" de overhand 

hadden, werd hij met toejuiching aangehoord. Onze lezers her

inneren zich nog wel de onstuimige vergadering in de rue Clichy, 

waar, de afgevaardigden der oppositie door de socialistische kie

zers werden uitgejouwd. 

Toen door het optreden van het ministerie Ollivier in het 

begin van 1870 ten minste de schijn bestond dat een tijd

vak van parlementaire regering voor frankrijk was aangebro

ken, nam Jules Simon ijverig deel aan de werkzaamheden van 

het Wetgevend Ligchaam, die nu ten minste iets meer dan' bloote 
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plaats uit, «die geen vergadering zouden verlangen, die den 

vrede van zich stooten, die op dit oogenblik den oorlog willen 

voortzetten. Daarover wil ik thans niet spreken. Maar wel wil 

ik in een paar woorden zeggen, dat ik den oorlog heb veroor

deeld, dat ik mij uit alle magt heb verzet tegen hen die den oor

log wilden, en met al de geestkracht, die een burger kan vinden 

in eene onverwrikbare overtuiging; dat, toen tot mijne diepe 

droefheid de krijg uitbrak, ik alles heb gedaan om te maken 

dat hij kort en gelukkig zou zijn; dat ik, na de slagen die ons 

getroffen hebben, geroepen om lid te zijn van het bewind, tot 

den strijd gedreven heb; dat ik heb medegewerkt om de verde

diging van Parijs te doen duren tot het laatste oogenblik, tot 

de laatste bete broods, en dat ik ook nu nog aan mijn land 

vraag, zich tot den strijd gereed te houden, indien de voorwaar

den, die aangeboden worden, onvereenigbaar zijn met de eer. 

Het is bekend, dat de delegatie, vooral toen nog andere 

leden van het parijsche bewind te Bordeaux waren aangekomen, 

gezwicht, dat Gambetta ontslag genomen heeft. De nationale 

vergadering, hoewel nog lang niet voltallig, is reeds bijeenge

komen. Van haar hangt het lot van Frankrijk af. 

Jules Simon is te Bordeaux gekozen; of hij soms ook op andere 

plaatsen gekozen is, weten wij, op het oogenblik dat wij deze 

regels schrijven, nog niet; de uitslag der verkiezingen is nog 

slechts zeer onvolledig bekend. Maar welke oofc de regerings

vorm moge zijn, dien Frankrijk zich kieze, wij wenschen in de 

eerste plaats dat er vrede kome, en voorts dat Jules Simon als 

minister van onderwijs in de gelegenheid zij zijne groote talenten 

te wijden aan de morele en materiele herleving van zijn diep geschokt 

volk. Wat ook gebeure, wanneer hij het onderwijs kan regelen 

volgens zijne grootsche plannen, dan is de kwaal waaraan Frank

rijk leed, in den grond genezen. 

11 Februarij 1871; _ _ _ _ _ 
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Engeland mag trotsch zijn op een man die, niettegenstaande 

tijden en mensehen veranderd zijn, altijd gebleven is wat hij was 

en nooit zijne: politieke beginselen hééft verzaakt. Engeland mag 

zich gelukkig rekenen onder zijne inwoners een man te tellen, die, 

als kampioen voor het ware liberalisme, als een volhardend poli

ticus, voor het heil van. zijn vaderland heeft gearbeid, terwijl 

anderen even dikwijls als de:kameleon van kleur zijn veranderd. 

John Bright, van wiens handelingen: Wij in de volgende blad

zijden een schets zullen geven, heeft, gelijk de,spits van den 

kerktoren, het standpunt waarop hij zich bevond nooit verla

ten., terwijl anderen in zijne omgeving, even als de weerhanen, 

dan hier, dan daar vlogen, waar de omhelzing van andere be

ginselen hun ander voordeel kon brengen. Nooit heeft de gewezen 

minister van koophandel in Engeland (president of the Board of 

Trade) zijne beginselen aan bijkomende omstandigheden ten offer 

gebragt, en ware het niet dat ziekte hem genoodzaakt had een 

ontslag aan te vragen, dat algemeen in het land betreurd werd, 

dan zat hij nog aan de groene tafel om naast en met de man

nen zijner rigting Engeland wijs en vrijzinnig te regeren. 
9 
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Vijf-en-twintig jaren zetelde Bright in het Lagerhuis als onaf

hankelijk parlementslid, hekend door de grondigheid en standvas

tigheid zijner beginselen, wachtende tot dat de tijd zou komen, 

waarop de Staat hem in hooger betrekkingen noodig zou hebben. Hij 

heeft gedurende zijne parlementaire loophaan menigmaal het vuur 

der diskussie met glans doorstaan, en zich als pionier van den 

vooruitgang te midden van laster, beschimping en verkeerde voor

stellingen gehandhaafd, om ten laatste beloond te worden voor zijne 

onkreukbare trouw. Zijn naam toch is bekend en beroemd als 

die van een vaandrager, die liever sneeft, dan zijn vaandel over 

te geven of er zelfs een stuk van in handen des vijands te la

ten. Eer en verheffing zijn, hoewel ongezocht, eindelijk over 

Bright uitgestort, zoo als allen gebeurt die den moed en de kracht 

hebben te wachten en te winneiL 

En terwijl Bright als parlementslid ijverig bezig is geweest af 

te breken, heeft hij als minister getoond ook te kunnen opbou

wen. Er was voor hem een tijd van ploegen, van zaaijen en van 

oogsten; maar pas was de oogsttijd aangebroken, of Bright 

werd door een ziekte belet, zooveel vruchten van zijnen arbeid 

te plukken als hij en Engeland wel gewenscht hadden. Wij zullen 

de loopbaan van John Bright thans volgen, en eenebeschouwing 

leveren over den grooten staatsman, die in 1811 , te Greehbank, 

in de omstreken van Eochdale in het engelsche graafschap Lan-

cashire, werd geboren. Zijn vader was, gelijk de meeste industrieelen 

in het graafschap, katoenspinner, eigenaar van eene spinnerij, die 

den weinig welluidenden naam had van Crankyshow; John, in de leer 

der kwakers grootgebragt, ontving in zijn vaderland de eerste 

grondslagen eener wezenlijk engelsche opvoeding, en werd later 

naar de kostschool in Yorkshire gezonden, waaruit hij reeds op 

zeer: jeugdigen leeftijd huiswaarts keerde, om in het vak 

zijns vaders te worden opgeleid. Tijdens Brights jeugd was de 

anti-oornlaiv-'bw&gmg door geheel Engeland in vollen gang-
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De zoo knellende wetten, krachtens welke buitengewoon hooge 

inkomende regten geheven werden op graan uit vreemde havens 

naar Engeland gebragt, moesten worden afgeschaft of ten minste 

gewijzigd, en algemeen was de kreet om door eene volksmani

festatie de regering tot het nemen van betere maatregelen en 

het onmogelijk maken der oude bepalingen te dwingen. 

ïu 1835 ging Bright, toen eerst 24.' jaar oud, naar Manches

ter, om Eichard Cobden te verzoeken naar Rochdale te komen, ten 

«inde daar op eene meeting, die gehouden werd tot het bespreken 

van onderwijs-kwestiön, het woord te voeren. Dit was de eerste 

maal dat de beide mannen elkander ontmoetten. Cobden was 'toen 

lid van den gemeenteraad van Manchester en even als Bright katoen

spinner. Deze laatste had zich, gedrongen door de zucht deel te 

nemen aan de demokratische en radikale beweging die zich door 

geheel Engeland verspreidde, en niet alleen het afschaffen, der 

korenwetten, maar. ook. parlementaire hervorming ten doel had, 

in zijne geboorteplaats als kampioen voor de manifestatie opge

worpen en was door zijne welsprekenheid er in geslaagd bij de 

verzamelde menigte altijd den aangenaamsten indruk te niaken. 

Cobden hoorde, hem te Rochdale spreken denzelfden avond toen 

hij daar op verzoek van Bright het woord voerde, en was dade

lijk zoo zeer met hem ingenomen, dat hij hem verzocht, zoo 

dikwijls hem dit mogelijk, was, als redenaar op te treden in de 

vergaderingen waar de wenschelijkheid van de intrekking der cornlaw 

zou worden betoogd. Bright had zioh deze uitnoodiging in het oor ge

knoopt, en waar van tijd tot tijd in kleinere plaatsen de zaak besproken 

werd, verscheen hij gaarne: öf als verdediger der voorgestelde motiè'n, 

M als bestrijder, van hetgeen daartegen mogt wqrden aangevoerd. 

Over een zijner eerste voordragten, in een dorp, toen hij, ofschoon 

nog jeugdig, reeds met hart en ziel, een tmti-cornlaw-mm was, 

wordt het volgende gezegd: "Hij was gekleed in het zwart, en zijn jas 

was van die bijzondere snede,'welke door de waardige leerlingen 
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van Gfeorge Fox als een blijvend protest tegen de grillige mode 

wordt aangemerkt. De redenaar was jong, flink gebouwd en ge

spierd, met een breed aangezigt en voorhoofd, frisch voorkomen 

en zachte blaauwe oogen, maar met eene uitdrukking op het ge

laat even streng als resoluut. Als redenaar was de jongeling 

nog geen zon: Zijne stem was goed, doch eenigzins ruw; zijne 

manieren waren links, zooals de zeden van Torkshire dit mede

brengen , en de volzinnen kwamen slecht gevormd en zonder veel 

verband uit zijnen mond. Hij was nog niet meester van den toe

stand, en toch ontbrak het hem niet aan zelfvertrouwen, aan stof tot 

spreken of aan woorden. Praktijk, het was duidelijk, was het eehige 

dat hij miste. Dit voelde de jongeling zélf. Hij zeide dan tot zijn 

.auditorium dat hij bezig was te studeren om de kwestie te be

handelen , en dat hij tijdig genoeg succes zou hebben." 

De eerste Anti-comlaw Association werd in 1836 te Londen 

gevormd; in het volgende jaar, toen koningin Victoria den troon 

beklom, werd door Cobden te Manchester de eerste stoot ge

geven om ook daar eene zoodanige vereeniging op touw te zetten, 

en daarvan was het gevolg, om met Frédéric Bastiat te spreken 

in zijn werk: Colden ei la Liguey "dat zeven mannen zich in 

October 1838 te Manchester vereenigden, en met die vastbera

denheid welke het angelsaksische ras karakteriseert, beslo

ten ieder monopolie door wettige middelen onmogelijk te maken ? 

en zonder onlusten of bloedvergieten, alleen door de magt der 

openbare meening, eene omwenteling te doen ontstaan, even in

grijpend als, ja , misschien nog krachtiger dan die onzer vaderen 

in 1789." 

Dit was het eerste krachtige begin eener beweging die zich 

weldra over geheel Engeland zou uitbreiden. Bij de eerste aan

kondiging van de oprigting der vereeniging, werd tevens kennis 

gegeven dat onder hen die zich dadelijk ter bevordering van de 

zaak bij de oprigtërs hadden aangesloten, ook John Bright, 
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"uitEochdale, zich bevond. Cobden was daarbij nog niet opgenomen -r 

deze reisde toen door Europa, druk bezig met het aan den man 

brengen der produkten van zijne bloeijende katoendrukkerij. 

Een der krachtigste bevorderaars van de jonge beweging was 

de heer Paulton, die gedurende het jaar 1839, ten bate van 

de vereniging, welke in korten tijd een kapitaal van £ 10,000 

had bijeenverzameld, in Schotland op meetings de anti-corn-

tóu>-beweging en het vrijhandelsysteem inleidde en verdedigde. 

Toen deze voorvechter, welke met hart en ziel de zaak was 

toegedaan, in Manchester terugkeerde, werd hem een gast

maal aangeboden, waarbij ook Bright en Cobden het woord 

voerden. Van den heer Bright werd destijds gezegd: "een jong 

man, die toen bijna voor het eerst op een meeting, eenigzins 

verder van zijne geboorteplaats verwijderd, verscheen, en door 

zijne energie en de wijze waarop hij het onderwerp aanvatte, 

dadehjk zijne bekwaamheid deed kennen om in de groote, beweging 

een groote rol te spelen." Op dezen merkwaardigen avond figu

reerde Bright als afgevaardigde voor Eochdale en werd hij met 

<le voorstanders van de zaak beter bekend. 

Eerst in 1841 begon Bright, die geregeld de zaken zijns va

ders te Bochdale bleef beheeren, als het ware een belang

ijker rol te spelen en een gewigtiger deel te nemen aan de 

"werkzaamheden der toen gevormde League. Van tijd tot tijd ver

scheen Mj in openbare vergaderingen als de toen reeds meer wel

sprekende verdediger van vrijen handel en van afschaffing der ko

kwetten, en in 1842 behoorde hij tot de 600 afgevaardigden, 

die na het openen van het Parlement, te Londen bijeenkwamen 
m t e r bevordering van de beweging de krachtigste besluiten 
t e nemen. Daar deed John Bright zich bijzonder gelden. Tolgens 

frentice, geschiedschrijver der League, stond Bright na dien 
d ag bekend als een der: eerste leiders van de beweging.. 

Zijne voordragt was krachtig en vol effekt. Boor hem werd het 
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voorstel'gedaan dat de afgevaardigden naar het Parlement zich 

zouden moeten verhinden, nooit van hun voornemen af te wijken 

of in hunne pogingen te verzwakken, vóór dat de volkomene intrek

king der korenwetten een fait accompli ware. Dit voorstel werd 

met'zoo veel kracht van argumentatie, met zoo veel vuur en 

welsprekendheid verdedigd en uiteengezet', dat vóór het einde van 

Brights rede de geheele vergadering met geestdrift opstond en later, 

met lang aanhoudende teekenen van goedkeuring, het voorstel aan

nam. Bright had zijne sporen verdiend. 

Sedert dien tijd was hij een der hoofden van de Leagèe. De 

meeste vergaderingen van afgevaardigden uit geheel Engeland, 

Schotland en Ierland werden door hem gepresideerd, en hij was 

de woordvoerder zijner partij, toen de graaf Van Sussex be

leefdelijk verzocht werd, aan zijne nicht Victoria een petitie ter 

hand te stellen, houdende hëtoog van het onregtvaardige der 

korenwettën. Bright was ook een der velen, die den gang van 

het Lagerhuis binnenstormden en met het geschreeuw 'van "ge

heele opheffing! goedkoop voedsel"! de heeren parlementsleden 

ontvingen welke de zitting kwamen bijwonen. Na drie hoérahs voor 

"vrijen handel'' vertrokken de schreeuwende bezoekers, roepende: 

"geen korenwetten! geeft ons brood en werk!" 

Bright en zijne partij legden zich hoofdzakelijk toe om vooral 

op diplomatieke wijze hunne zaak te bevoordeelen, en niettegen

staande de openbare meening zich reeds zoo sterk uitte, had hij dik

wijls kbnferentiën met of audienti-n bij de leden van de regering. 

Bij een dier gelegenheden ontmoetten Bright en Gladstone elkander 

voor de eerste maal, Engelands premier van '1869 was toen 

(1842) ondervoorzitter van het ministerie van koophandel, en 

sprak met Bright over de wenschelijkheid der korenwetten. Hij 

informeerde zich of het al dan niet waar was dat in Engeland 

•wat meer vooruitgang in den handel was op te merken; 

•waarop Bright antwoordde dat juist het tegenovergestelde het 
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geval was, want dat de ellende, in plaats van te verminderen, 
dagelijks 'grooter werd. 

Op sommige plaatsen had ontevredenheid onder de mijnwerkers 
en de werklieden der spinnerijen aanleiding gegeven tot oproeren 
en onlusten, in Engeland niet vreemd of zeldzaam. Bright deed 
zijn best en oefende al zijnen invloed uit om die onlusten, welke 
nooit nuttig konden zijn voor de zaak die hij voorstond, te helpen 
bedwingen. Hij vaardigde manifesten aan de werklieden uit, wees 
hen op de nutteloosheid van werkstakingen, en trachtte hen te 
doen begrijpen dat de afschaffing van de korenwetten de eerste 
hervorming was aan welke zij behoefte hadden, en dat, om deze te 
verkrijgen, onlusten volstrekt niet noodig waren. "De eerste stap 
tot geheele vrijheid", zeide Bright, "is handelsvrijheid, vrijheid 
van nijverheid." Het gevolg van zijne tussohenkomst was dat 
in Eochdale en Manchester de woelingen spoedig bedaarden, ter
wijl zij in andere graafschappen voortduurden. 

Als een blijk van de algemeene sympathie, die,! door de regtvaar-
digheid der zaak en de wijze waarop zij werd bevorderd, vooral 
ook in Schotland voor haar bestond, is het niet onaardig hier te 
vermelden dat Bright, op eene meeting in Edinburgh, verklaarde' 
dat de League vijftigduizend pond sterling noodig had, om haar 
Plan uit te voeren; nl, het geheele land in twaalf distrikten te 
yerdeelen, in elk distrikt een redenaar aan te stellen, die in 
iedere plaats, in iedere gemeente de zaak zou warm houden, en 
«at die vijftigduizend pond zeer spoedig bijeen waren, on
danks de spotternij der Torypers die dit eene onmogelijkheid had 
genoemd. Cobden en Bright alleen bragten na een kleinen togt in 
het binnenland % 3000 mede; op de lijs der inteekenaars ston
den de flrmaas E. Cobden en Co. voor £ 200, en Jacob Bright 
a ü d S o n voor £300. Johns vader schijnt dus het wel met 
zflnen zoon eens te zijn geweest. Was het te verwonderen, dat, Mj 
&* deelneming door het geheele land, Bright, in eene ten jare 1842 
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te Manchester gehouden vergadering, de beste mededeelingen kon 

dóen aangaande zijne bemoeijingen, en dat die mededeelingen 

door de aanwezigen, in verrukking gebragt door de wijze waarop zij 

ze te hooren kregen, niet herhaalde toejuichingen en het wuiven 

van zakdoeken en hoeden werden ontvangen. En zoo ging 

het overal. Te Londen, waar hij den 15 Maart 1843 het 

woord voerde bij een der groote demonstratiën, die in Drury 

Lane Theatre ten voordeele van den vrijen handel wer

den gehouden, was het succes even groot als elders, en merk

waardig waren zijne woorden: "dat er op de aarde een doorluch

tiger regering bestaat dan het parlement of de koning, nl. het volk. 

Dat de aandacht van geheel het britsche publiek gevestigd 

was op de mannen van de Free Trade is natuurlijk.: Cobden 

had daaraan zijne verkiezing tot lid van het Parlement te dan

ken , en toen in April 1843 te Durham een volksvertegenwoordi

ger moest worden gekozen, werd Bright kandidaat gesteld. Hij 

'werd geslagen door den konservatieven kandidaat lord Dunganon, 

die echter, pas nadat hij zitting genomen had, zijne plaats 

moest ruimen, daar het gebleken was dat er meer dan gewone 

onregtvaardigheden en kuiperijen waren gepleegd om zijne verkiezing 

te verzekeren. De zetel was dus weder vakant, Bright stelde zich 

nogmaals kandidaat en zegevierde. 

Het eerste tijdvak van het leven van Bright is door ons afge

handeld. Men heeft daaruit duidelijk kunnen zien met 'hoeveel 

liefde en werkzaamheid hij de zaak van het volk bij het volk 

had voorgestaan en verdedigd. Laat ons thans nagaan hoe hij 

de zaak van het volk in de wetgevende vergadering voorstond 

en deed gelden. John Bright hield zijn maiden-speech den 7 Augus

tus 1843, ter ondersteuning eene'r motie van het lid Bwart, 

waarin uitgedrukt werd dat de handel en nijverheid van het 

land meer moesten worden bevorderd door het verminderen of 

afschaffen van belastingen die op de grondstof drukten. • Deze 
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speech was in rethorischen zin van niet veel waarde; zij 
duidelijk, eenvoudig, maar waar; de laatste woorden waren: 
leedwezen zou ik zien wanneer men met het land spotte, en 
het grond zou hebhen te wanhopen van dit Huis ooit verlossing 
te ontvangen; door het vasthouden aan onze tegenwoordige s ^ 
kunde kan niets dan gevaar ontstaan." In 1844, nadat eene mo ie 
van den hr. Cohden verworpen was, waarbij deze een onderzoe 
verzocht naar de gevolgen van de beschermende regten, bepro 
een lid van het parlement de League verdacht te maken, 
te zeggen dat zij in de handelsdistrikten onlusten verwek: e. ^ 
kreet van verontwaardiging, die in het geheele Huis tegen ^ 
schuldiging opging, bewees dat het vrijhandelsysteem 1 a ° e 

nog niet op resultaten kon bogen, toch eerbied beg°n i n 

zemen, en dat was reeds veel. _ , 
De staatsbegrooting van 1845, door sir EobertP.ee* i n s e d \ ' 

wekte groote'belangstelling onder de voorstanders van vrrje 
del. De afschaffing van alle uitvoerregten en het °P . 
, , ° o or/ien daarm 
üe belasting op 430 ruwe artikelen, van invoer ^ e i _ v d 

voorgesteld. In eene openbare vergadering der I^a^6
 n 

deze begrooting, wat het deel betrof daarin aa» e n
 d e 

liandel gegeven, goedgekeurd.. In het Parlement )jWa
 daar_ 

Handeling van dit budget natuurlijk alles ter spr<*e
 y a n land_ 

mede in verband kon'worden gebragt. B e s c h e r ^ ^ ^ e 
bouw, vrijheid van handel en de toestand van de. p e motie 
Masse waren voordurend de onderwerpen van &&11381 ̂ zaken e n 

van Cobden,tot het instellen van een onderzoek naar ^ ^ o ^ e n d e 
de uitgestrektheid van de bestaande ellende onder de Roofde be-
evolking, en naar de gevolgen van de wettelijk ^ .farmers en 

scherming der belangen van landeigenaars, ^ t ^ , a t . Bright 
lieereboeren, gaf aanleiding tot een langdurig "^renwetten 
maakte y a n de gelegenheid gebruik om het bestaan d 6^ e e S dat be-
ffie* de scherpste wapenen aan te vallen; hij ^ 

http://EobertP.ee*
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scherming niet nuttig, niet noodig was, en voer hevig uit tegen 

dié leden van het Huis welke de motie van Öobden bestreden. 

Deze motie werd, als zoo vele vorige, verworpen. 

Sir Eobert Peel had eenige Wijzigingen in de korenwetten ge-

bragt, en het was voor de laatste maal, in 1845, dat de 

gewone jaarlijksche motie tot afschaffing dier wetten door het 

lid Tiïliers gedaan werd. Langzamerhand begon de triomf van 

de League en Tan alle voorstanders van het vrijhandelsysteem 

al meer en meer te naderen; Hardnekkiger vasthouders aan kon-

servatieve begrippen en beginselen werden van lieverlede wat 

toegeeflijker, en Cobden en Bright maakten voortdurend een over

vloedig gebruik van hunne welsprekendheid, om zoo spoedig mo

gelijk hunnen haan viktorie te doen kraaijen. 

Andere omstandigheden verhaastten de overwinning van de 

Free Traders. 1845 was een regenjaar. Gedurende het ge-

heele jaar had de zon bijna niet hare stralen doen zien, en 

men begon voor den oogst té vreezen. Het werd bekend dat over 

geheel Europa de oogst zou mislukken en Engeland dan op 

Amerika moest bouwen. Een andere ramp werd bespeurd. De aard-

appelplanten begonnen bruine vlekken te krijgen, de wortels waren 

onzuiver en rottende. De League maakte van die omstandigheden 

gebruik. Cobden zeide te Manchester dat er maar één middel 

was om den hongersnood te voorkomen die het Britsehe Eijk dreigde, 

«1. het openstellen v.an de havens voor den vrijen invoer van graan. 

Personen, die vroeger niet tot de League hadden behoord, sloten 

zich er bij aan, en in het ministerie Peel werd ernstig over 

de zaak. gedacht. Peel en drie zijner ambtgenooten wensch-

ten de havens open te stellen, de meerderheid was er tegen, 

maar den 4 December 1845 bragt de Times de heugelijke 

tijding, die toen nog door weinigen geloofd werd, dat het 

Parlement ia Januari zou bijeenkomen om de koïenwetten in te 

trekken. Tevens werd gezegd dat sir Eobert Peel aan de koning 
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gin had te kennen gegeven, dat, indien zijne kollegaas niet met 

hem konden instemmen, hij zijn ontslag zou nemen en haar zou 

voorstellen Cobden te doen ontbieden. Maar de kollegaas werden 

overgehaald: de hertog van Wellington zou den maatregel in het 

HoogërMs voorstellen, Peel zou dit in het Lagerhuis doen. Den 

27 Januari 1846 kwam het voorstel in de beide Huizen aan 

de orde. Bright had nooit zoo gesproken als toen hij de rede 

van Peel met warmte ondersteunde, en de bestrijders met gevoel 

en waardigheid aanviel. In het einde van Mei werden de wetten 

voor de derde maal in het Hoogerhais gelezen, en den 2 Junij 

werd op het stadhuis te Manchester de League ontbonden. 

Met alleen voor de cmft-eoraZöw-beweging^ ook voor andere belang

rijke zaken had Bright zich reeds in het Parlement zeer in de bres 

gesteld. Zoo werd door hein in overweging gegeven de jagtwetten 

te veranderen, die jaarlijks zooveel slagtoffers maakten, waar

tegen zijns inziens betere maatregelen konden worden genomen. 

Toen werd zijne meening niet gedeeld; later, niet lang geleden, 

va. 1870, zijn de zoogenaamde game laios gewijzigd. 

Bij de algemeéne verkiezingen van 1847-werd Bright zonder 

oppositie voor Manchester naar het Parlement gezonden; voor

zeker een groote eer en erkenning van ware,verdiensten, dooi

de stad van waar de beweging voor vrijen handel het eerst 

•was uitgegaan en waar Bright zich toen zoo dikwijls had doen 

hooren. 

Vele schrijvers uit dien tijd begonnen Bright te beschuldigen 

of het hem liever kwalijk te nemen dat hij door Cobden een 

groot man geworden was; volgens hunne meening ware hij 

zonder de hulp en de bescherming van Cobden onbekend ge

bleven en zou hij het niet zoo ver in zijn vaderland gebragt hebben. 

Dat dit niet waar was bewees Bright bij de behandeling der 

factorij legislation. De konservatieve partij, die toch eindelijk 

tegen wil en dank aan de radikale JPree Traders had moeten 
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toegeven, had eene beweging op touw gezet om de vermindering 

van werkuren in de fabrieken yerpligtend te maken. In en bui

ten het Parlement vond het voorstel om het aantal werkuren 

op niet meer dan tien per dag vast te stellen, veel bijval. 

Bright en zijne geestverwanten bestreden den maatregel, daar zij 

dien met de vrijheid van handel in strijd achtten. Niettegenstaande 

' in Juni 1847 de motie Fielden, houdende regeling van het aan

tal werkuren voor kinderen onder de achttien jaren, tot wet 

verheven werd, is het wel van belang hier de redenen op te 

sommen door Bright aangevoerd tegen iedere bepaling van werk

tijd bij de wet. "Volgens hem was het niet mogelijk dat in twaalf 

uren, zoo als de werktijd toen geregeld was, evenveel kon worden 

verdiend als in tien uren, en dat het verlies van twee uren loon 

voor den werkman schadelijker zou zijn dan twee uren minder 

arbeid. In de katoendistrikten werd het volk gewoonlijk bij het 

stuk betaald. Hoe kon nu het beperken van den werktijd dooi

de wet hun, wat het loon betreft, voordeel aanbrengen?Hetgeen 

men aangevoerd had over het vermeerderen van den: spoed der 

machinerie* ging niet op; want men had integendeel gezien dat 

de groote mate van kracht aan de maehineriën gegeven meer ver

lies in spoed dan besparing in loon ten gevolge had gehad. 

Tevens deed hij uitkomen dat de uitbreiding van den katoenhan-

del hoofdzakelijk was toe te schrijven aan de goedkoopheid, 

dat dus, ten gevolge van het verhoogen der prijzen, de afnemers zich 

naar andereplaatsen zouden wenden, en dat daardoor de katoen-indu

strie in andere landen een vlugt zou kunnen nemen. Bright her

innerde tevens dat hij zijn geheele leven had doorgebragt 

onder het werk, waarop thans wetten zouden worden gege

ven, en dat hij zeer goed bekend was met den katoenhandel, 

omdat hij geen cent ter wereld bezat, die niet in dezen handel 

was gestoken. Van egoïsme kon,men hem niet beschuldigen, in

dien hij werkelijk had gezien dat de belangen van de 200,000 
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personen die door de katoen-industrie bestonden gevaar zouden 

loopen, hij zou dé eerste zijn om daarvoor te waken; onmenschelijk-

heid kon men hem niet ten laste leggen, want geen kind onder 

dertien jaren werkte in zijne fabriek langer dan zes uren daags. 

Hij eindigde zijne lange rede met de volgende woorden: "In 

de fabriek waarin ik deel heb is een groote school voor kinde

ren, met een leeskamer, en een school voor volwassenen waai

de werklieden na gedaan werk onderrigt kunnen genieten. 

Tevens is er een geè'mployeerde die over de belangen der werk

lieden waakt, en niet weinige honderden ponden worden in een 

jaar uitgegeven om die belangen te bevorderen; dit geschiedt 

ook in andere welvarende fabrieken." Wij hébben deze aanhaling uit 

een der speeches van Bright noodig geacht, om het bewijs te leveren 

dat hij juist niet alleen het systeem van vrijen handel voorstond of 

bespreken kon, maar ook over menig belangrijk onderwerp van 

anderen aard in het Parlement zijn oordeel op onbewimpelde 

wijze te kennen gaf. Wij zullen verder zien dat hij geene gele

genheid liet voorbijgaan, om overal zijnen invloed te doen gelden. 

Het is hier de plaats óm niet onopgemerkt te laten het deel 

dat Bright aan de vredebeweging nam, die in 1848 in En

geland zich meer begon te ontwikkelen. De Peace Society, hoe

wel reeds vele jaren bestaande, had konferentiën georganiseerd 

die achtereenvolgens in Parijs, Frankfort, Londen, Manchester 

en Edinburgh werden gehouden. Bright was tegenwoordig op de 

konferentie van 1851, doch sprak daar niet; in 1853 echter, 

op de konferentie te Edinburgh, nam hij deel aan de diskussie, 

en verklaarde zich met Cobden ten sterkste tegen den oorlog 

met Kusland, waarin Engeland langzamerhand werd medege-

sleept. Even vddr laatstbedoelde konferentie was het leger van kei

zer Nïkolaas over den Pruth getrokken. De openbare meening 

in Engeland, toen zeer ten voordeele van Prankrijk, met welk 

land dan ook weldra een innig verbond gesloten werd, begon 
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zich zeer tegen Ensland te verklaren; de engelsche en fransclie 

vloten lagen vriendschappelijk naast elkander in de baai van 

Besika,: gereed om op het eerste hevel in de Zwarte Zee te 

stevenen. Bright sprak dus op de vrede-konferentie van 1853 ten 

voordeèle van den vrede. Met kracht verklaarde hij zich tegen 

iederen oorlog; hij deed uitkomen hoe weinig de verwachtingen 

waren verwezenlijkt op de londensche tentoonstelling van 1851 

•uitgesproken, waar men van een wereldvrede gewaagd en,daarop 

hoop gebouwd had. • 

Kinglake maakt, in zijn Hi&tory of the war in the Crhnea, 

met veel lof gewag van de pogingen door Cobden en Bright in 

het Parlement aangewend om de vredebreuk te voorkomen, en ae 

geschiedschrijver gelooft dat zijne woorden zoo weinig ingang 

vonden, omdat zij. vroeger tot het doordrijven hunner plannen 

zoo weinig gematigdheid en toegeeflijkheid hadden aan den dag 

gelegd. Toen wilden zij, ten koste van wat ook, hun doel be

reiken; thans zou de oorlogspartij dit doen. Menig hard woord 

werd tusschen Palmerston en Bright over de zaak gewisseld, 

vooral toen men op,een afsoheidsdiner aan Admiraal Napier zw» 

vermat, nog vóór dat de oorlogsverklaring verzonden was, van 

het begin der vijandelijkheden te gewagen. 

In het korte bestek waarbinnen wij een en ander moeten za-

menvatten, is het onmogelijk zelfs eene poging te doen om uittrek

sels te geven- van de uitgewerkte voordragten en speeches.* " i e 

Bright in eene onafgebroken volgorde hield, om den oorlog met 

Rusland te voorkomen, en later om het einde er van te bespoedigen. 

Met krachtige, onweerstaanbare kritische beschouwingen veroor

deelde hij meermalen de buitensporige wijze waarop, de oorlog 

werd gevoerd en voortgezet, vooral wat het verkwisten van gel 

en menschenleyens betrof. Wij zullen hier alleen aanhalen he 

slot van zap. speech, toen in het Parlement de oorlogsverklaring 

werd voorgelezen: 'Jk geloof dat, als de regering van dit land,-
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zeventig jaar geleden, het beginsel van non-interventie had aan

genomen in ieder geval waar hare belangen niet regtstreeks of opzet

telijk werden benadeeld, zij de armoede en het plegen van bru

tale misdaden veel had kunnen verminderen, die èn de re

gering èn het volk onteerden. Ons land had een lusthof kun

nen zijn, ieder huis.van marmer, en ieder persoon die door 

onzen bodem gevoed wordt, welopgevoed en verstandig. Wij had

den minder militairen roem moeten hebben; wij hebben noch 

Trafalgar, noch Waterloo noodig gehad; maar wij hadden het 

grpote voorbeeld van eene christelijke natie moeten geven, vrij 

in hare instellingen, hoffelijk en regtvaardig in haar gedrag 

tegenover alle vreemde staten, en met eene politiek gebaseerd op 

de overanderlijke grondslagen van christelijke zedeleer.' 

Bright werd een martelaar door zijnen afkeer van den oorlog. 

De populaire patriot van 1846 werd een politieke paria in 1857. 

Manchester herkoos hem niet. Even vóór het eindigen van den 

russisch-fransch-engelsch-turkschen oorlog was Bright genood

zaakt naar het vasteland te gaan, waar hiplangen tijd vertoefde 

om van eene zware,ziekte te herstellen. De nederlaag door Pal-

merston in 1857 in het Parlement geleden, bij de behandeling 

van de motie van John Bowring, vernam hij in Italië, en hoewel 

hij geen deel had genomen aan de diskussiSn welke dien val waren 

voorafgegaan, hechtte hij zijne onvoorwaardelijke goedkeuring 

aan hetgeen zijne, vrienden Cobden en Milner Gibson hadden 

gedaan. Daar hij gaarne weder in het Parlement zitting wilde 

nemen, beproefde hij het nogmaals bij de herstemming te,Man

chester, maar werd, misschien wel omdat het hem door zijne 

ziekte onmogelijk was persoonlijk op de .meeting zijne zaak e 

verdedigen, weder geslagen. In Augustus, 1857 echter na den 

dood van het parlementslid Muntz voor BirmiBgham, stelde Bngh 

'zich daar kandidaat, en wel met een gewenscht gevolg. Hij 

werd gekozen, en was dus slechts eengie maanden afwezig ge-
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weest uit het Lagerhuis, welken tijd hij ziek buitenslands had 

doorgebragt.. . • 

Palmerston beproefde, na den mislukten moordaanslag van 

Orsini op keizer Napoleon, een wet te doen aannemen, waarbij 

aan de regering meer magt werd verleend om het smeden van 

zamenzweringen op britsch grondgebied te Straffen en te voorko

men. Dit nu was ten eenenmale tegen de meening van de partij 

van Bright c. s. Milner G-ibson stelde bij de behandeling der zaak 

in het Lagerhuis eene motie voor, door Bright ondersteund, en 

waarin uitgedrukt werd dat verandering van de bestaande wetten 

op het zamenspannen op engelsch grondgebied niet noodig werd 

geacht. Die motie werd met groote meerderheid aangenomen, 

en de val van het kabinet Palmerston was daarvan het gevolg. 

Een ministerie onder het presidentschap van lord Derby trad op, 

en de eerste belangrijke maatregel door dit kabinet voorgesteld, 

was een ingrijpende verandering in het bestuur der koloniën. 

Bright, die niet aarzelde over alle zaken zijn onbevangen oor

deel in het algemeen uit te spreken, gaf, bij de diskussiën over 

de wetten door de regering voorgesteld, zijne denkbeelden over 

het engelsche beheer in Indië ten beste; een onderwerp dat hij 

langen tijd met ijver had bestudeerd. Volgens hem was de magt 

van den gouverneur-generaal te groot, en zelfs ging hij zoo ver 

dit ambt te Willen opheffen. Hij dacht dat men in Indië presi

dentschappen, geen keizerrijk moest grondvesten; Calcutta, Ma

dras, Bombay, Agra . en Lahore zouden vijf presidentschappen 

kunnen uitmaken; onder deze gouvernementen kon een edelmoe

dige konkurrentie naar het goede zijn en slecht geplaatste eer

zucht zou kunnen worden voorkomen. 

Behoeft het nog in twijfel te worden getrokken dat Bright 

met hart en ziel de voorstellen van Gladstone en Cobden verde

digde, die het systeem van vrijen handel moesten uitbreiden en 

bevestigen? Het handelstraktaat met Frankrijk, in 1860 door 
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Cobden voorgesteld en door het Parlement aangenomen, werd zoo 

nuttig voor Engeland geoordeeld dat slechts weinig oppositie zich 

openbaarde. De begrooting, door G-ladstone, in 4860 ministervan 

financiën, ontworpen met het oog op vrijen handel, werd even

zeer aangenomen na door Bright krachtig te zijn ondersteund. 

In dit jaar werd de triomf van de Pree Traders bevestigd. 

In 1859 kwam de italiaansch-oostenrijksch-fransche oorlog 

in het Lagerhuis ter sprake. Bright bleef op zijn vroeger stand

punt en ontried ten sterkste elke interventie; volgens zijne 

ingewonnen berigten meende hij tevens aan het Parlement te 

moeten mededeelen dat Savoye zeer gaarne geannexeerd wilde 

zijn, en hij voegde er bij: "Wat gaat het ons aan, of zij willen 

of niet! Ik zie met leedwezen dat, hoe meer een buiten-

landsche kwestie van onze belangen verwijderd is, hoe meer 

zij de sympathie van eenige leden van dit huis schijnt te heb

ben. Hebben wij niet van geslacht tot geslacht beproefd de kaait 

van Europa te regelen? Hebben wij niet, alsof het niets waard 

ware, bloed en'geld verspild om zekere grenzen te bepalen, en 

te verklaren dat zekere provinciën tot zekere familie konden be-

hooren, zonder dat het ons-iets geholpen heeft!" Brights mee-

ning vond ingang, en de vrede werd zonder Engelands tusschen-

komst gesloten. Later ontstond de' mogelijkheid van een 

vredebreuk tusschen Engeland en Amerika, door de aanhouding 

van twee afgezanten. Het was de geruchtmakende kwestie van 

de heeren Mason en Slidell, die aan boord van het britsche stoom

schip Treint waren gearresteerd. G-elukkig echter werd deze zaak, 

•welke op een misverstand berustte, in der minne uit de wereld 

gemaakt, en de heer Bright fungeerde daarbij als de voor

naamste bemiddelaar. Toen kort daarna, in 4863, lord Campbell 

en de heer Roebuck in de beide huizen voorstellen deden om töt de 

koningin een adres te rigten, houdende verzoek om erkenning van de 

zoogenaamde Zuider-Eonfederatie (de tegen de Unie oorlog voerende 
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Zuidelijke Staten van Noord-Amerika) als een afzonderlijken Staat, 

viel Bright in het Lagerhuis de rede van den heer Eoebuck hevig aan. 

Hij keurde de slavernij scherp af, en geloofde dat men door het erken

nen van de oproerige partij een breuk zou doen ontstaan tusschen 

het amerikaansche en het engelsche volk, een •breuk zeer ten na-

deele van Engeland. 

Brights warme vriend Cobden overleed in de lente van 1865 

te Midhurst, graafschap Sussex; Bright had hem eenige dagen te 

voren bezocht, was later naai Londen teruggekeerd, maar toch 

tgdig genoeg weder te Midhurst gekomen om bij het sterven van 

zijnen besten vriend tegenwoordig te zijn. 

In het Lagerhuis werden de verdiensten van den overledene 

door Palmerston en Disraeli herdacht, waarna Bright opstond, 

en diep geroerd, zoo zelfs dat zijne anders zoo welklinkende woor

den somtijds onverstaanbaar waren, hulde bragt aan Cobdens 

nagedachtenis: "Ik wil alleen zeggen dat, na twintig jaren in

tieme en broederlijke vriendschap, ik nog niet wist hoe innig ik 

hem liefhad, vóór dat ik zijn verlies betreurde." 

Het tijdperk waarin wij Bright thans werkzaam zullen vinden 

behoort tot de geschiedenis der jongst verkopen jaren. Even als in de 

andere door ons geleverde schetsen van personen, hebben wij ons bij 

John Bright bepaald tot de vermelding van hetgeen hij gedaan 

heeft, zonder ons te verdiepen in bijkomende omstandigheden, 

die breede beschouwingen over de geschiedenis van het engelsche 

staatswezen zouden hebben noodig gemaakt, welke ons de beperkte 

ruimte waarover wij' kunnen beschikken hadden doen overschrij

den; te meer'vreesden wij te wijdloopig te worden, omdat vooral 

in de laatste jaren zooveel belangrijks in Engeland is voorge

vallen , dat boekdeelen er mede zouden te vullen zijn. Te regt 

noemt men dit tijdvak de herleving van de politieke aktiviteit m 

Engeland: eene aktiviteit, die, zeer verstandig, zich binnens

lands meer dan buitenslands openbaarde. Tan Juni 1859 tot Juh 
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1866, toen het Parlement ontbonden werd, was lord Palmerston 

aan het hoofd van het kabinet geweest; drie maanden later stierf 

de ex-jiremier, toen graaf Russell reeds als eerste minister was 

opgetreden; Gladstone was toen minister van financiën en voor 

het eerst het hoofd van het Lagerhuis. Geheel Engeland begon de 

nieuwe krachten, die aan het bewind gekomen waren, te bespreken, 

en- men verwachtte dat er gehandeld zou worden. Bright gaf te 

Preston als zijne meening te kennen dat eene werkelijke verandering 

in het regeringsstelsel was gekomen, eene verandering die niet 

anders dan ten bate van het engelsche volk kon zijn. 

Reeds in 1859 had de reformMll-'bmegmg zich van Enge

land meester gemaakt. Bright had zich toen eenigzins daarmede 

bemoeid, maar ziende dat het land niet rijp er voor kon worden geacht, 

of niet in een toestand verkeerde, die hem de propaganda van 

het algemeen stemregt wenschelijk deed voorkomen, had hij zich 

terug getrokken en zich niet meer met de zaak ingelaten. 

Be geheele geschiedenis van de reform-Mi kan hier niet worden 

verhaald; genoeg zij het te zeggen dat door Gladstone een wet 

werd zamengesteld en bij het Parlement ingediend, waardoor 

aan de Beform-league een einde kwam, daar de beide huizen de 

voorgestelde bepalingen aannamen, waarbij, als grondbeginsel 

van de wet, aan ieder hoofd van een huisgezin het stemregt is 

toegekend. De vele wetten van lokaal belang die daarop volgden 

zijn voor den lezer van minder gewigt; in 1868 echter werd voor 

het eerst de iersche kerkkwestie ter sprake gebragt. In de 

levensschets van Gladstone, vroeger opgenomen in deze verza

meling, hebben wij over dit onderwerp het een en ander ge

zegd. Bright scheen ook van gevoelen te zijn, dat Engeland aan 

Ierland regt moest doen wedervaren, want op meer dan gewone 

wijze verdedigde hij Gladstones iersche politiek. De heer Disraeli 

had bij deze gelegenheid zeer zware aanvallen te doorstaan. 

De eerste verwerping van de iersche kerkwet, de val van het 
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ministerie Eussell, het optreden van Disraeli, en kort daarna de 

val van Disraeli en het optreden van Gladstone met John Bright 

als president van den Board of Trade, zijn feiten uit de laat

ste drie jaren. Door vasthoudendheid en het doen van enkele kon-

cessi'n aan het Hoogerhuis -werden Gladstones wetten tot afschaf

fing van het landbezit, tot opheffing van den kerkelijken eed 

aan de hoogeseholen en meer andere aangenomen. Bright "was 

niet lang lid van het kabinet Gladstone, In 1869 opgetreden, 

moest hij reeds in den zomer van 1870 wegens ziekte zijn ontslag 

nemen. Op het oogenblik dat wij dit schrijven (10 Maart 1871) 

heeft hij zijne betrekking nog niet weder aanvaard, hoewel men 

eenigen tijd geleden verzekerde dat hij, na het doen van een reis, 

zich weder aan het openbaar staatsieven zou wijden. 

Bright behoort voorzeker tot de "mannen van beteekenis in 

onze dagen", en de lezing van deze vlugtige schets zal aan 

velen, die met den man niet van nabij bekend waren, hebben 

doen zien dat hij in onze verzameling een eereplaats inneemt. 



H E N R 

• O N O F £ LOW 
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"Go ahead!" "vooruitkomen!" is de leus in Amerika —in dat 

bedrijvige, krachtige Noorden, meerendeels bevolkt door het an-

glosaksisch bloed, het germaansche ras, in onderscheiding van 

het meer indolente Zuiden. Wie daar nog niets is, streeft met 

alle kracht, onverpoosd, met alle middelen, om wat te worden, 

en wie wat geworden i s , blijft daarom niet stil, niet rustig zit

ten bij bet verworvene, om slechts te genieten en te verteren, 

maar hij blijft werken en jagend streven, en alle middelen aan

wenden, oin meer en steeds meer te worden; het verkregene is 

hem slechts steunpunt om al hooger te reiken. Dat is de alge-

meene geest. In zulk een maatschappij, waar een zoo materiële zin 

heerscht, zou daar dan wel plaats zijn voor defraaije letteren, 

voor de poëzy? Zouden op zulk een bodem litteraire, poëtische 

geniën kunnen ontluiken en bloeijen? 

Wie mogt denken dat die vragen geene andere dan ontkennende 

beantwoording zouden kunnen vinden, zou zich'zeer vergissen, 

en verbaasd opzien bij het ontmoeten van de uitstekende geesten, 

die Amerika heeft opgeleverd. 

Doch reeds a priori moet men bij het geringste nadenken be

seffen, dat die materiële go ahead-geest onmogelijk zóó over-

heerschend kan zijn, en de beschouwing, die dat aannam, blind 

eenzijdig moest wezen. Immers, dat streven zelf kan niet bestaan, 
10 
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kan vooral niet met zooveel succes bestaan, zonder beschavende, 

geest-ontwikkeling en vorming. En dat begrijpt men in Amerika 

zeer goed; reeds de allereerste kolonisten hebben het zeer goed 

begrepen, en ook naar dat begrip gehandeld, gelijk hunne opvol

gende geslachten er steeds naar handelden. Thans nog wordt het in 

volle kracht gehuldigd, als men wil ook zeer materieel; immers 

niet alleen wordt die hulde in frasen uitgesproken, maar' in de 

ruimste mate worden de stoffelijke middelen aangewezen, om te 

doen blijken dat zij is deugdelijk, energiek, overeenkomstig den 

deugdelijken,. energieken aard van het volk, gelijk dan ook de 

vruchten met dien volksaard in harmonie zijn: geen schoon geblan-

kette, zoetHinkende uiterlijkheid, maar gezond, saprijk. vol merg en pit. 

De Amerikanen zijn wèl doordrongen van het besef, dat de be

hartiging der volksopvoeding het krachtigste middel is om de 

grootheid der staten te bevorderen, gelijk hare verwaarloozing de ze

kerste weg is tot hunnen ondergang; dat de deugdelijke waarde der 

burgers de ware kracht eens lands uitmaakt; dat een mateloos 

uitgestrekt grondgebied, overtalrijke legers, het kunstigst zamen-

gestelde raderwerk van staatsinstellingen, niets meer beteekenen, 

waar het volkskarakter ontzenuwd en verlaagd is geworden; zij 

hadden het jammerlijk voorbeeld eener groote natie der oude we

reld niet noodig, om eerst aanschouwelijk te leeren, dat waar 

die ontzenuwing en verlaging van het nationaal karakter zich 

voordoen, het ware leven in het maatschappelijk ligchaam wordt 

gebluscht, onder en ondanks alle uitwendig vernis de rot

tende ontbinding in stilte voortwoekert, en eindelijk — eene 

natuurwet even wijs als onwrikbaar — het cadaver wordt wegge

vaagd, om plaats te maken voor jeugdige en vruchtbare Memkrachten. 

Dat een magtig levensbeginsel werkt in die verbonden repu

blieken van het Noprden der Nieuwe Wereld, een ontwijfelbare 

kracht, blijkt uit het groote en grootsche, dat wij door haar tot stand 

zien brengen; die verbazingwekkende ontwikkeling in industrieel, 
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politiek en territoriaal opzigt, in betrekkelijk zoo kort tijdsbestek 

"bereikt, is een schitterende getuigenis voor de Amerikanen. 

En hoe heeft de bewonderenswaarde publieke geest — waardoor 

het land tot zulk een graad van voorspoed heeft kunnen gera

ken, en in de jongste jaren een zoo schrikkelijke kiïsis heeft kunnen 

doorstaan, zonder ten doode uitgeput, zelfs zonder, buitengewoon 

•verzwakt te worden <— hoe heeft die geest zich gevormd? hoe 

wordt hij gevoed en onderhouden? Boor de uitmuntende oplei

dende vorming der jeugdige burgers. Washington sprak het uit 

wat in aller hoofd en hart was: "de zedelijke en de verstandelijke 

•ontwikkeling der burgers van den Staat zijn de twee onmisbare 

waarborgen onzer staatsinstellingen." 

Naauwelijks hadden de eerste kolonisten, uit wier nakomelin

gen de Amerikaansche Unie zou ontstaan, den voet gezet op den 

bodem der Nieuwe Wereld, of zij begrepen, dat zij, om duurzame 

instellingen te vestigen, onderwijs en godsdienstig geloof tot 

vasten grondslag moesten nemen. In 1647, pas 25 jaren na hunne 

iomst in Nieuw-Engeland, maakten zrj eene wet, uit wier be

palingen overtuigend blijkt welk een vooruitziende wijsheid in 

hen was. Mannen van geloof, zoowel als van praktijk, vangen zij 

aan met het inroepen van goddelijke hulp; wat zij willen is, met 

hunne eigene woorden: "den vijand des menschelijken geslachts 

de wapenen ontnemen, die hij vindt in der mensehen onwetend

heid; te verhinderen dat het heilige licht, uit Europa overge-

bragt, worde verduisterd en gedoofd", en die overwegingen, door een 

waar en diep vromen zin ingegeven, verschaften het aanzijn aan een 

stelsel van onderwijs, zoo ruim en grootsch als ergens ter wereld. 

^P een tijdstip dat in een groot deel van Europa het onderwijs 

nog als een prerogatief van weinige bevoorregten werd beschouwd, 

bevalen de wetgevers van Massachussets dat overal in de kolo

nie gratis scholen voor de jeugd zouden worden geopend. Elk 

dorp of township, van vijftig woningen, moest op zijne kosten 
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een leermeester onderhouden om den kinderen de eerste beginselen 

der wetenschappen te onderwijzen; elke plaats van meer gewigt 

moest ëene zoogenaamd» grammar-school hebben, waar de leer

lingen alle voorbereidende studiën konden volgen, die hun den 

toegang tot de universiteiten kunnen openen. 

De ijver voor het algemeen openbaar onderwijs, in nieuweren 

geest gewijzigd, is echter thans in geenen deele verminderd of 

verflaauwd. Waar het dat onderwijs geldt, wordt tegen geene uit

gave opgezien. Een blijk met hoeveel liberaliteit het wordt be

handeld, is, dat in sommige der Staten ongeveer een derde dei-

belastingen aan het onderwijs wordt gewijd. En de partikulieren t 

die goedsmoeds ten behoeve van het onderwijs aan den Staat zoo

veel opbrengen, waarover in andere landen welligt als drukkend 

zou worden geklaagd, doen in hun privé nog meer; schier 

dagelijks verrijzen nieuwe scholen door bijzondere personen of'ver-

eenigingen gesticht; namelijk geene lagere, want in de behoefte 

aan deze wordt van staatswege ruim voorzien, maar scholen-

voor het meer uitgebreid en het hooger onderwijs. Ziehier voor

beelden: een handelaar legateerde 400,000 dollars tot stichting

van twee hoogere onderwijs-kollegiën, het eene voor jongelingen t 

het andere voor meisjes, beide te Cincinnati (Ohio); een brouwer-

te Poughkeepsie gaf gelijke som voor eene akademie tot oplei

ding van vrouwen in de hoogere takken van wetenschap; een 

eenvoudig werkman, door de nijverheid rijk geworden, schonk, 

aan de gemeente Ithaca 500,000 dollars mede voor ëene akademie.. 

En zoo men denken mogt dat de beroeringen van den oorlog 

tusschen het Noorden en het Zuiden, de groote uitgaven door 

het leger der Unie gevorderd, de stilstand of de vertraging 

van den arbeid overnoodlottig zouden hebben gewerkt op het on

derwijs en de scholen — men zou zich vergissen. In tegendeel, 

juist te dien tijde schonken de gemeenten de ruimste dotatiën, 

en de giften van partikulieren waren nooit zóó veelvuldig en zóó 
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ïuim als toen. Het was alsof de burgers n 0 g mej. ^ m e e r 

•energie wilden hewijzen dat zij het heil voor staat en volk 

m de eerste plaats verwachten van algemeen en deugdelijk on

derwijs. 

W§ behoeven over dit punt niet verder uit te weiden èn treden 

dus niet in bijzonderheden, hoe kurieus die ook zouden mogen Wij

len, in vergelijking met de toestanden elders. Genoeg is door 

•ons aangevoerd om te doen zien, dat men zich Amerika niet zóó 

eenzijdig materieel, zóó uitsluitend op geld en steeds meer geld 

winnen gezet moet voorstellen, maar dat de beschavende weten

schap en letteren daar wel zeer, en welligt hooger dan elders, op 

prijs worden gesteld. 

Groot is dan ook het aantal uitstekende vertegenwoordigers 

van kennis en kunst, welke de Kepubliek der Yereenigde Sta

ten van Amerika heeft opgeleverd. Zij kan ze aanwijzen in alle 

vakken van wetenschap, in alle takken der welsprekendheid, in 

alle genres der dichtkunde. 

Van een der priesters van Apollo hebben wij te spreken, in 

zijn vaderland misschien den meest populairen, niet minder bekend 

in het oorspronkelijk moederland,-welks taal door de dochter in eere 

"wordt gehouden, als ook daarbuiten bij allen die de poSzy ver

eeren en de taal magtig zgn; wij bedoelen Henry Wadsworth 

Longfellow, zopn van Stephen Longfellow, en geboren te Port

land in den Staat Maine, op den 27 Pebruarij 4807. 

Na het lager onderwijs genoten en onder de leiding zijns va

ders zich verder voprberejd te hebben, kwam Henry op den 

leeftijd van veertien jaren op het Boivdoin college t te Bruns

wick, waar hij na vier jaren studie met den meesten lof zijnen 

graad verwierf. Intusschen bestudeerde hij het regt en de regis-

praktijk op het kantoor zijns vaders. Nog op de banken van 

Bowdoin college gezeten, had hij meermalen bijdragen in poëzy 

gezonden aan de United States Literdry Gazette, die met graagte 
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daarin opgenomen werden. Eenige zijner bijdragen in dat perio

diek werk zijn herdrukt verschenen ten jare 1839, in de Stem

men van den Nacht. 

Maar voor de regtspraktijk gevoelde hij geene roeping. Aldra 

hegreep hij dat zijne haan lag op het gebied der letteren. Aan 

hetzelfde Bowdoin college, waar hij zijne opleiding had genotent 

werd ingesteld een leerstoel voor de moderne talen. Naar die be

trekking dong hij, en ondanks zijnen nog zoo jeugdigen leeftijd, 

werd zij hem gaarne opgedragen. Doch, alvorens dien eervolle» 

post werkelijk te aanvaarden, wilde hij zich daartoe Volkomen en 

praktisch bekwamen, ten volle beslagen ten ijs komen. Hij be

sloot met dat doel een togt te doen door bijna geheel Europa. 

Drie jaren duurde die reis. Hij bezocht Frankrijk, Italië, Spanje, 

Duitschland, Nederland en Groot-BrittanniS. Deze uitstap gaf 

hem groot genoegen, en had grootelijks invloed op zijne vorming> 

hetgeen men vooral mag afleiden uit zijn verhaal getiteld Hyperion 

en menige zijner gedichten. Inderdaad, uit al zijne schriften spreekt 

de man die vele landen en volken met opmerkzaam oog gezien 

en ook op onderscheiden tijdperken een scherpen blik geslagen 

heeft, en 's dichters ontvankelijkheid voor indrukken is een 

zóó uitkomende karaktertrek, dat zij eenigermate zou kunnen ge

schaad hebben aan zijnen naam van "nationaal poëet" in Amerika, 

ware het niet dat zijne Hiawatha, in minderen graad zijne JEvan-

géline en andere stukken', zijne aanspraak op handhaving als 

zoodanig wettigden. 

In 1829 keerde Longfellow in zijn vaderland terug, en aan

vaardde het professoraat, waartoe hij benoemd was, te Bruns

wick. Ook daar wijdde hij schier al zijnen vrijen tijd aan de dienst 

der Muzen. Nader tot zijnen officiëlen werkkring stond andere 

arbeid, Waartoe hij in dien tijd zich zette. Zoo leverde hij 

menige biografische schets en vele beoordeelende artikelen in de 

North American Review. In 1833 gaf hij eene vertaling der 
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Goplas van Manrique, voorafgegaan door eene verhandeling over 

de spaansche poëzy. Toen in 1835 professor Ticknor den leerstoel 

voor de moderne talen en fraaije letteren aan de Earvard Unwer-

&ity, Cambridge — de eerste der amerikaansche universiteiten— 

verliet, was Longfellows naam reeds zoo zeer gevestigd, dat men hem 

&e plaats aanbood, en hij dienvolgens zijne betrekking aan Böwdoin 

college te Brunswick nedeiiegde om zich te Cambridge te vestigen. 

Doch, even als vóór zijn optreden bij het onderwijs te Bruns

wick, ging hij ook thans, alvorens werkelijk den nieuwen post 

te aanvaarden, een bezoek brengen aan de oude wereld, ffij ver

toefde weder meer dan eenjaar in Europa, reisde door Zweden, 

Denemarken, Nederland en Noord-Duitschland, en maakte 

zich gemeenzaam met de Scandinavische talen en hare litteratuur. 

In den herfst van 1836 kwam hij in de Vereenigdo Staten 

terug. Sedert, woonde hij te Cambridge, Massachusets, en-

wijdde zich aan de verpligtingen, welke zijne betrekking bij 

de universiteit hem oplegde, tot het jaar 1854, met een korte 

tusschenpoos slechts, nl'. in het jaar 1842, toen hij een togtje 

naar Engeland deed, tot ontspanning én herstel van gezond

heid. In 1854 legde de dichter, toen in beide halfronden he

iend en geroemd, zijn hoogleeraarsambt neder, en vestigde zich 

met zijn gezin in de nabijheid, omgeven van een breeden kring 

van letterkundige en bijzondere vrienden, en door alle plaats- en 

landgenooten naar verdienste hoogelijk geacht, niet slechts als 

geleerde en dichter, maar ook om zijn regtschapen, open en 

eenvoudig karakter, 

Longfellow is thans voor de tweede maal weduwnaar. Zijne eerste 

gade verloor hij in 1861 op hoogst droevige wijs. Terwijl zij zegel-

lak deed ontbranden ten gebruike, deed eene vonk hare kleederen 

vuur vatten en de daarbij gekregen brandwonden veroorzaakten haren 

dood. Tijdens zijn tweede weduwnaarschap zocht hij afleiding in 

een hernieuwd bezoek aan Engeland, Italiö en andere europesche 
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oorden. Den 27 Mei 1868 verliet hij daartoe zijn vaderland. Bij 

die gelegenheid werd hem te New-York een publiek afscheids-

diner gegeven, waar het niet aan huldeblijken ontbrak. Bij 

zijne landing te Liverpool was hem een niet minder hartelijke 

welkomst bereid. Na enkele dagen vertoef in die handelstad 

vertrok hij naar Carlisle, waar hij o. a. plegtig werd verwel

komd door het genootschap The Literary and Mechanics In

stitutie. In zijn antwoord gaf hij op het innigst getuigenis van zijne 

erkentelijkheid en zijn genoegen, dat hij zijnen naam geacht en geliefd 

mogt vinden in het land zijner voorouders, waar hij niet had 

gedacht onder de levenden, slechts op den akker der dooden, nog 

eenige herinnering van zijn geslacht te zullen ontmoeten. In de helft 

der maand Junij bragt hij een bezoek aan Engelands tweede aka-

demie-stad, Catnbridge. De universiteit bewees hem uit haren en 

Engelands naam de vereerendste onderscheiding, door hem honoris 

causa te benoemen tot doctor in de regten. In den namiddag van 

Zaterdag 4 Julij viel hem de eer te beurt in bijzonder ge

hoor bij koningin Tictoria op het kasteel van Windsor te worden 

ontvangen. Te Londen werd hem een groote maaltijd aangebo

den, in het Langham-hötel, Portland-place. Dat diner had wèl 

een internationaal karakter: de beroemdste mannen van beide zijden 

van den Atlantischen Oceaan zaten daarbij aan. Engelands staats

man Gladstone bragt hem den heildronk toe, en in onderschei

dene kleine attentiën bleek hoe opregt men den gast huldigde. 

Alvorens den togt naar het zuiden van Europa aan te van

gen, bragt Longfellow nog eenige dagen door op het eiland 

Wight, als de gast van een verwanten geest, Engelands gelau-

werden dichter Tennyson. 

Nog een woord over de woning waarin Longfellow zijn do

micilie heeft gevestigd: daaraan is eene belangrijke historische 

herinnering verbonden. Dezelfde ruime oude vertrekken, thans 

door den dichter ingenomen, strekten eenmaal ten verblijf aan 
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Amerikaas beroemdsten zoon, den held van den bevrijdings

oorlog — Washington. Eeeds in den aanvang van dien 

krijg, toen Washington door het kongres was benoemd tot op

perbevelhebber der strijdmagt, waren de engelsche troepen in 

het bezit van Boston. Tot het belegeren daarvan werden die der 

patriotten gekonoentreerd in de omliggende gemeenten. Washing

ton zelf begaf zich naar Nieuw-Engeland om de bewegingen te 

leiden, en vestigde zgn hoofdkwartier te Cambridge, in hetzelfde 

gebouw, zooals wij zeiden, nu door Longfellow bewoond, en dat hij 

niet verliet dan na de zege behaald te hebben. Waar nu de Muzen 

huisvesten, gaf toen de god des oorlogs zijne bevelen, gingen de 

groote mannen der omwenteling, de grondvesters der Unie, in en 

uit: geen wonder dan ook, dat de Amerikaan gaarne deze woning 

bezoekt, om hulde te brengen èn aan den roem van het tegen

woordige èn aan de glorie van het verledene. Longfellow zelf 

sprak in de volgende dichtregelen van de herinneringen, door den 

blik op de eiken beschot-paneelen van zijn studeervertrek voor 

den geest geroepen: 

Once, ah, once, within these walls 
One whom memory oft reoalls, 
The fathei' of Ma country, dwelt. 
And yonder nxeadows broad and damp ' 
The flrcs of the besieging camp 
Encircled with a burning helt, 
Up and down these eehoing stairs, 
Heavy with the weight of cares, 
Soimded his majestic tread; 
Yes, within this very room 
Sat he in thqse hours of glooni, 
Weary both in heart and heod. 

In 1835 verscheen Longfellows proza-werk Outre mer, het 

verhaal Kavanagh ia 1849, en zijn jongste werk, 'de New 

England Tragedies, in 1868. 
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De New England Tragedies zijn niet zdó gunstig ontvangen, 

dat men zou kunnen verwachten ze ooit onder zijne meest popu

laire werken gerangschikt te zien; inderdaad zij laten den 

lezer onbevredigd, en zouden gewis den toeschouwer nog minder 

tevreden stellen. Hij zelf zeide ze geschreven te hebben om de 

moraal die zij leeren; een onberaden ondernemen zeker, en nog 

wel van geen nieuweling-auteur, die moest weten dat met enkel 

moraal geene tragedie te kneden is , dat daar nog eenige andere 

ingrediënten dienen bij te komen, en, wat de hoofdzaak is , dat 

de maker genie hebbe voor het genre, welks bezit bij Longfel-

low althans uit deze zoogenaamde tragedië'n wel geenszins gebleken is. 

Behalve zijne eigene en door hem vertaalde werken, is Long-

fellow ook in sommige ondernemingen met anderen gemeenschappelijk 

betrokken geweest; ook heeft hij Bloemlezingen of Verzamelingen uit

gegeven. Zoo verscheen van hem in 1845, in zamenwerking met 

den hr. 0. C. Feiten: de Poëten en de Poëzy van Europa, 

met inleidingen en biografische schetsen; in 1846, een verzame

ling gedichten uit onderscheiden bron, onder den titel The Waif, 

en in 1847 een tweede, The Estray. 

Dat vele van Longfellows voortbrengselen ook door vertalin

gen buiten des dichters vaderland zijn bekend geworden, behoeven 

wij wel niet te zeggen; ook is het onnoodig allen aan te wijzen. Slechts 

dit: The Song of Hiawatlia is niet alleen in vele levende talen 

overgebragt geworden, maar ook in het Latijn, door professor 

F . W. Newman (1862); eene muziekale bewerking verscheen ten 

jare 1861, in het Covent-Garden Theatre te Londen. 

Yan al zijne verzen, wier aantal groot is , te gewagen, zal hier 

wel niet worden verwacht, en nog minder dat wij in eene be

paalde beoordeeling zouden treden. Slechts een enkel woord nog 

over een en ander stuk. 

Onder de werken van meer omvang behoort The Spanish Student 

(voor het eerst verschenen in 1843), een drama in drie bedrijven. 
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Hoe men over dit drama, èn als dicht- èn als tooneelwerk, moge den
ken, bet valt niet te ontkennen dat er leven in is. Behalve de figu
ranten, komen er 18 personen in voor. Het is geschreven in 
rijmlooze verzen, nu en dan afgewisseld met proza en ingevoeg-
den zang. 

Een ander uitvoerig dichtstuk, de Evangeline, a tale of Aca-

dia, verscheen in 1847, in rijmlooze hexameters. Het verbaal is 

gegrond op eene smartelijke, aandoenlijke gebeurtenis, uit de tijden 

uer britsche kolonisatie in het noorden van Amerika. Ten jare 

1713 werd Acadia, later Nova Scotia of Nieuw-Schotland gehee-

ten, door de Franschen aan Groot-Brittanniö afgestaan. Daarbij 

werd weinig acht geslagen op de wensohen der bewoners, en 

het kostte vrij wat moeite om hen te bewegen tot den eed 

van trouw aan de briische kroon. Eenigen tijd later brak de 

oorlog weder 'uit tusschen de Uranschen en de Engelschen in 

Canada; de Acadiè'rs werden beschuldigd tegen hunnen tegenwoor-

%en souverein te hebben geheuld met de Franschen, van wie 

zij afstamden en met wie zij nog door menigen band van verwant

en vriendschap waren verbonden; zij zouden namelijk den vijand, 

*>ij het beleg van Beau Séjour, met levensmiddelen en krjjgsbe-

hoeften hebben bijgestaan. Of de beschuldiging al dan niet op fei

ten berustte is nooit voldoende uitgemaakt geworden. Hoe hetzij, -

de gevolgen waren hoogst rampzalig voor de AcadiSrs. Het britsch • 

gouvernement wilde hen voor het vervolg onschadelijk maken, op 

de wijze als in de oudheid de overweldigers zich van de onderwer

ping der door hen overheerde volkeren trachtten te verzekeren. 

Gelijk o. a. Assyrie' en Babel het volk van Israël en Juda wegvoerden 

uit het vaderland naar ver verwijderde oorden hunner uitgestrekte mo

narchie, en het ellendig restje des volks, dat in het land werd 

gelaten, vermengden en overstroomden met kolonisten van elders, — 

zoo beval Engeland de Acadiè'rs van hunne erven te ontzetten 

en hen te verspreiden door de andere koloniön op verren afstand 
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van hunne oude haardsteden. Het besluit werd geheim gehouden, 

tot dat in diepe stilte alle maatregelen wèl waren belegd, om het 

op één gegeven oogenblik eensklaps in zijn geheel uit te voeren. 

Toen alles gereed was, liet de gouverneur de geheele bevolking 

bijeenroepen. Daar werd aan die lieden medegedeeld dat alhunne lan

derijen, vaste goederen en vee, van wat soort ook, kortom alles, 

ten behoeve der britsche kroon waren verbeurd verklaard; dat hij 

order had, hen allen te scheep naar verwijderde koloniën te doen 

voeren, en zij tot op het oogenblik van hunne inscheping in ver

zekerde bewaring moesten blijven. Het dichtstuk beschrijft de lot

gevallen van eenige personen door dat verschrikkelijke vonnis 

getroffen, en wie het gelezen heeft,' zal zich wel niet verwon

deren dat het in Amerika zoo veel bijval heeft gevonden: een 

bijval zeker niet alleen door het aandoenlijk onderwerp, maar 

gewis ook door de aangrijpende behandeling te weeg gebragt. 

Beide hebben in dit stuk in groote mate bijgedragen tot 's dich

ters populariteit in zijn vaderland; wat mede het geval is met 

het derde uitvoerige dichtstuk, reeds genoemd: 

The Song of Hiawatha (1855). De mythologie der Indianen 

van Noord-Amerika kent een personaadje van wonderbare geboorte, 

onder hen gezonden om de aarde voor hen bewoonbaar te maken 

en hun de kunsten des vredes te onderwijzen. Natuurlijk heeft de 

legende onder de verschillende stammen een gewijzigde kleur en 

de personaadje draagt'onderscheidene namen; een dezer namen is 

Hiawatha. Deze overlevering, met andere indiaansche legenden 

doorweven, vormt het onderwerp van het gedicht; het tooneel er 

van is de zuidelijke oever van het Lake Superior. Van dit dicht

stuk zag in 1862 een nederduitsche dichterlijke vertaling in de 

versmaat van het oorspronkelijke het licht, door dr.L. S. P. Mey-

boom, bij Gfebr. Kraay, te Amsterdam. 

Het vierde der gedichten van meer omvang, ontleend aan de 
intieme geschiedenis van de eerste volkplanters, is de Vrijerij 
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van Miles Standish (The '.Courtship of Miles Standish, ver
schenen in 1859), in negen afdeelingen en rijmlooze verzen. De 
hoofdpersoon, de Mars der Pelgrim-vaders, is zeker ook buiten 
dit dichtwerk onder ons eene kennis. Immers, hoewel Bngel-
schen, waren de meesten dier Pelgrim-vaders reeds uit hun 
vaderland uitgewekenen en hadden in Nederland een toevlugts-
oord gevonden, voornamelijk te Leiden. Het gedicht zelf is ons 
algemeen lekend geworden in de zoo verdienstelijke Overbrenging, 
door wijlen onzen S. J. van den Bergh uitgegeven en op ver
scheidene plaatsen door hem voorgedragen. 

The Golden Zegend, in '1851 verschenen, heeft mede niet 
weinig bijgedragen tot 's dichters roem. 

De verzamelingen min of meer in onderling verband staande 
kleinere gedichten stippen wij slechts aan. 

De Tales of a wayside Inn verschenen in 1863, en behoo-
ren dus tot zijne latere werken. De Voices of the Night waren 
de vroegste. Daarnevens vinden wij eenige nog uit zijn sehool-
tijdperk, althans alle vóór zijn twintigste jaar gedicht. De Bal
laden met eenige andere stukken werden in 1842 uitgegeven, 
gevolgd in 1843 door de Poems on Slavery. In 1849 zag 
bet licht The Seaside and the Fireside. Behalve eenige Songs, 
Scmnets, en een aantal Miscellaneous Poems, de Flower de 
Lace, gaf hij in '1858 twee "vlugten" Trehvogels (Birds of 
Passage.) Door dichterlijke vertaling, uit het Dtritsch, Italiaansch, 
Spaansch, bragt hij menig stuk uit den vreemde ter kennis zijner 
landgenooten, waaronder Dantes Gomoedia in 1867. 

De vertaling van Dante is in rijmelooze verzen, en zoo dit als 
een verdienste mag gerekend worden, dan is zij hoogverdienstelijk 
m het opzigt van getrouwheid, daar zij als ware het meercndeels 
schier Woordelijk is. 

Ongetwijfeld is Longfellow in zijn vaderland zeer populair. Er zijn 
echter critici, die meenen dat zijn regt daarop betwistbaar is. 
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De volksregtbank evenwel stoort zich gewoonlijk niet veel aan 

de pleidooijen der kritiek. Beide ook zien niet met hetzelfde oog, 

en de criticus heeft geen regt het zijne voor dat des volks in de 

plaats te stellen. Doch wij hebhen niet in de diskussie te tre

den , en moeten het feit aannemen, dat Longfellow, het zij dan meer 

of minder wettig, de populariteit bezit. En nu mogen er grooter 

dichters, als zoodanig, zijn, populariteit is toch niet zonder be-

teekenis. Laat de groote bard zingen voor zich zelven en de 

weinigen, die hem in zijne adelaarsvlugt kunnen volgen, of mee-

nen dat te kunnen, — hij die zingt voor zijn volk, en door 

dat volk'wordt begrepen, gewaardeerd, heeft dan toch meer in

vloed op zijnen tijd, en wordt ook bij volgende geslachten nog 

zoo dra niet vergeten. Groot als dichter zeker was Vondel, maar 

populair — uitgenomen welligt in den tijd van en door zijne he

keldichten — is hij niet geweest, en is hij ook nu nog niet 

geworden, ondanks van Lenneps voortreffelijke uitgave zijner werken, 

ondanks standbeeld en Vondelsfeest, én zijn naaffijaan wandelpark en 

nieuwe straat gegeven. Het volk kent hem alleen uit een en an

der ten onregte hem toegeschreven rijmpje, en den verfonfaaiden 

Gijsbrecht, zoo als die ten tooneele verschijnt. En hoe het zelfs 

onder de beschaafden en geletterden met de kennis aan Vondel 

geschapen staat? Wij gelooven, met enkele uitzonderingen, —-

schraal; ofschoon men hem ook, bij bloote traditie, den prins der 

dichters roemt. Op het volk heeft hij weinig invloed gehad, en 

op de poëten na hem? De wanvormige en wansmakelijke vruchten 

tier naastvolgende eeuw geven daarvan geen gunstige getuigenis. 

De heer Charles Boissevain heeft in de Gids van 1869 (dl. III, 

bl. 263 en volgg.) eene opzettelijke studie gewijd aan Longfellows 

populariteit, ter gelegenheid der verschijning van de New Eng-

land Tragedies. Longfellow komt er niet gemakkelijk door in het 

examen voor den heer Boissevain, die "uit volle overtuiging's mans 

vermaardheid ten eenenmale onevenredig acht aan zijne dichterlijke 
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gave." Maar... de volksregtbank zal zich ook om dit pleidooi 

tegen Longfellows populariteit niet bekreunen en hare eigene uit

spraak wel handhaven in het hoogste ressort. En ook . . . welligt 

zou een advokaat van partij niet weinig weten aan te voeren om 

de bewijskracht van het pleidooi te ontzenuwen. 

Zeker niet als het keurigste onder de keurigen, maar slechts 

in het algemeen als een proefje, om de pagina niet blank te laten, 

volgt hier een enkel van Longfellows kleinere verzen : 

M A I B M H O O D . 

MAIDENI witli the meok, brown eyes, 
In whose orbs a shadow lies, 
Like the dusk in. evening skies! 

Thou whose looks outshine the sun 
Golden tresses, wreathed in one,. 
As the braided streamlets run! 

Standing, with reluctant feet, 
Where the brook and river meet, 
"Womanhood and ohildliood ileet! 

Gazing, with a timid glanco, 
On the brooklet's swift advance, 
On the river's broad expanscl 

Deep and still, that gliding stream 
Beantiful to thee must seem 
As the viver of a dream. 

Then why pause with indecision; 
When hright angels in thy vision 
Beckon thee to fields Elysian? 

Seest thou shadows sailing hy, 
As the dove, with startling eye, 
•Sees the falcon's shadow fly ? 
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Hearest thou voices on the ahore, 

That our ears perceive no more, 

Deafened hy the cataract's roar? 

O, thou child of many prayers! 

Life hath quicksands, — Life hath snares, 

Care and age come unawaresl 

Like the swell of some sweet tune, 

Morning rises into noon, 

May glides onward into June. 

Childhood is the bough, where slumbercd 

Birds and blossoms many nuinbered: — 

Age, that bough with snows encnmbered. 

Gather, then, eaeh ilower that grows, 

When'the young heart overflows, 

To embalm that tent of snows. 

Bear a lily in thy hand; 
Gates of brass cannot with stand 
One touch of that magie wand. 

Bear through sorrow, wrong, and riith,, 
In thy heart the dew of youth, 
On thy lips the smile of truth. 

O, that dew, lïke balm, shall steal 

Into wounds, that cannot heal, 

Even as sleep our eyes doth. seal; 

And that smile, like sunshine, dart 

Into many a sunleas heart, 

Por a smile of God thou art. 
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B E N J A M I N DISRAELI. 

fc eender schetsen van het werkzame en merkwaardige leven 

Tan Benjamin Disraeli vinden wij in korte woorden de volgende 

kwalifikatie der bekwaamheden en hoedanigheden van het hoofd 

«Ier Conservatieve party in Engeland; de Tory bij uitnemendheid wordt 

daarin kort en bondig genoemd; "een der knapste novellisten, een 

ei' welsprekendste en scherpste redenaars, en de moedigste en 

meest onverschrokken staatsman die ooit in Engeland heeft geleefd," 

•tfoewel op den overtreffenden trap waarin deze eigenschappen zijn 

opgesomd, door onpartijdige beoordeelaars misschien wel wat zou 

kunnen worden aangemerkt, is het toch zeker dat Disraeli, èn als 

htterator, èn als spreker, èn als politicus, een niet alledaagsche ver

maardheid in Engeland en in de beschaafde wereld heeft verkregen. 

Hij behoort ten volle te huis onder de "mannen van beteekenis in. 

onze dagen", van beteekenis in dubbelen zin, op verschillend gebied, 
e n is dus waardig in onze verzameling te worden opgenomen. 

Zijne levensschets zal tevens kunnen strekken tot verduidelijking 

van hetgeen in deze bladen over Gladstone en John Bright ge

schreven is , de twee politieke antagonisten van denman, wiens poli

tieke en litteraire loopbaan wij hier beknoptelijk zullen schetsen. 

11 
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Disraeli stamt af van een israelietische familie. Zijn vader, 

Isaac, was gehuwd met een dochter van George Basevi, vredereg-

tér te Brighton, en was een groot beoefenaar van kunsten en 

wetenschappen, zoodat het hem onmogelijk was zich tot den han

del te bekwamen, waartoe hij zou worden opgeleid. Wij vinden 

nergens vermeld of, en zoo ja wanneer, de oude Disraeli tot het 

christendom overging; wij weten dus niet of zijn zoon Benjamin 

alleen van godsdienst veranderde. .De held van onze schets is 

te Londen geboren, en was als Mnd bevattelijk en weetgierig. 

Zijn vader, die persoonlijk zeer weinig invloed op Benjamins op

voeding uitoefende, zond hem naar een kostschool, waar hij het 

eerste onderwijs genoot. 

De jonge Disraeli profiteerde niet van openbare scholen of 

universiteiten, maar bragt het desniettegenstaande zeer ver in de 

wereld. Men heeft reden te gelooven dat een predikant der uni-

tariërs de studiën van den jongeling op de kostschool leidde. 

Of in dit feit de overgang tot het christendom moet worden 

gezocht, weten wij niet; maar waarschijnlijk is het, indien de 

oude Disraeli niet reeds vroeger het christendom had omhelsd, 

de oorzaak van Benjamins geloofsverandering geweest. Zoo veel is 

zeker dat Isaac Disraeli niet op een israelietische begraafplaats 

is ter aarde besteld, maar in de engelsehe kerk te Bradenham 

in Berkshire rust. 

De eerste stap dien de jongeling, nadat hij "uitgeleerd" was, in 

het maatschappelijke leven deed, was zijne plaatsing op het no

tariskantoor van Swain en Co. te Londen, eene firma die thans 

nog, doch onder anderen naam bestaat. Zeer kort was zijn ver

blijf aldaar; nog vertellen de oud-gedienden van de firma elkander 

dat hij den geheelen dag las. De vader gaf aan den litterairen aan

leg van zijnen zoon toe, hij dwong hem niet te doen wat hij liever 

niet wilde, en met vreugde ging Disraeli zich aan de letteren 

wijden. Zijne eerste werken kunnen moeijelijk opgegeven worden; 
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in het openbaar deed hij zich voor het eerst als schrijver kennen 

<loor zijne medewerking aan een Toryblad getiteld The Bepresen-

tative, dat de streng konservatieve beginselen tegen de meer ge

matigde behoudende partij verdedigde. Hoewel zijn naam niet 

genoemd werd is het later gebleken dat hij een der hoofdredak-

teuren was van dit blaadje, dat zeer kort leefde; na vijf maanden 

in het jaar 1826 bestaan te hebben was het dood. Niettegen

staande men in alle biografiën van Disraeli van deze omstandigheid 

gewag vindt gemaakt, schreef hij in 1861 aan den hr. Sheaha, 

«ie eene geschiedenis van Buokinghamshire vervaardigd, maar 

vooraf de proeven aan Disraeli gezonden had, om; te vernemen 

of deze ook aanmerkingen had te maken op hetgeen over de fa

milie Disraeli gezegd werd, het volgende: "Ik heb geene bij

voegingen gemaakt, maar alleen de vrijheid genomen een en 

•ander te verbeteren en zamen te vatten, dat gij zoo vriendelijk 

zijt geweest over mij te zeggen, ft heb. gedurende mijn geheele 

leven als regel aangenomen niets 'te refuteren wat aangaande 

mijnen'persoon valschelijk mogt worden gezegd, als dit mijne 

«er niet kwetste; maar wanneer in het oog loopende dwalingen 

aan mijn oordeel worden onderworpen, dan geloof ik dat men 

het geen egoïsme kan noemen wanneer ik ze verbeter; b. v, de 

zoo dikwijls herhaalde geschiedenis van een dagblad The Bepre-

sentative, waarin ik nooit een regel schreef, en'waarvoor ik 

nooit verzocht ben een regel te schrijven." Wij hebben thans beide 

partijen over de kwestie laten spreken, en voorts opgegeven wat 

de biografen volhouden en wat Disraeli zelf schreef, althans 

naar men zegt: de lezer zoeke nu zelf de waarheid en be-

slisse. 

Het eerste werk waarmede Disraeli zich naam maakte en de 

aandacht der wereld op zich vestigde was Vivian Grei/.Be in

druk, te weeg gebragt door de verschijning van dit boekin 1827, 

was onbeschrijfelijk. De naam van den schrijver werd niet genoemd, 
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«n al had men dien ook genoemd, niemand kende hem, zoodat 
de vermelding noch hem noch den uitgever aan toeneming van 
dehiet had kunnen helpen. Maar die vermelding was ook niet 
noodig, het werk nam geheel Londen met storm in. De alge-
meene inhoud van den roman is de schildering van de loophaan 
eens jongelings zonder maag of vriend, maar met genie en 
eerzucht, en die eene politieke celebriteit wordt. Zoo de schrij
ver zich zelven daarmede bedoeld heeft, dan was hij een 
uitstekend profeet, zijnen voorvaderen waardig. Intrigue is er 
weinig in het boek, de jeugd en de zorgelooze haast bij de be
werking gemaakt stralen er in door.. En toch was het in vele 
opzigten een merkwaardig werk, een van de belangrijkste verschij
ningen in de litteratuur: zoo althans is het oordeel van de meer
derheid. Dat het werk koopers vond bewast het feit dat in het 
jaar der uitgave tien drukken verschenen, en dat er in Londen, 
ja in geheel Engeland, weinigen gevonden werden die het niet 
verslonden hadden. Het pikante er in was, dat alle perso
nen die er in werden voorgesteld in werkelijkheid bestonden. 
Voor hen die Disraelis eersten roman gelezen hebben, en wie heeft 
dien niet gelezen, en met de londensche wereld van vódr 30 jaren be
kend zijn, is het niet onaardig, hier de voornaamste personen ieder 
met zijn tweede ik te vermelden: B. Disraeli (Vivian Grey); 
I. Disraeli (Mr. Sherborne); Prins Esterhazy; sir E. Peel (Fitz-
bom); Prins Leopold, later koning der Belgen (Prince of Little 
Lilliput); Metternich; Lady Holland; Princess Augusta; Southey; 
Brummel; Duke of Wellington (Waterloo), Marquis ofLondon-
derry; Clanricarde, of, volgens anderen, Lyndhurst (Marquis of 
öarabas); Brougham (Eoaming Eudge); Canning (Charlatan Gas); 
Eldon (Lord Past Century); Mrs. öoutts (Mrs. Million); Lord 
William Lennox (Lord Prima Donna); Marchiones of London-
derry (M. of Almack's); Prins Gortschakof (Priuce Xtmnpqrtosklw); 
Lady Caroline Lamh (Mrs. Felix Lorraine); Theodore Hook(Sta-
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aislaus Hoak); Marquis of Hertford (M. of Grandgoüt); Duke of 

Norfolk (D. of Juggernaut). 

Later, toen Disraeli op rijperen leeftijd nog eens een herdruk 

van Vivian Grey uitgaf, schreef hij in de voorrede o. a,: "Een 

"warme en overhaaste schets, zoo als er ooit een geschreven is, 

maar gelijk aan haar onderwerp — want, wat is de jeugd anders 

dan een schets? Een kort uur van onzamenhangende beginselen, 

van ongekende hartstogten, van onontwikkelde krachten en van 

onuitgevoerde voornemens." Deze kritiek is bescheiden, maar in 

enkele opzigten waar; en toch heeft de schildering van al die 

heterogene karakters groote, buitengewone verdienste. 

De persoon die onder Yivian Gfrey werd aangeduid was nog zeer 

jong toen hij een reis maakte door Frankrijk, Italië" en Duitschland. 

In Duitschland is hij zeker geweest vóór dat Vivian Grey verscheen, 

want in de laatste deelen wordt de handeling naar den Eijn ver

legd, en duidelijk blijkt het dat de beschreven plekken door 
e%en aanschouwing zrjn opgenomen. Toen hij na de verschijning 

van den roman terugkeerde, was hij ëen lion van de eerste soort. 

Het was algemeen bekend dat hij de schrijver was en hij maakte 

gebruik van de gelegenheid, om in de voornaamste klingen van 

Londen te worden geïntroduceerd. Disraeli was wat men tegen

woordig een swell zou noemen, altijd even chique en als uit een 

doosje gehaald, sterk geparfumeerd en bij de dames gezien. De 

mannen achtten hem hoog, maar de vrouwen vereerden hem en 

voorspelden zijne toekomst. 

In 1829 ondernam onze held op nieuw een. reis; in reis

lustigheid schijnt hij weinig van zijne gegoede landgeuooten te 

hebben verschild; vóór dat hij echter vertrok, zag een werkje 

het licht, dat thans vergeten i s , en een amusant tafereel op

hing van ae sociale en politieke kwestiën van zijnen tijd. Het 
i s getiteld: Adventures of Captain Popanüla, door den 

schrijver van Vivian Grey, en verraadt veel humor. De winter 
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van 1829 werd in Konstantinopel doorgebragt; Syrië, Egypte, 

Nubië werden bezocht en in 1831 verloor hij in Jeruzalem 

bij een oproer bijna het leven. Onderweg arbeidde Disraeli, en 

tijdens zijne afwezigheid werden twee novellen uitgegeven: The 

Young Duke en Contarini Fleming, die niet veel te beduiden 

hadden. 

In het laatst van 1831 werd de zetel voor Wycombe in 

Buckinghamshire in het Parlement vakant. De Whigs stelden 

Charles Grey als kandidaat, Disraeli stelde zich kandidaat voor 

de andere partij. Wij zeggen, voor 'de andere partij, want m 

zijn adres aan de kiezers liet hij wel degelijk uitkomen dat hij 

zich niet zou vereenigen met de Tories, die volgens hem niet 

ferm genoeg waren. Integendeel hij bouwde op radikale stemmen, 

maar opdat de ondersteuning der Tories hem toch niet zou ont

breken, vermeed hij eenige kategorischê veroordeeling dezer 

partij. De kandidatuur had geen gunstigen uitslag, en ook bij 

de spoedig daarop gevolgde algemeene verkiezingen werd de jeug

dige Benjamin, tot zijne diepe smart, geslagen. En toch hield 

hij vol; het ging niet bij de radikalen, het ging niet bij de halve 

Tories, het ging niet bij een onafhankelijke partij, en daarom 

trad Disraeli in 1835 onder de echte Torykleuren als kandidaat 

voor Tannton op. De val van Peel en het herstel van lord 

Melbourne deden hem, niettegenstaande deze laatste het hoofd van 

een Wbig-ministerie was, inzien dat het getij naar de konserva-

tieve zijde liep en dat het zeer verstandig zou zijn zijne zeilen 

naar dien hoek te zetten. Hij verdedigde zoo goed hij kon en mei 

schijn van waarheid de verloochening zijner radikale beginselen, 

maar het geluk wilde hem niet, ook voor Taunton werd hij niet 

afgevaardigd. 

De radikaal O'öonnell had hem duchtig uitgeveegd, en in de 

•woede waarin Disraeli over zijne nederlaag verkeerde, daagde hij 

een zoon van O'Connell tot een duel uit. De regter bemoeide 
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zich met de zaak, en de geslagen kandidaat werd verzocht rustig 

te blijven. In een scherpen brief stelde Disraeli zijnen aanvaller 

op de ergste wijze aan de kaak, en aan het slot zeide hij o. a.: "Wat 

uwe spotachtige aanmerkingen betreft op het weinige succes dat 

ik tot dus verre met mijne kandidaturen gehad heb, veroorloof ik 

mij u te herinneren dat ik mij op niets anders beroepen kan 

dan op het gezond oordeel van het volk. Geen dreigende skelet

ten konden voor mij propaganda maken, geen doodskop en ge

kruiste beenderen zijn op mijne banier te zien. Mijne financiële 

hulpbronnen waren beperkt. Ik behoor niet tot die publieke bede

laars welke met hunne bussen rondgaan in de kapellen waar uw 

geloof gepredikt wordt, en ik ben niet in het bezit van een vor

stelijk inkomen." 

Disraeli had op dat oogenblik te veel haast om groot te kun

nen zijn. Overrompeld door het succes van zijn Vivian Grey, 

verkeerde hij in een staat van overspanning en bedwelming, 

doch de juiste opmerkers zagen wel dat hij het juiste metaal in 

zich had waaruit politici worden gegoten. Nadat hij den mislukten 

kandidaat O'Connell bestreden had, zeide hij voor geraimen tijd aan 
net openbare leven vaarwel. Alleen in litteraire kringen vertoonde 

hij zich; hij was een geregeld bezoeker van den salon van lady 

Blessington, waar de keur van Londens geleerde wereld verscheen, 

en een medewerker aan het door haar uitgegeven JBooh of Beauty. 
De Wondrous Tale of Alsoy, eene Vindicatim of the English 

constitutkm, Hmriette Temple en Venetia zagen kort na elkander 

van Disraeli het licht. In het derde dezer werken geeft de schrijver een 

denkbeeld van de vurigste en meest poëtische' liefde; hij beschrp 

daarin het magische en plotselinge ontstaan en het overweldigende 

van 'een eersten hartstogt in twee wezens die elkander verstaan, 

en opgevoed zijn onder omstandigheden die hen noodzaken de 

ontwikkeling van deze gevoelens zooveel mogelijk te beperken. 

Liefde is, in deze novelle, een deel van het noodlot, eene be-
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stemming, het plotseling vlamvatten van een vuur dat lang smeult 
en alleen op een oprakeling wacht. De Henriette Tempte wordt 
door vele bevoegde beoordeelaars voor het beste werk van Benja
min Disraeli gehouden. In Venetia beproeft de begaafde novellist, 
zonder eenige bemanteling, de karakters van Shelley en Byron 
aan het licht te brengen. Dit werk toont echter aan, hetgeen 
den schrijver reeds dikwijls verweten was, nl. dat hij zich te veel 
op het gebied van het effektvolle en onwaarschijnlijke begeeft, en 
geen meester is in de hooge studie van hetgeen kalm, natuur
lijk en toch verheven is. De lezer wordt somtijds door een too-
neel van hevige woede uitgeput, door de wijze waarop hij 
zich ziet medegesleept: het resultaat blijft echter onvoldoende, 
Hartstogten worden op de wegslependste wijze geschetst, maar 
even als zijne speeches zijn al de hartstogtelijk geschreven blad
zijden van Disraeli proeven van rhetorische, niet van oratorische 
bekwaamheden. 

Eindelijk in 1837 gelukte het den man, die in Vivian Grey 
zijn eigen beeld geschilderd had, voor Maidstone in het Parlement 
zitting te nemen. Het kostte hem groote moeite daartoe te ge
raken, maar doordien eene strenge reaktie tegen de Whigpartij 
bestond, werd hem bij de stemming de zege versohaft. Korten 
tijd later huwde hij met een dochter van het parlementslid Le-
vois, weduwe van een zee-officier Vigney Evans genaamd, die 
hem behalve hare liefde een aanzienlijke fortuin medebragt. 

Dat Disraeli van zijne vrouw houdt moet men aannemen, daar 
hij in 1867 bij eene festiviteit, waar mevrouw aanwezig was, 
openlijk verklaarde dat hij de beste vrouw in Engeland had. 

Disraeli hield zijn maiden-speech in December 1837; zij be
trof eene kwestie die over het geldig verklaren van verkiezin
gen in Ierland was ontstaan. Die eerste speech viel in het water, 
vriend en vijand erkenden dat volmondig, en de spreker, die aan 
het ongeduld van de leden wel bemerkte dat hij geen zeer aan-
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genamen indruk maakte, eindigde met de woorden: "gijzult van 

mij hooren." Als eene belangwekkende bijzonderheid kan hier nog 

worden opgemerkt dat Disraeli dadelijk na O'ConnelI sprak die 

hem zoo had gehekeld, en onmiddellijk gevolgd werd door lord 

Derby, later zijn kollega. 

Niettegenstaande men hem hartelijk uitgelagchen had, ging Dis

raeli voort hier en daar zeer zorgvuldig, en niet te dikwijls een 

duit in het zakje te gooijen; vooral ondersteunde hij de pogin

gen van den hr. Talfourd en Thomas Carlyle om de wetten op 

het kopijregt te veranderen. 

In 1838 werden de voorstellen van Villiers tot afschaffing van 

3e korenwetten door hem zeer krachtig bestreden. Bij de 

meening die wij over de regtvaardigheid van bedoelde wet

ten hebben uitgesproken, in onze schets van John Bright, 

is het onnoodig hier nog te verklaren dat Ware liberalen dit in 

Disraeli ten sterkste moeten afkeuren. Daar ons echter in den 

verderen loop van dit opstel zoo dikwijls gelegenheid tot afkeu

ring zal worden gegeven, willen wij hier bij voorbaat aanduiden 

dat wij, hoewel de begaafdheden van den grooten staatsman er

kennende, ons geenszins met de kern zijner politieke beginselen 

kunnen vereenigen. Zoo bestreed hij in 1839 de jaarlijks herhaalde 

motie van, den heer Hmne tot het verkenen van stemregt aan 

3e hoofden van huisgezinnen; hij betoogde dat, indien men die 

uitbreiding aan het stemregt gaf, men langzamerhand algemeen 

stemregt zou verlangen, en dan zou er hoegenaamd geen stem

regt meer bestaan. Maar daar bleef het niet bij; Disraeli deed 

zich meer en meer als echten behoudsman kennen: in 1840 werd 

böt onderwerp van nationale opvoeding besproken en alle inmen

ging van den Staat in het onderwijs door hem als niet nuttig • 

aangemerkt. Als men aUes aan de regering overliet, zou, meende 
niJ, alles machinaal gaan. 

Dat de man, dien men eerst had uitgelagchen, langzamerhand 
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in achting steeg en eenig gezag begon te krijgen was natuur

lijk. De tijd was nu gekomen dat de appreciatie van de parle

mentsleden naar tuiten begon te werken. Vreemd genoeg, voor

zeker, verdedigde Disraeli de chartisten, wier grieven, volgens 

zijne meening, hoewel in naam politiek, in waarheid op sociale 

ongelijkheden berustten. Hij deed een beroep op de lagere klasse 

der maatschappij, opdat deze haar regt van regeren aan de hoo-' 

gere klassen der maatschappij zou overlaten, die verantwoordelijk 

waren voor de sociale welvaart der lagere.: Disraeli zeide dat de 

aristokratie en de arbeidende bevolking de natie uitmaakten. Ook 

verdedigde hij eenige chartisten voor welke de genade der Kroon 

was ingeroepen, door te zeggen dat hij genade voor hen smeekte, 

daar zij tot de aangevallen partij behoorden; tevens maakte hij 

het aan Thomas Caoper mogelijk een gedicht uit te geven onder 

den brutalen titel: Tke Purgatory of Suïcides, by Tlwmas 

Cooper, a Ghartist. Door de ondersteuning, die door Disraeli aan 

den schrijver werd bezorgd, bereikte deze geheel zijn doel. 

Het ministerie Melbourne-Eussell werd in 1841 alles behalve 

populair. De toestand van Engeland was voorzeker niet gunstig, 

honger heerschfce overal, en de anti-corn-law league maakte zich 

gereed tot den laatsten reuzenstrijd. De mannen van de. vrijhan

del-beweging: begonnen voor hen die het roer van staat in han

den hadden even gevaarlijk te worden als de chartisten. De Tories 

besloten van de gelegenheid gebruik te maken, en door eene 

motie, waarin een votum van wantrouwen tegen het ministerie werd 

uitgedrukt, dit te doen vallen. Ter ondersteuning van die motie 

hield Disraeli een belangrijke rede. Nogmaals sprak hij zijne sym

pathie voor de chartisten uit, en betreurde het dat tegenover 

deze fraktie zoo weinig medelijden door eenige partij was getoond. 

De;motie werd niet aangenomen, doch later had Disraeli bij 

het bestrijden van maatregelen van het kabinet Eussell meerma

len gelegenheid zich als een der leiders van de konservatieve partij 
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te doen hooren, In het einde van 1841 werd air Rohert Peel 

voor de tweede maal premier van Groot-BrittanniS. Onder zijn 

bestuur kwamen vele en groote zaken tot stand; er ontstond een 

ommekeer in de staatkunde van sir Bobert, die van de Tory-

beweging gebruik had gemaakt om op het' kussen te geraken, 

doch later zoo liberale handelingen verrigtte dat; hij in Disraeli ,een 

bestrijder vond, niettegenstaande diezelfde tegenstander, in 1841 toen 

bij bij de algemeene verkiezingen voor Shrewsbury was afgevaardigd, 

als lid van het nieuwe kabinet Peel werd gedoodverwd. Peel heeft 

m latere jaren, toen Disraeli hem tot het aanbeeld gebruikte 

waarop zijne hamerslagen vielen, dikwijls bedektelijk te kennen 

gegeven, dat hij misschien beter had gedaan in der tijdDisraelis 

ondersteuning te koopen. 

Peel begon in het jaar 1842 zijn nieuw tarief van in- en 

uitgaande regten, gebaseerd op het systeem van vrijen handel, 

bij het Lagerhuis in te dienen, hg welke gelegenheid Disraeli 

verklaarde; dat het geen monopolie der liberalen kon zijn om de 

beginselen van vrijen handel voor te staan. Hij meende dat het 

aangeboden tarief niet kon worden beschouwd als eene verande-

™g van rigting' van het ministerie; doch toen bij de begroo

ting voor 1842 andere maatregelen van liberale strekking werden 

voorgesteld, gaf hij niet zoo gereedelijk zijne adhesie. Zorgvuldig 

verborg hij toen zijne opinie, en zeide dat de voorstellen 

voor tweeledige uitlegging vatbaar waren,' en door verloop 
yan tijd moesten worden geregtvaardigd of veroordeeld. Eerst 

ia 1843 brak hij met Peel en diens ministerie. Algemeen was 

toen. het geloof verspreid dat de premier in het geheim de po

gingen van de anti-korenwet-beweging schraagde, om later te 

beter in cle gelegenheid te zijn aan,die wetten den genadeslag te 

geven. De onrast van de landeigenaars en van hen die bij de niet-

intrekking der korenwetten belang hadden, openbaarde zich meer 

en meer, de young England partij verzette zich reeds bij voorbaat 
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tegen de maatregelen welke men van Peel verwachtte, en Disraeli 

werd haar tochtige vertegenwoordiger. Hij verdedigde de stel

ling dat Engeland door de jeugd moest worden gered, en in 

zijne omstreeks dien tijd verschenen novellen Sybill en Cormgsby 

gaf hij daarvan blijk. "Young England" beschouwde deWhigsals 

onmogelijk, de konservatieven als onbestaanbaar, het radikalisme 

als bederf, loyauteit was dood, en godsdienst niets anders dan een 

gegalvaniseerd ligehaam. Een nieuwe partij, de yoimg England 

partij, zou redding aanbrengen. Het land zelf bemoeide zich niet 

veel met de nieuwe beweging; eerbied noch liefde werd voor 

haar opgewekt, en de partij zelve gevoelde dat zij geen bepaald 

politiek geloof had. De regering nam geen notitie van de zaak, 

en zag er geene bijzondere politieke strekking in. 

Onder de beginselen van de nieuwe partij behoorde o. a. de 

verwerping van alle ondervinding. Disraeli zeide: "groote mannen 

hebben geene ondervinding noodig"; zeer pedant, maar onwaar, 

niettegenstaande hij tot ondersteuning van zijne, meening mannen 

als Raphael, Grotius, Loyola, Wesley, Luther en anderen aan

haalde. Een man is —volgens Disraeli — alleen dan groot, wan

neer hij voortgedreven door zijne hartstogten handelt, en alleen, 

dan onweerstaanbaar, wanneer hij met zijne verbeeldingskracht werkt. 

Zijn politiek ideaal was monarchaal en feodaal; de middenklasse 

werd zeer beleefd ter zijde gesteld als onwaardig in aanmerking 

te worden genomen; de chartisten en de Kroon moesten een hei

lig verbond sluiten: de eersten zouden panem et circenses, de 

tweede zou eene onbeperkte magt hebben. 

Disraeli was de meest overdreven man van "het jonge Engeland", 

en wat hierboven gezegd is waren zijne denkbeelden, zooals hij 

ze in Conmgsby openbaar maakte. De Kerk moest van den Staat 

worden gescheiden; door boven den Staat te worden geplaatst, 

zouden de priesters van God de tribune worden van het volle van 

het nieuwe, Utopia. 



BENJAMIN DISRAELI. 169 

Tot het jaar 1846 schitterde Disraeli in de oogen zijner partij 
door de hevige bestrijding van het ministerie Peel, die vooral 
op het oogenblik dat het vrijhandelsysteem zegevierde buitenge
woon was, en niet ophield, toen in 1846 John Eussell als pre
mier optrad. Geregeld kweet Disraeli zich van zijne taak, overal 
dan het eene en dan het andere monopolie verdedigende, waar
door hij op het laatst van 1849 als de chef van de oppositie werd 
aangemerkt, en een aanhang van rijke en invloedrijke mannen 
kreeg die hem van dag tot dag in rang en eer deed stijgen. 
Van 1846 tot 1852, toen hij voor het eerst als minister optrad, 
ging hij systematisch hooger op de ladder der staatkunde, en steeg 
» de achting van alle leden van het Parlement en van een groot 
gedeelte van het engelsche volk, dat, hoewel niet in alles met 
hem sympathiserende, een van Bngelands'groote mannen in hem 
leerde waarderen. 

Het kan hier niet onopgemerkt blijven dat Disraeli den 3 
December 1848 lady Blessington geluk wenschte "met het 
succes van den toekomstigen imperator." Daarmede werd niemand 
anders bedoeld dan Lodewijk Napoleon, die te Londen de salons 
van lady Blessington had bezocht en pas tot president van de 
•Fransche Kepubliek was gekozen. Deze uitdrukking van Disraeli, 
kort na de verkiezing van Napoleon tot hoofd van een gemeenebest, 
oewijst ten duidelijkste den scherpen politieken blik dien de staats
man in de toestanden van Europa had. 

Door de aanneming eener motie van lord Palmerston, waarin 
"ij door de Derby-Disraelisten ondersteund werd, viel het kabinet 
Bussell in 1852, en werd lord Derby door de koningin ontbo
den. Derby mam de opdragt tot het vormen van een ministerie aan 
en bad zijne kollegaas gevonden. 

Benjamin Disraeli, de Vivian Crrey, had het toppunt zijner 
z e" beschreven eerzucht bereikt: bij werd minister van financiën 
e a k°0:fd der regering in- het Lagerhuis. Het geheele land was 
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verrast door de optreding der protektionisten: een naam die hun 
nog altijd gegeven werd. 

Disraeli werd dadelijk geïnterpelleerd. De vrpandelsmannen 
lieten hem door het parlementslid Villiers in het openbaar vra
gen, of hij zich aan het vrijhandelsstelsel zou houden; zijn ant
woord was dat geen terugwerkende maatregelen zouden genomen 
worden; een kategorische repliek gaf hij niet. Tevens kondigde 
hij de wetten aan die de regering zou indienen, waaronder eene 
nieuwe militaire organisatie was, en hij verzocht lord Russell, 
als leider der oppositie, even zoo zijn programma kenbaar te ma
ken als hij dit had gedaan. 

Lord Palmerston getuigde van de nieuwe militaire wetten dat 
zij niet hoog genoeg te waarderen 'waren, en inderdaad werden 
zij alleen door de radikalen bestreden, en met eene meerderheid van 
45 stemmen aangenomen. Doch ook het ministerie had toe te geven, 
het moest bukken voor de onvermijdelijke free trade, doch niet 
ten zijnen nadeele, daar de verkiezingen van 1852, alleen uit
geschreven om te zien of het volk de ministers wilde, ten hunnen 
voordeele uitvielen. Dat Disraeli door zijne militaire wetten aan 
Engeland veel voordeel heeft verschaft is zeker; toen hij aan het 
bewind kwam hadden de Engelschen 40 stukken geschut, toen 
hij zijn ambt nederlegde bezaten zij 200, waarvan de meesten 
tegen Sebastopol werden gebruikt. 

Niettegenstaande de verkiezingen leden Derby-Disraeli bij de 
begrooting de nederlaag, en den volgenden dag was lord Eussell 
in zijn vroeger ambt hersteld. Dat de schrijver van Vivian Grey 
door zijne betrekking en door de wijze waarop hij haar vervuld 
had in het Parlement en ook daar buiten nog veel meer achting had 
verworven, behoeft geen betoog; hij had getoond te kunnen rege
ren en te kunnen administreren, even goed als hij kon praten en 
bespotten. De kern der natie was hem dankbaar voor de mili
taire regeling. Het tooverachtige epitheton van Right Honourable 



BENJAMIN DISRAEU. 171 

kon hem niet meer worden ontnomen en was een goed lokaas 
voor volgende verkiezingen. 

Wij zullen Disraeli in 2ijne loopbaan niet volgen in de zes 
jaren gedurende welke hij als gewoon parlementslid in funktie 
was,, maar vinden hem in 1858 op de ministersbank terug. 
Pahnerstons val was toe te schrijven aan de verwerping van een 
voordragt om de zamenzwering tegen een vreemden souverein op 
engelsehen bodem bij de engelsche wet strafbaar te stellen. Dit 
voorstel sproot voort uit den aanslag van Orsini op Napoleon m , 
een komplot dat op britschen bodem uitgebroeid was. Disraeli 

. stemde bij de eerste lezing der bill voor, maar de verontwaardi
ging door het geheele land was zoo algemeen, dat hij zonder 
eenig voorbehoud eene motie van den hr. Milner Gibson onder
steunde om de geheele bill te verwerpen. De val van het kabinet 
Palmerston en de optreding van een tweede kabinet Derby-Disraeli 
waren het gevolg van de aanneming dier motie, met eene meerder-
beid van negentien stemmen in een zeer talrijke vergadering. 

De eerste verklaring van het nieuwe kabinet ontving het 
Lagerhuis bij monde van Disraeli. Hij gaf te kennen dat de re
gering de kwestie van de parliamentary reform beschouwde als 
eene zaak die niet van partijschap afhankelijk was, dat zij een 
i'zjorm-bill zou indienen welke aan soberminded people genoegen 
zou kunnen geven, en dat die bill niet zou worden voorgesteld 
om aan eenige politieke partij genoegen te doen, of om de be
ogen van de eene of andere klasse te bevoordeelen, maar alge-

meene regtvaardigheid tot grondslag zou hebben. De begrooting 
van 1858 was zoo eenvoudig en populair, dat zelfs Gladstone er 
mets tegen had, dooh in 1859 was die tevredenheid met het 
kabinet niet zoo groot. De liberalen sloten zich digt aaneen met 

vaste voornemen om de verwachte reform-Uil met kracht te be
s t o l , daar zij zich als de aangewezen mannen voor zoodahigen 

maatregel beschouwden. De reform-UU, zoo. als zij door het 
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kabinet Derby-Disraeli was voorgesteld, werd bij eerste lezing en na 
veel disknssie met 291 tegen 330 stemmen verworpen, en hoewel na 
ontbinding van het Lagerhuis en na. nieuwe verkiezingen de minis
ters aan het bewind bleven, werden zij door een votum van wan
trouwen genoodzaakt voor lord Palmersfcon plaats te maken, die 
nu voor de tweede en laatste maal als premier optrad. 

Disraeli was er niet afkeerig van om op nieuw de oppositie aan te 
voeren. Een sterk antagonisme tusschen hem en den hr. Gladstone, die 
als minister van financiën tot het kabinet behoorde, ontstond 
en werd dagelijks grooter. Disraeli was de groote doorn waaraan 
Gladstone voortdurend zijne handen openscheurde; het handels
traktaat met Frankrijk van het jaar 1860 werd sterk door Disraeli 
bestreden, en deze houding maakte hem een weinig impopulair: eene 
impopulariteit, die grooter werd toen hij bij eene diskussie zich 
tegen de italiaansche eenheid verklaarde, en de zelfzuchtige bedoe
lingen van zijnen vriend Napoleon verdedigde. 

Eerst in 1864 herwon hij zijne populariteit, of liever ver
kreeg hij een bijzondere populariteit door zijn speech over den 
pruissisch-deenschen oorlog. Met al zijn oratorisch talent viel 
hij toen do bewegingloosheid der regering aan, en die redevoe
ring was een der edelste en verhevenste ooit door hem uitge
sproken. Niet minder was men over hem tevreden omdat hij 
de eenige openbare persoon in Engeland was, die niet voorspelde 
of openlijk begeerde dat de zoogenaamde gekonfedereerde Staten van 
Noord-Amerika het van hunne broeders zouden winnen, en nog hooger 
steeg de tevredenheid, toen hij in het Parlement in krachtige, man
nelijke taal de groote verdiensten van wijlen Cobden herdacht. 

In 1865, kort na de algemeene verkiezingen, stierf lord Pal-
merston, de veteraan die gedurende een halye eeuw zijn vader
land trouw had gediend. Graaf Eussell nam zijne plaats in, en 
den 12 Maart 1866 werd de reform-iül, de lang verwachte 
wet voorgedragen, en door den heer Gladstone verdedigd. 
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Deze wet verschilde zeer van die door Disraeli ontworpen, maar 
werd voor de eerste maal gelezen zonder dat Disraeli aan de dis-
foissie deel nam. Later echter haalde hij zijne schade in; Glad-
stones wet werd verworpen, den 6 Julij trad Disraeli voor de derde 
maal op als minister, en spoedig werd het helder dat lord Derby 
en hij het eens waren, om dadelijk hunne reform-bill aan het Par
lement voor te leggen. Wederom verklaarde Disraeli dat deze re
form-bill buiten de partijen lag; hij, die zelf een partijkwestie 
er van gemaakt en gemachineerd en gemanoeuvreerd had om de 
wet Bussell-G-ladstone te doen vallen, verklaarde dat het lot van 
ministers daarvan niet meer zou afhangen. 

De derde reform-bill werd aan het oordeel van het Lagerhuis 
onderworpen; zij rustte natuurlijk op andere grondslagen dan de 
twee vorige, doch had tot hoofddoel hervorming, uitbreiding van 
het stemregt. Wij laten de cijfers en bepalingen dezer wet weg, 
omdat zij op het laatst zoo eenvoudig werd, dat al de vooraf
gaande regelingen onnoodig waren; want de oorspronkelijke derde 
oill, de tweede van Disraeli, werd door hem zelvengeamendeerd, 
en tot verbazing van iederen liberaal werd aan elk hoofd van 
een.huisgezin het stemregt. toegekend, behoudens enkele beper
kende bepalingen, b. v. het twee jaren wonen in eene gemeente 
en het betalen van belasting. Het is niet te verwonderen dat, 
toen Disraelis ontwerp, hier en daar gewijzigd, tot wet verhe
ven was geworden, hij er een groote eer in stelde, een zaak in 
het leven te hebben geroepen, waarop hij zelf en G-ladstone 
schipbreuk hadden geleden. ' 

Disraeli, die zoo lang de regterhand van den premier geweest 

as, verdiende zelf eveneens dien eerepost,. en toeii Derby 
m '1868 bedankte voor de eer, nam -Disraeli zijne plaats in; de 
verhevene positie van "eerste minister van Engeland" had Vivian 
öwy verkregen, hooger kon hij niet. 

Üe groote parlementaire strijd van 1868 liep over de iersche 
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kerkaangelegenheden. In de vierde zitting door het Lagerhuis 

daaraan gewijd kwam Gladstone voor den dag met de belangrijke 

verklaring dat de iei'sche kerk moest ophouden eene staatsinstel

ling te zijn. Veertien dagen later stelde Gladstone drie motiiin 

voor, waarbij de afschaffing van de iersche kerk werd uitgesproken. 

De behandeling van deze motiën werd verschoven, doch na dat 

uitstel verkreeg Gladstone eene meerderheid van 60 stemmen, 

die na dePaasch-vakantie met die van vijf nieuwe afgevaardig

den vergroot werd. Eerst wilde Disraeli geen ontbinding en geen 

aftreding, doch toen het Hoogerhuis de motiën van het liberale 

Lagerhuis verworpen had, kon hij wel niet anders handelen. De 

kamer werd ontbonden; nieuwe verkiezingen volgden; en deze 

deden in November 1868 de liberale meerderheid zoo groot wor

den , dat al de leden van het kabinet Disraeli in December hunne 

portefeuilles ter beschikking van de koningin stelden. Gladstone 

zag zich dadelijk met de vorming van een nieuw ministerie be

last en kweet zich van deze taak. 

Dit ministerie bestaat thans (April 1871) nog, en er is op dit 

oogenblik niet veel kans dat Disraeli binnen kort weder de teu

gels van het bewind zal aanvaarden. Hij is weder geworden wat 

hij vroeger was, de chef der oppositie, en heeft sedert 1868 

geene gelegenheid laten voorbijgaan om Gladstones politiek te be

strijden. 

Terwijl deze laatste bladzijden ter perse waren, deed Disraeli 

zich op nieuw en krachtig als tegenstander van Gladstone en diens 

ambtgenooten kennen. De minister'van financiën, de hr. K. Lowe, 

had de staatsbegrooting bij het Lagerhuis ingediend, doch zij 

vond onder de volksvertegenwoordigers zoowel als onder hét volk 

zelf volstrekt geen bijval. Inzonderheid was men niet tevreden 

met de maatregelen door den kanselier der schatkist ontworpen 

tot dekking van het deficit; hij wilde dit tekort doen verdwij

nen èn door verhooging van enkele belastingen, zoo als van het 
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snccessieregt, de income-tax enz., èn door invoering eener nieuwe 
belasting op de lucifers. Yooral tegen het belasten van de lucifers 
verhief zich een algemeene storm, en op regt engelsche wijze,met 
monster-optogten en andere britsche manifestatiën, dwong men 
den minister zijn voorstel in te trekken; ware het tot wet ver
heven geworden, een groot gedeelte van den werkenden stand zou 
er verschrikkelijk door benadeeld zijn geworden. Disraeli was een 
der eersten die zich in het Parlement tegen de lucifersbelasting 
verklaarde, en ondersteunde den hr. White, toen deze voorstelde, 
dat het Huis verklaren zou: "dat de maatregelen, welke de regering 
beoogde, aan het volk nieuwe lasten zouden opleggen, die dooi
de omstandigheden niét geregtvaardigd waren". Ofschoon de motie 
"White verwprpen werd, was dit, vooral als men let op de kleine 
minderheid waarmede de regering de zoogenaamde zege behaalde, 
nog geen bewijs dat het Huis de begrooting, zoo als zij daar 
lag, in behandeling wilde nemen. Disraeli kondigde dan ook aan 
dat hij zou voorstellen te verklaren: "dat de financiële ontwer
pen welke de regering aan het Huis had voorgelegd, onaan
nemelijk waren en door haar op nieuw in beraad genomen moesten 
worden." Toen deze motie in behandeling zon komen (27 April), 
ontving het Lagerhuis van den premier, Gladstone, de mededee-
ling, dat de regering al de maatregelen door den hr. Lowe ont
worpen niet in diskussie zou brengen, ze dus terugnam, maar 
dat zij tot dekking van het tekort een vermeerdering der incorne-
taq; met 2 pence per p. st. zou voorstellen. Disraeli, die had 
medegewerkt om deze nederlaag aan het kabinet Grladstone te be
rokkenen, nam na de mededeeling door de regering het woord 
en betoogde dat het tegenwoordig deficit veroorzaakt is door den 
kanselier der schatkist die twee jaren geleden aan het bewind 
was, en ondanks alle waarschuwingen toch had doorgedreven, 
dat van drie millioen, opbrengst van indirekte belastingen, afstand 
werd gedaan. "Het huis en het land", zeide Disraeli, "zullen 



176 BENJAMIN DISRAELI. 

met genoegen zien dat de voorgestelde maatregelen door de rege

ring worden teruggenomen." 

Meer echter dan door alle parlementaire redevoeringen of politieke 

manoeuvres heeft Disraeli in de laatste twee jaren van zich doen 

spreken door een nieuw letterkundig produkt, een roman, Lothair. 

Yijf-en-twintig jaar lang had Disraeli de pen ter zijde gelegd 

om zich aan de staatkunde te wijden en een koningrijk te regeren. 

Zijn laatste werk was Tancred; wat wonder dat zijn nieuwe arbeid 

met nieuwsgierigheid en belangstelling begroet, in alle talen overgezet 

en door duizenden gelezen en herlezen werd. In Lothair, een zeer inte

ressant , een zeer amusant boek, willen sommige critici bemerken dat 

de pen die den roman zamenstelde zich lang aan schrijven ontwend 

had; zij beschouwen de voorstellingen der daarin voorkomende 

personen in het algemeen onduidelijk en van te gering gehalte. 

Een groot deel van de onwaarschijnlijkheid ligt in de uiterst ver

heven stelling die de held én z '̂ne vrienden in het leven innemen. 

Disraeli heeft hértogen gemaakt —• als minister verstond hij deze 

kunst ook reeds — die allen minstens & 200,000 per jaar te 

verteren hebben, ijzer in Schotland, lei in Wallis en een 

paleis in ieder graafschap van Engeland bezitten. Lothair, de 

hoofdpersoon, is een jongmensch, die de geheele wereld doorreist, 

met kardinalen, monseigneurs en groote lieden verkeert, om 

karakterstudiè'n te maken. Een criticus noemt de Lothair een 

moderne duizend-en-een-nacht. Het zou ons te ver voeren hier 

het gansche onderwerp van den roman te willen weergeven; voor 

hen die het werk niet gelezen hebben kunnen de weinige woorden 

die wij er van zeiden een prikkel zijn om daartoe spoedig over te gaan. 

Wij eindigen deze schets van Disraelis leven; zooals bij alle 

biografifin in deze verzameling opgenomen was kortheid, beknopte 

zamenvatting, een hoofdvereischte. De litterator-politicus behoorde 

in onze verzameling te huis, en he duly got ü. 
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GEORG GOTTFRIED GERVINUS. 

Den 18 Maart 1871 verwisselde de beroemde duitsche geleerde 

Georg Gottfried Gervinus het! tijdelijke met het eeuwige. Al had 

het jeugdig geslacht'van Duitschland jaren lang tegenover Ger

vinus eene vijandige houding aangenomen, en niettegenstaande 

de vele bestrijders die zijne theorie van decentralisatie der duitsche 

staten had ondervonden, toch werd de doodmare overal met leedwezen 

vernomen. Gervinus had gedurende zijnen zes-en-zestigjarigen levens

loop bewezen, dat talenten, zelfs al zijn de voorbereidende kundig

heden niet reeds op zeer jeugdigen ouderdom opgedaan, zich toch, 

ondanks alle omstandigheden dés levens, op de eéne of andere 

wijze ontwikkelen en door wilskracht en zucht naar kennis 

heerlijke resultaten opleveren. Gervinus, eerst bediende in een 

manufaktuurwinkel, behoorde betrekkelijken korten tijd daarna 

tot den onafhankelijken adel der litteratuur. Hij stond geheel 

alleen voor zich zelven en op zich zelven. Hij leefde als een groot 

heer op zijn domein, en voor hem bestonden slechts één belang en 

één arbeid des geestes, nl. ten beste van zijn vaderland. 

Magt, eer en titels door den invloed van grooten wenschte hij 

niet. Hij sprak tot de natie en de natie hoorde hem. Bi naauwe 

gemeenschap met de grootste mannen van zijnen tijd, overal gekend 

12 
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en geëerd, had hij het volle besef, even als anderen die met hein 

daartoe bijdroegen, voor de verheffing van Duitschland tot een 

eigen politieken rang het zijne te hebben gedaan. Dit is de ge

tuigenis , die Hermann Grimm, zoon van Wilhelm en neef van 

Jacob Gritnm, van den ontslapen geleerde gegeven heeft. 

Gervinus werd den 20 Mei 1805 te Darmstadt geboren, en 

ontving zijne eerste opleiding aan het gymnasium aldaar, tot dat 

hij uit eigen verkiezing de school verliet om boekhandelaar te 

worden. Hij beproefde als leerling te Bonn geplaatst te worden, 

eene poging die echter mislukte, en daar op dat oogenblik nergens 

een betrekking voor hem te verkrijgen was, begaf hij zich onmiddellijk 

naar Darmstadt terug, waar hij, na niet zeer lang zoeken, als 

bediende in een kleine winkelzaak geplaatst werd. Vijf jaren lang 

.bleef hij daar werkzaam, en volgens zijne eigene meening ware hn 

zeer zeker koopman geworden, als de patroon, dien hij diende, een 

uitgebreider zaak hadde gedreven. Maar toen hij de Heine affaire in al 

hare kleinheid had leeren kennen, ging de lust bij hem er van af; hij 

had er geen pleizier meer in, en wijdde zich in den tijd dien hij 

van zijne dagelijksche kantoorwerkzaaniheden kon afzonderen aan 

de studiën, waarmede zijne vrienden, die geleerden moesten wor

den, zich bezig hielden. Elk uur dat kon worden bespaard, werd 

besteed aan de meest uitgebreide lektuur van alles wat op het 

gebied der nieuwere duitsche letterkunde geschreven was en, ge

schreven werd, en als van zelf kreeg hij eenig denkbeeld van de 

voortbrengselen der duitsche dichtkunst, die hij later met zooveel 

talent zou beschrijven. Het verschil tusschen het suffen en plakken 

achter kantoorlessenaars en de vrije beweging op wetenschappelijk 

gebied was voor den jongeling te groot, dan dat hij zich niet met 

hart en ziel aan het laatste zou gaan wgden en van het eerste een 

afkeer moest krijgen. Hij kon aan den inwendigen aandrang om 

van den koopmansstand af te zien en de wetenschappelijke loopbaan 

te betreden niet langer weerstand bieden, en spoedig was de be-
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slissende stap gedaan. Gervinus zeide het winkelleven vaarwel, 

verliet met een blij gemoed de handelszaak, waarin hij gerui-

men tijd was werkzaam geweest, en na nog slechts een half jaar 

voorbereidende studie was hij reeds in staat de kollegiën te Gies

sen bij te wonen. Hier dient ook vermeld te worden dat Ger

vinus, toen hij nog achter de toonbank stond, in zijnen vrijen tijd 

altijd met tooneelspelers omgang had gezocht; het eerste waar? 

aan hij zich bij zijne studiën dacht te wijden, was het tooneel. 

Hij trad inderdaad op, maar ontdekte spoedig, en dit was wel 

een bewijs van het doorzigt en het verstand van den jeugdigen 

knaap, dat het talent tot toóneelspelen hem ten eenenmale ontbrak. 

Daardoor zeer gedemoedigd, werd hij nog meer aangespoord tot 

•de beoefening der letteren, en met ijver en vlijt legde hij zich toe 

op de studie van Grieksch en Latijn. Te Giessen maakte hij echter 

slechts één jaar gebruik van de lessen, met het primitieve plan 

in de philologie te studeren. Het schijnt namelijk dat noch de 

methode noch de wijze van behandeling hem zeer beviel, want 

in 1826 vinden wij hem te Heidelberg, waar hij in het bij

zonder geboeid werd door Schlossers hoogst belangrijke voor

lezingen over de geschiedenis. Gervinus schijnt bij het hooren 

"van den grooten historicus plotseling als het ware bezield te 

zijn geworden door de gedachte, dat • do studie der ge

schiedenis het doel zijns levens moest zijn; hij had eensklaps 

datgene gevonden waarnaar hij onwillekeurig had verlangd en dat 

hem te Giessen niet kon worden geboden. Later professor, heeft 

Tiij zelf verklaard, dat hem toen de schillen van de oogen vie

len, en hij in de overtuiging zijne studie te hebben gevon

den altijd op nieuw versterkt is geworden. Schlosser is dus de 

leermeester van Gervinus, Gervinus de leerling van Schlosser; de 

voortreffelijke gaven van den meester, zijne kernachtige kracht, 

vrijzinnigheid en rondborstigheid, zijne onbewimpelde uiting vange

dachten, en zijne bekwaamheid om de verst van elkander verwij-
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derde, meest uiteenloopende en opgehoopte bouwstoffen met for-

schen arm te beheerschen, te regelen en tot een geheel te maken > 

zijn door den leerling overgenomen. Daardoor is Gervinus in de 

geschiedenis der letterkunde geworden, wat Schlosser in de 

historie der staatkunde is. 

Gervinus deed in 4828 eene ondervinding op, die vele jonge-

geleerden vóór hem hebben opgedaan en nog vele anderen na 

hem zullen opdoen; hij geraakte in min gunstige geldelijke om

standigheden en was daardoor gedwongen Heideïberg te verlaten} 

om als onderwijzer aan eene bijzondere inrigting van onderwijs te 

Frankfort a/M. op te treden. Tijdens hij deze betrekking waar

nam, bezorgde hij met Morstadt eene nieuwe uitgave van Thuky-

dides, hetgeen waarlijk, met het oog op den korten tijd gedurende-

welken hij zich geheel aan de studie had gewijd, bewonderenswaard 

mag worden genoemd. In deze'uitgave hadden de bewerkers zich ech

ter alleen bepaald tot eene oordeelkundige tekstzuivering, zonder 

eenigzins het historische of politieke gewigt der Grieken tot hoofd

onderwerp te nemen. Bij de philologen geraakte Gervinus door 

die uitgave zeer in miskrediet. Zijn werk was voor een be

ginner een alles behalve gemakkelijke taak, en naar de meening 

der geleerden had hij beter gedaan zich daaraan niet te wagen. 

De Thukydides maakte fiasco. 

Twee jaar bleef Gervinus te Frankfort; daarna vestigde hij 

zich weder te Heideïberg, als privaat-docent in de geschie

denis; doch ook hier wilde hem het geluk niet. Hij was te 

koud, om zijne hoorders in geestdrift te doen geraken, te vol 

van gedachten, om in het auditorium gemakkelijk verstaanbaar-

te zijn; zijne voordragt was zonder eenigen uiterlijken glans, en de 

leeraar zelf was in den omgang zeer karig met woorden en sprak uit 

de hoogte: een zeer slechte eigenschap voor een jong docent. Later-

veranderden al die gebreken in even zoovele uitstekende hoeda

nigheden. De redevoering, waarmede hij zijne betrekking aanvaardde t 
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is in 1830, onder den titel van Qeschiclite der Angelsccchsen 

ï» aügemeinen Betrachtungen, in den handel veischenen, en 

ian als zijn eerste -werk op historisch gebied worden aan

gemerkt. De later zoo beroemd geworden voorlezingen van Gervi-

nus werden toen nog niet gehouden; hij bepaalde zich alleen 

tot het doceren, dat echter niet zeer lang duurde, daar hij, door 

liefde voor de kunst en de overblijfselen der oudheid gedreven, 

naar Italië reisde. Het eerste deel van zijne Historische Schriften, r -

aiet de twee daarin opgenomen verhandelingen, bevattende, de eerste; 

beschouwingen over "de wijze waarop de geschiedenis van Moxence 

tot de 16° eeuw geschreven is", en de tweede, eene "proeveeener 

geschiedenis van Aragon tot het uitsterven van het vorstenhuis 

van Barcelona", — werd in Italië geschreven, doch zag te Frank

fort (1833) het licht. In eene voorrede bij het eerste deel der 

Historische Schriften, zegt Gervinus o. a.: "Wie eenigzins besef

fen kan den overwegenden invloed dien de tijdsomstandigheden kun

nen hebben op eene voor alle indrukken vatbare ziel, welke 

deel neemt in het lot der menschheid, zal zich ligtèlijk kunnen 

verklaren, waarom de schrijver bij zijne eerste proeve niet bij 

de bloot historische navorsching bleef staan, maar een stap ver

der deed." Die "stap verder" verklaart alzoo wat Gervinus ïatsr 

verrigtte. Hij besprak in zijne werken, even als zijn vriend 

Friedrich Christoph Dahlmann, niet alleen de geleerde onderwer

pen, maar deed vooral de politieke strekking er van uitkomen; 

hij had bij zijne historische studiön vooral het oog gevestigd op 

de politieke geschiedenis en op de ontwikkeling van het openbare 

leven, waaraan juist toen door de Juli-omwenteling een zware 

schok gegeven was. 

Naauwelijks was de historicus, op wiens werken de geleerde 

wereld de aandacht begon te vestigen, uit Italië teruggekeerd, 

of hij werd tot buitengewoon hoogleeraar aan de hoogeschool te 

Heidelberg benoemd. Hij gevoelde den sterksten aandrang da 
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historie op de letterkunde toe te passen, en vooral zich meer 

door litteraire geschriften te doen kennen. Hij weifelde tus-

schen de oude letterkundig-aesthetische neiging en de krachtige 

politieke opwekkingen van de jaren 1830—1832, en liet het 

geheel aan het toeval over aan welken arbeid hij zich zou 

wijden. Hij verzocht zijnen uitgever te bepalen, ivelk van de 

drie volgende onderwerpen door hem zou worden behandeld: 

1°. staatkunde op historischen grondslag (een thema dat Ger-

vinus in 1846 tot het onderwerp zijner voorlezingen te Hei-

delberg koos), 2°. eene geschiedenis der europesche staten, en 

3°. eene geschiedenis der dnitsche dichtkunst. Zonder eenige aar

zeling koos de uitgever het laatste, en in vier jaren tijd(1835 

1838) schreef Gervinus het uit drie deelen bestaande werk: Qe-

schichte der poetisohen Aationallitteratur der Deutsohen, in 1840 

1842 gevolgd door de Neuere OescMcUe der poetisohen National-

litteratur der Deutschen. Beide werken zijn later onder den 

titel Geschichte der deutsohen Dichtkunst meermalen uitgegeven. 

Een inleiding tot het eerste werk is de ook afzonderlijk versche

nen brochure: Ueber den Goetheschen Briefwechsel. Gelijk over 

alle geschriften was de kritiek over dit werk verschillend; wij. 

gelooven echter in de volgende beoordeeling van een daartoe 

bevoegd persoon terug te geven, wat in het algemeen, en na 

beschouwing van het voor en tegen, over dit boek gedacht 

werd: "Van zekere eenzijdigheid en, wanneer men wil, be

krompenheid van opvatting is trouwens ook het geheele werk niet 

vrij te pleiten, en wel niet alléén in zoo verre als het op eene 

in elk geval gewelddadige, somtijds zelfs willekeurige wijze eene 

scheiding maakt tussehen de poëtische letterkunde en de pro

zaïsche, óf in zoo verre als het na den dood van Goetho liever 

van eene duitsche dichtkunst in het geheel niets meer weten 

wil. Hoe dit ook zij, -waar is het, wat van het werk gezegd is, 

dat het namelijk de eerste geschiedenis der duitsche letterkunde op 
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groote schaal i s , daar hier werkelijk de^geheele, buitengewoon rijke, 

en door Gervinus met verbazende belezenheid en onuitputtelijke 

kennis bijeengebragte stof voor de eerste maal op wetenschappelijke 

wijze gescheiden en bijeengevoegd werd. De historische bouwstof 

is voortreffelijk geregeld." In dit oordcel vindt men de goede en 

de min goede zijde van den arbeid van Gervinus aangetoond, 

en het kan daarom als onpartijdig worden beschouwd. 

Te midden van zijnen arbeid vond hij nog tijd een nieuw tijd

schrift— die Deutscken Jahrbüclier — te, redigeren, en in 1837, 

juist toen hij met de geschiedenis van de volksletterkunde drok 

bezig was, werd hij op aanbeveling van Dahlmann als gewoon 

hoogleeraar naar Göttingen beroepen. Het propaedeutische geschrift 

Grundrisse der Geschichte gaf hij voor zijne ambtgenooten aldaar 

ia hei licht. 

Wij zien Gervinus in Göttingen een zijsprong maken op po

litiek gebied," in gezelschap van eenige zijner kollegaas. In het 

jaar i837 stierf Willem IY,- koning van Engeland en Hanno-

ver, en deze zou als souverein van laatstgenoemd land opgevolgd 

zijn geworden door zijne nicht Victoria, indien niet, volgens 

duitsch volkenregt, de vrouwen van de opvolging waren uitgeslo

ten. Thans viel de kroon van Hannover ten deel aan den oom dei-

koningin, Ernst August, hertog van Cumberland. Het geheele land 

juichte om de verkregen onafhankelijkheid, maar de vreugde ver

anderde spoedig in wrevel, toen de nieuwe koning zijne troons

bestijging kenmerkte door de opheffing van de grondwet van 1833, 

"wegens de gebrekkige toestemming der agnaten, en daar zijeene 

schending van de regten der regering bevatte", en door het herstel 

van de oude stendenregeling van 1819, Spoedig werd van alle 

ambtenaren, toen koninklijke dienaren, het afleggen van een nieu

wen ambts- en huldigingseed gevorderd. Vele staatsdienaren vol

deden aan dien eisch; doch zeven professoren van Göttingen wei

gerden , en daaronder waren Dahlmann, Jacob Grimm.en Gervinus, 
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die uit hunne betrekkingen ontslagen werden en bevel kregen het land 

te verlaten, daar zij hunne protesten tegen den nieuwen eed en tegen 

de handelingen van den koning openbaar hadden gemaakt. Geheel 

Duitschland begroette de daad der "zeven" met vreugde, en gaf, 

door den verjaagden professoren ondersteuning aan te Meden, een 

blijk van achting voor de kloeke wijze waarop zij voor hunne 

meening waren uitgekomen. Gervinus paste op hen, die onder

danig geweest waren aan het bevel des konings, de volgende 

dichtregelen toe: 

Laszt tms den Eid vernichten, uns zu retten, 

Sonst retten wir den Eid, vernichten tms. 

Van zijnen leerstoel verstoken, bragt Gervinus eenige maanden te 

Darmstadt en te Heidelberg door en vertrok daarop voor de tweede 

maal naar Italië, van welke reis hij de "Venetiaansche brieven 

over de nieuw-duitsche en oud-italiaansche schilderkunst" mede 

naar huis hragt; die brieven zijn in een letterkundig tijdschrift 

in 1839 opgenomen. Gelijktijdig kwamen zijne Kleine historische 

Schriften, en de opstellen, vroeger bestemd voor het spoedig 

gestaakte tijdschrift Die Deutschen JahrMcher in het licht, 

gevolgd door zijn zeer bekend werk Gesoliichte der Zechhunst, 

waarin hij door een onderzoek tracht aan te toonen, dat de 

beschaving der volkeren steeds met het aankweeken van den 

wijnstok hand aan hand ging. Het boek is geene verzameling 

van anekdoten en kuriositeiten om de leer der potologie te 

verrijken, maar de schrijver heeft in eene wetenschappelijke 

verhandeling de waarde van zijn onderwerp, de historische reg-

ten van den wijn aangetoond, en daarin tevens over den stand 

en de pligten van den geschiedschrijver fraai en vol geest

drift voor zijne wetenschap een oordeel geveld. Gervinus zegt 

o. a.: "Den waren geschiedschrijver moet alles, wat voor-
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oordeel of ingenomenheid kan worden genoemd, vreemd zijn in 

den volsten zin des woords; hij kan zich niet aan een enkel, op 

zich zelf staand onderwerp hangen, maar alles boeit hem in een 

onafgebroken keten, in een zamenhang; hij kan geen onder

werp, dat hij wetenschappelijk behandelen wil, uit persoonlijke 

neiging of liefhebberij kiezen, maar moet letten op de eischen en 

de behoefte van zijnen tijd en van de maatschappij waarin hij 

verkeert; hij mag de gekozen stof niet met die vooringenomenheid 

behandelen, zonder welke de schrijvers der hedendaagsche wereld 

zoo zelden schrijven of oordeelen. Ja , zijne verwijdering van alle 

voorliefde moet zoo groot zijn, dat hij zelfs zijne eigene weten

schap niet als de uitstekendste kan aanmerken, of uit een een

zijdig oogpunt als den eenigen weg beschouwen, waarop heil voor 

den vorschenden geest te vinden ware; al mogt hij nog zoo 

zeer door zijne bezigheden of het gestarnte waaronder hij ge

boren is , door gewoonte of .door de natuur, de roeping gevoelen, 

ieder onderwerp, dat hem duidelijk voor den geest komt, iedere 

gebeurtenis, welke zich aan zijnen horizon voordoet, instinktmatig aan 

historische beschouwingen te onderwerpen. De knapste geschied

schrijver zou de verpersoonlijkte- onverschilligheid zijn, als zijn 

beroep niet medebragt dat Mj in alles en in allen evenveel 

belang moet stellen, daar de historische bouwstof den gehee-

len omvang der dingen in zich opneemt. Daarom is hij slechts 

bet konterfeitsel van onpartijdigheid, een inensch zonder eenig 

vooroordeel. Voor een zoodanigen opmerker is alles van gewigt, 

niets onverschillig of te gering, tot dat hij het zoo ver gebragt 

beeft, resultaten uit zijne opmerkingen te trekken en wetten, 

gelijkmatige wetten in de physische, even als in de morele wereld 

te ontdekken, want in de verstandige wereld en voor den 

verstandigen aanschouwer is niets toevallig , niets klein , niets 

zonder belang." Gervinus heeft de keus van zijne stof geregt-

vaardigd; luj heeft getoond dat het mogelijk was eene geschiede-
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nis van den wijn en van het wijndrinken, "dit half ligehamelijke, 

half geestige genot", te schrijven. 

Wij vinden Gervinus na zijne reizen in 1844 weder als honorair 

professor te Heidelberg. Hij beschouwde echter zijn profes

soraat meer als een bijzaak dan als het hoofddoel van zijn 

leven, en begon zich steeds meer en meer aan de staatkunde 

te wijden. Hij nam deel aan de politieke bewegingen en woelin

gen die der gebeurtenissen van 1848 voorafgingen, vooral door het 

schrijven en uitgeven van allerlei vliegende blaadjes en gelegenheids-

brochures, hetgeen zijne gewigtigste bezigheid was. Hij schreef o. a. 

eene brochure, getiteld: Mission der Deutsch-Kathólïken, waarin 

hij het verzet van Eonge en Czerski tegen de roomsche kerk af

keurde : een werkje dat wel met groote warmte opgesteld i s , maar 

waardoor hij zich het niet onverdiende verwijt berokkende al te 

verheven en te groot gedacht te hébben over eene beweging, die, 

strikt genomen, van ondergeschikt belang was. In 1846 volgde het 

bekende door hem gestelde "Heidelbergsehe adres", waarin hij de 

zaak der Sleeswijk-Holsteiners verdedigde, en ze eigenlijk toen eerst 

tot de zaak van het duitsche volk maakte. Gewigtiger was 

zijn protest tegen den maatregel den 3 Februari 1847 door 

den pruissischen koning Erederik Willem IV genomen. Deze 

vorst, bezield met een anti-liberalen geest, die hem weer

hield aan het rijk eene konstitutie te geven zoo als de meer

derheid ze verlangde, riep bij een manifest van dien dag hetmid-

deleeuwsche stendenwezen weder in het leven. Bij Frederik Wil

lem IV bemerkte men een strijd en een aanhoudend slingeren 

tusschen verheven vrije denkbeelden en diep ingewortelde voor-

oordeelen, tusschen grootsche, edele politiek en miskenning en 

verachting der openbare meening, tusschen vorstengrootheid en 

vorstentrots, tusschen ijverig streven naar volksgunst en een in 

zelfbehagen badend bewustzijn zijner waardigheid en zijner ge

heiligde wijsheid; de zwakke vorst gaf toe aan het besef dier 
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waardigheid, en Gervinus toonde daarop in een geschrift aan hoe 

half en onvolledig eene, konstitutie moest worden genoemd, gelijk 

die, welke thans aan Pruissen was gegeven, en hoe weinig zij 

beantwoordde aan de eisohen van den tijd. Van nog meer belang 

was de uitgave van de Deutsche Zeitung, die Gervinus', ver-

eenigd met Mathy, Mittermaier en Hausser, in Juni 1847 te 

Heidelberg begon. De meerendeels door Gervinus in dit tijd

schrift geschreven hoofdartikelen maakten, gelijk te verwachten 

was, zeer veel opgang, en boven alle periodieke bladen 

muntte het zijne uit door politieke wijsheid, zedelijken ernst . 

en wetenschappelijke rigting. De Deutsche Zeitung was het or

gaan van de konstitutionnele duitsche partij, en niet te verwon

deren was het dat Gervinus daardoor een plaats in den Bondsdag 

verkreeg. De Hanzesteden zonden hem in Maart ,1841 als haren 

vertegenwoordiger naar Frankfort, en Gervinus nam in die betrek

king deel aan de vervaardiging van het ontwerp eener grondwet 

voor het Duitsche Rijk. Een in de pruissisehe provincie Saksen 

gelegen distrikt verkoos hem daarop tot lid van het konstituerende 

parlement, dat in de St.-Pauluskork te Frankfort vergaderde. Ger

vinus behoorde in dat parlement tot het regter-centrnm, ook wel 

de partij van Gagern genaamd, -welke partij in het hegdp van 

souvereiniteit der nationale vergadering een zeer regtvaardig 

begrip erkende, dat echter de medebevoegdheid der afzonderlijke 

regeringen niet uitsloot. Hare leus was: opregte handhaving van 

konstitutionneel-monarchale instellingen, en de overgang van de 

vaderlandsche toestanden van het gebied der omwenteling op dat 

van het regt; Dahlmann, Arndt, Beseier, Bassermann, Jacob 

Grimm en anderen behoorden tot de partij-Gagern. Gervinus ver-

eenigde zich niet volkomen met al de beschouwingen zijner partg, 

doch in hoofdzaak was hij het met haar eens. Hij sprak bij de 

diskussiën in het frankforter parlement slechts zeer weinig; 

wat hem op het hart lag maakte hij in zijn orgaan openbaar, 
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en hij deed met de pen wat anderen mondeling verrigtten. Het is 

hier de plaats niet (den fel bewogen tijd te beschrijven dien ge

heel Duitschland in 1848 doorleefde; wij bepalen ons bij Ger

vinus en deze trad zeer spoedig van het politieke tooneel af. 

Eeeds in Augustus 1848 werd hij door ongesteldheid gedwon

gen èn de redaktie van 'zijn orgaan èn voorloopig zijnen zetel 

in het Parlement te laten varen, en hoewel hij na zijnen terugkeer 

uit Italië", in December van hetzelfde jaar, nog eenige malen aan de 

werkzaamheden der vergadering deelnam, en zich enkele keeren in 

het toen zoo onstuimige debat mengde, onttrok hij zich spoedig ge

heel aan de politiek. Zijn meestal schriftelijk aandeel in de duit-

sche beweging eindigde hiermede. Het is echter zeker, dat 

zijne politieke geschriften, zijne protesten en manifesten de 

populairste zijde van zijne letterkundige werkzaamheid uit

maken, en dat daardoor de beginselen zijner partij meer invloed 

op het volk erlangden dan anders het geval ware geweest. Hon

derden redevoeringen in het Parlement hadden niet zooveel kunnen 

uitwerken als de bezadigde, letterkundig-politiek-wetenschappelijke 

studiën van Gervinus. 

Tot nadere uiteenzetting en verduidelijking van hetgeen wij hier

boven over Gervinus hebben gezegd, kunnen de volgende regelen 

dienen, gevloeid uit de pen van een zijner biografen, in eene ons 

juist ter hand komende levensschets: "Hij was door hetgeen te 

Göttingen geschied was, en nog meer door zijne reuzenwerken, een 

beroemd man geworden, en nooit had een wetenschappelijk histo

risch werk van vijf deelen zooveel lezers gevonden als het zijne. Hij 

zelf verklaarde, als iemand die altijd school- en dagbladvriendschap 

had versmaad, een ongekend geluk te hebben gehad, Zijne be

schouwing was echter voor vele tegenwerpingen vatbaar; hij had 

een zeer eenzijdigen, moreel-politieken maatstaf, waarnaar hij de 

scheppingen van onze groote dichters beoordeelde, zoodat van de 

dichters der vorige eeuw slechts Lessing eu Schiller de vuurproef 
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Tan zijn oordeel konden doorstaan. Vooral zijne meening over 

Groethe lokte scherpe kritiek uit; de opwekking echter, die 

in het hoek lag opgesloten, was niet alledaagsch. Het doel 

van het werk, krachtig in het slotwoord van het vijfde deel 

kenbaar gemaakt, nl. aan te toonen dat op de godsdienst-vrij

heid, welke wij in den tijd der hervorming, en op de geestes vrijheid, 

welke wij in de vorige eeuw veroverd hebben, thans eene periode 

van politiek-burgerlijke krachtsinspanning moest volgen, opdat het 

Tolk zich niet zou verwaarloozen, strookte volkomen met de alge-

meene rigting van den tijdgeest. Iedere gelegenheid tot deze 

krachtige verheffing werd vurig gewenscht. Het optreden van 

Ronge en het ontstaan van duitsch-katholieke gemeenten scheen 

eene zoodanige gelegenheid aan te bieden en Gervinus begroette 

ze hoopvol in zijne brochure Die Mission der Deutsch-Katholïlcen. 

De gedachten, die Lessing en Herder, Goethe en Schiller, For-

ster en Lichtenberg hadden bezield, vond hij in de duitsch-katho

lieke beweging terug. Datgeene voorname personen aan het hoofd 

stonden, verklaarde hij uit den loop der eeuw; het instinkt der 

massa, dat zich voortdurend duidelijker maakte, kwam thans in de 

plaats van de werking voortgebragt door uitstekende en voornam© 

personen. Deze bewering vond zeer hevige bestrijding, ook bij hen die 

den onverdienden aanval Van Daniël Schenkel op Gervinus niet konden 

billijken. En het was klaarblijkelijk dat Gervinus zich in de duitsch-

iatholieke beweging bedrogen had; met hem zeer velen. Nooit 

was Gervinus zoo sterk de echo der publieke opinie geweest. Bij zijne 

voorlezingen te Heidelberg stroomden toen personen van verschillen

den rang en stand; zijne voordragten over politiek werden door 

ruim vierhonderd hoorders in ademlooze stilte met gespannen aan

dacht gevolgd. Terwijl de akademiè'n van wetenschappen hem onder 

hare leden opnamen, deduitsche geleerden hem als een sieraad in 

hun gild vereerden, en hij in de pas ontstane Germanistenvergade

ringen bij uitstek gevierd werd, omringden de dichters en jour-
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ualisten hem met eene heilige vrees en voor de leiders der politieke 

beweging "was hij een orakel." 

Verder zegt dezelfde schrijver: "Het jaar 1848 kwam. Alles 

ïïgtte het oog op Gervinus, staatsmannen en volkstribunen be

gaven zich naar zijn studeervertrek. De groothertog van Hessen 

droeg hem de vorming van een ministerie op, de vrije steden 

verkozen hem als haren man van vertrouwen bij den Bondsdag, 

het pruissisehe distrikt Wanzleben bij Maagdenburg vaardigde hem 

naar de konstituerende vergadering af. Daar zat de groote zwij

ger, diep bewogen, want de schoone verwachtingen, waarmede 

ook hij de beweging had begroet, werden niet vervuld en hare ver

vullingwerd gedurig onzekerder. Hij was van meening, dat, daar 

alle regeringen aan den storm het hoofd hadden geboden, een 

nieuwe overeenkomst allernoodzakelijkst was; • maar de geheele 

vergadering verzette zich daartegen. Zij achtte het beter eenrijks-

heerschappij te grondvesten, die thans geheel onmagtig was. Scherp 

kritiseerde Gervinus in zijn orgaan de illusiën zijner beste vrien

den, en deze — trokken zich terug, en lieten hem alleen staan. 

Daarop reisde hij naar Italië, terwijl Dahlmann, na den wapen

stilstand van Malmö met de vorming van een ministerie belast, 

zijnen ouden vriend eene portefeuille aanbood. Toen Gervinus 

"terugkeerde, waren de meesten zijner vrienden van hem vervreemd, 

en voor het hem aangeboden mandaat naar het erfurter parle

ment bedankte hij. De tijden waren plotseling veranderd, en 

een berlijnsch blad zeide: ""Wie onder ons zou zich niet voor 

het hoofd willen slaan, dat hij Gervinus ooit voor een politicus 

heeft kunnen houden."" 

In 1849, dus zeer kort nadat hij het politieke leven had 

vaarwel gezegd, gaf Gervinus zijn Shalcespere, een in vier dee-

len geschreven werk over den grooten Brit, in het licht. Daarin 

wordt, behalve eene veelzijdige en veel omvattende analyse, 

van de werken des beroemden dichters, die hoofdzakelijk doe1' 
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duitsehe geleerden is verklaard en tpegelicht, ook een algemeen 

tafereel opgehangen van zijne voortbrengselen op het gebied dei-

dichtkunst , en vooral duidelijk gemaakt, hoe in die verzen, naast het 

esthetische dat men er zoo te regt in bewondert, een politieke strek

king zich duidelijk openbaart. Gfervinüs, die reeds in zijne jeugd als 

het ware met Shakespeare gedweept had, en meer dan ieder ander 

hem begreep, den diepen zin zijner woorden en de waarheid zijner 

"beweringen verstond, heeft door dit werk niet alleen eene hulde 

gebragt aan de nagedachtenis van den te lang voor het algemeen 

onbekend gebleven Engelschman, maar tevens aan de maatschappij 

een rigtsnoer gegeven om den grooten denker te begrijpen, en 

daardoor diens gewrochten beter te genieten. Het werk maakte 

geen grooten opgang. Gfervinüs had de scheppende kracht van den 

meesterlijken dichter, volgens het oordeel van de meesten, te prozaïsch 

opgevat, en als koud afmetende geschiedschrijver ze beschouwd; het 

boek gaf onwillekeurig den indruk alsof de schrijver Shakespeare 

tot den zeden-wetgever van den nieuweren tijd had willen verheffen. 

Shakespeares bewonderaar was toen, even als vroeger, als 

honorair professor te Heidelberg werkzaam, in welke betrekking 

hij door zijne voorlezingen over de geschiedenis vele hoorders 

lokte. Zijne kollegiën waren druk bezocht, en als om strijd 

beijverde men zich de duidelijke uiteenzetting van historische fei

len , voorzien van ophelderende en beschouwende toelichtingen, 

"te gaan hooren. Deze professorale werkzaamheid werd in 1850 

afgebroken door een reis naar Engeland, waar Gfervinüs pogingen 

aanwendde ter bevordering van de nationale belangen van Sleeswijk-

Holstein, welke pogingen echter niet met goeden uitslag werden 

bekroond. 

Wij zijn thans genaderd tot de laatste periode van het leven 

des geleerden mans; de periode waarin hij het grootste gedeelte 

van de helaas! onafgewerkt gebleven ffesckzchte des neunzélm-

ten lahrhunderts seit den wiener Vertrügen voltooide, die voor-
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afgegaan werd door eene afzonderlijk in 1853 te Leipzig uitgegeven 

Einleitung, een geschrift dat veel polemiek en voor den schrijver 

een vonnis uitlokte. — Een paar woorden over deze Einleitung 

zür Geschichte des neunzehnten Jdlirhunderts. 

Gervinus, die vroeger tot het regter-centrum van het Parle

ment te Frankfort behoord, de konstitutionnele monarchië'n 

verdedigd, en een gedecentraliseerd Duitschland als vrenschelijk 

beschouwd had, bewees in zijne Einleitung hoe zelfs geleerden, door 

studie en door meerdere bekendheid met de gebeurtenissen, tot 

andere gedachten kunnen komen, want in de dagen van de groot

ste reaktie, toen overal in Pruissen met nog meer vuur dan vroe

ger het systeem van militairisme, absolutisme en konservatisme 

werd volgehouden en in praktijk gebragt, en toen in geheel 

Duitschland de laatste sporen van 1848 met kracht door de re

geerders werden uitgeroeid, schreef Gervinus, dat de demo-

kratische ideeën ongetwijfeld door de ontwikkeling van den nieu

weren tijd moesten vermeerderen en ingang vinden, op eene 

wijze die door geene reaktie te verhinderen was. Hij meende dat 

de demokratische beweging, gedragen door het instinkt der massa, 

haren wettigen loop nam, en naar zijne berekening in het achtste 

tiental jaren van deze eeuw moest zegevieren. Duitschland zou 

gedurig meer en meer de plaats van Frankrijk op het vasteland 

gaan innemen, en een federatieve Staat, in het midden van 

Europa gegrondvest, zou langzamerhand do tegen zijne ontwikke

ling kampende groote staten oplossen. Dit is in weinige woor

den de grondtoon, het beginsel van de Einleitung, waarin tevens 

duidelijk wordt gemaakt hoe reeds in de geschiedenis der Grie

ken en Komeinen het absolutisme den weg baande voor de demo

kratische instellingen, en hoe zich dit ook in de negentiende 

eeuw zou voordoen. Hij voorspelde dus de zege der demokratie, 

en even goed als zijne voorspelling van Duitschlands grootheid 

en Frankrijks verduistering is uitgekomen, zien zijne geestver-
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wanten in die voorspelling eene vingerwijzing naar hetgeen de 
laatste jaren van deze eeuw nog in de geschiedenis van Europa 

' zullen opleveren. 

De Eirileitung maakte een opgang grooter dan men verwacht 

had; Nooit nog was aan een in Duitschland geschreven historisch 

werk de eer eener vervolging ten deel gevallen. De aandachtvan 

den badenschen minister van justitie werd op het hoek gevestigd, 

men had het werkje gelezen, en gelukkig voor den uitgever, die 

ongetwijfeld het debiet door het'gevoerde proces meer en méér zag 

toenemen, werd Gtervinus in staat van beschuldiging gesteld. Cfer-

"raus verdedigde zichtrotsch; zich aansluitende bij Aristoteles, en 

Hegel, had hij niets anders gedaan dan de wetten der politieke 

ontwikkeling verklaard. 

De aanklagt tegen Gervinus geschiedde door het openbaar mi

nisterie j de schrijver werd beschuldigd van "het in gevaar brengen 

der openbare rust en orde" en van "opwekking tot hoogverraad." 

Daar het ons wegens.de beperkte ruimte niet mogelijk is hier al 

de geïnkrimineerde plaatsen uit &eEinleitung aan te halen, willen 

wij alleen de officiële bewoordingen vermelden, waarin de oorzaken 

die tot de aanklagt aanleiding hebben gegeven worden opgesomd : 

"Het doel van het geschrift is : aan te toonen dat door het 

volgen van bepaalde wetten der historische ontwikkeling, de demo-

iratische beginselen, niettegenstaande alle hindernissen en belem

meringen, zich in een onophoudelijken vooruitgang bewegen; het 

geschrift zoekt de overtuiging te verspreiden, dat de demokratie, 

volgens de wetten der natuur, in de nieuwere europesche staten 

de zege moet behalen met behulp van gewelddadige beweging dei-

massa (door nieuwe vernielende omwentelingen), of ook —- op nog 

invloedrijker wijze — door den stillen gang van de magt der 

denkbeelden die zich onzigtbaar baan breekt. Als het doel van 

dezen vooruitgang, te grondvesten op en te volmaken door ge

welddadigheden en verzet tegen de bestaande orde en zeden, 
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en als prijs der overwinning, noemt de schrijver het invoeren van den 

republiekeinschen regeringsvorm, in de plaats van den monarchalen r 

vooral ook in de duitsche landen, waarheen, door omverwerping

van de bestaande grondwetten, de nieuwe gewelddadige revolutie 

zal moeten leiden, die met eenige zekerheid bij voorbaat aange

kondigd is, als eene gebiedende noodzakelijkheid verlangd wordt. 

De schrijver stelt die beide regeringsvormen tegenover elkander, 

en overlaadt den eersten met lof, den tweeden met blaam; in 

den republiekeinschen regeringsvorm ziet hij de voorwaarde der 

vrijheid en van het gelukkig voortbestaan der volken; den mo

narchalen regeringsvorm noemt hij — dikwijls in honende uit

drukkingen — den noodzakelijken vijand van alle produktieve,. 

materiële en intellektuele ontwikkeling. Hij schildert de vernie

tiging der monarchie als noodzakelijk, als een geregtvaardigde-

daad der massa, als haar eenig middel om zich vaneen regerings

vorm te bevrijden •, dien de schrijver door zijne voorstellingen aan 

den haat en den afschuw zoekt prijs te géVen. De aanklagt tegen-

dit geschrift geschiedt derhalve, omdat het tegen de konstitution-

nele monarchie zoekt op te ruijen, ja tot verwijdering van het 

regtmatige hoofd van den Staat uit de regering, en tot verandering-

of onderdrukking der grondwet opwekt." Hierop volgt de breedvoe-

voerige kwalifikatie der misdaad, zooals die hierboven kortelijk 

is vermeld. 

In een ten jare 1853 verschenen werkje wordt zeer te regt gezegd 

dat het woord demokratie in Baden den schrik der regering op

wekte. Twee malen hadden de Badensers zelven de bewegingen der 

demokratisch-republiekeinsche partij moeten bedwingen, bij de 

derde maal hadden zij de hulp van pruissische wapenen moe

ten inroepen, en na die ondervinding werd met naauwgezetheid 

alles onderdrukt en vervolgd wat maar in de verste verte een 

zweem van herhaling der vroegere gebeurtenissen zou kunnen 

veroorzaken^ De Einleitung zelve werd door velen niet als een 
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•eigenlijk politiek, maar als een filozofisch-historisch werk be

schouwd, en men ontkende daarom aan de badensche justitie het 

regt daarin een politieke beweging te zoeken. Gervinus zelfverklaarde 

voor den regier van instruktie dat "het een streng wetenschappelijk 

werk was, hetwelk de rigting, den geest van den tgd en de. ge

schiedenis schildert." "Nergens," zoo verklaarde Gervinus verder, 

"staat in het geschrift dat deze rigting van den tijd aan mijne 

•eigene meening zou voldoen, nog minder dat ik de hartstogten 

van anderen daarvoor zou zoeken op te wekken. De aanklagt zegt 

<dat ik lof toezwaai aan de demokratie, maar met afkeuring spreek 

van de monarchie, haar hoon en smaad;-in waarheid echter wor

den in het boek noch aan monarchie, noch zelfs aan absolutisme 

zooveel slechte hoedanigheden toegekend als aan de fransche demo

kratie , • en wordt van geen staatsvorm zoo veel goeds gesproken, 

*"S van de konstitutionnele monarchie zooals die in Engeland be

staat, waaraan eigenlijk al de politieke lof, die eenigzins denk

baar is, wordt gebragt." Gervinus toonde verder de, volgens hem, 
a e e r onjuiste opvatting van de geïnkrimineerde plaatsen aan 
m verwees naar een plaats in het werk, waar hij verklaart dat 

i e t niet met zekerheid te voorzien was, of de rigting van den 

^ d (waaraan de schrijver in ieder geval geen schuld kan heb-

oen) op eene opperheerschappij van de republiek of van de mo

narchie, van de konstitutionnele of van de demokratische monar

chie zou uitloopen." De aanklagt. waarbij al de afkeurenswaarde 

plaatsen werden opgesomd, bepaalde zich echter niet tot deze alleen,» 

maar gold het geheele werk, dat dan ook in Baden verboden 
w erd, maar natuurlijk daardoor de aandacht van de geheele we

reld trok. 

Het proces, dat te Mannheim gevoerd werd, eindigde in eerste 

instantie met eene veroordeeling, doch in hooger beroep werd 

Gervinus geheel vrijgesproken van de hem ten laste gelegde fei

ten. Na al wat wij, door het vermelden van de aanklagt en van 
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het antwoord des hoogleeraars, over het regtsgeding hebben gezegd, is 

het onnoodig hier de motieven op te sommen, waardoor die ver

schillende uitspraken werden verkregen. Bij het vellen van het 

eerste vonnis vereenigde men zich met het gevoelen der regering; 

het laatste vonnis was gebaseerd op eene erkenning van de juist

heid der verantwoording van den beschuldigde. 

Kort na de Einleitmg verscheen de eerste aflevering van het 

werk zelf, en langzamerhand volgden acht deelen van de "geschie

denis der negentiende eeuw". Van 1855 tot en met 1866 

werkte Gervinus geregeld er aan voort, doch in dat jaar hield de 

uitgave, naar men zegt door gebrek aan belangstelling, op; zij 

werd na dien tijd niet voortgezet. De geheele aardbol is in dezen 

laatsten helaas! onafgewerkten reuzenarbeid van Gervinus opgeno

men; alles wat in die geschiedenis als eenigzins van invloed op 

de gebeurtenissen werd aangemerkt, is daarin aangehaald en be

schouwd; niets was er, tot in de geringste bijzonderheden, dat 

aan het oog van den vorscher ontsnapte. Voor de kennis der 

zuid-amerikaansche omwentelingen is het werk de eerste volmaakte 

bron. Door alle deelen van het omvangrijke boek loopt een vrij, 

dikwijls hard oordeel, dat aan Schlosser, aan wien het is opge

dragen, doet denken; de haat tegen elke aanbidding van ma,gt 

en heerschappij doet den schrijver dikwijls onregtvaardig worden 

tegenover de regeerders en magthebbenden; ook in zijne litteraire, 

karakteristieke beschouwingenis dikwijls zekere hardheid merk

baar. Mèt zorg en met een bepaald plan van uitwerking voor oogen 

is het werk op touw gezet en werd het vervolgd; voor het groote 

publiek is het echter, volgens het oordeel der beste critici, min

der gesohikt. De stof is te subjektief bearbeid om aan de weten

schap eene groote dienst te bewijzen, want voor vele belangrijke 

zaken waren alléén aan Gervinus de noodige bronnen verstrekt, 

en van deze maakte hij wel een zeer oordeelkundig en nuttig 

gebruik, maar hij noemde ze niet. 
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Sedert zijne jeugd had de heidelbergsche professor een grooten 

eerbied en een voorliefde gehad voor den komponist Handel, en 

daarom gaf hij den eersten stoot tot de oprigting van een stand

beeld voor dien beroemden man, dat in zijne vaderstad, Halle, werd 

onthuld. Hij zorgde ook, in overleg met de voornamelijk door-

zijne bemoeijngen opgerigte Handelvereeniging, voor de volledige 

uitgave van de kompositiën van dien meester. Onder alle toon

kunstenaren stond niemand bij Gervimis zoo hoog aangeschreven 

als Handel, en bij zijne zoo even vermelde bemoèijingen ter eere 

van diens nagedachtenis ontzag hij de grootste opofferingen niet, 

zoo wel in tijd en moeite als in geld. Op het gebied der toonkunst 

was HSndel voor Gfervinus, wat Shakespeare voor hem was op 

het gebied van dichtkunst: een niet geëvenaard toonbeeld van de 

hoogste kompositiën; de karakters der twee groote mannen waren 

naar zijne opvatting zoo naauw aan elkander verwant, dat hij 

reeds in de voorrede tot de eerste uitgave van zijn wérk over den 

engelschen dichter zegt: "een zoo belangwekkend beeld als in 

deze twee mannen levert de geheele geschiedenis der ontwik

keling van het menschelijk verstand misschien niet voor de tweede 

maal op." in zijn E&ndel und Shakespere, geschreven in 1868, 

•werkte hij die vergelijking meer uit, en bij deze gelegenheid ont

haalde Mj zijne lezers tevens op diep ingrijpende beschouwingen over 

de muziek. De muziekale smaak onzer dagen vond in hem een 

feilen bestrijder op historische en filozoflsche gronden; hij trad op als 

kampioen voor het herstel der oorspronkelijke verhouding van de in-

strumentaalmuziek 'tot den zang. Dat deze meening onder de heden-

daagsche toonkunstenaars en muziekkenners meer tegenstanders 

dan verdedigers vond en van vele kanten aangevallen werd, zal 

«el niemand bevreemden; doch zelfs diegenen welke op hetonder-

werpelijke punt niet eens denken met Gervimis, zullen in zijn 

laatstgenoemd geschrift zulk een overvloed van geestige, leerrijke 

«n opwekkende opmerkingen kunnen aantreffen, dat een grondige 
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studie er van, inzonderheid van de tweede afdeeling, dringend is 

aan te bevelen bij alle toonkunstenaars en muziekvrienden die niet 

slechts hunne kunst uitoefenen, maar ook er over willen nadenken. 

Bij zijne landgenooten, bij het grootste deel van het duitsche 

volk geraakte Gervinus, vooral daar zijne voorlezingen in Heidel-

berg waren gestaakt en hij zich alleen met schrijven bezig hield, 

een weinig in het vergeetboek. Zijne oude vrienden waren dood, 

de beide Grimms en Dahlmann bestonden niet meer, en eerst kort 

vóór zijnen dood, in 1870, trok hij op nieuw de aandacht tot zich. 

In eene voorrede tot de vijfde uitgave zijner "geschiedenis der 

dichtkunst", viel Gervinus de pruissisehe politiek aan. Hij , die 

in 1837 gewezen had op de groote toekomst van Duitschland 

door Pruissen, verklaarde zich in 1870, door een tegenzin in de 

pruissisehe politiek daartoe genoopt, tegen die staatkunde, en 

sprak luide voor het federalismus. Het wassende Bismarckianisme, 

het goddelijk vereeren van de vroeger afgekeurde pruissisehe staat

kunde thans ten gevolge van haar succes, eene vereering die in 

Duitschland algemeen werd, maakte ook dat Gervinus bijna alleen 

stond in zijnen aanval en nog in den laatsten tijd zijns levens doorKarl 

Braun hevig werd bestreden. Gervinus kwam rond uit voor zijne mee

ning, en moest dus hevige aanvallen verduren. Zijne laatste le

vensdagen waren nog een strijd voor hetgeen hij dacht het ware 

te zijn. Hij is gescheiden van deze wereld, en door zijn verlies 

is in de rij der groote mannen eene leemte ontstaan, die moeijelijk 

zal worden aangevuld. Yan hem zal men kunnen zeggen wat van 

velen door hem gezegd is: hij is dood, maar zijne werken zul

len eeuwig leven, 

Hermann Grimm heeft in de Preussisohe Jahrbücher eenige 

regelen aan de nagedachtenis van Gervinus gewijd. Daarin wordt o. a. 

het volgende gezegd: "Gervinus nam van den beginne eene bij

zondere plaats in, doordien de kring waarin hij zich bewoog, toen 

hij nog als jongeling naar Göttingen werd beroepen, louter uit 
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ouderen van dagen bestond. Zoolang deze mannen leefden, had 

hij door zijne jeugd en levendigheid veel boven hen voor; toen zij 

echter heengegaan waren, bleef hij eenzaam achter. De jongeren 

kwamen hem toen veel te jeugdig voor. Toen Gervinus eenige 

maanden geleden het voorwoord tot de nieuwe uitgave zijner "ge

schiedenis der duitsche dichtkunst" schreef, en later in de dag

bladen rekenschap gaf ter wederlegging van de aanvallen, die 

tot hem werden gerigt, kwam de teleurstelling die hem bescho

ren was, duidelijk aan den dag; er bestond geen publiek meer, 

op hetwelk zijne woorden indruk maakten. 

Dit voorwoord, waarin hij Jacob en Wilhelm Grimm en Dahl-

mann toespreekt, alsof zij, de reeds lang overledenen , hem wel 

verstaan zouden indien zij nog in leven waren, was een treurig 

monument dat Gervinus voor zijne eenzaamheid oprigtte, en zijn 

open brief, waarin hij aan het volk verklaren wilde wat door 

hem bedoeld was, ging als een brief zonder adres in de wereld, 

•leder lezer geloofde wel dat er ergens regters moesten zitten 

tot wie Gervinus sprak, zij waren echter nergens. Zijne vrienden 

waren dood, de hevige oppositie tegen het werk der eenheid, dat 

onder de toejuiching van het geheele volk verrigt werd, begreep 

men niet, zij vond geen verdediging. Niemand wist regt wat van hem 

te zeggen, en daardoor is na zijnen dood zekere verlegenheid 

kenbaar geworden, hoe men hem beoordeelen moet en welke woor

den hem bij het graf moeten worden nageroepen. 

Grimm, die Gervinus gekend heeft, geeft vervolgens een korte 

schets van de verdiensten des hoogleeraars, en eindigt als volgt, 

etgeen ook wij als slotwoord voor deze beknopte biografische 

schets zullen gebruiken: "Gervinus", gelijk wij in den aanhef 

zeiden, "leefde als een groot heer op zijn gebied; voor hem 

estond slechts één belang: geestelijke arbeid van den hoogsten 
l-ang ten beste van het vaderland. Hij werkte nooit om gunst, in

vloed bij magtigen, eer óf titels. Hij was gewoon tot de natie 
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te spreken en door de natie te worden gehoord. In een innig 
verkeer met de-besten van zijnen tijd, gekend en overal geacht, 
kon hij meer dan ieder ander die naast hem werkte in het volle 
bewustzijn verkeeren, tot de verheffing van Duitschland tot een 
eigen politieken rang te hebben bijgedragen, en bestendig het 
regt bezitten tot het einde zijns levens zijne meening, zoo als zij 
van den beginne aan geweest was, heilig te houden. De kracht, 
waarmede Gervinus in zijnen besten tijd voor zijne meening in de 
bres gesprongen is, heeft voor het vaderland rijke vruchten gedra
gen. Al heeft hij in zijnen ouderdom met dezelfde hardnekkigheid 
aan deze meening blijven vasthouden, het nadeel — indien hier 
van nadeel sprake kan zijn — dat daaruit voortvloeide, kon alleen 
hem treffen. Hoe spoedig zal dat vergeten zijn, terwijl de her
innering aan datgene wat hij gewrocht heeft in Duitschland zal 
rijpen en bloeijen. Met een rustig geweten zal iedere duitsche 
hand een blaadje kunnen voegen bij den lauwerkrans die het 
aandenken van Gervinus moet .vereeren. Vrede zijner assche," 
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*n sombere dagen, gelijk wij die moesten beleven, toen wij 

getuigen waren van een moordenden en verwoestenden oorlog tus-

schen twee groote volken, welks verderfelijke invloed overal zich 

üeed gevoelen; — gevolgd, in de stad welke zich er op heroemt 
e hoofdstad der beschaving te zijn, door een oproer, dat, alle 

wet en orde vertredende, het schoonst noch het heiligst ont

ziende, botvierde aan toomelooze, meer dan waanzinnig-ra

zende moord- en vernielzucht; —• in zalke dagen is het eene 

verademing den blik af te keeren van de namen, die daarbjj 

"f een Moedigen lauwerkrans verwierven óf zich een eeuwig on-

iitdelgbaar brandmerk waardig maakten, om dien te wenden 

*°t mannen des vredes, der opbouwende werkzaamheid, vertegen

woordigers der praktisch-nuttig toegepaste wetenschap, der ver

edelende kunsten, der beschavende letteren. 

Dat mogen wij in dit blad. 
D e man, wiens naam hierboven is gesteld, mag, buiten zijne 

overige hoedanigheden en verdiensten, voornamelijk vertegenwoor-

<%er der praktisch-nuttig toegepaste wetenschap worden genoemd. 

Niet alleen aan menig meer en minder omvangrijk werkstuk 

van den nederlandschen waterstaat is die naam verbonden, maar 

daarnevens inzonderheid aan een viertal groote feiten — drie 
U 
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nationale, en een internationaal, een wereldfeit: de droogmaking 

van het Haarlemmermeer, de aanleg van den eersten ijzeren spoor

weg en van de eerste telegraaflijn in Nederland, en het Suez-Kanaal. 

Frederik "Willem Conrad behoorde tot eene ingenieurs-familie: 

vader, broeders, neven; aanleg en liefde tot het vak zat hem 

als ware het in bloed, merg en been. 

De naam zijns vaders, mede F. W. Conrad, inspekteur-generaal van 

den waterstaat, blijft roemvol in herinnering bij het aanschouwen 

van Katwijks kanaal en sluizen, welke de deugdelijkheid van 's mans 

arbeid nog voor ieders oog staven. Hoeveel had hij welligt nog 

kunnen leveren, hadde de dood hem niet in den vollen bloei van 

den mannelijken leeftijd weggerukt: — hij bereikte slechts negen

en-dertig jaren. Doch zijne zoons hebben dien naam waardig 

gehandhaafd. 

Onze Frederik Willem Conrad werd geboren in het sluitings

jaar der 18= eeuw, den 15 Februarij 1800, te Spaarndam, nabij 

Haarlem, provincie Holland, noordelijk gedeelte, uit het huwelijk 

van den inspekteur Conrad met mejufvrouw Wilhelmina Broesters-

-buyzen. NaauweHjks den leeftijd van acht jaren bereikt hebbende, 

moest Frederik Willem reeds den steun en de leiding zijns vaders 

derven, Zijne moeder bleef als weduwe achter, belast met de zorg 

voor drie zonen. Frederik Willem was de jongste. 

De broeder van den eersten Napoleon droeg toen zoogenaamd, 

als koning van Holland, de kroon over een in spottenden schijn 

nog onafhankelijk geheeten deel van de roemrijke Eepubliek dei-

zeven vrije landen. Naar zijns broeders bedoeling echter was hij, of 

moest b|j zijn, slechts — men houde ons de1 welligt jïlatte .uit

drukking ten goede -—- diens "zetbaas", welke alleen en geheel 

naar broers pijpen te dansen had. Zeker, erkend moet het wor

den , hij was dat a contre coeur entegensporrelend. Gaarne zou hij de 

vrije hand hebben gehad, om aan land en volk, waarmede hij wensehte 

zich te vereenzelvigen, veel goeds te doen. Hij was, helaas! daar-
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toe, in zijnen gebonden toestand, weinig bij magte — maar waar 

hij kon, deed hij het goede, zoo den lande als aan partikulieren. 

Dat ondervond ook de weduwe Conrad, en de zorg voor de bestem

ming der drie,zonen van zulk een vader werd haar daardoor ver

ligt. Koning Lodewijk erkende de bijzondere verdiensten van den 

vader Conrad, en gaf daarvan een feitelijk blijk door bij besluit 

van 5 Maart 1808 aan den divekteur-generaal van den water

staat de zorg op te dragen dat de drie zonen des overledenen in 

het vak huns vaders, voor den waterstaat, wierden opgeleid. Te 

dien einde werd voor elk der drie eene jaarlijksche toelage van 

een gulden per dag door den koning verleend. Alzoo kwamen de ge

broeders Conrad onder de zorg van den direkteur-generaal, den heer 

A. Twent, en zij hadden het geluk in dien man een waren be

vorderaar van koning Lodewijks goede bedoelingen, een vrien

delijk hart, eené beschermende hand te vinden. 

In 1810 werd aan de zoogenaamde onafhankelijkheid van het 

koningrijk Holland voor goed een eind gemaakt door een maar al 

te ernstige inlijving bij het Fransche Keizerrijk, en koning Lo

dewijk, die het goede had gewild, verdween van het tooneel. 

Het stond nu te bezien wat er van Lodewijks gunstige be

schikkingen , ook van die voor de jeugdige Conrads, worden zou. 

Wat men mogt gevreesd hebben, keizer Napoleon haalde er 

niet, als door zoo veel, de pen door: zij werd slechts gewij

zigd: eerst aan de Écoh polytechnique geplaatst, zouden zij 

daarna overgaan tot die der ponts et chaitssées. Doch het kwam 

niet zoo ver. In 1813 raakte het met Napoleons rijk gedaan. 

Nederland herkreeg'zijne onafhankelijkheid en eigene instellingen. 

Te Delft werd ingesteld een lands-school voor artillerie en 

genie, niet alleen voor militaire opleiding. Op die school werd 

Prederik Willem Conrad, bij besluit van den Souvereinen Vorst, 

later koning Willem I , van 9 Julij 1814, nr. 65 , geplaatst als 

kadet voor den waterstaat. Hij bleef aan die instelling tot 1817; 
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in het laatste jaar — volgens 's mans eigene, Hj 'wijze van kronijk 
gehouden aanteekeningen, die wij onder het oog mogten hebben — 
als instrukteur. 

Reeds in het najaar van 1816 door den direkteur der school, 
generaal-majoor Voet, daartoe voorgedragen, ontving hij zijne 
aanstelling als adspirant-ingenieur van den waterstaat, bij ko
ninklijk besluit van 8 September 1817, nr. 92, en zag zich, 
bij dispositie van den toenmaligen minister voor den waterstaat, 
d. d. 17 Nov. d. v. 4e afd. nr. 13876, toegevoegd aan den in-
spekteur-generaal, den vermaarden J. Blanken Jz. 

Toen trad hij de praktische loopbaan in, en daar vond hij in 
Blanken een goeden leider en voorstander. Er waren te dien 
tijde groote, omvangrijke werken in het vak niet alleen ter 
sprake, maar ook in uitvoering, en dus was er gelegenheid om de 
kracht te ontwikkelen en zich te onderscheiden. Frederik Wil
lem Conrad bleef van die gelegenheid niet verstoken, en hij 
maakte er een schitterend gebruik van, dat hem het vertrouwen, 
waarmede Blanken hem vereerde, volkomen waardig deed zijn. 
In de jaren 1818 en 1819 vinden wij hem in dienst als dirigent 
van een deel der werken te Meuwediep, het Noord-Hollandsch 
kanaal en liet kanaal van Steenenhoek. In 1820 en 1821 was 
hij werkzaam bij de inundatiSn (weswege hem in 1825, bij minis
teriële dispositie, op 's konings magtiging, Zr. Ms. goedkeuring en 
tevredenheid werd betuigd voor betoonden ijver en aktiviteit), 
bij herstellingen, bij de Linge-werken en bij de voorbereiding 
van het Zederik kanaal, 

In 1822 voerde hij de direktie bij het maken van het ach
terdok te Hellevoetsluis, en in het volgende jaar zag hij zich 
belast met het doen van peilingen in de rivieren en al dé killen 
van den Biesbosch. In de twee volgende jaren, 1824 en 1823, nog 
altijd maar adspirant-ingenieur in rang, had hij de direktie over 
de uitvoering der werken van het Zederik-kanaal. 
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Het jaar 1825 bragt hem rangverhooging aan: Mj koninklijk 

•besluit van 4 Augustus, nr. 114, werd hij benoemd tot inge

nieur 2e klasse. Als werkkring werd hem aangewezen de provincie 

Noord-Brabant; dientengevolge vestigde hij zich in de hoofdplaats, 

's Hertogenbosch. 

Nu ook, op den leeftijd van ruim 25 jaren, achtte hij — als 

^chte Hollander van den ouden stempel, die zijn levensheil zoekt 

in het gezin — het oogenblik gekomen om zich een eigen hui-

selijken haard in te rigten. Op den 5 October 1825 trad hij 

in het huwelijk met mejufvrouw Jagueline Marie Braber. Se

dert was hij tot de helft van het jaar 1829 belast met de 

provinciale dienst in Noord-Brabant. Vooreerst echter bleef hij 

Jiog, volgens. ministeriele dispositie van 14 September 1825, met 

den bouw van het stoomgemaal aan den Arkelschen Dam belast; bij 

koninklijk besluit van 9 December en ministeriële beschikking van 

24 December werd hem het verruimen van den Baardwijksohen 

•overlaat opgedragen. ' 

In het jaar 1829 werd hij, bij koninklijk besluit van 6 Augus

tus, nr. 27, in zijnen rang in gelijke betrekking overgeplaatst 

naar de provincie Zuid-Holland, en vestigde hij dientengevolge 

zijne woonplaats te Rotterdam. In deze provinciale dienst bleef 

hij tot den tijd van zijn onbepaald verlof, in 1840 aan

gevraagd en verkregen, zoo als wij later zullen zien. 

In dien tijd vallen vele ontwerpen, rapporten en memoriën 

in zaken van zijn vak door hem gesteld, zooals: o. a. ontwerpen 

tot afdamming der Maas te Botterdam, — memorie over den schulp-

kalk, — ontwerp tot verbetering van de scheepvaart tusschen de 

Maas en 's Gravenhage (waarop hij de officiële betuiging van 

's konings tevredenheid mogt ontvangen, alsmede voor zijnen 

betoonden dienstver bij de rivierkorrespondentie in den winter 

van 1837—1838), - ontwerp van een kanaal door Goedereede,— 

memorie over een kanaal naar Scheveningen, enz. Voorts mogfe 
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Mj, meermalen in woord, een paar malen feitelijk, van de 
provinciale Staten van Zuid-Holland de getuigenis ontvangen hun
ner bijzondere tevredenheid: de feitelijke erkenning bestond in 
eene hem verleende gratifikatie ten bedrage van/300 in 1832 en 
1834. In laatstgenoemd jaar werd hij, bij koninklijk besluit van 
28 Januarij, nr. 99, bevorderd tot ingenieur eerste klasse. 

Het jaar 1838 werd gekenmerkt door Conrads medewerking 
aan de eerste ontwerpen tot dooding van den waterwolf in Hol-' 
lands ingewand, op wiens beteugeling reeds vóór twee eeuwen 
de molenmaker van Graft, Leeghwater, aangedrongen en Vondel, 
gewezen had in zijnen zang op den vrede van Munster; de water-
wolf, die na dat vrede-jaar nog zooveel gronds had vervreten, 
doch die nu ook niet slechts beteugeld zou worden, maar geheel 
te niet gedaan. 

In het volgende jaar werd Conrad, bij dispositie van 6 No
vember, als ingenieur aan dit groote werk verbonden — waar
van, hij dus met regt mogt zeggen: •quorum pars magna fid, 
en aan het slot van een zijner aardige liedjes die wij te zien 
kregen: 

"Dat hebben wij — God beter't' — 
Dat flaauwe nageslacht 

— Zoo dikwerf uitgevetert —• 
Volhardend voörtgebragt." 

In hetzelfde jaar 1839 was Conrad reeds, bij ministeriële beschik
king van 18 Februarij, toegevoegd aan den raad van administratie der 
Hollandsche IJzeren Spoorweg-maatschappij in de hoedanigheid van 
ingenieur-direkteur van den spoorweg, vooreerst voor den tijd van 
zes maanden. Den 3 Augustus werd deze termijn met zes weken 
verlengd, en hem vergund ook daarna den Eaad van advies 
te blijven dienen, en, zoo noodig, zich daartoe te verplaatsen; 
.Mj zijne aanstelling bij de werken tot droogmaking van het 
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Haarlemmermeer, werd hem tevens toegestaan zijne dienst aan 
den spoorweg te wijden. 

In het jaar 1840 vroeg en verkreeg Conrad een onbepaald 

verlof uit de dienst bij het korps van den waterstaat, om zich 

meer uitsluitend tot het werk voor den Hollandsohen spoorweg te 

bepalen. Hij bleef de ingenieur-direkteur der Maatschappij tot dat in 

1852, toen de weg goed was, de technicus zich daarbij in al 

zijne degelijkheid en deugdelijkheid had getoond; maar nu hij 

enkel te doen had met de zorgen en moeite aan de exploitatie 

verbonden, trok de zaak hem niet meer zoo aan; hij nam zijn 

ontslag en stelde.zich weder ter beschikking bij den waterstaat. 

Ihtusschen was hij, 27 Junij 1845, tot'skonings specialen kom-

missaris bij de HoUandsche Spoorwegmaatschappij benoemd, en 

bij koninklijk besluit van 22 October van dat jaar, mv 120, in 

zijne regten van ancienneteit hersteld geworden. 

Niet alleen aan de nederlandsche spoorwegen is Conrads naam 

verbonden, ook aan de invoering der telegrafie. 

Tijdens hij als ingenieur van den Hollandsohen spoorweg werk

zaam was, had men reeds eene telegraafdienst tusschen Haarlem en 

Amsterdam. Yijf jaren later (1850) stond hij, als president van 

het bestuur, aan het hoofd der eerste in Nederlandppgerigtetele-

graaf-maatschappij, die voor de exploitatie van het telegrafisch 

verkeer tusschen de hoofdstad en hare voorhaven, Nieuwediep, 

(geopend in 1851, onder het beleid van den ingenieur Wencke-

bach, doch later, even als de te Amsterdam bestaande engelsche 

maatschappij voor Londen enz., bij denEijkstelegraafovergegaan). 

Met de ingenieurs Wenckebach en van der Kun en den referen

daris Staring werd Conrad later door de Begering in kommissie 

gesteld over den aanleg van eene van het Eijk uitgaande telegraaf

dienst in het land. Ten gevolge van het rapport dezer kom

missie kwamen de rijkstelegraaf en de telegrafische verbinding met 

het buitenland tot stand. 
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Ten jare 1852 zag Conrad zich weder verbonden aan het groot-
sche werk, waartoe hij zooveel had mede gearbeid, door zijne 
benoeming tot lid der kommissie van beheer en toezigt voor de 
droogmaking van het Haarlemmermeer. 

Bij koninklijk besluit (11 Januari] nr. ,2) van hetzelfde jaar was 
hij bevorderd in rang, nl. tot hoofd-ingenieur 2e klasse bij het korps 
van den waterstaat; welke bevordering twee jaren later (konink
lijk besluit van 4 April 1854, nr. 97) gevolgd werd door 
die tot hoofd-ingenieur l e klasse. Beide waren hem slechts 
in eere, niet geldelijk voordeelig, want zij geschiedden buiten 
bezwaar van 'slands schatkist. 

Ten jare 1854, na zijne zoo even vermelde bevordering tot 
hoofd-ingenieur l e klasse, wenschte hij eenigen tijd buiten be
paalde ambtelijke werkzaamheid te blijven. Zijne gezondheid was 
eenigermate geschokt, en tot herstel werd wat meer rust, althans 
minder ingespannen en aanhoudende arbeid noodig geacht. Ook 
was zijn hart getroffen geworden door het achtervolgend verlies 
(1853 en 1854) zijner beide oudere broeders, even als hij werk
zaam in het vak. Niet lang evenwel zou die rust mogen duren. 
Zij moge ons echter gelegenheid geven om even op het afge-
loopen tijdperk een terugblik te slaan, en te zien hoe Conrad 
ook in andere opzigten, buiten of in zijn vak, maar toch in 
minder dadelijke betrekking tot zijne ambtspligten, arbeidde en 

'streefde, en welke erkenning en eervolle onderscheiding hem van 
vele zijden te beurt vielen. 

Talrijk zijn Conrads groote en kleine opstellen over onderwerpen 
op het uitgebreid terrein van zijne bemoeijingen, het zij afzonderlijk 
uitgegeven, het zij in dagbladen en tijdschriften, deze later voor een 
gedeelte verzameld en herdrukt. Ook meermalen werd hij door de 
gebeurtenissen des tijds, waarin hij, warm vaderlander, groot belang • 
stelde, geïnspireerd om de bij hem opgewekte gevoelens in gebon
den stijl te uiten. In de jaren, 1830,1831 en 1832 zagen enkele van 
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die stukjes zijner hand het licht; later schijnt hij ze in por

tefeuille gehouden te hebhen. Ligt vinden wij gelegenheid op een 

en ander terug te komen; een zooveel mogelijk volledige opgave 

zou welligt voor den nakomeling niet ondienstig zijn. 

Hier hebben w|j slechts met enkele te doen, en vermelden 

allereerst zijne verhandeling over de verzalékingen en doorlcwel-

lingen van dijken, in Mei 1828, door de Hollandsche Maatschappij 

van Wetenschappen te Haarlem met de gouden medaille en eene 

premie van ƒ 1 5 0 bekroond. In 1842 werd hij door de InsUtution of 

civü Engineers te Londen vereerd met de zilveren Telford-me-

daille, voor zijne beschrijving van het vermaarde werkstuk, waar

aan zijns vaders naam verbonden is : het uitwateringskanaal van 

Katwijk met de kolossale sluiswerken. 

Die engelsche instelling erkende bovendien Conrads verdienste 

in het volgende jaar (1843) door hem onder hare leden op te 

nemen; bij welke gelegenheid hij haar opdroeg eene door hem 

gestelde beschrijving van den onder zijn bestuur gelegden spoorr 

weg van Amsterdam naar Eotterdam. Dit opstel verwierf hem 

hare Walker-premie, en werd, door haren sekretaris in het En

gelsen overgebragt, in hare werken uitgegeven. 

Conrads aanraking met die engelsche vereeniging had echter 

verdere gevolgen. Zij vormde een punt van aanraking en zamen-

werMng tusschen de mannen van het vak in het vereenigd ko

ningrijk. Zulk een zaak, van onmiskenbaar belang, werd hier te 

lande gemist; het genie, de ervaring, de bescheiden van den een, 

voor zooverre er niet in druk van bleek, hadden meerendeels geen 

of zeer weinig nut voor den ander, voor het algemeen. Dat moest 

anders worden. Opgewekt door Engelands voorbeeld, vatteConrad 

het voornemen- op, zijne vakgenooten hier te lande op gelijke wijze 

onderling te verbinden, en hij was er de man niet naar, om een 

eenmaal opgevat doel, van welks nut hij overtuigd was, dra moe

deloos te laten varen. Zijn denkbeeld vond de goedkeuring en 
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medewerking van de heeren G. Simons en L. J. A. van der 
Kun, even als bij zelf, mannen, wier woord onder de vakgenoo-
ten invloed had. De uitnoodiging door dit drietal onderteekend 
ontmoette dadelijk een gereed oor. Euim tachtig leden sloten 
zich aan. Koning Willem III, toen nog prins van Oranje, aan
vaardde het beschermheerschap over de instelling, die optrad on
der den naam van Koninhlijk Instituut van Ingenieurs en den 
-14 Maart 1848 hare eerste vergadering hield. De man, bij wien 
het denkbeeld was opgewekt, onze Frederik Willem Conrad,werd 
tot haren voorzitter gekozen. Hij had voldoening van zijne stich
ting, in eene mate als weinigen te beurt valt. Geene kwijning 
smartte hem; hij mogt haar zien uitbreiden (bij de 700 leden), 
toenemen in bloei, in nuttige, wèl erkende werkzaamheid, en zich 
blijvend verheugen in aller, dikwerf treffend gebleken, achting en 
vereering. Zijne mede-oprigters ontvielen hem door den dood; hij 
mogt, den 8 September 1868, in eene vergadering gehouden in 
Musis Sacrum te Arnhem, haar twintigjarig bestaan mede vieren 
en in eene welgestelde rede hare lotgevallen en nuttige werking 
schetsen. Van die vergadering, Conrads toespraak en het verder 
feestelijk zamenzijn vindt men een zeer lezenswaard verslag in 
Be Opmerker, weekblad voor architekten, ingenieurs, fabriekan-
ten, aannemers en werkbazen. (Arnhem, D. A. Thieme, 12 Sep
tember 1868.) 

Het Bataafsch genootschap der Proefondervindelijke Wijsbe
geerte te Rotterdam huldigde Conrads verdienste reeds in De
cember 1832 door hem tot lid te benoemen. Later verwierf 
hij bij dat Genootschap eenmaal de zilveren medaille (1848) 
en tweemaal de dubbele zilveren medaille (1843 en 1850). 
De Mollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, 
bij welke hij, als wij zagen, in 1828 met goud werd bekroond, 
benoemde hem 19 Mei 1843 tot haar lid. In 1847 werd hij be
noemd tot korresponderend lid van het Koninklijk Instituut te 
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Amsterdam, en in 1850 tot lid van het Provinciaal Vtrechtsoh 

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 

Niet alleen vaderlandsche wetenschappelijke instellingen hul

digden hem, ook het buitenland deed het nu reeds, en later, 

gelijk wij zien zullen, te meer. Wij vermeldden reeds zijne verbin

ding met het engelsche Ingenieurs-Instituut. Ten jare 1851 

(1 Mei) werd Conrad, door prins Albert, gemaal van konin

gin Victoria, aangewezen als een der leden van den jury op de 

eerste te Londen gehouden wereldtentoonstelling van nijverheid en 

kunst. Bij die gelegenheid verwierf hij drie medailles, als inzen

der, als jury-lid en voor zijne diensten bij de overplaatsing van 

het gebouw naar Sydenham. Reeds was een door hem geleverd 

ontwerp voor een gebouw eervolle vermelding waardig geacht. 

In 1852 (28 Februari)) bood de Académie nationale agricole, 

manufacturiere et commerciale te Parijs hem haar lidmaatschap 

aan, later gevolgd door de benoeming tot vice-pre'sident honoraire. 

In hetzelfde jaar ondervond hij van zijne medeburgers een 

aangenaam blijk van waardering door zijne verkiezing tot lid der 

Staten van de provincie Zuid-Holland, welk blijk later bij her

kiezing werd hernieuwd, zoodat Conrad vele jaren lang ook deze 

vergadering op menig punt met zijn licht mogt dienen. 

Bij de erkenning der wetenschappelijke mannen in binnen- en 

buitenland en de hulde der medeburgers, ontbrak ook de onder

scheiding door vorstelijke hand aan Conrad in dit tijdperk niet, 

en voorzeker in dit geval was zij, wat zij steeds wezen moest) 

geen ijdel gelegenheidseadeau, maar aan ware verdienste toege

wezen. Reeds in 1842 (13 April) benoemde koning Willem I I 

hem tot ridder dér orde van den Nederlandsehen Leeuw. In 1849 

verleende koning Willem LH hem het kommandeurskruis van de 

orde der Eikenkroon en de koning van Zweden en Noorwegen 

«chonk hemde orde van Wasa. 

In de schets van Conrads leven, in de vergadering der Natuur-
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kundige afdeding van de Koniriklijlce Alcademievan Wetenschap-

pen (26 September 1870) door het lid J. W. L. van Oordt voorge

dragen , wordt op de meest stellige wijze gezegd, dat Conrads benoe

ming tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw was eene 

hulde hem gebragt als spoorweg-ingenieur. Of het zoo bepaald en uit

sluitend het geval was, dat alléén in dit opzigt zijne verdienste en in 

„geen ander daarbij in aanmerking genomen zou zijn, zouden wij 

alleen dan kunnen aannemen, als wij het in een authentiek doku-

ment zóó geconstateerd zagen, en zouden het dan nog zonderling 

vinden. Zeker bleek hij wel de regte man op de regte plaats bij 

den aanleg van den spoorweg, en toonde hij daarbij wat hij 

vermogt, en wat hij durfde om moeijelijkheden tegen te treden1, 

maar . . . . doch wij hebben in deze korte schets geene meer be

paalde beschouwing te leveren van Conrad als ingenieur, zij 

behoort elders: wij willen hier alleen nog vermelden eenige eigen 

vindingen van hem op het gebied van zijn vak. Als zoodanige 

noemen wij: de Icraanbruggen, waarvan de heer van Oordt ge

tuigt dat zij, geheel van Conrads vinding, om hare eigenaardige 

ionstruktie en voordeelen ruime toepassing hebben gevonden bij 

den aanleg van spoorwegen door den Staat; — de zijdelings weg

rollende bruggen voor scheve openingen, evenals de voorgaande 

bij den Hollandschen spoorweg toegepast; — de dubbele draai* 

bruggen voor scheve passages van spoorivegen, de sluizen met 

trommeldeuren. (Over deze beide zie in de werken van het In

stituut.) 

1 Be heer van Oordt wijst te regt op het destijds befaamde temporaire 
Jcromme lijntje nabij Delft, tot het omgaan van een Hein strookje gronds 
in de aanleglijn,- dat van den eigenaar niet kon verkregen worden, en 
waardoor dus de exploitatie van den wég zou opgehouden zijn geworden. 
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Wij zeiden boven reeds dat de door Conrad gewenschte tijdelijke 
rast niet lang mogt duren. Het jaar 1855 opende hem nieuwe 
werkkringen, en in de laatste jaren zijns levens was hij niet minder 
ijverig bezig dan vroeger. 

Zijn naam zou zich mede hechten aan het grootste ontwerp, 

dat onze eeuw zag geboren worden, zich ontwikkelen en tot vol-

tooijiog komen: de doorgraving der landengte van Suez, daar

door de verbinding der Middellandsche en Roode Zeeën en de 

schepping van een nadere doorgaande gemeenschap te water 

van Europa met Oost-Azië enz. 

In 1855 zag Conrad zich benoemd tot lid der Commission in

ternationale du pereement de Vistlime de Suez; tot de aanvaarding 

dezer benoeming magtigde de koning hem bij besluit van 13 Octo-

ber van dat jaar, nr. 54. Men weet dat het ontwerp dezer doorgraving, 

waarbij zeker niet alleen de belangen van Egypte, maar die van geheel 

Europa en andere werelddeelen betrokken waren, geweldige op

spraak maakte, luide toejuiching vond, maar ook heffcigen tegen

stand ontmoette, welke laatste zich niet slechts in woorden, maar reeds 

toen en langen tijd later, openlijk of in stilte, feitelijk uitte. Voor

eerst bekampte men het mogelijke der uitvoering. Het is wel niet 

te denken dat de diskussie over dit punt zuiver wetenschap

pelijk praktisch bleef: neven-inzigten van anderen aard mengden 

zich te goeder of kwader trouw daarin; de bestrijders verscholen 

zich onder het kleed der wetenschap; menigeen verhief zijne stem 

voor of tegen, naar mate het belang dreef. Uit Engeland vooral 

ging een heftig verzet uit. In dien stand van zaken besloot de onder

koning van Egypte — die voor zijn land en zijne eigene grootheid 

goede gevolgen er van voorzag, maar ook wel wist dat de bestrij

ders het daarom bij zijnen suzerein, den sultan van Turkije, in 

ongunstig licht zouden stellen en tegenwerken — een onderzoek van 

het plan op te dragen aan eene kommissie van zaakkundige man

nen uit onderscheidene volken, Daaronde.r mogt een man uit 



2 1 4 FREDERIK WILLEM CONRAD. 

Nederland in de eerste plaats niet worden gemist. Immers uit < 
zijnen aard is Nederland het gebied der waterbouwkunde. Zoo zag \ 
Conrad zich aangewezen om zijn vaderland bij het onderzoek van het 
plan tot dit wereld-werkstuk te vertegenwoordigen; voorzeker een 
gewigtige, geenszins ijdele eerepost. De eervolle onderscheiding 
werd aldra voor Conrad nog verhoogd, daar hij in hetzelfde 
jaar tot voorzitter dier kommissie werd gekozen, waartoe hij te 
meer geschikt moest zijn door de groote gemakkelijkheid, waarmede 
hij zich in de vreemde talen wist te uiten. Hij ondernam in 1855 
de reis naar Egypte, en in 1857 andermaal, toen vergezeld van 
den ingenieur Schneither, waarbij hij alles op de plaatsen zelven 
onderzocht, met de meeste oplettendheid, gelijk hij steeds aan 
den arbeid der kommissie met allen ijver deel nam. Hij trad op 
als bepaald voorstander der zaak, en dat hij dit uit overtuiging, 
opregte en welgegronde overtuiging deed, blijkt zonneklaar uit 
al zijne geschriften over het onderwerp (waarvan onderscheidene 
ook in het Engelsen, Duitsch en Italiaansch zijn uitgegeven; hij 
schreef hierover meerendeels in het Fransen). Technisch betoogde hij 
de mogelijkheid der uitvoering en behandelde het ontwerp meerma
len bij de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam 
(zie hare "Werken), en in het Koninklijk Instituut van Ingenieurs , 
zijne stichting, waar hij o. a. de tegengestelde meening van den 
engelschen ingenieur Stephenson bestreed.' 

Intusschen ging de zaak voort, zij kwam tot uitvoering, en 
ook nu bleef Conrads naam er aan gehecht. Ondanks zoo veel-
zijdigen en invloedrijken tegenstand, vormde zich de Maatschappij, 
die het werk der doorgraving zou ondernemen. Het is over
bekend en behoeft hier niet herhaald en uiteengezet te worden, 
maar mag toch niet onvermeld blijven, wat lauwerkroon ten 
deze het' hoofd omkranst van Perdinand de Lesseps! Diens 
geest en volharding onverwelkelijke eere! 

Eredeiïk Willem Gonrad werd benoemd tot lid van den Gon-
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seü supérieur des travavx du peroemmt de l'isthme de Suez, en 

de onderkoning van Egypte bewees hem een onderscheiding door de 

benoeming tot zijnen bijzonderen gekommitteerde bij den raad van 

administratie der onderneming. Tot aanvaarding van beide be

trekkingen verleende de koning hem de vergunning, bij besluit 

van 2 Januarij 1859, nr. 65. En zoo bleef hij gedurende zijn ver

der leven steeds, met al de geestkracht en den ijver die 

in hem waren, mede werkzaam tot de: verwezenlijking van het 

wereld-werk onzer eeuw, en het werd hem ook gegund ter 

plaatse de feesten bij te wonen, gegeven bij gelegenheid van 

de opening van het Suez-kanaal, schoon hij daarna het vaderland 

niet meer mogt terugzien. 

Doeh zijne kennis en zijn arbeid waren gedurende deze latere 

jaren zijns levens niet enkel en alleen aan het Suez-kanaal gewijd. 

Onderscheidene werkzaamheden zag hij zich opgedragen, zoowel 

in het buitenland als in het vaderland zelf. Ons bestek duldt 

geene uitvoerige vermelding daarvan; eene korte opgave mag 

echter niet ontbreken, hoewel zij ook elders reeds, schoon voor 

meer partikulieren kring^ zijn aangestipt. 

Natuurlijk was het, dat Conrad lid werd der Staatskommissie, in

gesteld bij koninklijk besluit van 10 Julij 1856 tot onderzoek van 

de vermoedelijke gevolgen der doorgraving van de landengte van 

Suez voor den handel en de reederijen van Nederland. Verder was 

hij lid, meermalen voorzittend lid, van vele kommissienbetrekke

lijk tot hier te lande ontworpen groote werken. Zoo, in 1858, lid 

der kommissie voor het drooge dok te Nieuwediep, lid van den 

raad van den waterstaat tot onderzoek der: plannen ter verbe

tering van den waterweg van Rotterdam naar zee; in het volgende 

jaar voorzitter van den raad van den waterstaat tot onderzoek 

eener verbinding van Amsterdam met de Noordzee (doorgraving 

van Holland op zijn smalst); in hetzelfde jaar, president der 

kommissie tot onderzoek van de droogmaking der plassen beoosten 
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de Vecht; in 1860, president van den raad van den waterstaat 
voor de onderzeesche werken tot oever-verdediging in Zeeland; 
nog, tot onderzoek der ontwerpen eener zeehaven te Schevenin-
gen; in 4865 president van den jury van beoordeeling der ont
werpen van een paleis der nationale vertegenwoordiging. Iets 
langer moeten wij stilstaan hij het jaar 1867. De ontworpen 
af damming der Oosterschelde en van het Sloe tusschen 
Walcheren en Zuid-Beveland, in verband met den aanleg van 
den zeeuwschen spoorweg, had bij België de bedenking opgewekt, 
dat dit werk schadelijk zou zijn voor den stand der Westersohelde, 
waarbij Antwerpen en BelgiSs belang betrokken is. Als gewoon
lijk : wederzijdsche notaas der gouvernementen; de diplomatie er in 
gemengd; deskundigen eenerzijds, deskundigen anderzijds: beider-
zijdsche gevoelens niet tot overeenstemming te brengen. België" 
beriep zich nu op de toongevende Staten, die in het scheidings-
werk van 1839, na eindeloóze protokollen tot stand gekomen, 
de hand hadden gehad. Dien ten gevolge benoemden Engeland, 
Frankrijk en Pruissen elk een ingenieur (de heeren Hartley, Gos-
selin en Hagen) tot onderzoek, en deze gaven ook elk een afzonderlijk 
verslag, de een meer, de ander minder gunstig voor Nederland. 
Nu zag Conrad zich geroepen over deze drie verslagen zijn oor
deel uit te brengen. Een uittreksel van Conrads rapport is in het 
Eransch vertaald en uitgegeven onder den titel: Gonsidérations 
sur les rapports des ingénieurs étrangers chargés d'examiner 
les questions qui se rattachent au barrage de VEscaut Orientdl 
enz. De gevolgen, de eindelijke oplossing der kwestie, of het uit 
den weg ruimen yan het geschil, zijn bekend. 

Ook het buitenland riep Conrads aandacht in voor groote 
werken met zijn vak in betrekking. In 1863 zag hij zich 
belast met het onderzoek van het ontworpen groot scheep
vaart-kanaal door Holstein ter verbinding der Oostzee met de 
Noordzee. Zijn rapport daarover, in het Eransch gesteld, werd 
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ook in het Engelsch en het Duitsch overgezet. In het vol

gende jaar werden plannen tot een zee-kanaal door Centraal-

Amerika hem onder het oog gelegd, en deed de Senaat der vrije 

stad Hamburg een beroep op zijne kunde," nevens die van den 

hoofdingenieur L. A. Beijerinok, tot onderzoek en verbetering 

der uitwatering van de voorstad Hammerbrook. In 1868 riep de 

regering van Denemarken hem tot beoordeeling van onderschei

dene ontwerpen eener haven aan de jutlandsche kust, alsook van 

die van kanalen tusschen de Lümfjord en de zee. Den 10 October 

1868 vertrok hij alzoo' naar Denemarken tot het onderzoek op 

de plaatsen zelven, waarin hij werd bijgestaan door zijnen neef, den 

ingenieur J. F. W. Conrad, zoon zijns oudsten broeders. Ofschoon 

reeds bijna zeventig jaren tellende, schenen de vermoeijenissen bij 

dezen togt hem niet bijzonder aan te doen. 

Alle bovengenoemde werkzaamheden gingen eigenlijk buiten 

zijne ambtsdienst om, Ook den veelvuldigen arbeid aan deze ver

bonden bleef hij getrouw en met inspannenden ijver waarne

men. Hij klom daarin op tot hoogen en den hoogsten rang. Bij 

koninklijk besluit van 1 Februari) 1858, nr. 115, werd 

hij bevorderd tot inspekteur van den waterstaat in de tweede in-

spektie (residentie 'sHage).1 Na den dood van den hoofd-inspekteur 

van der Kun in 1864, werd aan Conrad 'de algemeene dienst 

opgedragen, en in 1866 volgde zijne benoeming tot hoofd-inspek

teur. Na vijftigjarige dienst stond hij nu in denzelfden rang dien 

zijn vader had bekleed. In deze twee betrekkingen verrigtte hij 

natuurlijk veel en velerlei. Hoofdpunten waren de voortgezette 

verbetering der rivieren en de verbeterde gemeenschap der beide 

groote koopsteden met de zee. 

1 Dq bijzonderheid is opgemerkt geworden, dat toe» aan het hoofd van 
den waterstaat stonden de drie oudste kweelcelingen vm dat vak Wj de delft-
selie artillerie- en geniesohool; L. 3. A, van dor Kun, H. F. Jfynje en Conrad. 

15 
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Het spreekt wel van zelf, dat het ook in dit latere deel zijns 
levens hem niet aan erkenning en eervolle onderscheiding ont
broken heeft. De Koninklijke Ahademie van Wetenschappen nam 
haren korrespondent den 26 Óotober 1855 als gewoon lid op. 
In 1857 werd hij benoemd tot permanent lid van den raad van 
bestuur van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (dat hem 
in het jaar vóór zijnen dood— 3 Julij 1869—nog tot president 
herbenoemde). In 1858 werd hij lid van het Bataviaasch Genoot
schap van Kunsten en Weienschappen. Hij verkreeg het kom-
mandeurs-kruis der orde van den Nederlandschen Leeuw in 1856, 
werd 15 September 1866 door keizer Napoleon IH benoemd 
tot .officier, der orde van het Legioen van Eer, en 26 September 
1869 door den koning van Denemarken tot kommandeur der 
Danebrogs-orde, dit ter erkenning van zijn onderzoek van en 
rapport over de bovengenoemde werken in het Deensche Bijk. 
Den 27 Junij 1865 was hem ook het onderscheidingsteeken 
(zilveren kruis) uitgereikt, dat bij koninklijk besluit van 10 
Mei bevorens was ingesteld voor de strijders van 1813—1814. 

EVederik Willem Conrad had eene lange, eervolle, meerendeels 
gelukkige, schoon dan ook moeitevolle en arbeidrijke, loopbaan 
op aarde. 

Ofschoon hij schijnbaar nog dezelfde man was, had zulke arbeid
zaamheid zijne krachten verbruikt. Eeeds bij zijn vertrek naar Dene
marken waren verwanten en vrienden niet zonder zorg dat het bejaarde 
ligchaam het niet goed zou maken. Maar de geest zegevierde nog. 

Den 10 Augustus 1869 ontving Öonrad van den onderkoning 
van Egypte en de Suez-maatschappij, de' uitnoodiging de pleg-
tige feestelijke openstelling van het kanaal te komen bijwonen. 
Zijn gezin zag er zeer tegen op dat hij gaan zou; hij zelf 
gevoelde dat de ouderdom gekomen was; niettemin zijn ver
langen om den togt te ondernemen was zóó sterk, dat het hem 
alle bezwaren deed op zij zetten en de zijnen deed afzien van 
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doorzettend afraden, uit vrees dat ook het niet-opvolgen van zulk 

een hartewensch nadeelige gevolgen voor hem hebben mogt. 

Zoo verliet hij dan zijne woning den 30 October 1869 tot 

zijne laatste reize naar Egypte. 'Zijne echtgenoot en eene onge

huwde dochter waren zijne reisgezellinnen en verzorgsters. De togt 

ging door Frankrijk, over Lyon naar Marseille; tot zoo ver leverde 

de reis slechts de gewone bezwaren. Maar van daar naar Alex-

andrie", per stoomboot in de November-maand, was de togt moeitevol 

en verre van aangenaam. Daarbij kwam nog dat de boot in de 

straat van Messina door een ander schip werd aangevaren; van 

welk ongeval de dagbladen destijds uitvoerig melding maak

ten. Evenwel, men kwam behouden aan het eind der reis, en 

haar doel werd volkomen bereikt. Immers Oonrad mogt niet alleen 

den 17 November de feestelijke opening bijwonen, maar ook de 

uitvoering aller werken, die bij in ontwerp kende, in de bijzon

derheden mede in oogenschouw nemen. Daartoe nam hij nog 

deel aan den togt naar Opper-Egypte tot aan den eersten 

Mjlval, die den 28 November aanving. Den 18 December te 

Caïro terug gekomen, maakte hij den 24 December, met 

een speciaal daartoe aangewezen stoombootje, door het kanaal 

de reis van Ismaila naar Suez, op welk gedeelte vooral door 

hem alles met hooge belangstelling en zorgvuldigheid werd 

waargenomen. 

Gewis heeft Oonrad de grootste voldoening gehad van zijn op

gevolgd verlangen; maar te verwonderen is het, hoe de bejaarde 

en verzwakte man de afmatting van zulke togten in die oorden, 

ofschoon ook alle mogelijke tegemoetkoming gegeven werd, die. 

welwillendheid en liefderijke zorg hem konden verschaffen, heeft 

kunnen doorstaan. Wat de krachtige wil vermag! Maar ook de 

krachtigste wil vermag toch niet alles. De geest beheerscht de 

stof, maar eindelijk ontzinkt toch de stof aan de greep van den 

beheerschenden geest. 
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Nu was Conrads werkkring gesloten, en het einde zijner baan 

op aarde zou weldra daar zijn. 

Op nieuwjaarsdag, Zaturdag 1 Jannarij 1870, werd de thuis

reis aangevangen, die voor hem in de groote thuisreize zou over

gaan. Van Alexandrië ging de togt naar. Brindisi. Wat langer 

oponthoud in Italië zou, meende men, ook buiten het minder 

afmattende eener langzamer reiswijze, den zwakken oude goed doen. 

Men hield zich dus op te Napels, Rome, Florence. Bologna, 

Venetië. Van hier ging de reis naar "Weenen, verder naar Munchen. 

Nu was verder reizen niet meer mogelijk. Op den 1 Pebruarij 

1870 scheidde hij uit dit leven. Nog 14 dagen ontbraken aan 

zijne volle zeventig jaren. 

Wat Frederik Willem Conrad is geweest als man van zijn vak, 

zijne kennis, ook buiten de hem noodige wetenschappen, ook van 

talen, zijne arbeidzaamheid, inspanning — is uit de hier gele

verde schets blijkbaar en behoeft geene nadere aanwijzing; hoe hij 

daarnevens ook lust had voor beschouwing, opmerking, onder

zoek buiten zijnen eigenlijken werkkring, bleek o. a. bij zijne tweede 

reis naar het Oosten, toen hij mede Palestina bezocht; zijne op

merkingen en indrukken daarbij legde hij neder in zijne Meizen 

naar de landengte •van Suez, Egypte en het Heilige Land.l 

• Als mensch in de groote maatschappij, in het gezellig verkeer 

was Conrad eene aangename verschijning, en wij mogen aanne

men dat dit hem in zijne vele en velerlei betrekkingen grootelijks voor-

deelig is geweest. Nooit stootte hij af, steeds trok hij aan; was 

het zamenzijn, het zamenwerken met hem genoegelijk, pleizierig, — 

zijn gezellige toon en humor, geestige scherts, zijne echt satirieke, 

1 In tien afleveringen, met platen, kaarten en portretten, 1888, bij Mar-
tinus Wijhoff.. 
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niet kwetsende uitingen veraangenaamden den arbeid, zoo als zij 

de feestelijke of bloot vriendschappelijke bijeenkomst verlevendig

den en opluisterden.J Gereedelijk laat zich hieruit opmaken wat 

hij voor zijne vrienden moet geweest zijn: zij zullen zich zijner 

met weemoedige liefde berinneren; en degenen die in eenige be

trekking hem ondergeschikt -waren, zullen evenzeer erkennen, dat 

hij doorgaande een humaan supérieur was, die de verdiensten in 

anderen wist op te merken en te -waarderen. Moge hij; ook zijn 

deel hebben gehad aan de zwakheden en onvolkomenheden der 

mensohelijke natuur, het goede en edele in hem stelde het zwakke 

en onvolkomene verre in de schaduw. Als echtgenoot en vader 

was hij gelukkig in zijn gezin, schoon hem gevoelige verliezen 

getroffen hebben onder het negental uit zijn huwelijk geboren. 

Wij sluiten hier. Ook elders, bij de Konirildijlce Akademie, bij 

het Instituut, is öonrads levensloop geschetst. Schoon meer voor 

de bijzondere plaats geschikt, moeten vele feiten natuurlijk ook 

daar vermeld worden gevonden. Niettemin vertrouwen wij, dat 

men in onze biografische schets, hoewél slechts eenvoudig, en 

als zoodanig te beschouwen en op geehe hoogere litteraire waarde 

aanspraak makende, nog wel een en ander zal'ontmoeten, wat 

elders niet of minder juist; voorkomt. Wij stelden ze zamen 

1 Wij hebben voor ons eenige liedjes, toasten enz., van Conrads hand, 

uit eene verzameling onder liet opschrift: Haerlemmermeriana bijeengc-

legd. Moge aan den poëtisphen vorm, aan rhythmus en rijm wat haperen, 

— zij waren ook slechts voor partikuliere gelegenheid vervaardigd, en daar hij 

ze niet voor grooter publiek bestemd had, behoefde hij er niet de fijne 

schaaf over te laten gaan — aan geestige vernuftspelingen en echt satirieke 

zetten ontbreekt hot daarin niet, en voor iemand, zoo ten eenenmale ver

bonden aan de dienst der praktische wetenschappen, die slechts nu en dan 

der muze een nederig oifertje kon brengen, zijn zij vrij vloeijend en zan

gerig. Mot weerzin weerhouden wij ons van een Hein proefjo er uit mede 

te deólen; maar, zoo al de ruimte het toeliet, wij twijfelen of het ons ge

oorloofd zou zijn. 

/ ; 
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hoofdzakelijk naar aanteekeningen en bescheiden van Gonrad zelven 
afkomstig, voor welker mededeeling ten getoruike wij zijnen ver
wanten opregtelijk dank zeggen. 

Wij gaven hierboven te kennen, dat eene zooveel mogelijk vol
ledige opgave van hetgeen Conrad geschreven heeft niet zonder 
belang zou zijn. Wilden wij alle bekende stukken van grooten 
en kleinen omvang naauwkeurig opgeven, dan zouden wij een 
heelen katalogus leveren, en de volledigheid zou daarmee wei-
ligt nog niet bereikt zijn. Enkele werken noemden wij reeds, zoo-
als zijne Verhandeling, in 1828 bekroond, en de Beschrijving 
zijner reis naar 't Oosten. Eenige stukken stippen wij hier aan: 
"bijdrage tot de geschiedenis der eerste schutsluizen in Holland" 
(in het maandschrift: de Vriend des Vaderlands, 1831, 10); 
"over duinen en stranden" (ibid. 1832, Apr. en Aug.); de "wer
king der grondgolven" en een theorie daarvan (ibid. 1833, Mei 
en later); "geschiedkundige aanteekeningen omtrent het Hoog
heemraadschap van Rijnland" (Vaderlandsche Letteroefeningen, 
Mei 1832 en volgg.); "aanteekeningen omtrent den aanleg van 
sommige dijken" (ibid. Maart 1833); "nieuwe telegraaf voor den 
koophandel" (ibid. Julij 1831); "hangende wegen" (ibid. Aug. 
1831); "doorgraving der landengte van Panama" (ibid. Nov. en Dec. 
1831 en Dec. 1832); "over de Mac-adam wegen" (Vriend des Va
derlands , Oct. 1835); over "het begraven in de kerken, tegen Hilde-
brand, door Hydraulicus" (ibid.); "het zeegat van Goedereede" (Tijd
schrift voor de Marine); "aanteekeningen op de redevoeringen 
in de zitting der Staten-Gfeneraal 2 April 1838, betrekkelijk het 
ontwerp tot droogmaking van het Haarlemmermeer (Avondbode, 
2, 7,15j 19 Junij 1838); "Leeghwater" (ibid. 16 Julij 1838); 
"ontwerpvan JacobBartelsz Veris" (ibid. 22 Aug. 1838); "oever-
werken van het Haarlemmermeer" (ibid. 24 Jan. 1839), — Ver-
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scheidene dezer geschriften, niet alle, zijn in 1849 bij Gebroeders 

van Cleeff vereenigd herdrukt en uitgegeven, onder den titel: Ver

spreide Bijdragen. Voorts vermelden wij: verschillende opstellen den 

waterstaat betreffende in Nieuwenhuis Woordenboek van Kunsten 

en Wetenschappen; eenige artikelen over spoorwegen, tralie

bruggen , enz; de jaarlijksche verslagen van den Hollandschen 

Spoorweg tot 1854; onderscheidene recensiën in de Vaderland-

sche Letteroefeningen (1832—1838); zeer vele artikelen in de wer

ken van het Koninhlijk Instituut van Ingenieurs, De beschrijving 

van'het Katwijksche kanaal, en van den Hollandschen Spoorweg, 

in de werken van het Engelsche Genootschap opgenomen, hebben 

wij reeds genoemd. Een geschrift over de brug aan de Poldervaart 

verscheen mede daarin. Vervolgens: "Handboekje voor den machi

nist-geleider van lokomotieven" (1848, zonder naam); "De nood

zakelijkheid eener bepaling tot voorloopige inbezitstelling in de 

wet van onteigening ten algemeenen nutte" (1845); brochures 

over het bomme spoor bij Delft en over de brug over de Polder

vaart ; "over het al of niet voordeelige voor Delfland eener uitwa-

tering te Scheveningen"; — deze verschenen allen bij Gebr. van 

Cleeff. Over de doorgraving van Suez, meermalen in de werken 

der Kon. Afcademie, en in den Economist 1858; brochures tegen 

Stephenson te dezer zake. Le Ganal de Suez; état de la ques-

Uon ('s Hage, Gebr. Langenhuysen, 1858; dit is in het Eng., 

Duitsch en Italiaansch vertaald). La possibilüa e l'utilita del 

Bosforo di Suez, riconosoiuta anche da una commissione Spe

ciale Olandese. Lettera dell' Ingegnere F. W- Conrad al Di-

rettore del Bullettino delV Istmo di Suez en Estratte del Rap

porto della Commissione Neerlandese sulle consequenze del ta-

glio dell Istmo di Suez, beide in Dec. 1859 te Turijn uitge

geven. (Met Delprat) Eapport over de verzakkingen te Njjmegen, 

aan de Kon, Mad. van Wetenschappen (in het Fransch opgeno

men in de Amales Beiges) 1858; hetzelfde onderwerp terzelfde 
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plaatse in 1860 en later; — mede bij de Kon. Akad., over de 
verzinkingen van bet Westerboofd der nieuwe IJdijken te Amster
dam (1860) en over de Nieuwe Merwede; diverse rapporten en 
verslagen, van de kommissifin, van welke Conrad lid of voorzitter 
was, en de rapporten over: werken in het buitenland, tot wier 
onderzoek en beoordeeling bij geroepen werd, enz. 

Wij gewaagden ook van Conrads offertjes aan de muzen. Buiten 
eenige rijmen in zijne Reizen verspreid, beeft hij van de latere, 

'schoon vrij talrijk, niet meer in druk gegeven. Van 1830—32 
verschenen: 1°. in de Vaderlandsche Letteroefeningen: Te Wapen! 
(Déc. 30), Aan een jager (Oct. 31), middel tegen hoogwater (ib.), 

"Janmaat (Dec, 31), De Loods, Middel om altijd grasboter te 
hebben, Puntdicht op mijzelf (April 32), Schrander onderrigt 
(Junij 32), Grafschrift voor eene ongevoelige (Aug. 32), Aan Lord 
Aberdeen (Oct. 32), De voor het Vaderland gesneuvelden (Aug. 
33), Magister• artis• ingehique Largitor (Mei 34); — 2° in 
de Atlas {Zondagsblad, bij Gebr. Diederichs): de Hoornblazer 
(1831, nr. 10), Erasmus I quatiregent (15), de Holland-
sche fuselier (17), de Tiendaagsche Veldtogt (30), bij het ein
digen van den wapenstilstand (36), de Vuurtoren te Egmond 
aan Zee (43), aan HH. KK. HH. Anna Paulowna (1832, nr. 5j), 
Standvastigheid (69); —• 3° in het Algemeen Handelsblad van 
7 Eebr. 1832: «Vijf Februarij." 

Op blz. 121 regel 8 v. o. staat: dan daar .vlogen, lees: 
dan daar draaiden, , 
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