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1VILLE~I GERARD BRILL. 

"One ShOllld have a difi'crcllt lallguage to speak witll of each 
"of thosc OHO lms loved alHl admired in tUl'll. Sneh a language 
.,existil in one's hemt, but how call OIle translate it into print?" 
Deze fijn gevoelde woorden vau ANNl; RITCHIE THACKERAY 1) druk
keil juist uit wat in dit oogenhlik in mij omgaat. De vereerende 
opdracht van ollzen voorzitter heeft lIl~j geroepen om tot U over ons 
ontslapcJl medelid BHILL te spreken. Van die taak, die ik met liefde 
aanvaard heb, gevoel ik echter de gl'oote hezwaren. Ik moet mij op 
zekeren afstand plaatsen van den vereerden leermeester om zijn beeld te 
kunnen teekenen. Ik moet nagaan welke invloeden hem gevormd 
hebben, invloeden van een tijd die ons nu reeds tamelijk ver 
verw~iderd schijnt. Ik moet zijn wetellschappel\iken axbeid be
sehrUven, over de onderdeclen waarvan ik geen bevoegd reehter 
ben. Toeh heeft de voorzitter niet aan een vakgenoot van Emu. 
dit levensbericht gevraagd. Zoo rust dan op mij de verplichting 
om bovenal BRILL'S persoon te beschrijven. ';Y el zal ik een 
aantal zijner hoeken eH zijner vele bemoeiingen moeten vermelden, 
maar daarbij zal ik toch de eenheid van zijn werken en denken 
bovenal in het oog houden. Door een Olugallg van vele jaren 
sta~ü mij zijn persoon levendig voor den geest. 

Terwijl ik alzoo uit eigen herinneringen de trekken vau zijn 
beeld zal teekenen, heb ik ook de andere brOllllen waaruit ik 
moest putten ijverig gehruikt. Vooreerst de talrijke geschriften 
van den overledene. Dan, mededeelingen van ouderen en jongeren, 
tijdgenooten en leerlingen, niet te vergeten de gegevens m~j door 

I) Uit Chaptel's (rom some menlOil'lI (Tauchuitz). 
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ZIJll jongstell zoon welwillend verstrekt cn de hrieven IIl~l ter in
zage afgestaan. Aan allen, die de schatkamer hUBller herinlleringen 
voor mij geopcnd hebben, breng ik, ook zonder hun nalnen te 
noemen, mijnen dauk. Daarbij Illag ik niet wrzwijgen dat BRILL'S 

sdlOohuakker, later zwager, levenslang \Tiend, de Alllsterdamsehe 
predikant .1. P. lIAsEBIWEK weinige weken voor Z\ln dood eenige 
bladzijden yoor mij op schrift heeft gesteld, waaraan ik enkele bij
zonderheden over BRILI.'S jeugd ontleen. 

W 1I.Lm\l GEIURD BRIU is 10 October 1 S I I te Leiden ge
borell. Zijn vader .ToH. BRIl,}" de zoon van den Rijswijksehen 
predikant, die Han 't eind der vorige eeuw in aanzien was bij den 
Stadhouder WILIJm Y, is veertig jaren lang de kundige chef 
geweest der firma LlèCJIT;\lANS, geruilllen tijd onder leiding van 
mr. BonEL ~I.1EKHUIS. 'Vie den ouden BRILT, gekend hebben, be
schrijven hem als een zeer eigenaardig man, vol van drogen hu
mor, cenigszills verbitterd onder de zorgen welke in die dagen op 
yele gezinnen, ook op het zijne, zwaar druktell. Onze BRIL!. 

aardde meer llllar zijne Yl"Ollle llloeder IIKKltIE'lvrJ<; \'AK Ll'l'H, met 
wie zijn meIer was hertrouwd na bij de ramp van Leiden weduw
naar geworden te zijn. Naast 'Ylf,LEM nEItAltD groeidell in 't 
onderl~lk huis twec broeders ell één zuster op, van wie E. .1. 
BRrLL later 't llleest bekend zou worden, door de vernieuwing der 
oude uitgeversfirma, die (meler hem ecu hooge vlucht nam 1). 

Reeds op de fransehe school VHn LAG AS, daarna op het gymna
siulll onder den reetor YAN BOSSE, onderscheidde onze BRILT, zich, 
e1l vroeg vertoonde zich zijne YOfHliefde voor de klassieke studit~n. 

Het Hebreeuwsch dat hij als theologant moest beoefenen, gaf hem 
een blik op de ()()stersche wereld. Als stlldeIlt heeft hij een vee] 
olllyattende kennis verworven ook op verafgelegen gebied, naar de 
wijze onzer oud-vaderlandsehe geleerden, en damhU was zijn geest 
op philosophisehe bespiegeling gericht. De studie der theologie 
bestond toen nog niet voor 3/4 in kritiek, en bij BRILL is de 
kritische vaardigheid nooit hoofdzaak, nauwelijks bijzaak, in de 
wetenschap geweest. Over het geheel zijn er weinig kinderen der 

1) Een kort overzicht van de geschiedenis dier firma vindt men in n'übners Amer. 
Europ. anti Orient. record 191-192. 
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1 Weeuw die minder getwijfeld hebben dan h\i. Z~in eenvoudig 
vroom gemoed, de traditiël1 uit zijn jeugd hebben hem in de vaste 
sporen gehouden die h\i nooit heeft verlaten. Hij heeft als student 
niet aan Welt8chmerz geofferd, en geen Sümn- IIJld Dran!Jperiode 
gehad. GÖ'l'HE'S Vaust kende h\i later als \veinigen; maar hoop 
eH geloof en geduld heeft hij Hooit gevloekt, en daarom is de 
gemoedstoestand van .Faust tot wien MEPHIS'I'O zeb>1:: 

"du hast SIe zerstöret die sehiiue \Velf' 

hem vreemd gebleven. Over het geheel gmg hij reeds als jong 
111 all zijn eigen weg; tegenover de invloeden uit zijn omgeving 
bleef hij zelfstandig. Onder Z\in medestudenten was h\i geacht, lid 
der yoornaamste gezelschappen: Beresehith, Utile dulei; met enkele 
der besten als BOOT, BEEn;, die wij nog in frisschen ouderdom in 
ons midden mogen zien, voorts met VAN GU,SE, HAKHUJZ]<~K VAN 
m~K BRINK e. a. bevriend; maar toch yoor een deel in een 
andere wereld van gedachten levend dan zij. Zijne helangstelling 
was elders geboeid dan die van den kring van beoefenaren del' 
fraaie letteren onder IJeidsche studentelI. De Engelsehe poëzie en 
de Ellgelsche hUlllor, waarin zij zich baadden, trokken hem niet 
aan. Wel deelde h\1 met hen in de vaderlandslievende gevoelens, die 
toen in de harten leefdell, en in de vereering voor VAN DER PALM, 
de meest representatieve gestalte dier dagen; maar van de Holland
sehe letteren was BRILI, reeds toen geen warm vriend. Hij was 
een Duitschel'; wat BILm:RDI.TK was voor anderen werd voor hem GÖTHK 

Duitsch was anders in het· toenmalige Leiden niet in eere. 
PEERLKArtIP liet zich minachtend over NIEBUHR uit, en de Leidsche 
philologen, gelijk later nog COBET, smaalden op de duistere, nevel
achtige. 'begrippen der Duitsche w\isgeeren. Maar BRILI, zag er 
iets anders in. In eene verhandeling over de Muziek, door hem 
in Bereschith in ] 834 voorgedragen, mij welwillend afgestaan door 
BEETS die als student het der moeite waard vond haar te copiëeren, 
vinden W\i allerlei uitheemsche kundigheden, diepzinnige verklarin
gen voor alledaagsche zaken naar Duitsehen trant, maar ook frissche 
en zelfstandige gedachten. De jeugdige schrijver citeert LEIBNIZ 
en toont zich doordrongen van de gedachten van CREUZER. Dat 
hij toen reeds HEGEL had bestudeerd is mij niet gebleken. Had 
hij kennis gedragen van de wijsbegeerte, destijds als een orakel te 
Berlijn verkondigd door SCHEJ,LING, die wijsheid ware ongetw\ifeld 
bij hem in een ontvankel\jken bodem gevallen, al twijfel ik even-
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mm of hij zou er ûch later van hebben losgemaakt: maal' de 
YoorleûlIgen yall S<'HELLTK(; \nUlJ'Op ik doel, zagen eerst 30 jaren 

later het licht. C'REl'ZEIl'S Symbolik echter heeft op zijn denk
wijze hlijvendcn imloed gehad. Telkens herkent men in BRlu:s 
geschriften de gedaehtm die de grondslagen zijn vau C'H,IWZlm'S 
arheid: de gesehil'denis vnn den godsdienst doet ons niet in de 
eerste plmlt:,; zonderlinge misvattingen kennen, in het geloof der 
volkeren is een diepe waarheid verborgen, die God van den aun
v:llIg der mcuschheid schonk, wamin ingewijden ecu inzicht hebbell 
gehad, en dil' vau den voortijd af in symbolen door priesters be
waard eu ingekleed is. Zoo zijn zeer wezenlijke hestanddeclen 
"all z\in beschouwing direct afkomstig van de Duitsche Romantiek 
Ook de imloed \'Hll GHnuI, wiens hoeken hij ij\"erig bestudeerde, 
werkte in dezelfde richting, al deelde hij geenszins in diens mythologi
~che inûehtell, evenlllin als hij alle denk heelden der romantische school 
O\crnalll. De Y(wrliefde voor den Duitschen voortijd of voor de 
.Middeleeuwen kon geen post vatten hij del! leerling van BAKE en 
GImJ., bij den hewollderaar der Gricken. Dlutrvoor werd BlULT, 

ook te zeer yolgdillg van GiiTJLE, "die thans de leermeester van OHS 

"allen is", gelijk hij in 1 ~ JO sehreefI). 
Aauvankelijk ,nIs BRILL voor dell kansel bestemd. H\i had in 

Oetober 1 ~34 het proponents-eXHlneu te 's-Hertogenhosch afgelegd, 
en reeds kwam hij op twee plaatsen, te Ellekolll en te 't Woud, 
in aanmerking, toen hij zich genoopt zag tot de studie der letteren 
over te gaan. Aanleiding tot die verandering gaf het oordeel 
over zijn eerste preek, door YAK m<:!t PAI,M en anderen gcveld. H\i 
had daarin het evallgelisch verhaal va.n de tempelreilligiug ge
heel philosophisch, symbolisch verklaard. Ook zijne moeder gaf 
hare bezorgdheid te kennen over eene prediking die door ecnvou
digen niet begrepen zou worden, veeleer crgcrnis zou wekken. 
\Vellicht werkte mede dat Bun,I, wegens zijne kleine gestalte voor 
den kansel minder geschikt scheen. Hoe dit ûj: z\in besluit was 
wel voor z\ine aanstwlIldc bruid - h\i was inmiddels verloofd met 
ADRIANA CORNEUA P:ETRONIU,LA HAsEBlwEK - die het ideaal van 
eene vriendelijke dorpspastorie moest opgeven, eene groote teleur
stelling, maar niet voor hemzelf. Hij zag tegen de handen van 
een kerkel~ik ambt op en gevoelde zich 'vrijer buiten de kerkelijke 
atmosfeer. Maar een omkeer in zijne overtuigingen was dat wij
zigen van levensplan in geenen deele. Hij bleef geheel getrouw 

I) In een verhandeling over Shakspeare's Ring Lear (de Gids 1840. p, 39.) 
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aan het Christelijk geloof, dat door z\jn studie niet was geschokt, 
veeleer bevestigd, al gevoelde h~i dat de yorm waarin hij het be
zat hem voor het predikambt lllinder geschikt maakte. 

Ik mag dit hier te minder vcrzw~igen, omdat het eenige dat 
h~i m~j met het oog op zijn toekomstig levcnshericht heeft opge
dragen - reeds 12 Mei 1890, ik heb den datum opgeteekelld -
dit was, dat Z\ill overgang tot de letteren toch niet in verkeerd 
licht zou komen. De voorzorg was trouwens olliloodig. Wie, 
die HRILl, heeft gekend of zijn geschriften leest, weet niet dat hij 
z~in levcn lang cen bel~jder van hct Evangelie is ge,ycest? Liet 
lllijn hestek toe met langere proeven uit zijne geschriften deze 
levensschets iUUltrekkel\ik te lllaken, dan zou ik u de schoone blad
zijden uit z~in ~W!Jlleer voorlezen, waarin h~i den kanselredenaar 
teekent, "de geesten uit dezen aardschcn staat oproepend tot de 
"hellleische orde", "strijd voerend tegen (le tiral1uij der onedele 
"hewegingen" in den menseh 1). Zoo heeft hij steeds het aIllbt, dat 
hij voor zich zelf niet begeerde, in ideaal licht gezien. 

De klassieke studiën, waartoe h~i nu overging, waren hem niet 
nieuw, h~i had ook als thcoloog de G-rieken niet uit het oog VCl'

loren en was bij de professorell der litterarische faculteit gunstig 
hekend. Op 24 .Juni l837 werd h~i tot doctor iu de letteren be
vorderd op een dissertatie over AridophaJle8 2). Kort na zijne 
promotie tmd h~i als preceptor bij het Leidsche gymnasium eu 
te gelijk als lector aHn de Hoogeschool op, waar h~i de nieuwere, 
met name de Duitsche letterkunde bekend zou maken, en waal' 
zijne lessen hij enkele der bebnwll1ste jongelieden, zooals PLUYGERS, 
belangstelling opwekten. Ook dagteckent reeds van dezen tijd 
BRIU,'S betrekking tot de Gid8, waar zijn vriend BAKHUIZEN VAN 
DEN BRINK hem inleidde. In den loop van bijna 50 jaren heeft 
hij voor dat t~idsehrift meer dan :2 5 opstellen over zeer uiteen
loopende onderwerpen geleverd. In de eerste jaren schreef hij 
b~ina uitsluitend over nieuwe litteratuur, in 1838 over GÖTHE'S 
Iphigenie, in 1839 en 1840 over Faust. Het is daarbij Götfte 

und 1cein Ellfle; ook wanneer hij b.v. CORNl':ILLl':'S Cillua als b~i 

uitnemendheid rhetoriseh en theatraal veroordeelt of SHAKSPI':ARE'S 
King Lear ontleedt, dienen altijd gedachten van GÖTHI<: tot maatstaf. 

Toen BRILT, in 1840 als leeraa,r voor de vier moderne talen 

I) Sliill.eel' 2e druk § 91. 
') Q.uaestiones selectae de comoedia aristophanea. 
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aan het meuw ingericht Gymnasium naar Zutfen ging, waar hij 
] n jaren Z01l YPJ1mwen, opendp 7.ieh voor hem ecn werkkring, 
waarin hij de beste jaren mn zijn leven in onverpoosdell arbeid 
heeft gesleten. Bij dien arbeid, verdeeld hlsschen onderwijs geven, 
studeel'en ell boeken schrijven, ontbrak het hem niet aan voldoeniug. 
Een uitnemende staf vall docenten; - onder den rector H . .J. MA'I"rm~s 
waren MICHAËLlS, KROOK, HRILL werkzaam - brachten het gymna
sium tot grooten bloei, ook van elders vloeiden de kweekelingell 
toe. In de stad was meer dan één wetenschappelijke kring, waar
aan RRILL deelnam: - en deelnemen wilde reeds toen hij hem 
zeggen niet weinig vau de werkzaamheden zelf vervullen. Op 
vriendschappelijke tly(mden met l\1A'I'THES, den doopsgezinden pre
dikant J. DE Ln:Fm: e a. werden SHAKSPl<:.UU:, BoccAcêro, 'l'Asso, 
ARIOSTO in het oorspronkelijk gelel',en. Begaafde leerlingen van het 
Zutfensche gYlllnasium dier dagen getuigen lIog heden, hoeveel zij 
met name aan BRII,J, danken, hoe heilzaalll, tot ernstige studie 
dringend, zijn invloed op hen is geweest. Laat mij alleen OllWIl 

voorûtter noemen, hij wien de indruk niet is uitgewischt, door dien 
leermeester op hem gemaakt, en Mr. O. vV. STAR NUMAN, die 
elders RRILJ,'S levenshecld zal Rchetsen en stellig dien Zutfemehen 
tijd waardig zal herdenken. HRIU, gaf niet alleen onderwijs, Illaar 
trok zich de belangen zijner leerlingen aan, hij ontving hen met 
de hem eigene deftige hartelijkheid in zijn hnisel~iken kring. Ik be
twijfel of er op het oogenblik een provinciestad van den tweeden 
rang in Nederland wordt gevonden, waarin zooveel wetenschappelijk 
leven en zooveel paedagogische kracht huist als te Zutfen in die 
dagen. 

Zelf heeft BRIJ,], die jaren - al waren zij voor hem in menig 
opzicht jaren van zorg en moeite - zegenend herdacht en de handen 
uit dien tijd aangehouden. Dit bleek o. tt. toen hij na hun over
lijden zoowel van zijn ouden vriend MA'l'THJ.:S, als van een talent
vol jonggestorven leerling Dr. rr. rr. KROON het levensbericht 
schreef 1). 

Ruim 20 jaar, waarvan 19 te Zutfen, is hij leeraar geweest, 
later te Utrecht heeft hij langen t~id als curator tot het gymnasium 
in betrekking gestaan. Zoo is het natuurlijk dat hij opzettelijk over 
het gymnasiaal onderwijs heeft nagedacht. 

Reeds te Leiden zag hij zich genoopt den aanval van een on-

I) Levensberichten der afgestorven leden van de Maatschappij der Nederlandsche 
Liltterkunde te Leiden 1879. 



- 8 -

( 101 ) 

genoemde op die inrichting af te slaan 1). Vooral kenmerkend echter 
is de redevoering waarmede hij vall zijn Zutfellsche leerlingen b~j 

de prijsuitdeeling van 1 S 5!) afscheid nHm. Hij sprak b~i die ge
legenheid uit, wat h~i iu dien werkkring had bedoeld en gedaan; 
niet het aanbrengen van een dood weten, maar het bevorderen 
van een zoodani O'e vriJ' e ontwikkelül" der J' eu O'd wam'bi)' de O'e-

b ~. û' ." 0 

"hoorfe van die vrucht hare gedaehtell, welke de werkel~jk ervaren 
"hehoefte des levens niet missen kan iu een ouhevooroordeelden 
"geest te telen" niet worde belemmerd. Sprak hij reeds toen niet 
zonder terloops te waarsellllwen tegen een "geestdoodende in
"richting van zaken" waartoe een verkeerde opvatting \ all het 
onderwijs ons zou brellgel!, en waarbij wij China op ûjde zouden 
streYl~n: die waarschuwing is hoofdzaak geworden in een bro
eh ure over de inrichting der gymnasiën in 1 S 70 mar aanleiding 
der ,,,-et op het H. O. opgesteld. Dit geschrift, door BIULL zelf 
cen pleidooi genoemd voor het geloof aan ingeving, bevat gulden 
,voorden over de verkeerde opvattingen die de regeling van ons 
onderwijs beheersehen. Ook llU nog klaagt een ieder over de ge
ringe vruchten die het onderwijs dmagt h\i de groote overlading 
lllet leeryakken: waal' het hapert weten slechts weinigen. Om dat 
te weten moet men zieh verheffen tot die hoogere denkbeelden, dool' 
BHJLL in het genoemde geschrift h\i uitstek helder uiteengezet. 
Het onderwijs stapelt allerlei kuudigheden op in den geest del' 
leerlingen, terwijl men "het leven zelve wegdenkt, om alleen 
"oog te hehben voor het vermogen van het weten". Zoo kOlllt 
men el' toe "om van dat weten alles en vall het leven nage
"noeg niets te wachten." Men laat niets aan den vrijell geest 
en den eigen lust der leerlingen over; men gaat uit van den 
dunk "dat de school iedereen alles moet leeren, wat het leven 
"noodig zal hebben." Eigen werkzaamheid, liefde tot den arbeid 
worden op die wijze gedood, en de verworven kennis is waardeloos, 
immers "slechts de kennis, die op het oogenblik te pas komt, heeft 
"eenige waarde; al het overige is onnut." Zoo is het voor den jonge
ling heilzaam zich door de studie der oude talen "te leeren vinden 
"in gegeven vormen", de eigen vormen af te leggen en "met 
"andere tong te leeren spreken"; hoogst onvruchtbaar een halve 

1) De brochure getiteld: het gymnasium als stedelijke inrichting beoordeeld, beant
woord door W. G. B. 1839. - Redevoering hij de openbare prijsuitdeeling aan de 
leerlingen van het Gymna8ium te Zutphen den 31 Augustus 1859 uitgrsprukell door dr. 
W. G. BRILI .. - Over de inrichting der Gymnasiën, met het oog op het ontwerp 
van wet tot regeling van het Hooger Onderwijs door W. G. BRILL. 1870. 

JAARBOEK 1896. 8 



- 9 -

( 102 ) 

wetenschap aangaande die talen op te doen zonder vaardigheid in haar 
gebruik. .Een te vroege, ont\jdige kennismaking met de wetcnschap 
strekt er slechts toe den lllensch in den mensch te vernietigen. 
Daarvoor moet de studie der humaniora op het gymnasium de 
leerlingen bewaren; zij moet voorbereiden tot die beoefening del' 
wetenschap die uitsluitend op de Hoogesehool te huis behoort. 
Ziedaar gedachten door BHILL reeds voor ruim 2 ij jaren uit ge
sprokell. 'Yie on~er, die met be~()rgdheid ontwaren hoe 'weinig 
vormende kracht tegenwoordig van het onderwijs op alle trappell 
uitgaat, ~al de waarde dier gedachten miskennen? 

'''a1111eer w~j hedenken hoezeer BRILL'S kracht te Zutfen in be
slag werd genomen door zijn taak op de 8ehool die hij nauwge
zet vervulde, en dool' tal van privaa.tlessen, dan moeten wij ons 
verbazen dat hij voor eigen studie en wetenschappelijken arheid 
nog zooyeel t~jd oyerhield. 

In de eerste plaats heeft hij de grammatica. dcr vier mo
derne talen, 'waarin h\j onderwijs moest geven, beoefend. Geen 
der bestaande hulpllliddelen l)evredigde hem en zoo sloeg hij zelf 
de hand aan het werk. De Nederlandsehe spraakleer heeft hij in 
haar geheelen omvang hewerkt, ook voor de Hoogduitsche eül1 
handboek, en voor de Fransche en Engelsche kostelijke bijdragen 
gelC\'erd 1). 

Gaarne vermeld ik, die mij op dit gebied niet geheel te huis ge
voel, hoe hoog zijn arbeid door de meest bevoegdep is geschat. 
Onze voorzitter, die reeds in 1 t'ü9 ~ijn werk over de glosse u der 
Lex Saliea aan BRILT, opdroeg, heeft ons bij onze eerste vergadering 
1Ia HRILT;S dood er op gewezen, dat diens "Hollandsehe Spraak
"leer vuor de grammatisehe studie van 't Nederlandseh een nieuw 
"tijdperk opende," en dat Bun,I" DE VRIES en .JoKCKBWE'l' een 
driemansehap vormden, aan wie wij de herleving der studie van 
't Nederla.ndsch te danken hebben. DE VUlES schreef in 1852 in 
een brief: "uw Syntaxis is te hooger te waardeeren , daar er letter
"lijk niets dragelijks over Syntaxis bij 011S bestond;" en ook nu 
na meer dan 40 jaren is die Syntaxis niet overtroffen. Dr. SICHERER 

') Nederlandsche spraakleer ten gebruike bij inrichtjngen van hooger onderwijs I 
Klankleer, woordvorming, aard en verbuiging der woorden (40 uitg. 1871), II leer van 
den volzin (Syntaxis, 20 uitg. 1863), UI Stijlleer (Rhetorica, letterkundige encyclope
die en kritiek, 20 uitg. 188U). Ten behoeve der lagere scholen is de Nederlandsche 
spraakleer in een kort overzicht samengevat. Hoogduitsche spraakleer (2c dr. bewerkt 
door dr. C. A. Sicherer 1861). Kritische aanmerkingen over de fransche spraakkunst 
(1856). Opmerkingen op het gebiet! der engelsche spraakkunst (1858.) 



- 10 -

( 103 ) 

begroette in de Cid8 1) de Hoogduitsche spraakleer als een "groote 
"aanwinst" en bezorgde zelf de tweede uitgaaf van dat boek. vVijle]) 
de hoogleeraar RECKERING VINCKERS vermeldde in zijn inangureele 
oratie met groote ingenomenheid de opmerkingen over de Engel
sche spraakkunst. 

Verdiepte BRIJ,J, zich ten behoeve dier werken in de duizendelI 
b~izonderheden der spraakleer, dat hij daarbij de algerneene ge
dachten over het wezen der taal niet uit het oog verloor, sprak 
bij hem vanzelf. ., Voor het eerst niet schuilend onder het schild 
"van een tijdschrift" had hij in 1844 den lezers eene verhandeling 
aangeboden over de taal, waarin hij wel niet het progralJl maar 
toch den voorlooper gaf z~iner groote grammatische werken. 2) Het 
stuk legde getuigenis af van den wijsgeerigen zin, die hem bij 
deze studiën bezielde. Door de taal kneedt de mellsch voor zijn 
gedachten een lichaam in de lucht, zij is "het uitwendig teeken 
"vall 's menschen denken", mell8chen (z~i heeten er in verscheidene 
talen naar) zijn de denkenden en sprekendeu. Bij eeu juiste be
schouwing moet meer dan één wanbegrip aangaande den oorsprong 
der taal wegvallen. Maar niet alleen in het algemeen is de taal 
eeu afspiegeling van 's menschen geest, ook de karaktertrekken 
der volkengroepen, zoo\vel als der enkele natiën, vinden w~i afge
drukt in de talen die zij spreken. 

Bij zijn grammatische studiën, waartoe reeds zijn ambtswerk 
hem noopte, ontving RRU,L een krachtigen stoot door" de werken 
van JACOB GlUM~I. Hoe meer men dezen leert kennen des te 
meer verbanst men zich over den rijken geest van JACOB GRIMM. 

Aan groote combinatie-gave en soms wilde fantasie paart hij een 
7.00 degelijke kennis v.an een duizelingwekkend aantal van détails 
dat men hem zelfs "Andacht zum Unbedeutellden" heeft verweten. 
Zelden heeft een geleerde zoozeer de schijnbaar tegenstrijdige eigen
schappen van een blik op het groote en een oog voor het kleine 
in zich weten te vereenigen als JACOB GRUUL Hij heeft de 
vergelijkende Germanistiek gesticht, den eisch gesteld een el' histo
rische grammatica, den taalschat in zijn ",r oordenboek b~ieenge

bracht, de grammatische verschijnselen wetenschappelijk geordend. 
En nog spreek ik alleen over wat hij voor de taal gedaan heeft; 
alsof hij ook niet nieuwe banen had gewezen aan de mythologie 

I) D3 Gids 1857. 
') Over de t.aa.l als het pand van 's menschen 110ogen rang in de schepping. en over 

het verband tusschen de meerdere of mindere intellectuoole vatbaarheid eener natie, en 
de hoogere of lagere klasse, waartoe de taal door haar gesproken, behoort (1844). 

8* 
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en aan de rechtswetenschap. On:r;e ynderlandsche geleerden hehhen de 
taak, die alleen l'eu:r;ellsehouders als die yall .lA.COB GHIl\Bi konden 
dragen, verdeeld. Om bij het straks genoemde driemanschap te 
bl~iYen: .J O~CKllJ.OET heeft de letterkunde oe:,\chreYCll, DE VRIES het 
taalmagazijn beheerd, HUIU, het gebouw der hwI opgetrokken. 

Heeft de laatste steeds prkend hoeveel hij als gralllmaticus aan 
.1. GRIM])I te danken had, het is van belang op te merken hoe 
hij in meel' pén opzicht van hem afweek. Ik bedoel niet, dat 
HRILJ, slechts handleidingen voor het onderwijs en geen strelIg 
linguistische boeken schreef; maar dat zijn voorstellingen sterk 
van d;e van J. G RI~DI verschillen . Een l'OHlantisehe ingenomenheid 
met den voortijd en de vroege Middeleeuwen, waarin de Germaan
sehe talen zich vormden, heeft men hem nooit kunnen· verwijten; 
hij zocht weleer jn elke huil de uitdrukking Yflll ·wat het volk op 
het hoogtepunt zijner historische olltwikkeling had bereikt. Yer
heerlijkte .J. Glmnl den tijd der taahol'millg als de periode der 
llatuurl~ike levensuitingelI yall het nog fl'issche volksgemoed, door 
geen kunst yerbasterd: ook die tegellstelling tussehell natuur ell 
kunst is aan BRIl,I, \Teemd. Men meene niet dat dit verschil zon
der invloed is op de behandelillg der grammatica . .J. GRIl\Dt zoekt 
gaarne in de taal de "erzmythisehe Ausdrücke"; in :r;~ill uitgewerkte 
leer yan het gralllmatisehe geslacht tracht hij met fijn gevoel mede 
te leven met de volksfantasie uit den Yoortijd die de llIythell vormde. 
Hier staat RRIn met zijn halve verklaring van het taalgeslacht 
"omdat de aard der rede medebrengt, dat het subject als een 
"handelende persoon wordt voorgesteld" 1) bepaald achter; al toont 
hij gevoel te hebben voor de podisehe inconsequentie van den 
Engelschman, die geen taal geslacht bezit, maar voor zijn schip, al 
is het een WIJt a/war toch altijd site en her zal gebruiken. 2) 
Maar - kenmerkend alweder - deze opmerking betreft het 
tegenwoordig gebruik; voor RRII,J, is geenszins, als voor J. GHrMl\I, 

het poëtische gelijk aan het "altertümliche". 
BRILL'S spraakleer, schoon voor het onderwijs bestemd, is geheel 

iets anders dan het populariseeren van anderer arbeid. Hij heeft 
wel bij menig onderwerp het voetspoor van J. GRIMM gevolgd, 
maar toch de geheele stof r.elfstandig bewerkt. De leer van 
verbuiging en vervoeging heeft hij voor 't N ederlandsch voor het 
eerst in orde gebracht, aan klankleer en woordvorming de plaats 

I) Ned. spraakleer I § 53. 
2) Opmerkingen over de engelsclle spraakkunbt p. 3€-41. 
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gege\'en die er aan toekomt. Het geheel IS systematisch behandeld 
met eeu logisehe gestrengheid, die des te meer vermeldi1lg verdient, 
omdat lIlell die somtijds in andere zijner werken meende te 
llllssell. 

Dat hij de spraakleer in haar gclIeclen OlUYang en al haar on
derdeden beoefende, daarvan leggen de opstellen getuigenis af, door 
hel\l lJier en daar geplaatst. Geell der vijf jaargangen van A. DE 

.LHiER' i\ Archief voor N ederlulldi\elw taalkunde 1) verseheell zDllder 
hijdrage vall BRlu,'s halld. Stellig zOllder beraamd plan toont hij 
hier in elke afdeeling der spraakleer te hui:,; te z\in: zoowel de 
phonetiek als de etymologie, zoowel de semasiologie als de syntaxÏi\ 
hOlHlen hem beûg, wlfi\ betreedt hij den bodem yall het Mid
delllederlalldsch. Ook in deze Akademie sprak hij in de eerste 
jaren van zijn lidmaatschap llleei\tal over ollderwerpe1l in verband 
met de taal. H et eerst - opmerkdijk genoeg hij een lllall die 
zoo :r,eldell polemiseerde - naast 1\1. DE Y RIES tegen ROORDA, die 
de i\ehrij ftaaI Jlaar de spreektaal wilde henorlllcn; een voorslag 
va 11 tijd tot t~id herhaald, doelt zelden lllet gezag in eeu lichaam 
als dit. Later trad BRIJ.J, hier op met he:,;ehollwingen mer het 
echt J)nit:,;eh (Gennamli'elJ) karakter der Engelsehe taal, ecu onder
werp dat hem zeer ter harte ging, omdat hij in het Engel:'leh een 
tl'eflt'lld voorbeeld zag yan de kracht val! den vrijen geest die 
ûch neem de taahtof kan ollderwerpell 2). 

Het kan bevreemden dat studiöll waarin hij wo voortreffelijk 
werk leverde, hem niet blijyend hebbelJ geboeid. Immers, hij be
hoorde niet tot die half joul'llHli:,;tii\che geleerden, die iu elk vak 
hloellleu plu kkell eH met slllaak schikken, OUl strak::; weer elders 
eigen genoegelI e1l goedkoop succes te bejagen. Waarom heeft hij 
dan z~j u werk aan de N ederlandsehe spraakleer niet voortgezet 
door op een of all der punt dieper te graven en wiver wetell
schappelijken arbeid te leveren? In plaats daarvall ging h~j tot 
andere i'tudiëll over, die hem "even gewieht~g of nog gewichtiger 
"toesehenen". Hij sprak soms zelf over de dorheid der grammatica; 
en in de voorrede der 4e uitgave van de Nederlandsche spraakleer 
1871 zegt hij der grammatica voorgoed vaarwel. 

'Wij gevoelen het, dat, hoe hoog h\j de taal ook schatte, hij 
haar niet beschouwde met die hartstochtel\ike liefde die een J. 
GRIMM bij zijn onderzoek bezielde. BRILL heeft altijd trouw ge-

1) 1847-1856. 
') Zitting der .Ak. 8 Maart 1858. Opmerkingen over de eng. spraakkunst p. 2E. 
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werkt ill wat ambt en plicht hem geboden. Hij deed het mct de 
oYertmglllg, dat vall elk punt Y<lll den omtrek het middelpunt te 
bereiken is, dat elke studie 01lS met het wezell der dillgen en de 
bestemming YHn den lllensel! in aanraking brengt. Maar daal' 
hield zijn wetenst'lwppelijkc belangstelling op; of heter gezegd: die 
belangstelling wa~ Val I een anderen annl dan bij heli wien de 
bijzondere problemen Vim hun ollder:wek geen rust latcn. BltII,J, 

is alti.id een houwmeester geweest met eell oog yoor 't geheel, 
de enkele lHltnystoti'en gebruikte hij met zorg, op zieh zelf waren 
die afzonderlijke steenel! hem tamelijk omersehillig. 

De jal'cl! te Zutfcn waren voor een groot deel gewijd aan de 
omvangrijke el! inspannende taak die ik beschreef. Reeds toeH 
~dll'en'll vrienden hem, dat hij toch zijn gezondheid mocht ont
ZIen. Indexdaad \YHnkelde zij 1111 el! dml. Op!O-jarigen leeft~id 
had hij reeds sporen dier kwaal, die hij "ill dragel\ike perioden 
"maunelijk wrlooehellde en in hare hevigste aallyallen met zeldzame 
., ycel'Kracht doorstond" 1), eu die hij alleen door een zelden gei;ven
aarde soberheid van kn'n lange jaren wist te bedwingelI. H\i ging 
te Zutfell onder zijl! zorgen nIet gebogen, en wist llIet zijn tijd te 
woekeren; lIlaar zijn lichaam leed el' schade door. Herhaaldelijk 
opende zieh in die jaren het uitzicht op een aeadelllisehen leer
stoel: rceds ] ~:) 3 te Groningen waal' '/OXCKBJ.<)El' belloellld wenl, 
oorts te Deventer, een post (he evenwel voor een onbemiddeM 

m an ollaallnemel~jk was. f:edert 18:)::> was hij lid dezer Akademie, 
waal' hij, steeds een even ijverig lid, als rapporteur over verschillende 
zaken en ook als spreker dikwijls aall het woord was, zich bewust dat 
hij uit den schat zijner kellnis geven kon wat waardig was hier 
gehoord te worden, llluar vool'b~i:áende dat de rol van gl'aJule utilité 
niet alt\id de dankbaarste is. 

Eindelijk brak ook voor hem de dag aan om den lang ver
dienden professoralen zetel in te nemen. H\j had er niet ang
stig naar gehaakt lloch had hij zieh gekrenkt of miskend gevoeld 
als anderen hem voorgingen. Zegenend herdacht hij de jaren 
te Zutfen; wanneer wij weten hoe moeilijk die jaren voor hem 
geweest zijn, zien w~i in die gezindheid een blijk van waren 
zieleadel. In het voorjac'l,r van 1 S 5 H werd hij tot hoogleeraar te 
llreeht benoemd. Ook nu scheen die benoeming niet ver
zekerd ; hij had als mededingers geen geringeren dan weder-

I) Utr. Provo en Sted. Dagblad van 1 Febr. 1896 (woorden van BEETS). 
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Oll\ JONCKBJ,OET en HEETS. Het vaderland was toen r~ik, dat voor 
één post drie Hutllllell mu dat gehalte bezat! Ditmaal werd Blur.I. 
benoemd. Het was hoog tijd; hij telde reeds ruim 47 jaren. In 
l1e redevoering, 1) waarmede hij 23 .J uni 18::; D den katheder in
nam, bleek het welk een rijpen geest en edelen zin de nieuwe 
hoogleeraar bezat, en welk een hoog denkbeeld hij koesterde van 
tIp taak waartoe h\i geroepen was. "tl et vaderland (zoo liet hij 
ûeh hoorelI) heeft recht van den hoogleeraar te vorderen. .. dat 
"hij den tijd kent, diell zijne leerlingen, bij het verlaten der school, 
"als hUli strijdperk zullen intreden; dat lllj de wetenschappen ver
"staat, (!ie hij aan een hooger (loei, dan aan de vermeerdering van 
.. het wetelI lIloet diensthaar lil aken , dat hij vall het raadsel des 
.. levens, hetwelk onopgelost, den menseh, 7.00 hij lladenkt en ge
" wden heeft, tot zijnen dood tOl' III art elt , dat hij van dit raad
.. sel de oplossing keilt - ill het geloof". De wetenschap moet 
aan de stoffelijke ontwikkeliJlg een tegenwicht geven, "den geest 
.,op de ycreisehte hoogte houden, der maatsehappij bestendig l'en 
.,edelen en goeden geest als tO(WOCl'ell·'. De studie verhoede dat 
de werktuiglijke kraehten den geest owrdellgelen, zij genel':e "de 
"pijn der zelfbewustheid" die de kwaal is "all Ollzell tijd. De he
oef('ning Ollzel' taal en 0111':er ge~ehiedellis moet jonge lllannell vor
men, in wier handen de hoogste goederen der mensehheid veilig 
zijn, en die alzoo het vaderland ten zegen worden. 

Deze rede is het pl'OgJ'a1l1 van BRn.I:s geheele werkzaamheid 
nIs hoogleemar. Het was hem niet in de eerste plaats te doen 
om het ontginllen van een braak liggelldell akker, het veroveren 
vall een nien,,~ terrein VHn kellllis. Onderzoek was voor hem niet 
het hoogste. De menseh behoeft de ,vaarheid niet te makel 1 of 
angstig te zoeken: zij is gegeven, aanwezig, wij hebhen haar slechts 
aan te nemen, te erkennen. Daarvoor moet onze geest vatbaar 
Z~ill, 01lS oog open en ons gemoed rein, en hebben wij ons door 
tromven arbeid dat erkennen waardig te betoonen. \Vallt de waar
heid valt 01lS niet in den schoot, wanneer wij als ontrouwe diena
ren onzen plicht verznilllen.H~i wist dat studie der menschheid 
hac'tr hoogste goederen niet schenkt, die men alleen door het geloof 
erlangt; maar achtte dat 1Yare wetensehap daaraan niet v~iandig, 

veeleer dac'lrtoe een machtig hulpmiddel is. Vandaar het zeer eigen
aardig karakter van zijn wetenschappelijk werk. Hij ,vas er niet 

I) Over den eisch des tijds en de wetenschap als geschikt om aan dien eisch te be
antwoorden. '23 Juni 1859. 



- 15 -

( ] os ) 

op uit nieuwe waarheden te ontdekkell; vele vraa~tnkkell trokken 
zijn belangstelling niet. 'J1uoh bel'.a t hij de lIleest wezenlijke eigell
sehappt'n nlll den echten geleerde: eeu ijver cu werkkracht door 
slechts weinigen ovel'tl'oftèn; em degel~ikheid die nooit Hoeg naar 
het min of meer schitterende maal' veel, 7.eer veel olldankbaur werk 
"WHS frOlll1l1et und nicht gliinzt'· 1) ill stilte IIwt volharding ver
richtte; een milllc blik, niet IUIll eenige philosophisehe school of 
kerkelijke leer gehonden, ook hoog verlleyen bovell waall en mode 
yan den dag; eindelijk de eerste eigellschap voor den Illall vall 
wetenschap: \nllll'heidsliefde - die hooge zin van hem ,.die ûeh 
.. opl'eeht ill de \n1arheid verheugt, ook daal' waar hijzelf van dwa-

lin(Y overtlLÏ(Td \yordt" ." 0 ~'r"I ' • 

. ,Tot arbeitlell geroepen": zoo gevoelde Bin LL zieh toeu h~i den 
nreellt5ehen katheder betrad. Hij heeft lv·t overvloedig gedaan, 
ook te middcn yall wIe zorgelI en heproeYülgen waarmede hij 
steeds te kampelI had, lIlaar die zijn geestkracht ell werklust steeds 
OyenYOlmeJI. Een yollllHakte gezolldheid - hij sprak het soms 
uit - is iets \yam' een IIlCnsell niet op rekellt'll mag, ell onder 

zijnc kwaal leed h~L al die jaren, hij toeneming last. Z~in ge7.iIl 
mocht hij niet lallg behouden. Ze~ jaren lla zijn Yestiging te 
Utrceht verloor hij z~ine lit'H' ('11 begaafde \Touw. Toell z~ine vier 
kinderen yolwassen waren zag hij drie vall hen HaHr andere werelcl
deelen trekkeil. Zijll oudste ZüOIl, dr. ./. BUILT" staat aan het 
hoofd van Cimy College te BloclIlfOlltein. Zijll tweede keerde uit 
!lHlii:, waar een eervolle loopbaan Y(Jór hem lag, naar het vader
land terug, geknakt yaH gezondheid, ell stierf kort daarop, spoedig 
gevolgd door zijn gade, een gezin vall olllllondige kinderen lla
latende, wier verzorging voor eell goed deel op BIUJ.J:S ouderdom 
rustte. Ook zijne doehter was getrOlmd naar T lldiö getrokkelI en 

daar spoedig bezweken. Zoo hield h~i alleen zijn jongsten zoon 
hij zich, die lang ill zijn huis en later gehuwd te Vtreeht bleef 
wonen. De laatste jaren van zijn leven genoot h~j daarenboven de 
zorgen cener bloedverwante, mej. A. j)'ARTILLAC'I' BIUU., die hem 
met trouwe aanhankelijkheid heeft verpleegd. 

Niets van al wat ik hier, al de Utrechtsehe jaren smnellvattend, 
vermeldde van de moeiten en het v~rdriet die hem trofi'eu, is in 
mindering gekomen van de toewijding waarmede hij zijn ambts
plichten in den ruimsten zin vervulde. Dat ambt eischte veel, 

niet minder dan nu te Utrecht aan 3 en te Leiden aan 4 hoog-

I) Uit Uhland's gedicht Tell's Tod. 



- 16 -

( 109 ) 

leernl'cn is opgedrap:en. Het N ederlandsch in al zijn omvang: wat 
Vlill Germanistiek J100dig was, Middclnederlandst:h, spraakkunst, 
letterkunde, daarb\i de geschiedenis des Yaderlands. Het zou 
ongerijmd we:,t,ell te onderstellen dat één man op al die terrei
nen tegelijk arbeid van beteekenis kOl! leveren. BRILL's genna
nistisehe stu!liën hle\'C11 bijna geheel tot het Gotisch beperkt. 
Ook de llIiddelnederlalHlsehe philologie had zijn voorliefde niet. 
'\Yel hceft hij :Melis Stoke en Brandaen uitgegeven; maal' hij 
Iloelllde de ':\Iiddelcemycll een tijdperk "onvruchtbaar in het voort
"hl'engcll V<lll sehoouc lettcrkunde"; noch de kronieken noch de 
ridderrolllalls noch de ahele spelcn vonden genade in zijn oogen. 
Eigenlijk stoJH1 dl' gelw('le werel(lbesehonwing der Middeleeuwen 
hem tegen; Biel] :,t,ag toeJl "dl' wereld en dell mellsch als van God 
"verlaten, aall het yenlerf prijsgegeven ell alleen door een wonder, 
"ter be:,:chikkillg del' geestelijke IIeel'en staande, te redden": - en 
dat nocmde hij ollgeloof, eell olllkccring vall het Christendom 1). 

BIUI,I, was reed:,: gcnümen tijd hoogleeraar toen hij in ] SGG 
:,t,ijlle ~praaldeer voltooide door de St!jlleer, waHrin hij beknopt de 
rhetol'ische figuren, uityoeriger de letterkundige encyclopedie cu 
kritiek behandelde. De kCllllis dl'!' taal achtte hij eerst volkomen 
als lllC]\ de letterkulldige soorten ell de lIleeskr"'crken daarin Yoort
gebracht, verstond. Zijn X ederlHwlsche spraakleer liep dus uit, 
Iliet op l'en ge:,:ehiedenis der NederIandsehe taal, maar op een al
gemecne letterkulldige cncyclopedie. 

Het verhaast mij dibrijls te besjleuren dat BRILT::': St~jlleer velen 
on hekend is gebley(~ll. ~ iet alleelI omdat dit hoek stellig een 
z~iller rijpste en belangr~ik:':te werkell is, maal' llOg meel' omdat het, 
voor zoo\'el' ik weet, in NederlaJl(I eenig is in zijn soort, en men 
ook in anderc talen weinig van dien aard kan noemen. Toch be
staat el' aan zulk een leid draad groote behoefte. Ik ken verschei
denen die BUIT,L'S colleges over dit (}lHlerwerp hebben gehoord, 
cn helll dankbaar :,t,ijn gebleven, omdat z~in Stijlleer hun oordeel 
gevormd en hen gel1l'acht heeft tot de meesterwerken der letter
kunde. Dit gaf leiding b\j de lectuur, richting aan de dwalende 
belangstelling. Het komt mij voor dat die Stijlleer nog een bij 
uitstek nuttig boek kan worden voor vele u , wier dilettantische 
kennis en ongeoefende smaak bij groote onbekendheid met de 
waarlijk groote geesten van ouderen en uieu weren tijd, hen in hun 

1) De voorwaarde van het schoone in de letterkunde (Rede 1879 p. 15); De juiste 
beschouwing der geschiedenis in hare vrijmakende kracht (Redevoering 1860 p. 13). 
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tOE'Yallige leC'tnur eell gNeede prooi mankt van het roekeloos ge
brnikt talent dül' l'dll'i.i\-er~ nm dml dag. 

'Yie bedenkt wat el' aan mst is om in even :200 bladzijden 
een overzicht ft' W'Yt'n del" algemeene letterkulHle, die iets anders 
zij dan eell op,;oHlIning van namen of een herhaling der oordeel
Ycllin!rcl\ die oycral rOlHbli n geren , zal zieh verwonderen over wat 

L' C 

Bl!ILL hier IH'eft gdcv('["(1. '\"n bleek het hoe ()ntzagl~ik veel hij 
zo O\H' I h' Leiden al,; tc Zutfcn had gelezen, en hoe hij die omvang
rijke lectuur tot nuchthare kenllis had verwerkt. Hij geeft hier 
\r;lt hij zdf bij 7.ijn yele tOthtCll door de letterkunde heeft gedacht 
('n gCH)('ld, niet de dichps, noch ook losse opmerkingen wnder 
{'{'lIlwi(] Yllll oonkel. Hij zal niet, nadat hij iet,; geprezen heeft 
zi('h han,;ten ook het tegellovergestelde te verheerlijkelI om te too
lWl! (lat hij alles bIl hegrijpt'H, hij blijft ûeh 7.elf, eu uit zijn ver
hOll(l ing tot de \er~chillellde letterkundige voortbrengselen kan men 
7.ijll IWl',;oon gehC'el cn al proeven. 

In de eel'~te plaat,; lcert hij ons in de onderseheidelle letter
kundige g('JIl'l':" (le Yel':"chillende wij7.ü kellnen waarop de auteur 
tegenoyt'J' 7.ijll Y()Ol'\H'l'p stant. "Tot het leven gedraagt de schrijver 
,.ûeh Î/(/8C!tePPCI/{!, ,nUllleer hij het iu zijn letterkundig voortbreng
"sel tracht terug te gC\ell; 8c/tellpcud, Wlllllleer z~ine rede, hem 
"doOl' z~ille levenstaak in den ltl Ol Hl gegeven, cene daad is en de 
"hoorder:" tot dadell beweegt; /tcr,w;/tcjJjJCJlrl, wanneer hij het leven 
" Hiet 7.Ooals het voorhijgaat, teruggeeft, IIllWT hef als hersehapen 
"yt~rtoont, dat is, als tot een he\Tedigend einde gebracht of te 
"hrellgen" 1). De drie hooftlsoorten zijn dns: het historische, het 
rhetorische en het podi,;che genre; tn,;schell in zijn overgangssoor
ten : zoo het didaktisehe tus:;cheu de rhetoriek en. de poi!zie. In 
de laatste onderseheidde de eerste uitgaaf, gelijk gewoonlijk ge
sehiedt: epische, dramatische, lyrisehe poözie; de tweede druk vatte 
de beide laatste onderafdeelillgen als pathetische poiiûe :;amell en 
behandelde over 't geheel de lyriek anders; wijzigingen waantan 
BRILT, ge~\Yicht hechtte 2). 

De groote waarde van dit overûcht ligt allereerst in de syste
matische orde waarin de verschillende letterkundige soorten z\in 
gerangschikt, waardoor zij in haar ware beteekenis worden verstaan. 
Hier zien wij iH de letterkunde met hanr groote verscheidenheid 
van vormen, de afspiegelillg van 's menschen wezell en bestemming. 

I) Stijlleer. § 60. 
2) Hij gaf er rekenschap van in zijne rede: over de poëzie en hare verdeeling in 

soorten 1877. 
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'''ij gevoelen van hoe groot belang de letterkunde is, waflrin de 
mensell .,in lIavolgillg van de werken des Scheppers een eigen 
"wereld vormt, aan de gebeurtcnissell medeschept , en in het on
"volmaakte de vol makülg ziet en te aanschollwell geeft." Zoo 
verkrijgelI de meesterwerken hun ware heteekellis ,"rij leeren hier 
niet dat waardeeren, waarin de moderne menseh de hoogste wijs
heid \nwllt te bezitten, en uit eell vermeende hoogte de groote 
gee:,;ten vnn het verleden uit hm t(iel (veel minder verlicht dan de 
om-:e!) begrijpt. Voor BRILL warelI die gl'oote dichters en denkers 
ingewijden, die iet:,; "aH het wezen del' dingen en het doel van 
het leven hebben gezien; wij moeten niet als rechters over hen 
zitten lIw,flr fllt, leerlingen naar hen luisteren, "willen wij heli v('r
sta~lll. BelcollderÎlI,r; is het bepiJlsel der ware keJlln"s,' BipeJlIl;ij81,eid 
eeN be,c:is van het geulÎs derltare kel/nis 1). 

In de 8t~J11eer vindt mell ,,,el de versehillende letterkundige soortel1, 
wel tal vfln personen en werken diep opgevat en fijll geteekend, WHar 
,ycinig of niet:,; over de gl'oote historische stroolllingmi en hewe
gingcil. 'l\idperken als die del' ReuaissHllce of der Yerlichting 
of der Romantiek leert JIJen hiel' !liet kennen. lV[aar ook tal "au 
personen treden in de schadnw. BRILT. yerstond veel; hij achtte 
zich niet geroepel! hewondering te veinzen voor wat hij niet 
gevoelde. Het valt niet llloeil~ik een flmJtal yall groote schrijvers 
te BOemel! YOO1' wie hij geen hart had: DANTE, CERYANTES, l\hLTOi'\, 
Hij bleef bij zijn oordeel zich zelf, bereid zich door den diehtel'
profeet, die ecn verwallte slma)' bij llCm aanroerde, te laten bezie
ICII, niet zich door hem te latel! mee:,;lepell. Daarbij kwam dat 
hij geheel en al die zijde van het aesthetiseh gevoel miste die 
met het zennwleven in verband staat. Hij zocht bij den schrijver 
altijd naHr den mellsch die zich van zijn verhouding tot de wereld 
e11 het leven bewust is. De dCJlkbee1deJl dns, niet de vorm, niet 
"UIl eertain choix de mots' '; klaIlkelll'eeksell zeiden hem niets. 
Maat en vorm zijn voor hem altijd het kleed dat den inhoud waar
dig moet zijn. Als zoodanig kan hij ze waardeerCl1. In eene 
verhandeling over de metriek, bij TEYLER bekroolld 2), maakt hij 
enkele fijne opmerkingen over de lyrische maten in een niemven 
dichtbundel van BlmTs, maar opmerkelijk genoeg eindigt dat werk 
met dezen volzin: "wie de taal en de poëzie doorgrondt, hij kan 

I) Titels der redevoeringen van 1870 en 1874. 
') Verhandeling bevattende een antwoord op de vraag: bestaat er voor den waren 

dichter een noodzakelijk verband tusschen het onderwerp, dat hij wil bezingen, en de 
versmaat, die hij daartoe kiest ? Wordt die kenze tevens gewijzigd door den aard der 
taal, die hij gebruiken zal? (Teyler's Verh. 1857). 
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"niet anders dan ~el()()Y(~n aall allps wat l1('n 1llC'llsch hoven het 
"eindige, en boyen alles \nlt in het eindige Ollvrij en OllCdd is, 
.. :t,egeyicl'elJ(l yel'hC'ft." 

De dichtyomlen dnar dool' BRILT. beschreven :t,ijll velen t'allllo
/I/{')"/18 tlJt (;àflic. IJl dil' \nlOrden duidt hij aan wat voor hem, 
ook in de St(jlle('/", de hoogtepunten en de grenzen der klassieke 
litteratuur z\iu lIc)}IERIS' poi;zie is "de geboorte nm de schoollt' 
"hIllSt, (le H'ueht (,CJH:'l' wedergeboorte nm den oorspronkelijkeJl 

.. ('cht llleJl,;dlCl~iken natlllll'staat, cene herilll1l'rillg Y<1ll de ~()nden 

,,('erm del' lllensehltei(l", ontstaan door "de bevrijding van eiken 

.. !tii;ratisl'hen d\nlni' 1). GÖ'fHE met zijn "hoogl'n geest el! diep

.. yoclcnd hart, hi.i r\ike l'l'nu'illg en rijpe vorlllillg"~) is YOOI' HRIf,], 
niet "de gellius del' waanleering" "de eerste heidcll uit de eh ris
.. knen" 3), maal' een dier inge"'ijdcn die den eell \rigen gl'Ond der 

(lillgcll erkennell en blootleggen. 
BIULL heeft in Gii'l'HE die :t,e!(halllt' YNcelligillg VHlI dichter, 

m.l:t,e, dellker vereerd. Yelell pl'()(>\'en in "~erth(')', in Trahrlieit 
tfl/(I Dic/!t11t1/l dell geest vall eell wrtijnd egoïsme, vall eell 1Ilan 

(lil' zich Hooit gehed geeft, die ûel! zelf \reet te bewltl'('J\ eu te 

handhaven, moet Ilt't zijll teil ko"te Yall andert'r geluk. BrULt. ziet 
Cl' in het hlijk \1111 een gezouden Ûll, die eigen kwalen te bovclI 
kOlllt door liet inûcht "dat de olltstellllle bij:t,fHldere persoon voor 
"het IlHrn]{)lIi~ehe geheel had te \\'ijken" 4). Vooral de raadselen 

van den hyeeden Fm/ISI trokkl'lI helll aall 5). lil de voorrede voor 

de vcrklnrillg vall dat gedic~ht deelt hij lllede dat hij uiet alleen 
\,(1ll 1I1\(1erer uitle()'O'iJl'rell (reen kennis heeft "ellOlllen maar ook 

ot') û b b' 

Z~lll hesehouwingell niet heeft getoetst aan ,,'at Gi'l'l'm: zelf elders 
over dit werk heeft ill het mielden gebraelJt. Deze handelwij:t,e, 

die geheel overeenkomt Hlet BRILT,'" gewoonten, keure men lliet 

voetstoot;.; af. Ollgetw\ifeld heeft elk gewrocht :t,\in hi;.;torisehe he
teekeni;.;, die men eerst kent door Hlet alle daarop betrekking heb
bel\(le gegevell;'; rekelling te houden. Maar daarnaast heeft een 
kUllst\Yel'k, ontrukt Hall :t,ijn omgeving, ook een eigen, zelfstandig 

leven. Zoo is de diehtel' zelf lang niet altijd te vertrouwen als 

uitlegger van eIgen werk, hij weet SOHIS zelf niet wat hij maakt; 

I) Stijlleer ~ 129. 
2) Stijlleer § 167. 
3) Deze beide woorden zijn van A. PIERSON. 

4) Stijlleer § 14E-. 
5) Hij schreef er reeds over in de Gids van lR39 en gaf in 1867: GÖTHE'S Fllust 

tweede gedeelte velklaard door W. G. BHILL. 
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men denke aan de dwaze heweringen van E. A. POE over ZI.111 

gedieht 1 he Raven. rrerecht zegt Ci};IBEJ,: 

Der hat' s wahrhaftig als Poet 
Nicht hoch hinaus getriehen, 
In dessen Liedern mehr nicht steht, 
Als el' hilleingesehriebell. 

Het is dus iets anders dan willekeur, wanneer Shakspeare- en 
G-öthe-vcrklaarders ook rekening houden met wat der dichteren 
diepe geest meel' vermoed en gevoeld dan bewust en helder ge
dacht heeft. '1'ron wens de mate waarin deze verdediging op 
BRIl,L'S verklaring van Palts! past, laten wij daar. Immers ver
wijt hij juist aall (î(iTHE zijn meelling al te opzettelijk achter Sylll

bolen verborgen te hebhen. Hoe dit ook z~i, dit boekje is b~i 
uitstek geschikt om deu geest te wekken en te voeden. Men leest 
er over de hoogste problemen de belangrijkste gedachten. Het 
is duidelijk hoe gl'ooten invloed de omgallg nm vele jaren met 
GÖTHE op den scllr~iver heeft gehad. Mam' hij ontveinst zich lIiet 
dat des diehters oplossing van het groote leveusraadsel niet be
nedigen kan. De hemel, waarin 1'anst ten slotte aanlandt bij 
Maria en Gretchen, na zoolang "met den Bom~e te hebhen Olll

"getast en rondgezworven" is "een Hemel zonder God." 
Vele beschouwingen uit BRIJ.L'S St(jlleer zouden ten volle uw 

aandacht verdienen. Maar ik mag h~j dit gedeelte van mijn taak 
lIiet langer verwijlen. Alleen moet ik nog kort z~ine verhouding 
tot de Nederlandsche letteren behandelen. 

In zijn Stijlleer heeft h~i aan de Nederlandsche spraakleer niet 
een overzicht der Nederlandsehe, maar der algemeene letterkunde 
toegevoegd. "Tel hekleeden onze Hollandsehe schrijvers en dichters 
hier een hreede plaats en ontvangen zij menig woord van lof; diep 
uit het hart komt die lof niet, en naast de Grieken en GÖTHE hlijven 
zij steeds verre de minderen. Zelfs de schrijvers uit den bloeitijd 
onzer letterkunde, de eerste helft der 17de eeuw, 1) schoten in zijn 
oog te kort. Zij waren nog te afhankelijk van de Middeleeuwen, 
ook van vreemde modellen, niet begaafd met een vrij en hoog in
zicht in het leven en den tijd. Hun poëzie is kunst, "niet nood
"wendig uitstorting van het diepste des harten, open haring van 

1) Men zie het overzicht der Vaderl. letterk. in de 2dc helft der 80-jarige oorlog in 
Arena's Alg. Gesch. des Vaderlands III V (1868) p. 806-840. 
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"den geheimen ZUl del' dingen, en rechtwHU'diging van de ver bor
"gen wegen Gods in de wereld". Yoor hen is de dichtkunst slechts 
"een spel en een taak." En zij leefden ÎlI een zoo grootell tijd! 
"Er zijn tijdperken in de geschiedenis, in welke de eelmen tot 
"hare voleindiging schijllcII te komen, de einden der Harde elkan
"der sch~inclI te lladt'ren, en de aarde eene ontmoeting met den 
"hemel schijnt te lllogen \'el'\YHchtell." Maar ouw schrijvers, zelfs de 
beste, hebbclI deze groote dill[!:C1l niet verstaall , er slechts niteriit !le-

L L' 0 

hrekkig van getuigd. HOOFT heeft er wel eenig gevoel van; maar in 
ueemdeu trallt, in den rhetorischell stijl YHU 'l'AcJ'rrs levert hij een 
werk dat Yo:\'m~L zelf "al te Latijnachtig" noemt. Lmt'wE YA~ Arl'SEMA, 

d(~ scepticus en cynicus, vindt geel! hoogere w\isheid dali dat eigen
helang de wereld regeert. CATS en HrHa;~s "de wereld van 
"kwalijk bedwongen hartstochten en van gedurig met uItharsting 
"dreigende staatkundige veeten, en dan weder van hoofsclwen 
"sierl\ike vormen, bestemd om inwendige zorg cn werkelijke ellende 
"ollder eenen schoouen schijn te verbergen" moede, trekkeIl zich 
op hun ZOTgvliet of Ho/wijk terug, en viII den slechts hij uitzon
dering onder hachelijke omstandigheden een echt vaderlandiiehell 
toon, zoonis I-IHGENS in zijn ScheejJsprrzat en CATS in zijll toespraak 
tot het scheepsvolk bij fjelcgcllheid /JaN de beJwem'Ïu,fJ van }J1. Harp::. 
Tromp tot Admiraal. En VONDEL zelf, die zich als lyricus "waar
"achtig dichter hetoont", behandelt de poëzie nog te veel als een 
oefening, zijn blik is vaak beneveld door de verwarring van den 
partijstrijd, 'waaraan h~i met al te hartstochtelijken geest deelneemt. 
Evenwel met deze beperking heeft BrÜLI, VONDEr: s grootheid 
erkend. ~let alzoo die van Bn,DERDI.JK. Hij verzuimde nauwelijks 
CCII gelegenheid om een afkeurend woord over BILDERDlJK te plaat
sen. In deze vergadering 1) sprekende over l"aust, die door het op
werpen yan dijken een hloeiende streek had "onhvoekerd aan de 
"baren", immers evenals ons voorgeslacht, smaalde hij op de ,,00-
"krompen godsdienstige bedenking" van Bn,DIijIWIJK'S bekenden uitval. 
BE}~TS kon toen niet nalaten het voor den veelszins gesmade op 
te nemen. De afkeer tegen BILDERDIJK was echter bij BRU,L diep 
geworteld, zoowel in traditiën zijner jeugd als in geheel zijn eigen 
geestesrichting. In de Stijlleer ontmoet hij Bn,DERDIJK in allerlei gen
res, en spreekt dan telkens van diens "ziekelijke eigenliefde", "ontevre
"den geest, dien geen toestand kOJl voldoen"; hij wijst er op, dat de man 
"die in eigen oog recht behield tegenover zijn land" zich zelf "de 

1) 11 Febr. ~867. 
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"hron van vaderlandlievende ontboezemingen" had ontoegankel~ik 
gemaakt. Hoe geheel anders VAN Dlm PAT,1{, uit wieus werken een O\er
groot aantal del' voorbeelden in de Syntaxis geput zijn, ,,-iens 
leerredenen van eell welsprekendheid getuigen "die zelfs in het 
"licht der redevoeringen van njmOS1'HENJ~S !liet verbleekt." Ik heb 
mij dikwijls afgevraagd "'at toch den ,vijsgeerigen BRILJ, zoozeer 
aantrok iu den wijzen VAN DER PAJ,)l, van ",ien hij nooit anders 
dan met bewondering en liefde sprak, ook b.v. in een brief aan 
HEETS naar aanleiding van YAl\' DER PADI'S leven in IS42 ge
schreven. Stellig is hier van beteekenis, dat de geheek kring te 
Leiden waarin BRILL opgroeide, VAl\' Dl~R P AJ,J'lI zoo hoog Yer
eerde. .Maar er is toch meel'. Kon BRILI, in de ongeregelde ge
nialiteit, de opbruisende persoonlijkheid YHU BIJ,])EIWIJK, die in wilde 
vaart tegen de vornlen en toestanden der wereld aalll'ende el! zich
zelf hoven die wereld verhief, slechts aanmatiging en waal! zien: 
in V Al' DER PABI trof helll de waardige houding v:tn den wall die, 
zouder zieh zelf te verheerlijken, hoven de rampelI \an het eigen 
leven of van het vaderland, in God troost en kracht ,"oor zich >-:elf 
en voor anderen wist te vinden. Ihenzelfden geest vond hij in 
WTEl\"BOGAER'l', dien hij een kerkvader van Nederland noemde; de 
uitgaaf van diens lijvige correspondentie doOl' ons medelid ROGGE in 
de werken van het Historisch Genootschap heeft h\i toegejuicht 
en krachtig hevorderd. 

Uit al het voorgaande blijkt dat BUU,J,'S geringe ingenomenheid 
met onze N ederlandsche letterkunde waarl\jk niet in gemis aan 
vaderlandsliefde ha,,-'u' grond heeft. Integendeel, wat hij den schr\ivers 
en dichters verwijt, is juist dat zij op de grootheid en de roeping 
van het vaderland niet het rechte oog hebbell. Evenmin vond hij 
behagen in de zangen uit de V AN-SPEYK-periode, die den nationalell 
trots voedden en de nationale eigenaardigheden tot ongeëvenaarde 
deugden verhieven. Zijn vaderlandsliefde daarentegen stond in het 
allernauwste verband met zijn hoogste en diepste overtuigingeu. 
Dit staaft een blik op zijn historischen arbeid, waartoe wij nu 
overgaan. 

De geschiedenis behoorde niet tot de studiën waartoe inwendige 
drang BRUL van der jeugd had gehracht. Eerst op gevorderden 
leeft\id gaven uitwendige omstandigheden aan z\in arbeid deze 
richting; en zijn groote belezenheid, zijn degel\ike litterarische ont
wikkeling maakten, dat hij zich daarbij niet op vreemd gebied be
vond. Als hoogleeraar kreeg hij de geschiedenis des Vaderlands 
onder zijne leervakken; en ongeveer gelijktijdig nam hij het aan-
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bod aall om het op brcc(le t;ellllal opgezette werk vall J. P. AllEND, 
later voortgezet (1001' O. VAN RE1<:S, over te nellll'll. Hij heeft in 
i:P! 2 del' lij vige deelell vall dat werk de gesclJÏe( len is beschreven 
vaH het Bestand tot den Yrede \(111 Munster, met een uitvoerig
heid die het helll ge,,-enseht deed voorkomen in 1 S 74 de taak in 
andere handen, die "all J. VA~ YLOTEX, te leggeIl. Behah'c dat 
schreef hij een groot aantal van degelijke historische vel'halHlelill
geH, waarY<ln hij de hCl"te in zijll roor/e::in,fjeJl uitgaf 1). 

Zoo heeft hij ook op dit gebied overvloedig gearheid. Toeh is 
hem niet zOllder reden gemis Hall historischell zin wrweten. Als 
wij dit hellmen willen wij ZIJll yenlieJlsten als histol'i('u~ lliet 
lIIit;keullen: daarom yereischt dit nadere toelichting. Bw LL l':elf 
heeft in BILDEIWIJK gelaakt h(~t aehterstdlell der fciteJl hij de 
llletaphysil"che waarheid 2). Het zou ollbillijk zijll hem hèt venr~it 

terug te gevell, want hij doet iwlerdaad ieb anders. Hij Jaflt de 
feiten niet een onafhankelijk rall heli vaststaande waarheid staveIl , 
h:j trekt el' geell leerstellig of staatkundig bel"luit uit. l\laal' ,,-el 
laat hij de ideeön die in de feiten liggen, sprekel!. Zoo deed 
'l'm"CY])JDES, volgens hem dl' ware vader der gel"chiedenis :l). Dus: 
geell idee los nm de feitell, geell ahstTaete waarheid buitell ham 
verwe'l.elllijking iu de geschiedenis; maal' wel het feit openharillg 
en drager vall levende ideeën. Zonder dat heeft het feit geel! 
waarde, de geschiedenis Yfll) voorbijgaande dingen vermag onzen 
aan God \'envantell geest niet te boeien. ""Vij zoeken in de geschie
denis de openbaring dier "eeuwige waarheid en immer geldende 
"wijsheid" 4) waaraall om~e geest hehoefte heeft. }~erst door den 
blik op het wel':enlijke en blijvende zien wij de voorbijgaande toe
standell in het ware licht; want zoo erkennen w~j "de wegen Gods 
"met den mensch en de meuschheid" 5). 

vYmll1eer zij die zuoyeel meel' hechten aan ideei~n dan aan feiten 
de geschiedellÏs beocfeneu, nemen l':ij llIeestal het met het docu
menteerell van hun tafereel zoo uau \\' niet. De stof die voor 

I) Voorlezingen over de gescIliedenis der Nederlanden (1868-1886 I. Il. 111 1-3) 
Vele bijdragen in de Versl. en Meded. dezer Akademie; ande.re hier en daar verspreid. 
Verder nog: Betwist! bijzonderh~den op het gebied der studie van de geschiedenis van 
ons Vaderland (1889). Een korte handleiding: de gang der geschiedenis van Nederland 
(1890). 

2) Stijlleer § 69. 
3) Over historiographie, oude en nieuwere, gewijde en ongewijde (Rede 1862), en 

De juiste beschonwing der geschiedenis in hare vrijmakende kracht (Rede 1860). 
4) Bijbelstudiën 1, 134. 
") Rede 1862 slotzin. 
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de hand ligt is hun allicht goed genoeg; openen zich nieuwe bron
nen of wil iemand hen vollediger inlichten, dan zeggen zij al 
. spoedig met dien Fral1schen geschiedschrijver: "mon siège est 
"fait" . 

Niet alzoo BRILL. Bij een geest van zijn stempel kan men de 
I1all wgezetheid van zij 11 onderzoek niet genoeg prij ZeIl. Voor AREND 

excerpeerde hij onuitgegeven broBnen: de resolutiën der Staten
Generaal en de berichten der gezanten, wier inhoud men in extenso 
in zijn verhaal vindt. Geen der stukken uit zijne VoorlezingeN, 
zonder achtergrond van degelijke studie. Toch gevoelt men 
duidel\ik dat dit onderzoek meer uit plicht dan uit lust geschiedde. 
Het. was dan ook een zOIlllerlillge inval van een uitgever hem te 
vragcn betmi8fe b{jzolUlerhedeJl toe te lichten. BRILT. was niet de 
man om twi8tell over bijzOllderhedell te heslechten. Hij he,verkte 

. steeds z\in stof, met de overtuiging dat de mensch ook bij deze 
studiën trouw moet arbeiden; en h~i deed het zoo goed, dat zoo
wel zijll deden in AREND als zijn Voorlezillgert ook OIll het mate
riaal blijvende waarde hebben. Maar, wannecr hij aldus zijn plicht 
gedaan had was hij gerust. Het scherpe ontleedmes der historische 
kritiek heeft hij nooit gehanteerd, evenmin als h\i behoef tc gevoelde 
de historische waarheid tot in de verborgenste schuilhoeken op te 
sporen. 

Zijn belangstelling voor de historie is tot aan het einde levendig 
gebleven. Hij heeft die, behalve door het reeds genoemde, be
toond door het aandeel dat hij llam aan het uitgeven van tal van 
belangr\ike geschicdbronnen, zoowel vanwege dc A:farnixvereelli
ging waarvan hij medewerker was, als door het Hi8tu1'i8ch Genoot-
8chap te Utrecht, waarvan hij meer dan 30 jaren de ziel en de 
groote werkkracht is geweest. Hi.i presideerde, correspondeerde, 
vervulde op de vergaderingen spreekbeurten, bezorgde de uitgaven 
·wier proeven steeds door zijn handen gingen, en waaraan h\i vrij 
wat, alleen in engeren kring bekende en gewaardeerde, moeite 
besteedde. 

BlULL'S ideeën over de geschiedenis vindt men vooral in z~ine 
Voorlezingen, wier titels ik niet alle opsom, maar waarvan ik toch: 
Nederlalld en de 008ter8che volleen, het begin8el der Unie Valt 
Utrecht,· Apologie Valt l-Iollalzd wil vermelden, op gevaar af van 
jegens andere even belangrijke stukken, die ik niet noem, onbil-
lijk te zijn. Apologie Valt l-Iollalld: dat is de doorgaande strek
king dier opstellen. Want, "er zijn natiën, die krachtens hare 
"bestemming tegen de vergadering onder één hoofd, door 
"aardsch geweld en wereldsche middelen tot stand gebracht, ge-

JAARBOEK 1896. 
.. ' 9 
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"tuigen" 1). Zoo heeft Holland voortdurend tegen de valsche staat
kunde gestreden. Reeds in de Middeleell"wen werd het onder de 
graven van het Hollandsehe huis tot die roeping voorbereid, reeds 
FLORIS V had eell hart voor de burgervrUheid. In den wettigen 
opstand tegen Spanje heeft dat hooge beginsel gezegevierd. 'l10en 
deed zich in onze lalHlen "h\i den eenHmdigen Burger eene kracht 
"gelden alle aardsche macht te sterk". \V ILJ,EM van Oranje sloot 
zich b\i die beweging aan, hij "heeft het hart gehad om met het 
"volk tot het uiterste des l\idens toe mede te gaan"; van het 
schoone Wilhelmuslied is "het mededoogen met den menseh de 
"grondtoon" ~). De bedoeling van den Zwijger is geenszins geweest 
aan een heerschzuchtig CalvinÏ:'nne de zegepraal te verschaffen; wat 
zon het gebaat hebben "eene katholieke kerk der geref<}rmeerde 
"religie" te stichten? Neen, vVn,LEM \vilde "door verdraagzaamheid 
"een nieuwe en betere orde in de Christenheid vestigen". Dat was 
de geest die de Hollaudsche burgerij en haar regenten bezielde, 
die in de Unie \~all Utrecht belichaamd ,vas, die straks ook in 
frankrijk met I-lExDRIK IV de overhand kreeg. Maar MAURI'I'S, 
prins WII,J,E~r'S "ontrouwe zoon" "geloofde niet aan zijns vaders 
zaak" 3); hij sloot een verbond met dell hertog van Bouillon en 
de frauilehe opstandelingen, die het gezag van HEXDRIK IVonder
mijnden. De ware opvolger van prins \Vn,LRM was OLDENBARNEVELD, 
"wiens grootheid en geloof aan de meu.5chheid de eenige oorzaken 
,,~waren van zijn dood" 4). 

Het heeft den schijn alsof BRILI, zich met deze beschouwingen 
niet boven het part\igeschil verheft. Immers, hij plaatst zich on
voorwaardelijk /lan een der beide zijden. 'roch is zijn pleidooi 
voor OU)Eè\BARKEYELD ten slotte een opkomen voor de hooge ge
dachte, die hij in dezen belichaamd ziet. BRILL gaat inderdaad 
soms zeer ver in het toesehr~iven van beweegredenen aan historische 
personen; men glimlacht twijfelend als men hoort welke verhevene 
denkbeelden en inzichten volgens hem niet alleen OLDEXBAltNEVEI,D 
eu HENDlUK IV, maar reeds oude Hollandsche graven hebben ge
koesterd. 

Dit Jleemt echter niet weg, dat wat h\i over het Bestand ge
schreven heeft, zoowel in AREND als in de uitvoerige studie de 

1) De les der geschiedenis ter leering van al wie str\left naar heerschappij (1896 na 
zijn dood uitgegeven). 

2) De Heer Van Oldenharneveld en prins Maurits van Nassau (Voor!. 11.) p. 17. 
3) Unie van Utrecht. p. 127. 
4) Zitting dezer Akad. 13 Octr. 1863 (Vers!. en Meded.). 
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heer Van 01deJlbaTueveld en JJl'ins )}J allrits wn lYassrtlf in de 
Voor1ezillfjeJl, ten volle overweging verdient, naast de werken van 
GROEN VAN PIUNSTlmEH en van MOTLEY. vV~i zien el' uit hoe 
Bun},':; opvatting van dezen strijd geheel afhankelijk is van zi.jn 
voorstelling aangaande de roeping van Holland. Die roeping 
is de ware \Tijheid in het geloot' te handhaven en de 'wereld
monarchie tc bestrijden, eerst de Spaansehe, later met 'YnLKM lIJ 
de Frallsehe. Zoo viel bij BUILI, de vaderlandsliefde sameu 
met het geloof aan de hoogste goederen der menschheid. Voor 
cl e handhaving del' laatste is de eerste volstrekt noodzakel~ik. Want 
het is "eene gruwelijke waan het Vaderland te versmaden ter wille 
"eener zoo geheeten humanitaire idee". Vaderlandsliefde geeft 
bl\ik "van een gemoed, hetwelk den staat, dien de mellseh zich 
"zelven niet gegeven heeft, eerbiedigt, en zichzelyell niet in dwa
"zen waan daarboven of daarbuiten denkt" 1). 

Nog aan twee andere volken heeft BmI,I, een soortgel~ike roe
ping toegeschreven: aan het Jsraëlitisclle en aan het Grieksche. Het 
is daarom niet te wraken met VONDlU, van het Nederlandsch Israël 
te spreken. De eigenaardigheid yan Israd, den zoon Gods uit 
Egypte geroepen, had Bunl, reeds vroeg beziggehouden, hij schreef 
er een inhoudrijke beschouwing over onder den titel lsmd ell 
h'g;tJjJte (1857). De Grieken hadden hem steeds geboeid, het volk 
der vrijheid en del' schoonheid. "Dool' middel van de dool'gron
"ding der Gl'ieksche oudheid kunnen wij weder christel~ik, weder 
"nationaal worden": zoo schreef hij in de voorrede der door hem ver
taalde feestredenen van CntTIus 2). Zijn weinig gelezen Geschiedenis 
der volkeN, door hem op gevorderden leeftijd begonnen en niet 
verder dan de oude geschiedenis voortgezet, bevat menige schoone 
opmerking over deze beide volken, opmerkingen die meer de aan
dacht zouden getrokken hebben indien zij in een bundeltje met 
aforismen stonden, dan nu men ze uit een niet al te onderhoudend 
geschreven verhaal moet opzoeken 3). 

Na reeds zoovele van BRILL'S gesehriften genoemd te hebben, is 
het hier de plaats iets over z~in st~il te zeggCll. Geen mindere 
dan BEETS prijst den onberispelijken vorm waarin BRILL zijn ge
dachten kleedde 4). Waarom, zoo vragen wij, zijn dan zijn boeken 

1) De les der geschiedenis enz. p. 41. 42. 
') De beteekenis der Grieksche letteren en kunst voor onzen tijd. Göttingsche feest

redenen van ERNST CURTIUS vert. door Dr. W. G. BRII.L (1867). 
3) De geschiedenis der volken in schetsen (I 1881 n 1883). 
4) Utr. Pro en Sted. Dagbl. 1 Febr. 1896. 



- 27 -

( 120 ) 

7.00 WeImg populair? Zijn stijl is, III weerwil yan de nuitschc 
Ïlwloeden op dell g\>est des schr~ivers, noch onduidelijk noch inge
wikkeld, doorgaande eorreet, maar hij is zonder kleur, niet aan
schouwelijk. De schoonheid der wereld, de eellheid yan het gees
telijke en het llatuurlijke leefde in zijn ()wrtuiging, "iet in zij n 
aallschouwing; geen gelijkenis of beeld gaf aan die idee een lichaam, 
HHILT, was dichter in de wereld der i<leel;n, niet in die der zichtbare 
vormen. Hij bereidt den lezer niet voor en baant hem den ,yeg 
niet: om BHILL te ,~attell moet men reeds in die hoogere wereld 
eenigszins te huis zijn. De inspanning die het lezen van zijn wer
ken kost, is dus geen gevolg yan duisterheid, lllaal' van het bij den 
geWOIH'lI le:wl' weinig gangbare van den inhoud. HHILL is met 
het hoogste gemeemmam, hij schrijft er over als over iets gewoons, 
zonder gemaaktheid of opgesehroefdheid; en diezelfde stemmillg 
onderstelt hij ook hij zijn lezers. ~Wat ik hier zeg, is niet alleen 
ran toepassing op zijn stichtelijke en wijsgeerige stukken, ook 
op de litterarische en historische. Overal is het hem om de 
hooge ideel;n te doen; hen die daarin geen helang stellen kali zijn 
geschrijf nooit hocien. Zoo wa:.; zijn st~il waarlijk stijl: uitdruk
king Vllll zijn persooll. Nu cn dan YOlld h\i een sehel}> gemunte 
llitdmkkillg, half paradox. Zoo hlijveu verseheidene titels van rede
voeringen of opstellen in het geheugen haken: Belcolldel'iJlg !tet be
giJlsel der ware kemlii:J\ JJaJ'mhartigheid het begill8el der ware kracht, 
Trouw aall Eéneu, Het bezield heelal Gode oJldencorpeJl, De vol
maakte lDereM bestaat 1) en andere. Hij vond zulke woorden vaII 
zelf; ze te zoeken om effect te bejagen ... vas hem volkomen vreemd. 

Heb ik BIUU:S werkzaamheid naar verscheidene zijden doen 
kennen, men verwacht wellicht dat ik hem ook als wfj8geeJ' en als 
theoloog zal teekenen. Beide titels zou h\i echter zelf hebben af
gewezen; zij komen hem ook niet dan onder sterk voorhehoud 
toe. Wij zagen, dat hij bij al zijn studiën niet de voorbijgaande 
verschijnselen maar het wezenlijke, bl\ivende in het oog vatte, dat 
hij zonder iets van de alledaagsche werkelijkheid gering te achten 
toch de idee op den voorgrond plaatste; m. a. w. dat geheel zijn 
werk van een wijsgeerigen geest doortrokken was. Toch heeft hij 
nooit opzettelijk wijsgeerige vraagstukken behandeld. Voor de for
meele questiën van logica of methode had hij geen hart; ook is 

I) Redevoeringen van 1870, 1871, 1873, 1876, 1869 (de laatste in de Prot. Bijdr. 
van D. CH. DE LA SAUSSAYE I). 
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het opmerkelijk dat een zoo vruchtbaar schrijver als hij nooit stil
stond bij de geschiedenis der wetellschappen die hij beoefende. 
Dit hangt met geheel zijn aanleg samen. Hij heeft nooit getwij
feld aan de grondstellingen waarvan hij uitging, nooit behoefte 
gevoeld het gebouw der kennis van den grond af op te trekkerl. 

Evenmin als het onderzoek naar het wezen en de methode onzer 
kennis hem bezig hield, heeft hij eeu wereldbeschouwing systema
tisch ontwikkeld. Men heeft hem idealist genoemd, ook wel pan
theïst; llIaar dergelijke algemeene namell zeggen weuug en ver
eischen in hlUl toepassing op bepaalde personen allerlei toelich
tingell. 

BRILL'S philosophie was eigenlijk hooge levenswijsheid, op zede
l~ik-godsdienstigen grondslag, hij toeneming theosofisch gekleurd. 
Als men een opstel van zijne hand ontJlloet met den titel ProeL'e 
eeJter geluk81eer 1) zoeke men er geen wijsgeerig onderzoek in; h~i 
toont hier aan, dat liefde en arbeid de twee brollllen Z~ill vall 
menschel~jk geluk. In de redevoeringen waarmede hij, volgens 
r trechtsche gewoonte, jaarlijks zijne le~sell opende. ontwikkelde hij 
niet zoo zeel' w~isgeerige gedachten als heilzame waarheden voor het 
leven. Voor menig student zijn die redevoerillgen, waarvan ik 
reeds enkele sprekende titels vermeldde, van groote beteekel1is ge
weest. Men ontviug daarbij eel! indruk van een waarl\ik reine, 
hooge atmosfeer, gelijk die in de gehoorzalen eener hooge school 
behoort te weien. BRIn getuigde daar van den eeuwigen grond 
der dingen, zooals die zich in het leven openbaart, en liet licht 
vallen op allerlei richtingen en versch~inselen vau den tijd. Kergens 
heeft hij zijne gedachten gelukkiger en treffender uitgewerkt dan 
in die toespraken. 

Er valt in zijn beschouwingen niet slechts geen ommekeer maar 
ook weinig of geen ontwikkeling waar te nemen. Reeds in 1848 
waren zij geheel gevormd. Dit blijkt duidelijk uit een paar op
stellen, toen, naar aanleiding der revolutionaire bewegingen, in de 
Gid8 geplaatst. In een dier stukken met den eigellaardigell titel 
wat wij beleven i8 meer ge8chied vergelijkt hij de gebeurtenissen van 
den dag met gelijksoortige woelingen in het oude Rome, waarvan 
LrvIUs verhaalt. Wat wij beleven is dus geen te voren ongekende 
verwarring, de geschiedenis leert ons de oorzaken er van op te 
sporen en de uitkomst te voorzien. Er is dus grond noch voor 
bovenmatige vrees noch voor buitensporige hoop. Wat wij bele-

1) De Gids 1850. 
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ven is meer geschied: de wereld zal er niet door ondergaan even
min als een gouden eeuw er mee zal dagen. Mocht men vermoe
den dat zulk een artikel een min of meer vernuftig spel is, in 
luchtigen ironischen toon geschreven: men zou tOOllen den schrij
ver weinig te kennen. Hij is hoog ernstig, en de beschouwing 
van het verleden doet bij hem dienst om zich boven de verwarring 
van het heden te verheffen, Zoo wel zij die vreezen als zij die hopen 
lettcH uitsluitend op het stoffelijke en tijdelijke. "Hier voegt de 
"spreuk: het geluk niet hier maar elders! en: die het geluk zal 
"willen verkrijgen, zal het verliezen". Deze taal is geen dweperij: 
trouwens de tijd leert overtuigend genoeg dat niet z(j de dwe
pers zijn die aan een eeuwig geluk gelooven, maar wel zij die een 
aardschen geluksstaat najageil. 

Ziedaar de philosophie van BRJLL, en de blik dien zij hem gaf 
op ·wereld en leven. Zij Was in den grond niet anders dan de 
uitillg van zijn christelijk geloof. Maar dat christelijk geloof had 
bij hem een zeer eigenaardigen vorm. 

Op verschillende wijzen beheerschen de hoogste idealen het leven, 
ook bij hen die er aan gelooven. V clen, ja den meesten, staan 
die idealen voor den geest als een onbereikte hoogte door het hart 
van verre gegroet, waarheen men op weg is met angstigen spoed, 
klagend dat de afstand zoo groot en de inspanning zoo zwaar is. 
Dat zijn zij die men gewoonlijk idealisten noemt. Niet alzoo BRIT,L. 
Het hoogste is voor hem, in zijn gevoel en beschouwing, gegeven, 
bereikt, vervuld, aanwezig, in het tegenwoordig oogenblik het deel 
van hem die er zich geloovig aan overgeeft. "De volmaakte wereld 
"bestaat". Aan ons om dat nederig en dankbaar te erkennen, om 
er ons met alle kracht aan toe te wijden. 

Ik kon van den wijsgeer niet spreken zonder den christen te 
teekenen. Bij BRILI, waren zij één. Doch daarom is hij nog geen 
theoloog geweest. Omdat hij Bijbelstudiën en menig stichtelijk 
vertoog heeft geschreven, achten sommigen dat hij toch eigenlijk 
alt~id theoloog is gebleven. Doch te onrechte. Integendeel: hij 
stelde in den arbeid der theologen al bijster weinig belang. Over 
bijbelkritiek lachte hij goelijk. Het stond hem tegen "de dagteeke
"ning van eeuwige woorden te berekenen"; "wat doet er toe, 
" wanneer of door wien gesproken is, wat hemel en aarde steeds 
" verkondigen?" 1) 

Zulke uitspraken klinken zoowel den mannen der wetenschap 

I) De les der geschiedenis p. 47. 
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als den kerkelijk rechtzinnigen als ketterij in de ooren. Tot 
de laatsten heeft BRILI, nooit geheel behoord. Het besluiten 
van het goddelijke binnen de afgebakende sfeer eener kerk, de 
meening dat de waarheid in bepaalde leerstukken vervat was: 
het een stond hem evenzeer tegen als het ander. Toch heeft hij 
zich niet hooghartig van de kerk verre gehouden; in de plaatsen 
zijner woning heeft hij er steeds ijverige belangstelling voor betoond. 
Maar h~j bleef geheel buiten den partijstrijd, die het kerkelijk en 
politiek Nederland van de tweede helft dezer eeuw zoozeer ver
deelde. Opmerkelijk genoeg: terwijl hij in de geschillen der 17de 

eeuw zich beslist aan een der beide zijden schaarde, deed hij het 
niet in de verdeeldheid van zijn eigen tijd. Met verscheidene van 
de mannen der rechterzijde verbond hem oude vriendschap. BEETS, 
HASEBROEK, mijn vader, achtten hem hoog en beschouwden hem 
als geestverwant. rroch gevoelden zij ook het verschil. Zij ver
eerdcn BILDERDIJK, dien BRILL niet kon verdragen; zij hadden eerst 
later hun volle zelfstandigheid veroverd op de beweging van het 
Réveil en op de politieke actie die zich daarmede verbond: noch 
met het een noch met het ander had BRILL ooit iets uitstaande 
gehad; zij waren door hun ambt geroepen mede naar hun mate 
de leiding der geesten op zich te nemen: BRILL was tevreden met 
te getuigen van wat in hem leefde zonder te vragen of zijne woor
den ingang vonden. Zoo was er persoonlijke sympathie maar geen 
samenwerking. En niet minder had BRILL zijne warme persoon
lijke vrienden onder de liberalen: DE VRIES, OPZOOMER, om slechts 
deze twee te noemen. Met hen verbond hem niet alleen weder
zijdsche waardeering, maar in menig opzicht konden zij den man 
die zoo sterk aan de vrijheid geloofde, die - zij het ook op 
andere gronden - in de staatkundige geschiedenis van ons Vader
land dezelfde z\jde koos als zij, die de waarheid aan geen kerk en 
geen leer gebonden achtte, tot de hunnen rekenen, al had hij ook 
in 1848 getoond niet dezelfde idealen te koesteren. Tusschen die 
partijen nu nam hij een hoogst eigenaardige plaats in: eigenaardig 
{lok doordat hij nooit over zijn eigen positie nadacht en geen enkele 
maal de behoefte gevoelde zichzelf toe te lichten of te recht
vaardigen. 

Geheel dezelfde man, dien ik u in ZIJn werken en denkell 
geteekend heb, was BRILL ook in zijn omgang. Hij was een ge
leerde, maar noch aan het huiselijk noch aan het maatschappelijk 
verkeer onttrok hij zich. Men kan ook volstrekt niet zeggen, dat hij daar 
(ie afgetrokken denker was, die geen deelneming had voor wat 
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hem omringde. Met ware hartelijkheid deelde hij in anderer lief 
en leed. 1\laa1' h~i was met den alledaagsehen aanblik vau het 
leven nooit volkomen vertrouwd. Om recht gezellig te wezen was 
hij wel wat al te zeer de wan van hoofsche vormen. Zijn groote 
beleefdheid hield op een afstand en sloot gemeenzaamheid uit. H\i 
hechtte aan vormen, aan fatsoen, aan stand in de maatschappij, en 
drukte dat alles uit door eenig,;zins ouderwetsch ceremonieuse ma
nieren. In het maatschappelijk verkeer toonde h\i niet alleen 
achting voor personen; ook aan instellingen en kringen gaf hij met 
opge\yektheid tijd en kracht. Het sehijnt een dorre 0psolllming, 
ook al noem ik niet alles, maar ik lllag niet verzwijgen wat h~i 

in 't Historisch Genootschap, in de schoolcommissie, als curator 
vall 't gymnasium, als president der Engelsche examen-commissie 
lVI. 0., als regent der fundatie van RENSWOUDE heeft gedmm. 

Moest ik dezen tol van achting betalen voor werkzaamheden 
waarVllll ik geen getuige ben geweest, warmer toon kan ik aan
slaan over den hoogleernar, den vriend zijner leerlingen, dieu ik 
30 jaren heb gekend. 

De invloed van cen hoogleeraar berust yoor een deel op de 
kennis die hij mededeelt, meer op de ideeën en beschouwingen die 
hij niet gereed als leerstof overlevert maar in den geest zijner leer
lingen wekt, het meest op de vormende kracht die onwillekeurig nitgaat 
van wat hij zelf is. Zoo was het bij RRlLL. Onder de groote schare der 
propaedeutici, die aan zijn collegezaal nu en dan een bezoek brachten, 
is het meercndeel niet nader met hem in aanraking gekomen. Hij 
imponccrde, men durfde hem niet zoo maar te naderen, hij gaf 
zich ook niet bij een eerste ontmoeting. ,,\V el' den Leuten etwas 
"Tüchtiges mitzutheilen hat, hraucht damit nicht au fdringlich zu 
"sein" 1), zoo dacht ook hij. Er waren ook onder studenten men
schen, aan wie hij, gelijk hij het uitdrukte, niets te zeggen had. 
Maal' was men eens tot hem in nadere betrekking gekomen, dan 
- ik weet dat sommigen met mij het levenslang dankbaar erken
nen - wist hij aan den geest voedsel en leiding te geven gelijk 
slechts weinigen. Hij kende als weinigen de groote opvoedende 
kracht die ligt in het vertrouwen. Hoe dikwijls heb ik mij niet 
geschaamd als BRlLL toonde van mij zoo veel hooger te denken 
dan ik verdiende, en als iets dat vanzelf spmk onderstelde dat 
ik inzag en erkende waal' ik soms verre af was. Dit opent de 
oogen en treft het hart meer dan vertoogen. 

1) ROTHE Stille Stunden p. 234. 
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En dan, wat h\; in z\;n redevoeringen, op zijn privatissimum 
over den tweeden Fa/ud of over aesthetica, later in het gezelschap 
Arti et Litteris waarvan h\i een der eerste eere-voorzitters was, 
gaf, deed ons iets van het geëleveerde der academische sfeer ge
voelell. Hier zagen W\i voor ons belichaamd die waarheidsliefde, 
die hij in zijn oratie beschreef, ver van ijdelheidsbejag of vertoon. 
Wij leerden die waarheid niet Inet aesthetische belangstelling te 
besehouwell, wij gevoelden iets van de levensroepillg om haar door 
el'llstigen arbeid te dienen. De omgang met BRIL!, kweekte min
achting voor oppervlakkige verlichting en voor een studie die 
slechts ten doel zou hebben op de markt der wereld te pronken. 
H\i zelf was een levend protest tegen het vercourantieren onzer be
schaving. Hij bestreed als oppervlakkigheid dat veel weten zonder 
waren inhoud en zonder doordringen tot het wezen; maar evenzeer 
dat grijpen van abstracte algemeenheden die niet in leven en 
studie veroverd zijn. Zoo ging van z\in omgang de voor onzen 
t\;d zoo l100dige en versterkende invloed uit van een zelfstandigen 
geest, die vastheid had. De veelzijdigheid zijner studiën had hem 
lliet sceptisch gemaakt, alleen hem bovell de bekrompenheid van 
doctrinaire meeningen geplaatst. Ook hierin lag de vormende kracht 
van zijn persoon. Hij was een man van overtuiging die aan waarheid 
geloofde; én - die waarheid viel bij hem met geen leerstelsel samen. 
De vormen waarin hij zelf zijn overtuigingen mededeelde, niet in 
zwevende algemeenheid maar veel meer naar den trant der theosofen, 
stelde hij toch niet als bindenden canon vast. Van beteekenis 
was daarbij dat hij, schoon beslist bijbelgeloovig, niet in kerkelijk 
geijkte vormen sprak en schreef, ja, gelijk \vij zagen, in allerlei 
opvattingen lijnrecht stond tegenover wat in rechtzinnige kringen 
gangbaar was. 

Zoo heeft BRILL wel geen school gesticht, wel geen nieuwe 
richting gegeven aan zekere kringen, geen ondernemingen op het 
touw gezet, maar hij heeft blijvenden invloed gehad op ver
scheidene zijner leerlingen, die het hem danken dat zij boven de 
vulgaire bewegingen en stroomingen van den tijd waarheid vermogen 
te erkennen, een richtsnoer en maatstaf bezitten bij hun arbeid. 

Mijn karakterschets zou onvolledig wezen, indien ik ook niet 
BRILL'S antipathieën vermeldde. Men kan zich verwonderen als men 
den altijd gelijkmatigen man zich herinnert, te vernemen, dat hij 
zoo scherp kon afkeuren. Toch hoorden wij reeds hoe hij over 
de Middeleeuwen, over het Calvinisme, over BILDERDIJK dacht; 
nog minder konden BUSKEN HUET en Ml'LTATUU eenig goed doen 
111 ZIJn oogen; en zoo waren er nog meer. Hij maakte daar geen 
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geheim van, lIlaar placht het onbewimpeld uit te sprekcn op zeer 
heslisten, stelligen toon, die soms deed vermoeden dat achter zijn 
kalmte wellicht meesterlijk iugehouden heftigheid school. Maar

en dit vooral is karakteristiek - hij stond bij die afkeuring niet 
stil, h\i weidde er Biet over uit. Er was in die antipathiet~n niets 
zelfzuchtigs, geen bijsmaak van gekrenktheid, geen zelfverheffing, 
geen enkele lagere beweegreden. Het was een geestel\ik oordeel, 
zonder bitterheid. H\i schepte er geen behagen in, het kwaad dat 
hem hinderde breed uit te meten, h\i zag er over heen, hij kon 
dat doen omdat hij zelf in het hoogere leefde. Juist door dien 
kalmen toon bij volkomen verwerping klonk z~in oordeel soms 
eenigszins ironisch; maar niets lag minder in zijn mml, de humor 
was geheel onbewust. Hoe juist zijn wapen kon treffen, daarvan 
levert een bewijs o. a. wat h\i nog in den laatsten tijd yan zijn 
leven snedig opmerkte over het symbolisme en het mysticisme in de 
llieln\"ste letterkunde. "Men schept symbolen (zoo schreef· llij) 
"waaraan het juiste voorwerp, dat zij vertegenwoordigen moeten, 
"ontbreekt, en slaat den toon aan van mystagogen, zonder in het 
mysterie ingewijd te zijn." 1). 

In weerwil van zijn pijnlijke kwaal is BUILL tot in hoogel1 
ouderdom frisch van geest gebleven, dezelfde die hij altijd was 
geweest. Het ·was in het Frankrijk van Lodewijk XIV, een tijd
perk dat hij goed kende (hij had o. it. Bl'NGENER vert'lald), ge
woonte, dat velen die hun levenstaak volbracht meenden te hebben, 
zich in hun ouderdom van de wereld afzonderden pour fai?'e leur 
salut. Dat had BlULL niet noodig. Zijn eigenlijk, persoonlijk leven 
was altijd van de wereld afgezonderd geweest, al had h~i ook veel 
en krachtig gewerkt; h\i behoefde zich dus niet af te wenden van 
bemoeiingen en gedachten die steeds op het eeuwige gericht 
waren. Kog in de laatste maanden las hij klassieken, ik vond 
hem eens met EURIPlm:s' Hekabe, waarvan de fijne opmerkingen 
en de wijsgeerige gedachten hem troffen. Daarnaast hield hij zich 
bezig met het herzien en in orde stellen dier diepzinnige bijbelbe
schouwingen, waarover hij herhaaldelijk met mij sprak en waarvan 
een aantal nu als zijne gee8telijke nalaten8chap het licht zien. Hij 

1) De nieuwe verschijnselen in de Letterkunde. Bijdrage in den feestbundel bij 
den 8()cn jaardag van dr. P. J. V ETH. 
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zag tot het laatst toe de Grieksche en de B\ibelsche wereld niet 
als tegenover elkander staande: ook als christen bleef hij hu
manist. Daarvan bevatten genoemde bijbelbeschouwingen belang
rijke proeven. 

In den laatsten winter evenwel kostte het werk hem steeds 
meer inspanning. Die hem bezochten zagen zijn krachten afnemen; 
een gesprek van een half uur vermoeide hem. Hij smaakte nog 
het geluk z\in oudsten zoon uit Zuid-Afrika na jaren weder te zien, 
maar na diens vertrek duurde zijn lijden niet lang meer. In dat 
lijden toonde hij zijn volle grootheid. "\-Vat hij een 35 jaren te 
voren geschreven had, bracht hij nu in praktijk. "Is het voordeel 
(zoo vroeg hij), "in het leven met geen bezwaren of gevaren te 
"strijden te hebben? Het zou een voordeel zijn, wanneer het den 
"menseh goed ware te meenen, dat hij zijn lot in eigen handen 
"heeft." Dit is echter niet zoo. Daarom:" van God, de bron 
"des levens zich afhankelijk te gevoelen. . .. ziedaar 's menschen 
"ware voordeel." 1) Met dergelijke gedachten had hij in brieven 
- ik dank hen die mij ook in zij n intieme correspondentie een 
blik gunden - anderen getroost; nu was dat geloof de kracht van 
zijn eigen ouderdolll. Zijn vroomheid was er op ingericht om te 
werken en te lijdeJl. Hij klaagde niet, omdat "al onze klachten ten 
"slotte op God neerkomen." Eindelijk werd hij van zijn pijnen en 
zwakheid verlost. 

Zijn uitvaart was wat zijn leven geweest was, niet gerucht
makend, niet luide weerklinkend in alle bladen en tijdschriften, 
maar omringd door den eerbied en de dankbaarheid van hen die 
hem gekend hadden en die hem niet vergeten. 

Ook in deze Kon. Akad. van Wetenschappen blijft zijn nage
dachtenis in eere. Hij heeft in zijn persoon een der achtbaarste 
typen geleverd van den echten geleerde, onbekommerd om uit
wendig succes, zelfstandig tegenover de stroomingen der wereld, 
met zijn studie nooit den bodem verlatende van het leven waar
van hij de diepte peilde: een man van onverdroten werkzaamheid en 
onkreukbare waarheidsliefde. 

P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE. 

I) Toespraak aan de Nederlandsche natie, bij gelegenheid van den watersnood 1861. 


