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V E R A N T W O O R D I N G 

Pieter Nieuwland maakt de indruk een zeer bijzonder mens 
te zijn geweest. Zijn tijdgenoten viel het op, dat zowel zijn 
geestelijke begaafdheid als zijn karakter iets uitzonderlijks 
hadden. Zijn nagelaten werken bevestigen dit en doen de lezer 
onder de bekoring komen van deze geleerde en edele mens, die 
bij zijn leven de sympathie had van allen die met hem in aan
raking kwamen. 

Dit boek heeft niet de bedoeling een volledig beeld te geven 
van de figuur van Pieter Nieuwland. Het wil vooral de aan
dacht vestigen op een afzonderlijk aspect. 

In de geschiedenis van de literatuur wordt van Nieuwland 
gezegd, dat hij onder zijn tijdgenoten tevens een beroemd wis
kundige was; in de geschiedenis van de wiskunde wordt over 
hem meegedeeld, dat hij ook een bekend dichter was. Bij de 
lectuur van zijn geschriften kreeg ik het vermoeden dat de 
wereld van de kunst en van het exacte weten bij Nieuwland 
geen volledig gescheiden grootheden waren, maar dat er ver
bindingslijnen moesten lopen tussen de geesteswetenschappen 
en de exacte vakken. Een verder onderzoek heeft het mogelijk 
gemaakt om aan te geven, waar en hoe de overbrugging tot 
stand komt. Deze studie bevat de wijze en het resultaat van dit 
onderzoek en draagt bijgevolg een enigszins beperkt karakter. 

Een voorafgaande korte levensbeschrijving leek me nood
zakelijk, omdat eruit blijkt, welke bemoeienissen Nieuwland 
heeft gehad met de verschillende takken van wetenschap en 
kunst en hoe de structuur is van zijn rijke geest. Omdat het 
denken van een mens moeilijk te scheiden is van zijn persoon, 
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heb ik een hoofdstuk gewijd aan zijn karakter en persoonlijk
heid. Ook de mensen waarmee Nieuwland in een min of meer 
nauwe relatie heeft gestaan, krijgen de nodige aandacht. De 
stromingen op het gebied van de menselijke kennis en kunst 
uit die tijd komen wel ter sprake evenals de houding die Nieuw-
land er tegenover heeft aangenomen. Ze zijn echter niet vol
ledig behandeld, omdat het eigenlijke onderwerp van dit boek 
er niet rechtstreeks mee in verband staat. 

Zelfs is niet heel de invloed die Nieuwland als wiskundige op 
Nieuwland als man van letteren en kunst had, uitgewerkt. 
Alleen het wezenlijke, het meest kenmerkende is aangegeven: 
de doorwerking namelijk op Nieuwlands letterkundige en 
dichterlijke activiteit van de denktechniek die in de wiskunde 
wordt gebruikt bij de analytische equatie en wat hiermee 
samenhangt. Zo is bijv. de toepassing op werk van letterkundige 
aard van het principium minimi et maximi en van de reductio 
ad absurdum, die bij het oplossen van wiskundige vraagstukken 
een grote rol spelen, niet verder nagegaan. 

De aard van het onderwerp bracht met zich mee, dat hier 
en daar een uitweiding noodzakelijk was op het terrein van de 
wiskunde; toch is in deze zoveel mogelijk matiging betracht. 
Omdat Nieuwland, voor wat deze materie betreft, het helderst 
zichzelf kan verklaren, was een groot aantal citaten uit zijn ge
schriften onvermijdelijk. 

De bijlagen zijn beperkt, omdat binnen afzienbare tijd bij 
W. E. J . Tjeenk Willink te Zwolle een bloemlezing uit Nieuw
lands werk zal verschijnen in de reeks „Klassieken uit de Neder
landse Letterkunde", waarin de voornaamste gedichten en de 
ongepubliceerde redevoering Over de Beschaafdheid, die in dit 
boek zijn behandeld, worden opgenomen. 

Groenlo, 10 februari 1964. 



HOOFDSTUK 1 

LEVENSSCHETS 

Barend Nieuwland, geboren 10 februari 1708 te Norden in 
Oost-Friesland, trouwde als kinderloos weduwnaar van Maria 
Valjé, op 52-jarige leeftijd in de Watergraafsmeer of Diemer-
meer met de 37-jarige Marretje Klinkeit, die geboren was op 
1 maart 1723. O p hun trouwdag, 29 mei 1760, legden ze op 
het raadhuis de verklaring af, dat ze samen geen 2000 gulden 
rijk waren. Wel hadden ze goed hun brood, want Barend was 
molenmaker. Ze woonden aan de Schagerlaan in de Diemer-
meer.1 

In geloofszaken kwamen ze niet met elkaar overeen, want 
Barend was de Onveranderde Augsburgse Confessie toegedaan, 
terwijl Marretje in de geloofsbelijdenis der Mennisten was op
gevoed. Ze stond vast in de Bijbel en las jaarlijks dit heilig 
boek van de Genesis tot de Openbaring. Ook vond ze geestelijk 
voedsel in de geschriften van Jan Luiken. Haar man was met 
een zeer gezond verstand begaafd en las in zijn vrije uren graag 
goede boeken, waarvan hij een tamelijk grote verzameling 
had aangelegd. Hij had een voorkeur voor wiskunde en kon 
zes boeken van Euclides verklaren. 

Toen ze vier en een halfjaar getrouwd waren, werd op 
5 november 1764 hun enig kind geboren, een zoon, die Pieter 
werd genoemd naar de grootvader van moeders zijde, Pieter 
Klinkert. 

1 J . Wap, Eene Geschied-Letterkundige Avondkout bij de sluiting van de Winterbijeen-
komstmvande Vereeniging-Nieuwlandte's Gravenhage, 19Mei 1870. (Niet in de handel). 
U.B.L. afd. Westeur. Hs. 1218 II, blz. 5 e.v.; J . H. van Swinden, Lijkrede op Pieter 
Nieuwland, Amsterdam 1795 ; Jos. Alb. Alberdingk Thijm, Pieter Pijpers, in gezel
schap van sommige zijner tijdgenooten. Volksalmanak voor de Ned. Kath. 1862. 
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Al gauw bleek, dat de jongen een buitengewone aanleg be
zat. Met zijn zesde jaar kende hij de bijna vijftig verzen van de 
emblemata van Luikens Des Menschen Begin, Midden en Einde 
van buiten, ofschoon hij ze slechts een enkele keer - als uitleg 
bij de plaatjes - door zijn moeder had horen voorlezen. Vijf 
jaar oud kon hij lezen en schrijven en met zes jaar had hij de 
hele Bijbel doorgenomen. Ook las hij andere boeken, zoals 
Abraham de Aartsvader van Arnold Hoogvliet en in vertaling de 
Spectator van Steele. Vóór zijn zevende jaar had hij zich de 
boeken van zijn vader eigen gemaakt: reisbeschrijvingen, ge
dichten, geschiedverhalen. Een atlasje kende hij van buiten. 
Terwijl niemand in het dorp hem Duits kon leren, wist hij uit 
een eenvoudig geneeskundig boek, in deze taal geschreven, de 
betekenis van de woorden geleidelijk te achterhalen, zodat hij 
de kennis ervan aan niemand dan aan zichzelf verschuldigd was. 

Naar aanleiding van de Bijbel en naar het voorbeeld van 
Luikens bundel maakte Pieter van zijn zesde tot zijn tiende 
jaar zonder moeite honderden gedichtjes. Een schrift Eerste 
Proejes van Pieter Nieuwlands Rijmkunst, gemaakt in 1771 en 1772 
en dus in den ouderdom van 6 à 7 jaar,2 bevat 46 bladzijden van 
deze rijmpjes. 

Verrassender nog, omdat het een ingenium precox ver
onderstelt, was zijn aanleg voor reken- en wiskunde. Zijn vader 
had hem de beginselen hiervan bijgebracht. Vóór zijn achtste 
jaar begreep hij de stelling van Pythagoras en vóór zijn elfde 
kende hij de logaritmen. Zijn vader kwam in verlegenheid, 
omdat de tienjarige jongen wilde leren, wat híj met zijn 66jaar 
niet meer begreep, ofschoon wiskunde levenslang zijn hobby 
was geweest. 

De faam dat er in de Diemermeer een wonderkind woonde, 
deed de ronde. De geleerde wiskundige Aeneae3 hoorde ervan ; 

2 U.B.L. Westeur. Hs. 1218 V. Uit de bibl. van Abr. de Vries, later van Matthias 
de Vries aan de boekerij van de Mij. der Ned. Letterkunde te Leiden in 1893 
geschonken door Dr. S. G. en Mr. J . H. de Vries. 

3 Aeneae (Henricus) geb. 19 aug. 1743 te Oude Mierdum, overl. 1 nov. 1810 
te Amsterdam, was zoon van ds. Ed. Aeneae. Hij volgde de Lat. school te Leeu war-
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zijn vriend Th. Ch. van Nes, die in de Diemermeer een buiten
verblijfhad, vertelde hem erover. Hij testte het kind, door het 
uit het eerste boek van Steenstra de 47e stelling voor te leggen 
„van de choorden", uit het derde boek „de snij- en raaklijnen, 
in en op den cirkel", en ook nog stellingen uit het vierde en 
zesde boek. Aeneae was verrast door het inzicht en het begrip 
van de knaap. Hij gaf boeken mee van Steenstra en Upey, die 
de vader met zijn zoontje kon doornemen. Toen Barend al 
spoedig niet meer in staat was het kind te volgen, ging Pieter 
vanaf maart 1775, tien jaar oud, driemaal per week naar 
Amsterdam, waar Aeneae hem verder onderricht gaf in alge
bra, meetkunde, aard- en hemelglobe en in de differentiaal
rekening naar het werk van Fas.4 

Ook zijn letterkundige prestaties bleven niet onopgemerkt. 
Enige Amsterdamse heren gaven Proeve van Bijbeldichten van 
hem uit, gedrukt in de Diemermeer, juni 1775.5 Het is een 
brochuurtje met vier gedichten: De Schepping, De Dood van 
Abel, Abrahams Uittocht uit Ur, Davids Overwinning op Goliath. 

Bernardus de Bosch, kunstmakelaar in Amsterdam, was ge
trouwd met Christina Suzanna de Vries. De moeder van deze 
laatste woonde op een buitenverblijf in de Diemermeer, dicht 
bij de Nieuwlands. Door haar toedoen kwam Pieter in de 
zomer van 1775 in aanraking met een broer van Bernardus de 
Bosch, Jerónimo de Bosch, Latijns dichter en sinds de dood van 
Wagenaar eerste klerk van de Stads-Secretary. Jerónimo zegt 
van zijn eerste ontmoeting: „Ik dacht een wijs jongetje te zullen 
ontmoeten, die mij met zijne kundigheden en tezaamgestelde 
vaerzen, welke de aandacht van veelen reeds tot zich getrokken 

den en de Hogeschool te Franeker met toeleg op wis- en natuurkunde. Na zijn 
huwelijk ging hij' naar Amsterdam, waar hij wiskunde onderwees. 1769 Promotie 
te Leiden, Mag. Art. en Dr. Phil, op de verhandeling „De congelatione". Na de om
wenteling in 1795 kwam hij in publieke dienst als lid van het Comité van de 
Marine. In 1798 met J. H. van Swinden naar Parijs, voor het matenstelsel. Zie 
Р. С Molhuysen en P. J . Blok, NMBW X, 8. 

4 J . H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nuuwland, Amsterdam 1795, blz. 20 e.v. 
6 Pieter Nieuwlandy oud tien en een halfjaar. Proeve van Bijbeldichten, Dimermeer, 

Juny 1775. De Amsterdamse heren zijn waarschijnlijk Jer. en Bern. de Bosch, 
over wie verderop meer. 
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hadden, zou lastig zijn; dan niets van dit al. Ik ontmoette een 
teder, eenvoudig en zachtmoedig kind, op wiens schuldeloos 
gezicht de nedrigheid en oprechtheid uitblonken. Ik vroeg hem 
naar zijne begeerte, om te weeten wat hij leeren wilde? Eene 
onbepaalde nieuwsgierigheid om alles te leeren kennen was 
de voornaamste drijfveer van alle zijne handelingen; ... Wij 
spraken over de geleerde talen : deeze wilde hij bovenal leeren 
verstaan. Ik bood mij hier tot leermeester aan; dit was den 
jongeling ten uiterste aangenaam; hij kwam, tot 1783, of daar
omtrent, wanneer hij naar Leiden vertrokken is, dagelijks aan 
mijn huis",6 de eerste paar maanden nog vanuit de Diemer-
meer, maar vanaf oktober 1775 vanuit de woning van het 
echtpaar Bern. de Bosch-Chr. Suz. de Vries, dat, zelf kinder
loos, het geniaal aangelegde molenmakerszoontje uit de polder 
bij zich in huis nam, om het de opvoeding en ontwikkeling te 
geven, waar zijn begaafdheid om vroeg. 

Omdat Nieuwland van zijn tiende tot zijn achttiende jaar 
bij dit echtpaar heeft gewoond en ook naderhand, tot zijn 
dood toe, in nauwe relatie ermee is gebleven en bovendien al 
die tijd volledig werd opgenomen in de zeer uitgebreide fa
milie-, vrienden- en bekendenkring van deze mensen, is het 
nodig aan de familie De Bosch een ogenblik wat meer aandacht 
te besteden.7 

Het geslacht De Bosch was reeds lang in de deftige stand van 
Amsterdam gevestigd. In de familie werd nog de herinnering 
bewaard aan Jerónimo de Bosch genaamd Wolfswinkel, die in 
de 17e eeuw leefde en een groot deel van zijn leven in Spanje 
had doorgebracht: 1665 te Madrid, 1666 te Cadix, daarna in 
St. Domingo. Hij had veel bezittingen in Spanje gehad, maar 

* J . H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, biz. 122. 
' Over fam. De Bosch: D. J . van Lennep, Lofrede op Jerónimo de Bosch. Uit het 

Latijn vertaald door C. W. Westerbaen. Mnemosyne, V i l l e stuk. Dordrecht 1820. 
De aantekeningen hierin, van biz. 65—129, zijn verzorgd door Jer. de Vries. 

Clara Bille, De Tempel der Kunst of het Kabinet van Den Heer Braamcamp. A'dam 
1961, dl. I, biz. 192 e.v. 

E. Pelinck, Een Amsterdams familiestuk : Jerónimo de Bosch en zijn kinderen. 46e 
Jaarboek van het Genootschap Amstelodanum, biz. 105 e.v. Р. C. Molhuysen 
en P. J . Blok, NNB W IV, 235. 
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werd het slachtoffer van zijn vrijmoedig geloof en wettig ver
kregen vermogen, want hij werd door de Spanjaarden met een 
langzaam werkend vergif van het leven beroofd. Van hem 
waren Eenige stichtelijke Traktaatjes van Don Francisco de 
Qu evedo in Nederlandse vertaling verschenen ('s-Gravenhage, 
1667). Afgezien van deze Jerónimo, die te ver in het verleden 
ligt om er meer aandacht aan te besteden, ziet de stamboom 
er uit als op pag. 8 is vermeld. 

Jerónimo I was apotheker en inspector van het Collegium 
Medicum. T(ibout) Reglers maakte in 1754 een schilderij van 
hem en zijn kinderen. Men ziet een interieur : een ruime kamer, 
bijna een zaal, sober maar stijlvol gemeubileerd. Achter een 
tafel zitten of staan, van links naar rechts eerst de vader Jeró
nimo I, reeds zevenjaar weduwnaar. Dan volgen, naar leeftijd, 
de kinderen : Bernardus I, makelaar en dichter, met zijn vrouw 
Marg. van Leuvenig, waarmee hij twaalf jaar tevoren was 
getrouwd, maar wier huwelijk kinderloos bleef; Jerónimo II , 
die het vak van zijn vader koos, met Cath. van der Heyden, 
zijn vrouw, uit welk huwelijk toen, in 1754, reeds alle zes kin
deren geboren waren; naast Catharina staat Joannes de Bosch, 
die later uit gewetensbezwaren zijn post aan de stadswisselbank 
verliet en hernhutter werd. Op een portret staat dan moeder 
Judi th Willink afgebeeld. Voor de tafel zit de enige toen nog 
levende dochter Elisabeth, getrouwd met ds. W. Schuyt, re
monstrants predikant te Utrecht. Tenslotte Hendrik, genees
heer en letterkundige, die later zou trouwen met Alida Ottens. 
De vader steekt in het sober zwart van de hernhutter, de overi
gen zijn iets meer naar de mode van de tijd gekleed. Het ge
heel weerspiegelt de deftige en strenge, zelfs een beetje stijve 
en plechtstatige levensstijl van een welgesteld maar tevens 
door een grote levensernst getekend gezin uit de hogere bur
gerstand van het 18e eeuwse Amsterdam. 

De familie De Bosch nam in het Amsterdamse cultuurleven 
van die tijd een belangrijke plaats in. De vader was een groot 
liefhebber en verzamelaar van kunstwerken. Hij ging om met 
geleerden en schilders als J . van Huysum, F. de Moucheron en 
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J . de Wit. Behalve op het familieportret is zijn afbeelding te 
vinden op het bekende schilderij van het Collegium Medicum 
door C. Troost. Onder zijn verzameling, die 6 mei en 5 oktober 
1766 werd verkocht, bevond zich het portret van Coppenol, 
door Rembrandt geschilderd. Het werd voor 141 gulden door 
Fouquet gekocht. 

Zijn oudste zoon, Bernardus I, was makelaar in kunstwerken. 
Hij staat in het makelaarsregister op 13 december 1725 en 
heeft zijn beroep neergelegd op 24 januari 1769. Veel bekende 
veilingen heeft hij geleid, dikwijls in combinatie met andere 
makelaars, bijv. 10 april 1743 de auctie Is. Hoogenbergh, met 
de Verkoljes samen; in 1758 de tekenverzamcling van Sybrand 
Feitama. Zijn huis stond open voor bijeenkomsten van dichters. 
Hij was een goed vriend en raadsman van jonge talenten. 
Bilderdijk, Feith, Helmers, Vereul e.a. hebben hem herdacht 
in een bundel lijkdichten (Amsterdam 1787). Ook Nieuwland 
kwam bij hem aan huis en onderging daar zijn invloed. In een 
gedicht aan deze Bernardus, bij gelegenheid van het overlijden 
van diens vrouw, Marg. van Leuvenig, 11 november 1785, 
zegt hij : 

„Toen ik weleer de Duitsche snaren roerde, 
Maar zonder zwier en 't speeltuig ongewoon, 

Was 't uwe hand, die mij ten zangberg' voerde."8 

Als dichter was Bernardus I vooral bekend om zijn Dicht-
lievende Verlustigingen. Zijn jongere broer Joannes ontwierp er 
de titelprent en andere vignetten voor. Deze was een amateur-
schilder en -tekenaar en werkte in de trant van de arcadische 
landschappen van Van Huysum. De jongste zoon uit het gezin, 
Hendrik, was dokter, maar beoefende tevens de dichtkunst. 

Belangrijker was de tweede zoon, Jerónimo II , apotheker 
zoals zijn vader, niet zozeer omdat hij een fraaie collectie 
schilderijen, tekeningen, portretten, prenten, zilveren medailles 
en rariteiten naliet, die 20 maart 1780 werd verkocht, maar 

Gedichten van Pieler Nieuwland, Amsterdam 1788, blz. 122. 
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omdat uit zijn huwelijk met Catharina van der Heyden - uit 
het geslacht van de schilder J . van der Heyden - zes kinderen 
werden geboren, waarvan in 't bijzonder de vier zoons het 
aanzien van de familie bestendigden en zelfs nog verhoogden. 
In het voorbericht op de cataloog van het Keurig Kunstkabinet 
van schilderijen, teekeningen, prenten, beeldwerken, penningen, lief
hebberijen en boeken (10 maart 1817) van één van hen, n.l. van 
Bernardus I I , wordt van deze vier broers gezegd, dat ze „door 
gelijke drift tot kunst en letteren gedreven... hierin overeen 
kwamen, dat ze voor kunst en letteren even gevoelig, voor 
beiden in eene edele drift ontstoken waren... Jerónimo en 
Goris in geleerden arbeid bezig, (ontspanden) zich liefst door 
beschouwing en gesprek over schilder- en teekenkunst, terwijl 
Bernardus met zijnen oudsten Broeder de letteroefening, als 
verpoozing hunner hoofdliefhebberij, de kunst, bezigden."9 

J a n de oudste en Bernardus de derde zoon waren makelaar 
in kunstwerken. J a n van 1758 tot 1814, toen hij zijn ambt neer
legde. Staande naast zijn vrouw, Marg. Kroon, in een vertrek 
gevuld met voorwerpen van kunst en smaak, is hij door De 
Lelie vereeuwigd. Hij moet in relatie gestaan hebben met de 
kunstverzamelaar G. Braamcamp, want zijn naam prijkt op 
al diens drie veilingcatalogi, die van 1766, van 1768, toen 
Braamcamp het grootste deel van zijn tekeningenverzameling 
van de hand deed, en op die van de laatste veiling in 1772, na 
Braamcamps dood. Alleen, of samen met zijn broer Bernardus 
I I , maar gewoonlijk met Ploos, J a n Yver, Ph. v. d. Schley e.a. 
heeft J a n de Bosch veel veilingen geleid, bijv. die van de ver
zameling Locquet in 1783, Doekscheer in 1789, Rendorp in 
1793. Van hemzelf werd een collectie tekeningen en prent-
kunst, kostbare boeken en antiquiteiten geveild op 14 maart 
1782. De veiling van zijn nalatenschap had plaats op 11 april 
1825. 

Bernardus II was makelaar van 1763 tot 1803 en veilde bijv. 
de tckenverzameling van D. Meuleman, samen met Ploos en 

• Geciteerd uit Clara Bille, I.e. 193. 
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H. de Winter in 1773, en in combinatie met o.a. Ploos, J a n Yver 
en Ph. v. d. Schley de bekende verzameling van Busserus in 
1782. De tweede zoon, Jerónimo I I I , was evenals de jongste, 
Gregorius of Goris, letterkundige. 

Omdat Pieter Nieuwland 't nauwst in betrekking heeft ge
staan met Bernardus II en Jerónimo I I I , vragen dezen wat 
meer aandacht. 

Bernardus II werd als kind in huis genomen door zijn oom 
en naamgenoot Bernardus I. Dit is niet verwonderlijk, als men 
bedenkt, dat Bernardus II behoorde tot een gezin met zes 
kinderen, terwijl het huwelijk van zijn oom Bernardus I met 
Marg. van Leuvenig kinderloos gebleven was. In het levens
bericht dat aan de veilingcataloog van zijn kunstkabinet voor
afgaat (1817), staat dat ook zijn grootvader Jerónimo I, apo
theker, en zijn oom, de kunstschilder Joannes, veel invloed op 
hem gehad hebben. Hij had een uitstekende aanleg en smaak 
voor kunst. Niemand in de familie had deze meer verfijnd dan 
hij. Vooral op het gebied van de beeldende kunsten had hij 
zich gespecialiseerd. Hij werd hierom later lid van de vierde 
afdeling van het Koninklijk Instituut voor Wetenschappen. 
Zijn huwelijk met Chr. Suz. de Vries bleef kinderloos. Het 
voorbericht op de genoemde cataloog geeft nog een korte ka
rakteristiek van hem: „Het karakter van den overledene was 
zacht, minzaam, gul en oprecht; deftigheid met vriendelijkheid 
waren in den gehelen man zigtbaar, iets innemends en belang
rijks vermeesterde de harten, zoo ras men hem zag, terwijl hij 
altijd achting en eerbied bij meerder verkeer achterliet. Met 
raad en daad stond hij ieder bij, vooral den kunstenaar. De 
oude Meesters vereerde hij zeer hoog, en deed onpartijdig 
hulde aan levende en jeugdige kunstenaars... Zijn huis stond 
voor de laatsten altijd open, en hij, wien de Kunst ter harte 
ging, werd hartelijk ontvangen, en werd bij en met hem in die 
edele kunstdrift ontstoken, die het leven van zijn leven uit
maakte." 

Zijn kunstverzameling werd lang gehouden voor de keurigste 
en uitgezochtste die er ooit in Amsterdam is geweest. Hij bezat 
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op het einde van zijn leven 26 schilderijen, waaronder de be
kende J a n Steen : De Muziekles, nu in de Wallace Collection 
te Londen, en een der portretten van Willem van Heythuisen 
door Frans Hals. Onder de tekeningen moeten er van zeer 
hoge kwaliteit zijn geweest. Een tekening van Adr. van Ostade 
ging op de veiling voor 933 gulden van de hand, een Adr. van 
de Velde voor 790 en een Karel du Jardin voor 792 gulden. 

In een keurige stijl heeft hij veel over kunst gesproken. Toen 
zijn oomzegger, Jer. de Vries in 1820 de aantekeningen ver
zorgde voor de lofrede van D. J . van Lennep op Jer . (III) de 
Bosch, waren van Bernardus nog voorhanden : Jan Luyken als 
Dichter; Jan Luyken als Kunstenaar; De beminnaar der Wetenschap
pen, als de bevoegde Kunstrechter; Van der Heyden, als Kunstenaar en 
Uitvinder; De goede smaak, toegepast op de Kunsten; Overjac. Buys; 
Nuttige werkzaamheid; Lofrede op P. P. Rubens; Lofrede op Jacob de 
Wit; Vergelijking tusschen de Nederlandsche en Italiaansche Schilder-
scholen; Lofrede op G. de Lairesse; Lofrede op J. Punt; Redevoering 
over de verscheidenheid der Kunstvoorstellingen bij de Nederlandsche 
Meesters.10 

Toen Pieter Nieuwland in de herfst van 1775 op tienjarige 
leeftijd in het huis van Bern. de Bosch werd opgenomen, was 
deze 33 jaar, zijn vrouw Cath. Suz. de Vries 25 jaar. Het moet 
van zelf een hele verandering zijn geweest voor de jongen, het 
ouderlijk huis van zijn 67-jarige vader en 52-jarige moeder te 
verlaten met zijn eenvoudige leefgewoonten van een werk
mansgezin, om opgenomen te worden in een milieu van geheel 
andere stand en met volkomen andere levensstijl. Enigszins 
werd hem deze overgang vergemakkelijkt, omdat hij al enige 
maanden dagelijks naar Amsterdam wandelde, om bij Jeró
nimo I I I aan huis onderwezen te worden in de oude talen. Van 
deze vooral heeft hij zijn klassieke literatuur-vorming ont
vangen. 

Jerónimo de Bosch I I I , geboren 23 maart 1740, dankte zijn 
letterkundige belangstelling voornamelijk aan Willem Fred. 

10 D. J. van Lennep, I.e. 72. 
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van der Wilp, conrector van de Latijnse school in Amsterdam. 
Op het Athenaeum maakte vooral Burmannus secundus veel 
indruk op hem. Deze Pieter Burman,11 ter onderscheiding van 
zijn oom eerst junior, sinds 1754 secundus zich noemend, was 
geboren te Amsterdam op 23 oktober 1713 als jongste zoon van 
Frans Burman, predikant aldaar, en Elis. Thierens. Zijn moe
der stierf bij zijn geboorte, zijn vader in 1719, na vanaf 1715 
professor theologiae te zijn geweest in Utrecht. Pieter kwam 
onder voogdij van zijn oom die te Leiden professor was in de 
klassieke letteren. In 1734 werd hij doctor utriusque juris, in 
1735 op aanbeveling van Tib. Hemsterhuis professor elo-
quentiae en historiae te Franeker, in 1741 ook nog professor 
poeseos. In 1742 werd hij in dezelfde functies verbonden aan 
het Athenaeum te Amsterdam als opvolger van d'Orville. Zijn 
opdracht werd nog uitgebreid in 1767 met een professoraat in 
de vaderlandse geschiedenis. Hij behoort niet tot de grote 
mannen van de wetenschap. Wel was hij een leerling van zijn 
oom Pieter Burman en, als deze, filoloog, dichter en redenaar, 
maar het zwaartepunt lag bij hem op het poëtische en reto
rische, terwijl zijn oom meer aandacht had voor de taalkunde. 
Als geleerde heeft hij weinig méér gepresteerd dan het uitgeven 
van de nagelaten geschriften van zijn oom. Als Latijns dichter 
heeft hij school gemaakt; zijn beste leerlingen waren Daniël 
Hooft en Jerónimo de Bosch I I I . 

Na zijn eerste Burman-periode gedurende zijn studie aan 
het Athenaeum, kwam Jerónimo in 1760 bij zijn grootvader 
Jerónimo I in de artsenyzaak. Na diens dood in 1767 werd deze 
zijn eigendom. Zijn liefhebberij lag echter ergens anders. Hij 
sloot zich aan bij de club van kwekelingen van Burman : Janus 
Helvetius,12 Laurens van Santen, Gerard Hooft, zoon van de 

11 P. C. Molhuysen en P. J . Blok, NXBW IV, 358; J . G. Gerretzen, Schola 
Hemsterhusiana, Nijmegen 1940, blz. 256 e.v. 

12 Janus Helvetius (f 1772) schreef Lat. gedichten, die te Leiden door Laurens 
van Santen zijn uitgegeven in 1782. Van Laurens van Santen (1746-1798) zijn de 
gedichten uitgegeven door J. H. Hoeufft, eveneens te Leiden. Gerard Hooft jr. 
(1750-1768) secr. van Amsterdam, heeft ook Lat. gedichten geschreven, uit
gegeven door Jer. de Bosch in 1770. Pieter Nie. Arntzenius (1745—1798) was in 
Amsterdam advocaat, notaris en secretaris van de Diemermeer. Hij schreef 
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burgemeester, en Pieter Nicolaas Arntzenius. Ze gaven samen 
werken uit; Jerónimo in proza en poëzie. Met Pieter Stinstra13 

uit Franeker, die leerling was aan de kweekschool der doops
gezinden, studeerde hij twee jaar lang elke avond Grieks, om
dat dit vak door Burman verwaarloosd was. In 1771 kwam de 
Zwitser Dan. Wyttenbach14 naar Amsterdam als docent in de 
wijsbegeerte aan het remonstrants seminarie. Hij en Jerónimo 
werden vrienden. Toen in 1773, door het overlijden van Wage-
naar, Jerónimo eerste klerk werd der Stads Secretary, deed hij 
zijn artsenywinkel van de hand, kocht een groter huis, nam 
Dan. Wyttenbach bij zich in - die elf jaar bij hem zou blijven -
en naderhand, bij de dood van zijn vader Jerónimo I I in 1777, 
ook zijn moeder Cath. van der Heyden en zijn zus Judi th met 
haar man Gerrit de Vries. Jerónimo zelf is zijn leven lang on
gehuwd gebleven. 

Zijn vrije tijd gaf hij aan vriendschap en „Fraaije Letteren". 

Nederl. en Lat. poëzie, o.a. Kleine dichterlijke handschriften. Zijn enige zoon is de 
dichter Robert Hendrik Arntzenius. Deze gegevens vlgs. de aantekeningen van 
Jer. de Vries bij de lofrede van D. J . van Lennep op Jer. de Bosch, blz. 83 en 84. 

13 Pieter Stinstra, in 1747 geb. te Harlingen, aldaar overl. in 1819. Zijn vader, 
een medicus, was de enige broer van de beroemde Joh. Stinstra. Na de Lat. 
school in Alkmaar en Franeker kwam hij naar de kweekschool van de doops
gezinden in Amsterdam van 1767-1770. Daarna werd hij leraar van de doops
gezinden in Franeker. Jer. de Bosch bewerkte in 1785, dat Stinstra werd benoemd 
tot opvolger van prof. Oosterbaan aan de kweekschool van de doopsgezinden in 
Amsterdam, maar Stinstra wilde zijn betrekking in Franeker er niet voor ruilen. 
Jer. de Vries in de aant. I.e. 86. 

14 Daniel Wyttenbach werd geb. te Bem, 7 aug. 1746. Zijn vader was sinds 
1756 theol. prof. te Marburg. Daniël koos de oude talen en ging naar Gottingen. 
Om zijn Epistola critica door David Ruhnkenius geprezen, wat hem deed besluiten 
naar Leiden te gaan. Dit was in 1769. Op voordracht van Ruhnkenius werd hij 
benoemd aan het rem. seminarie in Amsterdam, in 1771. Op 19nov. deintreerede 
De conjunctione Phüosophiae cum elegantioribus Literis. Veel contact met Pieter Fontein, 
Jer. de Bosch en Pieter Nieuwland. Toen hij in 1777 niet benoemd werd tot op
volger van Burmannus sec. voelde hij zich gepasseerd en zon op vertrek. Ruhnkenius 
weerhield hem. Mede door toedoen van Jer. de Bosch werd hij benoemd tot 
hoogleraar in de wijsbegeerte aan het Athenaeum in okt. 1779. Toen Tollius, die 
Burmatmus sec. was opgevolgd, in 1785 naar Den Haag vertrok als gouverneur van 
de kinderen van Willem V, werd Wyttenbach zijn opvolger als hoogleraar in de 
oude talen, in vaderl. en alg. gesch. en in welsprekendheid. Na de dood van 
Ruhnkenius werd hij naar Leiden beroepen en sprak 4 mei 1799 zijn inaugurale 
rede uit, die later als Vita Da. Ruhnkenii is uitgegeven (L.B. 1799). Hij was een 
apostel van Kant. Na zijn aftreden in 1817 nam hij zijn intrek ín zijn buitengoed 
„Den Hoogen Boom" te Oegstgeest en stierf er 17 jan. 1820. 
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Hij werd lid van het gezelschap „Aan de Zanggodinnen", dat 
onder invloed van omstandigheden werd omgezet in „Aan het 
Vaderland en de Zanggodinnen". Amsterdam had nog een 
regentenbestuur „als een breidel van de moedwil des grauws 
en van de overmoed des alleenheersers."15 Burman hemelde in 
zijn geschiedenislessen de regenten en grote vaderlanders uit 
het verleden op. In aller mond waren De Groot en Van Olden
barnevelt, De Witt, Tromp en De Ruyter. De redenaars en 
dichters uit de kring van Burman kozen hun onderwerpen voor 
voordrachten en gedichten bij voorkeur uit de geschiedenis. 
Hiermee koos deze groep duidelijk partij in de politieke twisten. 
Burman, aristocraat, voorstander van de regentenregering, 
preekte vrijheid op gebied van politiek en godsdienst. Zijn oude 
ridderhofstede bij Wassenaar, Santhorst, waarvan hij in 1749 
eigenaar was geworden, was vooral van 1756 tot aan zijn dood 
in 1778 een centrum van staatkundige en godsdienstige vrij
heidsbewegingen. Hier werd het z.g. „Santhorster systeem van 
vrijheid, vroomheid, vrientschap, vreede en verdraagzaam
heid" door het Santhorster kuddeke ontwikkeld, waartoe o.a. 
ook de Amsterdamse rector Verheijk, de Haagse burgemeester 
Dedel en de Leidse hoogleraar Gasp. Valckenaer behoorden. 
Ze vormden een aristocratische fractie van de patriotten. 
Vooral de tachtigjarige oorlog bood hun overvloedig stof voor 
hun vrijheidsideeën. Ze namen volop deel aan de pamfletten-
strijd De Wittenoorlog. Tegen het smaadschrift van de Oranje-
man Pieter Leclercq, 1757, kwam Burman in het geweer met 
een Latijns lofdicht op Jan de Witt Ad manes violatas Jani Wittii, 
1757. Op 20 oktober 1766 werd ter viering van het tweede 
eeuwfeest van Nederlands opstand tegen Spanje, door Burman 
zijn Brederodius voorgedragen, een verheerlijking van hun vrij-
heidsheld Hendrik van Brederode. Een hevige verontwaardi
ging ontstond eveneens, toen Burman bij de gedachtenisviering 
van de dood van Oldenbarnevelt vier gedichten van Vondel 
aan de gelegenheid had aangepast en in het Latijn omgedicht. 

" D . J . van Lennep I.e. 30. 
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O m zijn opvattingen over vrijheid van denken en spreken 
en over verdraagzaamheid, kwam deze kring ook in botsing 
met vertegenwoordigers van de kerkelijke orthodoxie, vooral 
met de bejaarde Dordtse predikant ds. Johannes Barueth. 
Toen Betje Wolff zich ongevraagd in de strijd mengde met 
De onveranderlijke Santhorstsche Geloofsbelijdenis, in rym gebragt door 
eene zuster der Santhorstsche Gemeente. Ter Drukkerye van haare 
Koninglyke Majesteit Reden, 1772, distantieerde Burman zich 
van haar, omdat het gevaar dat de hoogste macht zich met de 
zaak zou gaan bemoeien, niet denkbeeldig was. Zijn eigen 
activiteiten tegenover Oranje probeerde hij te relativeren door 
alles voor te stellen als een literaire aangelegenheid zonder 
direct politieke bedoelingen. Niemand twijfelde er echter aan, 
welke partij Burman, die in zijn eigen inaugurale rede in Fra-
neker in 1735 de Friese Stadhouder nog met lof had overladen, 
nú was toegedaan, mede door zijn, tweede, huwelijk met 
Dorothea Albertina Six, dochter van de Amsterdamse patriciër 
W. Six, in 1746. 

Jerónimo de Bosch I I I was een van Burmans dikke vrienden; 
deze kwam dikwijls bij Jerónimo op bezoek en bracht er hele 
avonden door. Jerónimo brandde zelf van vaderlandsliefde. 
Zijn overgrootvader, grootvader, oudooms en ooms waren 
grote voorstanders van de achtbaarheid van het Stedelijk Be
stuur. „Deze trek van het geslacht bleef doorslaande bij de 
Zonen en Kleinzonen, en mijn oom Jerónimo, het meest met 
zijnen Grootvader omgegaan hebbende, was er zeer diep van 
doordrongen."16 Door zijn omgang met Burman werd hij in 
deze houding gesterkt. Zo dikwijls er aan het vaderland, aan 
het verleden en aan de muzen geofferd moest worden, was 
Jerónimo de aangewezen man.17 Hij was lid van het genoot
schap Concordia et Libértate waarvoor hij veel redevoeringen 
hield: 24 maart 1772 Lof van Joost van Vondel als Dichter; 30 no
vember 1773: Over Ρ. С. Hooft; 28 november 1775: Over Ger. 

" Jer. de Vries in de aant. bij de lofrede van D. J . van Lennep I.e. 78. 
1 7 Van Jer. de Bosch zijn verschenen Palmata, Utrecht 1803, gevolgd door een 

appendix in 1808. Er zijn veel gelegenheidsgedichten in opgenomen. 
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Joh. Vossius; 21 januari 1777: Welke zijn de algemeene oogmerken 
die een Dichter moet bedoelen ? Welke zijn de eigenaardige onderwerpen 
der Dichtkunst? Welke zijn deszelfs algemeene regelen?; 31 oktober 
en 12 december 1780: Over het Wezen der Dichtkunde en de Wijze 
op welke een Dichter gevormd wordt; 20 en 27 november 1781 : De 
ware beoefening der Dichtkunde ; 14 oktober 1788: Over Confucius ; 
25 januari 1791 en 21 februari 1792: Over Dante; 14 november 
1794 en 15 oktober 1799: Over Petrarcha; 20 oktober 1795: Een 
lofrede op Herrn. Ger. Oosterdijk, een van de voormannen van 
het genootschap, die kort geleden was gestorven.18 

Burman had Jerónimo de hoogste bewondering meegegeven 
voor Hugo de Groot. De onuitgegeven Latijnse vertaling door 
De Groot van de Griekse bloemlezing, door Planudes samen
gesteld, was in Burmans bezit.19 Jerónimo kocht deze op de 
verkoop van Burmans boeken en verzorgde er de uitgave van. 
De aantekeningen bij de Griekse tekst zijn van hemzelf. Ook 
was hij in het bezit van de oorspronkelijke afbeelding van Hugo 
de Groot en zijn echtgenote, door M. van Mierevelt. Bijna 
dagelijks las Jer . de Bosch in de H. Schrift. In het godsdienstige 
was hij voor gepaste vrijheid en verdraagzaamheid in denken 
en verklaren, maar zelf hield hij zich op het voetspoor van zijn 
ouders aan de stipte letter en de bepaalde zin van de Bijbel, die 
boven menselijke wijsheid, ten stelligste beslissend moesten 
worden geacht. Hugo de Groot werd door hem gezien als de 
uitlegger bij uitnemendheid. 

Als mens stond Jerónimo bekend om zijn zachtheid en 
mensenliefde. Hij was de nederigste en beminnelijkste ter 
wereld. Het godsdienstig gevoel was in hem diep geworteld en 
ging gepaard met een grote ijver voor wat goed en recht was. 
D. J . van Lennep geeft als karakteristieke trekken: Letteren 
zuiver en heilig vereren ; hieruit eerbied voor de deugd schep
pen; haar in anderen aankweken; de jongelingschap met liefde 

w Jer. de Vries in de aant. bij de lofrede van D. J . van Lennep, blz. 96. 
19 Het betreft hier de beroemde Anthologia Graeca ofwel Anthologia Planadea, 

naar de monnik Maximus Planudes, die deze bloemlezing in 7 boeken samenstelde 
in de 14e eeuw. Deze is tot in de 17e eeuw de enig bekende, door Hugo de Groot 
in 't Latijn vertaald. 
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voor het rechte en schone bezielen; niemand leed doen; velen 
nuttig zijn.20 In een bijschrift bij een portret zegt hij van zich
zelf: 

„Haec est vera mei facies florentibus annis 
cui puero musae, cui placuere seni 
simplicitas candorque meae sunt optima vitae 
muñera, in aeternum quae mihi dona velim."21 

In 1776 was Jer . de Bosch lid geworden van de Mij. van 
Wetensch. te Haarlem, in 1780 lid van de Mij. der Nederl. 
Letterkunde te Leiden, in 1798 werd hij benoemd tot curator 
van de Leidse universiteit en in 1808 koos Lodewijk Bonaparte 
hem als een van de vier die het Koninklijk Instituut voor We
tenschappen, Letteren en Schoone Kunsten moesten oprichten ; 
Jerónimo werd voorzitter van de tweede klasse. Op zijn vrien-
denrol, die loopt van 1774 tot 1809, en waarvoor alleen die
genen ter inschrijving in aanmerking kwamen, die heel bij
zondere betrekkingen met hem onderhielden, staan alleen al 
een zestig hoogleraren. Tot de meest bekende vrienden behoren 
bijv. Burmannus I I , Petr. Fontein, H. C. Cras, D. Ruhnkenius, 
L. van Santen, C. Valckenaer, J . W. te Water, E. Wassenbergh, 

C. H. Damen, Η. Α. Schultens, J . Kantelaer, M. Siegenbeek, 
D. J . van Lennep, D. Wyttenbach, P. Nieuwland, J . H. van 
Swinden, P. van Winter, Rutger J a n Schimmelpenninck, F. W. 
Boers, Fr. August Wolf, C. van Lennep, J . Lublink de Jonge, 
J . H. v. d. Palm, H. Calkoen, Chr. Goti. Heyne, Car. Boers, 
Adm. van Kinsbergen, Dion. ν. d. Wijnpersse, J . Hinlopen, 
W. Bilderdijk, Rhijnvis Feith. 2 2 

I n deze deftige burgerstand werd de tienjarige Pieter Nieuw-

land opgenomen. De kern ervan lag voor hem bij het gezin van 

t 0 D.J . van Lennep I.e. 62. 
2 1 D. J. van Lennep I.e. 63. „Dit is 'n getrouwe afbeelding van mij in de bloei 

van mijn jaren. Als kind en als grijsaard schepte ik behagen in de Muze. Eenvoud 
en rechtschapenheid zijn de beste gaven van mijn leven, die ik voor eeuwig zou 
willen bezitten." 

2 2 Jer. de Vries in de aant. bij de lofrede van D. J . van Lennep, blz. 124. 
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Ber nar dus de Bosch I I , waar hij thuis was, en bij diens broer 
Jerónimo I I I , van wie hij elke dag onderricht kreeg. Van 
hieruit kwam hij geleidelijk in relatie met de zeer uitgebreide 
familie-, vrienden- en bekendenkring, waarvan zojuist sprake 
was, en die bijna uitsluitend bestond uit liefhebbers en beoefe
naars van wetenschap en kunst, met duidelijk uitgesproken 
meningen op het gebied van godsdienst, politiek en cultuur. 

Jerónimo I I I bracht de jongen er langzamerhand toe om 
Griekse en Latijnse dichters, redenaars, geschiedschrijvers en 
wijsgeren te lezen. Het was er de leermeester, als Latijns dich
ter, vóór alles om te doen, Pieter een klassieke literatuur-
scholing te geven en op hem de opvattingen over te dragen, 
die hij zelf had verworven, en hem te bezielen met de idealen 
die de drijfveren waren voor zijn eigen liefhebberijen. Hierdoor 
kwam Nieuwland min of meer bewust in een duidelijk onder
scheiden letterkundige richting terecht, n.l. in de Amsterdam-
Haagse, waarvan Jerónimo de Bosch I I I de voornaamste weg
wijzer was. Deze school ging gedeeltelijk tegen de Zwolse en 
Utrechtse richting in, omdat ze bij de nodige waardering voor 
het gevoel ook veel waarde aan het verstand hechtte, de Duitse 
dichters niet afgodisch vereerde en de klassieke oudheid nog 
altijd beschouwde als het grote voorbeeld voor goede smaak.23 

Zorgde Aeneae dus voor de ontwikkeling van Pieters wis
kundige aanleg, Jer . de Bosch I I I bracht hem een grondige 
kennis bij van de literatuur der Ouden en probeerde tegelijker
tijd hiermee zijn gevoel voor het schone te vormen en te 
„scholen". 

Bij wijze van ontspanning legde de jongen zich toe op het 
maken van gedichten in de moedertaal. Hij werd er niet apart 
voor opgeleid ; ook werd hem die ontspanning niet aangeraden, 
maar enkel toegestaan, omdat hij er plezier in had: „Want 
schoon wij hem geenzins rieden om zijn' tijd aan de Neder-
duitsche Dichtkunde te besteden, zo was dit echter zulk eene 
gemaklijke uitspanning voor hem, dat hij bij de minste ge-

J. te Winkel, Ontwikkelingsgang der Ned. Letterk.' V I , blz. 104. 
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legenheid zich daar mede van zelfs vermaakte".24 Leermeester 
en leerling werden nogal eens uitgenodigd in besloten kleine 
kringen met de bedoeling om de prestatiedrang van leeftijd
genoten van Pieter te stimuleren door onderling contact. Bij 
een dergelijke gelegenheid willigde Jerónimo, ofschoon met 
grote tegenzin, het verzoek van de gastheer in, om de jongen 
een gedicht te laten maken onder een eventueel standbeeld 
van Miltiades. Na even in de gang op en neer gelopen te heb
ben, kwam Pieter met de versregels: 

„Zie hier Miltiades, Athènes grootsten held, 
Die gulle vriendlijkheid met onversaagdheid paarde. 

Nooit waar 'hij zonder schuld veroordeeld door 't geweld, 
Zoo hem zijn vaderland gekend had naar zijn waarde."25 

Dit bracht hem op het idee, om bijschriften te maken op alle 
helden door Nepos beschreven. Ze zijn evenals vele andere 
pennevruchten uit de eerste jaren, deels godsdienstige, deels 
gelegenheidsgedichten en enkele natuurindrukken, verschenen 
in de Mengelwerken van het Haags Genootschap „Kunstliefde 
spaart geen vlijt", waarin hij als „aankwekeling" was aange
nomen op het gedicht Rouwklagt van David over Saul en Jonathan.™ 

In oktober 1777 werd de jonge Nieuwland op het Athenaeum 
gedaan,27 waar hij zijn professoren H. Tollius,28 H. C. Gras29 

21 J . H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, blz. 22. 
85 Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland', Haarlem 1827, blz. 107. 
! e idem blz. 80. 
87 't Athenaeum Illustre (Illustre Schole) was 'η instelling voor voorbereidend 

Hoger Onderwijs, de overgang van de Latijnse School naar de Universiteit, 
't Amsterdamse Athenaeum werd ingewijd 8 jan. 1632. In de 18e eeuw nam zijn 
betekenis toe onder Burmannus sec. Er werden colleges gegeven in wijsbegeerte, 
oude talen, geschiedenis, godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid, geneeskunde, wis
kunde, welk laatste vak in de laatste decennia van dezelfde eeuw werd uitgebreid 
met natuur-, schei-, zeevaart- en sterrenkunde. De wet van 1876 gaf Amsterdam 
het recht 't Athenaeum te hervormen tot een Universiteit. Zie: P. J . Idenburg en 
H. van der Bijll, Van Athenaeum tot Universiteit, A'dam 1927. 

2 9 Herman Tollius, geb. te Breda op 23 feb. 1742, gest. te Leiden op 29 april 
1822, was de zoon van Phil. Theod. Tollius, advocaat en griffier der lenen te 
Breda, en Bertha Stuerman. Hij studeerde in Leiden de beide rechten en letteren 
onder de juristen Rucker en Scheltinga en de classici Hemsterhuis en Ruhnkemus. 
Hij promoveerde in de beide rechten op 13 juni 1763, waarna hij advocaat werd 
in Den Haag. In Harderwijk werd hij hoogleraar in de oude talen in 1766, in 
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en Dan. Wyttenbach verbaasde door zijn grote mate van ont
vankelijkheid voor oude letteren, geschiedenis, recht en wijs
begeerte. 

Tijdens zijn studiejaren aan deze Doorluchtige Schole hield 
hij enige verhandelingen, waaruit zijn brede belangstelling 
blijkt. Enkele ervan zijn ons helaas alleen maar met name 
bekend. O p 1 mei 1780 reeds sprak hij in het openbaar, onder 
Dan. Wyttenbach, een Latijnse redevoering uit over Terentius. 
Dat Nieuwland Terentius tot onderwerp koos is niet zo ver
wonderlijk, als men bedenkt, dat het werk van deze schrijver 
samen met dat van Nepos a.h.w. de schoolboeken waren ge
weest, waaruit Jerónimo I I I Pieter Latijn had geleerd. In een 
gezelschap van vrienden las hij 14 december 1782 een uiteen
zetting voor, getiteld De Liefde voor ons Vaderland als eenen alge-
tneenen godsdienstigen pligt beschouwd?0 Deze vriendenclub zal 
waarschijnlijk bestaan hebben uit politiek gelijkgezinden en 
er zullen wel geen aanhangers van de Prins bij geweest zijn. 
Ook Pieters professor in de vaderlandse geschiedenis, Herman 
Tollius, niet. 

De milieu-invloed op Nieuwland was wel zó sterk, dat het 
niet meer dan normaal is dat hij, ook in politieke aangelegen
heden, geestverwant werd van zijn huisgenoten en leermees
ters. Hij heeft hier meer dan eens blijk van gegeven. Naar aan-

Amsterdam in geschiedenis en Grieks in 1777. Op 28 feb. 1785 door Willem V 
benoemd tot leermeester van zijn kinderen, verhuisde hij naar Den Haag, volgde 
als trouw aanhanger van het Oranjehuis de stadhouderlijke familie naar Gelder
land en keerde in sept. 1787 met deze naar Den Haag terug. Op aanbeveling van 
Jer. de Bosch werd hij op 10 juni 1809 hoogleraar in Leiden in de statistiek en 
diplomatie, in 1812 in de Griekse letteren tot hij in 1815 met emeritaat ging. 
P. C. Molhuysen en P. J . Blok NNBWV, kol. 949. 

*· Hendr. Const. Cras, zoon van Jac. Cras en Geertruid Bosch, werd geb. te 
Leiden 4 jan. 1739 en overleed te Amsterdam op 5 april 1820. Op 15 maart 1754 
ingeschreven te Leiden als student in de wijsbegeerte van het recht. Hij was meer 
filosofisch dan praktisch en stelde de promotie uit tot 13 okt. 1769, toen hij dr. in 
de beide rechten werd. Op 4 nov. 1771 werd hij hoogleraar te Amsterdam in het 
hedendaags burgerlijk recht, in 1790 in het natuur- en volkenrecht, in 1809 in 
het Frans recht naar de Code van Napoleon. Aan hem is de opbloei te danken 
van de juridische school in Amsterdam. Hij was vooral beoefenaar van het natuur
recht en van de wijsbegeerte van het recht. Zijn meest geliefde leerling was Jan 
Melchior Kemper. Р. С. Molhuysen en P.J. Blok WBW I I , kol. 347. 

8 0 J . H. van Swinden, I.e. 22. 
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leiding van de vierde Engelse oorlog, die eind december 1780 
was uitgebroken, verscheen van P. Nieuwland reeds op 13 ja
nuari 1781 in de Delf sehe Historische Courant een gedicht: Aan 
den Hollandscken Leeuw : 

„'t Is nu geen tijd van sluimeren of slaapen. 
Ontwaak, ontwaak, o Hollands grijze Leeuw." 3 1 

In een lang gedicht Aan mijn Vaderland, van hetzelfde jaar, be
zingt hij in twaalf tienregelige strofen de lof voor het Vaderland 
in de geest van Burmannus secundus: 

„ O dierbaar land, mijn Vaderland, 
'k wijde ύ mijn hart toe met mijn zangen, 
voor al het goed, van ύ ontvangen ; 
aanvaard dit offer van mijn hand." 3 2 

Ook de zeeslag bij de Doggersbank op 5 augustus van dit jaar 
heeft menig dichter tot lierzangen op de overwinning geïnspi
reerd. Het treffen met de Engelsen, niet veel meer dan een 
incident, werd evenals het twijfelachtig succes ervan, schrome
lijk overdreven. Een eskader van zeven linieschepen en enige 
fregatten was onder bevel van schout-bij-nacht Zoutman uit
gevaren om een zeventig koopvaarders, die al eenjaar hadden 
liggen wachten, naar de Oostzee te vergezellen. Bij de Doggers-
bank kwam het tot een treffen met een even sterk Engels es
kader, dat schepen op de terugweg naar het moederland be
geleidde. De Hollanders weerden zich dapper, dat wel, en 
tegen de avond weken de Engelsen inderdaad terug, maar hún 
konvooi kon de tocht voortzetten, terwijl Zoutman met zijn 
koopvaarders de thuishaven moest opzoeken, omdat zijn sche
pen te zeer gehavend waren. In de verbeelding van vaderlan
ders en dichters werd dit gebeuren een zeeslag en triomf als uit 
het roemrijk verleden en Zoutman werd naast De Ruyter en 
Tromp op het erepodium gezet. Ook door Nieuwland : 

» U. B. L. Westeurop. Hs. N. (P) 1336. 
sa idem. 
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„Mijn Vaderland heeft nog zijn Trompen, zijn De Ruiters! 
Een' dappren Zoutman, dien 't bij zulke namen telt ; 

Een' Dedel, reeds voorlang de schrik der zee vrijbuiters; 
Een' Bentinck, nu, helaas ! het offer van 't geweld, 

Met andren, die te regt ook 't nageslacht zal roemen, 
Kinsbergen, Staring, Braak, Van Weideren, Van Braam!"33 

Wolter J a n Baron Bentinck, schout-bij-nacht van Holland en 
West-Friesland, kreeg, toen hij enige weken na de slag aan de 
opgelopen verwondingen overleed, op 25 augustus, van Nieuw-
land een grafschrift mee, waarin de gestorven zeeheld een 
plaats wordt aangewezen „in 't zalig oord"... „Waar Ruiter, 
Tromp en Hein en Crull en andren wonen."34 Ook bezorgde 
Nieuwland een omdichting in de moedertaal van een Latijnse 
lierzang op dezelfde „overwinning" door H. Wagner.35 Al deze 
gedichten werden afzonderlijk uitgegeven. 

O p 8 februari 1783 hield Nieuwland een voordracht over 
wiskunde : Beschouwingen van den algemenen invloed en de nuttigheid 
der wiskundige wetenschappen, waaruit blijkt, dat de zorg door 
Aeneae aan zijn leerling besteed, vruchten begon afte werpen. 
Bovendien vertaalde hij in hetzelfde jaar de verhandelingen 
van Dan. Wyttenbach en Jer . de Bosch I I I , die ze hadden in
gezonden als antwoord op de prijsvraag door Teylers God
geleerd Genootschap uitgeschreven: Hoedanig was het Gevoelen 
der oude Wijsgeeren, van Thaïes en Pythagoras af tot op Seneca toe, 
wegens het leven en den staat der zielen na den dood des ligchaams? ver
schenen in het vierde deel der Verhandelingen van het Genoot
schap en waarvoor Wyttenbach de gouden en De Bosch de 
zilveren ereprijs had gekregen. De vele Griekse en Latijnse 
verzen die er in voorkomen, heeft Nieuwland in Nederduitse 
verzen omgedicht en in zijn dichtbundel van 1788 opgenomen. 

Nieuwland besloot zijn studies aan het Athenaeum op 14 
april 1783 met de verdediging van de Dissertatie de Musonio 
Rufo, philosopha Stoico, praes. D. Wyttenbachio, Amsterdam 1783. 

83 Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland, Haarlem 18273, blz. 60. 
M idem 62. 
« idem 56. 

23 



Hierin behandelde hij het leven van Musonius Rufus, de bron
nen tot de kennis van zijn filosofie en zijn filosofische opinies in 
de hoofdstukken: De philosophia Universe; De parte Dialec
tica; De parte Physica; De parte Morale. Interessant zijn in 
deze dissertatie enige stellingen, vooral in verband met de ko
mende hoofdstukken. Zij laten zien, hoe Pieter Nieuwland 
reeds op zeer jeugdige leeftijd belangstelling toonde voor het 
verband en de samenhang tussen de verschillende wetenschap
pen; een onderwerp, dat hem zijn leven lang niet meer zal los
laten: 

„Mathematici methodus quamquam ad res metaphysicas 
summa cum utilitate adhibeatur, non tarnen ubique mathe-
maticam illis adfert evidentiam. 

Syllogisticam argumentandi rationem perperam tamquam 
inutilem rejecit Lockius. De Int. Hum. lib. IV, cap. 17. 

Pricipium indiscernibilium (i.e. duas res perfecte similes et 
aequales esse non posse) nullis rationibus ad mathematicam 
evidentiam adduci potest."36 

Wat Nieuwland na het beëindigen van zijn studie aan het 
Athenaeum in april 1783 tot aan september van dit jaar heeft 
gedaan, is niet duidelijk. Heeft hij deze maanden in twijfel ge
staan over de richting die hij nu verder aan zijn leven zou ge
ven? Gezien zijn aanleg en vooropleiding kon hij alle kanten 
uit. Is hierover misschien meningsverschil ontstaan tussen hem 
en Bern. de Bosch I I , bij wie hij nog steeds in huis was; of met 
diens broer Jerónimo I I I , die zijn leermeester was? Of waren 
dezen van mening dat hun weldoenerstaak lang genoeg had 
geduurd en dat Pieter zelf maar moest zien, dat hij door het 
leven kwam? Achtte wellicht Nieuwland zelfde tijd gekomen, 
om niet langer meer een beroep te doen op zijn weldoeners en 

89 „Ofschoon de mathematische methode met zeer veel nut op metafysische 
zaken wordt aangewend, verschaft ze hier echter niet overal mathematische 
zekerheid. Locke verwierp ten onrechte de syllogistischc argumenteerwijze als 
nutteloos. Het principe van de indiscemibilia (d.w.z. dat twee dingen niet vol
maakt gelijk en evenwaardig kunnen zijn) kan op geen enkele grond op de mathe-
matische zekerheid toegepast worden." 
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wat zelfstandiger en onafhankelijker in het leven te staan? Hoe 
het ook zij, 't is een feit, dat de jong afgestudeerde aan het 
Athenaeum in september 1783 verhuisde. Hij nam zijn intrek 
bij Mr. Gerrit de Graaff, Vrijheer van Zuidpolsbroek, Purmer-
land en Ilpendam, Schepen en Raad der Stad Amsterdam 
enz. enz., gehuwd met Vrouwe Christina van Herzeele, en 
werd gouverneur over hun twee nog overgebleven kinderen; 
een bezigheid die onder Nieuwlands soortgenoten nogal ge
bruikelijk was.37 Nieuwland kende deze familie al langer, zeer 
zeker uit de betrekkingen die de familie De Bosch ermee onder
hield, want toen hun oudste dochtertje Maria Johanna de 22e 
van wijnmaand 1781 was overleden in de ouderdom van tien 
jaar, heeft Nieuwland voor de ouders een troostgedicht ge
schreven van 52 regels.38 Zijn verblijf bij deze familie zou duren 
tot juni 1784. Tegen het einde van deze periode werd Nieuw
land, als 19-jarige, geplaatst bij het drietal dat kandidaat was 
voor de vacature, ontstaan door het overlijden van Prof. 
Schröder, als hoogleraar in de Latijnse letteren in Franeker. 

Op 12 september 1784 werd Pieter Nieuwland ex pago 
Diemermeer, Rectore Carolo Boers, ingeschreven aan de uni
versiteit van Leiden, als student in de filosofie.39 Hij had zijn 
komst reeds enkele maanden tevoren aangekondigd, toen hij 

87 Gerrit de Graeff (Gerritsz.) 20 dec. 1741-20 dec. 1811. Zijn vader had de 
heerlijkheid van Zuid-Polsbroek gekregen na het overlijden van zijn moeder in 
1738, en was reeds in 1722 Heer van Purmerland en Ilpendam geworden, toen hij 
zijn oom Cornells opvolgde. Uit zijn huwelijk met Eliz. Lestevenon overleefden 
hem twee dochters en een zoon, de latere hospes van Nieuwland. Deze werd 
commissaris van de 100e penning en andere in 1762 en promoveerde te Leiden in 
de rechten op 28 juli 1763. Daarna was hij in verschillende functies werkzaam; 
in 1771 werd hij lid van de vroedschap en schepen. In 1787, bij het herstel van de 
Stadhouderlijke regering door de Pruisische troepen werd hij uit de regering ge-
removeerd. In 1803 werd hij lid van de stedelijke raad en wethouder. Hij was 
getrouwd met Christ, van Herzeele. Van de kinderen overleefde hem alleen de 
zoon, en dan nog slechts 3 jaar (P. C. Molhuysen en P. J . Blok, NNBW II , kol. 
498). Omdat het voor Nieuwland over de hele lijn"een uitermate stil jaar is geweest 
- er is maar één gedicht bekend uit dit jaar: Aan de studerende Jongelingschap teLeyden 
- ga ik deze periode verder stilzwijgend voorbij. 

M Gedichten van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1788, blz. 35. 
*· Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae, Hagae Comitum — 

MDCCCLXXV. 
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zich in een gedicht van 17 juni had gericht tot die studenten in 
Leiden die zich dapper hadden geweerd bij het helpen onder
drukken van een volksoproer van de prinsgezinden op 10 juni. 
Hierin bekent hij duidelijk zijn politieke kleur, door zich on
voorwaardelijk te scharen aan de zijde van deze studenten, 
van het Vrijcorps en de Patriotse stadsregering: 

„De drieste muitzucht zwoer 't verderf van Leydens braven; 
De stille burger beefde op die ontaarde taal ; 

Gij, niet verzet door 't woên van opgeruide slaven, 
Vloogt ijlings hem ter hulpe en greept het heidenstaai. 

De Raad, wiens wijs beleid zich met uw' moed vereende, 
Erkent en dankt uw zorg voor 't heil der burgerij. 

Der krijgsliên Hoofd Lannoy, wiens trouw u bijstand leende, 
Zag u, met zuivre vreugd, gewapend aan zijn zij." 

Zelf verlangt Nieuwland naar de tijd dat hij naar Leiden zal 
gaan: 

„Reeds naakt de tijd, verwacht met uitgestrekt verlangen, 
Dat Leydens vrije vest mij in haar ' kring omvatt' ; 

Gij wenkt mij, dierbre schaar! en wilt mij gul ontvangen; 
Wat eer, wat vreugd voor hem, die u naar waarde schat !"40 

12 September was het dan zo ver. Zijn hoogleraar in de 
wijsbegeerte, wis- en sterrenkunde was Dion, van de Wijn-
persse.41 Deze was 29 mei 1769 in Leiden benoemd en had in 
zijn in tree-rede gesproken over De humanae naturae praestantia. 
In zijn rectorale oratie van 1779 had hij de theologie met de 
wijsbegeerte verbonden : De recta philosophia ejusque usu in vita 
et doctrina morali. Als eclecticus putte hij uit Cartesius, Wolff en 
Leibniz. Van Kant wendde hij zich af, omdat deze een gevaar 
was voor de geopenbaarde godsdienst. In zijn Verhandeling over 
de vergeeflijkheid der zonde van 1778 had hij zich uitgesproken 
tegen de toleranten die vergiffenis van zonden zochten buiten 

40 Nagelaten Gedichten пап Pieter Nieuwland, Haarlem 1827s, blz. 62. 
4 1 Р. С Molhuysen en P. J. Blok, NNBW V, kol. 1150. 
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het christendom. Met een voor zijn tijd conservatieve geest zou 
hij later de neologen bestrijden die de godheid van Christus 
ontkenden, n.l. in zijn Betoog der ware en eeuwige Godheid van den 
Heere Jesus Christus tegen hedendaagsche bestrijdingen, dat in 1794 
door het Haags Genootschap met goud werd bekroond. 

Belangrijk voor Nieuwlands ontwikkeling was ook Lod. 
Gasp. Valckenaer.42 Deze was Tib. Hemsterhuis opgevolgd 
als hoogleraar in het Grieks te Leiden, toen de laatste in 1765 
met emeritaat was gegaan, nadat hij hem ook in Franeker 
reeds was opgevolgd, toen Hemsterhuis in 1740 naar Leiden 
was beroepen. Onder Valckenaer beleefde de studie van het 
Grieks in Nederland zijn hoogste bloei. In navolging van 
Hemsterhuis had hij de esthetische taalbeschouwing verlaten, 
de empirische methode op de taalwetenschap toegepast en tot 
volkomenheid gebracht. Hiermee staken deze twee hoogleraren 
het oude Grieks in een modern kleed en gaven het een aantrek
kelijkheid waarvoor menigeen gevoelig was. Wat zijn politieke 
denkbeelden betreft, is het voldoende te weten, dat hij een 
trouw en gewaardeerd bezoeker was op Santhorst. Zijn naam 
komt voor op de vriendenrol van Jer . de Bosch I I I . 1 Maart 
1769 was zijn leeropdracht uitgebreid met vaderl. geschiedenis. 
Lang heeft Nieuwland zijn colleges niet kunnen volgen. Valcke
naer stierf reeds op 15 maart 1785; hij zou 7 juni 70 jaar ge
worden zijn. Nieuwland heeft hem herdacht in een Latijns ge
dicht D. M. Lud. Casp. Valckenaer van 7 april 1785.43 

Verder volgde Nieuwland de colleges bij de beroemde David 
Ruhnkenius.44 Deze was vanwege de faam van Tib. Hemster-

" idem I, kol. 1514; J . G. Gerretzen, Schola Hemsterhusiana, Nijmegen 1940, 
blz. 92, 197 e v., 260 e.v. 

43 Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland, Haarlem 1827', blz. 125. 
14 David Ruhnkemus was geboren bij Stolp in Pommeren, 2 jan. 1723, en over

leed 14 mei 1798 te Leiden. Hij was een medeleerling van Imm. Kant op 'tFrie-
drichscollcge te Königsberg. Met hem las hij vooral Lat. klassieken. Hun vriend
schap hield ook in latere jaren stand. Doordat Joh. Aug. Emesti hem op Tib. 
Hemsterhuis had gewezen als een van de beste graecisten, kwam hij in het voor
jaar van 1744 naar Leiden. In 1754 gaf hij het Lexicon vocum Platonicamm van 
Timaeus uit. Als bibliothecaris, sinds 1774 zorgde hij voor belangrijke aanwinsten 
bijv 't enige hs. van de Homerische Hymnes in Сететет Dit kocht hij in 1786 van 
een hoogleraar in Moskou, Chr Fr. Matthaei, die voorgaf dat hij 't in een stal had 

27 



huis in 1744 naar Leiden gekomen, om zich onder zijn leiding 
te bekwamen in het Grieks. Eind 1754 vertrok hij voor een 
klein jaar naar Parijs ter voorbereiding van de grote Plato-
uitgave. Bij zijn terugkeer werd hij aangesteld als lector in 
het Grieks, om Hemsterhuis enigszins te ontlasten. Dit had een 
voorbereiding kunnen zijn op een professoraat, maar Valcke-
naer was reeds als opvolger bestemd. Na de dood van Ouden-
dorp werd Ruhnkenius benoemd tot hoogleraar in de wel
sprekendheid en geschiedenis, hetgeen ook de Romeinse anti
quiteiten en Latijnse letteren omvatte. Dit was in 1761. 

Canoniek recht en natuur- en staatsrecht volgde Nieuwland 
bij F. W. Pestel, een rechtsgeleerde van grote naam, die in 1763 
hoogleraar was geworden.4 5 Hij doceerde natuur- en staats
recht volgens Hugo de Groots De Jure Belli ас Pacis en aan de 
hand van eigen geschriften. Tot zijn leerlingen behoorde o.a. 
Willem Bilderdijk, die later de gedachtenisrede zou houden. 
Hij was een oprecht Oranjevriend. 

Na enkele maanden, in 1785 reeds, heeft Nieuwland zijn 
studie moeten onderbreken tengevolge van de kinderziekte 
- een soort pokken - die hem trof. Zijn knap gezicht werd er 
voor goed door geschonden. In hetzelfde jaar kwam hij terug 
naar Amsterdam. De reden hiervoor was, dat J a n Hendrik 
van Swinden, befaamd om zijn kennis in de exacte weten
schappen, van Franeker naar de hoofdstad was overgeplaatst. 
Deze geleerde had zó'n aantrekkingskracht op Nieuwland, dat 
de jonge student Leiden verliet, om onder toezicht van zijn 

gevonden, maar 't was gestolen. Vóór 1787 was hij een vurig patriot, daarna ge
matigd. Het weinige dat hij publiceerde was steeds volmaakt. Zo bijv. Elogium 
Tib. Hemsterhusii. Р. С Molhuysen en P. J . Blok, JVNBWX., kol. 851. Uitvoerig 
over hem: E. Hulshoff Pol, Studia Ruhnkeniana, diss. Leiden 1953. 

4 5 F. W. Pestel werd geboren te Rintelen, 7 jan. 1724, als telg van een beroemd 
Duits geslacht. Zijn vader was hoogleraar in de rechten te Rintelen. In 1747 werd 
hij doctor in de beide rechten te Gottingen. In 1795 werd hij het slachtoffer van 
de politieke verhoudingen. Als oprecht Oranjevriend werd hij samen met zijn 
coll. С. Broers en A. Kluit afgezet. Hij vertrok naar Duitsland, maar werd in 1802 
op de meest vererende wijze teruggeroepen, vooral door de brief van M. Siegen-
beek, secr. van curatoren. Hij overleed in 1805 te Leiden. In 1792 was hij door de 
Duitse keizer in de adelstand verheven; sindsdien heette hij F. W. von Pestel. 
Р. С Molhuysen en P. J . Blok, JVJVB^ I I I , kol. 968. 
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nieuwe leermeester, de proefondervindelijke natuurkunde en 
alle onderdelen van de wiskunde te bestuderen. Had hij kunnen 
vermoeden, dat de beroemde Chr. Hendr. Damen op 4 novem
ber van hetzelfde jaar te Leiden het ambt zou aanvaarden van 
hoogleraar in de hogere wiskunde, misschien zou hij zich be
dacht hebben! 

Naast Jerónimo de Bosch I I I is J a n Hendrik van Swinden 
van grote, in dit geval beslissende betekenis geweest voor Pieter 
Nieuwland.46 Hij werd geboren in 's Gravenhage op 8 juni 
1746. Zijn ouders, Philippe van Swinden en Anne Marie Tol-
losan, stamden beiden uit families die, na de opheffing van het 
Edict van Nantes, om geloofsvervolging uit Frankrijk naar 
Nederland waren verhuisd. Deze omstandigheid verklaart de 
Franse inslag in zijn opvoeding. Van zijn kinderjaren af werd 
hij dagelijks geoefend in de Franse taal. Hij kreeg hierin spoedig 
een grote vaardigheid. Ook de Franse letterkunde kreeg alle 
aandacht, zodat hij al heel jong vertrouwd was met de voor
naamste werken uit deze literatuur. Van zijn vader, een voor
naam advocaat aan het Hof van Holland, ontving hij zó'n 
degelijk onderricht in het Latijn, dat hij met de beste Latijnse 
dichters bekend werd en zich alle beroemde plaatsen uit hun 
werken eigen maakte. 

10 Augustus 1763 werd J . H. van Swinden ingeschreven als 
student te Leiden, en wel, naar de wens van zijn vader, in de 
rechten. In Leiden was hij in pension bij zijn grootmoeder van 
moeders zijde en vond er in zijn oom, mr. Pieter Tollosan, een 
man die in hem de smaak voor het schone en goede meer en 
meer vormde. Zelf immers hield hij zich uit liefhebberij met 
niets anders bezig dan met letteren en wijsbegeerte. Door zijn 
relatie met J . F. Hennert, die toen als bijzonder onderwijzer 
in Leiden woonde, maar later als hoogleraar naar Utrecht be
roepen zou worden, ging Van Swinden na een jaar van de 
faculteit van de rechten over naar die van wis- en natuurkunde. 

48 Hulde aan de Nagedachtenis van Jean Henri van Swinden, Amsterdam 1824. 
Hierin D . J. van Lennep, Lofrede op Jean Henri van Swinden. Zie verder : P. de Geer, 
J. H. van Swinden, Schets van zijn leven en werken. Album der Natuur, 1881, I. 
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Dank zij zijn opvoeding behield hij echter zijn leven lang een 
ruime belangstelling voor de verschillende terreinen van men
selijke kennis en kunst, zodat hij geen gevaar liep, de activiteit 
van zijn geest tot een eenzijdige liefhebberij te versmallen. O p 
zijn 20e jaar werd hij doctor in de wijsbegeerte en enige maan
den later, in december 1766, hoogleraar in de natuurkunde en 
wijsbegeerte in Franeker. In de lente van 1785 nam hij aan het 
Athenaeum van Amsterdam de leerstoel aan voor filosofie, 
natuur-, wis- en sterrenkunde. 

Nieuwland kwam door Van Swinden in de ban van de 
exacte wetenschappen. Dit belette hem echter niet uiting te 
geven aan zijn belangstelling voor andere terreinen van de 
menselijke geest. Zo vertaalde hij in deze zelfde tijd voor de 
Mij. der Ned. Letterkunde de Latijnse verhandeling van Hot-
tinger: Het waar en valsch Vernuft. De betrekkingen met zijn 
bekenden bleef hij eveneens goed verzorgen. Van Jerónimo de 
Bosch I I I vertaalde hij in ditzelfde jaar 1785 een Latijns ge
dicht van 60 alexandrijnen, door deze gemaakt bij gelegenheid 
van het overlijden van mr. Egbert de Vrij Temminck op 27 
juni.47 Deze oud-burgemeester en raad van Amsterdam had 
een beslissende rol gespeeld bij het bepalen van de houding van 
de hoofdstad tegenover de Amerikaanse vrijheidsbeweging, 
welk gedrag de vierde Engelse oorlog heeft uitgelokt. Het ge
dicht is dan ook sterk politiek gekleurd: tégen het „meinedige 
Britanje" en vóór het dankbare, van „wreden dwang" bevrijde 
Amerika. Ook schreef hij een troostgedicht voor Bernardus de 
Bosch I - de dichter - toen deze op 11 november 1785 zijn 
vrouw, Margareta van Leuvenig, verloor.48 

Bij zijn terugkeer naar Amsterdam had Nieuwland zich nog 
niet volledig losgemaakt van Leiden. In het album studiosorum 
van de universiteit komt zijn naam een jaar later weer voor, 
onder 21 september 1786. In deze tijd heeft hij zijn kandidaats
examen gedaan in de wijsbegeerte, n.l. op 25 en 26 september, 
waarbij hij op de tweede dag de quaestiones moest verklaren : 

" Gedichten van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1788, blz. 49. 
« idem, blz. 122. 
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„An recte dicantur quatuor esse rerum elementa. Aristot. de 
Generat. Animalium. lib. II , cap. 3 " ; en: „Cur uno oculo 
exquisitius cernatur, quam duobus. Problem. Sect. XXX." 4 9 

Hiermee sloot hij zijn studie aan de universiteit van Leiden en 
in de wijsbegeerte af. Kort erop stond hij voor de tweede maal 
bij het drietal dat kandidaat gesteld werd voor een hoog
leraarszetel in Franeker, nu in de vacature ontstaan door het 
vertrek van Prof. S. J . Brugmans naar Leiden als hoogleraar 
in de botanie, nat. historie, medicijnen, chemie. Het drietal 
door curatoren aanbevolen was Ant. Chaudoir, proponent 
te Leiden, P. Nieuwland, Philos, stud, te Amsterdam en J . 
Baart de la Faille, lector te 's Gravenhage. Hieruit werd de 
eerste door de stadhouder gekozen.50 

Behalve enkele gelegenheidsgedichten, o.a. bij de uitvaart 
van Bern. de Bosch I, overleden 27 oktober 1786,51 en bij het 
huwelijk van G. J . L. du Marchié Sarvaas met Maria Tuyte,52 

moet op het einde van 1786 of in de eerste maanden van 1787 
zijn beroemdste gedicht, Orion, ontstaan zijn. Door Van 
Swinden had sterrenkunde in deze maanden Nieuwlands spe
ciale aandacht gekregen. Dichterlijke ontroering en kennis van 
zaken hebben de jonge sterrenkundige versregels ingegeven, 
die tijdgenoten en latere generaties in verrukking brachten: 

„Wie heft, met statelijke pracht, 
Bij de achtbre stilte van den nacht, 
Uit d'oceaan het hoofd naar boven?"53 

Nieuwlands belangstelling voor de sterrenkunde kreeg nog 
een andere stimulans, toen hij in Amsterdam benoemd werd 
in een Commissie tot de zaaken, het bepalen der lengte op zee, en de 

49 „Of het juist is te zeggen, dat de dingen uit vier elementen bestaan. Waarom 
men met één oog nauwkeuriger kan zien dan met twee." Hs. van de Archieven 
van Senaat en Faculteiten der Leidse Universiteit, blz. 426, bij 25 en 26 sept. 1786. 

60 W. B. S. Boelens, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, 
Leeuwarden 1879, II, blz. 611. 

61 Gedichten van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1788, blz. 129. 
" idem, blz. 126. 
" idem, blz. 5. 
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verbetering der zeekaarten, betreffende. Dit geschiedde op 6 april 
1787 bij resolutie van „Het Edel Mogend Collegie ter Ad
miraliteit binnen Amsterdam resideerende." De andere leden 
van de commissie waren Van Swinden en Van Keulen. Dit 
driemanschap verzorgde samen wetenschappelijke publi
caties, o.a. een verhandeling over het bepalen van de lengte op 
zee, een over octanten en sextanten, verder verschillende zee-
vaartalmanakken.54 

De 19e van zomermaand 1787, door besluit van de „Ed. 
Achtb. Heeren Burgemeesteren en Raaden der Stad Utrecht", 
werd Pieter Nieuwland „aangesteld als Hoogleeraar in de 
Wijsbegeerte, Wis- en Sterrenkunde aan de Hooge School dier 
Stad", als opvolger van J . F. Hennert, die om politieke redenen 
de universiteit had verlaten. Nieuwland zou de 27e van herfst
maand 1787 zijn ambt aanvaard hebben met een Latijnse rede
voering Oratio de insignibus astronomiae incrementis, novusime captis, 
et etiamnum sperandis.i6 Maar de 26e van dezelfde maand ont
ving hij een brief van „Burgemeesteren en Raaden van 
Utrecht", geschreven door secretaris Ruever, dat de aanstelling 
nietig was verklaard. Het was enkele dagen na de „geheele 
ommekeer van zaaken", die de spons haalde over alle vorige 
besluiten. De 16e september immers waren de Pruisische troe
pen Utrecht binnengetrokken; de vrijcorporisten en alle pa-
triotse voormannen waren de dag tevoren naar Amsterdam 
gevlucht. De afgezette regenten namen weer bezit van het 
stadhuis. De Oranjegezinde Hennert kreeg de zetel terug, 
waaruit hij door partijgeest gezet was. Nieuwland schreef, dat 
hij met een beroemde rechtsgeleerde, zijn vriend, „ter goeder 
trouwe van gedachten was, dat alle beschikkingen, die geene 
betrekking op het Staatswezen hadden, en enkel den gewoonen 
loop en de onvermijdelijke afdoening van zaaken betroffen, 
bij verandering van omstandigheden, en herstel der Regenten 
waarschijnlijk in stand zouden blijven, of door nieuwe besluiten 

" J . H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, blz. 148. 
" „Over de belangrijke vorderingen die de sterrenkunde in de laatste jaren 

heeft gemaakt en die in de toekomst nog verwacht kunnen worden." 
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bekragtigd worden."56 Hij heeft zich echter vergist. O p de in 
schoonschrift uitgewerkte inaugurale rede, die hij de 27e van 
die maand had moeten uitspreken, heeft hij met potlood een 
beetje zielig onder de titel geschreven: „scripta anno 1787, sed 
nunquam dicta."57 Naderhand heeft hij deze Oratio in een 
verkorte bewerking in het Nederlands overgebracht en als 
verhandeling voorgedragen op een bijeenkomst van Felix Me
ntis, afdeling natuurkunde, en wel op 10 juni 1788.58 

O p 20 mei 1788 schreef Nieuwland een inleiding op de enige 
dichtbundel die hij heeft uitgegeven en die hij, naar zijn schrij
ven in de inleiding, dr ie jaar tevoren reeds had samengesteld 
uit vroegere gedichten; dus waarschijnlijk, toen hij in 1785 uit 
Leiden terugkeerde, om zich definitief onder Van Swinden op 
de wiskunde en aanverwante vakken toe te leggen. Hij geeft 
toe, dat de keus anders zou zijn geweest, als hij die nu nog had 
moeten maken. Bovendien beschouwt hij dit debuut meteen 
als een afscheid: „Tevens hebben herhaalde verandering in 
mijne omstandigheden en vermeerdering van bezigheden van 
eenen gansch anderen aart mij meer en meer van de Dicht
kunde verwijderd, en dringen mij eindlijk, derselve geheel 
vaarwel te zeggen." Hij heeft in zoverre uitvoering aan zijn 
voornemen gegeven, dat hij naderhand nooit meer één gedicht 
heeft gepubliceerd. Van de andere kant is echter ook waar, 
dat er nog ongeveer evenveel oorspronkelijke gedichten uit 
zijn pen zouden vloeien, als hij tot nu toe had gemaakt. Deze 
enige dichtbundel van 134 blz. bevat 49 blz. oorspronkelijke 
dichtregels; de overige zijn navolgingen of vertalingen. 

Op 29 april 1789 werd Nieuwland benoemd tot lector in de 
wis-, sterren- en zeevaartkunde aan het Athenaeum Illustre, 
welke plaats was opengevallen door het overlijden van Steen-

«· idem, blz. 69. 
" U.B.L. Westeur. Hs. XVIII N 950, doos I, nr. 2. „Geschreven in 1787, maar 

nooit uitgesproken." 
59 Archief „Felix Meritis", Notulen van het Dep. van Natuurkunde van 16 

oct. 1787 tot 16 sept. 1797, blz. 18. Felix Meritis is een in 1777 te Amsterdam op
gerichte letterkundige vereniging, die zich óók toelegde op de wetenschappen. 
Onderlinge kritiek speelde een belangrijke rol. De kunstliefde van de leden werd 
er aangekweekt door 't uitschrijven van prijsvragen en bekroningen. 
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stra.69 Pieter huurde een kamer bij Van Hulst op de Nieuwen-
dijk, hoek Gravenstraat. O p 1 september hield hij zijn „Aan
spraak" en op 23 november zijn „Intreerede". Door deze aan
stelling werden zijn bestemming en bezigheden veranderd, 
volgens Van Swinden tot groot nadeel van de wetenschappen. 
Want hij schoof zijn werkzaamheden aan de Amsterdamse 
Zeeraad geheel terzijde, om docent te worden, om wetens
waardigheden te vertellen, die hij zelf al lang wist. Aan zijn 
werkzaamheid tijdens zijn ambtsperiode als „openbaar onder
wijzer" danken we een handboek £eevaartkundeeo genaamd. 

Ondanks deze geleidelijke specialisatie doofde Nieuwlands 
belangstelling voor andere takken van wetenschap en kunst 
niet uit. Hij vond nog genoeg tijd, om zich indringend te ver
diepen in wijsgerige en historische problemen. Zo ging hij de 
invloed na van tijden en gebeurtenissen, van regeringsvorm en 
godsdienst op de staat en het geluk van de mensen. Zijn 
„Intreerede" : Over het nut dat de uitbreiding van de zeevaart aan de 
mensckelijke maatschappij heeft toegebracht in het algemeen, en in het 
vervolg nog doet verwachten, gehouden bij het aanvaarden van 
bovengenoemde post van lector aan het Athenaeum, op 23 no
vember 1789, is een uiting van zijn interesse voor dergelijke 
onderwerpen. Ook bestudeerde hij het onderlinge verband 
tussen de verschillende wetenschappen en van deze met de 
schone kunsten; verder hun lotgevallen, groei, vervolmaking, 
neergang, evenals hun invloed op het menselijk verstand. Zijn 
verhandeling voor Felix Meritis over De betrekkelijke waarde der 
verschillende takken van mensckelijke kennis en kunst,91 1791, is daar 
de neerslag van, evenals de inaugurale rede die hij enige jaren 
later zou uitspreken bij het aanvaarden van het hoogleraars
ambt te Leiden. Bovendien slaagde hij er in, om Frans, Duits, 
Engels en Italiaans volledig te beheersen, terwijl Zweedse 
boeken hem geen last bezorgden en hij in Spaans en Portugees 
geen moeilijkheden vond. 

a* J. H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nimwland, Amsterdam 1795, blz. 72. 
, 0 Pieter Nieuwland, £eevaartkunde, Amsterdam 1793. 
" Gedichten en Redevoeringen van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1824, blz. 149 

tot 174. 
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In september 1789 leerde Pieter Nieuwland Anna Pruijsse-
naar kennen. Hij was toen bijna 26jaar . De laatste dr ie jaar 
had hij relaties gehad met verschillende meisjes. Een kleine 
weerslag hiervan vinden we in zijn gedichten. Meestal steunen 
de wederzijdse betrekkingen op vriendschap. Het oudst ge
dateerde gedicht waarin dit motief aan de orde is, is van 19 
november 1787; een verjaardagsvers voor de 19-jarige dochter 
van zijn leermeester Van Swinden, Sophie. Ook haar zus Lotje 
komt nog even ter sprake. Het is geschreven in een vertrouwe
lijke toon en bestemd voor „niet meer dan zes paar ooren."62 

Van 6 januari 1788 is een Frans gedicht voor Mademoiselle 
G...,63 waarin Nieuwland haar bedankt voor 'n beurs die hij 
van haar heeft gekregen. Zeer charmant is het gedicht Aux trois 
graces9* die hem hebben vereerd met een rieten wandelstok, 
versierd met een zelfgemaakt en kunstig bewerkt lint. De drie 
zijn: charmante Maria, waarschijnlijk Marie L.. . , die straks 
meer aandacht krijgt, belle Charlotte, van wie in de inhouds
opgave wordt gezegd dat ze een Zwitserse Hugenote is, en 
Philomèle Sophie, ongetwijfeld dezelfde van het verjaardags
gedicht. Door deze laatste is Nieuwland in aanraking gekomen 
met haar twee vriendinnen. Opmerkelijk is een Engels ge
dichtje van zes regels : To my candle *ь waarin de dichter aan een 
meisje, Elisa, zijn bewondering uit voor Shakespeare. Iets meer 
dan vriendschap, vanwege de flatteuze toon, spreekt uit La robe 
déchirée,™ met welk gedicht Pieter de scheur probeert te repa
reren in de fragile japon van een niet nader genoemd meisje, 
een schade door zijn onbezonnenheid of lichtzinnigheid ver
oorzaakt. Het meisje antwoordt in twee kwatrijnen Au Mathé
maticien Poète en doet in hoofsheid voor hem niet onder. 

n U.B.L. Westeur. Hs. Onuitgegeven Gedichten van Pater Nimwland, 1218, VI, 
blz. 51-53. Dit gedicht staat ook in de Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland, 
blz. 46, maar de namen erin zijn weggelaten evenals de laatste twee strofen. 

· · idem, blz. 76-78. In de Nagelaten Gedichten blz. 115-117. 
M idem, blz. 83*-86*. In de Nagelaten Gedichten blz. 117-120. 
** idem, op een ingeplakte blz. 87. 
"· idem, blz. 75, met het ingeplakt antwoord „Au Mathématicien Poète", 

2 Χ 4 г. 
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"Jeune Apollon l'on vous admire 
vous ne savés point offenser, 
votre esprit bien plus que la lyre 
vous fera toujours estimer.,, 

In andere gedichten komt het thema liefde en verliefdheid 
duidelijk aan de orde. Zonder zijn genegenheid nog op een 
bepaald meisje te richten, toont hij belangstelling voor zaken 
uit haar wereld en laat zijn verbeelding spelen rond de aan
trekkelijkheden van het vrouwelijk geslacht. Soms is hij hierbij 
luchtig en speels, zoals in het Franse Le Soleil et les Belles, waarin 
hij de meisjes in het algemeen verwijt, dat ze wel vuur ontsteken 
in het hart van anderen, maar zelf koel en onaangedaan blij
ven: 

„Tel mainte fille a coeur de glace, 
A yeux brûlans, met le feu dans les coeurs, 
Sans se lasser de ses froides rigueurs."67 

Elders dient hij een aanklacht in tegen de ontwerpster van de 
dameshoed die toen gedragen werd en : 

„Die nijdig 't lief gelaat bedekt, 
Der oogen glans aan 't oog onttrekt, 
Geen teeder lonkje glippen laat, 
Het zedig kusje wreed weerstaat."68 

Bloedige ernst, een kreet van de natuur is Nieuwlands gedicht 
Liefdes Behoefte, een fragment van 61 versregels, waarin de 
dichter bekent, dat hem niets meer interesseert van wat hem 
vroeger gelukkig maakte. En de reden? Omdat hij heel sterk 

" idem, blz. 73. In de Nagelalen Gedichten, blz. 114. De voorstelling van de ge
liefde als de zon die de minnaar verzengt, of als koele schoonheid die, zelf onbe
wogen, de ander in vlam zet is een typisch Petrarcistisch motief. Zie Cath. Ypes, 
Petrarca in de Nederlandse ̂ terkunde, Amsterdam 1934. Voor recenter studies raad
plege men de uitgave van Stalpart van der Wieles Madrigalia door M. C. A. van 
der Heyden, Zwolle 1960, blz. 18-19. 

*e Nagelaten Gedichten van Pieter Nieiuvland, Haarlem 1827s, blz. 7. 
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het gemis is gaan voelen van een geliefde, wat in hem een on· 
metelijk gevoel van verlatenheid, eenzaamheid en onvoldaan
heid heeft gewekt. Overal achtervolgt hem de fluisterstem : 

„Gij zijt alleen." 

Dan bijna wanhopig: 

„Ik moet alleen, en kan alleen niet leven! 
Waarom, waarom, wreedaardige natuur ! 

Mijn hart zo zacht gevormd, zoo week voor ' t liefde-vuur, 
En geen geliefde mij gegeven?"69 

Het is duidelijk, dat Nieuwland zal proberen om zijn „liefdes 
behoefte" vervuld te zien. Onder zijn kennissen moet Maria 
L. . . , waarschijnlijk de „belle Marie" uit de Trois Graces, indruk 
op hem gemaakt hebben, want bij haar deed hij zeer ernstige 
pogingen om zijn genegenheid geplaatst te krijgen en weder
liefde uit te lokken. Het jaar 1789 en het voorjaar van 1790 
werd erdoor in beslag genomen. Vier gedichten, aan haar ge
richt, zijn ons uit deze tijd bekend. Aan mijne Maria''0, 12 maal 
4 alexandrijnen, is een hartgrondig gemeende liefdesverklaring, 
zonder schalkse of speelse trekjes. De dichter laat duidelijk de 
nood zien, waarin zijn gevoelsleven verkeert. Zijn toon is bijna 
dwingend : 

„Mijne liefde, mijne alleen, kon deze woorden schrijven, 
Daar niemands drift de mijne in teêrheid evenaart. 

Welaan laat deze drift niet altoos vruchtloos blijven, 
Marie! toon ook hier de zachtheid van uw' aard." 

Ofschoon uit het gedicht blijkt, dat Marie voor Nieuwland een 
echt mooi meisje geweest moet zijn, is de levenskwestie waar 
het om gaat toch té ernstig, dan dat hij alleen op broze uiterlijke 
bevalligheden zijn genegenheid wil laten steunen : 

· · idem, blz. 3-5. 
' · idem, Ыг. 5-7. 
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„Mögt schoon gelaat en oog mijn teedre ziel bekoren, 
De zuivre Godsvrucht, die ge in uwen boezem voedt, 

De ware menschenliefde en deugd, u aangeboren, 
Ontvonken meer dees vlam in mijn opregt gemoed." 

Tenslotte stelt hij een huwelijk in het vooruitzicht: 

„De opregte liefde en trouw, die man en vrouw verbinden, 
Zijn de eenige echte schets der blijde zaligheid." 

Twee sonnetten dateren eveneens van 1789. Het ene is aar
dig, maar niet belangrijk: een uitnodiging aan vrienden en 
vriendinnen van Maria L... ,71 om haar bloemen te geven, 
waaruit zij dan een kransje moet maken, waarmee hij, Nieuw-
land, graag getooid zou willen worden, maar dan door Maria's 
hand. Het andere is behalve mooier ook van veel groter be
lang.72 Het is net of Nieuwland voor zichzelf de bevestiging en 
geruststelling nodig heeft, dat zijn liefde voor Maria L... niet 
berust op vergankelijke bekoorlijkheden, maar op geestelijke 
kwaliteiten van het meisje. Deze laatste alleen zullen zijn liefde 
op de duur moeten kunnen bestendigen ; de rest zal verflensen. 
Want de roos die haar boezem tooit, zal ras verwelken; de 
bloem die op haar wangen bloost, heeft ook eens haar herfst 
te duchten; 

„Maar geen geweld van 's levens winterstormen 
Kan ooit de roos van hart en geest misvormen, 
Waarmee gij, o Marie! in al uw luister praalt." 

Hoezeer Maria L.. . Nieuwland ook betoverde, na eenjaar 
was het hem duidelijk, dat zijn gevoelens jegens haar geen uit
zicht boden op een duurzaam levensgeluk. Haar zinnenver-
rukkende gaven waren zeer waarschijnlijk groter dan haar 
eigenschappen van geest en hart : ze was meer mooi dan ver-

" idem, blz. 37. 
'" idem, blz. 37/38. 
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standig en goed en deze onevenredigheid heeft Nieuwland niet 
aangedurfd. In het voorjaar van 1790 heeft hij de verhouding 
verbroken. Hij heeft zichzelf een enorm geweld moeten aan
doen, om tot deze stap over te gaan. Twee jaar later, in een 
brief73 aan zijn Deense vriend Kohlenberg, geschreven kort 
na het overlijden van zijn vrouw, 29 maart 1792, komt hij op 
deze episode uit zijn leven terug: „Il y a deux ans a peu près 
que je vous mandai le disappointement, que j 'avais souffert 
dans mon premier amour violant et romanesque s'il en fut 
jamais, combattu d'abord, caché toujours et vaincu enfin par 
des efforts pour lesquels je m'étonne encore a present d'avoir 
été capable." Hij heeft toen enige maanden serieus gezocht 
naar een levensgezellin en is inderdaad geslaagd, zoals hij in 
dezelfde brief vervolgt: „Je vous communiquai en même terns 
mon dessein de me chercher une compagne de la vie coûte qui 
coûte. Vous savez que j ' a i eu le bonheur d'en trouver une." 
Dit was Anna, dochter van J a n Coenraad Pruijssenaar, een 
rijke suikerraffinadeur op de Prinsengracht, poorter geworden 
op 5 april 1770, en Aletta Cath. Meurs.74 

Anna Hartwigina Pruijssenaar was op 17 juli 1770 geboren, 
de 22e d.o.v. was ze gedoopt door de gereformeerde dominee 
Eek en ze had haar belijdenis gedaan op 18 februari 1789.75 

Nieuwland heeft ngoal wat pogingen moeten doen, om haar 
hart voor hem te openen, ook door middel van gedichten. In 
De les in het kqffydrinken,76 uit de herfst van 1790, dankt hij haar 
voor de raadgevingen om zonder morsen koffie te drinken, 
echter niet zonder te proberen indruk op haar te maken met 
alles waar hij wel goed in is : oude en moderne talen, sterren
kunde, dichtkunst en erudiüe. Op 1 december is het nog niet 
voor elkaar, want in een lang gedicht van 43 kwatrijnen De 
Droom aan A. H. PTuijssenaar,','i hangt hij verschillende tafereel-

" U.B.L. Westeur. Hs. Onuitgegeven Gedichten van Pieter Nieuwland, 1218, VI, 
blz. 125. 

" Op het Oud-Archief van A'dam: Poorterboek van Amsterdam van 1769-
1773, nr. 25. 

75 Doopboek van de Geref. Kerk van Amsterdam, Folio 217, nr. 126. 
' · Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland, Haarlem 1827a, blz. 10. 
" idem, blz. 12-19. 
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tjes op die hij gedroomd heeft, maar die werkelijkheid zullen 
worden, als ze haar ja-woord geeft. Blijkens de laatste strofe 
is dit het enige wat er nog aan ontbreekt: 

„Eén woord slechts, Anna! van uw' mond, 
Eén lonk van 't oog, vol zachte klaarheid, 

Eén enkle kus, - dan is terstond 
Mijn lot beslist, mijn droom is waarheid." 

Een maand later echter is het zover ; de 48 lichte, zonnige en 
blijde kwatrijnen - waaronder verrukkelijke strofen - van het 
gedicht Nieuwjaarsgift, Aan den Nachtwacht™ laten er geen twijfel 
over bestaan, dat Nieuwland een gelukkige minnaar is die zijn 
liefde beantwoord weet. Tussen deze twee zeer lange gedichten 
moet wel het sonnet Verbijstering19 geplaatst worden, waarin 
Nieuwland, volkomen van de kaart door een onnoemlijk blij 
gebeuren dat hem plotseling heeft overvallen, geen woorden 
kan vinden om zijn geluk, dat hij niet op kan, te schetsen. Zoals 
iemand die na lang verblijf in een zwarte kerker plotseling in 
het volle licht van de middagzon gebracht, aanvankelijk ver
bijsterd, tevergeefs de ware vorm en kleur van duizend schone 
dingen zoekt: 

„Zoo kan mijn geest den glans der heilzon naauw verdragen, 
Die mij in eens omschijnt na zoo veel duistre dagen. 

Hij staart zich zelven blind op 't luisterrijkst verschiet. 
Hoe zou hij dat verschiet in woorden kunnen malen!. . ." 

Opmerkelijk hierbij is, dat Nieuwland verschillende keren 
vaststelt, dat de innerlijke bevalligheden van Anna groter zijn 
dan de uiterlijke. Het is of het voor hem een opluchting is, bij 
Anna te ontdekken, wat hij waarschijnlijk bij Maria L.. . miste. 
Hij komt er ook gerust mee voor de dag: „Juist niet leelijk, dat 
is waar"; en in hetzelfde gedicht: 

« idem, blz. 21-29. 
'» idem, blz. 29/30. 

40 



„Zeker is 't, en elk erkent, 
Dat ge mooi en aardig bent ! 
Maar het is toch ook gewis, 
Dat 'er nog wel mooijer is."80 

In De Droom:91 

„o Anna ! schoon van oog en leest, 
en zwart van haar, en blank van leden, 
Maar schooner nog van hart en geest 
Door fijn vernuft, en eedle zeden. 

Dit meisje, onschatbaar van waardij, 
Van hart nog schooner, dan van leden, 
Dit meisje schonk dat hart aan mij !" 

In de eerste helft van 1791 heeft Nieuwland verschillende 
gedichten geschreven, geboren uit de nieuwe omstandigheden 
waarin de jonge minnaar gekomen was door de trouwbeloften 
van zijn Anna. Enkele ervan zijn voor zijn meisje bestemd: De 
Lieve Tooverheh - van maart - naar het Hoogduits van G. A. 
Bürger, waarin hij zich afvraagt, wat hem aan Anna bindt, 
ofschoon ze niet zo bijzonder knap is. Verder Aan een bevallig 
en beminnelijk Meisje,92 naar het Frans van Gresset; dan nog een 
Knipbriejje83, een verontschuldiging dat hij wat later komt dan 
afgesproken is. Verder een gelegenheidsgedicht voor de 65e 
verjaardag van Drever, een oom van Anna Pruijssenaar,84 

waarbij Nieuwland natuurlijk niet kan nalaten te spreken over 
zijn aanstaand huwelijk; evenmin als in het gedicht Ter Ver
jaring van...95, waarschijnlijk bestemd voor Mevr. Drever, want 
er is sprake van een nicht van haar, en van een zeer binnenkort 
te verwachten uitbreiding van de familiekring met een, aan
getrouwde, neef. 

80 idem, blz. 8. 
" idem, blz. 12. 
" idem, blz. 10. 
· · idem, blz. 19. 
M idem, blz. 40. 
·» idem, blz. 43. 

41 



Pieter en Anna gingen 8 juli 1791 in ondertrouw; het huwe
lijk werd gesloten in de Nieuwe Kerk op de 24e van dezelfde 
maand.86 Zeven weken later, op het huwelijk van 't lieve 
Santje, een nicht van Anna Pruijssenaar, met haar Heintje, kan 
Nieuwland geen andere wens uitbrengen dan „Dat het nooit 
u minder welga, dan het mij tot hiertoe ging."87 Dit was voor
zichtig uitgedrukt ; de nabije toekomst zou dit rechtvaardigen, 
want hun huwelijksgeluk duurde niet lang. Op 29 maart 1792 
werd Anna overvallen door de kinderziekte en nog wel in een 
van de kwaadaardigste vormen, die een voortijdige geboorte 
van het kind, een dochtertje, ten gevolge had. Dezelfde avond 
nog stierf de moeder, twee dagen later het kind. Ze werden 
samen op 2 april begraven.88 De moeder had het kind obli-
gatiën nagelaten ter waarde van 44.000 gulden, die nu werden 
geërfd door de vader, „bij eede solemneel, 4 juli 1792".89 Er is 
een kwitantie van de ontvanger der begrafenissen van de 
Westerkerk voor het bijzetten van het lijk van echtgenote en 
kind van Nieuwland op 2 april 1792. Maar ook een kwitantie 
van dezelfde, een jaar later, voor het transporteren van dit 
stoffelijk overschot naar de Oude-Zijdskapel op 6 mei 1793.90 

De lijken zijn dus overgebracht. 

Het gedicht door Nieuwland aan de nagedachtenis van zijn 
vrouw en dochter gewijd, heeft veel indruk gemaakt op zijn 
tijdgenoten. Het telt 28 kwatrijnen, waarvan het eerste reeds 
de stemming weergeeft van het geheel: 

„o Teêrgeliefde en vroeg verloren Vrouw ! 
O m wier bezit ik alles gaarne geven, 
En willig goud en glorie offren zou, 
Kon ik u slechts herroepen in dit leven!"*1 

*• J. Wap, Eene Geschied-Letlerkundige Amndkout... 's Gravenhage 1870, blz. 10. 
" Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland, Haarlem 1827a, blz. 47. 
88 U.B.L. Westeur. Hs. 1218, III , 4. 
^ Register der aangegeven goederen het Collateraal Subject, Ao 1792, nr. 55, 

262. 
» U.B.L. Westeur. Hs. 1218,1, blz. 15 en 20. 
" idem, 1218,1, blz. 14; ook in de Nagelaten Gedichten, blz. 30. 
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Kort erop heeft hij een brief82 in 't klad opgesteld voor zijn 
Deense vriend Hohlenberg, waarin hij een karakterschets 
geeft van de dierbare overledene: „Pendant huit mois j ' a i 
possédé une femme avec beaucoup de vertus, et peu de défauts, 
ses vertus étaient toutes a elle, ses défauts (si elle en avoit) ne 
tenoient qu'a son education et aux circonstances ou elle était 
trouvée. Les circonstances ayant cessées, les défauts cessoient 
en même tems. Quand elle mourut elle n'en avait plus. Jamais, 
non jamais, je n'ai rencontré ni chez des hommes, ni chez des 
femmes, une ame si pure de tout préjugé et de toute faiblesse, 
un esprit si droit, un coeur si ouvert a tous les sentimens délicats 
et sublimes de la nature, un caractère si ferme, si inalterable 
par l'influence de l'exemple ou de l'autorité quand ceux ci 
n'étaient pas d'accord avec le bon sens et le vrai sentiment, si 
susceptible pour toutes les impressions du vrai, du bien et du 
beau. Jamais je n'ai rencontré tout ce que peut donner la 
bienfaisante Nature porté a un degré si haut et combiné si 
heureusement ensemble que chez cette femme. Si elle avait 
été élevée avec soin, si tous ces talens avoient été cultivés et 
développés comme ils méritaient de l'être, jamais femme ne 
l'aurait égalée. Mais quand j 'appris a la connaître elle n'avait 
nulle connaissance acquise ni talens cultivés, nulle experience. 

Eh bien c'était ce dont je me occupai. J'avois commencé a 
lui inspirer mes principes, a lui communiquer mes connais
sances et mon experience. Aussi peu de tems avant sa mort, elle 
m'avouoit qu'elle ne faisoit que commencer de vivre. Elle était 
la beauté, la santé, la jeunesse même." 

Volgens zijn eerste levensbeschrijvers was het verlies van 
zijn echtgenote het grievendst leed dat Nieuwland kon over
komen. En ofschoon hij door de ingeboren kracht van zijn 
geest zijn droefgeestigheid doorgaans wist te verbergen, was 
zij de heimelijke kanker van zijn leven.93 

O m zijn geest wat te verzetten en zijn leed misschien iets te 

· · idem, 1218, VI, blz. 125. 
·* J. W. van Sonsbeeck en D. J. van Lennep, Ter Nagedachtenis van P. Nieuwland, 

Leyden, 1794, blz. 23. 
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verzachten, ging de zwaargetrofFen man van 1 augustus tot 
1 november 1792 naar de sterrenkundige F. E. von Zach in 
Seeberg bij Saxen-Gotha. Het hertogelijk observatorium werd 
zijn verblijfplaats. De hertogin, die zelf de mathematische 
wetenschap beoefende, had veel met Nieuwland op. Tijdens 
zijn ziekte daar werd hij door de dokter van de hertogin be
handeld en zijn dieet werd in haar keuken bereid. De brief
wisseling tussen hertogin, Von Zach en Nieuwland hield pas 
op bij de dood.94 

In het nu komende halfjaar kreeg Nieuwland herhaaldelijk 
uitnodigingen om naar Amerika te komen. Hij heeft er ernstig 
over nagedacht erop in te gaan. Hij had er zelfs min of meer toe 
besloten, als aan de volgende voorwaarden zou worden vol
daan: 

„Dat mijne overkomst en mijne vestiging in Amerika nie
mand zoude benadeelen, en bij niemand, hoe ook genaamd, 
eenige jaloersheid verwekken. 

Dat ik van een wezenlijk en tastbaar nut voor Amerika zijn 
zoude. Ampten en pensioenen, enkel door gunst begeeven, 
hebben Europa in den grond geboord. 

Dat mijn bestaan genoegzaam zoude zijn om ordentelijk 
met een huisgezin te leven; en dat het verzeekerd en geheel 
onafhanglijk van onzekere omstandigheden zijn zoude."95 

De beroepingsbrief van 1 juni 1793 tot opvolger van de over
leden Damen als hoogleraar in Leiden, zal hem van zijn emi-
gratieplannen hebben teruggehouden. „In de vacature, ont
staan door het overlijden van Prof. Damen, en om Van de 
Wijnpersse in zijn klimmende jaren met opzigt van de astro
nomie en de moeilijkheden daaraan verbonden te soulageren, 
benoemen C. en B. tot ord. Prof. Physices, Matheseos subli
mions, necnon architecturae civilis, militaris et hydraulicae, 
ut et astronomiae P. Nieuwland, Phil. Dr. te Amsterdam, op 

81 J . P. Micheli, Iets ter Nagedachtenis van P. Nieuwland, Amsterdam 1794, blz. 
22 e.v. 

88 J . H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, blz. 127. 
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een jaarwedde v a n / 1600 en ƒ 300 voor verhuiskosten." Dit 
Phil. Dr. was wel wat voorbarig, want Nieuwland had in Leiden 
alleen maar zijn kandidaatsexamen gedaan, nadat hij zich in 
Amsterdam reeds eenjaar had toegelegd op de exacte weten
schappen, onder leiding van Van S winden. Op 19 september 
1793 werd hem echter de doctorstitel honoris causa toegekend : 
„Cl. v. d. Wijnpersse petiit, ut summi in Philosophia honores 
Artiumque Liberalium Magisterium conferentur in virum 
doctissimum ac sagacissimum Petrum Nieuwland, quem ad 
docendam illam disciplinam hue Amstelodamo evocatum satis 
certa fide constabat. Cumque is, aliquot ab his annis, post 
solita examina priora, inter Philosophiae candidatos fuisset 
adscriptus, ut jam, remisso postremo examine ас honorario, 
Doctoris diploma consequatur. Petitioni omnes unanimi suf
fragio adsenserunt." 

Een week later hield de jonge hoogleraar zijn inaugurale 
rede: „1793. Sept. 28: Cl. Nieuwland, ex decreto quod modo 
fuerat factum, domo sua honorifice arcessitus et in Senatum 
inductus est a Senioribus facultatis Philosophiae Linguarum-
que, Ruhnkenio en Van de Wijnpersse, viris clarissimis. Et, 
comperto eum j a m Amstelodami praestitisse iusiur. de ser
vando praesente Reip. statu, quod praescriptum est decreto 
Ordinum dici 15 mensis Februarii 1788, postea in Auditorio 
maiori Orationem habuit 'De ratione disciplinarum physi-
carum, cum ratione elegantiorum, quae vocantur literarum 
comparata et ex utrarumque natura illustrata.' Post orationem 
habitam solemni pompa vir clarissimus pro more domum. est 
deductus." 9 6 Nieuwland was toen 28 jaar. 

·* P. G. Molhuysen, Bronnen lot de Geschiedenis der Leidsche Universiteit, 's Graven-
hage 1913-1923, dl. 6, blz. 424 e.v. „De Hooggeleerde v. d. Wijnpersse heeft ver
zocht om de hoogste graad in de filosofie en de titel van magister in de vrije 
kunsten toe te kennen aan de zeer geleerde en scherpzinnige Pieter Nieuwland, 
van wie voldoende zeker vaststond, dat hij van Amsterdam naar hier beroepen 
was om deze wetenschap te doceren, opdat hij, die enige jaren geleden, na de ge
bruikelijke voorafgaande examens, onder de kandidaten in de filosofie was in
geschreven, nu, met achterwege lating van het laatste examen en de daaraan 
verbonden plichtplegingen, de graad van doctor zou verwerven. Allen gaven 
eenparig hun stem aan dit voorstel" Op 28 sept. 1793 werd de Hooggeleerde 
Nieuwland, volgens het decreet dat kort tevoren was opgesteld plechtig van zijn 
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Niet lang hebben de Leidse universiteit en haar studenten 
de weldadige invloed van deze jonge, geniale geleerde mogen 
ondergaan. Hij stierf reeds op 14 november 1794 ten gevolge 
van een verlammingsziekte, waarschijnlijk van besmetting 
afkomstig. De bekwame behandeling door Prof. de Pui heeft 
hem niet kunnen redden. Uit het stadsbeeld van Leiden ver
dween de jonge hoogleraar, gaande langs 's Heren straten, 
spelend met een stokje, zoals hij dit vroeger in de Diemer-
meer al gewoon was te doen, toen hij nog maar zes jaar was. 

O p 19 november 1794 vervoerde het stadsjacht zijn stoffelijk 
overschot tot aan de Diemerbrug, om vandaar verder gebracht 
te worden naar zijn eigen graf. In 1791 was in Diemen een 
nieuw kerkhof aangelegd. Nieuwlands lijk was het 21e dat 
werd bijgezet.97 Nieuwland was altijd tegen het begraven in 
steden en vooral in kerken geweest. Hij heeft dan ook als 
laatste wilsbeschikking bekend gemaakt, dat hij buiten Am
sterdam, op een kerkhof begraven wilde worden, en dat de 
lijken van zijn vrouw en dochtertje naar hetzelfde graf zouden 
worden overgebracht. Het gedicht Sepulcrum9* geeft als reden : 

„Nee cinis exhalet tetros male opertus odores; 
Ulli ne noceam post mea fata, cave." 

huis afgehaald door de senioren van de faculteit van Wijsbegeerte en Letteren, 
Ruhnkemus en van de Wijnpersse, Hooggeleerde Heren, en de Senaat binnen
geleid. En nadat bevonden was dat hij reeds te Amsterdam de eed had afgelegd 
over het in stand houden van de huidige staat der Republiek, wat is voorgeschreven 
door het decreet van 15 feb. 1788, hield hij in de grote gehoorzaal de Rede. Over 
de stand der natuurkundige wetenschappen, met die der z.g. „Fraaije Letteren" 
vergeleken, en uit de aard van beide verduidelijkt. Na afloop van de redevoering 
werd de Hooggeleerde Heer naar gewoonte in een plechtige optocht naar huis 
begeleid." 

•' U В L. Westeur. Hs. 1218, I I . 
J Wap, Eene Gesehud-Letterkundige Avondkout btj de sluiting van de Wmterbtjeen-

komsten van de Vereemging-Nieuwland te 's Gravenhage. 19 Mei 1870, (Niet in de handel) 
Aantekening Er staat nog bijvermeld dat Nieuwlands vriend, Nie. Bondt, hoog
leraar in de kruidkunde in Amsterdam, ш aug. 1796 bij Nieuwland is te ruste ge-
legd. 

" Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland, Haarlem 1827*, blz. 136 „Dat mijn 
stoffelijk overschot, slecht toegedekt, geen kwalijke geuren verspreidt. Zorg dat 
ik na mijn dood niemand meer schade toebreng." - Over de achttiende eeuwse 
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Vrienden verlangden en beraamden een gedenksteen op 
zijn graf. Dokter P. J . Micheli ontwierp een monument, dat 
door J . Ziezenis getekend en door R. Ziezenis nog in 1794 ge
graveerd is. Het stelt een piramide voor met een urn boven op 
de spits. Aan de voet treurt Natuur, gesymboliseerd door een 
vrouw, om de dood van haar kind. Uitvoering ervan is verijdeld 
door de „ongenae der booze tijden" die onmiddellijk na Nieuw-
lands dood aanbraken, door de komst van de Fransen. 

Dr. J . Wap zou in „Eene Geschied-Letterkundige Avond-
kout bij de sluiting van de winterbijeenkomsten van de Ver-
eeniging Nieuwland te 's Gravenhage, 19 mei 1870", zeker het 
voorstel hebben gedaan, dit gedenkteken alsnog op te richten, 
bij gelegenheid van het tienjarig bestaan van deze vereniging, 
in januari 1871. 

„Doch driekwart eeuw heeft het gebeente van Nieuwland 
reeds doen verdwijnen onder de vermenging met het stof van 
een hem vreemd geslacht - Sinderam - dat met hem de rust 
derselve groeve deelt, en welks stof, ten jare 1833, met dat van 
Nieuwland in eenzelfde lijkkist vergaderd is. De teergevoelige 
echtgenoot en vader rust dus niet, zoals hij verlangd had, met 
vrouw en kind in eigen graf."'9 

Nieuwland is in de loop van zijn korte leven lid geweest van 
verschillende genootschappen. We zagen reeds hoe hij als kind 
werd aangenomen als „aankwekeling" van het Haags letter
kundig genootschap „Kunstliefde spaart geen vlijt". Hij werd 
25 januari 1788 titulair lid van Felix Meritis in het departement 
van natuurkunde, 5 mei 1788 van het Utrechtsch Genootschap, 
van de Haarlemsche Maatschappij de 28e mei 1789, van het 
Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke natuurkunde 
te Rotterdam, als Lid Consultant op 15juli 1789, van de Maat
schappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden de 29e 
juni 1790, in maart 1791 werd hij honorair lid van Felix Meritis, 

strijd om het begraven buiten de kerken en wat daarmee samenhing, bijv. hygiëne 
en preromantisch sentiment, zie P. J . A. M. Buijnsters, Tussen twee werelden, 
Rhijnvis Feith als dichter van „Het Graf", Nijm. diss. Assen 1963, blz. 62 t/m 64. 

*· J . H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, blz. 19. 
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op 9 november 1791 lid van het Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen te Vlissingen, van de Academie der Weten
schappen te Erfurt op 2 december 1793, en tenslotte lid van de 
Academie te Göttingen in oktober 1794.100 

Persoonlijk hechtte Nieuwland niet zo heel veel waarde aan 
al deze lidmaatschappen. Zijn diploma's en aanstellingsakten 
werden na zijn dood bij elkaar ingepakt teruggevonden, met 
het citaat uit Hamlet: 

„Hamlet: Is not parchment made of sheep-skins? 
Horatio : Ay, my Lord, and of Calves-skins too. 
Hamlet : They are sheeps and calves that seek out 

assurance in that."101 

100 idem, biz. 167. 
101 Shakespeare, Hamlet, Act V, 1. 
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HOOFDSTUK 2 

OVER PIETER NIEUWLANDS KARAKTER 
EN PERSOONLIJKHEID.1 

Op 8 november 1764 werd Pieter Nieuwland thuis gedoopt 
door de lutherse dominee Klepperbein.2 In de communican-
tenregisters van dezelfde kerk komt Pieters naam echter niet 
meer voor, waaruit blijkt dat hij zijn belijdenis niet heeft ge
daan. Als reden hiervoor kan men misschien de dood van zijn 
lutherse vader aangeven. Deze stierf 28 september 1779, in 
de ouderdom van ruim 71 jaar; de jongen was toen veertien. 
Maar doorslaggevend is dit argument zeker niet, want er zijn 
andere feiten die er op wijzen, dat Pieter invloeden heeft onder
gaan, die hem van de lutherse kerk hebben vervreemd. 

Zijn moeder behoorde tot de volgelingen van Menno Simons, 
mennisten genaamd, die de strengste richting vertegenwoor
digden van de doopsgezinde sekten. Zij bracht haar zoon 
levenswijsheid bij uit een boek van de doopsgezinde Luiken en 
door een doopsgezinde bril leerde hij de Bijbel lezen en de 
wereld en het leven bekijken. Toen hij tien jaar oud naar 

1 De gegevens over Nieuwland als mens zijn in hoofdzaak gehaald uit ge
schriften van zijn vrienden of bekenden. Het beeld dat hiermee van Nieuwland 
is te vormen vait ongewoon gunstig uit, haast te mooi om waar te zijn. Dit heeft 
twee oorzaken. De bedoelde geschriften zijn voor 'n groot deel afkomstig van lof
redenaars of -dichters. Ondanks een voorgenomen objectiviteit zal menigeen 
eventuele ongunstige trekken stilzwijgend voorbijgegaan zijn en, ongewild, goede 
hoedanigheden iets aangedikt hebben. Dít werd nog meer in de hand gewerkt 
door de onverwachte en tragische dood van de jonge geleerde aan wie zoveel 
mensen hun krachten hebben gegeven om er iets bijzonders van te maken. Juist 
op 't moment dat hun werk zou worden beloond, maakte de dood alles ongedaan. 
Het is dus niet onmogelijk dat legendevorming zich gauw heeft doen voelen in 
de beschouwingen ter nagedachtenis van de overledene. Het is in ieder geval een 
feit dat ik geen ongunstige kritiek op de mens Nieuwland heb kunnen vinden. 
De genoemde omstandigheden veroorloven ons echter wel de deugdprijzingen 
enigszins te relativeren. 

2 Op het Oud-Archief van Amsterdam, Doopregister van de Lutherse Kerk 
van Amsterdam, Fo. 92, nr. 247. 
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Amsterdam kwam, werd hij de volgende acht jaar opgenomen 
in een volledig doopsgezind milieu, want de families De Bosch 
hoorden tot de gemeente van het Lam. Pieter bleef dus tot zijn 
achttiende jaar in aanraking met de typische en geheel eigen 
levensstijl van de doopsgezinden. 

Van ouds had dit genootschap weinig belangstelling voor 
louter bespiegelende leerstukken: dogma's bestonden niet; 
voor wat het leerstellige betreft, hield men zich aan het gezag 
van de Schrift, maar volgde daarbij zijn persoonlijke uitleg.3 

De volle nadruk lag daarentegen op de praktijk van het leven. 
Van het begin af aan leefde in het anabaptisme de aandrift tot 
het doen, het volbrengen. De klemtoon lag hierbij op zedelijke 
rechtschapenheid, op eenvoud, op naastenliefde en op plichts
besef. Dit haalden ze uit de Bijbel, want de daad moest voort
komen uit een evangelische opdracht. Bepaalde onderdelen 
van de Schrift kregen bijgevolg bijzondere aandacht, n.l. juist 
die teksten die de genoemde deugdelijkheidsfacetten bena
drukken. Het doen zonder meer was echter niet genoeg; dit 
moest voortkomen uit een bepaalde bezieling en gezindheid 
die hun daden van rechtschapenheid, eenvoud enz. inspireer
den. Ook hierin was de Bijbel richtsnoer, maar ook hier gingen 
ze evenals bij de dadenkeus eclectisch te werk. Ze kozen voor 
hun geestelijke leefruimte en atmosfeer bij voorkeur de teksten 
die spreken van wereldverzaking en toekomstverwachting. 
Omdat hun typische voorkeursdaden en -mentaliteit in com
binatie het duidelijkst worden uitgesproken in de Bergrede, 
werd deze in grote lijnen hun leefregel. Een stil en terugge
trokken leven had bijgevolg de voorkeur; men schuwde de 
besmetting door de wereld, want de wereld is slecht; het volgen 
van Christus, vooral in het geduldig dragen van het kruis, had 
de volle belangstelling: ze waren de grote duiders in grote lijd
zaamheid. De levensvisie van de doopsgezinden is dus betrek
kelijk eenvoudig: ze zien de wereld als een grote donkere vlek 
waar zonde en verderf heersen ; echter midden door die duister-

8 W. J . Kühler, Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de Zestiende Eeuw, 
Haarlem 1932, blz. 9 e.v. 
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nis loopt een lichtende streep: het pad waar Christus met zijn 
kruis voor zijn volgelingen het spoor trekt naar een betere 
wereld.4 

Het natuurlijk gevolg van deze wereld- en levensbeschou
wing was, dat de doopsgezinden - en de mennisten in het bij
zonder - wanneer ze vanuit hun beslotenheid in de openbaar
heid traden en aan het maatschappelijk leven deelnamen, 
bekend stonden om hun eenvoud en waarachtigheid, hun dege
lijkheid, arbeidzaamheid en naastenliefde, en dit alles gehuld 
in een sfeer van ingetogenheid en afzondering. Enige voor
schriften beschermden deze eigen leefruimte: het verbod van 
buitentrouw, d.w.z. 't aangaan van een huwelijk met niet-
geloofsgenoten ; het verbod van het bekleden van openbare 
ambten, dat hen moest vrijwaren voor de besmetting door de 
wereld; het verbod een eed afte leggen, dat hun eenvoud en 
waarheidsliefde moest stimuleren. Door hun zedelijke idealen 
en maatschappelijke teruggetrokkenheid kregen ze een erfelijke 
levensstijl, die bij de opvoeding onmiskenbaar werd opgelegd.5 

Ofschoon in de loop der eeuwen het oude karakter wel wat 
veranderde, bleef men op het platteland en bij eenvoudige 
mensen aan de oude geest, zeden en gebruiken het stand-
vastigst trouw. Vooral een kleine minderheid handhaafde zich 
opvallend goed; en dit waren juist de mennisten waartoe Pie-
ters moeder behoorde. 

Het komt me voor, dat de jongen in zijn jeugd trekken heeft 
meegekregen van die typisch mennistische levensstijl. In een 
schriftje van 46 blz. heeft hij op zijn zesde en zevende jaar 
kleinere en grotere, tot nu toe nog onuitgegeven gedichtjes ge
schreven, waarin herhaaldelijk uitlatingen te vinden zijn, die 
de bedoelde levensstijl ademen. Verreweg het grootste deel van 
de rijmpjes is van godsdienstige of levensbeschouwelijke aard.8 

* idem, blz. 250-252. 
5 Menno Simonsz, Van den Kindertugt, 1543 gepubl. in de bundel : Een Funda

ment ende klaere aenwijsinghe van de Salichmakende Leere J . Christi Wt G. 
Woort, te Amsteldam 1562. P. G. Molhuysen en P. J . Blok, NNBW, deel XII . 

' U.B.L. Westeur. Hs. 1218 V, Eerste Proefles van Pieter Nieuwlands Rijmkunst, 
gemaakt in 1771 en 1772 en dus in den ouderdom van 6 à 7 jaar. 

51 



De wereld ziet er niet erg rooskleurig uit : 

„Waar blijft des levens hoop en waan 
't aardse dat moet eerst Vergaan 
De Q_uade smaden goede aard 
maar worden Ligt daardoor vervaart." 

De wereldse weelde geeft geen uitzicht op uiteindelijk be
houd; alleen de deugd waarborgt toekomstige vreugde: 

„Als de boomen in het velt 
nu en dan nooyt zijn getelt 
alzo zal de oordeelsdag 
komen als men niet en plag 
in de weelde in de vreugt 
maar een vreugt voor alle deugt 
Daarom nu gij menschen al 
hoedet u voor ongeval." 

In het volgende ligt de vrees uitgedrukt voor de besmetting 
door de wereld : 

„Och heer Wanneer zult gij dees aarde slaan 
die dog gestelt is om al te vergaan 
dees aarde die zoveel menschen verlijd 
Verlost mij heer dat ik in 't slik niet glijd" 

Wereldverzaking, waarheidsliefde en het ora et labora spre
ken uit de regels: 

„Die gekheyd die Spant nu de kroon 
de waarheid die krijgt smaad en Hoon 
Want God heeft ons hierin gebragt 
(maar nu heeft het de Zond veragt) 
te werken (een werk zeer goed) 
maar dat men nu maar zelden doet 
dat is het Loffelijk Gebed 
dat beter is als op 't bancquet 
dan eens te dansen en te springen 
dan eens te loopen en te zingen 
dus kies men maar de Rust 't Lest 
Want vroege Rust en is niet best." 
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Onwaarheid in welke vorm ook is te laken : 

Contrarie Lof van de Almanack 
„Dat Almanach dat Leugenboek 

dat komt Uyt een Enkhuyzer hoek." 

Eenvoud ziet het dichtertje als de hoofddeugd van het chris
telijk leven: 

„Gy die een christen zyt Genaamt 
Vraagt welke deugt u best betaamt 
't antwoort is kort voor eerst en lest 
is Nedrigheyd u Alderbest." 

Evangelische gezindheid blijkt uit psalmberijmingen, com
mentaren in proza op schriftuurteksten en uit gedichtjes naar 
aanleiding van Bijbelse taferelen. Aandacht voor het zedelijk 
leven uit zich in rijmpjes over deugd en ondeugd : op de wreed
heid, gierigheid, voorzichtigheid, liefde, haat, barmhartigheid, 
wanhoop. Om te laten zien door welke stemming deze ge
dichtjes zijn ingegeven, volgt hier: 

Op de barmhartigheid. 
„Barmhartigheyd wat doet gij goed 

aan den Mensch dien ondankbre bloet 
goeddadigheid uw metgezel 
doet goede daden zonder tel 
de Mensch die moet van U bestaan 
aars zou gebrek hem nederslaan 
goeddadigheid helpt uw daarin 
dat gij hem geeft zijn wil en zin 
uw goede daden zijn geen ent 
schoon dat de mensch maar wijnig kent 
goeddadigheid is uw gezint 
met hem voed gij van man tot kint 
gij helpt den Mensch uit alle noot 
zo 't mogelijk is wel uit de doot 
en nog wort gij niet meer betragt 
J a men geeft op uw werk geen acht 
de wreetheid is uw vijandin 
want goed doen is uw lust en zin 
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gij wijkt vant brede pat der zonden 
Waaraan de mensch is vastgebonden 
daarom o Mensch wie gij zijt 
oefïent gestaag barmhartigheid." 

Een ethische strekking zit ook in versjes op dieren: op de 
leeuw, de beer, de vos, e.a. evenals in lofdichten op Abraham de 
Aartsvader van Hoogvliet, op het Ware christendom van Arends, 
waarvan hij de inhoud van de zes boeken in 't kort aangeeft, 
of op de Stigtelijke Gedigten van P. Boddaart.7 

Een en ander van de genoemde kenmerken is te vinden in 
het volgende gebed : 

„Uyt mijn herten gronde Wilt mij ook Heer behoede 
geef ik met vollen Monde Voor 's vijands list en woeden 
U nu o Heer de Eer dat hij geen Magt en Krijg 
ophouden Nimmermeer over dat aardsche lijf 
Want gij helpt uyt de noot bewaart mij heden ook 
voor zeere val of stoot voor droomen ende spook 
Gij mij ook hebt behouden geef mij dit alte samen 
Wij op u hoope bouden en dus seg ik amen." 

Toekomstverwachting en verlangen om weg te zijn uit deze 
wereld vol dreiging spreken uit de regels : 

„Ach hoe lieflijk is het Leven 
Daar ik Eeuwig na de doot 
bij de Engelen zal zweven 
Vrij van druk en alle Noot 
Vrij van ramp en veel gevaren 
die ik op de Aarde zag 
Niets en is te Evenaren 
bij tegen Waar na mijn Ziele tragt." 

' Arends en Boddaart waren met Joh. Eus. Voet (1706-1778) en Rutger 
Schutte (1708-1784) de populairste pietistische dichters. Thomas Arends, geb. 
te Amsterdam 6 juni 1652, gest. 1701, lid van „Nil Volentibus Arduum", van 
beroep makelaar; schreef veel toneelstukken, gedichten: Mengelpoizy Amsterdam 
1724., Р. С Molhuysen en P. J . Blok. NNBW dl. IV, 59. 

Mr. Pieter Boddaart (1694—1759) was schrijver van Stichtelijke Gedichten, waarin 
hij zich fel kantte tegen Rome en Spinoza. Hij was geboren in Middelburg en 
werd er president van het Gerechtshof. 
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Deze pretentieloze, vrij' onpersoonlijke rijmpjes duiden op 
de invloed die de zes- à zevenjarige jongen heeft ondergaan. 
Kenmerkende trekken van de doperse stijl vallen daarin niet te 
loochenen. Ze laten meteen zien, dat waar is wat Van Swinden 
over Pieters eerste ontwikkeling zegt, dat de jongen, toen hij 
met zes jaar reeds de hele Bijbel had gelezen: „Dit niet enkel 
met de lippen had verricht; maar dat de geschiedenissen in dit 
Boek verhaald, de verhevene gedachten, welke men 'er, blad
zijde op bladzijde, in aantreft, eenen even diepen indruk op 
zijn hart als op zijn geheugen gemaakt hadden."8 

Het is dan ook niet zo erg verwonderlijk, dat buitenstaanders 
niet alleen getroffen werden door de verstandelijke aanleg van 
de jonge Pieter, maar ook door zijn min of meer bewust be
paalde houding en gedrag. De Meer was er vol van, dat Pieter 
enerzijds zo verstandig en bevattelijk was, zo juist cijferde en 
zulke aardige versjes maakte, en anderzijds geen spoor van 
verwaandheid of eigendunk vertoonde, zich hield of hij alles 
van een ander had, altijd met aandacht naar anderen luisterde 
en zonder schijn van aanmatiging zijn mening zei. Omdat hij 
bovendien altijd vrolijk, gul en aardig was, werd hij langzamer
hand de vreugde en de roem van de buurt. Toen Bernardus de 
Bosch II met een gezelschap de jongen testte, deed de knaap 
zijn ondervragers verbaasd staan zowel door zijn antwoorden 
als door onmiddellijk erop de tuin in te lopen „om de loftuiting 
te ontrennen".9 Jerónimo de Bosch I I I was minder onder de 
indruk van de verstandelijke begaafdheid van de jongen dan 
van zijn eenvoudigheid, nederigheid en oprechtheid.10 

Uit deze gegevens over zijn eerste tien levensjaren is op te 
maken, dat Pieter, toen hij van de Diemermeer naar de stad 
verhuisde, een harmonisch begaafd kereltje was, in die zin 
dat zijn buitengewoon verstandelijke aanleg, die gerust geniaal 
genoemd mag worden, voldoende tegenwicht vond in zeer 

8 J . H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, blz. 122. 
• Gedichten en Redevoeringen van Pieter Nuuwland, Amsterdam 1824, blz. VI en 

VII . 
10 J . H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, p . 122. 
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gelukkige karaktereigenschappen, door geboorte en opvoeding 
meegekregen en waarop zijn moeder het merkteken had ge
drukt van de mennistische levensstijl. 

Het was te verwachten, dat Nieuwland zijn manier van den
ken en doen in zijn nieuwe omgeving zou aanhouden; dat hij 
zijn opvattingen, voorzover hij ze als van wezenlijke aard had 
leren kennen, niet zou prijsgeven; en dat hij zijn van thuis ge-
erfde inzichten en denkbeelden als waarderingsnorm zou aan
leggen bij het beoordelen van mensen en toestanden uit de 
nieuwe kring die voor hem openging. Dit bleek al aanstonds 
uit zijn reacties op zijn nadere kennismaking met de grote 
wereld. Van het Amsterdams milieu waarin hij werd opge
nomen zei hij, dat „hij in het eerst tegen die Maecenaten met 
groóte paruiken en wijde japonnen op zag; doch hoe hij bij 
iedere toenadering al meer en meer ontwikkeling van goedheid 
en godsvrucht bij hen ontwaard had."11 Dank zij zijn door
dringend verstand, dat naar de kern zag en een grote soepelheid 
toonde als het om bijkomstigheden ging, was zijn onderschei
dingsvermogen al vroeg ontwikkeld : hij schiftte het bijkomstige 
- groóte paruiken - van het wezenlijke - goedheid en gods
vrucht - . Dit maakte, dat hij geen stijf en stug polderjongetje 
was dat aan de leefgewoonten van „bij ons thuis in de Diemer-
meer" wilde vasthouden: „Van het open veld in de stad, 
van de levenswijze eens Timmermans jongen en den winkel, 
vol spaanders, krullen en zaagsel, in de allerkcurigste en netste 
huishouding, die ik immer gekend heb, overgebragt, en niet 
zeer zindelijk van aard zijnde, noch in de moerassige Diemer-
meer gebeterd, en echter tot de gezetste opvolging van rein
heid, in de meest strenge toepassing des woords, bij daarop 
ten uiterste gestelde deftige lieden, en oude kraakzindelijke 
dienstboden, verplaatst, toonde hij al aanstonds die beminne
lijke buigzaamheid van aard, die het wezen cener groóte zaak, 
om kleine en welgemeende wijzigingen in min belangrijke op-

11 Gedichten en Redevoeringen van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1824, blz. X. 
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ziehten, niet laat varen." 1 2 Voeten vegen en handen wassen 
waren van die „kleine en welgemeende wijzigingen", goedheid 
en godsvrucht daarentegen bleven wezenlijk, evenals het an
dere dat thuis zo zwaar had gewogen: Bijbelse gezindheid, 
eenvoud en waarachtigheid, plichtsbesef, toekomstverwachting 
en relativering van het wereldse. Aan dit alles hield hij vast 
en het heeft zijn neerslag gekregen in gedichtjes die hij maakte 
in de jaren, dat hij bij Bernardus de Bosch II verbleef: o.a. 
Noachs ingang in de ark. De Zondvloed, Christus Hemelvaart en gen-
ding van den H. Geest, De Nijd, De Deernis, Gedenk te sterven. De 
Christelijke Hoop, waarvan verschillende geplaatst werden in de 
Mengelwerken van het Haags Genootschap.1 3 

Nieuwland zou in zijn verdere leven beantwoorden aan de 
verwachtingen die zijn weldoeners koesterden aangaande zijn 
verstandelijke begaafdheid. Eigen gezegden, feiten uit zijn leven 
en getuigenissen van tijdgenoten laten ons zien, dat ook de trek
ken van zijn karakter en de eigen levenshouding, die in de 
Diemermeer reeds werden opgemerkt, zich in zijn later leven 
handhaafden en ontwikkelden, zodat de aantrekkelijke har
monie tussen de gaven van Pieters geest en gemoed, zoals deze 
bij hem als kind reeds opviel, met dejaren meegroeide en zich 
verstevigde. Het dopers stijlbesef is aan dit alles niet vreemd. 
Het meest opmerkelijke hiervan verdient wat meer aandacht, 
n.l. zijn wereldvreemdheid, zijn mensenliefde, zijn eenvoud en 
waarachtigheid, zijn plichtsbesef. 

De sfeer van afzondering en ingetogenheid bleef heel zijn 
leven omhullen, als een blijvend gevolg van de wereldvreemd
heid en de vrees voor besmetting die reeds een vast thema 
vormden voor zijn kinderrijmpjes. In verschillende facetten 
openbaart zich telkens deze stemming. Als voorbeeld kan het 
volgende gedichtje dienen, gemaakt in het derdejaar van zijn 
verblijf bij fam. De Bosch. 

» idem, blz. П І . 
u Proeven van Poëtische Mengelstoffen, uitgegeven door Dichtlievend Genootschap : 

Kunstliefde spaart geen vlijt, in het 4e t/m 7e deel, van 1776-1781. 
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Gedenk te sterven. 

„ô Nooit vernoegde mensch, door dwazen waan gevleid, 
Door blinkend goud bekoord, door zucht tot eer misleid ! 
Bedenk, dat de enkle wenk der Godheid, zoo verheven, 
Wanneer 't haar slechts behage, u wegrukt uit dit leven ; 
Bedenk, terwijl ge u hecht aan de onbestendige aard, 
Hoe ras de dood, die rang, vernuft noch schoonheid spaart, 
Uw' levensdraad doorkerft, u stuit in al uw pogen. 
Zie daar dan, hoop en waan in rook en wind vervlogen !"14 

Ook aan de hekel die hij had aan alle officiële plichtpleging 
is te zien, dat hij niet hield van wereldse franje en versiering. 
Hij wist deze zaken niet te combineren met zijn gevoel voor 
natuurlijkheid. Zijn houding bij de dood van zijn vrouw be
wijst dit: „Nieuwland zoo diep, zoo zielverscheurend bedroefd 
te zien was inderdaad akelig. Hij bleef zoo natuurlijk, zag zoo 
weemoedig. Daarenboven al, wat naar ceremonie of beschik
king geleek, was hem zoo vreemd, zoo geheel niet voor hem 
berekend. Hij was zoo gaarne alleen geweest... nu moest hij 
aanzitten, omringd van velen, ook van stijve pligtplegende 
bloedverwanten : O c h ! dat ik toch onder de tafel kruipen 
mögt'."15 Deze vrijheid van besmetting door de wereld prijst 
hij ook in zijn gestorven vrouw: 

„De weelde, die den stam des levens knakt, 
De welvaart moordt, en zeden tart en wetten, 

't Gevoel verdooft, den eedlen geest verzwakt, 
Had nimmer u bezoedeld met haar smetten. 

Gij zongt en sprongt en lachtet schuldeloos, 
En hadt dat zoet nog gaarne lang genoten ! 

Maar kendet ge ook dees wereld, valsch en boos ? 
En 's levens gal, met honig overgoten?"19 

Zijn leven lang trouwens viel hij op door zijn achterdocht 
jegens de glans van de wereld; hij was afkerig van de levensstijl 

11 Nagelalen Gedichten van Pieter Nieuwland, Haarlem 1Θ278, blz. 84. 
1 5 Gedichten en Redevoeringen van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1824, blz. XV. 
" Nagelaten Geduhten van Pieter Nieuwland, Haarlem 1827a, blz. 33. 
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die in de hogere kringen heerste, niet omdat hij' links of bleu 
was, maar uit principe : hij proefde er voor zichzelf gemaaktheid 
en onnatuur in en daarom wilde hij er niet aan meedoen : „Hoe
wel de natuur hem eene schoone lichaamsgestalte had gewei
gerd; 'er niets groots, niets treffends in zijn uiterlijk voorkomen 
was; zijne manieren ver afweken van die, welke men in de 
zoogenoemde groóte wereld, of zeekere soort van de beschaafd
ste kringen verëischt, doch welke hij nimmer, niet tegenstaande 
zijne verkeering met grooten en aanzienlijken, heeft trachten 
natebootzen, om dat hij zeer wel wist, dat alle gemaaktheid 
eene belachelijke vertooning oplevert, en dat men over het 
geheel het meest behaagt, wanneer men verschijnt zoo als men 
is ; werd Nieuwland echter door allen gezocht en bemind ; hij 
was door zijn verstand, door zijne gesprekken, door zijne wijze 
van handelen, door zijne eenvouwigheid zelve, waarlijk be-
minlijk."17 

In zijn politieke opvattingen was Nieuwland, in tegenstelling 
met de doperse traditie, zeker niet neutraal. In 1781 predikte 
hij vaderlandsliefde en in zijn Doggersbankpoëzie kwam hij 
openlijk voor zijn politieke mening uit. In 1784 steunde hij met 
een gedicht de Leidse studentengemeenschap die met geweld 
een oproer van de Oranjegezinden in de stad had helpen onder
drukken. In 1787 was hij na een beraad van 14 dagen bereid in 
Utrecht de zetel te gaan bezetten van Hennert, die om zijn 
stadhouderlijke sympathieën de universiteit had moeten ver
laten. Door het verzetten van de wet in Utrecht, in september 
1787, keerde Hennert terug en werd de benoeming van Nieuw
land ingetrokken. „Deeze teleurstelling bedroefde Nieuwland, 
en wel te meer, dewijl hij zich nimmer in Staatsgeschillen had 
ingelaaten, geene betrekkingen in de Provintie Utrecht had, 
geene bewegingen gemaakt had om dit ampt te bekomen."18 

Inderdaad was hier geen sprake van politieke activiteit, maar 
deze post zou Nieuwland zeker niet aangeboden zijn, als hij 

17 J. H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, blz. 99. 
" idem, blz. 71. 
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in politicis geen opvattingen had gehuldigd, die tegengesteld 
waren aan die van Hennert. Want „'t was genoegzaam bekend, 
dat zijn denkwijze instemde met de gevoelens van die partij, 
welke men door Pruissische bajonetten het zwijgen had opge
legd."19 Na de „omkeering van zaaken" in september 1787 is 
het Nieuwland ook inderdaad kwalijk genomen, dat hij het 
beroep naar Utrecht had aangenomen. Men zei „dat dit veel-
ligt zijn verdere bevordering zoude kunnen beletten, en dat 
hij een Verhaal had moeten opstellen van het geen hij ten dien 
opzichte gedaan had."20 Nieuwland heeft zich bij het vormen 
van zijn politieke denkbeelden ontegenzeggelijk laten be
ïnvloeden door de omgeving waarin hij als tienjarige jongen 
terecht kwam en die duidelijk uitgesproken politieke idealen 
koesterde. Of zijn tamelijk oppervlakkige en incidentele be
moeiingen met deze „wereldse zaken" zijn innerlijk doperse 
houding van wereldvreemheid in erge mate heeft aangetast, 
kan men met reden betwijfelen, gezien zijn uiterst zachte en 
irenische natuur. 

In de rijmen die hij thuis had gemaakt, had Pieter herhaal
delijk gesproken over de naastenliefde, o.a. in het gedicht Op de 
barmhartigheid. Een echo hiervan horen we in Deernis, eveneens 
geschreven in dejaren van zijn verblijf bij Bern. de Bosch I I . 

De Deernis. 
„ô Deernis! eedle drift van 't menschelijke hart, 

Gewenschte steun der hoop! beminlijkste aller pligten! 
Uw vriendelijke hulp verzacht der armen smart, 

En kan, door milden troost, der droeven rouw verligten. 
Gij leerde, op dat het zuur des levens werd verzoet, 

Door nutte kunde en vlijt, der kranken kwaal genezen. 
De stugge Stoïcijn banne u uit zijn gemoed, 

En steil' zijn hoogst geluk in staal of steen te wezen. 
De ware grootheid, die den Godsdienst hulde biedt, 
Veracht haar eigen ramp, die van haar naasten niet."21 

l' J . van Reyn, Pieter Nieuwland als Geleerde, Dichter en Mensch, in Het Leeskabinet, 
nr. 7, Amsterdam 1865, blz. 25. 

20 J . H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, blz. 152. 
21 Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland, Haarlem 18273, blz. 85. 
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Het algemene begrip naastenliefde is echter niet concreet 
genoeg voor praktisch gebruik: omdat het alomvattend is, 
blijft het gemakkelijk onpersoonlijk. Ieder die er ernst mee wil 
maken, zoekt naar vormen die hem zelf het meest zeggen en 
die aangepast zijn aan zijn karakter en levensomstandigheden. 
Nieuwland nam als praktische leefregel: „Met ieder (omgaan) 
naar deszelfs aard, en niet naar eigen zin!"22 Bijgevolg nam de 
menslievendheid van Nieuwland zoveel vormen aan als er 
mensen waren waarmee hij in aanraking kwam, en zoveel fa
cetten als er omstandigheden waren waarin hij die mensen 
aantrof. Zo hield hij rekening bijv. met de aard der dienstboden 
die bij fam. De Bosch in betrekking waren. Dit bleek niet alleen 
uit zijn gezeglijkheid jegens hen, maar ook doordat hij „alles 
wat aangenaam of leerzaam was, van de huishoudingskamer in 
de keuken wist over te brengen en zoo ook zij nog wat nieuws 
en vreemds hoorden en leerden."23 Ook had hij al gauw ont
dekt, hoe hij moest omspringen met de kinderen uit de deftige 
familie- en bekendenkring van De Bosch, want hij verplichtte 
ze aan zich, ondanks hun geboortepretenties, niet zozeer door 
zijn zachtheid en vriendelijkheid, als wel door zijn behulpzaam
heid, door n.l. aan hun nood of eigenbelang, bijv. op het gebied 
van studie en huiswerk, tegemoet te komen. 

Eveneens om de mensen ter wille te zijn, toonde hij in gezel
schappen zijn kunst of kunstjes. Ook na zijn trouwen ging hij 
hier rustig mee door: „Zijne geestige, en misschien al te leven
dige, gade kon zich niet verzadigen in velerlei onschuldig ver
maak, om hem in allerlei kleed bij vriendenmalen te steken, in 
allerlei plannen tot vervrolijking van anderen te doen deelen, 
hem met allerlei bezwaar van redevoering in rijm en onrijm, 
op gegeven onderwerpen, met dadelijke vergelijkingen der 
meest aan elkander vreemde dingen, te belasten, met één 
woord om overal te toonen, hoe haar man boven de gewone 
kleingeestigheid der onschikkelijke geleerden verheven was."24 

2 ï Gedichten en Redevoeringen van Pieler Nieuwland, Amsterdam 1824, blz. IX . 
M idem, blz. IX. 
" idem, blz. XV. 
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Alleen omdat de betrokkenen ze op prijs stelden, heeft hij zijn 
leven lang talrijke gelegenheidsgedichten geschreven, ofschoon 
Kinker van mening was, dat dit beneden de stand van Nieuw-
lands gangster was: „Dan, die Gelegenheids-Gedichten, waar
door zij geheel suf begon te worden, deeden er ook geen goed 
aan. Altijd met een doop-, trouw- of doodboek in de handen te 
loopen, om te zien wie er jaarig, getrouwd of gestorven is — 
daar was zij toch te goed voor."25 Maar Nieuwland gaf er blijk
baar de voorkeur aan met ieder „naar deszelfs aard" om te gaan 
en zijn dichterlijk vermogen dan maar aan dit principe dienst
baar te maken. 

Dezelfde houding deed hem ook slagen als docent: „Wat zal 
ik gewag maken van den gemeenzamen ommegang, waarin 
hij met ons als met zijne medemakkers verkeerde, ons altijd 
met gelijke bereidwilligheid ontving: en in onze letteroefe
ningen behulpzaam was? Gij allen weet mijne vrienden, hoe 
wars hij was van alle schoolsche ingetogenheid, gij draagt 
getuigenis van den meerderen invloed, dien hij begreep dat 
een vriendelijke gemeenzaamheid boven een stroeve stugheid 
te weeg moest brengen : en bij het herdenken aan Nieuwland, 
zult gij u nimmer de beeltenis der hoogmoedige geleerdheid, 
maar der zedige beminnelijkheid voor ogen stellen."28 Als 
hoogleraar was hij „minder als een leermeester, dan als een 
broeder, in de grootste gemeenzaamheid ; ... hij sprak met hen 
als met zijne gelijken, en werd echter altoos door hun geëer
biedigd. Hij deelde hun, in de gemeenzaamste gesprekken, 
zijne altoos nuttige gedachten over allerlei onderwerpen mee-
de: hij trok aller aandacht door zijne wijze van voorstellen, 
aller genegenheid door zijnen eenvoudigen ommegang."27 

Ook heel gewone mensjes behandelde hij met zeer grote 
fijngevoeligheid: „Hij was zo bezorgd om niemand te mis
hagen, dat hij ongestraft alle beleedigingen zou hebben laten 

21 J . Kinker, Post van den Helicon, Amsterdam 1787, blz. 122. 
26 J . W. van Sonsbeeck en D. J. van Lennep, Ter Nagedachtenis van P. Nieuwland, 

Leyden 1794, blz. 26. 
*' J . H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, blz. 96. 
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voorbijgaan, en hij nimmer een hard woord, zelfs tegen zijne 
bedienden heeft gesproken. Zijne laatste bediende verstond de 
fransche taal, en schoon zij ook de Nederduitsche magtig was, 
sprak hij haar altijd in het Fransch aan 'omdat men bevalliger 
en minder aanstotelijk in die taal zijne beveelen kan geven'."28 

Vandaar ook zijn bereidwilligheid om behoeftigen en nood
lijdenden bij te staan en „dit deed hij, naar de mate van zijne 
omstandigheden, ruim."29 

Met de verworvenheden van zijn geest was hij niet minder 
mededeelzaam : „Hij deelde gulhartig aan anderen meede wat 
hij wist", wanneer men er misbruik van maakte „deed het hem 
één ogenblik aan, doch het maakte geenen diepen indruk op 
zijne zuivere ziel."30 Van zo'n misbruik maakt Nieuwland 
melding in een brief aan de schuldige, een Spaanse zee-officier, 
J . Mendoza Rios, die bij een bezoek aan Nieuwland in goed 
vertrouwen enige gegevens had gekregen over een wetenschap
pelijke methode, maar die deze naderhand had gepubliceerd 
alsof ze van hem waren. De briefis van eind 1792 of begin 1793 : 
„...J'avais deja arrangé avec lui [Von Zach, van Saxen Gotha] 
l'impression du memoire en question soit dans les Ephemerides 
de Berlin publiés par M. Bode soit dans un recueil qu'il se pro
pose de publierlui même, quand j ' a i trouvéle votre dans la Con
naissance des Temps pour 1793. Je vous avoue librement quej 'ai 
été frappé de n'y voir aucune mention du mien dont la demon
stration et les figures sont presque conformes au votre, et d'y 
voir publiées les formules de M. Brindsley que vous m'aviez 
promises. Ce qui m'embarassait surtout c'était que cette pu
blication rendait une partie de mon travail inutile et lui ôtait 
tout le peu d'intérêt qu'on aurait pu y prendre.. . Un seul mot 
de votre part avant la publication de votre memoire aurait 
suffi pour me rassurer et je vous aurais cédé sans la moindre dif
ficulté tout ce qui aurait pu vous interesser dans cette bagatelle, 
sans penser a en publier jamais rien."31 In een brief van Nieuw-

" idem, blz. 85. 
^ J . H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, blz. 92. 
ω idem, blz. 92. 
" U.B.L. Westeur. Hs. 
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land aan J . H. van Swinden, op 18 augustus 1792 geschreven 
vanuit Seeberg bij Gotha, is de toon aangaande dit voorval 
echter heel wat minder mild: „...Vous serez bien étonné de 
trouver dans la Connaissance des Temps de 1793, qui vient 
de paraître un memoire de M. Mendoza sur la methode de 
Douwes, ou vous trouverez ma demonstration, mes figures etc. 
écrit après que je lui ai communiqué mon mémoire sans qu'il 
daigne de faire aucune mention de moi. Heureusement j ' a i 
comporté mon mémoire, corrigé de la main de M. de la Lande, 
de sorte queje puis lui prouver le vol. J'écrirai la dessus à Paris 
et à Bode. Je donnerai mon memoire dans Bode." En in een 
brief aan dezelfde van 14 september 1792 : „.. .J 'ai examiné de 
plus près le memoire de Mendoza. Il a singulièrement em
brouillé tout. J e ne sais presque s'il a volé ou non. Mais ce qui 
est très sur, c'est qu'il a eu mon memoire, qu'il en a fait usage 
et qu'il n 'a pas daigné me nommer d'un seul mot. . ." 

Vreugde deelde Nieuwland graag met anderen, droefheid 
hield hij maar liefst voor zichzelf: 

„De ware grootheid, die den Godsdienst hulde biedt 
Veracht haar eigen ramp, die van haar naasten niet."32 

In verband met het overlijden van zijn vrouw zei hij : „Indien 
ik mezelf niet kan opbeuren, zal zeker niemand het kunnen." 
In het gedicht bij die gelegenheid gemaakt, zoekt een gefolterd 
man naar een houvast, om niet met de golven van verdriet en 
wanhoop te worden meegedreven. 

Als iets groots en wezenlijks had Nieuwland, blijkens zijn 
kinderrijmpjes, ook de eenvoud en daarmee samengaand de 
waarachtigheid aangevoeld. Deze eigenschappen kenmerkten 
eveneens zijn later leven: „Indien men overweegt den ge
dungen lof, den jongeling gegeven, die dikwerf als een vreemd 
verschijnsel in kransjes en bijeenkomsten rondgevoerd, zijne 
kunst overal moest vertoonen; indien men nagaat den regt-

Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland, Haarlem 1827*, blz. 85. 
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matigen roem van allerzeldzaamste leergierigheid en bevat
ting, verworven van leermeesters als Van Swinden, Wytten-
bach en De Bosch, dan zou menig jeugdig gemoed, zoo zacht 
en gevoelig gesteld, als dat van Nieuwland, het gif van eigen
waan met volle teugen hebben gedronken; maar zijne beschei
denheid en niet minder zijn gezond verstand deden hem vast 
inzien, dat met den eigenwaan in te laten, de lust en gelegen
heid tot leeren vervlogen, en dat hij jegens zijne weldoeners, 
leermeesters en bovenal jegens den Allerhoogste slechts zich 
dankbaar behoefde te voelen, om nederig en leerzaam te 
blijven."33 Naderhand beschouwde Nieuwland het zelf als een 
wonderwerk, dat hij niet het pedantste jongetje ter wereld ge
worden was.34 

Aan deze voorkeur voor eenvoud en waarheid gaf hij uit
drukking door als zijn dierbaarste zinspreuk te kiezen : „simplex 
sigillum veri". Deze was niet door Nieuwland zelf uitgedacht, 
maar van een groot voorganger overgenomen. Herman Boer-
haave, op 23 september 1738 overleden te Leiden en in de 
Pieterskerk aldaar begraven, kreeg in september 1762 een graf
teken. O p een medaillon is zijn beeltenis aangebracht, in grijze 
ouderdom - hij is zeventig jaar geworden - , met daaronder zijn 
gewone zinspreuk: „simplex sigillum veri".35 Pieter Nieuwland 
heeft zich de spreuk vanBoerhaaveblijkbaar eigengemaakt; 
hij zal er zeker zijn reden voor gehad hebben, in ieder geval 
wijst het feit dat zijn eenvoud en drang naar waarheid naar 
buiten opvielen, erop dat de spreuk voor Nieuwland ook wer
kelijk iets betekende. „De eenvoudigheid zat voor in al zijn 
verrichtingen." - „Naar evenredigheid zijner verheffing scheen 
hij de schaal zijns zelfsgevoels te doen dalen ; en het is moeilijker 
te bepaalen of hij kundiger dan nederiger was." - „In Nieuw
land verenigden zich vlugheid en geheugen, wijsbegeerte en 
smaak; kunde en nederigheid. Men ziet deeze tegen elkaar 

M Gedichten en Redevoeringen van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1824, blz. IX. 
M J . H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, blz. 87. 
ss G. C. NijhofF, Schets van het Leven en de Physiologie van Herman Boerhaave, Am

sterdam 1881, blz. 28. 
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overgestelde zielshoedanigheden zelden te zamen." - „Het 
eerste dat ik in Nieuwland bewonderde was de verhevenste 
kunde gepaard met de zedigste nederigheid. - Hoe zelden vindt 
men deze vereend! Maar vooral, hoe zelden bij hen, die uit 
zulke laage beginselen tot dien trap van schranderheid en 
hoogagting zijn opgeklommen."36 

Zijn behoefte aan echtheid en waarheid spreekt ook uit zijn 
beginsel : de eer te beminnen en de roem te versmaden, waarbij 
hij onder eer verstaat: bezorgd zijn om wat men waarlijk is; 
en onder roem: bezorgd zijn om wat anderen van je denken. 
„Hij beschouwde de roem als een kelk vol zeewater, dat de 
dorst aanzet in plaats van dien te lesschen ; en besloot dus liever 
gééne dan ééne teug daaruit te nemen. Hij wraakte allen lof, 
en wist, door eene eigenaardige wending van gesprek, den 
roem, dien men hem wilde toezwaaien, voor te komen. J a , 
niemand van hun die Nieuwland kenden zou het gewaagd 
hebben hem in zijne tegenwoordigheid te prijzen."37 

Hij zag een noodzakelijk verband tussen de twee termen van 
zijn spreuk : eenvoud en waarheid. Waar de eenvoud ontbreekt, 
wordt de waarheid geweld aangedaan: „De opgeblazenheid 
der geleerden beschouwde hij als de verduistering hunner kun
digheden."38 Zonder de eenvoud kan de waarheid niet altijd 
en overal binnenkomen ; maar hult ze zich in het kleed van de 
eenvoud, dan wordt ze gemakkelijker opgenomen en aanvaard. 
Nieuwland had als grondbeginsel: „met bescheidenheid zijn 
gevoelen uiten om zelf, indien men gedwaald had, met minder 
vooroordeel overtuigd te worden, of anderen, indien men ge
lijk had, des te gemakkelijker te overreeden... In de gezelschap
pen en bijeenkomsten was het Nieuwland altoos die het ne
derigste zijn gedagten zei, maar tegelijk die het bondigst 
redeneerde, en het zekerst overtuigde."39 Vooral tegenover 
ouderen en hoger geplaatsten was zijn bescheidenheid een aan-

*' J . W. van Sonsbeeck en D. J . van Lennep, Ter Nagedachtenis van P. Nieuwland, 
Leyden 1794, resp. blz. 26, 19, 17, 18. 

»' idem, blz. 21. 
39 idem, blz. 21. 
»· idem, blz. 19 en 20. 
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beveling voor de waarheid die hij voorstond: „Vroeg men zijn 
oordeel en verschilde dat van lieden van meerder jaren, hij 
omkleedde het als met het fluweel van twijfeling of zedige be
denking."40 Een aardig voorbeeld hiervan is een brief die 
Nieuwland schreef aan de hooggel. Damen en waarin hij mel
ding maakte van een uitzonderlijke vondst in de sterrenkunde, 
waarnaar generaties geleerden, Newton incluis, tevergeefs had
den gezocht: de aanduiding van de oorzaak der helling der 
ecliptica. De briefis van eind 1791 of begin 1792: „...Il m'est 
venu une idée qui est entièrement fausse et ridicule, ou ex
trêmement intéressante." Dan volgt de uiteenzetting van de 
stelling en daarop aansluitend: „Si je n'ai pas fait de faute de 
raisonnement jusqu'à présent, si je parvenois à trouver l'angle 
φ = 23 \ je croirois avoir fait une découverte de la première 
importance: mais je crains bien que je ne me trouve dans la 
première de ces deux cas : tant de génies se sont occupés de ces 
questions, qu'ils auroient sans doute trouvé cela, si cela etoit 
ainsi: cependant je ne vois pas d'erreur."41 

Zijn bescheidenheid werd nooit bleuheid die hem verhin
derde voor zijn mening uit te komen ; hij bleef altijd oprecht 
èn bescheiden: „Hij was vrijmoedig, niet vrijpostig. Verhief 
de heer De Bosch Homerus tot de wolken; hij erkende nooit 
het geduld te hebben gehad, denzelven geheel, ten minste niet 
achteréén, te hebben doorgelezen. Schilderde deze hem af al 
het verlokkende van Letter- en Dichtkunde, hij oefende zich 
niet minder met geestdrift in de Meet-, Schei- en Sterrekunde. 
Prezen de Heeren Van Swinden en Aeneae de vastheid der 
nauwkeurige wetenschappen boven dichterlijken en letter
kundigen zwier; hij toonde hun het uitnemend verband van 
beiden in een dichtstuk, als de Orion."42 

Zijn bemoeienis met deze uiteenlopende gebieden van het 
menselijk weten kwam bij hem niet, of niet alleen voort uit 

40 en " Gedtchtm en Redevoeringen van Pteter Nieuwland, Amsterdam 1824, blz. XI. 
41 J H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, blz. 144. 

Chr. H. Damen werd 3 nov. 1754 gedoopt te 's-Gravenhage, in 1785 werd hij 
hoogleraar ш de hogere wiskunde te Leiden. Na zijn dood, 5 april 1793, volgde 
Pieter Nieuwland hem op Р. С Molhuysen en P. J Blok, NNBW, VI, 371. 
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zucht naar waarheid, ook de eenvoud had daarin zijn plaats. 
Want toen hij op een gewichtig moment in zijn leven het be
sluit nam zich voortaan te bekwamen in de exacte vakken, 
wilde hij aan de letterkunde niet helemaal vaarwel zeggen, 
niet zozeer, omdat hij zo graag liefhebberde in dit vak, maar 
mede, omdat hij de beoefening van letterkunde noodzakelijk 
vond om eenvoudig te kunnen blijven : „Hij oordeelde de Let
terkunde, in het algemeen, niet te moeten verwaarlozen: hij 
kende haare waarde in alle de omstandigheden des levens; hij 
wist, dat men nimmer in staat is behoorlijk te onderwijzen, zo 
men geene genoegzame vorderingen in de Letterkunde heeft 
gemaakt; hij vreesde verwaandheid, en hield zich zo wel uit 
den aart der zaaken, als uit ondervinding overtuigd, dat 'er 
geene soort van menschen te vinden is, die meer verwaand zijn 
en lastiger tevens, dan Wiskunstenaars, die niets dan zuivere 
Wiskunde verstaan."43 

Ook als docent hield hij van beginselen die waarheid en 
eenvoud voorstaan. Hij nam zich voor om wat hij „wilde 
doen weten, gemakkelijk, duidelijk en aangenaam voor te 
dragen, niet zichzelven of anderen, maar waarheid en weten
schap voor te staan en te prediken, niet van zichzelven of zijne 
werken te spreken, veel min den naam en de verdiensten van 
anders denkenden, bij monde of geschriften, te verkleinen."44 

Reeds in zijn kinderjaren had Nieuwland rechtschapenheid 
en plichtsbesef als iets belangrijks leren waarderen. De door
werking hiervan is in zijn later leven goed te bespeuren. Duide
lijk kwam deze aan het licht, toen hij op 29 april 1789 werd 
aangesteld als lector aan het Athenaeum in de wis-, sterren- en 
zeevaartkunde. Tot dan toe was hij uitsluitend wetenschappe
lijk werkzaam geweest, n.l. in de commissie die zich bezig hield 
met het bepalen van de lengte op zee en het verbeteren van 
zeekaarten. Daarin had hij tot taak gehad de sterrenkunde, 
vooral voor wat het mathematisch gedeelte betreft, op de zee-

48 J . H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, blz. 50. 
44 Gedichten en Redevoeringen van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1824, blz. XII I . 
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vaartkunde toe te passen. Dit bedrijven van wetenschap gaf 
hij' op, omdat hij zich verplicht voelde de nieuwe benoeming 
te aanvaarden met alle consequenties van dien: „Nieuwland 
namelijk oordeelde, in de onmiddellijke verpligting te zijn, om 
alles aan de pligten, die hem waaren opgelegd, altoos te moeten 
opofferen ; gevolglijk, moest hij zijne verhevene mathematische 
Bespiegelingen (welke hem toen reeds eenen onsterfelijken 
naam zouden verworven hebben, indien hij dezelve voltooid 
en uitgegeven had...) wederom geheel terzijde stellen, en het 
is om die rede alleen, dat deeze schoone stukken zoo lang, tot 
groot nadeel der Wetenschappen, zijn blijven liggen. Nieuw-
land was begeerig naar roem, doch met ondergeschiktheid aan 
pligt. De schrandere Damen schreef eens aan Nieuwland, over 
de zoo evengenoemde verheven mathematische bespiegelingen ; 
ontveinsde niet, dat hij, zoo voortgaande, eerlang onder de 
eerste Wiskunstenaars zoude geteld worden; dat hij, in één stuk 
deezer bespiegelingen Euler had overtroffen... Doch zijne aan
stelling als Lector daar zijnde, voelde hij zijnen pligt, offerde 
zijnen roem aan denzelven op en zeide mij bij zeekere gelegen
heid: 'Ik zal dan geen Euler kunnen worden! ik zal mij dus 
met een laager rang vergenoegen'." Van Swinden erkent er 
„den verdienstelijken wijsgeer in, den man, die liever een 
nuttig Burger, dan een beroemd Geleerde verkoos te zijn ; liever 
het genoegen smaakte van een rein geweten in het waarneemen 
zijner pligten, dan de streelende aandoeningen, welke roem en 
loftuitingen van Geleerden vergezellen."45 

Deze handelwijze duidt op een levenshouding waaraan be
redeneerde principes ten grondslag liggen: het is tevens een 
vasthouden aan van thuis geëerfde opvattingen. Uit een oog
punt van plicht schuift Nieuwland hier de beoefening van de 
wetenschap naar het tweede plan; om dezelfde reden zal hij 
enige jaren later de toeleg op de wetenschap weer op de voor
grond plaatsen. Toen hij n.l. hoogleraar was geworden te 
Leiden, „begreep (hij), dat, wanneer men op zich zelven staat, 
het geoorloofd is naar roem te streeven, mits het niet eene 

** J . H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, blz. 72. 
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hoofdbedoeling van onze daaden zij, en te angstvallig gezocht 
worde ; want dat men dan gevaar loopt spoedig de paaien der 
zedigheid te buitentegaan, en 't geen in den beginne prijslijk 
was, in ondeugd te zien ontaarten: maar dat het een pligt 
wordt, zich eenen naam te maaken, wanneer men als Hoog
leeraar aan eene Academie geplaatst is: vermits het welzijn 
eener Academie van den roem der Hoogleeräaren grootendeels 
afhangt : dat eene Academie vervallen moet, al ware zij met de 
kundigste mannen bezet, zo dra deeze zich niet door hunne 
werken of daaden beroemd maaken, en dus de Academie in 
vergetelheid brengen. Hoe Nieuwland met meerdere naauw-
gezetheid op het stuk van pligt dacht; hoe meer hij doorzag, 
dat eene en dezelfde zaak, in deeze omstandigheden tot eenen 
zeekeren graad slechts loflijk, in andere, zelfs in den hoogsten 
graad, pligt wordt; hoe ijveriger hij ook oordeelde, aan die 
zaak, als pligt beschouwd, te moeten arbeiden."46 

Als Van Swinden de eigenschappen bespreekt van de echte 
wijsgeer, zegt hij : „Nieuwland was het in den volsten zin, in
dien iemand, die, altoos volkomen aan Gods beschikkingen 
onderworpen, telkens met ter zijde stelling van zijne eigene be
geerte, alle zijne vermogens aanwendt om dat geen te vol
brengen, wat zijn beroep van hem eischt, in dit beroep voor
naamlijk tracht uittemunten en nuttig te zijn, den naam van 
een verdienstelijken wijsgeer waardig is."47 

De bovengenoemde hoedanigheden van Pieter Nieuwland 
hebben alle een godsdienstige voedingsbodem. Het laatste 
citaat spreekt van een volkomen onderworpenheid aan Gods 
beschikkingen, die zijn plichtsbesef activeerde; het is een uiting 
van weerloosheid die voortkomt uit een gevoel van grote eer
bied en algehele afhankelijkheid jegens de Almachtige God, 
wiens volledig beschikkingsrecht wordt erkend. Dit gevoel lijkt 
me de grondstemming te zijn van Nieuwlands verhouding tot 
God, en de wortel tevens waaruit de besproken eigenschappen 

" idem, blz. 82. 
" idem, blz. 65. 
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van zijn persoonlijkheid als het ware organisch opgroeiden. 
Van deze fundamentele stemming: volledige afhankelijkheid 
jegens God in alles wat het bezit en het gebruik van zijn gaven 
van geest en gemoed betreft, is herhaaldelijk sprake: „Niets 
oordeelde hij van zichzelven te hebben, alles door Godes goed
heid. Godsvrucht was de grondslag van al, wat hij dacht of 
deed."48 Deze bewaarde hem voor hoogmoed bij voorspoed, 
voor neerslachtigheid bij tegenspoed. „Hij voelde diep de 
gunsten welke de Voorzienigheid hem in alle deeze opzichten 
(begaafdheid van een wonderkind, lessen van Aeneae, verblijf 
bij Bern. en Jer . de Bosch) boven zoo veele anderen, geschon
ken had; en zijne erkentenis evenaarde dit diep gevoel." „Dat 
hij alles aan God verschuldigd was, werkte in hem eene natuur
lijke zedigheid; zoo dat hij verstandigen den verschuldigden 
eerbied toedroeg, nimmer wijsheid bij de mingeöefFenden liet 
blijken, met de eenvouwigen kinderlijk omging." „Godvruch
tige gevoelens, diepe eerbied voor het Opperwezen, waren 
Nieuwland bijzonder eigen, en heel zijn volgend leven was er 
een bestendige toepassing van. Zijn ziel was op aarde deugd
zaam, vol eerbied voor het Opperwezen, doordrongen van 
godvruchtige gevoelens, gelaten in kommer en druk, altoos 
even zedig, in voorspoed en in glorie."49 

Het grondgevoel van afhankelijkheid en eerbied tegenover 
God had dus, zoals deze teksten dit laten zien, bij Nieuwland 
als natuurlijk gevolg: dankbaarheid, een geringe dunk van 
zichzelf, de juiste houding tegenover medemensen, godgelaten-
heid en lijdzaamheid in moeilijke levensomstandigheden, en, 
zoals reeds eerder is opgemerkt, een sterk ontwikkeld plichts
besef. 

Nieuwlands godsdienstige houding maakt ons nog iets anders 
duidelijk. Wie de voorafgaande korte beschrijving van de 
hoofdtrekken van zijn karakter en persoonlijkheid overziet, 
ontdekt dat er een plan zit in de manier waarop Nieuwland 

48 Gedichten en Redevoeringen van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1824, blz. XIV. 
*' J . H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, resp. 

blz. 41, 90, 16, 6. 
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werkte aan de opbouw van zijn leven. Hij volgde blijkbaar een 
vaste gedragslijn bij het nemen van verschillende beslissingen. 
In het kort komt dit hierop neer, dat het zijn grote zorg was 
erop toe te zien, dat bij het gebruik van de gaven van zijn geest 
niet tekort werd gedaan aan de dopers-evangelische mens in 
hem. Nog sterker : het terrein van de geest - de wetenschap -
mocht niet alleen geen schade doen aan de mens in hem, maar 
moest dienstbaar zijn aan of desnoods wijken voor de verwezen
lijking van het ideale mensbeeld dat hem in de Diemermeer 
was voorgehouden. Hij wilde vooral geen geleerde en dichter 
zijn ten koste van hoedanigheden waarvan hij als kind reeds 
had geleerd, dat ze zwaar wegen op de weegschaal van de 
eeuwigheid, zoals afzijdigheid van het wereldse, naastenliefde, 
plichtsvervulling, eenvoud en waarachtigheid. Geleerde en 
dichter was hij zo zonder moeite, terwijl de realisering van een 
ideale menselijkheid voortdurend de aandacht bleef vragen 
van een levenswijs inzicht dat getoetst was aan hogere normen. 
Nieuwland droeg een bekommernis met zich mee om zedelijke 
gaafheid; hij wilde geestelijk niet scheefgroeien. Harmonische 
groei was bij hem primair, en daarom ging hij met ieder naar 
diens aard om, daarom zocht hij naar motieven en middelen 
om eenvoudig en oprecht te blijven, daarom stelde hij, waar 
het nodig bleek, plicht boven roem. Als het mensbeeld uit de 
Bergrede maar de kans kreeg in hem tot volwassenheid te 
komen. 

Toonde Pieter Nieuwland zich zéér standvastig als het er 
om ging aan ethische beginselen vast te houden en deze in zijn 
leven te realiseren, op leerstellig gebied was hij veranderlijk. 
De oorzaak hiervan moet reeds gezocht worden in zijn prille 
jeugd: zijn ouders behoorden tot verschillende kerkgenoot
schappen. De Bijbel was echter hun gemeenschappelijke bron: 
„Zijne Ouders, hoewel zij in hunne begrippen over sommige 
stukken der leerstellige Godgeleerdheid, verschilden, oordeel
den echter de waare gronden van Godsdienst en Deugd, in de 
Heilige bladeren te moeten zoeken, en laazen dagelijks overluid 
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in den Bijbel."60 Het is niet goed denkbaar, dat de ouders hun 
zoon reeds in zijn eerste kinderjaren inlichtten over hun ge
schillen op geloofsgebied. Pieter las dus waarschijnlijk de H. 
Schrift, ten minste voor wat het leerstellige betreft, zoals dit 
van een kind van zijn leeftijd en begaafdheid te verwachten 
was; hij zal de tekst begrepen hebben naar de mate van zijn 
ontvankelijkheid en daarbij wat uitleg gekregen hebben van 
zijn ouders, maar zonder hulp van een kritisch apparaat. 

Toen Pieter door zijn ouders - eenvoudige gelovigen van het 
platteland - werd afgestaan aan de geletterde patriciërskringen 
van Amsterdam, kwam hij in een godsdienstig andere sfeer 
terecht. De families De Bosch en De Vries waren doopsgezinden 
van de Gemeente bij het Lam;5 1 dezen waren vrijzinniger dan 
de mennisten, waartoe Pieters moeder behoorde, en dan de 
lutheranen, het kerkgenootschap van vader Nieuwland. De 
genoemde tak van doopsgezinden heeft altijd wat meer soepel
heid gekend in zijn aanpassing aan omstandigheden dan die 
van de mennisten, die aan de traditie gehecht waren. Na de 
vervolging waren hele groeperingen van doopsgezinden op
timistischer geworden in hun levensbeschouwing: ze gingen 
zich thuis voelen in de verworpen wereld ! De vroedschap van 
Amsterdam was de doopsgezinden zeer genegen, omdat ze uit-

50 idem, blz. 15. 
61 Mennisten waren volgelingen van Menno Simonsz. Ze waren ervan over

tuigd, dat een zekere rechtzinnigheid in de leer onafscheidelijk was van de christe
lijke belijdenis. Ze zagen hiermee een tijdelijke vorm van de doopsgezinde be
weging - Menno en zijn leer - voor het wezen aan. De vrijzinnigen d.e.t. hadden 
een juister inzicht in de beginselen van de broederschap. Ze wilden van geen 
leergezag weten en noemden zich doopsgezinden. Deze tegenstelling ziet men de 
gehele geschiedenis door: strenge Friezen t.o. de Waterlanders, in 't begin van de 
17e eeuw; 40 jaar later Zonisten t.o. Lamisten. Dit waren twee Amsterdamse ge
meenten, die hun naam ontleenden aan de kerk waar ze hun dienst hadden. 
Zon en Lam. De Zonisten hadden de belijdenissen van De Reis en Pieter 
Arendsz., de Lamisten waren vrijzinnig. Tijdens de 18e eeuw werden de 
scherpe kanten van de geschillen afgeslepen. Bij de Zonisten kwam langzamerhand 
een vrijzinnige geest. De strengeren onder hen zochten later aansluiting bij de 
hervormden, de gematigden gingen over naar de Lamisten. In 1743 waren in 
Amsterdam 1500 Lamisten en 500 Zonisten. In 1801 had de samensmelting plaats 
tussen Zonisten en Lamisten. Aldus verschilden ze in hun godsdienstige opvat
tingen in niets meer van de remonstranten. In de „Acte van Vereeniging" werd 
geen artikel omtrent het leerstellige opgenomen. Zie W. J. Kühler, Het Socinianisme 
in Nederland, Leiden 1912. 
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blonken in de handel.62 Met de jaren traden ze dus uit hun 
maatschappelijke afzondering te voorschijn, echter met be
houd van hun zedelijke idealen. 

In de achttiende eeuw vooral sleten de scherpe kanten van 
bestaande geschillen meer en meer af, zoals bijv. die tussen 
Zonisten en Lamisten. Onder beschaafde kringen nam de tole
rantie hand over hand toe : kwesties van leerstellige aard raak
ten op de achtergrond. Heel andere terreinen kregen de aan
dacht. Het tijdperk van de Verlichting was aangebroken en 
bracht de autonomie van de rede. De belangstelling ging nu 
uit naar filosofie, natuurwetenschappen en bijbelexegese, en 
bij alle drie voerde de rede het hoogste woord. Letterkunde, 
vooral poëzie, vond tal van beoefenaars. De doopsgezinden 
deden volop mee. Cornells Loosjes gaf in 1761 de Vaderlandsche 
Letteroefeningen uit. Aan het doopsgezinde Loosj es-geslacht heeft 
verder de Algemeene Konst en Letterbode van 1788 zijn ontstaan 
te danken. Door veler on-godsdienstige interesses groeide er 
een geest van verslapping en onverschilligheid betreffende de 
belangen en het bestaan zelf van het genootschap.53 Hesseling 
bijv., sinds 1787 hoogleraar aan het doopsgezind seminarie te 
Amsterdam, scheen enigszins in een kwade reuk te staan om 
de grote ijver waarmee hij - theoloog - fysica onderwees!54 

Deze voorliefde voor de beoefening van de exacte wetenschap
pen leert ons de richting kennen van het theologische denken 
bij het genootschap der doopsgezinden: het klare, duidelijke, 
vrije onderzoek werd er voorgestaan. De redelijkheid van het 
christendom werd beschouwd als het beste bewijs van zijn 
goddelijkheid.55 De beide broers Jer . en Bern. de Bosch waren 
zulke doopsgezinden : Jerónimo kwam er later zelfs toe, om de 
zedenleer van de kritische wijsbegeerte van Kant in Latijnse 

" W. J . Kühler, Geschiedenis der Nederlandsehe Doopsgezinden in de Zestiende Eeuw, 
Haarlem 1932, blz. 454 en 455. 

58 W. J. Kühler, Het Socinimisme in Nederland, Leiden 1912, blz. 251 en 252. 
Zie ook N. van der Zijpp, Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland, Arnhem 1952. 

54 S. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der Doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht 
en Gelderland, Amsterdam 1847, He dl. blz. 125, 126, 179. 

" Chr. Sepp, Proeve eener Pragmatische Geschiedenis der Theologie in Nederland van 
1787 tot 1858, Amsterdam 1860, blz. 105. 
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verzen te bezingen.58 Ze deelden in de roem die de doopsgezin
den zich geleidelijk hadden verworven om hun wereldkennis, 
geleerdheid en liefde voor de wetenschappen en kunst. Omdat 
ze gezag hadden in hun kring en als leiders werden beschouwd, 
zullen ze mede de sfeer hebben bepaald, die Blaupot ten Cate 
als volgt typeert: „Er was bijkans geen plaats, waar men niet 
hoorde van allerlei vermakelijkheden : samenkomsten over wijs
gerige onderwerpen, natuurlijke historie, natuurkunde, ge
schiedenis, kortom over allerlei onderwerpen van behandeling 
en gesprek, behalve over godsdienst, en het allerminst over ken
merkende en betwiste punten.. . Meestal stonden de Doops
gezinden bij deze verenigingen op de voorgrond. Velen ge
raakten op het denkbeeld, dat het kerk gaan een nutteloos werk 
is, daar God toch niet woont in tempelen met handen gemaakt, 
daar het toch vooral aankomt op deugd en liefde, op een ge
trouwe vervulling der beroepsplichten, op de bevordering van 
het algemeen belang, enz."57 

Van het leerstellige bleef niet veel over : vooral het geloof aan 
de volgende drie hoofdpunten kwam in het gedrang: het 
mysterie van de H. Drievuldigheid, van de Godheid van 
Christus, en van de verlossende kracht van Christus' lijden en 
dood. De Duitse theoloog Carl Friedrich Bahrdt vertelt, dat 
hij „toen hij in 1777 in Amsterdam verbleef, geïntroduceerd 
werd in een club van vijftig 'heldere hoofden', die elke vrijdag 
bijeenkwam om zich met wijsgerige gesprekken en nieuwe 
letterkunde bezig te houden. Een bejaard advocaat Lafontaine, 
richtte 't eerst 't woord tot hem en vroeg lachend: Mijnheer 
Bahrdt, zijn er bij u nog die aan een Drieëenheid gelooven? 
Een uitbundige vrolijkheid ontstond bij die zonderlinge wel
komstgroet."58 

Pieter Nieuwland kwam in een milieu waarin geen leergezag 
werd aanvaard. Of familie De Bosch persoonlijk, op bijbelse 

" Jer. de Bosch, Poêmata, Utrecht 1803. 
" S. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der Doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht 

en Gelderland, Amsterdam 1847, blz. 176. 
•· W. J. Kühler, Het Socinianisme in Nederland, Leiden 1912, blz. 281. 
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gronden, de drie zojuist genoemde leerstukken aannam, is niet 
met zekerheid te zeggen, maar de jonge Pieter heeft in deze 
jaren twee gedichten geschreven over leerstellige onderwerpen, 
die handhaven wat hij bij zijn ouders geloofde en waarvan het 
me niet zou verwonderen, dat ze min of meer uitdrukkelijk een 
stellingname zijn tegen het verflauwend geloof waarmee hij in 
Amsterdam zeker in aanraking is gekomen. Immers ze hande
len juist over geloofspunten die in de hogere kringen van de 
metropool in discrediet raakten; tegelijkertijd wijst hij de rede 
als enige norm, ook in geloofszaken, van de hand. Het eerste 
gedicht De Verlossing des Menschdoms heeft als kerngedachte, dat 
wij door geloof deelachtig worden aan de verdiensten van de 
Heiland uit de hemel. 

In de eerste strofe verklaart de dichter de rede onmachtig 
om de handelwijze van God te doorgronden: 

De Verlossing des Menschdoms 

„ô Jezus ! bron van zegen ! 
Wat maakt U allerwegen 
Tot zondaars zoo genegen? 

Hier zwijgt het zwak vernuft 
Der broze stervelingen, 
Hoe diep het door kan dringen 
In ondermaansche dingen ! 

Hier staat verstand versuft!" 

Alleen het geloof leert ons zien en verstaan: 

„Gods heerlijkheid en luister 
Scheen lang bedekt in 't duister; 
Hij brak den dood zijn' kluister ! 

Die 's Heeren woord gelooft, 
Ziet zijnen Heiland dalen 
Uit 's hemels opperzalen, 

Zoo rijk van glans en stralen, 
Dat hij de zon verdooft." 

In de laatste strofe formuleert hij het geloof in Jesus' verlos
singskracht: 
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„De Heilzon is verschenen, 
Zoolang voorspeld voorhenen ! 
Hij zal ons weer vereenen 

Met God, den Heer van al ! 
Hij, die uit gunst ons spaarde. 
Bezocht dees stip, onze aarde, 
Daar elk van deugd ontaardde, 

Ten zoen van Adams val."59 

Het volgende gedicht, handelend over de Hemelvaart en de 
Zending van de H. Geest - waarmee tevens de H. Drievuldig
heid wordt erkend - , geeft ook duidelijk uitdrukking aan Pie-
ters geloof in bijbelse waarheden in zijn nieuwe omgeving in 
twijfel getrokken of verworpen: Christus, Zoon van God; de 
H. Geest; de verlossende kracht van Jesus' dood; behoud door 
het geloof: 

„De zalige koren 
Verheffen hun toon, 

En laten zich hooren. 
Ter eer van Gods Zoon. 

De Heer aller Heeren, 
Het eeuwige licht, 

Stijgt opwaarts ! Hem te eeren, 
Zij ieder ten pligt ! 

Verheft uwe klanken ! 
Hij redde ons uit nood. 

Laat ieder hem danken, 
Die zonden en dood 

Hun magt heeft ontnomen. 
Zijn gunst kent geen peil. 

De trooster zal komen, 
Het menschdom tot heil. 

De trooster zal dalen 
Van Jezus, ons hoofd, 

Uit de opperste zalen; 
Hij heeft het beloofd 

*· Nagelaten Gedichten van Puto Nieuwland, Haarlem 1827*, blz. 90. 
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Aan al, die gelooven 
In Gode hun Heer. 

Niets kan hun ontrooven 
Zijn woord en zijn leer. 

Wat heil is beschoren 
Aan Adams geslacht, 

In zonden verloren ! 
Messias, wiens kracht 

Den dood heeft verslonden, 
Verloste ons van schuld, 

Van alle onze zonden, 
De wet is vervuld."60 

Nieuwland kwam in de zomer van 1785 van Leiden terug 
naar Amsterdam. Hij had er sinds september van het vorig jaar 
college gelopen in filosofie, geschiedenis, welsprekendheid, ka-
noniek recht, natuur- en staatsrecht. In de lente van 1785 
echter was J . H. van S winden van Franeker naar het Amster
dams Athenaeum benoemd als docent in exacte vakken. Nieuw-
land heeft aan de verleiding niet kunnen weerstaan, om zich 
bij de beroemde Van Swinden te voegen, met als gevolg dat 
hij aan de geesteswetenschappen als hoofdbezigheid vaarwel 
zei. Het vertrek van Leiden naar Amsterdam was dus voor 
Nieuwland een beslissende stap wat betreft zijn studie-inte
resse. Maar er is nog meer uit gevolgd. Immers na verloop van 
nog geen jaar is hij overgegaan naar de Waalse kerk. In het 
Livre des membres admis depuis 1766-1834 van deze kerk staat op 
22 juli 1786 genoteerd „Pieter Nieuwland, par examen".81 

De Waalse kerk was een onderdeel van de gereformeerde 
kerk, maar erg op zichzelf. Een aparte klasse mensen behoorde 
er toe; ze hadden een eigen gemeente, eigen kerkeraad en 
diaconie, ook eigen lidmatenboeken; de dienst vond altijd 
plaats in het Frans. Van Swinden was van huis uit lid van deze 
kerk. Zijn voorouders hadden Frankrijk en hun bezit in de 
steek gelaten, omdat ze tot deze kerk behoorden. Geen wonder 

•0 idem, blz. 91. 
^1 Oud-Archief van Amsterdam, 47 E. 
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dat bij de volgende geslachten de belangstelling voor deze 
godsdienstige groepering veel van haar intensiteit behield. 
Bovendien hadden de leden, vanwege hun kleine aantal, veel 
nauwer contact met elkaar en voelden degenen die iets meer te 
betekenen hadden, gemakkelijker de verplichting, zich met de 
aangelegenheden van de gemeente intenser te bemoeien. Zaken 
van kerk en godsdienst kwamen in het dagelijkse leven vanzelf 
meer ter sprake. 

Zo ook bij Van Swinden thuis. Zelf zat hij in het bestuur van 
de Waalse kerk, van het instituut tot onderwijs aan de blinden 
en in dat van de wezenzorg. Hij toonde voor dit alles zoveel 
ijver en belangstelling, als had hij niets anders om handen.62 

J . van Lennep zegt over zijn godsdienstig leven: „Wie beter 
dan Van Swindens naastbestaanden en magen leerden de 
waarde en de invloed kennen van den godsdienst? Wie beter 
de troost, in het vertrouwen op Gods Woord gelegen? Die gods
dienst, dat vertrouwen, aan Van Swinden van de jeugd af in
geboezemd, waren in zijn verdere levensloop, door eigen over
denking en onderzoek zo onwrikbaar bij hem gevestigd, en zijn 
geest zo diep ingeprent, dat zij hem a.h.w. geheel bezielden en 
zich door heel zijn bestaan toonden... Van Swinden wist in 
wien hij geloofd had, van de jeugd af geloofd had, zonder ooit 
in zijn gevoelens te wankelen, ooit te schromen om dezelve rond 
en openhartig te belijden..."63 

Hoogstwaarschijnlijk heeft Van Swindens bezielde gods
dienstige en kerkelijke gezindheid een wervende invloed gehad 
op Pieter Nieuwland en dit is dan wel de aanleiding geweest, 
dat hij bij de Waalse kerk terecht is gekomen. Voor het feit 
echter dat er rond deze tijd in Nieuwland een nauwere aan
sluiting valt waar te nemen bij het leerstellig geloof, is waar
schijnlijk een diepere oorzaak aan te wijzen. Zoals gezegd, was 
thuis vooral nadruk gelegd op bepaalde deugden en gedra
gingen. Voor wat het leerstellige betreft, was er geen duidelijke 

·* G. Moll, Redevoering over Jan Hendrik tan Swinden, Amsterdam 1824, blz. 43. 
·* D. J. van Lennep, Lofrede op Jean Henri van Swinden, in de bundel: Hulde aan 

de Nagedachtenis van J. H. van Swinden, Amsterdam 1824, blz. 66 en 68. 
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taal gesproken, omdat de ouders het op dit gebied niet eens 
waren. De Bijbel was echter een gemeenschappelijke bron ge
weest en de jongen had geloofd wat hij had gelezen. De achter
docht tegen „de wereld", die thuis als een omheining het typisch 
eigene van de mennistische levensstijl had beveiligd, was rond 
het vrijzinnig-dopers milieu in Amsterdam grotendeels ge
sloopt, met als gevolg een openheid tegenover sommige „we
reldse bezigheden" zoals het cultiveren van een zekere wel
stand en het beoefenen van wetenschap en kunst. Deze ver
anderingen in uiterlijke vormen had Pieter nog als bijkomstig
heden kunnen zien, daar hij ondanks „groóte paruiken en wijde 
japonnen.. . bij iedere toenadering al meer en meer ontwikke
ling van goedheid en godsvrucht bij hen ontwaard had. . ." De 
Amsterdamse kring gaf dus wel een voortzetting te zien van de 
ethische instelling uit Pieters ouderlijk huis, tenminste voor 
wat de wezenlijke zaken betrof, maar de houding tegenover 
sommige geloofsgegevens in de Bijbel was er in ieder geval 
minder positief. In dezelfde geleerde kringen immers was de 
Bijbel niet meer een boek om alleen maar gelovig te lezen, 
maar ook om over te bomen, met als gevolg dat over meerdere 
punten verschillend werd gedacht en gesproken en zelfs hoofd
zaken uit Nieuwlands jeugdgeloof in twijfel werden getrokken 
of verworpen, en dit met een beroep op de wetenschap. Wel 
dichtte hij in deze tijd over hen 

„ die gelooven 
In Gode hun Heer. 

Niets kan hun ontrooven 
Zijn woord en zijn leer." 

Maar alleen al het feit dat hij dit deed, wekt het vermoeden 
dat het onbevangen Bijbels geloof uit zijn kinderjaren geweld 
werd aangedaan en dat het behoefte had aan een grotere zeker
heidsgarantie. Het verkeerde min of meer in een crisis. 

Uit eigen bekentenissen, die verderop zullen volgen, is dui
delijk, dat Nieuwland in zijn 21e jaar in onzekerheid verkeerde 
omtrent zijn wetenschappelijke levensbezigheid. De komst van 
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Van Swinden naar Amsterdam maakte daaraan een einde. 
Uit zijn overgang naar de kerk van Van Swinden kan men 
rustig afleiden, dat zijn grote en intieme vriend hem ook op 
godsdienstig gebied wat meer zekerheid en innerlijke rust heeft 
gegeven, niet van morele maar van leerstellige aard. Het over
tuigde geloof van Van Swinden moet een openbaring zijn ge
weest voor Nieuwland, die in zijn doopsgezind milieu een 
bijna onbeperkte sectevorming had gekend: Zonisten en La-
misten, Waterlanders, Vlamingen en Friezen, Oude Vlamin
gen met Dantzigers en Groningers, enz. Vanuit de chaos van 
meningen betrefíende de geloofsinhoud, waarmee hij van 
dichtbij kennis had gemaakt, heeft Nieuwland zijn heil ge
zocht bij het gezagsgeloof en de formulieren, nadat hij had er
varen, hoe een man als Van Swinden er zich volkomen gelukkig 
en zeker bij bevond. 

Even een zijpaadje opgaand, kan men zich de vraag stellen, 
of Nieuwland misschien niet met het oog op een eventuele 
functie tot de hervormde kerk is overgegaan. Een feit is dat de 
achttiende eeuw een massale uittocht te zien heeft gegeven van 
doopsgezinden naar andere kerken: de rekkelijken gingen 
meestal naar de remonstranten, de fijnen naar de hervormden. 
O m enige getallen te noemen: in 1700 waren er in ons land 
160.000 doopsgezinden, in 1808 nog maar 26.935. Voor 
Amsterdam worden aangegeven: in 1743 nog 2200 leden, 
in 1832 slechts 1385.e4 Vooral in de laatste helft van de eeuw 
trad een grote verslapping in door onverschilligheid voor de 
belangen van het genootschap en door verwaarlozing van 
de kerkelijke diensten. Vele leden bekleedden overheids
functies. Hier en daar gingen doopsgezinden tot de hervormde 
kerk over om tot dergelijke posten te geraken, welke vóór 
1795 of althans vóór de Amerikaanse Vrijheidsoorlog (1774-
1783) alleen voor de leden van de toen heersende kerk open
stonden.85 

M S. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der Doopsgezinden in Holland, ^eeia/u/, Utrecht 
en Gelderland, Amsterdam 1847, He dl. blz. 39 en 40. 

" idem, blz. 9 en 10. 
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Pieter Nieuwland heeft tot deze groep niet behoord. Of
schoon hij wel tot zijn 18e jaar in een doopsgezind milieu heeft 
geleefd, heeft hij nooit bij de doopsgezinden noch bij de men-
nisten ingeschreven gestaan - hij was in de lutherse kerk ge
doopt - ; ook hing er op zijn 21e jaar geen staatsbenoeming 
voor hem in de lucht. Wel had hij in het voorjaar van 1784 ge
staan bij het drietal dat kandidaat was voor de hoogleraarszetel 
in de Latijnse letteren in Franeker, na het overlijden van Prof. 
Schröder, ofschoon de Akademie-wet de lutheranen uitsloot. 
Maar de reden waarom hij deze post niet had gekregen, was 
niet van godsdienstige aard ; de curatoren gaven de voorkeur 
aan een leerling van Schröder, tevens geboren Fries. „Bij het 
zoeken naar een opvolger van den gevierden Schröder liep 
men geen groot gevaar om onder de keurbende zijner leer
lingen mis te tasten. Onder hen, die door den Senaat waren 
aanbevolen, vonden de Curatoren terstond 'de naamen van 
vijf gebooren Vriesen, mannen vermaard wegens hunne uit
muntende bequaamheit in dien tak, welkers Professoraat thans 
op onse universiteit vaceert.' Onder hen verklaarde Theod. van 
Kooten, bij missive van 4 juli 1784 zich bereid 't ambt te aan
vaarden, nadat Ruardi zonder beraad geweigerd had voor 
ƒ 1000 per jaar een professoraat te aanvaarden."** Trouwens, 
toen Nieuwland een halfjaar na zijn overgang naar de her
vormde kerk weer kandidaat werd gesteld voor een zetel en 
weer te Franeker, wegens het vertrek van S. J . Brugmans naar 
Leiden, volgde er evenmin een aanstelling. Van een geloofs
kwestie was dus geen sprake. 

Of het leerstellige geloof Nieuwland op de duur heeft be
vredigd, kan men op goede gronden betwijfelen. Ofschoon hij 
zich acht jaar later, bij zijn benoeming tot hoogleraar in Lei
den, liet overschrijven van de Waalse gemeente van Amster
dam naar die van Leiden,67 heeft hij zich zeer waarschijnlijk 

** W. B. S. Boelens, Frieslands Hoogeschool te Franeker, Leeuwarden 1879, II, 
blz. 695. 

· ' Oud-Archief van Amsterdam, 50 E, Sorties 1724-1835, Membres qui se 
retirent 1724-1835. Bij 1794 janv. 21 : Mr. Pierre Nieuwland, pour Leide. 
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innerlijk toch geleidelijk gedistantieerd van welk kerkgenoot

schap ook. In ieder geval is hij ertoe gekomen om normen die, 

zoals verderop zal blijken, in de exacte wetenschap tot zeker

heid leiden, n.l. rede en ervaring, in godsdienstige zaken een 

rol te laten spelen. Deze houding is af te leiden uit een, tot 

dusver niet uitgegeven, gedicht dat hij kort voor zijn vrij plot

selinge dood heeft geschreven. Een voor zijn doen fel hekel

dicht, maar waarvan de heftige toon verklaarbaar is door de 

enorme hunkering van de mens en dichter naar echtheid en 

waarheid. Ofschoon het eigenlijk begonnen is om de laatste 

acht regels, is het voor een goed begrip nodig het gedicht 

in zijn geheel te lezen. Ter verduidelijking even een korte 

inleiding. 

Cesare Brancadoro, pauselijk nuntius en vice-superior van 

de Hollandse zending (van december 1790-juli 1795) vluchtte 

bij het binnenvallen van de Franse troepen in 1794 vanuit zijn 

residentie Brussel naar Den Haag en werd er door Prins en 

Staten, uit politieke overwegingen, met de grootste voorko

mendheid ontvangen. Men stond hem zelfs toe, in tal van 

plaatsen het vormsel toe te dienen en priesters te wijden. O m 

zijn dankbaarheid te tonen schreef de prelaat op verzoek van 

de stadhouderlijke regering op 7 september een zendbrief: een 

oproep aan de gelovigen om aan de Franse rovers en vijanden 

van de godsdienst weerstand te bieden. De reeds bestaande 

spanningen tussen Brancadoro en de Hollandse priesters liepen 

op een crisis uit. De geestelijkheid gaf te verstaan, dat voorlezing 

een averechts gevolg zou hebben bij de heersende anti

stadhouderlijke en pro-Franse stemming. O p de meeste 

plaatsen ging de voorlezing niet door; waar ze wel plaats 

had ontstond gemor : de nuntius werd voor Oranjeklant 

uitgemaakt.6 8 

Deze geschiedenis, twee maanden voor zijn dood, inspireerde 

Nieuwland tot het maken van het volgende gedicht : 
β β De Kath. Encyclopaedie, 5e deel, 951 ; P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse 

Stam, dl. III, blz. 294; M. J. M. v. d. Heijden, De Dageraad van de Emancipatie der 
Katholieken, Nijm. diss. 1947, blz. 116-136. Anton van Duinkerken, Verzamelde 
Geschriften, Utr./Antw., Ш , blz. 153. 
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Mislukte poging van Caesar Brancadoro 

„Is 't waarheid? dacht men Rome op zulk een wijs te doeken? 
Moest Brancadoro nu het lage werktuig zijn, 

om slaven voor den dienst der heerschzucht op te zoeken, 
alsof onze oude kerk zich nog vergaapte aan schijn? 

Denkt men, dat zij als nog, tot bijgeloof genegen, 
misleid door wierookvat, - door choorkleed, - outerpraal, -

geen vaster denkbeeld van dien godsdienst heeft verkregen, 
die al dien omslag deed verdwijnen voor zijn taal? 

Durft angstige eigenbaat en beedlende adel wanen, 
dat wij, thans voorgelicht door waarheid en verstand, 

nog aan den leiband gaan van vleijende Itaaljanen, 
wier oog wordt blind gestrooid door blinkend hoflijk zand? 

Moet vloek- en magtspreuk vlei- en lasterzucht zich paren, 
om ons, die, toen geen wraak hun op de hielen zat, 

in 't volk verachtend oog afgodendienaars waren, 
ter hulpe te overreên - met waapnen, bede of schat? 

Wat kan toch Dwinglandij van Onze waapning hopen? 
Wacht zij met Babels kroost ooit zegen op haar werk? 

Daar zelfs haar slaven reeds den strijd met schande ontloopen, 
schoon aangevoerd door 't puik van een onfeilbre kerk. 

Hoe zoude ook 't Albestuur zich laten overreden, 
door 't onhervormd gebed van 't onhervormd geslacht? 

Hecht nu de heerschzucht waarde aan offers en gebeden, 
die naar haar reine leer de Algoedheid ziet noch acht? 

Neen ; Rome, in Neerland slechts oogluikend toegelaten, 
Verpligt tot onderhoud van kerk en Priesterschaar, 

Vernederd door Calvijn, Oranje en hooge Staten, 
heeft ongelukkig geld - gebed noch waapnen klaar. 

Wij meenden, dat Altaar en kansel moesten zwijgen 
van 't geen aan 't laag gemeen zoo veel ontdekking gaf, 

om doorzigt in 't bestaan van 's lands belang te krijgen; 
dat Staatslicht in de kerk het voorwerp werd van straf? 

En nu, als waar dit reeds in 't Vaderland vergeten, 
Als zwierf nog hier en daar geen zwartrok ten bewijs -

Nu wilde, in 't Priesterkleed, een Hoofling ons doen weten, 
dat Staatkunde Outerhulp en choordienst stelt op prijs. 

Ziedaar dan 't lokaas weer, geachte landgenooten ! -
De Staatzucht, met den schijn van godsdienstmin bekleed, 

de toevlugt nemen tot de vleijers der Despoten ! 
Nisibe,89 uit zelfsbelang tot hunnen dienst gereed. 

89 Brancadoro was titulair bisschop van Nisibi. Zie Gisb. Brom in Arch. 
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Dan vruchtloos! Dank zij 't licht van rede en ondervinding! 
De burger oordeelt zelf, kent Luther noch Armijn, 

Vloekt zijnen broeder niet om Trents of Dordts verbinding, 
maar wil een reedlijk mensch en denkend christen zijn. 

Van hier 't gedaald gezag van snode wichelaren ! 
Daar schijn en omslag vlien voor wezentlijk bestaan. 

Daar de echte dienaar Gods ons waarheid durft verklaren, 
Blijft Caesar onbekend en staatzucht onvoldaan. - " 7 0 

Hoe Nieuwland gekomen is tot de houding van de burger 
die zelf oordeelt en, onafhankelijk van kerkgezag, een redelijk 
mens en denkend christen wil zijn, geeft hij eigenlijk zelf min of 
meer aan : door het licht van rede en ondervinding. Hierdoor 
is het gezag gedaald. Inderdaad werd de geloofsgrond in deze 
tijd danig ondergraven. Ook de gereformeerde kerk, waartoe 
Nieuwland behoorde, begon de invloed te ondergaan van de 
geest der eeuw. Herman Venema, van 1724 tot 1774 hoog
leraar te Franeker, was de vertegenwoordiger van een nieuwe 
richting. Zijn beginsel was niet, zoals in de zeventiende eeuw: 
de kerk leert, maar : de Schrift leert. Echter, de Schrift was ook 
niet veilig voor hem. Door zijn grammaticale exegese en een 
begin van historische kritiek werd ook nog aan verschillende 
Bijbelteksten alle bewijskracht en gezag ontnomen. De filo
logische studies van het Arabisch door A. Schul tens 7 1 - een 
collega van Venema in Franeker - deden eveneens afbreuk aan 
het gezag van de belijdenisschriften. Het fundament van de 
leer werd zodoende steeds meer ondermijnd. De inspiratie, 
waaraan men nog wilde vasthouden, werd onderworpen aan 
het oordeel van de rede. Tenslotte was het de mens die had uit 
te maken, wat in de Bijbel door God is ingegeven, wat niet. 
De volgelingen van Cartesius onder de hervormde theologen 
eindigden met aan de rede een groter gezag toe te kennen dan 

Aartsbisd. Utrecht, dl. 36 (1910) blz. 227 e.v. (Aanwijzing van Prof. Dr. L. С 
Michels). 

, 0 U.B.L. Westeur. Hs. Onuitgegeven Gedichten van Pieter Nieuwland, 1218, VI, 
blz. 59-61. 

7 1 Albert Schultens geb. 1686 te Groningen, overl. te Leiden 1750. In 1713 
werd hij hoogleraar te Franeker, in 1732 te Leiden. Hij wees op de betekenis van 
de Arabische taal en literatuur, vooral in verband met de Bijbelstudie. Zijn voor
naamste werk: Origines Hebraeae (2 delen, Franeker 1738). 
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vroeger en zo de weg te banen naar rationalistische kritiek. 
Vitringa schreef een anthropologie, theologie en zedenleer 
„uit 't Licht der reden" geput. De heterodoxie vertoonde ver
schillende schakeringen en kon in de tweede helft van de acht
tiende eeuw vrijer het hoofd opsteken, omdat de tolerantie, 
vooral onder beschaafde kringen, meer en meer toenam. Dog
matische geschillen konden de gemoederen lang niet meer zo 
prikkelen als voorheen.72 

De hervormde kerk overleefde de moeilijke tijd wel ; de dagen 
dat ze zich nog heersende kerk mocht noemen, waren echter 
geteld. De behoudenden bleven de zwaksten in de strijd; hun 
invloed nam steeds verder af. Officieel hield men zich nog aan 
de leer van de kerk; waartoe openlijk verwerpen, wat vanzelf 
zou verdwijnen? Groen van Prinsteren zegt over deze tijd: 
„Menig predikant gaf vertrouwelijk te kennen, dat hij geen 
der kenmerkende leerstukken van de Hervormde kerk ge-
loovende, echter alles conform den Woorde Gods, namelijk in 
zooverre, had onderteekend; dat hij de gereformeerde kerk-
galm en de geliefde gereformeerde uitdrukkingen, bijv. van 
drieëenig God gebruikte om in slaap te wiegen en een valsch 
systema te ondermijnen; totdat, als de oude stijfhoofden eens 
ontslapen zouden zijn, alle de verborgen neologen de handen 
openbaar zouden in één slaan. Dit heette den boom der voor-
oordeelen niet vellen, maar de wortelen zoetkens losmaken, 
opdat hij wankelen en vanzelve mögt omvallen."73 

Een dergelijke sfeer, waarbij het kerkgezag, dat jarenlang 
garant was geweest voor de waarachtigheid van zijn geloof, 
voor hem aan betrouwbaarheid inboette, moest voor Nieuw-
land, die zozeer behoefte had aan waarheid en zekerheid, op
nieuw een bron zijn van twijfel en onrust, ongeveer gelijk aan 
die welke hij had ervaren in het doopsgezinde milieu vóór zijn 
overgang naar de Waalse kerk. Na vele jaren intense vreugde 
beleefd te hebben aan de zekerheid die het exacte denken gaf, 

72 W.J. Kuhler, Het Socintanism tn Nederland, Leiden 1912, blz. 268-270. 
71 W. J. Kühler, Het Somiamsme in Nederland, Leiden 1912, blz. 280, wat een 

citaat is uit Groen van Prinsterer, Handboek der geschiedenis van het Vaderland, 
1852», dl. II, blz. 578. 
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heeft hij blijkbaar niet geaarzeld, om ook voor geloofszaken de 
hulp in te roepen van „'t licht van rede en ondervinding". 

Het is dan ook niet gewaagd te zeggen, dat Nieuwland op het 
einde van zijn jonge leven ertoe overhelde, om normen uit het 
terrein van het exacte denken een rol te laten spelen bij het 
onderkennen van godsdienstige waarheden. Behalve door zijn 
eigen woorden uit het laatste gedicht wordt dit bevestigd door 
zijn lijfarts tevens intieme vriend J . P. Micheli: „Hij was een 
beoeffenend wijsgeer. - Hij had de kennis van het geschapene, 
van den mensch doorkropen. Hij was de cascades der omwente
lingen van de historische wereld te dikwerf doorgegaan, om 
niet alle betrekkingen der dingen tot elkander van nabij te 
kennen. - Vandaar, en van de bespiegelende wetenschappen 
der Wiskunde nam hij de basis van zijn besluiten. - Hierdoor 
redeneerde hij juist en faalde zeldzaam. - Hierdoor leerde hij 
de betrekkingen van alles wat het heelal uitmaakte, meer en 
meer opmerken. - Hierdoor leerde hij, in het bespiegelen der 
hemelbollen, tot de eerste oorzaak opklimmen. — Hierdoor 
wierd hij genoopt tot dagelijks onderzoek van den Starren
hemel. - En daar zijne denkbeelden grootsch en eenvoudig 
uit de bespiegeling van het heelal gelouterd wierden, beschouw
de hij ook zijne medestervelingen op onzen bol, als zoveele 
schepselen, door de eeuwige Almacht geschikt tot hun indi
vidueel geluk en welzijn. - De wijsgeerte, die de grondvesten 
van zijn hartelijke goedheid en liefde voor zijne natuurgenooten 
gelegd had, was niet alleen uit de kennis der betrekkelijkheden 
der wiskunde ontleend, maar was ook voornaamlijk gevestigd 
op die godsdienstige beginzelen, waarmede hij in zijne jeugd 
was doortrokken geworden. - Zijne taal, zijne wijsgeerte was, 
toen hij slechts vijftien jaaren oud was reeds voortreffelijk: zij 
teekende genoegzaam, welke zijne wijsbegeerte op zijne dertig 
jaaren weezen zoude. - Hij heeft een tijdvak van zijn vijftien 
tot dertig jaaren doorgebragt, dat niets dan woeling en be
weging teekende. - Hij toch bleef altoos dezelfde - altoos aan
minnig - eenvoudig - treffend".7* 

74 J .P. Micheli, Iets ter Nagedachtenis van P.Nieuwland, Amsterdam 1794, blz. 112. 

87 



HOOFDSTUK 3 

BESLISSENDE KEUS 

De korte levensschets waarmee het eerste hoofdstuk is ge
vuld, geeft een indruk van de brede belangstelling en het 
enorme bevattingsvermogen van Pieter Nieuwland. Toch is 
het beeld slechts onvolledig, omdat het niet aangeeft, wat hier 
precies onder de woorden letterkunde, geschiedenis, wijsbe
geerte, oude en moderne talen, fysica, wis-, sterren-, zeevaart
en bouwkunde aan inhoud schuil gaat. Enigszins is dit tekort 
aan te vullen met te zeggen, dat hij deze takken van weten
schap niet alleen volledig beheerste, maar ze ook - en dit geldt 
in het bijzonder voor de exacte afdeling - met opmerkelijke 
vondsten heeft verrijkt, zodat zijn naam bekend werd bij vak
genoten in Duitsland en Frankrijk. 

Ofschoon Nieuwland talenten genoeg had om zich op elk 
terrein van het menselijk kennen te begeven en er bovendien 
nog iets opvallends te presteren, hebben aanleg, voorkeur en 
bepaalde omstandigheden hem een aparte richting doen in
slaan, n.l. die van de exacte vakken. Dit is een ontwikkeling die 
aanvankelijk misschien niet verwacht kon worden. Immers zijn 
achtjarig verblijf in het huis van Bernardus de Bosch I I , zijn 
dagelijks contact met de classicus Jerónimo de Bosch I I I , zijn 
studie aan de Illustre Schole in letterkunde, geschiedenis en 
wijsbegeerte, zijn taalvaardigheid en dichterlijke aanleg, waar
van hij reeds menig blijk had gegeven, wettigden de verwach
ting dat hij zich verder zou bekwaamd hebben in een of meer
dere van de geesteswetenschappen. Dit leek er in het begin 
ook veel op. Want aan de periode van onzekerheid die na het 
beëindigen van zijn studie aan het Athenaeum, in april 1783, 
volgde, kwam blijkbaar een einde, toen hij zich in september 
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1784 te Leiden liet inschrijven als student in de wijsbegeerte, 
terwijl hij tevens de lessen volgde in welsprekendheid, geschie
denis en rechten. Zonder nu direct van tegenzin te spreken, is 
het toch wel duidelijk, dat Nieuwland niet met geheel vrije wil 
deze studierichting gekozen heeft. Zijn verplichtingen jegens 
zijn weldoeners en zijn gevoelens van dankbaarheid en hoog
achting voor hen, zullen hem ertoe gedrongen hebben te gaan 
studeren in de faculteit die zo ongeveer aansloot bij de ont
wikkeling die hij bij fam. De Bosch had doorgemaakt. Vóór 
zijn komst naar Leiden had hij zich gedurende een jaar al 
enigszins losgeweekt van zijn vroegere invloedssfeer door zijn 
gouverneurschap in het gezin van Gerrit de Graeff. 

De morele druk om zich toe te leggen op de geestesweten
schappen zal er in ieder geval door verminderd zijn. De moed 
om deze van zich afte schuiven heeft hij na nog geen jaar ver
blijf in Leiden opgebracht, nadat J . H. van Swinden in het 
voorjaar van 1785 van Franeker naar Amsterdam gekomen 
was. Zijn aantrekkingskracht bracht Nieuwland, zoals we 
reeds zagen, in de zomer van dat jaar weer van Leiden naar 
Amsterdam, waar hij zich gedecideerd op de wiskunde en ver
wante vakken toelegde. Nieuwland heeft ongetwijfeld enige 
maanden een innerlijke spanning doorgemaakt. Hieraan 
kwam een einde door zijn besluit zijn eigen weg te gaan, de 
stem van zijn natuur te volgen en zijn persoonlijke voorkeur de 
voorrang te geven boven alle andere motieven. Vier jaar later, 
in zijn Intreerede, gehouden bij de aanvaarding van het lecto
raat in de wis-, sterren- en zeevaartkunde aan de Doorluchtige 
Schole der stad Amsterdam, den 23sten van Slachtmaand 1789, 
komt hij op deze definitieve wending in zijn leven terug: 

„Verwacht niet, Hooggeleerde van Swinden ! dat ik uit zal 
weiden in de blijken van gunst en vriendschap, sedert zoo lang 
en in zoo ruime mate, van u ontvangen. Die taak zou voor 
dezen tijd en plaats te lang en te zwaar zijn, en u behoef ik niet 
open te leggen, welke te dien opzichte de gevoelens van mijn 
hart zijn. Op den raad van welmeenende en kundige leids-
lieden, onder welken mijn hart mij gebiedt, mijnen oudsten en 
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dierbaren vriend, leeraar en weldoener, Jerónimo de Bosch, 
openlijk te noemen, eenen raad, waarvoor ik hen allen ook 
thans nog openlijk danke, en over wiens opvolging ik mij nim
mer beklagen zal ; had ik, van den vroegsten aanvang mijner 
letteroefeningen af, getracht eenen voorraad van algemeene 
kundigheden te vergaderen, die mij in alle omstandigheden 
des levens, ten nutte of ten sieraad strekken moest. Doch om
trent de gewigtige keuze van eenen bijzonderen kring van 
wetenschap, ten onderwerp mijner beoefening was ik nog in 
onzekerheid en tweestrijd, toen uwe komst in deze stad, de 
roem uwer verdiensten, die u vooruitging, mij onder de schare 
uwer leerlingen riep, mijne keuze bepaalde, mijn lot besliste. 
Zoo ik immer reden zal hebben om mij over die beslissing te 
verblijden, zoo ik immer van mijnen arbeid, in het gekozen 
veld van kennis, eenig genoegen, eenige eer mag inoogsten, 
zal ik altoos denken, dat gij daarvan de eerste bewerker 
zijt."1 

De vorming die Nieuwland van Jer . de Bosch had ontvangen 
en die er op gericht was, de jongen voor te bereiden op de 
grootse taak die Jerónimo in zijn wensdroom hem zeker zal 
toebedacht hebben, n.l. zijn opvolger te worden als vertolker, 
verdediger en eventueel als beoefenaar der klassieke letteren, 
wordt hier, in deze toespraak, enigszins gedegradeerd tot een 
bijbrengen van „eenen voorraad van algemeene kundigheden". 
Heel deze gang van zaken moet voor Jerónimo de Bosch I I I 
wel een teleurstelling zijn geweest, maar de bevinding dat 
vooral aanleg Nieuwland in de richting heeft gestuwd, die hij 
in feite is gegaan, zal de opvoeder in het onvermijdelijke hebben 
doen berusten, want van een verwijdering of vervreemding 
tussen beide mensen is geen sprake geweest. 

Het is een psychologische wet, dat iemand graag datgene 
doet, wat hij het beste kan. Het is dus te verwachten, dat 
Nieuwland, ondanks zijn veelzijdige begaafdheid, voor de 

1 Gedichten en Redevoeringen van Puter Nieumland, Amsterdam 1824, blz. 119. 

90 



exacte vakken met meer talenten was toegerust dan voor de 
beoefening van kunst. 

Naast een fabelachtig geheugen had Nieuwland een zeer in
dringend verstand. Getuigenissen van tijdgenoten hierover zijn 
eensluidend. Het werd als een uitzondering op de natuurwet 
beschouwd, dat zijn verstandelijke vermogens zo vroeg ont
wikkeld waren. Vóór zijn zevende jaar had hij niet alleen de 
boeken van zijn behoorlijk ontwikkelde vader gelezen, maar 
„Het bleek ras, dat hij met oplettendheid en met een zeld-
zaamen doorzicht had geleezen, en tot den kern van alles was 
doorgedrongen." Onder de verbazende vermogens die hij had 
ontvangen „verdient de eerste plaats 't doordringend Verstand, 
waar door Nieuwland in staat was alle zaaken, van welken aart 
zij ook zijn mogten, in haaren toestand, in haar geheel te be
vatten, en de gantsche keten van grondbeginselen en gevolgen 
in ééns te overzien : waardoor hij, al wat het onderwerp zijner 
navorschingen was, (en wat werd het al niet?) tot in de grond 
naspoorde, en tot eene juistheid en duidelijkheid van denk
beelden en grondbeginselen bragt, waarover ieder verbaasd 
stond... Het onderling verband der verschillende Weten
schappen was hem volkomen bekend... De uiteenlopende 
zienswijze van verschillende schrijvers vergeleek hij gemakke
lijk en bracht ze allen, met een onbegrijpelijke vlugheid tot 
één algemeen grondbeginsel."2 

Het feit dat de wiskunde, waar het toch vooral aankomt op 
verstandelijk combineervermogen, voor hem geen geheimen 
had, en de omstandigheid dat hij haar toepaste op de sterren
kunde, tonen duidelijk aan, welke wijde bogen Nieuwlands 
geest kon trekken. Dit was alleen mogelijk, omdat hij een brein 
had van enorm sterke structuur. Het is dan ook niet te verwon
deren, dat hij de voorkeur gaf aan wiskunde en de daarmee 
samenhangende vakken. In zijn bovengenoemde Intreerede 
zegt hij hieromtrent: 

„Hoe gelukkig moet ik dan mijzelven niet achten, daar ik 

* J. H. van Swinden, Lijkrede op Pieler Nieuwland, Amsterdam 1795, blz. 16, 
23, 24. 
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mij door U, Weledele Grootachtbare Heren, Burgemeesters 
dezer Stad, en Bestierers dezer Doorluchtige Schole ! tot enen 
post verheven zie, die mij gelegenheid geeft, om mijn ver
mogen en mijnen arbeid toe te wijden aan de beoefening van 
eenen tak van wetenschap, dien ik als zo nuttig, zo edel, zo aan
genaam beschouwe! Van de vroegste jaren mijner jeugd af, 
heb ik den Hogen Bestierer mijner lotgevallen om die gunst 
boven alle anderen gebeden, dat ik in die oefeningen van 
wetenschap, die toen reeds de geliefkoosde neiging van mijn 
hart uitmaakten .. de dagen mijns levens zou doorbrengen. 
Toen het den Edelmogenden Zeeraad ter dezer stede behaag
de, eenen gewigtigen post, meerendeels in de toepassing van 
wiskundige kennis op de Zeevaart bestaande, aan mijne nog 
onbeproefde kunde en vlijt gedeeltelijk toe te betrouwen, voelde 
ik in mij eene gegronde hoop geboren worden op de vervulling 
van die beden en wensen."3 

En verderop: „Welke loopbane het ook der wijze Voor
zienigheid behaagd had, mij voor te schrijven, gewillig en 
rustig had ik dezelve moeten betreden, ook dan, wanneer hare 
schikkingen minder met de keuze van mijn eigen hart over
eenstemden. Nu is de weg, dien zij mij aanwijst... juist de weg, 
dien ik zelf uit alle anderen ter bewandeling zou kiezen."4 

Er zijn geen leemtes aan te wijzen in Nieuwlands wiskundige 
capaciteiten ; in de exacte vakken voelde hij zich zeker ; hij was 
er in zijn element. Wel zijn er duidelijk onvolkomenheden te 
vinden in zijn aanleg voor de fraaie kunsten en dit is zijn tijd
genoten ook wel opgevallen. 

Hij was niet muzikaal. Van Swinden zegt ervan: „Dat aan 
Nieuwland ééne gave geheel ontbrak, eene gave die met de 
dichterlijke harmonie in een zeer nauw verband staat, namelijk 
een muzikaal oor. Voor de muziek was Nieuwland geheel on
vatbaar, geheel ongevoelig, wat het schoone betreft, geheel 

s Redevoenng over het nut dal de uitbreiding van de Zeevaart aan de Menschelyke Maat
schappij in het algemeen heeft toegebragt, en tn het vervolg nog doet verwachten, Amsterdam 
1789, blz. 23 en 24 

4 idem, blz. 23 en 24. 
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onäandoenlijk; behalven in zoo verre dat een talrijk orchest 
door hem als een sterk gedruis aangemerkt kon worden."5 

Nieuwland toonde minder geduld te bezitten bij het be
studeren van taal- of letterkundig werk dan bij het oplossen 
van wiskundige problemen. Om hem Latijn te leren had Jeró
nimo de Bosch Nepos en Terentius met hem doorgewerkt, 
maar de jongen schijnt hierbij zijn geduld te hebben uitgeput. 
De Bosch zegt hiervan : „Naderhand heeft hij me zelf ver
klaard, geen geduld te bezitten om eenigen Schrijver, met die 
nauwkeurigheid en aandacht, als de twee vorigen, te leezen; 
zo dat ik menigmaal beducht geweest ben, of hem ook niet dat 
geduld in het doen van natuurkundige waarneemingen, waar
toe zulk een oneindige oplettendheid vereischt wordt, begeeven 
mögt."6 Van Swinden stelt ons dienaangaande gerust: „Nim
mer heeft hij van zich kunnen verkrijgen om (na Nepos en 
Terentius) ... één eenig boek van het begin tot het einde te 
leezen, zelfs niet Homerus... En echter was Nieuwland het ge
duld zelf in het bearbeiden van algebraïsche berekeningen, in 
het nagaan van waarneemingen, in al wat nodig is om zich in 
de kunst van waarneemingen te oenenen ; hij hield nimmer op 
zonder zijn oogmerk bereikt te hebben."7 

Letterkundige werken las Nieuwland erg verstandelijk en 
niet met onverdeeld kunstgenot en smaak voor het schone: 
„Het belangrijke, het treffende, trok alléén Nieuwlands ge-
heele aandacht: het overige ontglipte hem niet, maar ver-
eischte van hem niet meer dan een vluchtigen wenk... Hier uit 
ontstond voor hem de onmogelijkheid, om dergelijke schriften, 
hoe schoon ook in hun geheel, en in alle hunne deelen, van het 
begin tot het einde letterlijk te leezen... hij werd minder door 
het platte van Corneille gehinderd dan door het verhevene 
van dien dichter bekoord."8 Zijn verstandelijke instelling richt
te zich dus bij voorkeur op de grote lijnen van de inhoud. 

6 J . H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, blz. 44. 
• idem, blz. 134. 
7 idem, blz. 37. 
8 idem, blz. 37. 
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Gezien zijn aanleg is het niet verwonderlijk, dat uitlatingen 
van Pieter Nieuwland op het gebied van dichtkunst en wis
kunde over het algemeen duiden op een voorkeur voor de 
exacte wetenschap. Het komt namelijk nogal eens voor, dat 
Nieuwland bij zijn peinzen op de onderlinge verhouding der 
wetenschappen - wat zijn leven lang voor hem een hobby is 
geweest - de wiskunde en aanverwante vakken vergelijkt met 
de dichtkunst. In een verhandeling voor Felix Meritis De be
trekkelijke waarde der verschillende takken van menschelijke kennis en 
kunst heeft hij verschillende opvattingen aangaande dit onder
werp geformuleerd. Hij wil zich in deze voordracht niet inlaten 
met het vraagstuk over de mogelijk min of meer innerlijke 
voortreffelijkheid van de verschillende wetenschappen, maar 
ook zonder dat blijven er genoeg vergelijkingspunten over. 

Zo kan men ze bijv. bezien vanuit het oogpunt van „in
wendig genoegen en zelfvoldoening". De vergelijking valt dan 
als volgt uit: 

„Deze zekerheid van kennis, deze gerustheid, dat eene be
zitting, die wij eenmaal verworven hebben, ons niet weder 
ontnomen kan worden, dat onfeilbare gevoel van eigene vor
deringen... het is, zeg ik, dit alles, dat eene onwederstaanbare 
bekoorlijkheid leent aan de afgetrokkene Wiskundige be
schouwingen. .. Welk een onderscheid tusschen de geestgesteld-
heid van den Wiskunstenaar, die eene nieuwe waarheid ont
dekt, of eene ontdekte voor hem belangrijke waarheid heeft 
leeren kennen, die verzekerd is, dat hij de zwarigheden die 
hem nu nog zijn overgebleven, door aanhoudende inspanning 
morgen ontwijfelbaar overwinnen zal... bij die van den Dich
ter, welke zich vruchteloos vermoeid heeft, om de voorstellin
gen zijner verbeelding in gepaste bewoordingen en klanken te 
kleeden."9 

De wiskundige is over het algemeen betrouwbaarder, j e kunt 
er beter van op aan, volgens Nieuwland, dan bij de dichter het 
geval is. Want tegenover de wiskundige, die alles naar vaste 

* Gedichten en Redevoeringen van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1824, blz. 154 
en 155. 
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regels wil behandelen, ook in het leven van alle dag, en die 
zich verontrust, als hij bemerkt, dat anderen zich daaraan 
minder gelegen laten liggen, stelt Nieuwland de dichter : „Bij 
den Dichter en Redenaar zal dikwerf het tegendeel plaats 
hebben. Zijne verbeelding is gewoon zich ligtelijk in alle 
situatien te stellen; het tegenwoordige doet hem sterkst aan: 
hij zal dus heden verdedigen, hetgeen hij morgen bestrijdt; 
heden goedkeuren, wat hij morgen afkeurt."10 

In de omgang, vindt Nieuwland, is de dichter niet altijd een 
even graag geziene figuur als de wiskundige. De reden is, „dat 
de Wiskunstenaar nimmer gevaar loopen kan van een gezel
schap te vervelen met die onderwerpen, welke hem in eenzaam
heid bezig houden... " De dichter daarentegen loopt dit gevaar 
maar al te gemakkelijk : „Hoe menig Dichter heeft niet zijne 
vrienden en bekenden met het reciteren zijner werken hartelijk 
verveeld ; iets dergelijks zal den Algebraist niet ligt gebeuren."11 

Zelfs de roem die aan de beoefening van de wiskunde vast 
zit, stelt Nieuwland gedegener en sympathieker voor dan die 
van dichters. Exacte vakken zijn immers van die aard dat 
slechts weinig mensen bevoegd zijn om te oordelen over de 
verdiensten van de beoefenaars. „Dichtkunde, Welsprekend
heid, Schoone Kunsten, staan voor het oordeel van iedereen, 
bevoegd of onbevoegd, bloot; en het getal zelf van bekwame 
beoordeelaren is veel grooter dan bij de eersten. Deze laatsten 
zijn dus veel geschikter om algemeene vermaardheid te ver
werven, die, welke wij door de anderen verkrijgen, is gevestig-
der en gegronder."12 

Vooral met het oog op de toekomst, staan de exacte weten
schappen er volgens Nieuwland heel wat gunstiger voor dan 
de dichtkunst. De wiskunde zal steeds nieuwe terreinen kunnen 
betreden, want wat door het verleden werd ontdekt, wordt 
door het heden als onvervreemdbaar goed geërfd, en hoe verder 
deze wetenschap vordert, hoe doorzichtiger en bevattelijker 

10 idem, blz. 157. 
11 idem, blz. 158. 
" idem, blz. 163. 
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het reeds verworvene wordt vanwege de samenhang der onder
delen. Ter illustratie geeft hij het volgende voorbeeld : 

„De leer der Logarithmen maakt thans een hoofddeel van 
ieder kort begrip der Meetkunde of Algebra uit ; men kan de
zelve in eenige weinige lessen met behoorlijke uitvoerigheid en 
klaarheid aan leerlingen mededeelen: doch hoe afgetrokken, 
hoe verheven moet zij niet aan de tijdgenooten van Briggesen 
Neper zijn toegeschenen. Mogelijk zullen onze nakomelingen 
den tijd beleven, dat zij eveneens zullen spreken over voor
stellen uit de Integraal-rekening, die thans de geest van eenen 
La Place of La Grange vereischen, om klaar en volkomen be
grepen en doorgrond te worden. Wij mogen ons dus met reden 
vleijen, dat, naarmate de wingewesten van het rijk der mensche-
lijke kennis verder uitgebreid zullen worden, tevens ook het 
innerlijke bestuur van dat rijk, eenvoudiger, geregelder, meer 
zamenhangende, en dus het overzigt van het geheel gemakke
lijker en klaarder zijn zal."13 

Voor de dichtkunst is de toekomst, naar de mening van 
Nieuwland, heel wat minder bemoedigend: 

„De ondervinding van alle tijden en van alle volken schijnt 
te leeren, dat de Dichtkunde, of liever de dichterlijke genie, 
bij geene natie langer dan gedurende zeker bepaald tijdperk 
in eenen hoogen graad gebloeid heeft, en wel meest in dat tijd
perk toen de natie uit eenen natuurlijken of toevalligen staat 
van ruwheid tot eenen meer beschaafden overgegaan, doch 
echter nog niet tot het toppunt van cultuur en luxe geklommen 
was; en het is niet moeijelijk eene aannemelijke reden van dit 
verschijnsel te geven. De Dichter, die de grootsche, vreemde, en 
schoone tooneelen der natuur zal afmalen, moet leven in eene 
maatschappij, waarin verstand en taal voor die wijze van uit
drukking genoegzaam ontwikkeld en gevormd zijn, doch waarin 
tevens de burgerlijke betrekkingen hem zelven en zijne lezeren 
niet geheel en al van de beschouwing der natuur en van het 
gevoel voor hare schoonheden vervreemden, waarin de loop 

" idem, blz. 171. 
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der menschelijke hartstogten, zoo wel goede als kwade, niet 
telkens door opvoeding, conveniëntie, verstrooijing en ontel
bare andere oorzaken afgeleid en gestremd wordt... Natiën 
derhalve, die reeds den hoogsten graad van beschaafdheid be
reikt hebben, die reeds eenige oorspronkelijke dichtwerken van 
den eersten rang bezitten, kunnen niet verwachten dat getal aan
merkelijk te zullen zien vermeerderen; hun blijft niet veel 
overig dan de schatten, die zij bezitten, te beschouwen en te 
genieten."14 

Dit dichtkunst-pessimisme wordt nog somberder door een 
beschouwing vanuit een ander standpunt : 

„Voeg hierbij, dat het altoos moeijelijk is een tooneel uit de 
natuur, eene aandoening des gemoeds, die door anderen reeds 
naar waarheid en krachtig afgemaaid zijn, met afwisseling van 
verwen op nieuw te schilderen. Kunstige navolging moet dus 
meer en meer de plaats van originaliteit, gespannen kracht van 
verbeelding die van natuurlijk en ongedwongen gevoel ver
vullen. Het getal van waarlijk groóte Dichteren moet dus hoe 
langer hoe kleiner, hun taak moeijelijker, de waarschijnlijkheid 
van in hunne pogingen te zullen slagen, van hunnen naam te 
vereeuwigen, geringer worden."15 

Reeds lang hield Nieuwland deze opvatting er op na. Een 
speels verjaardagsgedichtje voor de vrouw van Bern. de Bosch 
II van 15 februari 1778, had er, voor wat deze kwestie betreft, 
niet om gelogen : 

„Gij toch weet het ook gewis, 
Dat dees stof, hoe rijk in toonen, 

Lang alreeds oudbakken is, 
Zóó voorlang is afgezongen, 

Dat 'er, hoe men 't draait of wrijft, 
't Moersap reeds is uitgewrongen, 

En niet nieuws meer overblijft. 
Hoe men 't koken moog of brouwen, 

Hoe men aanvangt of besluit, 

» idem, blz. 173. 
» idem, blz. 173. 
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Van wat kant men 't moog beschouwen, 
't Komt op 't zelfde altijd toch uit."16 

Een gedicht voor Harmanus Asschenbergh, waarschijnlijk 
gemaakt bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag in 1786, 
laat zien, dat Pieter Nieuwland zijn mening in deze nog niet 
heeft veranderd : 

„Doch, de algemeene sleur van wenschen 
Is, zelfs naar uw getuigenis, 

Zo afgekauwd, dat ze allen menschen 
Op 't gruwelijkst vervelende is."17 

Wie graag snelle vorderingen wil maken in de tak van we
tenschap of kunst waarvoor hij gekozen heeft, en een zekere 
mate van roem wil verwerven, doet er goed aan, niet de dicht
kunst te kiezen, want daar gaat alles veel moeizamer en de 
kans om naam te maken is er veel geringer. Deze gedachte 
heeft Nieuwland ontwikkeld in zijn inaugurale rede, uitge
sproken op 28 september 1793, bij het aanvaarden van zijn 
hoogleraarschap te Leiden: „Stel, dat van twee vernuften, 
beiden even voortreflijk, en van even uitmuntende verwachting 
in alles wat zij ondernemen, het eene zich geheel en al toelegge 
op het lezen en beoefenen der Dichtwerken van Homerus, 
terwijl het andere zich dag en nacht oefent in de onsterflijke 
schriften van Newton. Zoudt gij denken, dat wanneer de eerste 
Homerus, de laatste Newton geheel gelezen, uittreksels en aan
tekeningen daarvan gemaakt, met één woord, het hoogst mo
gelijke voordeel uit derzelver beoefening getrokken hebbe, de 
eerste in dichterlijke begaafdheid zo nabij aan Homerus zal 
gekomen zijn, als de laatste in kennis der Natuur Newton zal 
evenaren. - Het spreekt van zelve, dat hier de vraag geenszins 
de roem van oorspronkelijke vinding betreft, welke geheel of 
van natuurlijk genie of ook van een gelukkig toeval afhangt: 
in dit opzicht heeft Newton alle anderen overtroffen, en kan 

la Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland, Haarlem 1827a, blz. 94. 
17 Gedichten van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1788, blz. 121. 
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door niemand geëvenaard worden: maar wij bedoelen dat
gene; hetwelk een geest van goede natuurlijke vermogens, 
met recht en grond mag verwachten door vlijt en oefening 
zeker te kunnen verkrijgen, van rijke en gegronde kundigheden 
namelijk in de wetenschap, die hij beoefent, geschiktheid om 
iets nieuws en gewigtigs ter vordering dier wetenschap toe te 
brengen, of ten minsten van dezelve bij alle gelegenheden zo 
voor zichzelven als voor 't algemeen behoorlijk gebruik te 
maken. Niemand denk ik, zal in twijfel staan om diengene die 
de beginsels der Natuurlijke Wijsbegeerte, door Newton voor
gedragen, wel verstaat, op hogeren rang onder de Natuur-
kenneren en nader aan de voortreflijkheid van Newton te 
plaatsen, dan hij diengene onder de Dichteren en nabij Ho
merus plaatsen zou, die de Ilias en de Odyssea zo doorlezen 
en beoefend had, dat hij de kracht en de kieschheid van het 
schone, dat daarin gevonden wordt, volkomen gevoeld en 
begrepen had."18 

Deze zelfde vergelijking en conclusie gaat ook op voor hele 
tijdperken : 

„Indien wij den ganschen staat en omvang van geleerdheid 
en kunst overwegen, indien wij gehele volken en eeuwen 
monsteren, dan zal ons het voorgestelde onderscheid nog 
sterker in het oog vallen. Immers gelijk enkele middelmatige 
Dichters, Redenaars, Schilders, Beeldhouwers naauwlijks op 
eigen prijs geschat worden, of enige rang bekleden, zo kan ook 
een grote menigte derzelven in dezelfde eeuw en onder de
zelfde natie levende, nimmer te weeg brengen, dat wij aan 
zodanig eene eeuw of natie den lof van uitmuntendheid in 
Dichtkunst, Welsprekendheid, Schilder- of Beeldhouwkunst 
zouden toekennen. Integendeel, wanneer velen tegelijk hunne 
vlijt op Natuurkunde of Natuurlijke Historie aanwenden, hoe 
zeer elk voor zichzelven zich door geene gewigtige of talrijke 

18 Over den Toestand der Natuurkundige Wetenschappen, Hollandsche vertaling van de 
Lalijnsche Inaugureele Oratie: de Ratione Disciplinarum Physicarum, gehouden te foiden 
28 Sept. 1793. Over den Toestand der Natuurkundige Wetenschappen, met dien der z.g. 
Fraaije Letteren vergeleken, en uit den aait van beiden opgehelderd, U.B.L. Westeur. Hs. 
Petri Nieuwland: Scripta Mathematica XVIII , N 950, I, 12, blz. 11 en 12. 
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ontdekkingen onderscheiden, zullen nogthans hunne ver
enigde pogingen ons doen besluiten, dat die wetenschappen in 
die eeuw en bij die natie met vlijt en vrucht geoefend zijn. De 
reden hiervan is niet verre te zoeken. Ieder Dichter, Redenaar, 
Schilder, Beeldhouwer, begint en voltooit alleen en zonder 
hulp zijn kunstgewrocht. De voortreffelijke meesterstukken van 
anderen werken wel mede om zijn gemoed te ontvonken door 
begeerten om in hunnen roem te delen, zij leveren hem wel 
voorbeelden ter navolging op; doch in de uitvoering van zijn 
ontwerp zelve zijn ze hem eer hinderlijk dan dienstig. Immers 
is de stoffe, die door anderen reeds verzameld en verwerkt is, 
voor hem verloren, zelfs den vorm, waarin zij die stoffe ge
goten hebben, staat het hem niet meer vrij te gebruiken, indien 
hij niet gevaar wil lopen van in de schuld en de schande eener 
slaafsche navolging te vervallen. Alle diegenen integendeel, 
die de geheimen der natuur onderzoeken en tot een geregeld 
samenstel van kennis brengen, werken niet elk op zich zelven, 
maar stichten met vereende krachten en pogingen een hecht 
en onvergankelijk gebouw. De een moge daartoe zware ko
lommen, de ander slechts een enkelen kleinen steen bijdragen, 
allen echter zijn zij deelgenoten van de moeite des arbeids en 
van den roem, die deszelfs beloning is."19 

Achter deze uitlatingen gaat onmiskenbaar, ofschoon in 
lichte graad, een kunstpessimisme schuil. Het krijgt hier zelfs 
enige nadruk, omdat de exacte vakken zo onverdeeld gunstig 
beoordeeld worden. Nu is iedereen geneigd, het voorwerp van 
zijn voorkeur te idealiseren, waardoor over andere gemakkelijk 
wat schaduwen vallen. En misschien kan dit als een reden aan
gehaald worden, waarom de exacte vakken hier zo voordelig 
uit de vergelijking te voorschijn komen. Maar toch is er iets 
meer aan de hand. De kunstopvatting die Nieuwland er op 
nahield, bevat elementen die door omstandigheden op hem 
als jong dichter een wat pessimistische of ontmoedigende in-

" idem, blz. 12. 
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vloed konden uitoefenen en remmend werken op zijn dichter
lijke aandriften. Zijn houding tegenover de kunst in het alge
meen is er ook sterk door gekleurd. 

Nieuwland was vanaf zijn jongensjaren kind aan huis ge
weest bij Jer . de Bosch I I I . Deze heeft de knaap deelgenoot ge
maakt van de kunstopvatting die hij zelf voorstond en die be
kend staat als de klassieke richting. Jerónimo staat hierbij ge
heel afwijzend tegenover Riedel en Van Alphen en eigenlijk 
tegenover alle „theoretische" schrijvers. Volgens hem is dicht
kunst het vermogen in de mens, om met verheven woorden de 
voorwerpen van de natuur zo goed na te bootsen en te schil
deren, dat ons verstand daardoor verlicht en ons gemoed aan
genaam aangedaan wordt. De dichter moet de natuur niet 
nabootsen zoals ze is, maar zoals hij ze zich in zijn verbeelding 
als ideaal voorstelt. De verbeelding moet hierbij gemakkelijk 
van het een op het ander kunnen overgaan. De volmaakte 
voorbeelden van deze navolging van de natuur zijn de Ouden; 
ze zijn door latere generaties niet meer overtroffen. De be
studering der klassieken zal bijgevolg het beste middel zijn, 
om zich hun manier van kunstbeoefening eigen te maken. Van 
de Ouden is Homerus het volmaaktste model ; hèm zijn kunst 
af te zien is de noodzakelijkste regel in de dichtkunst.20 

Deze opvatting van de dichtkunst kon Nieuwland, zeker 
voor wat de hoofdlijnen betreft, de zijne noemen. Als hij in het 
voorbijgaan over de dichtkunst spreekt, wordt ze altijd gezien 
volgens deze klassieke richting. Wel valt het op, dat hij de 
gelegenheid nogal eens aangrijpt — zoals bij de boven aange
geven vergelijking tussen dichtkunst en wiskunde — om bij 
verschillende van deze hoofdpunten een schaduwzijde te ont
dekken, waar Jer . de Bosch enkel licht ziet. Nieuwland op zijn 

20 Deze theorieën heeft Jer. de Bosch ontwikkeld in zijn Regelen der Dichtkunde, 
opgenomen in „Verhandelingen uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap, Tweede 
Stuk. Bevattende eene Dicht-kundige Verhandeling over de regelen der Dicht-kunde. Ter be
antwoording van eene vraag over de Dicht-kunde, uitgeschreeven voor denjaare 1780, en aan 
welke de gouden Eer-prijs is toegeweezen in denjaare 1781, Haarlem 1783." Deze verhan
deling komt in het volgende hoofdstuk uitvoerig ter sprake. 
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beurt bekijkt bij de wiskunde alleen maar de zonnige kant. 
Hier openbaart zich dus een waarderingsnuance bij leer
meester en leerling, wanneer het om kunstzaken gaat. Kort 
samengevat komt het op het volgende neer. 

De Bosch spreekt herhaaldelijk over de verbeelding als over 
een zeer belangrijk vermogen om de denkbeelden schilder
achtig voor te stellen. Nieuwland echter geeft de voorkeur aan 
de geestesgesteldheid van de wiskundige, die een nieuwe waar
heid ontdekt heeft en er zeker van is, de overblijvende moeilijk
heden te zullen overwinnen. Hij stelt deze boven die van de 
dichter die zich vruchteloos vermoeid heeft, om de voorstel
lingen van zijn verbeelding in gepaste bewoordingen en klan
ken te kleden. 

De Bosch merkt het aan als een voorrecht voor de dichter, 
dat hij met zijn verbeelding gemakkelijk van het ene onder
werp op het andere overspringt, maar Nieuwland heeft het 
over de vaste regels, waarnaar de wiskundige zijn leven inricht, 
terwijl de dichter, juist omdat de verbeelding hem helpt zich 
gemakkelijk in elke situatie in te leven, morgen zal bestrijden, 
wat hij vandaag heeft verdedigd. 

De Bosch sluit zich aan bij een oude traditie die kunst na
bootsing van de natuur noemt. Nieuwland zal dit zeker onder
schrijven, maar kan niet nalaten de opmerking te plaatsen, 
dat een hoge graad van beschaving in een maatschappij de 
mens vervreemdt van de beschouwing der natuur, zodat het 
aantal grote kunstwerken steeds kleiner zal worden. De natuur
wetenschappen staat daarentegen een glorietijd te wachten, 
gezien de uitbreiding van het menselijk weten. 

De Bosch beschouwt de Ouden als de volmaakte voorgangers 
in de dichtkunst, waarvan de latere generaties in deze kunst 
ware navolger: moeten zijn. Maar Nieuwland vindt, dat 
kunstige navolging de originaliteit steeds meer verdringt, zodat 
de dichters van nu uiteindelijk meer last dan gemak hebben 
van hun grote voorbeelden. De natuurkundigen doen echter 
steeds nieuwe vondsten, vanwege het cumulatief karakter van 
het natuurwetenschappelijk kennen. 
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Het bestuderen van grote voorgangers, wat De Bosch eist 
van de dichters, is volgens Nieuwland evengoed noodzakelijk 
voor de beoefenaars van de exacte vakken, maar hij zegt er bij, 
dat het rendement van deze studie in het laatste geval groter is. 
Want wie Newton heeft begrepen, staat als natuurkundige 
hoger aangeschreven, dan diegene als dichter, die Homerus 
heeft doorvoeld. 

Wie dergelijke vergelijkingen maakt tussen dichtkunst en 
wiskunde, geeft duidelijk te verstaan, naar welke van de twee 
zijn sympathie uitgaat en waar hij de meeste bemoeienissen 
mee heeft of wil hebben. 

Toch was het niet enkel aanleg voor de exacte vakken, die 
Pieter Nieuwland in de zomer van 1785 de universiteit van 
Leiden deed verlaten en naar Van Swinden in Amsterdam 
dreef. Een niet te onderschatten bijkomende omstandigheid 
was ongetwijfeld, dat de vakken die J . H. van Swinden do
ceerde, nationaal en internationaal hoog genoteerd stonden op 
de wetenschappelijke markt. Ze waren modern en actueel, 
wekten associaties aan lente, vooruitgang en toekomst, en be
loofden de intense vreugden die de toegift zijn van geslaagde 
onderzoekingen en verrassende ontdekkingen. In de strijd die 
nu al meer dan honderd jaar de intellectuele kringen in Europa 
verdeeld hield, stonden ze in het middelpunt van de belang
stelling en waren duidelijk aan de winnende hand. Het ging 
namelijk om de grote vraag : of de antieke cultuur superieur 
is aan de moderne tijd ; daarmee samenhangend : of de mens
heid vatbaar is voor vooruitgang ; en tenslotte - in een iets meer 
verwijderd verband - : of Homerus te overtreffen is.21 

Wie de historische ontwikkeling van deze botsing der geesten 
volgt, komt al aanstonds in een enorme chaos terecht. Filoso-

11 De gegevens betreffende deze kwestie zijn in hoofdzaak gehaald uit H. Ri-
gault, Oeuvres Complètes, Tome I, Histoire de la Quérelle des Anciens et des Modernes, 
Paris 1859; Marcel Braunschvig, Notre Littérature étudiée dans les Textes, Paris 1951, 
dl. I, hoofdstuk XXV; Hubert Gillot, La querelle des anciens et des modernes en France, 
de la „Défense et Illustration de la languefranç." aux parallèles des anciens et des modernes", 
E. Champion, 1914. 
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fische en letterkundige kwesties werden door elkaar gehaald, 
vooroordelen en persoonlijke rancunes als wetenschappelijke 
meningen verkondigd, wezenlijke kenmerken van exacte we
tenschappen en kunst onvoldoende uit elkaar gehouden, in 
één woord : de probleemstelling was niet zuiver. 

De oorsprong van de strijd ligt zonder twijfel bij Descartes. 
Hij toonde reeds weinig eerbied voor de Ouden. In zijn 
Fragment d'un manuscript staat: „Il n'y a pas Ueu de s'incliner 
devant les anciens à cause de leur antiquité: c'est nous plutôt 
qui devons être appelés anciens... nous avons une plus grande 
expérience des choses."22 Hij proclameerde de souvereiniteit 
van de rede en verkondigde de theorie van de vooruitgang 
van de menselijke geest. Van deze twee principen is de strijd 
tussen Ouden en Modernen een ver maar logisch gevolg, 
want hiermee ondermijnde Descartes het gezag van de Ouden 
en tastte het respect voor de traditie en de cultus van het ver
leden aan. 

Pascal koesterde dezelfde gedachten in zijn Fragment d'un 
traité du vide van 1647, waar hij zegt dat zij die wij de Ouden 
noemen in feite de kinderjaren van het mensdom uitmaakten. 

Desmarets de Saint Sorlin (1595-1676) viel eveneens de 
oudheid aan, maar meer op religieuze dan op filosofische gron
den. Hij plaatste „de goede christen" tegenover „de goede 
heiden", vooral in zijn epische poëmen Clovis (1657) en Marie-
Magdeleine (1669). De mythologie moest het voornamelijk ont
gelden in zijn verhandelingen Comparaison de la langue et de la 
poésie Française (1670) en Traité pour juger des poètes grecs, latins et 
français (1670). Hij miste echter de nodige tact, was bovendien 
als schrijver middelmatig en deed bijgevolg meer kwaad dan 
goed aan de zaak die hij voorstond. Van hem naar Fontenelle 
is een overgang van de dromer naar de filosoof. 

Bernard le Bouvier de Fontenelle (1657-1757), neef van 
Corneille, was de vertegenwoordiger van de generatie geo
metrische geesten bij wie de geschiktheid voor de exacte weten-

geciteerd uit Marcel Braunschvig, I.e. 810. 
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schap het literaire aanvoelen heeft verzwakt. Hij was gekant 
tegen traditie en gezag en had zijn eerste schermutseling met 
de Ouden in zijn Dialogues des Morts (1683). Bekend hieruit is 
de dialoog tussen Socrates en Montaigne, omdat hij de Griekse 
filosoof tot geestverwant maakt van de Modernen door hem 
te laten verdedigen, dat de wetten in de natuur constant 
zijn, zodat er geen sprake is van superioriteit van de Ouden 
boven latere kunstenaars. Ook ondersteunde hij de theorie 
dat het mensdom vooruitgang kan boeken in Digression sur 
les anciens et les modernes (1688) door te verkondigen dat onze 
ideeën talrijker en meer waar zijn dan die der Ouden. En 
omdat ze het materiaal vormen voor filosofie, welsprekend
heid en poëzie, hebben wij grotere filosofen, redenaars en 
dichters. 

Belangrijker voorman van de modernen was Charles Perrault 
(1628-1703), schrijver van de Contes de ma mère Γ Oye (1697). O p 
het gebied van kunst wierp hij het juk van het gezag af zoals 
Descartes dit had gedaan in de filosofie. Hij was hierbij in de 
gelukkige omstandigheid dat hem een doeltreffend middel ten 
dienste stond, om zijn meningen ingang te doen vinden. Bij 
de distributie van de toelagen die Colbert ter beschikking 
stelde van schrijvers en geleerden, was hij middelaar tussen 
macht en literatuur. Met behulp van de mammon maakte hij 
zich veel vrienden, die zijn aanhangers werden in het hangende 
geschil. O p 27 januari 1687, terwijl alle leden van de Académie 
in een buitengewone zitting bijeen waren om de genezing van 
de koning te vieren, las Perrault het gedicht voor Le Siècle de 
Louis Ie Grand, waarvan het begin als volgt luidt: 

„La belle antiquité fut toujours vénérable 
Mais je ne crus jamais qu'elle fût adorable. 
J e vois les anciens sans plier les genoux; 
Us sont grands, il est vrai, mais hommes comme nous ; 
Et l'on peut comparer, sans crainte d'être injuste, 
Le siècle de Louis au beau siècle d'Auguste..."23 

geciteerd uit H. Rigault, Le. 150 
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Boileau reageerde heftig en noemde het gedicht een schandaal 
voor de Académie. Geleerden als Ménage, Huet, Dacier en 
de literaire coryfeeën La Fontaine, Racine en La Bruyère 
stonden aan de kant van Boileau en voelden zich geroepen de 
Antieken te verdedigen, o.a. La Fontaine in VEpître à Mon
seigneur Huet (1687) en La Bruyère in zijn Discours sur Théo-
phraste (1688). 

Perrault bracht de Académie opnieuw in opschudding bij 
de opname van zijn vriend Fontenelle als lid op 15 mei 1691. 
Hij las een fragment voor uit zijn Parallèles des anciens et des mo
dernes. In de vijf dialogen van dit werk verdedigt hij zijn twee 
belangrijkste stellingen: dat de Modernen de Ouden kunnen 
evenaren en zelfs overtreffen ; dat, bij gelijkheid van genie, de 
Modernen de Ouden zullen voorbijstreven, omdat ze gebruik 
kunnen maken van de ervaring van eeuwen. Boileau had niet 
veel succes met zijn poging Perrault en de zijnen tot zwijgen te 
brengen, omdat zijn Ode sur la prue de Namur (1693), vooraf
gegaan door een Discours sur l'ode niet geweldig was. Hij ver
sterkte zijn argumenten met zijn Réflexions sur Longin (1694). 
Ook zijn Satyre X (1694) bevat toespelingen op het hangende 
geschil; ze zijn vooral gericht tegen de vrouwen die partij had
den gekozen voor de Modernen. De toon werd scherp en be
ledigend, ook in de repliek van Perrault: Apologie des femmes 
(1694). Door bemiddeling van de tachtigjarige Arnauld, bal
ling te Brussel om zijn jansenistische sympathieën, kwam een 
verzoening tot stand tussen Perrault en Boileau op 4 augustus 
1694, vier dagen voor de dood van Arnauld. Boileau maakte 
een epigram: 

„Tout le trouble poétique 
A Paris s'en va cesser: 
Perrault l'anti-pindarique 
Et Despréaux l'homérique 
Consentent de s'embrasser..."24 

24 geciteerd uit Marcel Braunschvig, I.e. 820. 
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Het compromis bestond hierin dat de eeuw van Augustus su
perieur was op het gebied van heldendicht, welsprekendheid, 
satire en elegie, maar voor de eeuw van Lodewijk moest onder
doen wat betreft tragedie, roman en filosofie. Aan de uitslag 
is al te zien dat het probleem niet goed was gesteld : literatuur 
en filosofie zijn hier niet onder één noemer te brengen. Er blijkt 
uit dat de twee problemen : over de al of niet grotere voortref
felijkheid der Ouden en over de mogelijke vooruitgang van 
het mensdom, niet voldoende zijn onderscheiden. 

Antoine Houdart de la Motte (1672-1731) en Mme Dacier 
(1651-1720) deden de strijd weer ontbranden. De laatste had 
in 1699 een vertaling gepubliceerd van de Ilias met een zeer 
prijzend voorwoord over Homerus. Met behulp van deze ver
taling verzorgde La Motte, die geen Grieks kende, in 1713 een 
verkorte uitgave in XII zangen, voorafgegaan door een Dis
cours sur Homère waarin hij de Griekse dichter aanviel. Mme Da
cier reageerde heftig in haar verhandeling Causes de la corruption 
dugout (1714). La Motte antwoordde op beheerste toon in 
Réflexions sur la critique (1715). Verschillende geestverwanten 
vielen hem bij, o.a. l 'abbé de Pons in zijn ^tre sur Vlliade de 
La Motte (1714), l 'abbé Terrasson in zijn Dissertation critique sur 
Vlliade (1715) en l'abbé d'Aubignac in zijn Conjectures Acadé
miques (1715), waarin hij twijfels uitte aangaande de historici
teit van de mens Homerus. 

O p verzoek van de twee partijen gaf Fénelon zijn mening 
in het tiende en laatste hoofdstuk van zijn Z^íírí sur les occupations 
de l'Académie française (1716). Het was er hem vooral om te doen 
de balans tussen de twee partijen in evenwicht te brengen; hij 
gaf ze om beurten gelijk, echter zonder een eindoordeel uit te 
spreken: „Non nostrum inter vos tantos componere lites", het 
is niet aan ons onder u een strijd van een dergelijke omvang 
bij te leggen. Niettemin slaagde hij erin de geesten enigszins 
te kalmeren. Iets meer dan eenjaar na zijn dood werd de vrede 
getekend na bemiddeling van een ander lid van de Académie, 
M. de Valincour (1653-1730), op 3 april 1716, maar de kwestie 
zelf bleef voorlopig in de mist steken. 
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De echo's van dit kabaal waren in Frankrijk tot ver in de 
achttiende eeuw hoorbaar. Verschillende schrijvers raakten 
de kwestie van Ouden en Modernen opnieuw aan, al of niet 
vermengd met vragen rond de vooruitgang van het mensdom : 
Rollin in Traité des études (1725), Vauvenargues in zijn Discours 
sur le caractère des différents siècles (1745), Turgot in zijn Second 
discours sorbonnique sur les progrès de Vesprit humain ( 1750), Voltaire 
in zijn bijdrage Les Anciens voor de Dictionnaire philosophique en 
in de dialoog Les anciens et les modernes ou La toilette de Madame de 
Pompadour (1765), Marmontel in het artikel Anciens van de 
Encyclopédie (1776); 

De strijd rond de klassieke oudheid is door Fransen naar het 
buitenland overgebracht. Naar Engeland door Charles de 
Saint-Denis, Sieur de Saint-Evremond (1616-1703). Hij was 
in 1661 verbannen, maar bleef vanuit Londen corresponderen 
met de hem trouw gebleven vrienden. Hij hoorde van verre 
het rumoer van de literaire debatten en gaf er bekendheid aan 
onder de ontwikkelde geesten in Engeland, vooral met zijn 
De la tragédie ancienne et moderne (1672), Sur les poèmes des anciens 
( 1685), Du merveilleux qui se trouve dans les poèmes des anciens ( 1688). 

John Dryden (1631-1700) publiceerde in 1668 zijn Essay of 
Dramatiek Poésie. Het is een dialoog tussen vier vrienden die op 
3 juni 1665, terwijl ter hoogte van Harwich de zeeslag tussen 
de Engelse en Hollandse vloot aan de gang was, de Theems 
afroeiden om het gebulder van de kannonen te kunnen horen. 
Het eerste onderwerp van discussie was: de relatieve verdien
sten van de oude en moderne dichters. Dryden was in zijn 
oordeel nog conservatiever dan zijn geestverwanten in Frank
rijk: hij overtrof Boileau. 

Sir William Temple (1628-1699), eveneens voorstander van 
de Ouden, schreef An Essay upon Ancient and Modern L·arning 
(1692). Volgens hem doen de kunstwerken van de eigen tijd 
noodzakelijkerwijs onder voor die van vroeger eeuwen. Als 
reden geeft hij aan dat het voor de Modernen veel moeilijker is 
om origineel te zijn dan voor de Ouden, en dat het gewicht van 
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de verworven kennis, die onze voorouders ons hebben nagela
ten, de kracht van de verbeelding in ons uitdooft. 

Een geheel eigen opvatting hield William Wotton (1666-
1727) er op na. In zijn kinderjaren was hij een levend wonder 
geweest. O p zijn achtste jaar las hij Latijn, Grieks, Hebreeuws, 
Syrisch, Chaldeeuws, en hield hij zich bezig met geografie, 
filosofie, logica en mathematica. Alvorens een geleerde en wijze 
te worden, was hij begonnen met een encyclopedie te zijn. De 
strijd over de Ouden en Modernen bood aan een man van zijn 
soort de gelegenheid voor een schitterend literair debuut. Hij 
antwoordde op het essay van Temple met een oordeelkundig 
en evenwichtig boek Reflections upon Ancient and Modern Learning 
(1694). De idee die bij Wotton overheerst en die men tever
geefs zoekt bij Perrault en Fontenelle, is de lang verwachte 
onderscheiding tussen de wetenschappen die een langzame 
opeenvolging van eeuwen nodig hebben om zich te vervoLma-
ken, en de kunsten die vanaf hun eerste stap zich naar het vol
maakte kunnen opheffen. Wotton bewees onweerlegbaar, dat 
wij in alle experimentele wetenschappen superieur zijn aan de 
Ouden, eenvoudig omdat de tijd niet heeft stil gestaan. De 
ervaringen zijn toegenomen en het verstand kan daaruit verdere 
conclusies trekken. Aangaande de metafysica is eenzelfde 
superioriteit ons deel. Zonder daarom grotere filosofen te zijn 
dan Aristoteles en Plato, hebben Descartes, Malebranche en 
Locke hun eigen inzichten gevoegd bij die van hun voorgangers 
en zijn dus dieper doorgedrongen in het weten van de geest. 
Welsprekendheid en poëzie echter zijn niet afhankelijk van de 
opeenvolging der jaren om zich te kunnen ontwikkelen. 
Immers, wat vragen ze? Gevoel, hartstochten, ideeën, verbeel
ding, een taal die hun de woorden verschaft, politieke instellin
gen die hun woorden aanmoedigen, zedelijke toestanden die 
voor de poëzie gunstig zijn. De Ouden hebben zich over het 
bezit van al deze privileges kunnen verheugen en ze hebben de 
grootste redenaars en dichters voortgebracht. 

Het was de eerste keer dat deze distinctie werd gemaakt. 
Wotton hoorde noch bij de Ouden noch bij de Modernen. Hij 
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was geen advocaat, maar een arbiter, die ieders rechten en 
verdiensten erkende. 

Jonathan Swift (1667-1745) mengde zich eveneens in de 
controverse. Hij kantte zich tegen de overdreven aanhangers 
van beide partijen. Hij wees vooral op de fout van sommige 
pro-antieken die, in hun ijveren voor de oudheid, de navolging 
van de Ouden stelden boven de directe navolging van de na
tuur. Zijn voornaamste werk hierover is The Battle of the BooL· 
(1704). Hij toont hierin aan hoe nutteloos niet alleen de dis
cussie Ouden-Modernen, maar elke discussie over literaire 
onderwerpen eigenlijk is. 

Alexander Pope (1688-1744) had in zijn houding veel van 
Swift. Afkerig van excessen als hij was, voelde hij niets voor de 
afgoderij die Temple pleegde jegens de Ouden. Dat hij er een 
uitgesproken voorliefde voor de antieken op nahield, was al
gemeen bekend. Toen hij twintig jaar was, schreef hij An Essay 
on Criticism. Een beetje vreemd, omdat hij debuteerde met iets 
waarmee hij had moeten eindigen: n.l. een didactisch werk, en 
omdat hij dogmatiseerde op een leeftijd dat hij had moeten 
dromen. Zijn solied evenwicht heeft hem er voor behoed een 
regel-fanaticus te worden en tot dienstbaarheid aan de traditie 
te vervallen. Hij beschouwde de Ouden wel als modellen, niet 
als meesters. 

Het is de blijvende verdienste van de Italiaanse filosoof 
Giambattista Vico (1668-1744) de eerste te zijn geweest, die 
van het idee van Bacon, Pascal, Perrault, Fontenelle en Terra-
son over de vooruitgang van de menselijke geest, gebruik heeft 
gemaakt om een verklaring te geven van de geschiedenis. Hier
door is hij de grondlegger geworden van de geschiedenis
filosofie en van de ethno-psychologie. Hij heeft zijn theorie 
neergelegd in het boek Principi di una Scienza Nuova (1725). 
Volgens hem is geschiedenis een continu proces van opkomst 
en val van beschavingen. Elke natie maakt hierbij drie unifor
me stadia door: de fase van het goddelijke, het heldhaftige en 
het menselijke. Het is een theorie die de rede en de geschiedenis 
soms geweld aandoet, maar die niettemin een grote geestkracht 
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verraadt en geleid heeft tot enige voortreffelijke gezichtspunten : 
De kennis der Ouden - Aristoteles, Horatius - vergelijkend 

met die der Modernen - Descartes, Boyle, Bacon, Fontenelle -
deed hij de idee op van de successieve vormen van menselijke 
wijsheid. Tengevolge hiervan beschouwde hij, met Perrault en 
Fontenelle, de Oudheid als de kinderjaren van de mensheid. 
De ontkenning van de persoon van Homerus verbond zich in 
zijn gedachtengang met de theorie van de vooruitgang van het 
mensdom. Hierbij maakte hij gebruik van een bewijsvoering 
die zijn gehechtheid laat zien aan de vormen van de mathema
tische deductie, die kwistig is met axioma's en corrolaria. Met 
Vico zitten we echter aan de grens van het literaire debat en 
begeven we ons op filosofisch terrein. 

Heel deze botsing van meningen is vertroebeld door het 
voortdurend door elkaar halen van filosofische en literaire 
kwesties. Als het debat ordelijk was verlopen, geleidelijk zich 
ontwikkelend van het bijzondere naar het algemene, van het 
enkelvoudige naar het samengestelde, dan had de discussie 
moeten beginnen met het dispuut over Homerus, zich moeten 
voortzetten met de algemene vergelijking tussen Ouden en 
Modernen, en eindigen met de kwestie van de vooruitgang 
van de mensheid. Zo is het echter niet gegaan, zoals is gebleken; 
het is een wonderlijk schouwspel geweest van verwarring en 
vertraging, waarin maar zeer moeizaam en laat enkele vaste 
lijnen getrokken werden. 

Deze pennestrijd is niet ongemerkt aan Nederland voorbij
gegaan. Basnage de Beauval en P. Bayle schreven allebei in 
Nederland. Ze waren in de meest gunstige omstandigheden die 
ze zich maar konden wensen: want zo konden ze op een afstand 
en onpartijdig de gang van zaken volgen. De een was verwant 
aan Fontenelle, maar had geen enkele reden om wrok te koes
teren jegens Boileau; de ander mocht Boileau wel, omdat hij 
wist, dat deze zijn Dictionnaire waardeerde; in een van zijn 
brieven prijst hij zich gelukkig, van deze bekwame rechter een 
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goedkeuring te hebben gekregen. Maar de Nederlandse jour
nalisten uit hun omgeving, vrije en onafhankelijke geesten, 
droegen hun behoefte aan onafhankelijkheid met zich mee, ook 
in literaire aangelegenheden. De opvattingen van Fontenelle 
en Perrault bevielen hun wel, omdat ze afweken van de traditie, 
op een opstand leken tegen de officiële opinie en dus gelijkenis 
vertoonden met hun eigen levenshouding. Er verscheen geen 
werk, ook geen Engels, of Basnage en zijn medewerkers „ver
sloegen" het, en zo waren ze met hun Histoire des ouvrages des 
Savants (september 1687 — juni 1709) voorlopers van de 
Encyclopedisten. 

In 1711 vormde zich in 's Gravenhage een vriendenkring, 
waarin aanvankelijk wat voordrachten werden gehouden ter 
onderlinge oefening, maar in 1713 stichtte men het Journal 
Littéraire de la Haye. Een van de leden van de kring was een 
jonge man die door nogal romaneske omstandigheden vanuit 
Frankrijk in Holland was beland, Hyacinthe Cordonnier, of, 
om hem de aristocratische naam te laten, door de ijdelheid van 
zijn moeder uitgevonden, Thémiseul de Saint-Hyacinthe. Hij 
volgde nieuwsgierig de discussie over Ouden en Modernen. 
Ofschoon klassiek opgevoed in de school van de Oratorianen 
van Troyes koesterde hij sinds zijn toetreden tot het Journal 
Littéraire dezelfde gevoelens als zijn medewerkers: Prosper 
Marchand, Alexandre de Sallengre, de later beroemd gewor
den wis- en natuurkundige Willem Jacob 's-Gravesande en 
Justus van Effen. Deze gevoelens bestonden in hoofdzaak uit 
wrok tegen enige Nederlandse geleerden die schoolmeester
achtig, grillig en humeurig, en zeer agressief de oorlog hadden 
verklaard aan het Journal Littéraire, omdat dit blad erg sym
pathiseerde met de zaak van de Modernen. De voornaamste 
tegenstander was wel Pieter Burman (1668-1741) die, van 
1696 tot 1715 hoogleraar in de geschiedenis te Utrecht, in 1715 
te Leiden hoogleraar was geworden in de klassieke talen. In 
zijn inaugurale rede verscheurde hij, „dente canino" zegt 
Saint-Hyacinthe in een brief, de Fransen, Duitsers en eigen 
landgenoten, die hij ervan beschuldigde de studie van de Ouden 
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te verwaarlozen en het Latijn op te offeren aan het plat van de 
moderne volkeren. Van Effen publiceerde in 1714 een geestige 
Dissertation sur Homère et sur Chapelain, waarin hij ironisch La 
Pucelle van de door Boileau bespotte Chapelain ophemelde 
zoals anderen dit deden met Homerische gedichten. De bedoe
ling was, om alle overdrijving belachelijk te maken. Burmans 
mentaliteit leefde voort bij Burmannus II (1713-1778), zijn 
neef, die in 1742 hoogleraar werd te Amsterdam en zich ver
dienstelijk maakte met het uitgeven van de werken van zijn 
beroemde oom. Tot de vriendenkring van Burmannus II be
hoorde, gelijk we reeds zagen, Jerónimo de Bosch I I I met zijn 
familie en vrienden en ze vormden samen het sterke bolwerk 
van de Ouden. 

Echter, de eensgezindheid in deze kring bleef niet geheel on
aangetast. Pieter Nieuwland is zijn korte leven lang bezig ge
weest met het probleem Ouden - Modernen. Waarschijnlijk 
omdat zijn belangstelling uitging naar praktisch elk terrein 
van het menselijk weten en zich niet versmalde in één richting, 
was hij vanzelf geïntrigeerd door het onderlinge verband van de 
verschillende takken van wetenschap en kunst. Terwijl hij rond 
zijn tiende jaar gedichten schreef, ging hij drie keer per week 
naar Amsterdam, om onderwezen te worden in de wiskunde. 
Deze lessen gingen door, toen hij vanaf de zomer van 1775 dage
lijks bij Jer . de Bosch aan huis kwam, om er zijn klassieke 
vorming te ontvangen. Tijdens zijn studie aan het Athenaeum 
van 1 oktober 1777 tot 14 april 1783, werd hij vanaf 1779 wijs
gerig geschoold door Dan. Wyttenbach, die hij bovendien nog 
elke dag bij Jerónimo de Bosch trof, omdat Wyttenbach van 
1773 tot 1784 bij De Bosch inwoonde. Wyttenbach nu zocht 
naar het verband tussen wetenschap en kunst. Op 19 november 
1771 had hij reeds een rede aan dit thema gewijd, bij het aan
vaarden van zijn post aan het remonstrants seminarie: De 
conjunctione Philosophiae cum eleganlioribus Litteris, waarin hij, 
steunend op rede en ervaring, laat zien, dat filosofie pas aan
vaardbaar wordt door middel van de schone letteren. Deze 
belangstelling voor het verband tussen wetenschappen en 

113 



kunsten droeg hij over op zijn weetgierige leerling, die er 
naderhand zelf van getuigde: „Gijzelf (Hooggeleerde Wytten-
bach) hebt mij geleerd, welk eenen krachtigen, welk eenen 
heilzamen invloed zelfs die oefeningen van den menschelijken 
geest, die het verst van elkander verwijderd schijnen, op elkan
der bezitten."26 De onderwerpen die Nieuwland tijdens zijn 
Athenaeum-periode in het openbaar behandelde, bewijzen, 
dat hij volop bezig was met die oefeningen die het verst van 
elkaar verwijderd schijnen: op 1 mei 1780: een Latijnse rede
voering over Terentius; op 14 december 1782: een uiteenzet
ting over de liefde voor het vaderland ; op 8 februari 1783 : een 
beschouwing over de invloed en het nut van de wiskunde; 
op 14 april 1783: de verdediging van zijn wijsgerige dissertatie 
over de stoïcijn Musonius Rufus. De sfeer echter in de kring 
waarin hij vertoefde, met Jerónimo de Bosch en zijn geest
verwanten, was nog duidelijk die van de Burmannusdynastie : 
een zo goed als kritiekloze verering van de Ouden op esthe
tische gronden, als dé modellen voor smaak en stijl. 

Een heel andere lucht ademde Nieuwland in, toen hij van 
september 1784 tot de zomer van 1785 in Leiden de colleges 
volgde. Rond de eeuwwisseling hadden de verschillende uni
versiteiten de overgang doorgemaakt van het Cartésianisme 
naar het empirisme. In deze overgangstijd hadden de studie
jaren gelegen van Tiberius Hemsterhuis, n.l. van 1696 tot 1704 
aan de universiteit van Groningen.26 Hij had er van de gedeel
telijk Cartesiaanse opleiding een hoge waardering overgehou
den voor de vormende waarde van de wiskunde. In 1717 was 
hij te Franeker hoogleraar geworden in het Grieks. In A. Schul-
tens en Venema had hij geestverwante collega's gevonden. 
In zijn derde rectorale rede had hij het thema behandeld van 
het verband tussen wetenschap en kunst : Oratio de Mathematum 
et Philosophiae studio cum Litteris Humanioribus conjungendis.2'1 In 

25 Gedichten en Redevoeringen van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1824, blz. 119. 
ae J . C. Gerretzen, Schola Hemsterhusiana, Nijmegen 1940, blz. 11. 
27 In 1739 te Franeker gehouden. Deze rede werd later opgenomen in Ti. 

HemsUrhusii et L. C. Vakkenarii Orationes, L. B. 1784, blz. 99-120. 
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1740 was hij als opvolger van Burman sr. naar Leiden gekomen. 
De uitsluitend esthetische taalbehandeling van zijn voorganger 
had hij vervangen door een methode die beïnvloed was door 
het empirisch denken. Hij noemde de eenzijdig esthetische op
vatting van de filologie egoïsme.28 Zijn empirisch getinte 
filosofie is, als bij 's-Gravesande, sociaal gericht : de wetenschap 
moet er toe bijdragen, de mensen gelukkiger te maken. Het 
esthetische ontbreekt bij Hemsterhuis geheel,29 maar hij maakte 
het Grieks voor de mensen van de 18e eeuw aannemelijk en 
zelfs aantrekkelijk door aan zijn behandeling ervan de structuur 
te geven van het empirisch denken van zijn tijd. Leiden bood 
daarvoor het juiste klimaat. Hier had indertijd met Boerhaave 
het empirisme zijn intrede gedaan aan een Nederlandse univer
siteit. In zijn inaugurale rede De commendando studio Hippocratio 
van 1701 had hij de wetenschappelijke methode aangeprezen 
die waarneming met redenering verbindt.30 Dit is de werkwijze 
van het empirisme. Bacon had er in 1620 een begin mee ge
maakt in zijn Novum Organon Scientiarum, John Locke had er in 
Essay concerning human understanding een filosofische grondslag 
aan gegeven. De mathematische methode van Descartes die, 
uitgaande van kennisbronnen die niet aan de ervaring zijn 
ontleend, door middel van deductie met mathematische zeker
heid tot conclusies komt, werd hiermee als ontoereikend ver
worpen. Het empirisme geeft geen mathematische zekerheid, 
maar komt met behulp van de inductieve methode tot een 
morele evidentie, door middel van sensus, testimonium en 
analogia, zoals door 's-Gravesande is uiteengezet in zijn oratie 
De Evidentia in 1717. 

Tib. Hemsterhuis heeft de Griekse taal tot in haar oorsprong 
onderzocht volgens deze empirische methode, waarvan bij 
hem de analogie het leidend beginsel is en die langs inductieve 
weg naar conclusies leidt. Daarnaast had hij, als erfenis van 
zijn Cartesiaanse opvoeding, een grote eerbied behouden voor 

*e J. C. Gerretzen, Schob Hemslerhusiana, Nijmegen 1940, blz. 153. 
" idem, blz. 127. 
30 idem, blz. 8 e.V. 

115 



de mathematica, waarin hij in Groningen was geschoold door 
de wereldberoemde Bernouilli. Ook van haar bruikbaarheid 
buiten het strikt exacte terrein was hij overtuigd. Dit heeft hij 
uitgesproken in 1740, toen hij van mening was, dat de beoefe
naar van de letteren er niet voor moest terugschrikken : „Quin 
scientiae Naturalis et Matheseos elementorum cognitionem 
prioribus palmis adnecteret."31 

Zijn beste leerling, Lud. Gasp. Valckenaer, was Hemsterhuis 
in 1765 te Leiden opgevolgd, zoals hij dit 25 jaar geleden in 
Franekcr ook reeds had gedaan, toen Hemsterhuis naar Leiden 
was vertrokken. Valckenaer was nog progressiever dan Hem
sterhuis. De oorzaak is te zoeken in de genoten opleiding. Toen 
Hemsterhuis rond 1700 de universiteit bezocht, gaven het 
Cartésianisme en de mathematische methode, ondanks 't op
komend empirisme, nog de toon aan in de wetenschappelijke 
wereld.32 Maar toen Valckenaer 30 jaar later, in 1731 in 
Franeker kwam als student, was het empirisme van Locke en 
Newton door de medicus Boerhaave en de fysici 's-Gravesande 
en Van Musschcnbroek overal reeds doorgedrongen, en had 
het Cartésianisme zich grotendeels op zijn hoofdstelling, de 
mathematica teruggetrokken, ook in Franeker. Want Valcke-
naers hoogleraar, Govert du Bois, die er sinds 1729 doceerde, 
was een leerling van 's-Gravesande en Boerhaave. 

Valckenaer volgde in zijn denken en doceren de empirische 
methode. Waarom zou hij op zijn gebied niet mogen doen, 
wat anatomen in hun vak verrichten? Pieter Nieuwland heeft 
dus in Leiden, en met name bij Valckenaer, kunnen ervaren, 
hoe hoog het mathematisch en empirisch denken werd geschat, 
en dit waarachtig niet alleen binnen het eigen terrein van wis-
en natuurkunde, want ook de litterae humaniores waren ervan 
doortrokken. Hij bemerkte, dat de beoefenaars van de niet-
exacte vakken uit wetenschappelijke overtuiging - misschien 
een beetje gekleurd door een licht minderwaardigheidscomplex 

31 idem, blz. 107. „Om de kennis van de beginselen van natuur- en wiskunde 
te verbinden met de versierselen van de vorige [n.l. de letteren]." 

sa idem, blz. 251. 
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- ertoe overgingen, hun eigen vak te bestuderen op de wijze 
van mathematici en fysici. Hierdoor wekten ze wel de indruk 
bij de tijd te zijn, ofschoon ze, in hun Cartesiaanse eerbied voor 
de verheven mathematica, de gedachte niet van zich af konden 
zetten, dat hún tak van wetenschap niet op één lijn gesteld kon 
worden met de gr avior disciplina van de viskunde, zoals Valcke-
naer zegt. Deze betreurde het zelfs, dat de ingenia mathema
tica zo weinig belangstelling hadden voor de Griekse oudheid, 
want als de natuurfilosofen, die alles met een mathematisch oog 
beschouwen, zich eens bezig zouden houden met de analogie 
en de eerste beginselen der talen ! Hoe zou hun mathematische 
methode aan de taaistudie ten goede komen en welk een aan
zien zou deze wetenschap hierdoor krijgen!33 

Een hoogleraar in het Grieks, die er zozeer naar verlangde, 
dat het wiskundig en het nieuwe natuurkundig denken zou 
binnendringen in zijn eigen vak, moet op zijn studenten wel een 
erg moderne indruk gemaakt hebben. Het heeft Pieter Nieuw-
land zeker tot nadenken gebracht. Het was iets volkomen anders 
dan wat hij aan uitsluitend esthetische zienswijzen van Jer . de 
Bosch I I I gewend was geweest. Tussen wat hij in Amsterdam 
afzonderlijk bestudeerde, de wiskunde en de litterae humanio-
res, bleken verbindingslijnen te lopen, waarop Jer . de Bosch 
hem niet gewezen had. De belangrijkheid en de expansiekracht 
van het wis- en natuurkundig denken moeten hem sterk aan
gegrepen hebben en onwillekeurig moet de indruk versterkt zijn, 
dat heden en toekomst toebehoorden aan de exacte wetenschap 
en dat de menselijke geest voor grote ontdekkingen stond, niet 
alleen op het gebied van de wis- en natuurkunde zelf, maar ook 
bij de toepassing ervan op andere terreinen van het menselijk 
weten. In verband hiermee en naar aanleiding van lectuur 
hierover, moet zich bij hem de oude vraag aangediend hebben 
over de superioriteit van de oude boven de moderne wereld of 
omgekeerd, en over de al of niet mogelijke vooruitgang van de 
mensheid. Nieuwland is in zijn korte wetenschappelijke loop-

»» idem, blz. 260 en 261. 
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baan verschillende keren uitvoerig op deze kwesties ingegaan. 
O p 10 juni 1788 hield hij voor FeUx Meritis een voordracht 

over de nieuwste ontwikkelingen in de sterrenkunde.34 Het 
was een bewerking van de inaugurale rede, die hij 27 september 
1787 in Utrecht had moeten uitspreken, als zijn benoeming 
tot hoogleraar aldaar niet juist van te voren ongedaan was 
gemaakt. 

Alvorens tot zijn eigenlijk thema te komen, betoogt Nieuw-
land, dat de voortreffelijkheid van een of andere tak van weten
schap of kunst afhangt van het nut en het genoegen dat hij 
aanbrengt. Vanuit ditzelfde gezichtspunt zou hij de tegen
stelling Ouden en Modernen benaderd willen zien: „Het is ook 
uit deze gronden, dat men, met behulp eener scherzinnige en 
doordringende wijsbegeerte, het oud en bekend geschil over 
de meerdere of mindere verdiensten der Ouden en Heden-
daagschen zou moeten beslisschen, indien dat geschil ooit te 
beslisschen is. Immers, indien wij de hemelsbreedte verschillen
de gedachten wegens dit twistgeding, niet alleen van het alge
meen der menschen, maar ook van kundige en schrandere 
beoordelaren overwegen, kunnen wij niet anders, dan ons ten 
hoogste verwonderen dat in eene zaak, die geenszins afgetrok
ken en moeilijk, geenszins duister en onzeker is, nochtans het 
oordeel ook van verstandige lieden zo aanmerkelijk verschillen 
kan. Bij eene naauwkeurige en wijsgerige beschouwing van de 
zaak zullen echter, zo ik vertrouwe, de oorzaken van dat ver
schil zich ras ontdekken..." Op voorhand schakelt hij diegenen 
als goede beoordelaars uit, die zich in één richting gespeciali
seerd hebben, en dus onkundig of bevooroordeeld tegenover 
al het andere staan: „Zij die zich geheel met métaphysique en 
morele wijsbegeerte bezig houden, op de bekoorlijkheden van 
Dicht- en Letterkunde verslingerd zijn, aan dezen alleen eenen 
nuttigen invloed op het gemene leven toekennen, en met 
Socrates, die echter in andere tijden en omstandigheden zich 
dus uitdrukte van oordeel zijn, dat men van de afgetrokkener 

»« Petri Nieuwland, Scripta Mathematica, U.B.L. Westeur. Hs. Х Ш , N, 950, 2. 
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wetenschappen slechts iets, en zo weinig als mooglijk is, behoort 
aan te nemen, de zodanigen zullen zeker bij de ouden ligtlijk 
alles vinden wat zij wenschen kunnen; zij zullen mooglijk 
benevens Aristoteles en Plato ook nog Locke en Leibnitz lezen, 
doch voor Homerus en Demosthenes alle latere Dichters en 
Redenaars terzijde stellen en verachten. Anderen integendeel, 
die alle sierlijkheid voor ñutióos optooisel, en de heerlijkste 
meesterstukken der Dichtkunde voor welluidende beuzelingen 
houden, die van oordeel zijn dat het Bovennatuurkundige en 
Zedekundige voor gene genoegzame zekerheid en Waarheid 
vatbaar is, en dat dus Wis- en Natuurkunde alleen onze achting 
en beoefening verdienen, van dezulken zal het ons niet ver
wonderen, dat zij Newton boven Democrites, Euler boven 
Thaïes, de Hedendaagschen in het algemeen boven de Ouden 
schatten." Meer dan de beoordelaars zal het wezen zelf der 
dingen de weg naar de oplossing moeten wijzen: „Doch ook 
buiten dit alles brengt de eigen aart der bijzondere wetenschap
pen noodwendig te wege, dat in sommigen de Ouden door de 
Hedendaagschen moeten overtroifen worden, terwijl dezen hen 
in anderen of in het geheel niet of ter nauwernood kunnen 
evenaren. Wanneer men dit onderscheid uit het oog verliest, 
is het niet mooglijk over de verdiensten van beiden zo in het 
algemeen als in het bijzonder eenig gegrond en billijk oordeel 
te vellen." 

Met een enkel voorbeeld licht de schrijver dit toe : „Indien 
men den tegenwoordigen staat der Natuurlijke Historie, gelijk zij 
in het bijzonder genoemd wordt, met dien welke ten tijde van 
Aristoteles plaats had, vergelijkt, zal men niet kunnen ont
kennen, dat zij in dien tijd alleraanmerkelijkste vorderingen ge
maakt heeft. Doch zo men wederom haren tegenwoordigen 
staat vergelijkt met dat volmaakt Ideaal eener volledige kennis 
der natuur, 't geen men zich in den geest verbeelden kan, dan 
ziet men tevens dat er nog veel meer te doen overig blijft en 
men heeft gegronde redenen om te hopen, dat zij door de ver-
eenigde pogingen van eeuwen en natiën al nader en nader aan 
dat toppunt van volkomenheid zal opgevoerd worden. Geheel 
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anders is het gelegen, met die kunsten en letteroefeningen, die 
in het algemeen onder den naam van schoone kunsten en fraaie 
letteren bevat worden. Immers hoewel men voorzeker de zaak 
te verre zou trekken wanneer men bijvoorbeeld aan Homerus 
en Praxiteles ieder in zijne kunst zulk eenen graad van voor-
treflijkhcid wilde toekennen, die door gcenc inspanning van 
den menschelijken geest zou kunnen overtroffen worden, zal 
het echter ieder een die de onsterflijke gedenkstukken dezer 
vernuften met de kunstwerken van latere tijden vergelijkt blij
ken, dat de vorderingen in de kunst hier verre af zijn van de 
reden der verlopene eeuwen te volgen. Wat is de oorzaak van 
dit aanmerkelijk onderscheid? Mijns oordeels deze, dat alles, 
wat in de eerstgenoemde soort van wetenschap nieuw uitgevon
den en aan het licht gebracht wordt, aan dien tak van geleerd
heid, waartoe het behoort, evenals een steen aan een gebouw 
wordt toegevoegd, de eens ingenomen plaats aldaar blijft be
kleden en evenzeer voor de toekomende beoefenaars dier weten
schap als voor den uitvinder zelven van dienst is... Dan, is het 
met alle takken van letteroefeningen ook dus gelegen? Heeft hij, 
die bijvoorbeeld den geheelen Homerus grondig verstaat, ook 
tevens daardoor hetzelfde toppunt van Dichterlijke volmaakt
heid bereikt? is hij reeds zo ver, dat hij slechts den hem mede-
gedeelden rijkdom uit zijnen eigenen voorraad te vermeerderen 
heeft? Ver van daar M.H. Wie hier tracht uit te munten, moet 
van den laagsten trap af met moeite en arbeid omhoogstijgen 
en zijne eigene geestvermogens inspannen, om tot die hoogte 
te geraken, welke de natuur voor hem bestemd heeft." 

Van 1791 dateert een verhandeling waarvan de titel alleen 
reeds duidelijk aangeeft, in welke richting Nieuwlands belang
stelling toen ging : Iets over de betrekkelijke waarde der verschillende 
takken van menschelijke kennis en kunst.35 Het is een historische 
beschouwing van de verschillende redenen en oorzaken die bij 
de keuze van een of andere wetenschap of kunstrichting boven 

Gedichten en Redevoeringen van Pteter Nieuwland, Amsterdam 1824, blz. 149-174. 
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een andere, of bij de beoordeling van de verdiensten der be
oefenaars, in aanmerking kunnen komen. Na een verdeling 
gemaakt te hebben in drie klassen: „Sciences exactes", „Locale 
wetenschappen" en „Fraaije Letteren en Schoone Kunsten", 
geeft de schrijver de vier sterkste redenen aan, die aan een kunst 
of wetenschap de voorrang boven andere kunnen geven: 't nut 
dat zij de maatschappij aanbrengt; 't innerlijk genoegen dat 
men bij de beoefening ervan ondervindt; roem en tenslotte 
voordeel. 

Ofschoon de kwestie betreffende de superioriteit van Ouden 
of Modernen niet met evenveel woorden wordt aangeraakt, 
staat de hele verhandeling er toch zeer nauw mee in verband. 
Vooral waar het gaat over de toekomst van de verschillende 
takken van 's mensen geestelijke bedrijvigheid, ziet Nieuwland 
duidelijke verschillen „omtrent het gunstige of ongunstige lot, 
dat sommige takken van kennis en kunst uit haren eigenen 
aard... in het vervolg waarschijnlijk te wachten hebben." De 
exacte vakken staan er goed voor: 

„Wanneer wij den verbazenden voortgang nagaan, met 
welken de kennis der natuur, en al de takken van wetenschap 
welke daartoe betrekking hebben, ook die, welke een zoo noodig 
werktuig bij hare behandeling is, de Wiskunde, sedert eene 
eeuw zijn toegenomen en nog dagelijks toenemen ; wanneer wij 
dan tevens overwegen, dat men, om in zoodanig eenen tak van 
wetenschap iets nieuws te verrigten, eerst, zoo als men het 
noemt, op gelijken voet moet zijn, en dus den ganschen omvang 
van alles wat vóór ons gedaan is omvatten; dan zou ons de 
moed bijna ontzinken, en wij zouden denken, dat, zoo dit 
misschien thans nog mogelijk is, zulks echter bij het dagelijks 
toenemende getal van ontdekkingen, boeken, enz. voor een 
volgend geslacht weldra volstrekt onmogelijk zal worden, en 
dat dus de wetenschap zelve, door haar gebied te verre uit te 
strekken, inwendig in verval moet geraken. Dan, waarschijnlijk 
hebben onze voorgangers eveneens omtrent ons gedacht, en 
het heeft hun in hunnen tijd even veel moeite als ons gekost, 
om zich met den staat der wetenschap op gelijke hoogte te 
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houden. Naarmate de weg van kennis verder gebaand werd, 
wordt zij bij den aanvang gemakkelijker te betreden... Eene 
wiskundige waarheid, bij voorbeeld, eene verklaring van een 
verschijnsel der natuur, die, toen zij eerst werd voorgedragen, 
den bedrevensten kenner dier wetenschap moeijelij к voorkwam, 
is thans zelfs voor den aanvanger bevattelijk gemaakt." (171) 

Voor de dichtkunst ziet de toekomst er, tenminste in be
schaafde landen, niet rooskleurig uit. Want de burgerlijke 
betrekkingen vervreemden de dichter van de natuur en haar 
schoonheid. Grote voorgangers maken hem originaliteit, on
gedwongen en natuurlijk gevoel bijna onmogelijk. Alleen vol
keren die nog onbeschaafd zijn, kunnen een beroemde periode 
in de dichtkunst tegemoet zien: 

„Wanneer, in den loop der eeuwen, eenige natie, die zich 
thans nog meer ofmin in eenen staat van ruwheid bevindt, niet 
door invloed van anderen, maar door eigene krachten, zich 
uit dien staat verheft, zal zij ook voorzeker vroeg of laat Dichters 
en Redenaars zien geboren worden, die groot, origineel en 
nationaal zullen zijn." (173) 

I n een verhandeling Over de Beschaafdheid30 van 30 januari 
1793 stelt Nieuwland zich tot doel, het verband na te sporen 
„dat er is tusschen de uitgebreidheid van eigenlijk gezegde 
wetenschappelijke kennis en kunst bij eene natie, en den trap 
van z.g. cultuur, Aufklärung of Beschaafdheid op welken zij 
zich bevinden." Ook is hij van plan „eenige uitzichten te wagen 
in de toekomenden staat van beiden in zoverre wij uit het voor
ledene en tegenwoordige daaromtrent enige besluiten mogen 
trekken." Ook hier dus komt de kwestie Ouden en Modernen 
en de al of niet werkelijke vooruitgang van het mensdom zijde
lings ter sprake. Met het oog hierop beantwoordt spreker de 
vraag : „Wat dan de reden is, dat het menschdom niet bestendig 
in cultuur gevorderd is; hoe er op de verlichte dagen der 
Grieken en Romeinen, een tijdperk heeft kunnen volgen, waar
in alle licht van reden en smaak in een duisteren nacht van 

« Over de Beschaafdheid, „Cullw", U.B.L. Westeur. Hs. XVIII, N, 950, I. 11. 
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vooroordelen bedolven was, en of wij die wederom het geluk 
hebben in een z.g. verlichte eeuw te leven niet met recht aan 
onze nakomelingen een tijdperk van duisternis voorspellen 
mogen: of niet in 't alg. dag en nacht in dit opzicht bestendig 
bij het menschdom elkander zullen afwisselen : en of niet de 
uitdrukking zelve waarvan wij hier en daar gebruik gemaakt 
hebben, dat Cultuur gedeeltelijk daarin bestond, dat zij waar
heid en schoonheid, bonsens en goeden smaak in de mode bragt, 
aanleiding geeft om te onderstellen, dat zij dan ook aan de 
wisselvalligheden der mode zullen onderworpen zijn." 

Nieuwlands zienswijze hierop is als volgt : „Volmaakt even-
wigt heeft in de natuur geen plaats, allerzeldzaamst richt zij 
haar werken bestendig naar denzelfden kant, alle veranderlijke 
Grootheden hebben beurtelings hunne maxima en minima. Ter 
beoordeling van den voortgang of teruggang der menschheid 
in cultuur van geest en van smaak, moeten wij niet slechts een 
bepaald tijdperk met ons oog bespannen, maar wij moeten den 
ganschen reeks van beurtwisselingen van de vroegste tijden af 
tot nu toe in eens overzien. Van het eerste tijdperk van on-
volkomene verlichting zijn ons weinige gedenktekenen over
gebleven. De onloochenbare blijken nogthans van zeer vroege 
en aanmerkelijke vorderingen in de sterrekunde, de colossale 
gedenkstukken der oudste bouwkunde zo in Egypte als in ande
re delen der waereld bewijzen genoegsaam het bestaan van 
zodanig een tijdperk, 'twelk afgewisseld is door een barbaar-
scher eeuw. Doch bij het twede tijdperk, dat der Grieken en 
Romeinen, steeg de menschelijke cultuur wederom hoger op
waarts, dan zij te voren gedaald was en de puinhopen die uit 
het vorige tijdperk waren overgebleven, dienden om het twede 
veel heerlijker gebouw te grondvesten. Ook dit gebouw is ge
deeltelijk ingestort; maar genoeg is daarvan overgebleven om 
het langsamerhand te kunnen herstellen; en indien wij de 
voortgang nagaan, die het menschdom sedert drie eeuwen ge
maakt heeft, mogen wij met recht besluiten, dat wij thans een 
derde tijdperk van klimming beleven." Op het einde van zijn 
voordracht komt Nieuwland nog even op dit thema terug: 
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„Volkomene cultuur is een ideaal dat de menschelijke samen
leving zekerlijk nimmer bereiken zal, maar welk wij haar ten-
minsten somtijds met sterkere of zwakkere schreden zien nade
ren. Doch schijnt zij zelfs nu en dan zich van dat ideaal te ver
wijderen, zo moet dit ons niet mismoedig of wanhopig maken: 
indien zij slechts bij elke verwijdering minder afwijkt dan te 
voren, mogen wij hopen en verwachten, dat zij eindelijk daar
aan zo na zal komen, als hare eigene inrichting en het ontwerp 
van haar wijzen insteller toelaten." 

Ook de discussie aangaande Ouden en Modernen komt even 
aan de orde: „De cultuur der Ouden, gelijk wij die noemen, 
was ongetwijfeld met betrekking tot het gevoel voor het schone 
tot veel hoger trap gestegen dan de onze. Onze eeuw integen
deel, indien ik mij dus mag uitdrukken, is het Rijk der afge-
trokkene waarheid. In alle takken der kennis die daartoe be
horen zijn wij de ouden verre voorbijgestreefd." 

De inaugurale rede die Nieuwland op 28 september 1793 
heeft uitgesproken, is uitsluitend aan de genoemde onderwer
pen gewijd.37 Hij vindt het jammer, dat de beoefenaars van de 
geesteswetenschappen en van de exacte vakken elkaar met zo 
weinig broederliefde behandelen. De oorzaken hiervoor zijn 
niet alleen uit nijd of onwetendheid af te leiden, er moeten 
andere in het geding zijn. Deze moet men eerst nauwkeurig 
nagaan en ontwikkelen „eer men iets bepalen of beslissen kan 
omtrent twee zeer beruchte en zeer moeilijke vraagstukken uit 
de geschiedenis der Wetenschappen. Het ene betreft de zo 
hoog geroemde en van anderen zo sterk betwiste meerderheid 
der oude Grieksche en Romeinsche vernuften, boven die van 
lateren tijd; of van dezen boven de eerstgemelden ; het andere, 
nog belangrijker en gewigtiger, betreft den voortgang zelven, 
dien het menschelijke geslacht in de beschaving en aankweking 
van deszelfs. verstandelijke vermogens gemaakt heeft, zo in 't 

*' Over den Toestand der Natuurkundige Wetenschappen. Ilollandsche vertaling van de 
Latijnsche Inaugmeele Oratie: „De Rattorte Disciplinarum Physicarum", gehouden Ie 
Leiden 28 Sept. 1793, U.B.L. Westeur. Hs. XVIII , N, 950, I, 12. 
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alg. als bijzonderlijk, in het laatst verlopene tijdperk, en sedert 
de z.g. herstelling van den goeden smaak in wetenschappen en 
kunsten. Immers indien bij voorbeeld Dichtkunde en Wel
sprekendheid zulk eene uitstekende plaats onder de kunsten 
bekleden, dat Natuurkunde, Sterrekunde en andere met deze 
vermaagschapte soorten van kennis in gene vergelijking of aan
merking daarmede komen, dan staat het in de daad te duchten, 
dat wij onze plaats geheel aan de ouden zullen moeten in
ruimen, en ons niets overig blijven, dan ons te beklagen, dat 
wij in eene zo verbasterde en barbaarsche eeuw geboren zijn. 
Is het omgekeerd met de zaak gelegen, 

Dan zal welligt voor ons de Aloudheid nedrig wijken 
en wij, verwinnaars, met den zegepalm gaan strijken." 

Om het hangende pleitgeding nader tot een oplossing te 
brengen, stelt Nieuwland een vergelijking op tussen de „na
tuurkundige Wetenschappen en de Fraaye of Beschaafde 
Letteren", waarbij zowel de aard als de lotgevallen van beide 
takken van menselijke kennis de vereiste aandacht krijgen. 

In beide kampen ondervindt men veel hulp van de voor
gangers. „Doch bij deze twee onderscheiden soorten treft men 
ten dezen opzichte een werkelijk onderscheid aan. Immers, 
terwijl aan den eenen kant alle kunsten en wetenschappen dit 
met elkander gemeen hebben, dat de vernuften, die voorgegaan 
zijn, aan de volgende den weg a.h.w. wijzen en hun voorlichten, 
is het er aan den anderen kant verre af, dat bij voorbeeld Ho
merus tot vorming van eenen aanstaanden Dichter, evenveel 
en juist hetzelfde zou toebrengen, als Newton ter vorming van 
eenen aanstaanden Natuurkundigen Wijsgeer. Een Dichter, 
een Redenaar, een Kunstschilder, een Beeldhouwer, gevoelt 
zich ongetwijfeld levendig aangedaan en in eenen heiligen gloed 
ontstoken op het leren of aanschouwen van enig voortreflijk 
en onverganklijk meesterstuk zijner kunst, hij wordt door die 
lering of aanschouwing zelf geschikter ter ontwerping en vol-
tooying van een dergelijk werkstuk: hij leert beseffen, door 
welke pogingen, en langs welke wegen hij streven moet om die-

125 



zelfden top van eer en glorie te bereiken, waartoe die onsterf
lijke helden, die hem voorgegaan zijn, reeds opgestegen en 
verheerlijkt zijn - Maar hij moet echter diezelfde loopbaan, 
die zij afgedaan hebben, zelf ook geheel afleggen. Zelfs datgeen, 
waardoor men in den eersten opslag denken zou dat zijn moeite 
verlicht wierd, het aanwijzen namelijk en het opruimen van 
den weg door anderen, werkt in een ander opzicht, geheel tegen. 
De moeilijkheid wordt voor hem groter, dewijl hij niet meer 
zonder mededinging voortstreeft, maar zijne voorgangers in
gehaald hebbende tegen hen moet uithouden en ijveren om 
niet achter te blijven. De Natuurkenner in tegendeel, 't zij hij 
dat gedeelte van het wijduitgestrekte Gebied der Natuur ter 
bewandeling kieze, 't welk bijna binnen de grenspalen der 
wiskunde beperkt is en bestaat in het onderzoek der alg. eigen
schappen en wetten van beweging zo der hemelsche als der 
aardsche ligchamen, 't zij hij uitweide in de vrolijker velden der 
Natuurlijke Historie of der Scheikunde, de Natuurkenner zeg 
ik, wanneer hij de schriften heeft leren verstaan en de ontdek
kingen kennen van diegenen, welke zich voor hem op het on
derzoek der Natuur toegelegd hebben, mag gerekend worden 
een groot gedeelte zijner voorgestelde bane te hebben afgelegd." 
Voorbeelden uit de verschillende terreinen van wetenschap en 
kunst verduidelijken deze opvattingen van de jonge hoogleraar. 

En wat leert de geschiedenis van wetenschap en kunst?38 

Homerus verdient een monument en Homerus alleen, want 
hij is als de architect die wel andere tempels heeft zien bouwen, 
maar toch zonder hulp zijn eigen tempel bouwt, inricht en 
verfraait. 

Ten tijde van Homerus waren er ook al astronomen die 
Orion, Poolster en Sirius hun naam gaven; botanici die de 
krachten van kruiden onderzochten en geleerden die zich met 
andere natuurwetenschappen bezighielden. Maar hun namen 
gingen verloren. Zij droegen ook slechts stenen bij, Homerus 
bouwde een hele tempel. 

88 Omdat de Nederlandse vertaling niet verder voorhanden is, zijn de volgende 
gegevens genomen uit de Latijnse Oratie. 
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Er zijn andere dichters gekomen, maar ze konden Homerus 
slechts navolgen. Maar er kwamen nieuwe fysici die op de 
kennis hunner voorgangers konden voortbouwen, zodat dit 
gebouw van de wetenschap langzamerhand begon te groeien. 
De humaniora trok vooralsnog alle aandacht tot zich. Wie ziet 
bijgevolg niet in, dat de Ouden de eerste plaats in de kunst 
bezetten, maar het in kennis van de natuur moeten afleggen 
tegen de Modernen? Ook dit laatste ligt voor de hand. Hoe 
meer de geesten in de loop der eeuwen ontwikkeld werden, 
des te meer begon de waarheid als zodanig te behagen, vooral 
naarmate er grotere en zekerder ontdekkingen werden gedaan. 
Zodoende werd de aandacht langzamerhand verplaatst van de 
schone kunsten naar de natuurwetenschappen. Nieuwland 
verondertselt zelfs, dat er een geestesbeschaving nodig is, om 
tot de natuurwetenschappen te komen. We hoeven niet te ont
kennen, dat de schone kunsten der Ouden tegenwoordig aan 
belangstelling inboeten en dat we ons meer bezighouden met 
de natuurwetenschappen. Hiermee wil echter niet gezegd zijn, 
dat we aan de huidige prestaties op kunstgebied alle lof willen 
onthouden. 

Van deze gang van zaken is niemand de schuld, dit is van 
nature zo. Is in dit alles niet een zekere wetmatigheid te ont
dekken? Zodat met de verdere groei van de natuurwetenschap
pen die der letteren steeds zal afnemen? Trouwens welke men
selijke geest kan op de duur dit hele terrein overzien? Een 
perfecte en accurate kennis zal dan niet meer mogelijk zijn. 
Moeten we dan, bij het wegvallen van de humaniora niet vre
zen in de barbarij terug te vallen? Nee, dit gelooft Nieuwland 
niet. Want als de grenzen van het menselijk weten over de 
natuur bereikt zijn, zal de mens weer terugkeren tot de hu
maniora. Er is in het cultiveren van de menselijke geest een af
wisseling zoals er afwisseling is in het verbouwen van producten 
op hetzelfde stuk land. 

De beoefenaren van wetenschap en kunst lijken op de leraren 
die de jeugd zowel de exacte vakken als de humaniora moeten 
bijbrengen. Hoe gaat zo'n leraar te werk? Als hij zijn leerlingen 

127 



Latijn leert, doet hij alsof ze hun leven lang niets anders moeten 
kennen. Onderwijst hij fysica, dan volgt hij dezelfde methode. 
Zo zet de zaak zich diep in de geest vast en voor het gebruik 
kan dan later uit dit bijeengebrachte arsenaal worden geput. 
Gaat de gouden tijd van een wetenschap of kunst voorbij, dan 
blijven toch de monumenten uit die gouden tijd bestaan. Zo 
was het met Homerus, zo zal het, wie weet, ook gaan met 
Newton en Linnaeus. 

Nieuwland besluit met een optimistische visie op de ont
wikkeling van de mensheid. Het op en neer gaan van weten
schap en kunst moeten we niet naar één tijdperk of één land 
beoordelen, maar voor een juiste kijk erop moeten we heel de 
omvang van het kennen, heel de wereld en alle eeuwen in onze 
geest omvatten. Of het licht dat sinds de renaissance aan het 
schijnen is, nu naar zijn hoogtepunt klimt of reeds naar zijn 
ondergang aan het dalen is, moeten we aan het oordeel van 
hen die na ons komen overlaten. Mocht er echter van onze tijd 
iets verloren gaan, dan zal het in latere eeuwen weer te voor
schijn komen. 

Uit de deelname door Nieuwland aan de discussie over de 
superioriteit van Ouden en Modernen en over de vooruitgang 
van de mensheid komen verschillende standpunten naar voren, 
die van belang zijn voor de kennis van Nieuwland voor zover 
hij bemoeienissen had met wetenschap en kunst. 

Evenals Temple is hij van mening, dat het voor de moderne 
kunstenaar veel moeilijker is origineel te zijn dan voor die uit 
de antieke wereld. Dat het terrein van de verbeelding steeds 
kleiner wordt, omdat, wat door de voorgangers is bezet, voor 
de later komenden niet meer toegankelijk is. Bijgevolg zijn de 
Ouden superieur aan de Modernen op gebied van kunst. 

De meeste overeenkomst vertoont Nieuwland met Wotton, 
door onderscheid te maken tussen de kunstvakken die vanaf het 
ogenblik dat ze beoefend werden, tot een hoge graad van vol
maaktheid konden stijgen, en de wetenschappen die de bouw
stenen van eeuwen nodig hebben, om geleidelijk aan een vol-
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waardig huis te kunnen optrekken. Natuurnoodzakelijk zijn 
de Modernen verder gevorderd in de wetenschap dan de 
Ouden. Evenals Wotton is Nieuwland in deze kwestie minder 
partijganger dan arbiter. 

Nieuwland neemt evenals Vico cultuurfasen aan, maar in 
tegenstelling tot deze spreekt hij niet over de ietwat kunstmatig 
aandoende goddelijke, heldhaftige en menselijke fase, maar 
over de wetmatigheid van een natuurproces als dag en nacht ; 
echter zó, dat 'n nieuwe cultuurperiode, opgetrokken op de 
ruïne van de oude, zich hoger verheft dan de voorafgaande, 
zodat het mensdom in zijn geheel voortdurend vooruitgaat 
in cultuur. 

In de cultuur zijn twee grote stromingen te onderscheiden: 
een van wetenschaps- en een van kunstbeoefening. En evenmin 
als de natuur haar werken bestendig naar één kant richt, even
min is de menselijke geest voortdurend in één richting georiën
teerd. Afwisselend gaan de kunst en de wetenschap een bloei
periode tegemoet. Maar in de ontwikkeling zelf hiervan zijn 
onderling grote verschillen. De wetenschap heeft van het ver
leden alleen maar voordeel, de kunst vooral nadeel. Het aantal 
bloeiperioden van de wetenschap is talrijker dan dat van de 
kunst, omdat aan de voorwaarden vereist voor topprestaties in 
de kunst, minder vaak kan worden voldaan. Immers het meest 
ideale klimaat voor een bloeitijdperk in de kunst ontstaat, vol
gens Nieuwland, in de overgangsfase waarin een volk zich 
vanuit een meer ruwe en primitieve naar een meer beschaafde 
toestand ontwikkelt. Elke natie kan dus in haar groeiperiode 
eigenlijk maar één hoogseizoen in de kunst verwachten. Alle 
latere kunstproducten zullen van minder gehalte zijn. 

Alle tekenen wijzen erop, dat de toekomst voorlopig aan de 
exacte wetenschap zal toebehoren en dat daarin grote ontdek
kingen verwacht mogen worden. De mensheid zal dus op dit 
terrein vooral grote vooruitgang boeken. 

Dergelijke opvattingen laten er geen twijfel over bestaan, 
aan welke richting Nieuwland het beste van zijn krachten 
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heeft willen geven. Tezamen met de hoedanigheden van zijn 
karakter en aanleg, waaruit een grotere geschiktheid bleek 
voor de exacte wetenschap dan voor de kunstbeoefening, wek
ken de hier aangegeven zienswijzen niet het vermoeden dat 
Nieuwlands bemoeienissen met de kunst een hoofdader in zijn 
levensbezigheid konden worden. Dit is dan ook niet gebeurd. 
Zijn dichterlijke activiteit is hoogstens aan te merken als een 
begeleidingsverschijnsel in zijn korte maar beroemde levens
loop. 

Zijn dichterlijke aanleg en ontroerbaarheid waren echter 
wel zó groot, dat ze hem op aangrijpende ogenblikken van zijn 
leven versregels hebben ingegeven, die hem een blijvende 
plaats hebben bezorgd onder de dichters die in het laatste kwart 
van de achttiende eeuw de ommekeer hebben meebeleefd op 
de Nederlandse zangberg. Het heeft dus alle zin de ontwikke
ling en aard van Pieter Nieuwlands dichterschap wat nader te 
bezien. 
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HOOFDSTUK 4 

EEN VOORLOPIGE SCHETS VAN DE 
AARD EN ONTWIKKELING 

VAN NIEUWLANDS DICHTERSCHAP 

Het Kindje Gebooren 

„Als 't Bloemetjen is opgegaan 
Zo naderd zijn verwelking aan. 

't Onnozel Schaapje, zonder gal 
Dat zonder zijn begrijp gebooren, 

Komt kijken, in het Jammerdal, 
Weet weinig wat hem staat beschoren. 

Brengt hij der 't zieltje zalig af, 
Zo vaard hij met geluk in 't graf." 

De mensch sterft 

„'t Beginsel en het Einde quam 
Wel hem die 't beste met zich nam. 

De Mensch, werd van een Kindje groot, 
Met moeiten en bezwaarlijkheden, 

En op het laatste kwam de Dood, 
Daar alles meê werd afgesneeden ; 

Behalven, wat de waarde Ziel, 
Door vreeze Gods in zich behiel." 

Dit eerste en laatste versje uit de bundel Des Menschen Begin, 
Midden en Einde1 van Jan Luiken kende Nieuwland, evenals de 
bijna vijftig andere, op zijn derdejaar van buiten. De benau
wende levensbeschouwing hierin uitgedrukt, die het rijk ge
schakeerde aardse leven ziet als eenjammerdal vol onbestemde 

1 Joannes Luiken, Des Menschen Begin, Midden en Einde, Leiden z.j., blz. 3 en 
103. Zie hierover C. Busken Huet, Lit. Fant, en Krit. XXIV, blz. 81. 
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dreiging, waardoor het voor de mens erg moeilijk wordt langs 
een veilig spoor behouden naar de overkant te komen, spreekt 
ook uit verschillende versregels van het 46 bladzijden tellende 
schriftje met kinderrijmpjes die Nieuwland op zijn zesde en 
zevende jaar heeft gemaakt.2 Geen wonder, dat onder invloed 
van Luiken ook de slechtheid van de wereld en het thema van 
deugd en ondeugd er een grote rol in spelen. Deze angstvallige 
houding wordt bij Nieuwland echter dikwijls doorbroken 
door een van nature opgewekt karakter en door de invloed 
van verruimende en verblijdende motieven uit de Bijbel, 
die tot zijn dagelijkse lectuur behoorde. Vooral aan berij
mingen van oudtestamentische taferelen is het werkje rijk. 
De uiterlijke vorm van deze Eerste Proefjes is vanzelf erg 
stuntelig en gebrekkig, zoals te zien valt aan de voorbeelden 
aangehaald in het hoofdstuk over Nieuwlands karakter en 
persoonlijkheid. 

Geleidelijk werd zijn taalgebruik meer gestileerd, zodat bij 
zijn „ontdekking" door de „grote wereld" op zijn tiende jaar, 
enige van zijn gedichtjes zodanig waren, dat een paar Amster
damse heren ze de moeite en de kosten van het drukken waard 
vonden. Het is een brochuurtje geworden van 4 pagina's, 
20 bij 15 cm. groot, met op elke bladzijde één gedicht. O m te 
laten uitkomen, dat de jeugdige leeftijd van de dichter het 
verrassende element is bij deze versjes, staat onder de naam van 
Pieter Nieuwland als bijzonderheid vermeld „oud tien en een 
halfjaar". Het is gedrukt in de Diemermeer, Juny 1775. Van 
de vier gedichtjes zijn er later twee opgenomen in zijn Nagelaten 
Gedichten, n.l. De Schepping en Abrahams Uittocht uit Ur.3 De 
beide andere berijmen eveneens een bijbels gebeuren, De 
Dood van Abel en Davids Overwinning op Goliath. Om de dich
terlijke ontwikkeling te laten zien sinds zijn kinderjaren volgt 
hier: 

a Eerste Proejjes van Pieter Nieuwlands Rijmkunsl, gemaakt in 1771 en 1772 en dus in 
den ouderdom van 6 à 7jaar, U.B.L. Westeur. Hs. 1218, V. 

8 Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland, Haarlem 1827', blz. 79 en 80. 
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Davids Overwinning op Goliath 

„Hij die betrouwt op 't Hoogste Goed 
Zal nimmermeer voor trots of wreevlen hoogmoed vreezen: 
Ziehier hoe JESSES zoon, gesterkt door heldenmoed, 
Zijn vijand, in den naam van 't eeuwig Opperwezen, 
Verslaat met eenen Slingersteen: 
Zijn dood verdrijft den schrik van Jacobs legerbenden ; 
De Vrees vervult het hart der trotsche Philisteên, 
Die, thans, zich, vol van schrik, naar alle kanten wenden : 

Zo krijgt de hoogmoed steeds zijn loon; 
De deugd ontvangt de lauwerkroon." 

De jongen doet hier een eerlijke, ofschoon enigszins kramp
achtige poging om zich aan de gekozen maat te houden, maar 
het aantal voeten per versregel is blijkbaar nog een te groot 
probleem. De gedachtengang beheerst hij beter : de eerste twee 
regels bevatten een bespiegelende waarheid ; deze wordt in de 
volgende zes regels met een historisch gebeuren geïllustreerd; 
tenslotte volgt een theoretische conclusie. 

In de Nagelaten Gedichten staat nog een bijbels vers, eveneens 
daterend uit 1775. Huet is van mening dat Nieuwland het 
reeds op zijn achtste jaar vervaardigd heeft en vindt Kinkers 
twijfel hierover ongegrond.4 De bewondering van tijdgenoten 
was unaniem en het werd waardig gekeurd, opgenomen te 
worden in de Mengelstoffen van het Haags Genootschap in 
1776.s Bij zijn bespreking van Nieuwlands dichtbundel van 
1788 denkt Kinker met heimwee terug aan het Zangstertje van 
dit gedicht, 14jaar geleden: „Waar zijn dejaaren toen zij met 
eene kinderlijke bevalligheid de oogen en oor en der Pindische 
Godheden naar zich trok - toen zij de oogappel van Apollo 
was, en de kenmerken haarer onsterffelijkheid op haar voor
hoofd omdroeg... Zij was nog in haar tederste kindsheid, toen 
zij reeds met een onnoemelijke waardigheid en bevalligheid 
zong. Zo jong als zich nooit Ζ angsters doen zien noch hooren: 

4 C. Busken Huet, o.e. XXIV, blz. 82. 
* Proeven van Poëtische Mengelstoffen, door het Dichtlievend Genootschap „Kunst

liefde spaart geen vlijt", 4e deel, Leiden 1776. 
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zat zij reeds in de trekschuit „Kunstliefde spaart geen vlijt", 
en zong daar Davids rouwklacht over Saul en Jona than . -

Welk een behagelijke losheid, ongedrongenheid heerscht 
hier niet in? - en waart toen nog wel agtjaaren oud, Mijnh. N. ! 
- toen zij dit zong? - Ik geloof't niet. - " e 

Ook Huet vindt het „werkelijk een fraai gedichtje." Om er 
een indruk van te krijgen, volgen hier de strofen 1, 4, 5, 6 
en 9. 

Rouwklagt van David over Saul en Jonathan 

„ô Jacob! hef een' lijkzang aan! 
Gij zaagt den roem uws volks vergaan ! 

Uwe eedele helden zijn verslagen ! 
Zij zijn rampzalig neergeveld! 

Doe al het land van rouw gewagen ! 
Beklaag, betreur uw grootsten held ! 

Dat nooit de dauw uw kruin besproei ! 
Da t nooit zich 't kruid verkwikke of groei! 

Maar op u kwijne t'aller wegen, 
En door gebrek van vocht verga ! 

Dat nimmermeer een frissche regen, 
Uw akkers drenke, o Gilboa ! 

Uw veld geef nooit tot 's landmans vreugd 
Zijn rijpe vrucht, die hij, verheugd, 
Aan God ten offer op koom' dragen ! 

Dewijl op u, tot onze smart, 
Der helden schild is neergeslagen. 

Hoe grieft hun dood nu Jacobs hart ! 

Daar ligt, van luister gansch beroofd, 
Het schild van Saul, als waar zijn hoofd 

Met heilige olie nooit begoten. 
Uw taaije boog, zoo fiks gesteld, 

Heeft nooit vergeefs naar 't doe] geschoten, 
ô Jonathan! ô strijdbre held! 

' J. Kinker, De Post mm dm Helicon, Amsterdam 1788, nr. 16. 
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Geen rijzende arend, die de lucht 
Met vleuglen klieft in zijne vlugt, 

Ging ooit in snelheid hen te boven. 
De leeuw, die brullend door het woud 

Zich nimmer laat zijn prooi ontrooven, 
Moest zwichten voor hun magt, hoe stout."7 

Dit gedicht is het hoogtepunt uit de Diemense tijd; het beste 
waartoe de bronnen die de jonge dichter tot dan toe ter be
schikking stonden, hem hebben kunnen inspireren. Het heeft 
als hoofdkenmerken natuurlijkheid, ongedwongenheid, een
voud, en laat een versgevoeligheid zien, die een grote natuur
lijke aanleg verraadt. Een vergelijking van Nieuwlands kinder
rijmpjes met dit gedicht toont aan, dat de eerste probeersels 
de jongen al vlug en doeltreffend in de goede richting hebben 
gebracht. 

Uit hetzelfde jaar 1775 dateert een gedicht, dat zeer waar
schijnlijk later in het jaar geplaatst moet worden dan het voor
gaande, omdat er enkele nieuwe invloeden in merkbaar zijn, 
die niet uit het milieu van de Diemermeer kunnen stammen. 
In het voorjaar van 1775 komt Pieter Nieuwland in aanraking 
met de gebroeders De Bosch, in september verhuist hij naar 
Amsterdam. Hij krijgt dagelijks onderricht in Grieks en Latijn 
van Jer . de Bosch, maar komt ook regelmatig bij de oude 
Bernardus de Bosch, de dichter, aan huis, waar het een trefpunt 
is van veel jonge talenten. Nu loopt Nieuwland een natuur
gedicht uit de pen, De Morgenstond* van 14 kwatrijnen. Het is 
het begin van een nieuwe periode, omdat de veranderde om
standigheden waarin de knaap gekomen is, erin merkbaar zijn. 

In de tweede strofe worden we er aan herinnerd, dat de 
jongen zijn klassieke vorming begonnen is bij Jer . de Bosch: 

„Aurora ontsluit, in 't geel gewaad, 
Met vingren, schoon van verwe, als rozen, 
Terwijl haar zachte kaken blozen, 

De poorten van den dageraad." 

' Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland, Haarlem 1827', blz. 80-84. 
« idem, blz. 101. 
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Veel uitgebreider echter is in dit gedicht de neerslag van 
Nieuwlands bezoeken aan de oude dichter Bernardus. Deze 
had geen klassieke vorming genoten en was dus anders gericht 
dan zijn oomzegger Jerónimo. Hij vertaalde veel idyllen van 
de Zwitser Gessner, die om zijn romantische vernieuwing van 
dit genre een Europese vermaardheid begon te krijgen. 

In Zürich had zich vanaf 1720 een school gevormd waarvan 
de leider Bodmer een trouwe vazal had gehad in Breitingcr; 
ze probeerden de klassieke en Franse traditie te vervangen door 
Engelse literaire invloeden.9 Door hen en de op hen volgende 
groep, door Gessner en Lavater, werd Zürich in de achttiende 
eeuw een literair centrum, dat heel Europa als uitstralings
gebied had. 

Gessner was in 1730 geboren te Zürich. Van 1749 tot 1750 
verbleef hij in Berlijn, waar hij in contact kwam met Ramler, 
die in navolging van Batteux Theocrites bewonderde. Ook 
Gessner werd erdoor bekoord : hij begon in het anacreontische 
genre. Wieland noemde hem in 1752 de anacreontische 
Gessner. Behalve Theocrites waren vooral Virgilius en Longus 
zijn modellen. Dezen gaven aan zijn idyllen het antieke kader 
waardoor hij aansluiting had bij de traditie. Hiermee zette hij 
een genre voort, dat reeds sympathiek was bij het publiek. 
Daarbij bracht hij echter iets nieuws aan sentiment en aspiratie, 
dat aansloot bij pas ontstane stromingen in verschillende lagen 
van de maatschappij. Dit bestond in het verlangen om te dro
men van deugd temidden van het landleven. Dit sentiment was 
al zo oud als Virgilius, maar rond 1760 werd het verlevendigd 
en actueel door daarmee verwante gevoelens, ontwikkeld onder 
invloed van Rousseau : de drang te reageren tegen de druk van 
de sociale ordening; het streven naar meer eenvoud in alles; 
de hernieuwde sympathie voor het platteland ; de behoefte om 
zich, al is het maar in droom en illusie, te verliezen in de on
gerepte natuur. Gessner heeft dus kunnen slagen, omdat hij 

' De volgende gegevens zijn voornamelijk geput uit P. van Tieghem, Le Pré
romantisme, Paris 19482; en uit P. van Tieghem, Le Romantisme dans la Littérature 
Européenne, Paris 1948. 
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kwam met iets waarvan men reeds hield en met iets waarnaar 

men zocht. 

Gessner ruimde in zijn gedichten en pastorale prozagedich

ten een grote plaats in aan de uitwendige natuur; hij schonk 

alle aandacht aan het oproepen van natuurtaferelen. Hij kwam 

hier temeer toe, omdat hij zich meer kunstschilder voelde dan 

dichter. Zij η natuurevocaties zij η daardoor ware schilderstukj es : 

uitvoerig in het opsommen van details, door precisie, koloriet, 

fijne afwerking en schakering. Hij is miniaturist en daarbij 

getrouw in de weergave. Als kunstschilder heeft hij geleerd de 

natuur te observeren en is dus niet tevreden met algemeenheden 

en het ten-naaste-bij. De mens staat niet buiten dit natuur-

leven, maar is er als onderdeel in opgenomen en vormt er een 

eenheid mee. Dit doet het sympathetisch gevoel ontstaan : een 

bewuste harmonie tussen de innerlijke gemoedstoestand en de 

sfeer die de natuur buiten ademt. 

Behalve om deze eigenschappen begroette men Gessner als 

de schilder van de deugd, niet van de deugd die heldhaftigheid, 

moed en offer vraagt, maar van die vanzelfsprekende en zachte, 

lieve deugdzaamheid die de achttiende eeuw tot vertedering 

bracht : goedheid die een neiging is van het hart, gevoeligheid 

voor het leed van anderen, onschuld vooral die de geur ademt 

van de oorspronkelijke ongereptheid. Men is goed zonder 

inspanning, zonder moeite ; men is het vooral zonder te moeten 

gehoorzamen aan een religieus gebod: het is de overwinning 

van de natuurlijke moraal. Dit goed zijn zonder inspanning 

lijkt veel op de filosofie van de Verlichting in één van haar 
aspecten, n.l. in de optimistische kijk op de menselijke natuur, 
populair gemaakt door Pope en Voltaire, overgenomen door 
de goede Geliert en vele anderen. Ondanks uiterlijke overeen
komst heeft het optimisme van de nieuwe richting een ander 
fundament dan dat van de Verlichting. Speelt bij de laatste het 
verstand de beslissende rol, aanhangers van de nieuwe stroming 
beweren het kwaad te kunnen vermijden door het spel van 
sentimenten. Te beginnen bij Richardson, vooral in zijn roman 
Sir Charles Grandison van 1754, komen we personages tegen, aan 
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wie hun goed hart een moeiteloze deugd ingeeft; die zich uit 
principe laten leiden door hun gevoel, ervan overtuigd, dat dit 
hen gelukkig zal maken door hen deugdzaam te maken. Ze be
oefenen een tamelijk naïef eudaemonisme. Dit is de wereld van 
Bernardin de Saint Pierre, van Gessner, van Berguin. 

Dit ideaal van het ongekunsteld landleven, nobel in zijn 
eenvoud, zich te weer stellend tegen het gecompliceerde en 
bedorven leven van de moderne steden, instinctief gevolg ge
vend aan de gevoelens van het hart en niet aan verstandelijke 
overwegingen, vroom zonder leerstellingen en deugdzaam 
zonder moeite, beantwoordde aan de meest intieme aspiraties 
van veel beschaafde mensen uit de tweede helft van de achttien
de eeuw. Dit is ongetwijfeld de voornaamste reden van Gessners 
succes in Europa. Overal bekoorden zijn idyllen de meer tedere 
dan hartstochtelijke harten, de meer dromerige dan strijdbare 
geesten. 

Een laatste opvallend kenmerk van Gessners idyllen is, dat 
de figuren van zijn dialogen en verhalen niet alleen verliefde 
herders en herderinnen zijn. Men ontmoet er tevens lieftallige 
kinderen, huismoeders, goede en zachtaardige grijsaards, de 
huiselijke haard, gastvrijheid en welwillendheid. Vooral de 
wederzijdse genegenheid tussen ouders en kinderen neemt er 
een plaats in die de klassieke herderszang er niet voor inruimde. 
Zeker, de liefde, zelfs een beetje sensueel, heeft er haar plaats, 
maar de „deugd" overheerst, in de zin als juist is aangegeven: 
edelmoedigheid, goedheid, ouder- en kinderliefde, dikwijls 
gepaard met tranen van vertedering. Gessner gelooft dat de 
mens van nature goed is en beschrijft daarom zijn personages, 
levend als in oorspronkelijke onschuld, zoals de lezers dit ver
langden. Zo is Gessner op zijn manier een van de grote profe
ten geworden van de terugkeer tot de natuur, die de tweede 
helft van de achttiende eeuw meesleepte. 

Verschillende trekken van Gessners proza-idyllen vinden we 
min of meer duidelijk terug in genoemd gedicht van Pieter 
Nieuwland. Het geeft in hoofdzaak een uitvoerige beschrijving 
van de natuur. In telkens twee strofen schildert het achtereen-
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volgens de opkomende zon, de ontwakende vogels, de bedrijvi
ge landman met zijn vee, de bloemen in de koestering van de 
zon, de beken door veld en bos. Dan onderbreken enige ge-
moedsbewogen strofen, ingegeven door de gepersonifieerde 
Natuur en door de Schepper, de natuurbeschrijving, waarna 
het gedicht eindigt met een verdere schildering van de steeds 
hoger rijzende zon. Waar Nieuwland schrijft over bergen en 
dalen, over wouden, heuvels en zilveren beken, kan hij moeilijk 
de streek tussen de Diemermeer en Amsterdam voor ogen heb
ben gehad, maar wel de arcadische of Zwitserse natuurevoca
ties van Gessner: 

3e strofe: 

„Nu schijnt het veld opnieuw herboren, 
Daar het pluimgedierte, dat in 't woud 
In stille vrijheid zich onthoudt, 

Ons reeds zijn schelle stem laat hooren." 

8e strofe: 

„Thans rijst de zon voor elks gezigt. 
Zij droogt en kust de frissche rozen, 
Zij doet de heuveltoppen blozen, 

En stelt het hoog gebergte in 't licht;" 

9e strofe: 

„Terwijl in de altoos vruchtbre streken, 
In 't loofrijk boschje, op 't eenzaam land, 
langs bogtige oevers, digt beplant, 

Het zacht geruisch der zilvren beken 
En 't veldmuzijk onze ooren streelt." 

Het optimisme en het sympathetisch geluksgevoel doorlich
ten het hele gedicht: 

Ie strofe: 

„Hoe lacht ons met vernieuwde glansen 
De zon, die 't al met vreugd vervult, 
Terwijl zij de Oosterkimm' verguldt, 

Weer vrolijk toe van 's Hemelstransen!" 
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4e strofe : 

„Hoe wordt ons hart verkwikt, verheugd ! 
Daar duizend zangrige orgelkeien 
Hunn' onbedwongen veldzang kwelen, 

En deelen mede in onze vreugd." 

10e en 11e strofe: 

„Gij houdt ons hart als opgetogen 
Door al uw gaad'loos schoon bewogen, 

Natuur, met zoo veel glans bedeeld ! 

Gij kunt ons oog, ons harte wekken 
Tot vreugd, zoodra het kriekend licht 
Zich zelf ontdekt voor elks gezigt." 

Het bijna paradijselijke, onwerkelijk zorgeloze landleven van 
de altijd blijde mens verschijnt in strofe 5 en 6: 

„De Landman, thans verfrischt van leden, 
Verlaat, door 't rijzend licht gewekt, 
De stulp, die hem ter woning strekt, 

En gaat naar 't veld met rassche schreden. 

Hij melkt, blijgeestig opgestaan, 
Zijn kudde, vrij van wrange zorgen 
En voert, al zingende, eiken morgen 

Het grazig zuivel steêwaarts aan." 

Een gedicht dat naar karakter en inhoud veel overeenkomst 
heeft met het voorgaande is Vroeglust, een „Hofzang".10 Het is 
van 1777, dus toen Pieter twaalf jaar was, en is opgedragen aan 
de eigenaar van Vroeglust, J a n van Beekhoven de Wind, vriend 
of goede bekende van de dichter Bernardus de Bosch.11 Het 
gedicht bestaat uit 12 tienregelige strofen, de versregel is een 
viervoetige jambe. Vermeldenswaard in dit gedicht is vooral, 
dat de natuurbeschrijving er veel gedetailleerder is dan in het 

10 Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland, Haarlem 1827a, blz. 103. 
11 Bernardus de Bosch, Dichtlievende Verlustigingen, Amsterdam 1742. 
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voorafgaande. Ook persoonlijker en echter; arcadische of 
Zwitserse opmaak komt er niet meer in voor: het is alles reëel 
en door en door Hollands wat aan bloemen, bomen, vruchten, 
dieren en landschap in dit gedicht verschijnt, berustend op 
eigen, concrete waarneming van de twaalfjarige jongen, die 
zijn realiteitszin en waarheidsliefde de vrije teugel laat en zich 
bewust distantieert van droom- of fabeltaal : 

strofe 7: 

„Wat beuzlende oudheid ons verhaal, 
'k Zie, mag ik oog en smaak gelooven, 

Hier zonder droom of fabeltaal, 
Echte appels der Hespeersche hoven. 

Hoe lokken geur en kleur van fruit 
O m strijd den gragen snoeplust uit!" 

In 120 versregels wordt een schilderijtje opgehangen over 
een hof, vijver en landstreek, waartoe Gessner wel van op een 
afstand de aanzet heeft gegeven, maar waaruit het Hollands 
realisme al het kunstmatige spontaan heeft geweerd. Ofschoon 
het gedicht het overwaard zou zijn in zijn geheel aangehaald 
te worden, volsta ik met het volgende: 

Uit de 5e strofe: 

„Hier schaaft de Vecht den groenen rand ; 
Ginds zien we een loofrijk bosch verschijnen ; 

Wat verder, welig klaverland, 
En hooger op de hei verdwijnen; 

Tot dat het oog, hoe verr' het ziet, 
Zich zelv' verliest in 't ruim verschiet." 

SrtofeS: 

„Hier doet de bloei, die mild belooft, 
Ons naar de rijpe vrucht verlangen; 

Wat verder zien wij reeds het ooft 
Aan vruchtbre rank of takken hangen. 

141 



Meloenen, siersels van den disch, 
Bedauwde pruimen, purpren kersen, 

Saprijke moerbei, zwart en frisch, 
En perzik, die den smaak ververschen. 

Hoe schuilt de wijndruif achter 't blad, 
En zwelt van hartverheugend nat!" 

Uit de 10e strofe: 

„Hoe waakt de moederlijke zucht 
Der henn' voor 't pas gepluimde kieken ! 

Hoe zorglijk dekt ze, op 't minst gerucht, 
't Verlegen kroost met beide wieken!" 

De invloed van Gessner is ook het volgend jaar nog merkbaar, 
als in 1778 van Nieuwland in de Mengelstoffen van het Haags 
Genootschap de omdichting verschijnt van Gessners bekende 
proza-idylle Mirtil.12 Hierin krijgen de typisch Gessneriaanse 
liefde tussen ouders en kinderen en het moeiteloze deugdleven 
een zware toets. Het gedicht heeft 17 kwatrijnen, de versregels 
zijn alexandrijnen. Om de sfeer aan te geven die het geheel 
ademt, volgen hier de eerste drie kwatrijnen: 

Mirtil 

„'t Was avond, toen Mirtil terug kwam uit het veld, 
Verrukt door 't zoet gezang der lieve nachtegalen 

En 't licht der zilvren maan, dat hem naar huis verzelt, 
En zachte schaduw vormde in d'omgelegen dalen; 

Hij nadert reeds zijn hut, en ziet, bij 't flaauwe licht, 
Zijn grijzen vader, in 't mollig gras gedoken; 

Gerustheid blonk nog uit 't rimplig aangezigt, 
En liefelijke slaap had hem het oog geloken. 

Hij nadert, ziet hem, blijft een wijl verwonderd staan; 
Hij staart op 's grijzen rust met vastgevestigde oogen 

En stort slechts nu en dan een enklen liefdetraan, 
Of slaat een dankbaar oog op 't teederst naar den hoogen." 

12 Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland, Haarlem 1827', blz. 98. 
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Had de jongen spontaan zichzelf kunnen blijven, dan doen 
vooral de verzen uit Vroeglust vermoeden, welk een oorspronke
lijk en gaaf dichter uit hem had kunnen groeien. Zijn leermees
ter Jerónimo de Bosch heeft de knaap echter deelgenoot ge
maakt van de kunstopvatting die hij zelf voorstond en die 
bekend staat als de klassieke richting. 

In een met de „gouden Eer-prijs" bekroonde verhandeling 
van Teylers Tweede Genootschap over de Regelen der Dicht
kunde, geeft Jerónimo in 1780 een duidelijke uiteenzetting van 
zijn inzichten, die als een beginselverklaring is te beschouwen.13 

Een allereerste voorwaarde voor een dichter is, dat hij geest, 
verstand en verbeeldingskracht bezit. Hiermee kan hij de regels 
voor de dichtkunst ontdekken in de werken van de Ouden. Deze 
laatste moeten dus gelezen en bestudeerd worden. Vondel en 
Hooft zijn de Nederlandse dichters hierin voorgegaan. Dat 
men hun voetspoor heeft verlaten, heeft geleid tot de huidige 
crisis in de dichtkunst. Misschien is het taalgebruik tegenwoor
dig meer beschaafd en de dichtmaat meer geregeld, „maar wat 
belangt het fraaije, het verhevene, het waare dichterlijke 
schoon, daarin zijn wij verre achteruitgegaan." Als enig middel 
om uit de impasse te komen en de dichtkunst te vernieuwen ziet 
hij dan ook: terugkeer naar de beproefde trant van de grote 
dichters uit het verleden: „Naar alles doorzocht en mijne ge
dachten uitgeput te hebben, om een juiste bepaaling omtrent 
de dichtkunde te vinden, ben ik eindelijk wedergekeerd tot de 
bekende bepaaling, welke Aristoteles eertijds van dezelve ge-
geeven heeft. De poëzy, zegt hij, is navolging." (19) 

Jerónimo verwijst hier naar de μιμησις van Aristoteles en 
naar ή μιμητική του βίου olà foycov van Strabo, Lib. L.14 Veel 
latere schrijvers hebben hieraan een uitbreiding gegeven. 
Bijzonder ingenomen is Jerónimo met de zienswijze van 

13 Verhandelingen uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap, Tweede Stuk. Be
vattende eene Dicht-kundige Verhandeling over de regelen der Dicht-kunde. Ter beantwoor
ding van eene vraag over de Dicht-kunde, uitgeschreeven voor denjaare 1780, en aan welke 
de gouden Eer-prijs is toegeweezen in denjaare 1781, Haarlem 1783. 

14 „Navolging" — „De navolging van het leven door woorden." 
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Batteux, die de dichtkunst bepaalt als verstandige navolging 
van de schone natuur: „Zo moet het vooral een wijze en 
verstandige navolging zijn, welke niet slaafachtig iets nabootst, 
maar die zulke voorwerpen en trekken uitkiest, welke zij met 
alle die volmaaktheid, waar voor die vatbaar zijn, voorstelt; 
met één woord, eene nabootsing, waar men in de natuur ziet, 
niet zo als zij op zich zelve is, maar zo als zij zijn kan, en zo als 
men zich dezelve, in zijne verbeelding kan voorstellen. Deeze 
bepaaling van Batteux, in zo verre zij steunt op de gronden van 
Aristoteles, en de navolging aanneemt als het middel waar
door men onze verbeelding treft, om aan het oogmerk der dicht
kunde, dat is, te behaagen, te voldoen, komt mij voor de beste 
te zijn, van welke ik ooit gehoord heb." (21) 

Zelf geeft De Bosch dan de volgende omschrijving: „Dicht
kunde is dat vindingrijke vermogen der menschen, 't welk in 
voetmaat met verhevenheid van woorden en gedachten de 
voorwerpen der natuur zo treffelijk nabootst en schildert, dat 
ons verstand daar door verlicht en onze hartstochten op een 
aangename wijze worden aangedaan." (19) 

De verrukking die Racine beschouwt als 't wezen van de 
dichtkunst is voor Jerónimo slechts de drijfveer waardoor de 
kunstenaar wordt aangespoord, aan de bedoelde navolging op 
een dichterlijke wijze te voldoen. (23) 

Wil echter een dichter de natuur kunnen navolgen, dan moet 
hij haar op de eerste plaats kennen. De Bosch laat dan ook niet 
af, de dichters aan te sporen, hun kennis aangaande vele zaken 
te vergroten. Hij bedoelt met deze raad vooral jonge dichters 
te bereiken. Vergeten we niet, dat hij in deze jaren dagelijks 
uren besteedt aan de vorming van de 15 à 16-jarige Nieuwland, 
in wie hij een natuurlijke aanleg en een aangeboren gevoel voor 
het dichterlijke heeft ontdekt. Vanuit deze feitelijke situatie 
krijgt de verhandeling van De Bosch over de dichtkunst het 
karakter van een handleiding bij de vorming van jonge dichters. 
Herhaaldelijk komt dit woord in zijn boek voor en we kunnen 
de scholing die Nieuwland bij zijn leermeester heeft doorge
maakt, a.h.w. op de voet volgen. 
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Zoals gezegd vraagt Jerónimo dus van een jong dichter, dat 
hij' zijn verstand verrijkt met allerhande kennis. Geen kunst of 
wetenschap, of hij moet er enigszins mee op de hoogte zijn. 
Zo moet hij de loop, stand, en wenteling van de hemellichamen 
kennen, om geen gevaar te lopen van domme dingen te zeggen. 
Het is Virgilius niet alleen die verlangt: „Dat hem zijne Zang
godin zal leiden langs het uitspansel des hemels, en hem aldaar 
den loop der sterren aantoonen, en de oorzaak leeren, waar 
door zon en maan verduisterd worden; dat deeze hem zal 
ontdekken de kracht, welke de aarde beeven, en de onstuimige 
zee doet buiten haare oevers gaan; wat de reden zijn, waarom 
de zon des winters zich zo rasch onder de wateren van den 
Oceaan verbergt, en des zomers door zijnen traagen loop de 
nachten verkort. Propertius wenscht met geen minder drift 
onderwezen te worden in de wetten der natuur, en te weeten, 
welk goddelijk vermogen deeze aarde in evenwigt houd, welke 
de plaats is, daar de opkomende zon zich het eerst vertoont en 
daar dezelve weder allengskens schuil gaat, hoe de maan haare 
hoornen vult, en alle maanden met een vol gelaat te voorschijn 
komt; wat de winden op zee doet bulderen, en op welk eene 
wijze het water geduurig in de wolken wordt opgetrokken." 
(33-34) 

De aarde en haar voortbrengselen behoort hij te kennen, 
om goede vergelijkingen te kunnen maken, zinspelingen en 
bespiegelingen. Vooral de mens moet zijn belangstelling heb
ben, zoals Pope zegt, dat de hoofdstudie van de redelijke mens 
de mens zelf behoort te zijn. Deze heeft niet alleen betrekking 
op de hartstochten, maar ook op die geheime oogmerken, in
zichten en begeerten die de mensen doorgaans zo vernuftig 
weten te verbergen. Hij moet de waarde van het leven kennen : 
hoe hoog het wordt geschat, en hoezeer dikwijls misbruikt. 
Geschiedenis is een zeer noodzakelijke wetenschap voor een 
dichter. Historische feiten immers : „krijgen door de hand eens 
Dichters zulk eene leerzame bevalligheid, dat die gebeurtenis
sen bij eene gepaste gelegenheid door eene dichterlijke pen 
kunstig beschreven en opgesierd ons veeltijds meer aandoen en 
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treffen, dan wanneer wij dezelven aldaar leezen, waar ze naar 
waarheid zijn te boek gesteld." (35) 

Kort en goed : „Niets kan worden uitgesloten, dat eenigszins 
strekken kan, om den smaak van den Dichter te verbeteren, 
daar hij ons de wijsheid en ordening der natuur zal moeten 
leeren; daar hij haare voortreffelijkheid in het verbinden van 
het nuttige met het schoone zal moeten navolgen, en toonen 
hoe hij de éénheid in alle zijne werken betracht, daar hij onze 
verbeeldingskracht door zijne verhevene taal en liefelijke melo
di) zal moeten opwekken en verlevendigen, en door zijne ge
paste vergelijkingen en sierlijke beschrijvingen ons beurtelings 
zal moeten onderwijzen en vermaaken." (36) 

Deze uitgebreide kennis op het hele terrein van het menselijk 
weten is volgens Jerónimo slechts voorwaarde waaraan voldaan 
moet zijn, wil een volwaardig dichterschap zich kunnen ont
wikkelen. Maar het dichterstalent zelf, hoe kan dit het best tot 
ontplooiing komen? De schrijver is van mening dat de richt
lijnen hiervoor afgeleid moeten worden uit de werken van hen 
die bij de late nakomelingschap hun naam onsterfelijk hebben 
gemaakt en het onpartijdig oordeel van eeuwen hebben door
staan. Daarom is het nodig de jonge dichters aanstonds te wij
zen op de volmaakte voorgangers. Hiermee zijn niet alleen 
Vondel en Hooft bedoeld, maar bij voorkeur de modellen 
waaruit deze twee het schoonste van hun kunst getrokken 
hebben. Dus toeleg op de beoefening van het duurzaam schoon 
der Ouden. O p deze manier zijn Vondel en Hooft de eersten 
der Nederlandse dichters geworden. 

Wat bedoelt de schrijver met dit „duurzaam schoon" waarin 
volgens hem het wezen der dichtkunst bestaat? In de loop van 
zijn werk geeft hij er verschillende benamingen aan, zoals „het 
fraaije", „het verhevene", „het waare dichterlijke schoon", en 
somt kenmerken op, zoals „grootheid van gedachten", „natuur
lijke beschrijvingen", „voortreffelijke vergelijkingen". (39) Hij 
prijst Vondel om zijn „dichterlijke verhevenheid en verrukken
de taal", die „sierlijke uitdrukkingen, die heerlijke beschrijvin
gen en gepaste vergelijkingen." (47) Het komt aan op „vinding, 
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op versiering, op verbeelding, op grootheid van denkbeelden". 
Als het gaat om het wezen van de poëzie dan begrijpt iedereen : 
„dat de verscheidenheid, zo in het schilderachtig als het natuur
lijk en ongedwongen voorstellen van zijne denkbeelden het 
verhevene is in de kunst ; hij wordt overtuigd dat men zich van 
ongewoone en verzierde tafereelen moet bedienen, dat men 
hier alles, wat de verbeelding streelt, de zinnen opwekt, en de 
hartstochten in bcweeging brengt, moet aangrijpen, zal men 
gelukkig slaagen." (129) 

Het is hem niet te doen om wat hij noemt „het werktuigelijke" 
in de kunst, dat zich bepaalt tot de samenstelling der voetmaat 
en rijmklank, tot de rolling der verzen, tot de houding zelfs en 
vorm van een gedicht, tot de taal en wat dies meer zij. „Pels, 
Huydecoper, Fr. de Haes, Alewijn, en anderen hebben daar
omtrent reeds fraaije regels gegeeven." Maar het gaat hier om 
„regels, welke haar betrekking hebben op het verhevene en 
waar dichterlijke in de kunst, geenszins hoe men prosa in rijm 
zal brengen." (49) Dit verhevene nu, waar het aankomt op 
vinding, op versiering, op verbeelding, op grootheid van denk
beelden, is alleen te verwachten van de goede smaak, waarvan 
de norm grotendeels is te vinden bij de Ouden. 

Vanuit deze zienswijze houdt De Bosch zich dikwijls bezig 
met de vorming van de jonge dichters. Hoe moet het onderricht 
zijn? Hij wijst de esthetica, de wijsbegeerte der schone kunsten 
af, want deze maakt de dichter vreesachtig en is vaak opgesteld 
door mensen die geen twee regels kunnen dichten. Bovendien 
zit de esthetica vol allerhande metafysische en ingewik
kelde denkbeelden. Virgilius heeft er geen les in genomen. 
Hoe deed hij het? Hij nam de feiten: bij de komst van de 
lente, als het bevrorene ontdooit, moet men het land ploe
gen. Dit moest dichterlijk voorgesteld worden. Virgilius deed 
het zo: 

„Vere novo, gelidus canis quum montibus humor 
Liquitur, et zephyro putris se gleba resolvit, 
Depresso incipiat j am tum mihi taurus aratro 
Ingemere, et sulco adtritus splendescere vomer." 
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Wat Jerónimo aldus vertaalt: „In de nieuwe lente wanneer 
de koude sneeuw op het wit gebergte begint te smelten, en de 
murwe klay door het blaazen van den westen wind zich ontlaat, 
dat dan de hijgende stier beginne te zuchten onder het voort
trekken van den zwaaren ploeg, en het door het geduurig 
wrijven blinkend gemaakt kouter beginne te glimmen in de 
voren." (42) 

Naar zijn mening zou men een uitvoerige verhandeling kun
nen schrijven over de verschillende trekken van het waar 
dichterlijk schoon, dat men in deze weinige regels vindt, en 
waarmee een jong dichter mogelijk meer zijn voordeel zou 
doen dan met een hele bestudeerde esthetica. 

Vondel wist zich meesterlijk te bedienen van plaatsen uit 
Griekse of Latijnse schrijvers. Zo vindt De Bosch, dat bijv. de 
vier regels uit de opdracht der Herschepping van Ovidius „zo 
uitneemend en schilderende zijn", als „er mogelijk ergens 
kunnen gevonden worden: 

„Wij stelden Nasoos beeld in loofwerk hier ten toon, 
Het loof is door het beeld verheerelijkt en schoon, 
Zo straalt een schooner glans uit telgen van laurieren, 
Indien ze Apollóos hoofd beschaduwen en sieren." 

Hiermee wil Jerónimo niet zeggen, dat alle fraaie plaatsen 
in Vondel overgenomen zijn van oude schrijvers : „Wij zeggen 
alleenlijk, dat het leeren kennen van de schilderachtige voor
stelling der denkbeelden bij de oude Dichters het beste middel 
is, om een genie als Vondel doorgaans zulke vaerzen te leeren 
maaken." (67) 

Virgilius is uit Homerus geboren, en Vondel heeft wederom 
uit Virgilius het schone van zijn kunst getrokken. „Wie der-
halven niet ontbloot is van dichterlijk vuur en een' goeden 
smaak, oefene zich gedurig in Homerus, Virgilius en andere 
Grieksche en Latijnsche Dichters, en trachte met dat schoone, 
dat onnavolgbare, dat waar verhevene, 't welk ons zozeer in 
de ouden behaagd, ook in onzen tijd zijne gedichten te ver
rijken..." (103) 

148 



Vondel is een voorname voorganger geweest van o.a. Anto-
nides, Poot, Vollenhoven, Smits, Hoogvliet, die veel blijken 
hebben gegeven van dit schilderachtig voorstellen der denk
beelden; ook heeft het hun geenszins aan gevoel en vindingrijk
heid ontbroken, maar de meerdere volkomenheid die Vondel 
in deze bezat, is volgens Jerónimo nergens anders aan toe te 
schrijven dan aan zijn grotere bedrevenheid in de werken der 
ouden. Zelfs is het wel eens mogelijk, zonder grondige kennis 
van de oude dichters goede dichtstukken te schrijven. Langen-
dijk, Smits, Juffr. van Merken, Bern. de Bosch en Steenwijk 
bijv. hebben dit laten zien. Maar als ze meer toegang hadden 
gehad tot de vruchtbare akkers van ware smaak en vernuft, die 
de werken der ouden zijn, dan zouden hun resultaten veel voor
treffelijker zijn geweest. Hij voelt zich in zijn opvatting ge
steund door Pope, waarvan hij de woorden aanhaalt: „Alles 
wat ons is overgelaaten, is, de voortbrengsels van ons vernuft 
aan te beveelen door de navolging der ouden : en men zal het 
waarheid bevinden, dat in alle eeuwen, het verhevenste karak
ter voor gevoeg en leering bereikt is door die genen, welken aan 
de ouden het meest verschuldigd waren." (109) 

Niet alleen over het feit, ook over de wijze, de aard der na
volging laat De Bosch zich uit. Hij formuleert eisen, vooral 
aangaande oorspronkelijkheid, waaraan de dichters moeten 
voldoen: „Hoewel eigen vinding een der voornaamste ver-
eischten in de dichtkunde is, en dezelve eenigszins met het na
volgen schijnt te strijden, (vordert) echter deeze van ons be
doelde navolging niet minder een vindingrijk vermogen van 
geest, als veel belezenheid en oordeel. De denkbeelden, welke 
wij van de dingen verkregen hebben, het zij door het leezen der 
schriften van kundige lieden, het zij door opmerkzaamheid, 
moeten altijd zodanig door ons voorgesteld worden, dat zij 
door de houding, wending en inrichting, welke men als dichter 
daaraan geeft, altijd uitgezocht, nieuw en treffende zijn." (204) 

En op een andere plaats: „Welk een schat van fraaije denk
beelden, natuurlijke schilderijen, verhevene uitdrukkingen en 
waare dichterlijke schoonheden, ligt niet opgesloten in de 
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werken der Ouden; waar van wij niet alleen een verstandig 
gebruik kunnen maken, maar die voornaamelijk onzen geest 
zodaanig oefenen, dat wij in staat worden gesteld om andere 
nieuwe en voortreffelijke gedachten in onze gedichten te 
brengen!" (217) 

Ook had Virgilius de mensen leren kennen, hun bijzondere 
neigingen en hartstochten in het gewone leven en hun dagelijk
se omgang gade geslagen. Vandaar de schilderachtige en tref
fende beschrijving van de stervende Dido : 

„Ter sese attollens cubitoque innixa levavit ; 
Ter revoluta toro est, oculisque errantibus alto 
Quaesivit coelo lucem, ingemuitque reperta."15 

Waardoor is Virgilius zo'n goed dichter geworden? Hij had 
Homerus! „Neem hem zijn' Homerus af, en hij wordt armer, 
dan Vondel zou worden, wanneer hij zijn' Virgilius miste." 
Ditzelfde geldt voor Terentius, Ovidius en Horatius. (43) 

„Terwijl dan de eerste meesters in de kunst ons van zelven 
dien weg aanwijzen, zo door hun voorbeeld als door hunne 
leer, en men bij de uitkomst ziet, wanneer men de gantsche 
reeks der oude Dichteren van Homerus af tot Statius toe nagaat, 
dat zij, welke zich de beste modellen ter navolging hebben voor
gesteld, ook de voortreffelijkste Dichters geworden zijn; zo 
spreekt, dunkt mij, de zaak van zelve, dat de waare hervor
ming, welke men thans op onze zangberg met reden zeer nood
zakelijk oordeelt, niet door eene bestudeerde Aesthetica, maar 
door eene naarstige beoefening der ouden moet worden te 
weeg gebragt. Te meer, daar dit mijn gevoelen door de geschie
denis van alle eeuwen word bevestigd." (45) 

Het is dus nodig jonge dichters aanstonds te wijzen op de vol
maakte voorgangers en uit dezen alleen de lessen en regels voor 
de dichtkunst te halen. Daarom moet Jer . de Bosch niets hebben 
van Riedel, noch van H. van Alphen met zijn definitie: 

15 „Tot driemaal toe zich verheffend en op haar elleboog steunend richtte zij 
zich op. Tot driemaal toe viel zij op haar sterfbed terug, en met dwalende ogen 
zocht ze naar licht in de hoge hemel, en zuchtte toen ze 't ontdekt had." 
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„De poëzie is de kunst en wetenschap, om volkomen zinne
lijke, schoone, imaginative en opvolgende voortbrengsels daar 
te stellen door middel van een volkomen zinnelijke taal." 

En Jerónimo geeft als reden: „Wat zijn die imaginative en 
opvolgende voortbrengsels? Wat is die volkomen zinnelijke 
taal? De hooggeleerde Curtius stelt 't wezenlijke van een ge
dicht in een volkomen zinnelijke reden. Ik moet... bekennen, 
dat mijn hoofd niet metaphysisch genoeg georganiseerd is, om 
de volle klaarheid deezer bepaalingen zo terstond te kunnen 
inzien. Ik begrijp wel, dat zinnelijk denken is zich de dingen zo 
voorstellen, als zij zich aan onze zinnen voordoen. Ik begrijp, 
dat ik die zinnelijke gedachten en begrippen op een zinnelijke 
of liever voor de zinnen vatbare wijze kan uitdrukken, en dat 
men die uitdrukkingen zinnelijke redenen noemt... maar heb 
ik daar toe zo veel spitsvinnige redeneeringen noodig, als de 
Hoogleraar Curtius tot bewijs daarvan gebezigd heeft? Leert 
ons dit de natuur niet van zelf, en schildert hij, die dichterlijk 
vuur bezit, ons niet menigmaal uit eigen beweeging zulke 
voorwerpen, die aan onze zinnen behaagen? (16) 

Jer . de Bosch voelt er dan ook niet veel voor, een jong dichter 
van streek te brengen met alle mogelijke voorschriften van alle 
mogelijke mensen, wier betrouwbaarheid hij bovendien duide
lijk in twijfel trekt: 

„Zijn alle die lessen, welke ons van Aristoteles tot Marmontel 
toe in de dichtkunde zijn voorgeschreven, wel juist en naar 
waarheid gegeeven? Hoe dikwijls verschillen de leermeesters 
en kunstrechters niet onderling! Hoe menigmaal bouwen zij 
niet de gronden en zekerheid van hunne lessen op geheel van 
elkander verschillende onderstellingen. Moet nu een jong 
Dichter, die van natuure eene levendigheid van geest, eene 
sterke verbeeldingskracht bezit, en alleszins een goed gehoor, 
smaak en neiging tot de poëzie heeft, zich allereerst afslooven 
in een doolhof van een menigte haarkloverijen? Moet hij zich 
eerst alle die regels, welke zo menigvuldig zijn, en die dagelijks 
door vernuftige en scherpzinnige Wijsgeren, doch welke zelf 
geen Dichters zijn, vermeerderd worden, eigen maaken, en de 
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verschillende begrippen weeten te beslisschen, eer hij pen op 
papier zet? Is het niet te duchten, zeggen wij nogmaals, dat hij 
dus handelende, veel van de edele stoutheid, van dat goddelijk 
vuur, waar door hij zich ontvonkt gevoelt... zal verliezen ?" (52) 

Er is immers zo weinig staat te maken op wat kunstrechters 
in het algemeen zeggen: 

„De een zoekt deezen weg tot leering aan te prijzen, de ander 
wederom eenen anderen, en deeze oneensgezindheid onder de 
beste leermeesters, brengt met reden den jongen Dichter in 
twijfel, welken weg hij kiezen zal. Daar is niets anders voor hem 
overig, als zijn toevlugt te neemen tot die beproefde en in 't al
gemeen altoos goedgekeurde voorbeelden, door welker geduu-
rige beoefening hij zekerlijk zijn goeden smaak meer vatbaar 
maaken zal voor het waare schoon in de dichtkunde, dan door 
het van buiten leeren van alle die spitsvindige en meesttijds 
van elkander verschillende regelen." (79-80) 

Niet alleen de voorschriften waarin de leermeesters en kunst
rechters van elkaar verschillen, maar ook de door iedereen 
aanvaarde regels wil Jerónimo algemene geldigheid betwisten: 

„De éénheid in de verscheidenheid is de grond van het waare 
schoon, en ook de grond der schoone poëzij... Horatius heeft 
ons reeds geleerd Denique, sit quivis, simplex duntaxat et 
unum." 

Zo is de Ilias één, want daarin wordt de gramschap van 
Achilles bezongen. Maar in de lierdichten van Pindarus en 
Horatius is dikwijls geen eenheid; en toch zijn ze beroemd om 
hun kunstwaarde. Het epithalamium van Peleus en Thetis 
door Catullus, dat de geschiedenis van Ariadne en Thetis, 
op het bekleedsel van de rustplaats van Thetis geschilderd, tot 
onderwerp heeft, mist eveneens de eenheid; toch wordt het 
door Valckenaer en anderen gehouden voor een van de vier bes
te gedichten van de oudheid. Naar aanleiding hiervan zegt 
De Bosch: 

„Men moge derhalven redekavelen over de noodzaakelijk-
heid van deeze éénheid, zo ernstig als men wil, ik erkenne de
zelve ten vollen, maar zegge ook tevens, dat deeze regel veel-
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tijds zo in het Lierdicht als elders verwaarloosd is, ter verkrij
ging van die uitmuntende verhevenheid in het dichten, tot 
welke men zonder deeze nalaatigheid mogelijk nimmer komen 
zou. Men ziet dus reeds de onvolkomenheid van deezen al-
gemeenen regel." (62) 

Ook een ander door allen aanvaard voorschrift vindt De 
Bosch, juist om de algemeenheid ervan, niet toereikend, n.l. 
„dat de Dichter zijne denkbeelden, zo veel mogelijk is, schil
dere." De jonge dichter wordt van deze uitspraak nog niet veel 
wijzer. Ook aan uitleg en verklaring heeft hij bar weinig. 
Evenals bij de voorafgaande kwestie ziet De Bosch geen ander 
middel ter verduidelijking dan goede voorbeelden; en hierbij 
moet men nog erg voorzichtig zijn: 

„Men wijst den aankomenden Dichter op voorbeelden, en 
zoekt hem daar door te leeren: dan hoe uitgezocht, hoe aan
trekkelijk, hoe leerzaam moeten zulke voorbeelden zijn, zullen 
zij dat geene, welk wij bedoelen, in het hart van den jongen 
Dichter te weeg brengen. De keuze zelfs hieromtrent is moeije-
lijk ; men moet een zeer goeden smaak en van natuure gevoel 
voor het dichterlijk schoon hebben, zal ons zulks wel gelukken. 
Liever had ik dat men den jongen Dichter aanmaande, om de 
besten der oude en laatere Dichters in hun geheel geduurig te 
leezen, en daaruit zelf dat geene te verzaamelen, 't welk hem 
voortreffelijk en schilderachtig voorkomt, nademaal wij door 
ondervinding weeten, dat sommige schoone plaatsen op den 
eenen veel meer indruk maaken, dan op den anderen, en die 
door deeze, dees door gene meesterlijke trekken aanleiding 
krijgt, omzijnvernuft met fraaije denkbeelden te versieren." (63) 

Ook aan deze regel is volgens Jerónimo weer duidelijk te 
zien, hoe zwak de z.g. theoretische beschouwing is. Het blijft 
allemaal te vaag, te abstract: 

„Men vindt nergens eene les, hoe ik deeze schilderij moet 
beginnen, hoe voltooijen, en vooral zorg draagen dat 'er overal 
harmonie of eene gepaste overeenkomst is." 

De theoretische kunstrechters moeten zelf toegeven, dat ze 
geen nadere verklaringen hieromtrent kunnen geven: 
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„Zijne denkbeelden schilderend uit te drukken, zaaken, die 
niet zijn, te verzieren en voor te stellen, even als of zij waren, 
en hiertoe zulke woorden te kiezen, die overdragtig, die bloem-
spreukig zijn, en zulke gelijkenissen te gebruiken, die door 
haare juistheid en gevoegelijkheid ons vermaaken en leeren, 
dit alles, waarin het wezen der dichtkunde geheel en al gelegen 
is, erkennen de kunstrechters zelve, dat zij door geene nadere 
lessen kunnen verklaaren, en trachten ons zulks door voorbeel
den te leeren." Voor Jerónimo de Bosch is het duidelijk „dat de 
regelen, welke der dichtkunde worden voorgeschreven, niet 
toereikende zijn, en in het verhevene gedeelte derzelve, waarin 
het op vinding, op verziering, op verbeelding, op grootheid 
van denkbeelden aankomt, alles van den goeden smaak en eene 
geregelde oefening moet worden verwacht." (75) 

Er zijn dus geen algemeen geldende regels op te stellen aan
gaande het wezenlijke, het verhevene in de dichtkunst: 

„Of, omdat het waare, het schoone, het verhevene, gelijk het 
verzieren, schilderen, en bijbrengen van gepaste vergelijkingen, 
veelal van onze zinnelijke gewaarwordingen, van ons gevoel en 
smaak afhangen, en derhalven voor geen onderwijs vatbaar 
zijn; of om dat men bij ondervinding leert, dat ook die regelen, 
welke ons toeschijnen alleszins goed te zijn, en zeer geschikt om 
geleerd en aangeprezen te worden, echter veeltijds van groóte 
kunstenaars verwaarloosd zijn, door welke verwaarloozing 
zelfs wij meer dan eene dichterlijke schoonheid, ja zelfs veele 
uitmuntende dichtstukken verkregen hebben." (80) 

Zijn bezorgdheid gaat weer vooral uit naar de jonge dichter. 
Hij wil hem uit de handen houden van de theoretici, die met 
hun regels, voorschriften en lessen de jongeman verlammen in 
plaats van stimuleren. Hij durft het best aan, de jonge dichter, 
zonder vast omlijnde regels over het wezenlijke van de dicht
kunst, zijn gang te laten gaan, en vindt de vrees van al die kunst-
rechters voor excessen ongegrond. Men is bang, dat de jonge 
dichter zonder lessen in de dichtkunst „door de geweldige vlugt 
eener heete zelfs eener schoone, maar onbestuurde verbeelding 
zal gevoerd worden, en flikkerende gebreken met treffende 
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zieraden zal verwarren, dat zijn weelderige geest, door geene 
lessen bestuurd veele ongerijmdheden zal voor den dag bren
gen. Mogelijk minder dan men denkt. Hij zal zeker besnoeijing, 
hij zal den raad van kundige heden somtijds noodig hebben, 
maar tevens zal het gebrekkige, 't welk men in hem vind, door 
zo veele oorsprongkelijke, zo veele schoone en natuurlijke trek
ken, waarin hem de lessen en regels zouden gehinderd hebben, 
vergoed worden, dat men zich niet zal beklaagen een origineel 
Dichter geleezen te hebben." (117) 

Tegen het einde van zijn lange verhandeling geeft De Bosch 
een korte samenvatting, waarin hij zijn zienswijze duidelijk 
formuleert : 

„Het voornaamste oogmerk in deeze onze verhandeling was, 
daar gevraagd wierd, welke zijn de noodzaakelijke, welke de 
minder noodzaakelijke regels in de dichtkunde, éénmaal aan 
te toonen, dat, wat het verhevene betreft, het gebruik van leen-
spreuken en persoonsverbeeldingen, zich te bedienen van het 
wonderbaare, daar zulks nodig is, het schilderen van onze 
denkbeelden door natuurlijke beschrijvingen en gepaste ver
gelijkingen, en wat des meer zij, in welk alles het wezen der 
dichtkunde gelegen is, allen zaaken zijn, welke noch door rege
len, noch door lessen, dan die van het gezond verstand, en den 
goeden smaak, kunnen verkregen worden, en dat men dit 
gezond verstand, deezen goeden smaak voornaamelij к kan 
deelachtig worden door eene geduurige beoefening der beste 
modellen, welke hier de dichtwerken der Ouden zijn." (215) 

Deze verhandeling van Jer. de Bosch verscheen in 1781. 
Pieter Nieuwland is van het voorjaar van 1775 tot september 
1783, dit is van zijn tiende tot zijn achttiende jaar, bij Bern. 
de Bosch in huis en bij Jer. de Bosch in de leer geweest. Het ligt 
voor de hand, dat Jerónimo geprobeerd heeft, de dichterlijke 
aanleg van Pieter tot rijpheid te brengen volgens de opvattingen 
en de methode die hij in zijn Verhandeling over de regels der 
Dichtkunde heeft neergelegd. We mogen zelfs gerust zeggen, 
dat de dagelijkse aanwezigheid van de jongen in zijn huis be-
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palend is geweest voor verschillende gedachtengangen in zijn 
boek. Met name bij die gedeelten waar de schrijver uitvoerig 
zaken bespreekt die betrekking hebben op het leiden en be
ïnvloeden van jonge dichters, heeft Pieter hem ongetwijfeld 
voor de geest gestaan. Van de andere kant staan de jeugd en de 
grote ontvankelijkheid van Pieter gepaard aan de grote eerbied 
voor zijn opvoeders er borg voor, dat de jongen volledig en 
gewillig en, zeker in de eerste tijd, kritiekloos alles in zich heeft 
opgenomen en in praktijk gebracht, wat Jerónimo hem aan
gaande het dichterlijk schoon en het verwerven ervan heeft 
meegedeeld. 

Pieter Nieuwland heeft bijgevolg de opvatting gehuldigd, 
dat dichtkunst nabootsing is van de ideale natuur, d.w.z. dat 
de dichter „ons de wijsheid en ordening der natuur zal moeten 
leeren ; daar hij haare voortreffelijkheid in het verbinden van 
het nuttige met het schoone zal moeten navolgen, en toonen, 
hoe hij de éénheid in alle zijne werken betracht." 

Hij zal ervan overtuigd zijn geweest, dat een dichter een 
levendige geest en een sterke verbeeldingskracht moet bezitten, 
dat hij zich zo breed en algemeen mogelijk moet ontwikkelen 
op het gebied van wetenschap en kunst, zoals sterrenkunde, 
kennis van de aarde en haar voortbrengselen, van de mens en 
zijn geschiedenis. Hij zal het nodig geacht hebben, zijn smaak 
te verbeteren en te zuiveren door het lezen en bestuderen van 
de klassieke dichters en hun, ook vaderlandse, beroemde na
volgers, en daarbij afwijzend te staan tegenover de theoretici 
van de „Aesthetica". Hij zal met Jerónimo van mening zijn 
geweest, dat het verhevene in de kunst bestaat in „Zijne denk
beelden schilderend uit te drukken, zaaken die niet zijn, te ver-
zieren en voor te stellen, even als of zij waren, en hiertoe zulke 
woorden te kiezen, die overdragtig, die bloemspreukig zijn, en 
zulke gelijkenissen te gebruiken, die door haare juistheid en 
gevoegelijkheid ons vermaaken en leeren." (71) 

Heeft Nieuwland in Luiken en de Bijbel aanleiding en aan
sporing gevonden, om zijn eerste probeersels te rijmen, heeft 
hij in zijn contact met de oude Bernardus de Bosch, de dichter, 
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en langs deze om met Gessner e.a. zijn taalvaardigheid ge
oefend, zijn waarnemingsvermogen gescherpt en zijn gedach
ten- en gevoelsleven verrijkt, van Jerónimo de Bosch heeft hij 
zijn eigenlijke opleiding ontvangen: een grondige vorming en 
scholing, zowel in de theorie over het wezen en de methode 
van de dichtkunst als in het metier van het dichten zelf. Vanaf 
de tijd dat hij in aanraking is gekomen met zijn leermeester, 
is te zien hoe Pieters dichterlijke activiteit gemodelleerd wordt 
naar de opvattingen en richtlijnen die Jerónimo in zijn verhan
deling heeft uitgewerkt. En dit tot volle tevredenheid van zijn 
beschermer. Jerónimo maakt daar geen geheim van, maar 
komt er in zijn verhandeling met een zekere trots mee voor de 
dag. Nieuwlands prestaties in de dichtkunst zijn voor Jerónimo 
een soort proef op de som, een ervaringsbewijs voor zijn enige 
en grote stelling dat het bestuderen van de Ouden het enige 
middel is om gezond verstand en goede smaak te ontwikkelen 
en de navolging ervan de enige juiste en veilige weg waarlangs 
een jong dichter de Helicon moet bestijgen, zonder dat zijn 
oorspronkelijkheid geweld wordt aangedaan : 

„Indien ik door het voorbeeld van groóte mannen en eigen 
ondervinding niet ten volle overtuigd ware, zou ik dit met zo 
veel iever niet durven beweeren, maar de proef daarvan geno
men hebbende, is mij zulks ook gebleken. Een jong Dichter in de 
Grieksche en Latijnsche taal onderwezen, en van natuure tot 
het dichten geschikt, wierd verzocht om een lijkdicht te maaken 
op den dood van een vrouw, welk een' bedroefd' man en eenige 
kleine kinderen naliet. De jongeling vroeg zijn vrienden raad; 
hoe hij dit zoude aanvangen, om niet den algemeenen sleur van 
lijkdichten te volgen. Hem wierd gezegd, dat 'er een lijkklagt 
was van Propertius over den dood van Cornelia, de gemalin 
van L. Aemilius Paulus, waar in de gestorvene wordt ingevoerd, 
haaren man aanspreekende, en hem, om haar gemis in zwaar
der rouw gedompeld, troostende en den vaderlijken pligt voor 
oogen houdende.16 

16 Het betreft hier de „Regina Elegiarum", de 1 Ie elegie van boek VI. 

157 



De jonge Dichter volgde dezen raad, en bragt in navolging 
van de lijkklagt van Propertius een gedicht voor den dag, waar 
over oude kundige en beroemde Dichters hun verwondering 
niet genoeg hebben kunnen betoonen." (218 e.v.) 

Deze woorden hebben betrekking op het gedicht Ter Ver-
troostinge van den Weledelen Gestrengen Heere Den Heere Mr. Johan 
Mauritz von Pabst, Secretaris der Stad Amsterdam, wegens het over
lijden van zijn Gemalìnne De Weledele Vrouwe Mevrouwe Sara Agatha 
Hop; overleden in Amsterdam den 21sten van Grasmaand 1776?* 
Hier opent zich de deur naar de werkkamer van Pieter Nieuw-
land, waar hij de werktuigen hanteert, die Jer . de Bosch voor 
hem heeft klaar gelegd. 

Het is een gedicht van 26 kwatrijnen. De jonge dichter is elf 
jaar , en een klein jaar in dagelijkse omgang met zijn leermeester. 
Hier volgen de fragmenten die Jerónimo zelf aanhaalt in zijn 
verhandeling - overigens zonder vermelding van de naam van 
de dichter en de titel van het gedicht - omdat ze het best de
monstreren, wat Jerónimo precies bedoelt met het navolgen 
van de Ouden. Pieter Nieuwland heeft dit gedicht naderhand -
zonder verwijzing naar het Latijnse voorbeeld - met enige 
correcties opgenomen in zijn bundel van 1788. 

Propertius zegt: 
„Sat tibi sint noctes, quas de me, Paule, fatiges : 

Somniaque in faciem eredita saepe meam." 

Dit wordt bij Nieuwland : 
In de verhandeling van De Bosch: 

„Gij hebt mijnl) dood reeds lang genoeg beschreid; 
Reeds lang genoeg, in zo veel' bange nachten, 

En dagen van droefgeestige eenzaamheid. 
Uw kracht verteerd, door nuttelooze2) klagten. 

De Uefde, die3) als in een levend beeld, 
Zo als zij U en mij wel eer4) deed blaken, 

Zelfs in uw' slaap u steeds voor de oogen speelt, 
Moet u met recht het hart gevoelig maken." 

In Gedkhten (1788): 
I) mijn' 2) nutteloze 3) die 4) weleer 

" Gedichten van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1788, blz. 23 e.v. 
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Properüus : 

„Et si quid doliturus eris, sine testibus Ulis 
Quum veniunt, siccis oscula falle genis." 

Nieuwland : 

„Verberg, kan 't zijn, voor heno) uw zielsverdriet ! 
Vertoon u nooit met rood bekretenefi) oogen, 

Opdat hun oog, wanneer 't uw traanenl) ziet 
Niet met u schreijeS), uit kinderlijk medoogenS.)" 

Properüus : 

„Fungere maternis vicibus, pater, illa meorum 
Omnis erit collo turba ferenda tuo. 

Oscula quum dederis tua flentibus, adjice matris, 
Tota domus coepit nunc omes esse tuum." 

Nieuwland : 

„Gij hebt, nu mij de dood heeft weggerukt, 
Een' dubblen last gelaadenlO) op uw schouders, 

Daar al de zorg des huisgezins u drukt, 
En gij den pligt voldoen moet van twee ouders! 1). 

Wanneer ge ons kroost uit liefde omhelst en kust 12), 
Wil dan met een 't voor mij een kusjegeevenlS). 

' t Geniet, van zijn verhes nog onbewust. 
De zoetheid van het onbekommerd leven." 

5) hun 6) roodbekretene 7) tranen Θ) schreie 9) mêdogen 10) geladen 
11) Ouders 12) omhelst en teder kust. 13) geven! 

Jer. de Bosch ziet zijn theoretische uiteenzetting met grote 
voldoening op een ideale manier hier in praktijk gebracht door 
zijn dierbare pupil. In deze regels wordt voldaan aan de eisen 
die hij stelt aan verstandige navolging en verheven dichtkunst. 
Goede navolging staat oorspronkelijkheid en eigen vinding niet 
in de weg. In deze heeft Jerónimo dezelfde opvatting als 
Perponcher : 

„De nabootsing of navolging, zegt men (Perponcher I brief, 
ρ 44 seqq.) moet op eene edele en vrije wijze geschieden. De 
goede nabootsing is eene geduurige uitvinding. Men moet zich 
om zo te spreken, in zijn voorbeeld vervormen, deszelfs ge
dachten verfraaijen en zich de zelven, door de wending die men 
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'er aan geeft, eigen maaken. Het geen men van het zelve ont
leend, moet men verrijken, en 't geen men niet verrijken kan, 
achterlaaten." (21) 

Ook het verhevene, d.i. grootheid van denkbeelden, versie
ring, verbeelding, schilderachtige voorstelling, gepaste ver
gelijking, natuurlijkheid en ongedwongenheid, is voldoende 
aanwezig om Jerónimo tot volle tevredenheid te stemmen. 

De jonge dichter heeft eveneens voldoende aandacht besteed 
aan wat Jerónimo het werktuigelijke noemt: voetmaat, rijm
klank, toonvallen, retorische figuren. Pieter moet dus al vroeg 
ingewijd zijn geweest in de geheimen en knepen van de tradi
tionele welsprekendheid, gezien de vaardigheid en schijnbare 
gemakkelijkheid waarmee hij een en ander door dit gedicht 
strooit. O m maar iets te noemen: 

prosopeia: het oproepen en tegenwoordig stellen van personen 
of voorwerpen : 

vers 1 : „Sta mij, mijn Gade ! aan 's Hemels Bruigom af!" 
chiasme : het kruisgewijs plaatsen van zinsdelen in twee zinnen : 

str. 7: „Zij smolt, bij ons, twee zielen hecht ineen; 
Twee harten hield ze, in ons, op 't nauwst ver

bonden." 
parallelisme: de overeenkomstige ordening van zinnen of zins
delen : 

str. 7 : „In lief en leed, in vreugde en tegenheên." 
polyptoton : de herhaling van een woord in verschillende ver
buiging: 

str. 9 : „Wat aarde was, moet weer tot aarde keeren. 
Geen sterveling, die uit stervelingen sproot, 
Ontwijkt zijn' schicht,..." 

str. 13: „Ik twijfel niet aan uwe zorg: gewis, 
Die tedre zorg is mij genoeg gebleken." 

str. 14: "Uw droefheid zou haar ook tot droefheid strekken, 
epanalepse: de herhaling van een woord of woordgroep bij het 
begin van een zin of regel : 

str. 12: „Voed, voed voor hun altoos dezelfde zucht;" 
climax: de opeenvolging van woorden met steeds grotere in
tensiteit : 

str. 18: „En zoudt gij mij dat ongestoord geluk, 
Dat eindloos heil, die zaligheid benijden?" 

160 



Met inachtneming van deze drie belangrijke factoren: na
volging der Ouden, nadruk op het verhevene in de dichtkunst, 
verzorging van het werktuigelij ke, hem door Jerónimo inge
prent, heeft Nieuwland in de volgende jaren verschillende ge
dichten geschreven. Ze vormen het nieuwe element in deze 
ontwikkelingsperiode van zijn dichterschap. De voorafgaande 
trekken van wat met iets te grote woorden genoemd zou kunnen 
worden de doperse en Gessneriaanse fase handhaven zich wel, 
maar ze worden opgetrokken in de nieuwe vormgeving van 
geest en stof, zoals die door Jerónimo aan de jongen is opgelegd, 
waarbij dan onder geest verstaan moet worden, wat Jerónimo 
het verhevene in de dichtkunst noemt, en onder stof het werk-
tuigelijk dichtmateriaal. Het resultaat hiervan is, dat gedichten 
ontstaan met een eigen karakter, waarin de vroegere en latere 
elementen in een hogere eenheid en harmonie worden onder
gebracht. 

Als voorbeeld kan dienen het gedicht Op het Eeuwgetijde van 
het Diaconie Oude Vrouwen- en Mannenhuis,... op den 22sten van 
Sprokkelmaand 1783.w Jer . de Bosch had in zijn verhandeling 
het gedicht van Vondel opgenomen Op ons Weeshuis als model 
van natuurlijke en schilderachtige voorstelling van gedachten 
in dichtmaat, dat „boven het bereik (is) der veelal willekeurige 
regelen." (68) Nieuwland, die deze verhandeling een tijd
lang min of meer als handleiding beschouwde, moet aan dit 
gedicht van Vondel gedacht en het opgezocht hebben bij het 
maken van het zijne op het huis van de ouden van dagen. De 
gedichten hebben dezelfde maat, maar behalve dit zijn er heel 
wat meer navolgingen, zowel in gedachten als in formuleringen : 

Vondel: „Zo gij gezegent zijt van God, 
Vertroost ons uit uw overschot." 

Nieuwland: „Gij deelt nog uit uw overschot!" (blz. 14, vs. 7) 

Vondel: „Geen armer wees op aarde zwerft, 
Dan die der weezen vader derft. 
Der weezen vader derft hij niet, 
Die weezen troost in haar verdriet." 

" idem, blz. 12. 
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Nieuwland: „'t Onnozel wicht, van hulp ontbloot, 
Zou, pas geboren, schreiend sterven, 

Indien 't de trouwe zorg moest derven 
Van vaders hand en moeders schoot;" (blz. 13, 

vs. 1-4) 

Vondel : „Wanneer 't ontfangt met open armen, 
Die arm zijn zonder hunne schuld, 

De weeskens die om nooddruft kermen, 
En voedt hen op met groot geduld." 

Nieuwland : „Getuigen zo veel Godsgestichten, 
Die 's armen drukkend kruis verlichten; 

Den droeven wees, van hulp ontbloot, 
Met opene armen gul ontvangen;" (blz. 14, 

vs. 15-19) 

Vondel : „Heeft Christus arm voor ons geleden, 
Wie kan voorbij dees kribben gaen 

En stallen, zonder met den wijzen 
Te offeren een luttel goud, 

O m 't naeckt en hongrigh kind te spijzen, 
Dat in dit Bethlehem verkout?" 

Nieuwland: "Slaat de oogen op uwe arme broedren, 
Die Jesus in zijn plaats hier liet!" (blz. 16, 

vs. 13/14) 

Vondel : „ Ay, zorght niet dat de schatten mindren, 
Die gij aan God op woeker geeft," 

Nieuwland: „Gij zorgt niet dat uw schatten mindren, 
Waarvan ge op woeker geeft aan God !" 

(blz. 14, vs. 9/10) 

Naast duidelijke herinneringen aan de doperse tijd van vóór 
het contact met de fam. De Bosch - het gedicht is godsdienstig, 
sociaal, deugdaanprijzend, bijbels, eenvoudig en sober - is ook 
het verhevene aanwijsbaar : 

„Zeeg, zonder bijstand, ras in 't graf." (blz. 13, vs. 10) 

Retorische figuren zijn eveneens vruchten van de klassieke 
scholing : 
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„Gij, gij' vooral, mijne Amstelstad, 
Verrijkt door trouw en vlijt en zegen," (blz. 14, vs. 11/12) 

„Al troffen u de felste slagen, 
Al legt de nijd uw' welvaart lagen" (blz. 14, vs. 5/6) 

Het belangrijkste gedicht uit deze periode van Nieuwlands 
ontwikkeling is Orion. Het opent de bundel van 1788, is echter 
niet gedateerd. Met grote waarschijnlijkheid is het ontstaan 
ná Nieuwlands terugkeer van Leiden naar Amsterdam, eind 
1785. Vanaf dit ogenblik immers kreeg sterrenkunde zijn bij
zondere aandacht. Omdat Orion niet alleen weergave is van 
dichterlijke ontroering, maar ook vrucht van wetenschappelij
ke belangstelling, kan het gedicht bijna niet vroeger geplaatst 
worden dan begin 1786. Daar het echter tevens, ondanks 
strenge vormbeheersing, trekken vertoont van de eerste ver
rukking, is het ook moeilijk later te denken. 

Jer . de Bosch zal alle reden gehad hebben, om gelukkig te 
zijn met dit gedicht van zijn kwekeling. Het voldoet immers 
aan alle eisen die hij stelt aan het verhevene in de dichtkunst: 
het schilderachtig, sierlijk en verheven, doch tevens eenvoudig 
en ongedwongen voorstellen van grootse denkbeelden, vol 
natuurlijke beschrijvingen en versierde taferelen, die de ver
beelding strelen, de zinnen opwekken en de hartstochten in 
beweging brengen. De eerste strofen laten dit alles duidelijk 
zien: 

Orion 

„Wie heft, met statelijke pracht. 
Bij de achtbre stilte van den nacht, 

Uit d'oceaan het hoofd naar boven? 
Wie blijft in 't aanzien van Diaan', 

Die vruchtloos poogt dien gloed te doven, 
Met onverzwakten luister staan? 

Zijt gij 't, Orion! voor wiens licht 
Der kleiner zonnen flikkring zwicht 

Als 't licht der maan voor Febus glansen? 
Rijs, grote Orion ! rijs omhoog ! 

Verruk, verruk ons starend oog !" 
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Nu volgt de gloedvolle beschrijving van het sterrenbeeld zelf: 

„Wat sterreglans, die eerbied baart. 
Praalt op uw' gordel, knods en zwaard, 

Bezaaid met tintelende vieren ! 
'k Zie Betelgeuzes roden gloed 

Uw' schouder, naast Bellatrix, sieren, 
En Rigel flonkren op uw' voet." 

Vervolgens de plaatsbepaling van Orion t.o.v. de andere 
sterrenbeelden, vol onderlinge spanningen: 

„Ik zie, daar u de stier ontvlugt, 
Voor de opgeheven vuist beducht, 

Den Noordschen beer van verre grimmen. 
De bloedige Aldebaran zelf 

Ontwijkt uw' knods, bij 't statig klimmen, 
En ruimt u plaats aan 't stergewelf." 

Nieuwlands dichterlijke verbeelding heeft hier aansluiting 
bij de Griekse mythologie, waar Orion als een reusachtige jager 
wilde dieren achtervolgt. En plotseling is voor de visionaire 
blik van de dichter het firmament herschapen in het mooie 
Elysische woud : in Orion en de sterrenbeelden van de dieren
riem rondom hem herleven a.h.w. de oude mythologische 
gestalten en voegen zich weer naar het oude verhaal van liefde, 
jaloezie en wraak: 

„Zo drijft ge, in 't schoon Elysisch woud, 
Daar zich der helden schare onthoudt, 

Voor u de woeste dieren henen ! 
Zo hebt ge, in 's waerelds morgenstond, 

Met al uw' luister vroeg verschenen, 
Auroras teder hart gewond. 

Dit zag de wreevle Jagtgodin ; 
Haar wrok ontvlamde om deze min, 

Zij deed u door haar schichten sneven. 
Jupijn verijdelde dien nijd, 

Door hem aan hoger' trans verheven, 
Blinkt gij daar eeuwig, haar ten spijt." 
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Ook de navolging der Ouden, door Jerónimo zo sterk aan
bevolen, wordt hier in acht genomen. P. Nieuwland moet 
de verhandeling over de dichtkunst, van zijn leermeester, 
open gehad hebben op blz. 63, waar de schrijver in strijd is 
gewikkeld met Corn, van Engelen, die meende dat alle ver
sieringen van de dichter de toets van het gezond verstand 
moeten kunnen doorstaan, want dat men gevaar loopt van 
duister te worden, wanneer men zijn beschrijvingen al te 
schilderend en verheven wil voordragen. Als voorbeeld geeft 
Van Engelen enige verzen uit de rei der Eubeërs, van Vondels 
Palamedes : 

„De voerman van den grooten beer. 
Op dat hij zijne beurt verwissel', 
Vlucht heen met omgekeerden dissel!" 

en hij vraagt zich hierbij af, of „die voerman van den grooten 
beer, met omgekeerden dissel, weg vluchtende, ons eenig 
denkbeeld (geeft)? Verlevendigt hij onze verbeelding? In 
tegendeel, hij pijnigt dezelve." Jerónimo vindt dezelfde regels 
evenwel een meesterstuk dat zijn verbeelding alleszins ver
levendigt : 

„Want waarom kan ik mij den wagen, die, gelijk alle de 
sterren, voor ons oog in vier-en-twintig uuren om den as des 
hemels zich beweegt, niet als rennende, voorspoedende en weg-
vlugtende verbeelden; te meer, daar de algemeene naam van 
deeze sterren onze gedachten van zelfs terstond op de meta
phor a des Dichters doet vallen. Dit pijnigt immers mijne ver
beelding niets ; maar in tegendeel het geeft mij een aangenaam 
denkbeeld, wanneer ik mij verbeelde die heldere lichten des 
nachts allengskens te zien verflaauwen, en daarna verdwijnen 
voor het rijzend licht des daags." 

Het is trouwens bij de beste dichters gebruikelijk te spreken 
van deze wagen met zijn omgekeerde dissel. Vondel is er 
voor te rade gegaan bij Seneca in diens Hercules Furens (Act. 1 
vs. 125) 
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Seneca: Chorus Thebanorum: 

„ J a m гага micant sidera prono 
Languida mundo : nox vieta vagos 
Contrabit ignes: Luce renata 
Cogit nitidum Phosphoros agmen : 
Signum celsi glaciale poli 
Septem stellis Arcades ursae 
Lucem verso temone vocant." 

Vondel: Rei van Eubeërs: 

„Het dun gezaait gestarnt verschiet 
Zijn' glans, en gloeit zo vierig niet 
De schaduw is aan 't overleenen. 
De morgenstar drijft voor zig heenen 
De benden van het Hemelsch Heir. 
De voerman van den grooten Beer; 
O p dat hij zijne beurt verwissel', 
Vlugt heen met omgekeerden dissel." 

Nieuwland heeft deze bladzijden vol personifiëring van de 
sterrenbeelden gekend. Hij kende echter ook de eisen van 
De Bosch aangaande de nabootsing of navolging der Ouden, 
n.l. dat eigen vinding duidelijk moet blijken, zodat de denk
beelden, ondanks de invloed van het voorbeeld, „door de hou
ding, wending en inrichting, welke men als dichter daaraan 
geeft, altijd uitgezocht, nieuw en treffende zijn." Het tertium 
comparationis van Vondel en Nieuwland is evenwel niet die 
omgekeerde dissel, maar de krachtsverhouding aan het fir
mament : 

Vondel : „De morgenstar drijft voor zig heenen 
De benden van het Hemelsch Heir." 

Nieuwland: „Zo drijft ge, in 't schoon Elysisch woud, 
Daar zich der helden schare onthoudt, 
Voor u de woeste dieren henen!" 

Het is zonder meer duidelijk dat Nieuwland geïnspireerd is 
geweest door Vondel. Echter op de manier die De Bosch ideaal 
vindt. Immers de situatie is bij Vondel en Nieuwland volkomen 
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anders: bij Vondel gaat het over de dagelijkse kringloop in de 
natuur, waarbij het morgenlicht de overhand krijgt op de 
donkerte van de nacht; Nieuwland verbeeldt de krachtmeting 
aan de nachtelijke hemel, waarbij de sterrenbeelden in de 
gedaante van mythologische figuren een machtig levend ta
bleau vormen. De geweldige jager Orion heeft door zijn reuzen-
gestalte en zijn alles dominerende houding en gebaar de wilde 
dieren van verre en dichtbij volledig in bedwang, waardoor 
het geheel, juist om zijn getemde woestheid, de weldadige aan
blik biedt van beheerste rust en verrukkelijke harmonie. Hele
maal volgens de eisen van De Bosch : de denkbeelden schilde
rend voorstellen door natuurlijke beschrijvingen, op het voor
beeld van de beste voorgangers, maar met nieuwe vondsten 
verrijkt. 

In 1788 verscheen van Nieuwland een bundel gedichten,19 

die hij reeds driejaar tevoren voor de druk gereed had gemaakt. 
Jer . de Bosch zal erg gelukkig geweest zijn met deze bloem
lezing, omdat de jongeman zich bij zijn keuze grotendeels heeft 
laten leiden door de normen die hij voor echte dichtkunst had 
opgesteld. De bundel is bijgevolg in grote lijnen een product 
uit de school van Jer . de Bosch. 

Een royale plaats, blz. 54-110, is ingeruimd aan de omdich-
tingen door Nieuwland in Nederlandse verzen van de Griekse 
en Latijnse gedichten die Jer . de Bosch in 1783 had gebruikt als 
materiaal voor zijn verhandeling over het gevoelen der Ouden 
aangaande de staat der zielen na de dood, en als voorbeelden 
van verheven dichtkunst voor zijn verhandeling over de dicht
kunde in 1780. Hierbij had Nieuwland uitvoerig kennis ge
maakt met, zich „geoefend", in het verhevene en het werktuige
lij ke in de dichtkunst. Ter illustratie volgen hier enkele regels 
uit de 

Klagt van Moschus over den dood van Bion 

„Heft, Nimfen van Sicilje! een' droeven lijkzang aan. 
' t Gevögelt, dat weleer, op 't lieflijkst aangedaan 

19 Gedichten van Peter Nieuwland, Amsterdam 1788. 
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Door Bions tedren toon, van Bion leerde kwelen, 
Betreurt den Herder nu, die allen wist te strelen; 
De tortels treuren mede, en kirren beurt om beurt; 
Treurt, vogels ! onze smart treurt met u ; tortels ! treurt ! 

Treurt, Nimfen van Sicilje! en slaat bedrukt aan 't klagen. 
Wie, dierbre, zal uw fluit, ons aller welbehagen, 
Bespelen, die den galm uws monds, nu stijf en koud, 
Nog ademt? Welke hand? Wat herder is zo stout? 
Nog streelt zich de Echo met uw vaak herhaalde zangen! 
Pan, Pan verdient alleen dat waard geschenk te ontvangen, 
Ten zij hij 't weiger', zelf beducht dat zijn muzijk, 
't Muzijk van eenen God voor dat eens herders wijk'." 

Vervolgens een fragment uit: 

De Veehoeder, 

Een herdersdicht van Theocritus. 

„Men hoorde van mijn schoon hier alle menschen spreken, 
Ik kon in aller hart een' tedren gloed ontsteken, 
De steedsche Eunike alleen versmaadt mijn' tedren gloed, 
Omdat ik landman ben, en rund en lammren hoed. 
Zij gaat, en hoort mij niet, daar ik haar wil verhalen 
Hoe Bacchus zelf het vee gehoed heeft in de dalen, 
En hoe een herders knaap den boezem van Dioon' 
In dartle liefde ontstak, en hoe zij, met Adoon, 
In 't Phrygische gebergt de kudden vrolijk weidde, 
Adoon in 't woud beminde, Adoon in 't woud beschreidde. 
Was niet Endymion een herder? dien Diaan' 
Aanschouwde van omhoog, en liet haar' wagen staan, 
En. . . Latmos heuvel tuigt, wat verder toen gebeurde. 
Was 't niet een herdersknaap, dien Cijbele betreurde? 
De dood eens herders baart Godinnen zelfs verdriet, 
Eunike, Eunike alleen bemint een' herder niet." 

Tenslotte enkele strofen uit: 
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Het Duijje van Anakreon. 

„Waarom zou ik zwerven En lep uit zijn' beker 
Door 't veld en in 't woud ? Verkwikkenden drank. 

En eeten in 't wilde? Dan spring ik en klapwiek 
En schuilen in 't hout? Uit vrolijken dank, 

Neen ! liever bewoon ik En sprei om zijn' schedel 
Anakreons schoot, Mijn vleugeltjes uit, 

En pik uit zijn vingers En, wil ik gaan slapen, 
De kruimeltjes brood, Ik rust op zijn luit." 

Zowel het verhevene als het werktuigelijke is in heel deze 
afdeling goed verzorgd. 

Behalve deze omdichtingen uit de Ouden bevat de bundel 
46 bladzijden vertalingen - door Nieuwland uit dociliteit en 
piëteit gemaakt — van Latijnse gedichten van Jer . de Bosch, 
verspreid over dejaren 1777 tot 1786, en betrekking hebbende 
op personen uit de familie- en bekendenkring van De Bosch. 
Hieronder vallen : Ter uitvaart van Mr. Maarten Weveringh Anthz. 
voorzittend Schepen en Raad van Amsterdam, overleden op 28 novem
ber 1777; Ter uitvaart van Jan van Vollenhoven, den jongen, over
leden 19 december 1783; Ter uitvaart van Mr. Egbert de Vrij 
Temminck, Oud-Burgemeester en Raad der Stad Amsterdam, overleden 
op 22 juni 1785; Ter uitvaart van Bernardus de Bosch, de dichter, 
oom van Jerónimo, overleden 27 oktober 1786; 'n lofdicht op 
twee artsen: Joh. Rud. Deiman en J . P. Micheli. Al deze verta
lingen door Nieuwland zijn betrouwbare getuigen van de voort
durende invloed die Jer. de Bosch in poeticis op de jongeman 
uitoefende. De gedichten van Jerónimo zijn zwaar retorisch, 
op het pathetische af; de omwerking door Nieuwland is nave
nant. Hier is de aanhef van het gedicht op Weveringh : 

„Waar vindt men woorden, om ons grievend leed te klagen? 
Hoe legt de erkentenis haar hulde voeglijk af? 

Wat treurzang kan naar eisch van onze smart gewagen? 
Ons blijft niets over, dan te wenen op dit graf. 
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Elk' burger vloeit een stroom van tranen langs de wangen, 
Hoe treft u Wevringhs dood, weldenkend Batavier! 

Ach! de algemene rouw eischt droeve lijkgezangen. 
'k Hervat, ô wrede pligt! de langverworpen lier." 

Naar klassieke beeldspraak hoeft men niet lang te zoeken; 
in strofe 7 : 

„Zo stort een eik, nog korts versierd met frissche blaêren, 
Door eenen bliksemstraal getroffen, in het zand." 

in het gedicht op J a n van Vollenhoven : strofe 5 : 

„Gelijk een zachte stroom al de omgelegen streek 
Besproeit, bevrucht, en drenkt met rijkelijken zegen, 

Dus vloeide uit zijnen schat eene altijd milde beek, 
Der armen droeve schaar verkwikkende allerwegen." 

in het gedicht op Egbert de Vrij Temminck: eerste strofe: 

„Der gouden zon gelijk, die 's avonds in het westen 
Haar ' glans, die de aarde omscheen, verdooft in d'oceaan 

Sluit Temminck, Amstels roem, in Amstels ruime vesten, 
Met onverganglijke eer zijn doorgestreefde baan." 

Pieter Nieuwland zit met deze gedichten duidelijk in de 
klassieke hoek. Maar al beslaan deze min of meer vrije om-
dichtingen ook 97 bladzijden, de bundel bevat tenslotte nog 
49 bladzijden, dus precies een derde, oorspronkelijke gedichten. 
Hebben deze misschien een ander karakter? Drie ervan zijn 
reeds ter sprake gekomen: Vondels gedicht op het weeshuis 
heeft model gestaan voor Nieuwlands gedicht op het Diaconie
huis; Propertius' lijkdicht op Cornelia, de overleden echtgenote 
van Luc. Aem. Paulus, ligt ten grondslag aan de Vertroostinge 
aan Mr. Johan Maurits von Pabst; en aan de dichter van Orion 
was de rei van Eubeërs van Vondel niet onbekend. Deze ge
dichten dragen alle duidelijke sporen van de klassieke schohng 
die Nieuwland van zijn leermeester ontving. 
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Ditzelfde kan gezegd worden van het merendeel van de 
resterende 28 bladzijden van de bundel, eveneens ontstaan naar 
aanleiding van trouw- en begrafenisplechtigheden in de kring 
van de familie De Bosch. Zo een Vertroostinge van Mej. Sara Maria 
van der Wilp, dichtvriendin van Bernardus de Bosch, wegens 
het overlijden van haar zus Mej. Willemina van der Wilp, op 
4 december 1777. Het gedicht bestaat uit twaalf zesregelige 
strofen, waarvan de laatste vijf de overledene sprekend invoe
ren, op het voorbeeld van Propertius. De verheven, retorisch-
poëtische taal is meer dan duidelijk: strofe 8: 

„Mijn zuster! laat van treuren af! 
„Stort, stort niet meer vergeefsch uw tranen op mijn graf! 

„Wanneer de Hemel eischt zijn we onderwerping schuldig. 
„Dat dit, mijn waarde ! uw droefheid still' ! 

„Zijn stem riep mij van de aard', verdraag dit lot geduldig. 
„Zijn wil zij ook uw wil. 

Even breekt in de volgende strofe de vroegere doperse men
taliteit en dichttrant door: 

„'k Smaak hier, in aangename rust, 
„De liefelijkste vreugd, van zorg noch leed bewust; 

„Ik vestte, toen ik leefde, op Jesus mijn vertrouwen, 
„'k Heb aan zijn' dienst mijn hart gewijd, 

„'k Mag thans, verheerlijkt, hem in 't eeuwig licht aanschouwen 
„In zijne gunst verblijd. 

Toen het tienjarig dochtertje van zijn latere hospes, Mr. 
Gerrit de Graeff, Vrijheer van Zuidpolsbroek, Purmerend en 
Ilpendam, Schepen en Raad der Stad Amsterdam, enz. enz. 
de 22e van wijnmaand 1781 overleed, maakte Pieter Nieuwland 
een gedicht van dertien kwatrijnen om de ouders te troosten. 
Er staan veel verheven, klassieke vergelijkingen en metaforen 
in; o.a.: 

„Gelijk, in 't prilst der lentedagen 
't Bevallig roosje lieflijk bloeit 
Met frisschen ochtenddauw besproeid, 

Eer 't door een storm wordt neergeslagen; 
Zo bloeide ook uw Maria's jeugd," 
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Зе strofe: „Maar och! dat knopje, pas ontloken, 
Ligt nu reeds door het woest geweld 
Van eene herfstbui neergeveld, 

Te vroeg van zijnen steel gebroken." 

Het gedicht voor het huwelijk van Mr. David Willem Elias, 
Commissaris van de Stad Amsterdam en Jongvrouwe Antonia 
Faas, op de eerste van hooimaand 1783 is opgebouwd uit drie 
zangen en tegenzangen, gevolgd door een slotzang, elk van 
negen verzen. Dit stroomdicht draagt alle kentekenen van zijn 
oorsprong in zich. Als voorbeeld kan de eerste zang dienen : 

„IJ en Amstel! laat u hooren! 
Dat het windjen zachter blaaz' 

O p den stroomzang van uw choren, 
Daar Elias huwt aan Faas ! 

Beider stam is voortgesproten, 
Is geworteld aan uw' zoom, 

Spreidde op uwen grond zijn loten. 
't Echtverbond, door hen gesloten, 

Eischt de hulde van uw' stroom." 

O p de elfde van slachtmaand 1785 stierf Margareta van 
Leuvenig, echtgenote van Bernardus de Bosch, de dichter die 
Nieuwland in het begin van zijn Amsterdamse tijd verfijning 
van de vorm had geleerd en hem in aanraking had gebracht 
met Gessner en Geliert. Nu draagt Nieuwland hem een gedicht 
op dat niet helemaal vrij is van retorische galm: 

„Is gulle troost de krachtigste artsenij, 
Kan die de wond van 't bloedend hart verzachten, 

Zwijgt, op den galm der tedre poëzij, 
Het dof gebrom der vaak herhaalde klagten: 

Ontvang, De Bosch! mijn' kunstelozen toon!" 

In zang en tegenzang, fleurig, vlot en sierlijk, echter meer 
spitsvondig dan gevoelig, laat Nieuwland in 1786 zijn stem 
horen Ter echtverbindtenisse van den Heere G. J. L. du Marchié 
Sarvaas en Mejuffrouwe Maria Tuyte. Ofschoon hij de gebonden-
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heid aan de vorm niet doorbreekt, brengt de dichter een sfeer 
in dit stuk die vage herinneringen oproept aan enige gedichten 
van elf jaar geleden, n.l. Morgenstond en Vroeglust, vanwege 
het beschrijvend karakter van grote gedeelten. Toen Nieuw-
land dit gedicht schreef, was hij al dr ie jaar niet meer in het 
huis van De Bosch. Misschien heeft hij door zijn aangeboren 
natuurlijkheid en eenvoud, door zijn behoefte aan het ware en 
echte en zijn afkeer van opsmuk in welke vorm ook, reeds een 
en ander uit de scholing van Jer. de Bosch, dat hem al te ge
kunsteld en gemaakt voorkwam, van zich afgeschud. Waar
schijnlijk heeft zijn natuur wat vernieuwing gezocht in haar 
oorspronkelijke frisheid. Deze indruk krijgt men ten minste 
bij lezing van grote delen uit dit gedicht. Zo bijv. de eerste 
tegenzang: 

„Waar nu bloem of kruid gevonden? 
's Guren winters woest geweld 

Sluit den schoot der vruchtbre gronden, 
Strooit den sneeuwvlok over 't veld : 

Lauwer moog' zijn woede ontduiken, 
Voor hem zwicht de tedre plant : 

Aan de bladerloze struiken 
Ziet men nergens roos ontluiken; 

Ijs en sneeuw bedekken 't land." 

Toch is het nog wel te verdedigen, dat Nieuwland met dit 
gedicht blijft binnen de grenzen van het ware dichterlijk 
schoon door Jer. de Bosch afgebakend. Dit is niet het geval 
met het lange gedicht Ter Verjaringe van den Heere Harmanus 
Asschenbergh. Deze Harmanus was lid van het kunstgenootschap 
„Laus Deo, salus populo", dat in 1746 uitsluitend opgericht 
was om een nieuwe psalmberijming tot stand te brengen. Die 
van Datheen was n.l. van alle kanten zó bespottelijk gemaakt, 
dat er wel een nieuwe móést komen, wilde men de godsdienst
oefeningen niet ontheiligen door het blijven gebruiken van 
Datheens berijming. Medeleden van het genootschap waren 
Lucretia Wilhelmina van Merken, Nicolaas Simon van Winter, 
Lucas Pater, Pieter Meyer, Bernardus de Bosch de dichter, 
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Antony Hartsen, Henri Jean Roullaud. Behalve met deze ern
stige zaken hield Asschenbergh (1726-1792) zich bezig met 
vertelsels, puntdichten en berijmde anekdoten die hem om 
hun luimig karakter nog lang populair hebben doen blijven. 
Juist omdat de man zo was, zal Pieter Nieuwland gemeend 
hebben iets grappigs te moeten bedenken, waarschijnlijk voor 
de zestigste verjaardag van hun aller vriend, op 22 april 1786. 

Nieuwland zoekt in zijn gedicht een komisch effect te berei
ken door het navolgen, niet van goede modellen uit de oudheid, 
maar van slechte modellen uit het jongste verleden. Het princi
pe van ware dichtkunst, volgens Jer . de Bosch, handhavend: 
nabootsing van de natuur door navolging van goede voorgan
gers, neemt Nieuwland voor dit gedicht als zijn voorbeelden 
enige boertige rijmelaars. Hij krijgt als resultaat een spotdicht 
op zijn „bronnen", en dit alles om Asschenbergh te vermaken. 

Het is niet nodig veel uit het lange gedicht van 26 kwatrijnen 
te citeren, omdat de manier waarop de dichter met zijn 
„modellen" omspringt, bij allen ongeveer dezelfde is. Hij roemt 
ze stuk voor stuk als de meest verheven dichters, maar zegt er 
meteen bij, dat ze niet zijn te begrijpen of na te volgen vanwege 
de domheid of achterlijkheid van hun lezers of beoefenaars. 
En dit alles in rijmende regels die waarschijnlijk met opzet 
evenveel rammelen als die van zijn „Grote Voorbeelden" : 

„'k Zou gaarne u thans een vaersje schenken, 
Ik heb het u voorlang beloofd ; 

Maar kan, eliaci ! niets bedenken, 
Geen' regel stoten uit mijn hoofd. 

Weläen dan, laat ons eens de boeken 
Van baasjes in de rijmerij 

Of prosa opslaan, en iets zoeken 
Dat tot ons oogmerk dienstig zij. 

FRANCISCUS BALTENSZ, JAN VAN GIJSEN, 
Held SWANENBURG, dat grootsch verstand, 

VAN LEUVEN, op het hoogst te prijzen, 
Of CROUS. - Hun werk ligt voor de hand. - " 
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Uit het vervolg van het gedicht blijkt, dat Nieuwland zich 
inderdaad heeft bezig gehouden met werk van deze mensen. 
Is het alleen maar een voorbijgaande interesse geweest ter wille 
van een aardigheidje voor een verjaardagsfeestje, of zit er meer 
achter? 

De genoemde dichters zijn vertegenwoordigers van een hele 
reeks die meer dan een eeuw lang heeft geprobeerd om vaste 
voet op de zangberg te krijgen, maar die uit eigen onmacht 
telkens weer naar beneden gleed of door anderen werd terug-
gestoten; echter niet zonder steeds opnieuw een poging te wa
gen, gesteund door een onaantastbaar gevoel van eigenwaarde, 
reactionaire impulsen en aanmoedigingen van bentgenoten. 
Toen Nieuwland Frans Baltensz belachelijk maakte, waren 
diens geschriften al 150 jaar oud, want ze werden uitgegeven 
tussen 1635 en 1648.20 De spreekwoordelijk geworden onzin 
van deze boekverkoper vond zijn hoogtepunt in Samaritane ofte 
Spiegel der Godtsvreesentheyt en Eerbaerheyt, een met onvermoeide 
geestvervoering neergeschreven prozawerk met stichtelijke 
strekking. Het werd door de regering verboden en toen door 
de schrijver bij J . Rotterdam te Amsterdam uitgegeven in een 
totaal verknipte, dus onsamenhangende, vorm. Door deze 
handelwijze schijnt Baltensz de symbolische figuur geworden 
te zijn van latere dichters die naar het oordeel van de klassicis-
ten wartaal voor poëzie uitgaven. 

Van de door Nieuwland genoemde is Willem van Swanen-
burg wel de merkwaardigste. Geboren in 1678 vestigde hij pas 
in 1728, vijfjaar voor zijn dood, de aandacht op zich, toen over 
zijn gedicht voor de bruiloft van de boekverkoper en toneel-
dichter George Wetstein en Anna Otto de hele Parnas in op
stand kwam. Blijkbaar heeft hij hiermee alle bruiloftsgerij mei 
willen bespotten, want zo gek als dit gedicht is er geen ander 
van hem. Trouwens in zijn bundel Pamas of de Zanggodinnen 
van eenen schilder komt veel voor, dat moeilijk ernstig bedoeld 
kan zijn. Hij vertegenwoordigt een reactie op de heersende 

, 0 J. te Winkel, De Ontwikkelingsgang der Nedtrlandsche Letterkunde, Haarlem 
19251, dl. V, blz. 251. 
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dichtkunst, die steeds weer aan de neiging toegaf, de poëzie 
allereerst te beoordelen naar de eisen van het juiste taalgebruik: 
„Men maakt wel een Doctor op de hooge school, maar geen 
Digter met de Grammatica ; en schoon men tegenwoordig bezig 
is om, op zijn Engels, de Poëzy aan de Jongelingen in te enten 
gelijk de Pokjes, zo zal het niet lukken."21 In veel gedichten 
schakelt hij het verstand uit om aan fantasie en gevoel onbe
perkte volmachten te geven. Hierdoor wekt hij de indruk een 
warhoofd en geëxalteerde fantast te zijn. Zijn taal is hol en op
geblazen tot onzinnig bombastisch toe, waarbij men zich de 
vraag kan stellen, of hier de opzet achter zit om een zo groot 
mogelijke tegenstelling te verkrijgen met de nuchtere, ver
standelijke poëzie, of dat hier sprake is van een spontane maar 
buitenzinnige vervoering. 

De Haarlemmer J a n van Gijzen (1668-1722), wever van 
beroep, was in zijn geboorteplaats en later in Amsterdam als 
straatpoëet en broodschrijver een eigenaardige maar zeer be
kende figuur. Van 1711 tot aan zijn dood gaf hij wekelijks ccn 
nummer uit van zijn Amsterdamsche Merkurius. Daarvóór was hij 
verslaggever geweest, in boertige en ernstige trant, van de staats-
en krijgsgebeurtenissen van alle dag. Zo gaf hij acht samen
spraken uit van Harlequin met zijn rarekiek, waarin hij op boertige 
wijze de oorlogshandelingen in de Zuidelijke Nederlanden be
schrijft uit de jaren 1709 en 1710. Ze werden opgenomen in 
zijn Werken (1707-1711) die naast stichtelijke poëzie vooral 
gelegenheidsgedichten bevatten. Daarin staan ook zijn portret, 
een titelprent en enkele andere etsen, alles het werk van Picter 
Langendijk, die tevens ernstig gemeende lofdichten heeft ge
schreven voor elk van de drie delen van Jan van Gijzens 
werken.22 

Deze en de twee eveneens door Nieuwland genoemde, maar 
nog heel wat minder belangrijke, verzenschrijvers: Roeland 
van Leuven en A. F. Crous hebben samen met vele anderen 
een apart hoofdstuk geschreven in de geschiedenis van de 

« idem, blz. 251. 
« idem, blz. 28. 
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Nederlandse letterkunde in de tweede helft van de 17e en de 
hele 18e eeuw. Uit onmacht of principe distantieerden ze zich 
van de „officiële" dichtkunst, en vormden een onderstroom van 
dichters die de persoonlijke bezieling en emotionele oorspron
kelijkheid zochten uit te leven, zonder zich te onderwerpen aan 
de voorgeschreven normen. Gedeeltelijk waren het minus 
habentes op intellectueel gebied en in een gebrekkige vorm 
schiet hun gedachtengang in alle mogelijke zijpaadjes. 

De officiële, maatgebonden dichtkunst heeft zich tegen deze 
pruldichters regelmatig te weer gesteld. Sybrand Feitama is 
haar voornaamste woordvoerder. Reeds het eerste dichtwerkje 
dat we van hem kennen, is een goed geslaagde vertaling van 
Boileau's tweede satire, aan Molière opgedragen. Hierin wor
den verschillende Franse rijmelaars vernietigd. Feitama ver
vangt de Franse door Nederlandse verzenmakers en hekelt 
achtereenvolgens Boon, Vander Hoeven, Kats, Swanenburgh, 
Vos de H. . . , Vanden Burg, Tyssens, Droste, Van Leuve. De 
eerste bewerking dateert van 1715 en verscheen in het eerste 
deel Verzameling van ernstige en boertige mengelstoffen (1726). In 
1735 ging hij nog eens met de schaaf langs de tekst. Deze tweede 
versie is opgenomen in de Nagelaten Dichtwerken van S. F,, die 
te Amsterdam bij Pieter Meyer, vooraan op de Vijgendam, 
in 1764 verschenen. Wat hij vooral niet kon verkroppen - en 
dit verklaart de felheid in de reactie van de officiële dichters -
was, dat die „blinde kunstbarbaren" een zekere populariteit 
genoten : 

„Terwijl dat kunstloos werk, waarmee ge uzelven streelt, 
De Poëzy onteert, en 't grootst geduld verveelt: 
Maar 't vind, uw vlijt ten loon, wat hoopwerk 't ook moog' 

wezen, 
Een' Boekwurm die het drukt, en Zotten die het lezen." 

Interessanter omdat het een parodie is, maar ook in verband 
met Nieuwland is zijn „Aanspooring ter opbouwinge van eene Graf
zuil voor den overgrooten Dichter W. van Swanenburgh", in 1728 
overleden: 
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„Doorluchte Rijmers! Valt uit wanhoop aan het dichten, 
O m tot de starren toe een Grafzuil op te richten; 

Hakt wouden van kaneel; klooft bergen van robijn; 
Schreit oceanen uit; kleed de aarde in zwart satijn: 

Of liever, scheurt van rouw alle uwe dichtpapieren ; 
Doet van uw'jammergalm al de onweêrwinden gieren; 

Rukt Phebus' lauwerbosch doldriftig uit den grond : 
Meld op uw' Maroos toon, door 't gantsche waereldrond, 

Dat de overwreede Dood dien Phénix in het brommen, 
Aartspauker Swanenburgh voor eeuwig doet verstommen." 

Feitama werd vereerd in de kring waarin ook Pieter Nieuw-
land zich bewoog. Harmanus Asschenbergh noemt hem in een 
gedicht Ter uitvaert van den Heer Sybrand Feitama, overleden den 
13en van Zomermaand 1758,2Z Voltaires grootste tolk, de Fénelon 
van het Y. J a n de Kruyfjr. kreeg in 1782 de Eerepenning van 
het Genootschap „Kunst wordt door Arbeid verkreegen", voor 
het Leven van Sybrand Feitama.2* Hoogstwaarschijnlijk heeft 
P. Nieuwland de parodie van Feitama op W. van Swanenburgh 
gekend en gebruikt, toen hij het gedicht samenstelde voor de 
verjaardag van Asschenbergh. Ook Nieuwland heeft het in 
verband met Swanenburgh over het brommen van de dichter, 
en ook hij geeft aan zijn slachtoffer de bijnaam van Aartspauker, 
een naam die het eerst door Feitama aan W. van Swanenburgh 
is gegeven in de juist aangehaalde parodie.25 

Het is overigens niet de eerste keer dat Nieuwland van leer 
trekt tegen de prutsers in de dichtkunst. In een toespraak, 
onderbroken door een gedicht, gehouden bij het uiteengaan 
van een gezelschap - waarschijnlijk op het einde van een 
winterseizoen - beoogt hij eveneens dichters belachelijk te 
maken. Het geheel is niet gedateerd, maar moet waarschijnlijk 
wel eerder geplaatst worden dan het verjaringsgedicht voor 
Harm. Asschenbergh, omdat enige namen die erin voorkomen 
verhaspeld zijn: Baltensz wordt Baltusz. Crous wordt Kraus. 

" Poezy van Harmanus Asschenbergh, Amsterdam 1793, blz. 252. 
24 Leven der Dichteren, 1, z.j. 
гі De parodieën van Feitama en Nieuwland zijn niet vermeld in Р. H. Schröder, 

Parodieën in de Nederlandse letterkunde, diss., Haarlem 1932. 
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De dichter heeft de namen dus blijkbaar alleen nog maar van 
horen zeggen (Bijlage 2). Bij het maken van het gedicht voor 
Asschenbergh is het: „Hun werk ligt voor de hand". 

Ook Asschenbergh zelfheeft enkele jaren later, in 1792, dus 
vlak voor zijn dood, nog de gesel gehaald over alle minder
waardige dichters van de afgelopen eeuw. Het is een gedicht 
van 92 alexandrijnen. Ook hem zit vooral de populariteit der 
pruldichters dwars. Hij noemt geen namen, maar verdeelt zijn 
slachtoffers in vijf categorieën. 

„Een lofgalm, opgedeund op kunstelooze wijzen, 
op de eene of andre zaak, doet straks hunn' hoogmoed rijzen. 
Wanneer hun brein een' wensch, 't zij voor een' ratelwacht, 
Een' karman, of krantier, heeft op 't papier gebragt, 
Of dat hun schrandere geest in elks geheim wil dringen, 
En liedjes, vlug gerijmd, daarvan op straat doet zingen, 
Dan groeijen zij van vreugd, vooral als 't word gezocht 
En voor een oortje 't stuk langs markt en straat verkocht; 
Dit zet hunn' hoogmoed aan tot grooter onderwinden ; 
Maar niets, 't geen zweemt naar kunst, is in hun werk te vinden 
Hun laffe brabbeltaal, hun jammerlijke toon, 
Baart schande voor henzelf en baart de dichtkunst hoon. 

Daar 's nog een ander soort in de eeuw, die wij beleeven, 
Een erger slag van volk, door hoogmoed aangedreven, 
Van alle schaamte ontbloot, en op zijn schijven stout. 
Dat zich een' huurling kiest, of omkoopt door zijn goud, 
Opdat hen meê de naam van dichter zij geschonken. 
Wat raakt het hen, of zij met vreemde veeren pronken? 
Hun zotte glorizucht is wonder wel voldaan. 
Al is 't geenszins hun werk, dat zij voor maaker gaan. 
Dus durft men, met de kunst van andren, roekloos praalen, 
Daar men geen regel zelf kan rijmen noch vertaaien;" 

Voor deze mensen is aan hun geschrijf geen eer te behalen : 

„Nooit kunt ge, op Pindus kruin, met Febus kroost verkeeren: 
Elk kent uw pak te wel : gij draagt geleende veeren." 

" Poezy van Harmanus Asschenbergh, Amsterdam 1793, blz. 257 c v . 
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De drie andere pruldichters typeert Asschenbergh als volgt : 

„Nog zijn 'er zotten, die voor dichters willen gaan ; 
Die, vol van trotschheid, en vol opgeblazen waan, 
Zichzelv' geweld doen, en, in hunne uitsporigheden, 
Zich vleijen dat zij 't spoor, het waare spoor, betreeden; 
Een soort, dat de oogen draait, steeds nagels knaauwt, 't gelaat 
In vreemde plooijen trekt, bij 't zwieren langs de straat: 
Zo loopen ze elk in 't oog, en, in die valsche trekken, 
Waant straks 't onkundig volk een' waar' poëet te ontdekken. 
Dus ziet men gekken voor rechtschapen dichters aan : 
Men koestert hunne drift, en stijft hen in hunn' waan. 

Ook zijn 'er andren, die gestaag hun harssens krenken, 
En, op een' letterkeer, hun ziel aan stukken denken, 
Of op een tijdvaers, dat, wanneer 't is afgeraakt, 
Het juiste tijdstip toont dat hen heeft gek gemaakt. 
Denzulken zij, met recht, zo lang zij zullen leeven, 
Bij Jorisvaêr een plaats in 't Laazrushuis gegeeven. 

Nog zijn 'er andren, wier eigenmin verblind, 
Geen dichtöoft, hoe beroemd, dan 't hunne, smaaklijk vind; 
Die, schoon zij door natuur armhartig zijn beschonken, 
Opvliegen naar omhoog, maar nooit met de eerkroon pronken, 
Omdat hun werk, ontbloot van orde, stijl, en maat, 
Bij kenners van de kunst op lamme krukken gaat." 

Blijkbaar is de pijlenkoker van Feitama door de kring rond 
Jer . de Bosch geërfd. Nieuwland heeft er een flink aantal op 
zijn boog gelegd. Hierbij is op te merken, dat hij niet alleen 
zich distantieert van Baltensz en zijn bentgenoten, maar ook 
kleur bekent aangaande zijn eigen poëtische opvatting. In het 
oudste gedicht van deze soort (zie bijlage), waarmee hij een 
niet nader genoemde tijdgenoot zoekt te treffen, die alle kwa
lijke eigenschappen van Fr. Baltensz, W. van Swanenburgh 
en A. E. Crous in zijn persoon verenigt, stelt hij bij wijze van 
spot tegenover de wartaal van deze verzenproducent de heldere 
en adequate uitdrukkingswijze van de richting die hij zelf 
voorstaat : 

„ô Grote man ! o zegebarend licht ! 
Waarvoor de dag van klaar en bondig zwicht." 
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In het gedicht voor Asschenbergh spreekt hij zich duidelijker 
uit. O p het einde van de parodie op Baltensz. en de zijnen be
merkt hij, dat hij reeds veel regels heeft 

„In nuttelozen klap verbruid! 
Met al dien brui Apollos zonen 

Ben ik geen' voetstap ver geraakt." 

Daarom wil hij laten zien, hoe het dan wel moet: 
„Welaen - wij zullen 't zelf proberen. - " 

Hij geeft echter toe dat het niet zo gemakkelijk is. De kern 
van de moeilijkheid zit hem in het combineren van oorspron
kelijkheid en vindingrijkheid enerzijds met navolging of na
bootsing anderzijds. Het verrassende nu is, dat hij in dit ge
dicht, waarin hij de dichttrant van de Baltensz-groep belache
lijk maakt, kritiek levert op de wijze van dichten die hij zelf 
voorstaat. Deze kritiek gaat vergezeld van het gebaar het dich
ten als zodanig min of meer van zich afte schuiven: hij zal er 
geen extra tijd en moeite meer aan besteden. Het gedicht kan 
gezien worden als een bevestiging van zijn besluit, ongeveer 
eenjaar geleden, zich definitief te wijden aan de wiskunde en 
verwante vakken en afstand te nemen van dichterlijke bezig
heden. Dit van zich afschuivend gebaar maakt hij met behulp 
van een rekenkundige formule: de vermenigvuldiging: 

„Doch, de algemeene sleur van wenschen 
Is, zelfs naar uw getuigenis, 

Zo afgekaauwd, dat ze allen menschen 
Op 't gruwelijkst vervelende is. 

Het zou dan grote dwaasheid wezen, 
Indien ik u een lange seêl 

Versleten wenschen voor wou lezen : 
Van tien waar' 't negen wel te veel ! 

Zo gij nochtans mijn' wensch wilt weten, 
Zo neem den ganschelijken bras 

Die ooit gewenscht is door Poëten 
Wanneer er iemand jarig was; 

Multipliceer dit zo veel keren 
En met zo veel als 't u behaagt; 

Het facit zal 't begeerde u leren. 
Wat wordt er meer van mij gevraagd?" 
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Nieuwlands zienswijze zoals deze in het gedicht voor As-
schenbergh is neergelegd, gehuld in een komisch aandoend 
verjaardagskleedje, is als volgt. Mensen als Fr. Baltensz, W. 
Swanenburg, J a n van Gijsen, A. E. Crous, R. van Leuven e.a. 
kunnen beter hun mond houden; als er gedicht moet worden, 
dan zal dit moeten gebeuren in navolging van de Ouden (of
schoon hij er persoonlijk wel wat bezwaren tegen heeft). Overi
gens voor wat mij betreft : ik zie er liever van af er nog veel 
moeite aan te besteden. 

O p grond van deze houding verwondert het ons niet, dat 
Nieuwland bij zijn aanstelling als lid van de Commissie tot de 
zaaken, het bepaalen der lengte op zee, en de verbeetering der zeekaarten, 
betreffende, op 5 april 1787 „aan de Dichtkunde, als een tak van 
beoefening een eeuwig vaarwel (zeide) ; hij verliet de oudheid
kunde en critiek en stelde terzijde wat hij reeds voor de uitgaven 
der fragmenten van Musonius had verzameld." 

Pieter Nieuwland heeft zijn woord gestand gedaan en na de 
verzorging van zijn bundel Gedichten van 1788 geen vers meer 
gepubliceerd. Wel heeft hij nog een kleine veertig gedichten 
geschreven, variërend van 6 tot 192 regels, maar tot publicatie 
is hij niet meer gekomen. 

Er zijn enkele gelegenheidsgedichten bij uit de school van 
Jer . de Bosch, zoals een afscheidsgedicht, aan zijn vriend de 
Deen Hohlenberg in de mond gelegd bij diens terugkeer van 
Amsterdam naar Denemarken; een gedicht voor de Heer 
Drever bij zijn 65e verjaardag; eveneens een verjaardags
gedicht, waarschijnlijk voor Drevers vrouw; een soortgelijk 
gedicht voor Mevrouw Pruijssenaar ; een huwclijksgedicht voor 
Santje van Leerdam, een nichtje van Nieuwlands vrouw; een 
politiek hekeldicht op de mislukte poging van Caesar Bran-
cadoro om de katholieken van Nederland tegen de Fransen op 
te zetten enz. Al deze gedichten hebben geen ander karakter 
dan die welke Nieuwland onder de directe invloed van Jer . de 
Bosch maakte. De eerste de beste strofe uit het gedicht aan 
Drever laat hieromtrent geen twijfel bestaan. 
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„o Vriendschap ! zou uw lieve stem, 
Die zich in 't stugst gemoed doet hooren. 

Die harten bindt met zachten klem, 
Mij, mij alleen hier niet bekoren? 

Zou zij, bij de algemeene vreugd, 
Ook mij niet nopen om te zingen, 

Ter uwer eer, tot eer der deugd, 
Geen toontje uit mijne snaren dwingen? 

Dan was ik zelf, dan was mijn kunst 
Onwaardig iemands lof of gunst."27 

Toch is Nieuwland niet in het starre kader blijven zitten, 
waarin Jer. de Bosch hem had vastgeklemd. Bij diens opvatting 
van de dichtkunst heeft hij in deze jaren verschillende keren 
kritische kanttekeningen geplaatst; een bewijs dat hij er zich 
maar moeilijk mee kon verenigen. Zijn spreekwoordelijke een
voud, natuurlijkheid en spontaneïteit leden geweld door het 
straffe en statische dichtregiem van zijn leermeester. Zoals 
David niet vooruit kon komen in de wapenrusting van Saul en 
de voorkeur gaf aan een slinger en vijf kiezelstenen uit de beek, 
zo heeft Nieuwland zich soms bekneld gevoeld onder de strenge 
discipline van Jer. de Bosch. Hij heeft zich geleidelijk aan ge
realiseerd dat er te veel bij was, wat hem onecht en gekunsteld 
aandeed. Daarom is hij zo vrij geweest bij tijd en wijle de klas
sieke laurierkrans naast zich neer te leggen en onbevangen, 
gevoelige versregels te schrijven, niet zoak zijn verstand maar 
zoals zijn hart ze hem ingaf. In tegenstelling tot Jer. de Bosch 
spreekt Nieuwland zich uit vóór de relativiteit van het schone, 
want dit verandert met het klimaat, het volk en de zeden. 
Hetzelfde geldt voor de begrippen kunst en goede smaak. Deze 
theorie geeft hem een vrijbrief om de klassieke wereld van Jer . 
de Bosch, die steunde op de algemeenheid en onveranderlijk
heid van het schone, te verlaten en zich aan te sluiten bij het 
nieuwe dat zich allerwegen openbaart. In de gedichten van 
zijn laatste zes levensjaren zijn verschillende aanwijzingen die 
er op duiden, dat Nieuwland zich innerlijk losmaakte van 

" Nagelaten Gedichten van Bieter Nieuwland, Haarlem 1827*, blz. 40. 
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De regelen der Dichtkunde van Jer . de Bosch en aansluiting zocht 
bij de opvattingen en dichttrant van de reactie. 

Van beslissend belang voor de richting die men voorstond 
was de houding tegenover Shakespeare.28 Als onderdeel van de 
strijd tussen Ouden en Modernen werd Shakespeare in alle 
landen door de modernen naar voren geschoven als het genie 
dat zich niet had gehouden aan de klassieke voorschriften en 
toch onsterfelijke kunstwerken had geschreven. Geen toetssteen 
is beter in staat de voorstanders van de nieuwe richting te 
onderscheiden van de verknochten aan de klassieke leer. In 
Frankrijk stelde de preromanticus Mercier Shakespeare boven 
de Franse tragici. Dit lokte de woede uit van Voltaire in 1760, 
die zich verhevigde toen tijdens de twee laatste jaren van de 
oude fanaticus de Shakespeare-vertaling van Le Tourneur 
verscheen. In Duitsland wierp Lessing het Frans-classicistische 
juk van zich af in een gedenkwaardig artikel van 16 februari 
1759 Niemandbrief,29 waarin hij aan de stukken van Shakespeare 
de voorkeur gaf boven het Franse toneel. Herder, de Vader 
van de Duitse preromantiek, zag in Shakespeare het model 
van de natuurlijke poëzie, zoals deze te vinden is in de Bijbel, 
bij Homerus, in Ossian, in de gedichten van de Skalden en in 
de oude balladen. Het model ook van de instinctieve en popu
laire poëzie die tegenovergesteld is aan de „kunst-poëzie". 
Shakespeare was voor hem het oorspronkelijk „genie" dat de 
voorschriften en de traditie negeerde. 

In Nederland verscheen in 1714 te Amsterdam de Spectator 
van Steele en Addison in het Frans;30 in vergelijking met de 
Engelse uitgave is de plaats voor Shakespeare erin verkleind. 
Reeds vanaf 1730 verschenen vertaalde stukken van Shake
speare en wel in de Tatler en de Guardian, door Van Effen 
en De Clerck bezorgd. Feith31 zoekt begerig in Shakespeare 

29 P. van Tieghem, Le Romantüme dans la Littérature Européenne, Pans 1948, 
blz. 94—97; Over de invloed van Shakespeare in Nederland zie R. Pennink, 
Nederland en Shakespeare, achttiende eeuw en Vroege Romantiek, 's Gravenhagc 1936 

2 · P. van Tieghem, Le Préromantisme, Paris 1923, III , blz. 109. In de 2e dr. 
(1948) zijn de zakelijke gegevens betreffende dit onderwerp niet anders. 

»o idem, III , blz. 53. 
31 idem, III , blz. 374-377. 
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naar wat zijn passie voor lijken en graven kan voeden. Hij vindt 

in 1793 dat Shakespeare meer ware filosofie had dan de filo

sofen, omdat de Natuur zijn boek was. Hij verontschuldigt de 

smaak van Shakespeare, omdat deze zich moest aanpassen 

aan de smaak van zijn land, dat niet kon veinzen of een masker 

dragen. Onder invloed van de klassieke traditie blijft Feith 

echter aarzelen tussen spontane bewondering en gereserveerde 

belangstelling. Kinker ziet Shakespeare in 1790 nog als een 

ontspoord genie, slachtoffer van zijn tijd. Wolff en Deken lezen 

en bewonderen hem, maar blijven eveneens gereserveerd. 

Dezelfde houding vinden wij bij Lublink de Jonge alsook bij 

Bellamy en zijn kring. Bij Bilderdijk groeit de waardering met 

dejaren, maar zijn literaire opvattingen blijven enigszins duis

ter en soms contradictorisch. 

Pieter Nieuwland was een Anglofiel en heeft zich als zodanig 

ook over Shakespeare uitgelaten. Niet alleen komt in zijn voor

drachten uit deze jaren de naam Shakespeare nogal eens voor,3 2 

ook in zijn gedichten maakt hij er hier en daar melding van. 

In zijn gedicht Liefdes Behoefte noemt hij twee Engelsen die 

hoofdfiguren zijn op de twee extreme terreinen van zijn be

langstelling: de exacte vakken en de geesteswetenschappen. 

Alleen onder invloed van de persoonlijke nood die hem kwelt 

hebben ze niet hun normale aantrekkingskracht: 

„In eenzaamheid doorpeins ik gansche dagen, 
Omschanst van boek bij boek, weleer mijn liefsten schat, 

Voor mij ligt Shakespear, ligt Newton opgeslagen, 
'k Zit uren lang, en lees geen enkel blad." 3 3 

Uitgesproken positief voor de nieuwe richting is het gedicht 

To my candle, waarschijnlijk uit 1788, voor Elisa, een verder 

onbekend meisje uit de eerste periode van Nieuwlands ont

wakende verlangen naar liefde en genegenheid ; immers het 

a s Gedichten en Redevoeringen van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1824, blz. 161, 
167, 185. Mej. R. Pennink spreekt in haar boek niet over deze invloed van Shake
speare op Nieuwland. 

ω Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland, Haarlem 1827a, blz. 4. 
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is in het Engels geschreven, is zwaar romantisch en er spreekt 
een spontane, onbevangen bewondering uit voor Shakespeare : 

To my Candle. 

„Thus while I wond'ring pause o'er Shakespears page 
I mark, in visions of delight, the sage 

High o'er the wrecks of men who stands sublime 
A column in the melancholy waste 
(Its cities humbled and its glories past) 

Majestic' mid the solitude of Time."34 

Het is moeilijk te achterhalen in hoeverre het spelelement, 
dat nogal eens opvalt in Nieuwlands dichterlijke activiteit, hier 
aan de orde is. Maar de tekst als zodanig laat er geen twijfel 
over bestaan, dat Nieuwland zich ten nauwste verwant voelt 
aan het nieuwe dat allerwegen ontluikt. 

Verklaarbaar in dit verband is zijn belangstelling voor de 
Duitse „Sturm und Drang". In hoeverre hij zich met de 
„Göttinger Hainbund" heeft ingelaten, is niet te achterhalen 
bij gebrek aan gegevens. Wel heeft hij werk gelezen uit de kring 
van de Duitse pioniers van de nieuwe richting. Van Gottfried 
August Bürger, die met Haller, Hamann, Herder, Klopstock, 
Goethe en Schiller tot de Duitse Ossianisten behoorde, die met 
gelijkgezinden Shakespeare las en in 1784 Macbeth vertaalde,36 

bewerkte Nieuwland in maart 1791 een gedicht voor zijn meisje 
Anna Pruijssenaar, dat hij De lieve Tooverheks noemde. De niet 
door het verstand verklaarbare of door zintuigen waarneem
bare, maar op duistere en magische gronden berustende betove
ring van de liefde en geliefde, duidt op de waardering voor de 
irrationele krachten in de mens: 

„Schallek oogje, schelmsche mond! 
Zie mij aan, en zeg terstond, 
(Want ik kan het zelf niet vinden) 
Wat mij zoo aan u kan binden? 
Waarom, nu en voor altijd, 
Gij alleen mijn meisje zijt? 

** Onuitgegeven Gedichten van Pieter Nieuwland, ingeplakte blz. bij blz. 87, U.B.L. 
Westeur. Hs. 1218, VI. 

36 P. van Tieghem, L· Préromantisme, Paris 1923, I I I , blz. 183, 297. 
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'к Zit, en peins mij zelven moê, 
Gaat het wel natuurlijk toe? 
Moet ik niet met reden vreezen, 
Dat het tooverij mag wezen? 
Lieve heks ! ik vraag 't u af: 
Waar, waar is uw wigchelstaf?"36 

Het karakter van de gedichten uit deze laatste periode ver
toont op verschillende plaatsen nieuwe trekken die alle bevesti
gen, dat Nieuwland niet ongevoelig is voor de opkomende 
stroming. Wordt het classicisme gekenmerkt door de navolging 
der grote voorgangers, eerbied voor regels, scheiding van de 
genres, prioriteit van het verstand boven gevoel en verbeelding, 
door het onpersoonlijke, collectieve, sociale en morele karakter 
van zijn literatuur, bij de z.g. preromantici doorbreekt het 
gevoel dikwijls de controle van het verstand, neemt de waarde
ring voor persoonlijke gemoedsstemmingen toe en wordt een 
veel grotere plaats ingeruimd aan verbeelding en droom. De 
„genie"-cultus : het dichter zijn van nature en van hart, en niet 
door vorming, breidt zich steeds meer uit; zelfopenbaring vol 
oorspronkelijke ervaringsmomenten wordt een geliefd procédé. 
Dynamiek en spanning verschijnen naast of tegenover het rus
tige, beheerste en statische van de verlichtingspoëzie. Deze 
kenmerken vallen min of meer duidelijk op in verschillende 
gedichten uit Nieuwlands laatste dichtfase. Hij had om zo te 
zeggen mee, dat hij een nieuw ervaringsgebied binnenging, 
n.l. dat van verliefdheid en liefde, waarin genoemde kenmerken 
zich spontaan en als vanzelf opdringen. Het grootste gedeelte 
van deze groep gedichten is dan ook liefdespoëzie, maar daar
mee alleen is de toon en kleur van verschillende passages niet te 
verklaren. 

In het gedicht Liefdes Behoefte is de sterke natuurdrang niet 
in toom te houden door verstand en wil. Heel zijn leven is in 
het ongerede geraakt. Hij kent zichzelf niet terug en alles wat 
tot nu toe zijn vreugde uitmaakte, heeft zijn glans verloren. 

· · Nagelaten Gedichten can Pater Nieuwland, Haarlem 1827·, blz. 9. 
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Bijna alle nieuwe facetten zijn erin terug te vinden. Hier volgt 

het laatste gedeelte : 

„Een stem, mij onbekend te voren, 
Wier eerste fluistering ik vruchtloos dacht te smoren, 

Vervolgt me alom, op 't veld, in huis, 
Bij 't kleine vriendenmaal, bij 't woelig feestgedruisch, 

En luistert telkens mij in de ooren, 
Al woelt een drokke schaar van menschen om mij heen : 

„Gij zijt alleen." 
Ik moet alleen, en kan alleen niet leven! 

Waarom, waarom, wreedaardige natuur ! 
Mijn hart zoo zacht gevormd, zoo week voor 't liefde-vuur, 

En geen geliefde mij gegeven? 
Opdat de vlam, die mij verslindt, 
Ten minsten eenig voedsel vind', 

En minder fel in merg en aadren woede..." 3 7 

De droom speelt in verschillende van deze gedichten een 
belangrijke rol. Meestal is deze een middel om de onvoldaan
heid met de tegenwoordige stand van zaken te ontvluchten en 
zich een wereld te scheppen waarin de innigste verlangens van 
de dichter in vervulling gaan: 

„Een droom verzoet ons menigmaal 
De zorgen, die ons wakend kwellen." 

en hoe ! „ Mij η geest... 
Bleef op dezelfde beelden spelen, 

Daar hij die vormde, naar zijn lust, 
In wonderschoone tafereelen."3 8 

Het meest typerende gedicht in dit genre is wel De Droom, 
aan A. H. Pruyssenaar, waarvan 32 van de 43 kwatrijnen in 
droomtoestand worden doorgebracht, vol met gelukkigmaken-
de omstandigheden. De werkelijkheid is, dat het meisje Anna 
rondom zich geluk verspreidt „door zachte vonken", maar naar 
hem, Nieuwland, nog niet éénmaal vriendelijk heeft gelonkt. 
In de gedroomde wereld echter bestaan alleen maar ideale toe-

87 idem, blz. 5. 
as idem, blz. 13. 
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standen : in tuin, veld en laan, in de drukke straten van Amster
dam, in de huiskamer, bij vriendenbezoek, steeds is de aan
wezigheid van de geliefde oorzaak van volmaakt geluksgevoel 
omdat ze haar ja-woord heeft gegeven. Het ontwaken duwt 
hem daarentegen terug in het grauwe bestaan, dat hem een 
smartelijke kreet ontlokt, geaccentueerd door vier uitroep
tekens : 

„'k Ontwaakte - weg was 't schoon tafreel! 
Ik weer in al mijn leed verstooten ! 

Ach ! valt ons dan geen heil ten deel', 
Ten zij 't al droomend word' genoten!"39 

Na de dood van zijn vrouw zal hij de kortstondige maar zeer 
gelukkig doorleefde werkelijkheid met haar als een droom 
ervaren : 

„Mijn heil, mijn vreugd, mijn wellust was een droom, 
En als een droom is 't al voorbij gevlogen ! 

Nu voortaan kruipt mijn leven, doodsch en loom, 
Zijn baan ten einde en gaat naar 't graf gebogen." 

Hij wil aan de opgeroepen beelden uit het paradijselijk ver
leden niet vasthouden, omdat ze hem zijn rampzalige toestand 
nog pijnlijker doen aanvoelen: 

„Waar snelt gij heen? tooneelen van geluk! 
Geliefd verschiet van aardsche zaligheden ! 

Doch j a ! verdwijn! uw beeld verzwaart mijn' druk. 
Wat heb ik meer te hopen hier beneden?"40 

Literaire vernieuwing brengt natuurnoodzakelijk formele 
veranderingen met zich mee. Geen wonder dus dat de pre
romantici gingen tornen aan de conventionele stijlkenmerken. 
De mythologie moest 't het allereerst ontgelden. Heel deze 
klassieke godenwereld, voor velen volkomen verkalkt, door 
anderen desondanks als vereist ornament gehandhaafd, werd 

»· idem, blz. 19. 
« idem, blz. 31 en 32. 
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door de voorstanders van de nieuwe literatuur systematisch 
geweerd.41 

Voor het overige plaatsten ze tegenover het statische begrip 
van goede smaak, door het classicisme voorgestaan, de opvat
ting dat de norm voor het schone kan variëren ten gevolge van 
verschil in volkeren, tijden, klimaat e.d. Omdat ze uitgingen 
van het principe dat de kunstuiting voortkomt uit het originele 
genie en bijgevolg zo natuurlijk mogelijk moet zijn, kwamen 
ze, voor wat het formele betreft, tot de gevolgtrekking dat alle 
gekunstelde versiering en opmaak, alle onnatuurlijkheid en 
gezochtheid moest verdwijnen. Onveranderlijke wetten en 
traditie moesten plaats maken voor ongedwongen en populaire 
woordkeus. Technische en alledaagse woorden, door de ver
heven poëtische dictie geschuwd, deden hun intrede in de 
nieuwe literatuur. 

Er zijn verschillende aanwijzingen dat Nieuwland met dit 
streven naar vormvernieuwing sympathiseerde. Ofschoon hij 
ook in de periode onder Jer. de Bosch zijn natuurlijkheid en 
eenvoud zoveel mogelijk probeerde te handhaven, was het 
regiem dat hem werd opgelegd wel zó straf, dat zijn spontaneï-
teit toch ernstig gevaar liep. Hij heeft zijn bezwaren tegen deze 
van buitenaf opgelegde wijze van dichten dan ook duidelijk 
geformuleerd. Waar hij het zonder te kwetsen kon heeft hij dit 
systeem als een juk afgelegd. De mogelijkheden die de nieuwe 
theorieën boden heeft hij daarentegen gretig aanvaard, vooral 
in zoverre ze tegemoet kwamen aan zijn behoefte aan echtheid, 
natuurlijkheid en ongedwongenheid. 

Zo veroorlooft hij zich op het gebied van versificatie vrijheden 
die hij zich tevoren nooit gegund zou hebben. Hij doorbreekt 
bijv. herhaaldelijk de regelmatige versbouw. Van het gedicht 
Liefdes Behoefte kan men alleen zeggen dat het uit jamben is 
opgebouwd, maar noch wat het aantal voeten, noch wat het 
rijmschema betreft is er ook maar iets te vinden dat op 

41 Zie hierover P. J . A. M. Buijnsters, Tussen Twee Werelden, Nijm. diss., Assen 
1963, blz. 138-143 ; F. E. Manuel, The Eighteenth Century confronts the Gods, Cambrid
ge (Mass.) 1959. 
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enige regelmaat lijkt. Een fragment er uit zegt meer dan 
genoeg: 

„Wat kille mist van nooit gekende zorgen 
Bezwalkt uw vriendelij ken glans? 

o Lente ! of zijt gij thans 
Dezelfde niet, die ge eertijds plagt te wezen, 

Is uw gebloemt min geurig, dan het plag, 
Uw avond minder kalm, min luisterrijk uw dag? 

Neen ! gij zijt nog zoo schoon, zoo minlijk, als voor dezen, 
Maar ik ben niet dezelfde meer!"42 

Een enkele keer komt hij er uitdrukkelijk voor uit, dat hij 
het nieuwe boven het oude prefereert. Zo de genie-gedachte in : 

„Vernuft en zeden, niet door kunst 
In eenen hoofschen vorm gegoten, 

Maar zuiver uit de milde gunst 
Der scheppende natuur gesproten."43 

Voorkeur voor gewone taal boven de poésie d'art spreekt uit 
de regels : 

„Ik moet, in kunstelooze taal, 
U eenen vreemden droom vertellen :"** 

Kunsteloze taal was in de tijd van Jer . de Bosch ondenkbaar 
geweest. Al deze trekjes zijn kleine aanduidingen dat hij zich 
met enige nadruk distantieert van wat hem al lang dwars zit. 
En niet alleen in de dichtkunst, ook in bouwkunst kan hij geen 
onechtheid en traditionele opsmuk verdragen : 

„Ook de gevel toont van buiten 
's Bouwheers kieschen smaak u aan. 

Niet ontsierd door kleine ruiten, 
Niet met valsche pracht belaân."45 

Deze ongekunstelde natuurlijkheid moet van binnenuit ko
men. Hij beschouwt haar als een van de grootste gaven. Hij 

42 Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland, Haarlem 1827', blz. 3. 
« idem, blz. 12. 
«« idem, blz. 13. 
" idem, blz. 24. 
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komt er gerust voor uit dat zijn eigen eerlijke openheid een van 
de voornaamste redenen is, waarom zijn geliefde hem haar hart 
heeft geschonken, al is het voorlopig nog maar in een droom. 
Niet om zijn goud of paarlen - die hij trouwens niet heeft - , 
noch om zijn geleerdheid of letterkundige prestaties kiest ze 
hem: 

„Maar, wijl haar oog in mijn gedrag 
Den grond doorkeek van mijn gepeinzen, 

Mijn trouwe teedre liefde zag, 
En ronde opregtheid, wars van veinzen."46 

Het belangrijkste ofschoon misschien niet het meest typische 
uit deze periode is Nieuwlands gedicht Ter Gedachtenisse van mijn 
Echtgenoote Anna Hartwigina Pmyssenaar.. .47 De omstandigheden 
waarin deze verzen tot stand zijn gekomen, zijn niet van die 
aard dat het Nieuwland er op de eerste plaats om te doen was 
een gedicht te schrijven, maar wel om zijn gemoed uit te storten. 
Zijn boezemvriend Gregorius de Bosch, die hem in deze tijd 
enige weken dag en nacht gezelschap hield, heeft dit gedicht 
tot stand zien komen. „En nooit kon deze van dit dichtstuk 
hooren gewagen, zonder met de levendigste verwen zijne ver
baasdheid en opgetogenheid te schilderen over de bijkans 
ongeloofelijke snelheid en gemakkelijkheid, waarmede dit zoo 
heerlijke lied, onder een' vloed van tranen, uit Nieuwlands hart 
stroomde en door de vlugge pen, nog als te traag voor den schrij
ver, op het papier werd gebragt."48 Het leed waardoor de 
gevoelige Pieter onverwachts werd getroffen, was zo verbijste
rend, dat het hem de gelegenheid niet liet aan franje of nodeloze 
verfraaiing te denken, of aan welke dichtmethode ook. Wat hij 
hier neerschreef was een onweerstaanbare natuurlijke opwel
ling van zijn aangeboren dichtvermogen, en wat er aan dichter
lijke kenmerken in te ontdekken valt, moet hem eigen zijn ge
weest als de naakte natuur. Aan deze regels is te zien wat uit de 

" idem, blz. 16. 
47 idem, blz. 30. 
48 idem, blz. VII en VIII. 
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verschillende perioden die hij bij zijn dichterlijke ontwikkeling 
heeft doorgemaakt, heeft kunnen beklijven, en dus wezenlijk 
heeft bijdegragen tot de vorming van Nieuwlands dichterlijke 
aanleg. Dit gedicht is dus niet zozeer representatief voor deze 
laatste periode, doch veeleer een synthese van natuurlijke aan
leg en van modificaties door allerlei mensen en opvattingen van 
buitenaf erin aangebracht vanaf zijn vierde jaar . 

Het eerste dat bij lezing opvalt is een grote eenvoud in ge-
dachtengang en formulering. Met een ontwapenende natuur
lijkheid, nergens gewrongen of geforceerd, maakt hij ons deel
genoot van zijn onmetelijk verdriet, echter in gelatenheid ge
dragen. Om deze reden ontkomt men niet aan de indruk dat 
de grond waarin dit gedicht zijn wortels heeft, zijn van huis uit 
doperse mentaliteit en levenshouding is. De grote duider die 
de mennist in hem is, komt behalve in de getemperde toon van 
verdriet die in het hele gedicht ligt, vooral aan het woord in 
het 16e kwatrijn: 

„Dan, is 't uw wil, mijn Vader ! dat mijn baan 
Vol doornen zij en hobbelig en verlaten? 

Welaan, geleid me, ik zal gewillig gaan! 
Wat zou uw kind het stout weerstreven baten?" 

Het aandeel van doperse eenvoud en soberheid spreekt ook 
uit de vorm. Geen gezochte of gekunstelde woorden, geen 
mythologische namen of beelden. Heel het klassieke versierings
arsenaal blijft gesloten. Retorische bezieling blijft achterwege, 
in nog sterkere mate gezwollenheid. Het precíese, niet het wel
sprekende woord is kenmerkend voor dit gedicht. Het is net of 
Nieuwland als uitdrukkingsmiddel voor zijn dopers grond-
gevoel de dichtwijze heeft gekozen, die door de nieuwe richting 
wordt aanbevolen en waarmee hij al enige jaren heeft gesym
pathiseerd. De eis van de klassieke richting, door Jer . de Bosch 
voorgestaan, dat ware dichtkunst bestaat in het navolgen van 
grote modellen op een verheven manier, wordt hier maar 
schoorvoetend ingewilligd. Om uiting te geven aan zijn hoofd
zakelijk doperse houding tegenover dit aangrijpend levens-
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gebeuren, geeft Nieuwland de voorkeur aan het instrument 
dat de „modernen" aanbevelen boven dat van Jer . de Bosch. 
Dit blijkt wel duidelijk uit de vergelijking van bijv. het eerste 
kwatrijn van Nieuwlands gedicht en het eerste gedeelte van 
het gedicht dat Jer . de Bosch bij dezelfde gelegenheid heeft ge
maakt om Nieuwland te troosten. 

„o Teergeliefde en vroeg verloren Vrouw ! 
O m wier bezit ik alles gaarne geven, 

En willig goud en glorie offren zou, 
Kon ik u slechts herroepen in dit leven!" 

Hoe natuurlijk en ongedwongen, hoe gewoon zijn deze regels 
naast die van Jer. de Bosch, door M. Siegenbeek uit het Latijn 
vertaald : 

„Uwe Anna, waarde vriend! waarin ge een gaê beschreit, 
Ligt in een duistren nacht voor eeuwig dan begraven ! 

De woning, waar nog korts met gulle Vrolijkheid 
De drie Bevalligheên ter rije zich begaven, 

Waar korts de Minnegod, van pijl en boog voorzien, 
Het jeugdige echtaltaar met Hymen heeft doen rooken, 

Herhaalt, daar de oogen niets dan somber treuren zien, 
De klagten van een gaê, van hulp en troost verstoken. 

De Godheid, die nog korts hier de echtkoets had bereid, 
Houdt omgekeerd zijn toorts, nu uitgedoofd, in handen."49 

Toch heeft Nieuwland de periode de Bosch nooit volledig 
van zich afgeschoven, ook niet bij dit gedicht. Want in een door 
hemzelf verzorgde vertaling hiervan in het Latijn, terwille van 
buitenlandse vrienden die het Nederlands niet machtig waren, 
klinken de zes eerste verzen al heel anders dan het eerste kwa
trijn van de Nederlandse versie : 

„Cara mihi penitus, penitus dilectaque conjux! 
Sed brevis heu nimium, rapta sed ante diem ! 

Quam si Tartareis possem revocare tenebris, 
(Fertur ut Eurydice carmine tracta viri) 

Quidquid habent aedes auri, quas tempora laurus. 
Et quaecunque darem praemia, si qua forent !" i0 

" idem, blz. 172. 
" idem, blz. 132. 
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Dit gaat een heel eind in de richting van de Regelen der Dicht
kunde van Jer . de Bosch. Ook heeft Nieuwland bij de vertaUng 
in het Latijn de uiterlijke vorm aangepast aan die van het ge
dicht van zijn leermeester: beide gedichten zijn n.l. uit disticha 
opgebouwd. 

Ook navolgingen zijn aan het gedicht niet vreemd.51 De 
regels 17-20: 

„ 'k Ontwaak, en tast in 't rond; 
Maar vind geen vrouw aan mijn verlaten zijde 

En voel geen kus van haren lieven mond." 

zijn geïnspireerd door twee verzen uit het juist genoemde La
tijnse gedicht van Jer . de Bosch: 

„Quaeris et in vacuo nequicquam pignora lecto, 
Conjugis et frustra tendis ad ora manum." 

Hieruit blijkt tevens dat Nieuwland in het bezit was van het 
gedicht van zijn vriend voor hij aan het zijne begon. 

„De stille vreugd van 't leven" (vs. 54) komt van Feith. 
De drie regels 61-64 

„dan, is 't uw wil, mijn Vader! dat mijn baan 
Vol doornen zij en hobbelig en verlaten? 

Welaan, geleid me, ik zal gewillig gaan!" 

doen denken aan een versje uit de Eerste Proefjes van P. Nieuw-
lands Rijmkunst gemaakt in 1771 en 1772 en dus in den ouderdom 
van 6 a 7 jaar, blz. 15 : 

„Lyt my door dyn bestemde baan 
Myn God so zal ik willig gaan" 

Zelf verwijst Nieuwland bij de genoemde regels naar Cats: 

„Leid mij op mijn bestemde baan 
Mijn God. Zo zal ik willig gaan." 

61 Deze navolgingen geeft Nieuwland zelf aan door enkele op een kladje ge
maakte aantekeningen. Dit is aanwezig op de U.B. te Amsterdam, Db 249, a-k, 
P. Nieuwland en H. Pruyssenaar, Personalia. 
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En van hieruit naar Boethius, die op zijn beurt weer afhanke
lijk is van een geciteerde Griekse tekst van een niet nader ge
noemd dichter.62 

Vs. 72 : „Wij worden hier door lijden nog geheiligd", is ge
nomen uit de Brief aan de Hebreeën. 

„'k Ontmoet u dan, uw Dochter naast uw zij' ; 
Gij roept haar toe, bij 't vrolijk tegcnzweven : 

„Mijn kind! zie daar uw' Vader! vlieg met mij 
„In zijnen arm! wij zullen met hem leven!" 

zijn geboren uit een beschouwing van een schilderij waarop 
Mevr. Langhans staat afgebeeld, terwijl ze glorierijk met haar 
dochtertje uit het graf opstijgt.53 Tevens heeft de dichter hier 
gedacht aan de verzen van Dirk Smits : 

„Kornelisje! Kom nader! 
Kom bij mij ! kus uw' Vader. 

" De Griekse tekst die Nieuwland als bron aangeeft luidt : 
αγου òè μ', ώ Ζ εν, καί αν γ' ή Πεπρωμένη, 
δποι ποθ' νμϊν ειμί διατεταγμένος' 
ώς έψομαί γ' άοκνος ην δέ γε μή θέλω, 
κακός γενόμενος, ουδέν ήττον εψομαι 

Deze verzen worden geciteerd door Arríanos in zijn Enchiridion van Epictetus, 
с. 52, ed Η. Schenkl, Leipzig 1916, biz. 37. De eerste regel komt ook in de Dia-
tnben van Epictetus voor: IV, 4, 34; III , 22 95, II , 23 42, de eerste twee regels 
in IV, 1. 131. Waarschijnlijk heeft Arríanos het hele gedicht uit 'n verloren werk 
van Cleanthes hierheen overgebracht, cf. Seneca, ер. 107, 10 e.ν. „Et sic adlo-
quamur Jovem cuius gubemaculo moles ista dingitur, quemadmodum Cleanthes 
noster versibus disertissimis adloquitur; quos mihi in nostrum sermonem mutare 
permittitur Ciceronis disertissimi viri exemplo. Si placuerint, boni cónsules, si 
disphcuerint, scies me in hoc secutum Ciceroms exemplum. 

due, о parens celsique domina tor poli, 
quocumque placuit ; nulla parendi mora est. 
adsum impiger : fac nolle, comitabor gemens, 
malusque patiar, quod pati licuit bono. 

De Latijnse tekst, die ook Nieuwland op enkele kleine varianten na aangeeft, 
is dus niet zoals Nieuwland zegt, van Boethius, maar van Seneca. Augustinus, 
De Cimiate Det, V, В citeert kennelijk uit het hoofd als hij zegt: Annaei Senecae 
sunt, nisi fallor, hi versus „Duc, summe pater altique dominator poli . " , de rest 
heeft hij 'trelfde als Seneca. Waarschijnlijk heeft ook Nieuwland uit het hoofd 
geciteerd, gezien de kleine varianten: „duc me pater " en „malaque pattar " 
en omdat hij behalve de naam Boethius, geen plaats aangeeft. 

5 3 Dit schilderij had Nieuwland ten geschenke gekregen bij het overlijden van 
zijn vrouw. 
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Aan de hand van de gegevens uit dit hoofdstuk zijn er drie 
perioden te onderscheiden in de dichterlijke ontwikkeling van 
Pieter Nieuwland: de eerste van ongeveer 1774 tot 1779, de 
tweede van 1779 tot 1788, de derde van 1788 tot 1794. Elk van 
deze perioden is gekarakteriseerd door een kerngedicht: de 
eerste door Morgenstond uit 1775, toen Nieuwland negen jaar 
was; de tweede door Orion uit 1786, gemaakt op 21-jarige leef
tijd; de derde door Ter Gedachtenis uit 1792, toen de dichter 27 jaar 
was. Deze nucleaire werkwijze is niet bewust door Nieuwland 
gevolgd, maar door omstandigheden in de hand gewerkt. Om
dat deze perioden onderling duidelijk van karakter verschillen, 
moet Nieuwland naast een behoorlijke natuurlijke aanleg een 
grote soepelheid en gemakkelijkheid hebben bezeten. Immers 
in welke richting zijn dichtersnatuur ook werd gedreven: in de 
Gessneriaanse, de klassieke of de vroegromantische, telkens 
ontstaat in betrekkelijk korte tijd een in deze soort opvallend 
gaaf gedicht, waaraan niemand voorbij kan gaan die kennis 
wil nemen van de geschiedenis van de Nederlandse Letterkunde 
in het laatste kwart van de 18e eeuw. 

Waar blijft niettemin, zoals in het vorige hoofdstuk is aange
toond, dat Nieuwland het maken van gedichten beschouwde 
als een begeleidingsverschijnsel van zijn totale geestelijke ont
wikkeling. Zijn leven werd immers grotendeels in beslag geno
men door ernstige bemoeienissen met de exacte vakken, met 
als kern de wiskunde. De keus viel in het eerste jaar dat Nieuw
land in Leiden studeerde; ze werd definitief bij zijn aanstelling 
als lid van de „Commissie tot de zaaken, het bepaalen der 
lengte op zee, en de verbeetering der zeekaarten, betreffende", 
op 6 april 1787. 

Nieuwlands denken werd sterk gekleurd door zijn uitgespro
ken voorkeur voor de wiskunde. En wel zó dat er een invloed 
van uitging op de andere bezigheden van zijn geest, ook op zijn 
literaire activiteit. Dit is een zijde die nog niet is belicht en op 
het eerste ogenblik wellicht ook verwondering zal wekken. 
Toch is een dergelijke invloed niet zo vreemd. Iedereen immers 
bekijkt de dingen vanuit zijn eigen standpunt. Gezelle zag in 
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de versgevelde abelen wezens met hoofd en armen. De hout
vester had ze tevoren vanuit zijn beroep bekeken en gezien, 
dat de bomen hakrijp waren en dus gekapt moesten worden. 
Een wiskundige zou op het eerste gezicht waarschijnlijk hoogte, 
dikte en inhoud geschat hebben door middel van berekeningen. 

Nieuwland heeft bij het waarnemen, beoordelen, hanteren 
en verwerken van wat hem onder de ogen kwam, mathema
tische denkwijzen een rol laten spelen. Hij zag betrekkingen 
tussen sterren-, zeevaart-, natuur- en scheikunde. Ze hebben 
iets gemeenschappelijks: al deze takken zitten vol wiskundige 
structuren. De wiskunde is niet een in zich afgesloten systeem, 
maar is toepasbaar op andere zaken. Ook Nieuwland wist dit: 
„Niets is gewoner, dan de Wiskunde te horen afschilderen als 
eene wetenschap, die op zichzelve zeer droog en vervelende 
is.. . De oorzaak dezer zo algemeen opgevatte meening omtrent 
de Wiskunde is waarschijnlijk daarin te zoeken, dat men zich 
dezelve verbeeldt als eigenlijk die lijnen, driehoeken, cirkels, 
teekens, enz., welke zij behandelt ten hoofddoelwit hebbende, 
en derzelver eigenschappen om haren eigenen wil nasporende ; 
eene nasporing, die zekerlijk den meesten menschen verveelen
de en belangeloos moet voorkomen. - Doch ik durf zeggen, dat 
dit denkbeeld of geheel verkeerd, of tenminste zo bekrompen 
is, dat het aan de wezenlijke waarde en uitgebreidheid der 
verhevene Wiskunde allergeweldigst tekort doet... Wanneer 
ik in de Wiskunde eenen regthoekigen driehoek beschouw, 
waarvan de hoeken en de eene regthoekszijde gegeven zijn, en 
ik onderzoek hoe lang de andere regthoekszijde is, dan is het 
mij niet te doen om zulks te weten voor dien driehoek, dien ik 
op het papier geteekend heb; maar ik leer juist door die be
werking eene menigte voorstellen oplossen, die in het dagelij-
sche leven van oneindig gebruik en nut zijn." 

„Ik raad iedereen, wiens lust, tijd en vermogen zulks toe
laten, de geheele Meetkunde, zo veel mogelijk is, te beoefenen 
en zich verzekerd te houden, dat hij in het vervolg zich die 
moeite niet beklagen zal, maar veeleer met genoegen gewaar 
worden, hoe weinig tijds en moeite hem de toepassing der 
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verkregenen wiskunstige kundigheden op alle andere nuttige 
dingen zal kosten.54 

Hij zag echter ook verband tussen wiskunde en „Fraaije 
Letteren": „De kennis der betrekkingen van de dingen tot 
elkander leidde hem op tot eene keuze, om de Wiskunst boven 
de studie der Fraaije Letteren te voltooijen, wijl hij van begrip 
was, dat de smaak der Fraaije Letteren op de Wiskunst, maar 
deze niet op de smaak van stijl en taal gegrond was."65 

Door zijn geestelijke constitutie die ervoor geëigend was te 
doorzien, verbanden te leggen, te analyseren, te combineren 
en te concluderen, meer geneigd dus naar wiskunde dan naar 
letteren, komt Nieuwland ertoe ook de „Fraaije Letteren" in 
de sfeer van de wiskunde te trekken. Als hij in letterkundig werk 
kenmerken of verhoudingen uit de wiskunde kan ontdekken, 
zal hij er meer smaak in hebben. Vanaf zijn kinderjaren gecon
fronteerd met uitersten, zoekt hij in het ene uiterste - de kunst -
naar trekken van het andere — zijn lievelingsvak wiskunde - . 
Van Swinden zegt het als volgt: „Zijn verbeeldingskracht stel
de Nieuwland in staat, om ook in die takken van Wetenschap
pen, welke het meest van elkander verwijderd zijn, die zijden 
te ontwaaren, door welke zij eenige overeenkomst hebben, of 
schijnen te hebben: waarna hij dezelven, met zijne gewone 
juistheid van oordeel, tot hunne wezenlijke waarde bragt." 
En elders: „Deze buigzaamheid van geest was oorzaak, dat 
Nieuwland nog eene andere gave bezat, die vrij ongemeen is, 
doch zonder welke 'er geen groot wiskunstenaar zijn kan, geen 
tenminsten, die de Wiskunde op nuttige voorwerpen kan toe
passen : ik bedoel die bijzondere genie, die behendigheid, welke 
'er vereischt wordt, om èn gemeenzaame, ik had bijna gezegd 
lichaamlij ke en physieke denkbeelden, èn afgetrokkene [wis
kundige] tevens te beschouwen : de laatste op de eerste, en op 
daadlij ke voorwerpen van Natuur en Kunst toe te passen; en in 

" Petri Nieuwland, Scripta Mathematica, U.B.L. Westeur. Hs. XVIII, N, 950, 
I, 10 Over de Wiskunde. 

** J. P. Micheli: Iets ter Nagedachtenis van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1794, 
blz. 16. 
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deeze wederom die kenmerken te ontwaaren, welke haar ge
schikt maaken, om mathematisch behandeld te kunnen wor
den."56 

Nieuwland zocht in literaire produkten naar wiskundige 
gedachtengangen of mathematische figuren. Dat hij deze er 
altijd in gevonden heeft is niet waarschijnlijk. Dat hij ze in zijn 
eigen oorspronkelijk werk, ook in het letterkundige gelegd 
heeft, is eerder aan te nemen. Schreef en dichtte hij dus volgens 
een bepaalde methode? Had hij een eigen geestelijke structuur 
die bij alles wat hij in zich opnam, volgens een vast werkschema 
functioneerde? En zo ja, is dan deze wiskundige figuur of for
mule, zou ik haast zeggen, in zijn produktief en in het bijzonder 
in zijn literair werk te ontdekken? Dit zijn allemaal vragen die 
bij de lectuur van Nieuwlands geschriften vanzelf opkomen. 
In de volgende hoofdstukken zal een onderzoek plaats hebben 
naar de mogelijkheid op deze vragen een antwoord te geven. 

1 J. H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, blz. 35. 
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HOOFDSTUK 5 

ZEKERHEID 

Dat Nieuwlands sympathie uitging naar de exacte vakken, 
was niet alleen, omdat ze een grote toekomst tegemoet gingen, 
of, naar zijn wijsgerige overtuiging, tengevolge van een be
paalde wet van op- en neergang, aan de beurt waren de belang
stelling van de mensen voor zich op te eisen, of omdat aan de 
bloei van deze en aanverwante vakken de vooruitgang van het 
mensdom in deze tijd was af te lezen, of eenvoudig omdat hij 
krachtens zijn aanleg zich graag in deze richting wilde bekwa
men. In Nieuwlands geschriften springt nog een ander, sterk 
motief herhaaldelijk naar voren, dat bij hem niet zozeer in het 
verstandelijk vlak lag, maar waarbij zijn hele gemoed ten 
nauwste betrokken was en dat hem daarom zo na aan het hart 
lag. De exacte wetenschap en met name de wiskunde bevredigt 
met haar begrippen, denkmethode en resultaten Nieuwlands 
enorme waarheidsliefde en zekerheidsbehoefte en bereidt hem 
voortdurend een heel apart soort genoegen, waarover hij in 
extase kan komen en dat hij voor geen geld van de wereld zou 
willen missen. 

Hierin was Nieuwland wel enigszins een kind van zijn tijd, 
want de wiskundige zekerheid en de mathematische betoog
trant stonden hoog genoteerd. De wetenschapsmensen van 
welk terrein ook, zelfs van dat van de geesteswetenschappen, 
waren er dikwijls op uit aan te tonen, bij wijze van verantwoor
ding, dat ze hun gedachten leidden zoals de wiskundigen dit 
gewoon zijn te doen. Hieruit moest het dan voor iedereen dui
delijk zijn, dat er geredeneerd werd langs de kortste weg naar 
de zekerste conclusies. 

Descartes reeds had zijn methode gebaseerd op die van de 
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wiskundigen, vol bewondering voor de zekerheid ervan : „Je 
me plaisois sur tout aux Mathématiques, à cause de la certitude 
et de l'évidence de leurs raisons." Tevens vol verwondering dal 
er geen ruimer gebruik van werd gemaakt: „.. . mais je ne 
remarquois point encore leur vray usage, et pensant qu'elles 
ne servoient qu'aux arts Mechaniques, je m'estonnois de ce que 
leurs fondemens estant si fermes et si solides, on n'avoit rien 
basti dessus de plus relevé."1 Hij ziet zelfs de mogelijkheid de
zelfde denkwijze uit te breiden over alles wat onder het menseijk 
kennen valt: „Ces longues chaisnes de raisons toutes simples et 
faciles, dont les Géomètres ont coustume de se servir, pour 
parvenir à leurs plus difficiles demonstrations, m'avoient donné 
occasion de m'imaginer, que toutes les choses qui peuvent 
tomber sous la connoissance des hommes s'entresuivent en 
mesme facon, et que pourvu seulement qu'on s'abstiene d'en 
recevoir aucune pour vraye qui ne le soit, et qu'on garde tous-
jours l'ordre qu'il faut pour les déduire les unes des autres, et 
il n'y en peut avoir de si éloignées ausquelles enfin on ne par-
viene, ny de si cachées qu'on ne découvre." Want onder alle 
zoekers naar de waarheid zijn het „les seuls Mathématiciens qui 
ont pu trouver quelques demonstrations, c'est à dire, quelques 
raisons certaines et evidentes."2 

Na vervolgens nagegaan te zijn, welke methode in de wis
kunde wordt gevolgd, besluit Descartes deze ook toe te passen 
op andere wetenschappen: „Je me promettois de l'appliquer 
aussy utilement aux difficultez des autres sciences, que j 'vois 
fait à celle de l'algebra."' Hij ontdekte ook het geheim van de 
zekerheid van de geometrische bewijzen: „Et ayant pris garde 
que cete grande certitude, que tout le monde leur attribue, 
n'est fondée que sur ce qu'on les conçoit évidemment,..."4 Niet 
alleen wiskundige, maar alle stellingen zullen waar zijn, als ze 
maar steunen op hetzelfde fundament van klaarblijkelijkheid. 

1 Descartes, Discours de la Méthode, Lettres, Pensées, Paris 1925, blz. 10. 
2 idem, blz. 29. 
8 idem, blz. 33. 
4 idem, blz. 56. 
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Vandaar zijn beroemde stelling: je pense, doncje suis. Aan de 
hand hiervan formuleerde Descartes de grondregel voor zijn 
denkmethode: „Et ayant remarqué qu'il n'y a rien en cecy, 
je pense, doncje suis, qui m'assure queje dis la vérité sinon que 
je voy tres clairement que pour penser il faut etrel je jugeay queje 
pouvois prendre pour reigle generale, que les choses que nous 
concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes 
vrayes."5 Deze regel was voor Descartes en het Cartésianisme 
de sleutel die op alle terreinen van het menselijk kennen de 
toegang opende naar het zekere weten. 

Het Cartésianisme met zijn zekerheidsgarantie viel in de 
vrije ruimte, voorzag in een behoefte en vond in zeer korte tijd 
een zeer snelle verspreiding.6 Het had al heel wat bruggehoof
den gevormd naar verschillende terreinen van wetenschap en 
kunst, voordat tegen het einde van de 17e eeuw in Engeland 
een tegenstander opstond die het tegen het Cartésianisme kon 
opnemen. De fysica, die uit de aard der zaak sterk experimen
teel is ingesteld, kwam met het Cartésianisme in botsing. De 
natuurkunde wilde de ervaring als kennisbron, en niet de aan
geboren ideeën van Descartes, de „certaines semences de veritez 
qui sont naturellement en nos ames."7 Deze zijn wel bruikbaar 
in de abstracte wiskunde, maar voldoen niet in de fysica. De 
mathematische methode is tenslotte als ontoereikend voor de 
natuurkunde verworpen door o.a. Chr. Huygens in zijn Traité 
de la Lumière (1690), en vooral door John Locke in An essay 
concerning Human Understanding, eveneens van 1690. Hij erkent 
alleen de ervaring als kenbron: „Let us then suppose the mind 
tobe, as we say, white paper, void of all characters, without any 
ideas; how comes it to be furnished? Whence comes it by that 
vast store which the busy and boudless fancy of man has pointed 
on it, with an almost endless variety? Whence has it all the 
materials of reason and knowledge? To this I answer in one 

* idem, biz. 51. 
' Over de invloed van Descartes in Ned. : G. Louise Thijssen-Schoute, Neder

lands Cartésianisme, Verh. Kon. Ak. v. Wet. afd. Letterk. N.R. deel 60, Amsterdam 
1954. 

7 Descartes, Discours de la Méthode, Lettres, Pensées, Paris 1925, blz. 99. 
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word; from experience, in that all our knowledge is founded; 
and from that it ultimately derives itself."8 

Zonder aan de mathematische methode van het Cartésia
nisme op zich zelf genomen ook maar in het minst te kort te 
willen doen, heeft de kenleer van het empirisme aan het 
Cartésianisme als heersende denkrichting op de duur de gena
deslag gegeven. Zijn frontlinies werden opgerold tot binnen het 
eigen gebied van de abstracte wiskunde. Daarmede werd ook 
aan de mathematische door deductie verworven zekerheid een 
veel kleiner gebied toegewezen. Wel bleef, ook binnen het 
empirisme, de waardering voor het deductieve denken gehand
haafd - want de hoogachting voor de mathematica hebben het 
Cartésianisme en empirisme gemeen - maar de toepasbaarheid 
ervan werd beperkt, en geleidelijk werd, eerst in de natuur
kunde en aanverwante vakken en later op breder terrein, in 
plaats van aan de wiskundige, deductieve methode, aan de 
inductieve methode van het empirisme, die steunt op ervarings
gegevens, een overwegende plaats ingeruimd. 

De aard en zekerheid is bij de twee systemen verschillend. 
Descartes is van mening dat zijn methode leidt naar reken
kundige, dus absolute zekerheid: „Car enfin la Methode qui 
enseigne à suivre le vray ordre, et à dénombrer exactement 
toutes les circonstances de ce qu'on cherche, contient tout ce 
qui donne de la certitude aux reigles Arithmétiques",9 en 
elders: „Je suis toujours demeuré ferme en la resolution que 
j 'avois prise... de ne recevoir aucune chose pour vraye, qui ne 
me semblast plus claire et plus certaine que n'avoient fait 
auparavant les demonstrations des Géomètres."10 

Zoals gezegd had het empirisme ook veel waardering voor 
dit abstract wiskundig denken en zijn zekere conclusies, maar 
dan binnen de grenzen van de abstracte wiskunde. In de na-

8 John Locke, Απ Essay concerning Human Understanding, 27th ed. Gent 1829, 
book II, ch. I, § 2. 

• Descartes, Discours de la Méthode, Lettres, Pensées, Paris 1925, blz. 32. 
10 idem, blz. 63. 
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tuurkunde was deze mathematische methode niet houdbaar. 
Niet deze denkvorm, maar het experiment zal hier de weg 
moeten wijzen naar het bereikbare weten. En niet het resultaat 
van één proefneming, maar de vergelijking van de uitkomsten 
van gelijksoortige gevallen zal tot het eindoordeel leiden. Dit 
is de bekende analogieconclusie van de proefondervindelijke na
tuurkunde. De zekerheid van de wiskundige deductie, die geen 
enkele twijfel toelaat, wordt vervangen door de probabilitas 
of morele evidentie van het inductief opererend empirisme. 
In een volgend hoofdstuk komen deze zaken uitvoeriger aan 
de orde. 

Pieter Nieuwland is vanaf zijn kinderjaren meer gericht ge
weest op de wiskunde dan op de fysica. Zonder in principe meer 
Cartesiaan te zijn dan empirist, is hij door aanleg en omstandig
heden in zijn leven meer vertrouwd geweest met het wiskundig 
dan met het fysisch denken, eenvoudig omdat zijn werkterrein 
meer lag binnen de grenzen van het wiskundige dan van het 
natuurkundige. Vanzelf heeft hij dan ook meer te maken 
gehad met de zekerheden van de wiskunde dan met de morele 
evidenties van de natuurkunde. Mede onder invloed hier
van heeft hij enkele keren uitvoerig mededelingen gedaan 
betreffende zijn ervaringen met de wiskunde en enige ver
handelingen gehouden over de waarde en de aard van de 
wiskunde. Een eerste, tijdens zijn Athenaeumjaren uitgespro
ken, op 8 februari 1783, is verloren gegaan, in ieder geval 
nog niet teruggevonden. Een tweede, voorgedragen op 19 
maart 1790 voor Felix Meritis en getiteld Over den aart der 
Wiskunde, is in handschrift aanwezig.11 Hieruit en uit andere 
geschriften van Nieuwland blijkt, dat de zekerheid die de 
wiskunde en aanverwante vakken geven, een grote aantrek
kingskracht op hem uitoefenden: 

„Het is deze zekerheid van kennis, deze gerustheid, dat eene 
bezitting, die wij eenmaal verworven hebben, ons niet weder 
ontnomen kan worden, dat onfeilbare gevoel van onze eigen 

11 Petri Nieuwland, Scripta Mathematica, U.B.L. Westeur. Hs. XVIII, N 950. I, 
10 Over de Wiskunde. 
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vorderingen hetwelk ons eene juiste maatstaf als het ware in de 
hand geeft, waarmede wij onze eigene verdiensten kunnen af
meten : het is zeg ik dit alles, dat eene onwederstaanbare be
koorlijkheid leent aan de afgetrokkene wiskundige beschouwin
gen, die in zichzelven anders zoo weinig geschikt schijnen om 
den geest op den duur tot zich te trekken en aan zich te ver
binden." 

Hij begrijpt het dan eigenlijk ook niet goed, waarom de wis
kunde niet meer beoefenaars heeft: 

„Dikwerf heb ik mij verwonderd, wat toch de reden zijn 
mocht, die te wege brengt, dat de zuivere wiskundige weten
schappen, waarvan het nut zo algemeen erkend wordt, die hare 
grotere moeijelijkheid en afgetrokkenheid boven andere takken 
van menschelijke kennis met de gewichtige voordelen van on
feilbare zekerheid, van kalmte des geestes bij derzelver beoefe
ning en zo vele anderen vergoeden... zo weinig standvastige 
en werkzame beoefenaars aantreffen." 

Ook hier is dus de zekerheid weer doorslaggevend bij de 
waardering van deze wetenschap. Deze zekerheid van de wis
kundige resultaten had zo'n sterke bekoring voor Nieuwland, 
dat hij er gemakkelijk toe kwam, om andere takken van weten
schap op hun zekerheidsgehalte te toetsen. En omdat hij zich 
op zo verschillend terrein bewoog en de grenzen van het men
selijk weten van zijn tijd a.h.w. aftastte, werd zijn zoeken naar 
zekerheid een levensbezigheid: 

„Ons oogmerk bij de beschouwing van een onderwerp, bij de 
beoefening eener wetenschap, is vermeerdering van kennis, en 
wel zo veel mogelijk is van zekere kennis." 

Andere dan wiskundige vakken worden beoordeeld naar de 
zekerheidsgraad van hun bevindingen: 

„De Natuurlijke Historie, op zich zelve en onafhankelijk van 
geleerde geschillen of van enkele twijfelachtige stukken be
schouwd, deelt eene dergelijke rust van ziel, een genoegen van 
gelijken aard aan hare beoefenaren mede [als de wiskunde]. 
De ontdekking eener onbekende plant, het leeren kennen van 
eene, die wel bekend was, doch die wij nimmer gezien hadden, 
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is hierin overeenkomstig met de ontdekking eener Wiskundige 
waarheid."12 

Terreinen waarop wiskunde van toepassing is, beschouwt hij 
ook vanuit dit gezichtspunt: 

„De gronden en regels der Stuurmanskunst (zijn) niet van 
dien aard, dat hij, die dezelve wel begrepen heeft, de getuigenis 
der ondervinding ter zijner overtuiging noodig heeft. Ze zijn 
alle onfeilbare, wiskundige waarheden, op bijzondere gevallen 
toegepast, en kunnen niet anders dan altoos uitkomen. - Wan
neer de hoogte der zon op den middag goed genomen is, of 
wanneer met een goed horologie twee hoogten buiten den 
middag goed genomen zijn, de zonsdeclinatie wel bekend, en 
alles goed naar den regel berekend is, kan de gevondene breedte 
niet anders dan waar zijn; en, zoo men uit andere oorzaken, 
bijvoorbeeld uit gegisten koers en verheid, zich op eene andere 
breedte meende te bevinden, zou men in deze laatste gissing, 
of in de waarneming, doch nimmer in de regelen der bereke
ning, eenen misslag moeten onderstellen."13 

Aan de wiskunde kan het dus niet liggen; deze stelt, wat de 
zekerheid betreft, nooit teleur. Dit is wel het geval bij andere 
vakken: 

„Welk een onderscheid tusschen de geestgesteldheid van den 
Wiskunstenaar, die eene nieuwe waarheid ontdekt, of eene 
voor hem belangrijke waarheid heeft leeren kennen, die ver
zekerd is dat hij de zwarigheden, die hem nu nog zijn overgeble
ven, door aanhoudende inspanning morgen ontwijfelbaar 
overwinnen zal, bij die van den Metaphysicus, die over den 
invloed van de ziel op het ligchaam bij voorbeeld en de ver
schillende meeningen daaromtrent gepeinsd heeft; of die van 
den Dichter, welke zich vruchteloos vermoeid heeft om de voor
stellingen zijner verbeelding in gepaste bewoordingen en klan
ken te kleeden."14 

In tegenstelling tot de zekere conclusies van de natuurlijke 

l a Gedichten en Redevoeringen van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1824, blz. 154. 
18 idem, blz. 87. 
" idem, blz. 155. 
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historie, die even onfeilbaar zijn als die van de wiskunde, zijn 
die van sommige vormen van geschiedschrijving heel wat 
minder: 

„Hoe verschillend is dit gelegen bij den Historieschrijver, of 
den Oudheidkenner? Hoe dikwerf heeft niet een enkele plaats 
uit eenen schrijver, dien men verzuimd had te raadplegen, eene 
nieuw ontdekte gedenkpenning of inscriptie, het resultaat van 
veeljarige navorschingen en discussiën vernietigd, often min
sten geheel onzeker gemaakt."15 

Nieuwland is vol bewondering voor het tekenstelsel van de 
wiskunde als middel om alle misverstand te voorkomen en de 
overdracht van mededelingen van de ene mens op de ander 
volmaakt te doen verlopen. Wiskunde beschouwt hij dan ook 
als een taal:16 

„Taal is eene wijze om door middel van teekenen... denk
beelden van den éénen aan den anderen over te dragen. Onder 
deze algemeene bepaling is niet alleen de alfabetische taal be
grepen, maar in het algemeen alle wijze om denkbeelden door 
teekenen uit te drukken. Hiertoe behoren dus letters, klanken, 
vingerspraak, Mexicaansche schilderijen, Peruaansche koorden 
met knopen, muzieknoten, - Wiskunde." 

Het denkbeeld dat wiskunde een taal is, is niet nieuw. Nieuw-
land sluit zich hier aan bij voorgangers en tijdgenoten. Hij 
haalt La Voisier aan: 

„Un instant de reflexion fait aisément appercevoir que 
l'Algebra est une veritable langue. Comme toutes les langues 
elle a ses signes représentatifs, sa methode, sa grammaire s'il 
est permit de se servir de cette expression." 

Nieuwland gaat verder en zegt, dat wiskunde de volmaaktste 
taal is. En wel vanuit het oogpunt van zekerheid. Immers bij het 
overdragen van wiskundige begrippen heeft er een volmaakt 

" idem, blz. 155. 
' · De citaten die nu volgen zijn genomen uit zijn voordracht Over de Wiskunde, 

gehouden voor Felix Meritis, 19 maart 1790 en aanwezig in de U.B.L. Petri 
Nieuwland, Scripta Mathematica, XVIII , N 950, I, 10. 
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overgieten of overhevelen van de inhoud ervan plaats, zonder 
gevaar voor wanbegrip of misverstand : 

„Een der hoofdvereischten [van een taal] is voorzeker dit, 
dat dezelfde tekens zoveel mogelijk bij allen dezelfde denk
beelden doen ontstaan - dat ieder beeld volmaakt aan zijn 
origineel en aan dat origineel alleen beantwoorde." 

De begrippen die in het zintuigelijk vlak liggen, of de morele, 
metafysische en politieke denkbeelden beantwoorden lang niet 
alle aan deze eis, juist omdat hun inhoud niet precies omschre
ven en bepaald is: 

„Wij gebruiken altemaal de woorden van goed, van recht
vaardig, van edel; wij verstaan er allen in het algemeen het
zelfde door : doch hoezeer verschillende zijn de denkbeelden, die 
ieder individu bij de toepassing in het gemene leven aan elk 
dezer woorden hecht ! Ware dit niet zo, wij zouden het dan om
trent het morele, het politique, het métaphysique altoos ééns 
zijn, gelijk wij het zijn omtrent de wiskundige waarheden - of 
wij zouden ten minsten elkander altoos kunnen overtuigen. -
Indien ik alle mijne denkbeelden, alle de waarnemingen die ik 
immer gedaan, alle de gevolgen en combinatiën, die ik immer 
uit de waarnemingen heb afgeleid aan een ander kon over
dragen, dan zou die man hetzelfde gelooven, hetzelfde gevoe
len, dezelfde neigingen, meeningen, dwalingen hebben als ik. 
- Doch wie ziet niet dat dit onmogelijk is? - En wie heeft niet 
meermalen opgemerkt dat in alle geschillen over dergelijke 
onderwerpen, na dat alle redenen voor en tegen bijgebragt zijn, 
de zaak daarop uitkomt, dat de ene goed noemt, wat de andere 
niet goed noemt, dat de eneja, de andere neen zegt, zonder dat 
een van beide in staat is, om zijne individuele mening voor den 
anderen klarer of aannemelijker te maken. 

Welke zijn dan die denkbeelden, die zo volmaakt bepaald 
zijn, dat wij ze volmaakt aan anderen overdragen, dat wij elkan
der omtrent dezelven volmaakt verstaan kunnen ? - Gene andere 
dan die van grootheid. Ene taal derhalven, die gene andere 
denkbeelden heeft uit te drukken, dan die van grootheid, moet 
juist de enige taal zijn, welke de geëischte volmaaktheid in den 
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hoogsten graad bezit, dat zij door dezelfde tekens bij allen al
toos dezelfde denkbeelden verwekke - Die taal is de Wiskunde -
Van hier hare klaarheid, hare zekerheid, hare algemeenheid." 

Van verstandelijke zekerheid, gerustheid en veiligheid is in 
de wiskundige taal niet alleen sprake bij de overdracht van 
begrippen, maar ze strekt zich verder uit. Immers de tekens 
van een taal hebben: 

„Ook de geschiktheid tot andere einden dan tot de enkele 
mededeling der denkbeelden van den eenen op den anderen." 
De taal heeft ook de eigenschap, dat ze „door middel van die 
tekens den samenhang van verschillende denkbeelden doet 
opmerken, dat zij ons hulp biedt in derzelver combinatie, ons 
het eene uit het andere leert afleiden, - ook in dit opzicht zijn 
de graden van voortreflijkheid der verschillende soorten van 
taal zeer onderscheiden." 

Op welke manier de wiskunde ook bij dit combineren van 
begrippen (denkbeelden zegt Nieuwland) voor absolute zeker
heid zorgt, zal verderop duidelijk worden. Voorlopig is het 
van belang te weten, dat zowel de wiskundige begripsvorming 
als de wiskundige betoogtrant voor Nieuwland betekenen : die 
onvergelijkbaar verstandelijke geruststelling van absolute ze
kerheid, die elke twijfel en alle misverstand en discussie uitsluit. 

Deze zekerheid is de onafscheidelijke gezellin van de wis
kundige. Ze laat hem ook niet in de steek, waar hij terreinen 
doorzoekt, waarop de wiskunde van toepassing is, n.l. waar 
kwantiteit voorwerp van onderzoek is. Zo heeft Nieuwland 
verschillende verhandelingen geschreven over de aardbol, over 
zeevaart- en sterrenkunde en over onderwerpen op het gebied 
van natuur- en scheikunde. Ofschoon zijn taal in deze voor
drachten niet droog wetenschappelijk is, maar herhaaldelijk 
opbloeit tot prachtig letterkundig proza, zou het te ver voeren, 
als we ons hierbij lang zouden ophouden. Enige staaltjes zijn 
voldoende, om te bevestigen wat boven opgemerkt is, hoe 
namelijk zijn geest gespitst is op zekerheid. 

Sober constaterend in een lezing over de aardbol zegt hij : 
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„Er was een tijd, niet vele eeuwen geleden, toen niet alleen het 
grootste gedeelte der beschaafde waereld den Aardbol voor 
een uitgestrekte platte oppervlakte hield, maar toen het zelfs 
voor een hoogstgevaarlijke en strafbare misdaad gehouden 
werd, te geloven, dat dezelve rond is. Thans durven wij dit ge
rust beweren, en men zal niet ligt, ten minsten onder beschaafde 
lieden, iemand vinden, die zulks niet, al ware het slechts op 
gezag van anderen voor eene onlooghenbare waarheid houdt. 
Laat ons zien, welke gronden zulks eerst hebben doen vermoe
den, en vervolgens wiskundig doen blijken."17 

Om deze wiskundige klaarblijkelijkheid is het hem natuurlijk 
te doen. Zo gauw hij weet, dat deze de sluitsteen vormt van een 
onderzoek, is hij gerustgesteld. 

Bijna lyrisch uit hij zijn waardering voor de sterrenkunde, 
juist op het punt van zekerheid:18 

„Wie zou geloven, dat het verstand van stervelingen het zo 
verre hebbe kunnen brengen, dat zij juist dat gedeelte der 
natuur, 't welk deze verst buiten het bereik hunner zintuigen 
geplaatst en door de ingewikkeldste samenknoping van Wetten 
en Verschijnselen belemmerd had, dat zij, zeg ik, juist dat ge
deelte der natuur met de meeste volledigheid en zekerheid heb
be leren kennen. Immers er is geen gedeelte der gansche Na
tuurkunde, dat tot een zo hogen trap van zekerheid gebragt, 
en de uiterste grenspalen, door de natuur zelve voor den weet-
lust der stervelingen afgeperkt, zo nabij gekomen is." 

Bepaald dichterlijk wordt zijn verrukking over degene die 
zeer veel heeft bijgedragen tot de vooruitgang der sterrenkunde : 

„Op den dageraad der Wetenschap [bij de komst n.l. van 
Copernicus en Galileï] die den schoonsten aanbrekenden dag 
beloofde, volgde eerlang het volkomen en onbenevelde licht, -
Newton verscheen! 

" Petri Nieuwland, Scripta Mathematica, U.B.L. Westeur. Hs. XVIII, N 950, I, 
8, Over Aardrijkskunde, blz. 5. 

18 De citaten die nu volgen zijn genomen uit zijn voordracht Over de vorderingen 
der Sterrekunde in de laatste jaren, gehouden voor de afd. Natuurkunde van Felix 
Meritis, op 10 juni 1788. Petri Mieuwland, Scripta Mathematica, U.B.L. Westeur. 
Hs. XVIII , N 950, I, 3. 
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Die het eerst den sterveling tot licht van kennis riep 
Wiens geest het grootsch gesticht van ware wijsheid schiep, 

De nevelen van waan en twijfling deed verdwijnen 
En goddelijken glans in sterflijke oogen schijnen. 

Newton alleen openbaarde ons de wet, waaruit alle ver
schijnselen der natuur volledig verklaard worden, eene wet, 
niet schijnbaar aanneemlijk, niet verwrikbaar door nieuwe 
onderstellingen, maar gegrond op waarnemingen, zeker, alge
meen, eenig... Hoe uitnemend moet niet de Theorie van 
Newton zijn, daar zij niet alleen de reeds waargenomen en be
kende verschijnselen duidelijk en volledig verklaart, maar ook 
nieuwe en onbekende verschijnselen aan het licht gebragt heeft." 

Uitdrukkingen als: „Men weet met de volkomenste histo
rische zekerheid...", „Doch eerst onlangs is de zaak buiten allen 
twijfel gebragt..." enz. duiden erop, dat Nieuwland voort
durend naar zekerheid speurt. Nog een voorbeeld, dat tevens 
kan dienen als specimen van letterkundige taalvaardigheid: 

„Herschel was de eerste die den melkweg, den duisteren 
grond van het onbegrensd ijdel met onderscheidene schitterende 
sterren bezaaid zag, en dus aan eene zo schrander uitgedachte 
gissing volkomen zekerheid bijzette." 

De soms wel trage, maar toch zekere vorderingen verschaffen 
hem een ongekend genoegen, waarmee niets op aarde te ver
gelijken is en dat wederom in staat is zijn dichterlijk gemoed te 
ontvlammen : 

„De late nakomelingschap zal misschien eindlijk, na hoeveele 
eeuwen geenen sterveling bekend, den dag zien aanbreken, die 
alles in het helderste licht zal stellen, wat voor ons nog, in duis
ternissen van twijfel en onzekerheid bedekt, het onderwerp is 
van ons gissen en niet van ons weten... Doch er is geen twijfel 
aan, of het broos en eindig verstand der stervelingen zal op 
denzelfden weg, alwaar zij de vorige zwarigheden uit den weg 
geruimd vindt, nieuwe hinderpalen van twijfeling en onzeker
heid aantreffen. Tot de uiterste palen van volmaakte kennis 
zullen zij altoos meer en meer naderen, doch nimmer die berei
ken. Dan, gelijk diegenen zich weinig over de traagheid van 
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hunne reis beklagen, die door bekoorlijke paden met lagchende 
bloemen bezaaid hunnen weg voortzetten, dus zullen wij ook 
uit den voortgang en opvolging onzer vorderingen een genoe
gen smaken, dat alle de moeilijkheid van onzen aangewenden 
arbeid met de overvloedigste vruchten beloont, dat alle ijdele 
verlustigingen van het gemeen der menschen oneindig over
treft, dat godlijk en eeuwig is. 

Gelukkigen, wien het eerst dees kennis kon behagen, 
Wier geest zich ophief naar het verblijf der hoge goôn, 
Zij waren boven de aarde en van haar mist ontslagen, 
Gewis ook schuld en smet der aarde gansch ontvloón,ч 

Het zinlijk laag vermaak schoot vruchteloze pijlen 
O p hun geharde borst, doorgloeid van heilig vier. 
Men zag, om ijdlen roem hen niet naar het krijgsveld ijlen 
Of hand slaan aan het roer van het lastig staatsbestier. 
Geen klatergoud van eer hield ooit hen opgetogen, 
Noch dorst naar 't rijk bezit van opgehoopte schat. 
Zij bragten het verst verschiet der heemlen voor onze oogen 
En het onbegrensd heelal werd door hun geest omvat." 

Het is meer dan duidelijk, waar Nieuwlands verrukking 
vandaan komt : ze spruit voort uit het feit, dat „de nevelen van 
waan en twijfling" moeten wijken voor de zekerheid van de 
exacte vakken, waarin de wiskunde zijn vertakkingen en uit
lopers heeft. 

Tot nu toe zagen we, hoe bij Nieuwland, in zijn toeleg op 
wiskunde en aanverwante vakken, de zekerheidservaring, zowel 
in zijn zoeken ernaar als in zijn vreugde erover, een over
wegende plaats inneemt. Nu is het vinden van absoluut zekere 
conclusies een normale gewaarwording voor iedereen die zich 
met het meten van kwantiteit bezig houdt en het is dus op zich 
geen reden, om er opgewonden of sterk door geroerd te zijn. 
Dat Nieuwland dit wèl is en zelfs in sterke mate, zodat zijn 
hele gemoed er de weerslag van ondervindt, is een bijzonder
heid die opgemerkt dient te worden. Het komt hieruit voort, 
dat dé grote aantrekkelijkheid van de wiskunde voor Nieuw-
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land bestaat in de zekerheidsfactor die aan deze tak van weten
schap inherent is. Hieruit wordt meteen begrijpelijk, dat, waar 
hij zich op andere gebieden dan die der exacte vakken begeeft, 
hij ook hier zoekt naar de vrucht die hem bij de wiskunde uit 
de aard van het vak toevalt en waar hij zoveel smaak in vindt : 
de volmaakte of in ieder geval een zo groot mogelijke zekerheid. 
Nieuwland wordt er door beheerst. Alles wat binnen het bereik 
komt van zijn onderzoekende geest, tracht hij te doorgronden. 
Nooit wordt in hem de behoefte gestild, het voorwerp van zijn 
belangstelling binnen het terrein van verstandelijke beheers
baarheid te brengen. Met een zekere verbetenheid speurt hij 
naar twijfels, vooroordelen, onwaarheden, problemen en on
zekerheden, om ze te ontmaskeren of doorzichtig te maken in 
de lichtbundel van zijn scherp stralende geest. Ook als de mate
rie niet zo verstandelijk doorschijnend wordt als wiskundige 
problemen, wil hij in ieder geval precies weten, waar dit aan 
ligt, zodat zijn verstand op zijn minst de geruststelling heeft, 
dat het 't niet aan zichzelf te wijten heeft, dat er geen zekere 
verklaringen of oplossingen gegeven worden, maar dat dit ligt 
aan de ongrijpbaarheid van het onderwerp. Hierbij kan hij 
soms moeilijk een lichte spijt onderdrukken over het feit dat 
de materie zich niet laat hanteren als een wiskundige grootheid. 

Het is dus niet te verwonderen, dat de behandeling der ver
schillende onderwerpen die hij voor zijn voordrachten heeft 
uitgekozen, hoofdzakelijk bestaat uit pogingen om twijfels op 
te lossen, geschilpunten aan te geven en tegen elkaar afte wegen, 
opheldering te brengen in duistere vragen, in één woord, om 
zoveel mogelijk terrein op de onzekerheid te veroveren. 

Uit Nieuwlands wijsgerig en letterkundig werk volgen nu 
voorbeelden die de beschreven neiging van zijn geest nader 
illustreren. 

Hij haakt graag in op bestaande controversen, om ze wat 
dichter bij een oplossing te brengen: 

„Zoo eenparig het gevoelen van allen hieromtrent is, dat 
wetenschap en kunst op zichzelven iets voortrefFelijks, iets 
nuttigs zijn; zoo geheel verschillende zijn de meeningen der 
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onderscheidene beoordeelaren, omtrent de betrekkelijke waar
de, waarop men derzelver verschillende takken schatten moet, 
en den daaruit voortvloeij enden graad van verdienste der 
beoefenaren van elk derzelven. En zelfs in elke wetenschap of 
kunst is het oordeel omtrent de meerdere of mindere verdien
sten van diegenen, welke daarin uitmunten, zeer weifelend en 
onzeker."19 

Een „volkomene beslissing" zal hij niet kunnen geven, want 
hij heeft met onbepaalde en veranderlijke grootheden te maken 
en niet met bepaalde en onveranderlijke zoals in de wiskunde: 

„Ieder begrijpt van zelve, dat ik niets minder bedoele of be
doelen kan, dan het nasporen en opgeven eener algemeene 
schale, waarop men deze zoo onbepaalde en veranderlijke 
grootheden zou kunnen meten. De geest, welke hiertoe in staat 
zou zijn, zou volmaakt even vatbaar voor alle soorten van 
kundigheden, en in alle zijne vermogens even uitmuntende, ge
heel vrij van alle toevallige indrukselen en vooroordelen moeten 
zijn; hij zou van al die soorten van kundigheden eene gelijke 
en zeer groóte mate moeten verkregen, al die vermogens in 
denzelfden graad gecultiveerd moeten hebben; en wie is de 
sterveling, verwaand genoeg om in zichzelven eenige gelijkenis 
met dit ideaal te vinden?"20 

Maar hij ziet wel de mogelijkheid een bijdrage te leveren, 
hoe bescheiden dan ook, die de kwestie vooruit helpt, door een 
onderzoek in te stellen dat kans van slagen heeft: 

„De vergelijkingen derhalven, waarvan ik voorgenomen 
heb eenige trekken te schetsen, kan niet anders zijn dan eene 
historische beschouwing, als het ware, der verschillende rede
nen en oorzaken, die bij de keuze eener wetenschap of kunst 
boven andere, of bij de beoordeeling der verdiensten, welke 
men zich door hare beoefening verwerft, in aanmerking kunnen 
komen; die te wege hebben kunnen brengen, dat deze of gene 

19 Uit zijn voordracht Iets over de betrekkelijke waarde der verschillende takken van 
Menschelijke Kennis en Kunst in Gedichten en Redevoeringen van Pieter Nieuwland, Am
sterdam 1824, blz. 149. 

» idem, blz. 150. 
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tak van kennis of kunst meer dan de overigen of bijzonderlijk 
in deze of gene omstandigheden gecultiveerd is ; en die op het 
lot der geleerdheid en kunsten, en op den staat der geleerden 
en der kunstenaren in de maatschappij, invloed gehad hebben 
en nog in het vervolg zullen hebben. Wij zullen enkel, indien ik 
mij dus mag uitdrukken, de qualiteit, doch niet de quantiteit 
van dien invloed nasporen; en in zooverre mogen wij ons ten 
minsten vleijen eenigzins in ons onderzoek te zullen slagen."21 

In zijn verhandeling Over de Beschaafdheid2,2 intrigeert hem 
de kwestie over de verhouding tussen de cultuur enerzijds 
en wetenschap en kunst anderzijds: 

„Zo cultuur een wezenlijk goed is, zo datgeen 't welk ter 
harer bevordering dient, in de daad het geluk der menschlijk-
heid bevordert; dan is de vraag, in welk verband zij sta met 
wetenschap, en kunst, allergewigtigst, en verdient de aandach
tige overweging van allen die belang in dat geluk stellen en zich 
in de gelegenheid bevinden, om daartoe iets toe te brengen. 
Is datgeen, wat men Cultuur, Aufklärung, Verlichting noemt, 
volmaakt hetzelfde met wetenschappelijke kennis en kunst? 
Is uitbreiding van de laatsten indedaad uitbreiding van de 
eerste? Laat ons dat wat nader onderzoeken." 

Ook hier wordt dus zijn interesse voor dit onderwerp gedra
gen door zijn verlangen naar duidelijk en helder inzicht. Een 
eerste voorwaarde hierbij is begrippen te hanteren, die naar 
inhoud zo precies mogelijk bepaald zijn, om zoveel mogelijk 
misverstand te voorkomen. Zijn definitie van cultuur en Auf
klärung, die hij in dit verband voorstelt, staat eveneens onder 
invloed van zijn tot tweede natuur geworden afkeer van on
waarheid en onzekerheid en heeft daardoor een wat negatief 
karakter: 

„Wij moeten althans ten naaste bij vaststellen, wat wij ver
staan door Cultuur, door Aufklärung, door dien staat, waartoe 

a l idem, blz. 151. 
" Petri ffieuwland, Scripta Mathematica, U.B.L. Westeur. Hs. XVIII , N 950, 

I, 11, Over dt Beschaafdheid {Cultur). 
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wij het menschdom wenschen te brengen, tot wiens bevorde
ring de wetenschappen en kunsten, 't zij onmiddellijk, ' t zij 
middellijk dienen moeten. Zouden wij wel verre van den weg 
afwijken, indien wij het caractéristique daarvan stelden in vrij
heid van vooroordeel?" 

De uitweiding over deze definitie laat eens te meer zien, hoe
zeer Nieuwland gedreven werd door de behoefte naar waarheid 
en zekerheid: 

„Het spreekt vanzelve, dat ik door die vrijheid [van voor
oordeel] geenszins een staat van indolentie versta, waarin de 
mensch vrij van vooroordelen is, dewijl hij siechst weinige en 
flauwe denkbeelden heeft, dewijl kennis en waarheid hem on
verschillig zijn, dewijl hij dus in gene zijner eigene meningen 
enig belang stelt, en alles wat hem voorgesteld wordt, even ligt 
aanneemt als laat varen. Evenmin bedoel ik er dien staat van 
philosophischen twijfel mee, waarin uitmuntende vernuften, die 
langen tijd door bijgeloof, door opvoeding, door nationale 
meningen in het duister gehouden zijn, zo ligt vervallen, wan
neer eensklaps een helderder licht hun in de oogen straalt: 
wanneer zij zich genoodzaakt vinden een aantal meningen, die 
zij langen tijd en zo zij dachten op goede gronden, hadden 
aangekleefd, op eenmaal te laten varen; zij verliezen dan het 
criterium van waarheid, het vertrouwen op hunne eigene reden 
en de geestgesteldheid waarin zij zich bevinden is even on
natuurlijk, misschien even beklaaglijk, als hunne vorige ver
blindheid. 

Door vooroordelen versta ik in het algemeen zodanige me
ningen en gevoelens die wij aankleven en voor waar houden 
zonder ons daarvan door wettige gronden overtuigd te hebben, 
in dezen subjectiven zin kunnen objectiej'ware en gegronde denk
beelden onder de vooroordelen gesteld wórden. In eene engere 
betekenis onderstelt men gewoonlijk dat die meningen en ge
voelens tevens valsch en verkeerd zijn, en dat wij ze verlaten 
zouden indien wij de gronden, waarop wij ze vasthouden, 
behoorlijk overwogen. Van die laatste vooroordelen zijn som
mige natuurlijk, sommige toevallig, en indien ik mij dus mag 
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uitdrukken, willekeurig. De vrees voor Eclipsen en Kometen, 
die gedurende zovele eeuwen zoveel angst aan het menschdom 
gekost heeft, was natuurlijk, zolang men den waren aart dier 
verschijnselen niet kende: men treft ze in alle tijden en bij alle 
volken aan. Het geloof aan niets beduidende voortekenen, het 
vertrouwen op ongerijmde geneesmiddelen, eene ontelbare 
menigte van andere kleine bijgelovigheden zijn toevallig ont
staan en hangen van plaats en tijd af. Het aantal der vooroor
delen te verminderen, derzelver kracht te verzwakken ziet daar 
wat mij voorkomt, het hoofdöogmerk der cultuur te zijn. 

Ik geloof echter tevens, dat men hare werking ten deze op
zichte nog verder mag uitstrekken. Immers, schoon het waar is, 
dat wij strikt genomen, gene mening op enig ander gezag, dan 
dat van eigen onderzoek behoorden aan te nemen, brengt ons 
echter de bekrompenheid onzer vermogens, het korte tijdperk, 
dat wij aan zodanig een onderzoek besteden kunnen, de nood
zakelijkheid van een besluit te nemen en tot handelen over te 
gaan eer wij hetzelve in het werk kunnen stellen, ertoe, dat wij 
een aantal meningen, gewoonten enz., ons eigen maken, omdat 
de meeste en verstandigste lieden die wij kennen, omdat onze 
ouders, onze landgenoten op die of deze wijze denken en doen. 
Die meningen kunnen objectief gesproken in zich zelven de 
ware, die gewoonten de beste zijn, schoon zij met betrekking 
tot de wijze waarop men ze aangenomen heeft, en dus in een 
subjectiven zin vooroordelen zijn. -

Hoe voordelig voor de maatschappij, hoe bevorderlijk voor 
het geluk van elk harer leden is het derhalven, indien deze 
laatste soort van vooroordelen, indien de heerschende volks
meningen en volksgewoonten, waarin de lagere dassen altoos 
gewoon zijn, de hogere te volgen, juist die meningen, die ge
woonten zijn, die de redenerende wijsgeer, wiens oordeel door 
niemand bestierd of vooringenomen was, na een eigen en naauw-
keurig onderzoek voor de ware, voor de beste zou keuren, 
waarin met één woord waarheid, goede smaak, en deugd 
du bon ton zijn. Hoeveel heeft de gelukkige inboorling van zulk 
eene maatschappij niet vooruit boven een anderen, die om tot 
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dien graad van licht te komen, dat den eerste reeds bij de 
vroegste ontwikkeling zijner vermogens bestraalt, eerst jaren 
lang in nevelen van bijgeloof, van nationale dwaasheden, van 
vooroordelen moet rondtasten. En juist deze staat der maat
schappij is het die ik gelove dat het voornaamste doelwit eener 
welingerichte en op goede gronden gevestigde cultuur moet zijn. 
Haar eigenaartig kenmerk zal dus hierin bestaan, dat zij ieder 
bijzonder lid derzelver van die valsche vooroordelen, die hen 
uit welke oorzaken ook mogten aankleven ontheft, zijn gevoel 
voor de waarheid versterkt en zijn smaak zuivert, en ten tweden, 
dat zij de ware gevoelens en de beste gewoonten tot volks
meningen en volkszeden maakt." 

Het is wel duidelijk, dat deze zienswijze sterk beïnvloed is 
door de sfeer die heerst in het kamp van de exacte vakken, 
vooral van de wiskunde. Zoals hiervoor reeds is aangegeven, 
wordt deze sfeer gekarakteriseerd door wat Nieuwland noemt 
„de zekerheid van kennis, de gerustheid, de onfeilbare zeker
heid, de kalmte des geestes" enz. die „eene onwederstaanbare 
bekoorlijkheid leent aan de afgetrokkene wiskundige beschou
wingen." Deze bekoorlijkheid hangt nog niet over de wereld 
van cultuur, vanwege de vooroordelen, waandenkbeelden enz. 
Pas als „waarheid, goede smaak, en deugd" resp. op het gebied 
van het weten, van de kunst en van de zeden er de overhand 
krijgen, zal Nieuwland zich er thuis kunnen voelen. Hij wil dus 
uitbreiding van de sfeer die bij de exacte wetenschappen heerst, 
naar de wereld van cultuur. Het zojuist aangehaalde lange 
citaat geeft duidelijk te verstaan, dat Nieuwland zich graag 
aansluit bij de geestelijke opruimingsdienst van alles wat vals, 
onwaar en onecht is. 

Zijn streven naar vergroting van het gebied van de zekerheid 
springt ook opvallend in het oog, als hij de middelen behandelt, 
die de cultuur zullen bevorderen: de woorden licht en waar
heid komen er herhaaldelijk in voor: 

„Schoon wij reeds in het voorgaande aangemerkt hebben, 
dat het lezen in den eigenlijken zin geen algemeen en voldoend 
middel is, om de nodige verlichting onder alle dassen van 
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menschen uit te breiden, zal nogthans eene matige en welgeko
zene lectuur het beste middel zijn, om onder diegenen, wier 
omstandigheden zulks toelaten, vooral onder de voornaamste 
standen, ware denkbeelden voort te planten en vooroordelen 
uit te roeien, hun geest te oefenen en hun smaak te zuiveren. 
Veel sterker nog dan door lezen van zogenaamde werken van 
smaak en populaire schriften, wordt dit oogmerk bevorderd 
door de opzettelijke beoefening van een of anderen tak van 
gegronde wetenschap of edele kunst, die inspanning van ver
mogens en aanhoudende vlijt vordert. Wanneer langs deze weg 
enige uitstekende geesten zich van de banden ontslagen hebben, 
die hen tevoren kluisterden, breidt zich het licht, dat bij hen 
opgaat, rondom uit, en strekt ook ten dienst van diegenen, die 
het slechts bij terugkaatsing ontvangen." 

Bij de conclusie verderop beschouwt hij de cultuur nogmaals 
vanuit dezelfde geesteshouding: 

„Welk een gewigtige stap van vordering zou deze negatieve 
cultuur niet voor het menschdom zijn, en hoeveel spoediger en 
weliger zullen de zaden van waarheid opschieten in eenen 
grond die wel is waar onbebouwd ligt, doch zuiver van onkruid 
is, dan in zulk eenen, daar zij gevaar lopen van door dat on
kruid gehinderd en verstikt te worden." 

En iets verder: 
„Een twede heilzame werking der cultuur is deze, dat zij de 

ware meningen en de beste gewoonten langzamerhand tot volks
meningen en volksgewoonten maakt. Dat uitwerksel is on
afscheidelijk met het juist gemelde. Het licht dringt door naar
mate de duisternis wijkt en zodra ene valsche mening, ene 
belagchlijke gewoonte eenmaal door de algemene volksstem 
voor valsch, voor belagchlijk verklaard is, kan het niet missen, 
of de ware mening, de betere gewoonte zal eerlang hare plaats 
innemen." 

Wat voor het verkrijgen van waarheid geldt op het gebied 
van kennis, gaat op voor het verwerven van goede smaak, 
waar het kunst betreft: 

„De kunsten zijn uit haren eigenen aart nimmer geschikt om 
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voorwerpen van algemene beoefening te worden; derzelver 
oefening blijft altoos bij enkele personen en het genoegen dat 
zij aanbrengen bij enkele dassen bepaald. Dan hetzelfde dat 
omtrent het bonsens, de vatbaarheid voor waarheid, in het 
wetenschappelijke geldt, geldt omtrent den smaak in kunst
werken zekerlijk. Brengt de werkelijke beoefening eener kunst 
zeer veel toe ter ontwikkeling, ter regeling, ter zuivering van den 
smaak, niemand zal nogthans het onderscheid niet gevoelen 
tusschen eigenlijke bekwaamheid en tusschen goede en zuivere 
smaak in den éénen of anderen tak van kunst. Het is deze laatste 
alleen die algemeen kan worden, die gevolglijk het doelwit der 
cultuur ten dezen opzichte kan zijn." 

Na een ogenblik stilgestaan te hebben bij het oude Grieken
land, als voorbeeld van een „algemeenen volksmaak, van al-
gemeene verlichting", zegt hij : 

„Wij zien dus bij eene gehele natie die zuiverheid van smaak 
heerschen die bij andere volken en in andere tijden het resultaat 
is van lange en moeilijke oefening; was mooglijk elk Athener 
langs dien weg tot die hoogten geklommen, werd elk hunner 
van jongsaf tot Beeldhouwer, tot Schilder, tot Musicus, tot 
Redenaar opgeleid, dit alleen kon nimmer de enige en voor
name oorzaak zijn. Veeleer is die te zoeken in de afwezigheid 
van alles wat hun smaak vervalschen kon, daarin dat zij niet 
gewoon waren langs hunne straten wanstaltige gebouwen, in 
hunne huizen smaakloos huisraad dagelijks voor oogen te 
hebben, met één woord daarin, dat de wetten van de mode 
meestal met de regels der ware schoonheid overeenstemden." 

Ook nu nog ziet hij de mogelijkheid tot een dergelijke 
staat: 

„Cultuur derhalve, die staat der maatschappij, waarin elk 
bijzonder lid voor de behoeften des levens op de gemakkelijkste 
wijze voldoening vindt, waarin tevens elks verstand zo weinig 
door vooroordelen verduisterd, elks smaak zo verre gezuiverd 
is, als onder de voordeligste omstandigheden der maatschappij 
in 't algemeen geschieden kan, zodanig een staat is niet on
mogelijk, is niet onwaar." 
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In deze beschouwingen over de „Beschaafdheid" heeft 
Nieuwland geprobeerd een bijdrage te leveren voor de oplos
sing van vele problemen. Waar duisternis is, wil hij licht bren
gen ; waar hij onzekerheid en twijfel vindt, zoekt hij naar dui
delijkheid en opheldering; waar hij vooroordeel aantreft en 
valse voorstellingen in kunstzaken, verlangt hij naar waarheid 
en zuiverheid van gevoel. In een chaos van opvattingen gaat 
hij schiftend te werk. Waar mistbanken van onduidelijkheid 
het uitzicht belemmeren, tracht hij deze te verdrijven met de 
kracht van zijn sterke geest. Door zijn voortdurende jacht op 
alles wat niet zeker, duidelijk, waar, zuiver, echt, klaar is, pro
beert hij de duisternis van het ongedefinieerde steeds verder 
terug te dringen. 

Slechts enkele fragmenten uit zijn betoog zijn aangehaald, 
maar ze laten voldoende zien, hoe zijn verrukking over de 
zekerheid en verstandelijke rust die de wiskunde biedt, zich 
op andere terreinen uit in de behoefte aan voortdurende op
heldering van vragen en problemen. 

Sporadisch, waar hij zijn cultuurideaal verwezenlijkt ziet, 
komt hij tot enige versregels. Zo in het gedicht dat hij zijn jong
gestorven vrouw wijdde, daar waar hij terugziet op haar leven 
en karakter : 

„Geen damp van waan, verspreid op volk of eeuw, 
Benevelde bij u het licht der waarheid."23 

In zijn voordracht Over de Gevoeligheid van Hart211, gaat Nieuw-
land op dezelfde manier te werk : gij zoekt licht te brengen in 
duisternis, hij probeert inzicht te krijgen, zodat zijn verstand 
de voldoening heeft, enige wingewesten bij zijn domein te 
hebben gevoegd. Men krijgt soms de indruk dat Nieuwland 
door een zekere onrust gekweld wordt, die bij hem onlust
gevoelens opwekt en hem irriteert, zolang hij nog geen klaar
heid heeft gebracht in problemen die hem bezighouden. Dit 
doet hem de voorzichtigheid niet uit het oog verliezen ; integen-

iS Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland, Haarlem 18273, blz. 33. 
M Gedichten en Redevoeringen van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1824, blz. 174-202. 
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deel, heel behoedzaam verkent hij het terrein, waarop hij zich 
voorgenomen heeft zich te begeven. Hierbij ontveinst hij de 
moeilijkheden niet die hem te wachten staan, maar hij gaat ze 
ook niet uit de weg: 

„Men kan niet nalaten, zelfs bij een oppervlakkig overzigt, 
zich vragen voor te stellen, welker beantwoording ten uitersten 
moeijelijk voorkomt." 

Hij stoot al aanstonds op een groot probleem: moeten wij 
voor- of tegenstanders zijn van het gevoel : 

„Wij kunnen niet anders dan erkennen, dat wij aan de aan
doenlijkheid van ons hart de zuiverste en bestendigste geneug
ten, het genot van vriendschap en liefde, het stille, liefelijke wel
behagen, dat de schoone gewrochten van natuur en kunst in 
ons verwekken, j a zelfs de beweegredenen tot onze beste en 
edelste daden verschuldigd zijn. Aan den anderen kant zien wij 
diezelfde aandoenlijkheid op zoo vele wijzen ontaarden, wij 
zien ons zelven en onze medemenschen door haar alleen in zoo 
vele rampen gedompeld, wij zien haar zoo dikwerf tot misdaden 
van den geweldigsten en nadeeligsten invloed op de rust der 
maatschappij aanleiding geven, dat wij bijna besluiten zouden, 
dat het onze pligt en ons belang zij, haar in ons hart veeleer als 
eene schadelijke en giftige plant te onderdrukken en uit te 
roeijen, dan als eene schoone welriekende bloem te bewaren 
en op te kweeken." (175) 

Hier zoals elders is het hem erom te doen, het valse te ont
maskeren en het ware naar voren te halen. Zijn voornaamste 
opzet bij deze verhandeling is, criteria te vinden, waarmee men 
het ware gevoel van het valse kan onderscheiden. Het gevoel 
en de verbeelding zijn de twee vermogens in de mens, die het 
gemakkelijkst aan de controle van het verstand ontsnappen en 
hun eigen weg gaan. Juist omdat ze zo vlot wegglippen, vormen 
ze een onzeker element, en het is net of Nieuwland er daarom 
wat huiverig voor is en er dus alle belang bij heeft, om er een 
juiste kijk op te krijgen. Opmerkelijk is, dat hij, om waar van 
vals gevoel te onderscheiden, hetzelfde criterium neemt, dat 
bij de exacte vakken ook de norm is bij het oplossen van pro-
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blemen, namelijk de rede en de waarneming. Bij de exacte 
vakken wordt altijd de vraag gesteld : wat zegt het verstand ons 
en wat heeft de ervaring ons in deze te leren? In een breder 
verband zal ik in een ander hoofdstuk hierop terugkomen. 

Ondanks dit criterium, waarvan de toepassing in de exacte 
vakken tot zulke opvallende resultaten leidt, is het toch uiterst 
moeilijk in zaken van gevoel tot evidente conclusies te komen. 
Dit ligt echter niet aan het criterium maar aan de materie die 
beoordeeld moet worden: het gevoel. Nieuwland definieert 
het gevoel als het levendig besef van iets, dat wij voor ons als 
goed of als kwaad, als heilzaam of als nadelig beoordelen. Het 
gevoel is dus een gemoedsstemming, als reactie of begeleidings
verschijnsel opgewekt op grond van een voorafgaand oordeel, 
op een mening of overtuiging. Maar als die mening zaken be
treft, die niet binnen de sfeer van grootheid vallen en dus niet 
wiskundig meetbaar zijn, zal de inhoud van de mening ook niet 
precies omschreven zijn. Buiten de wereld van de meetbare 
grootheden zullen de meningen over dezelfde zaken gemakkelijk 
uiteenlopen. O p dergelijke uiteenlopende opvattingen volgt 
een daarbij aansluitend gevoel, dat dus eveneens sterk zal 
variëren. We staan dus voor het feit dat mensen over hetzelfde 
ding geheel verschillende meningen en bijgevolg totaal ver
schillende gevoelsreacties kunnen hebben : 

„Wij zien dikwerf een gelijk getal van even verstandige 
mensen volstrekt tegenstrijdige denkbeelden en meeningen 
omtrent dezelfde zaak voeden ; en het komt daarbij nimmer tot 
eene algemeene [d.i. algemeen geldende] beslissing, juist omdat 
het in alle geschillen die geen historisch feit of psychische waar
neming betreffen, te veel op elks eigen gevoel en wijze van be
schouwing aankomt, dan dat de eene den anderen daarom
trent volkomen zou kunnen verstaan of overtuigen." (181) 

Hierbij kan het zelfs gebeuren, dat bovengenoemd criterium : 
de rede, aan normkracht inboet en moet wijken voor andere 
factoren, en soms wel zó, dat algemeen erkende, ware en zekere 
conclusies - resultaat van abstract redeneren - in hun tegendeel 
verkeren. Nieuwland geeft twee algemeen erkende waarheden 
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aan, waarvan het tegenovergestelde geheel natuurlijk en waar 
kan worden door middel van omstandigheden die sterker zijn 
dan de rede: 

„Dat overspelige liefde af te keuren is, 
dat het onnatuurlijk is, hetgeen wij liefhebben te mishande
len,... 

blijft overal en altijd waar en zeker. Doch de heerschappij der 
gewoonten en der wetten is zoo sterk en onverwinnelijk, dat zij, 
in sommige omstandigheden, dat geen natuurlijk en algemeen 
maakt, hetwelk, in het afgetrokkene beschouwd [dus volgens 
het toegepast criterium], geheel tegen natuur en waarheid 
schijnt te strijden." (180) 

Als toelichting geeft hij enkele voorbeelden. Eerst hoe de 
met het criterium van de rede vastgestelde waarheid dat over
spelige liefde is afte keuren, plaats moet maken voor het tegen
overgestelde, dat dan bovendien nog als natuurlijk en algemeen 
aanvaardbaar wordt gezien : 

„Waar gelijkheid van staat en zuiverheid van zeden nog de 
heilige betrekking tussen huwelijk en liefde ongeschonden be
waarden, daar is ontrouw eene verfoeijelijke misdaad; daar 
onteert de zanger van onwettige liefde zichzelven en zijne kunst, 
en ontmoet bij zijne landgenooten en toehoorders de verdiende 
verachting: het gevoel dat hij schildert, is, in die omstandig
heden, valsch en schadelijk. 

Doch in eene maatschappij, waar hebzucht en staatzucht 
en bederf van zeden het huwelijk vernederden en deden ont
aarden tot eene op belang gegronde overeenkomst, die niets 
gemeens heeft met vereeniging der harten, waar de gevoelige 
nog onbedorvene vrouw de prooi van eenen onwaardigen echt
genoot, de edeldenkende jongeling het slachtoffer eener buiten
sporige huisvrouw wordt, daar herneemt de natuur hare regten, 
de Cicisbeo wordt voor de vrouw, de minnares voor den man, 
hetgeen de gade niet zijn kan of zijn wil. In zulke maatschappij
en leefden Tibullus, Propertius, Rousseau, en schaamden zich niet 
hunne onwettige, doch door de omstandigheden veredelde, 
liefde in gezangen en belijdenissen te vereeuwigen." (180) 
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Vervolgens een voorbeeld hoe de aangegeven tweede waar
heid, dat het onnatuurlijk is, hetgeen wij liefhebben te mis
handelen, in het tegenovergestelde kan omslaan, tegen het 
criterium van de rede in, maar gerechtvaardigd door andere 
factoren : 

„Bij volken, daar opvoeding, wetten en gewoonte den man 
tot eenen despotieken beheerscher verheffen, de vrouw tot cene 
gedienstige slavin vernederen, daar kan ook de teederste ver-
eeniging de sporen dier ruwheid niet wegwissen. Propertius en 
Ovidius sloegen en mishandelden hun geliefden, en vraagden 
haar naderhand in smeekende verzen om verschooning." (180) 

Nieuwland bemerkt, dat de gevoelsmaterie te glibberig is, 
dan dat de criteria van de exacte vakken er met volledig succes 
op van toepassing zouden kunnen zijn en dus tot evidente con
clusies zouden leiden. Juist wat abstract zeker lijkt, komt toch 
in het dagelijks leven dikwijls in zijn tegendeel te verkeren. 
Daarom verwondert ons zijn opmerking niet: 

„De bijgebragte voorbeelden (zijn) genoegzaam om te 
toonen, hoe behoedzaam wij zijn moeten in het beoordeelen 
van hetgeen waar en natuurlijk is, met betrekking op sentimen
tele voorstellingen." (180) 

De gevoelswereld ontsnapt aan de verstandelijke grijpbaar
heid ; daarom is er ook dikwijls geen zekerheid te krijgen in veel 
aangelegenheden die daarop betrekking hebben. De inhoud 
van de begrippen waarmee gewerkt wordt, is veranderlijk en 
genuanceerd ; daarom is er geen overeenstemming. Nieuwland 
weet nu in ieder geval, dat dit zo is en waarom dit zo is. Waar 
geen wiskundige grootheden, over wier begrippeninhoud dis
cussie niet mogelijk is, gehanteerd worden, daar kan zelfs een 
wiskundige betoogwijze nooit onfeilbare conclusies opleveren. 
Misschien met een beetje spijt verzekert Nieuwland ons, dat 
er in kwesties van gevoel geen absolute zekerheid bestaat; hij 
keert terug naar zijn uitgangspunt en formuleert nog even 
scherp de bevindingen van zijn onderzoek: 

„Wij zullen ons herinneren, dat alle gevoel op zekere meening 
gegrond is, die van de onze verschillen kan, en bij onderschei-
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dene menschen waarschijnlijk verschillen zal, dewijl zij altoos 
zaken betreft, die voor geen wiskundig betoog of natuurkundige 
proef, en dus ook voor geene algemeene overeenstemming vat
baar zijn." (184) 

Nieuwland geeft nog een tweede criterium, om waar en vals 
gevoel te onderscheiden. Volledigheidshalve volgt dit hier; 
het is te zien als de zoveelste uiting van zijn constante neiging, 
om de materie waarmee hij bezig is, verstandelijk te doorlich
ten. Hierdoor wordt het probleem dat hem intrigeert, zoal niet 
volkomen opgelost, in ieder geval tot groter klaarheid gebracht. 

Dit tweede criterium nu is het verband waarin sommige 
voorwerpen, die zich voor onze geest opdoen en ons gevoel op
wekken, natuurlijk of toevallig staan tot andere. Het gevoel dat 
zij opwekken kan dikwijls door dit verband grotendeels oor
spronkelijk, en zeer natuurlijk en waar zijn, ofschoon het buiten 
betrekking op die associatie van denkbeelden, buitensporig en 
vals zou kunnen schijnen: „Eene verwelkende roos heeft niets 
in zichzelve, dat eenen sterken en duurzamen indruk op ons 
hart kan maken; het kan ons spijten, dat zij onzen tuin niet 
meer met haren gloed verlevendigt, en met hare geuren bal
semt, maar het is geen verlies dat ons diep en aanhoudend be
droeven zal.. . Doch wie zich, op het gezigt eener verwelkende 
roos, in overpeinzing van den korten duur der menschelijke 
gelukzaligheid verliest, zich weemoedig de dierbare panden 
herinnert, die een ontijdige dood hem ontrukte... dien zullen 
de tranen, door dat gevoel uit de oogen geperst, ook bij den 
koelsten wijsgeer, niet onteeren of bespottelijk maken. 

„ô Anna! schoone roos ! wat was uw luister kort! 
Ontloken 's morgens vroeg, 's voormiddags reeds verdord ! 
Aurora erfde uw' blos, den Zefir liet ge uw' geuren, 
Uw doren steekt in 't hart van ons die om u treuren." ( 185) 

Evenals bij het eerste criterium verlangt hij hier de garantie 
van een koel redenerend verstand voor de echtheid van het 
gevoel. 
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Dit is slechts een kleine bloemlezing uit de vele pogingen 
die Nieuwland in deze voordracht doet om met zijn geest in 
de baaierd van twijfels en duisternissen door te dringen en 
zodoende te komen tot inzicht en klaarheid en zekerheid. 

In zijn inaugurale rede, gehouden te Leiden, 28 september 
1793, en waarvan hij een Nederlandse vertaling heeft gemaakt, 
die gedeeltelijk in zijn nalatenschap is gevonden,25 openbaart 
Nieuwland dezelfde eigenschap van zijn geest. Hij is uit op 
onzekerheden, twistpunten en geschillen. Zo hij ze al niet 
volledig kan oplossen, wil hij in ieder geval de oorzaken na
vorsen en op zijn minst wat ophelderingen geven. 

We zullen alleen wat grepen uit de inleiding nemen, omdat 
het ondertussen vertrouwd geworden procédé hieruit al vol
doende blijkt. 

Hij zit al direct midden tussen de problemen : 
„Wanneer het er op aankomt om den graad van voortreffe

lijkheid, die aan de kunsten in het algemeen geredelijk toe
gekend wordt, behoorlijk over derzelver onderscheiden takken 
te verdelen, om ieders rang onder de overigen te bepalen en 
aan te wijzen, dan bemerkt men weldra, dat het oordeel zelfs 
van zodanige Rechteren welke men noch van onbevoegdheid, 
noch van onbillijkheid verdenken kan, onderling hemelsbreed 
verschilt." 

Kwesties en twijfels genoeg, die wel niet voor volledige oplos
sing vatbaar zullen zijn (bekwame rechters verschillen immers 
hemelsbreed). Maar hij wijst meteen de oorzaak aan, dezelfde 
die ook de problemen bij het gevoel en trouwens alle geschillen 
buiten de exacte vakken de weg naar een evidente conclusie 
verspert: de begrippen waarmee gewerkt wordt, zijn naar hun 
inhoud niet volkomen omschreven en bepaald - dit is immers 
alleen bij begrippen van grootheid het geval - , en daarom zijn 
de redeneringen met behulp van deze begrippen opgebouwd, 
nooit algemeen geldend en ieder overtuigend: 

44 Petri Nieuwland, Scripta Mathematica, U.B.L. Westeur. Hs. XVIII, N 950, 
I, 12, Over den Toestand der Natuurkundige Wetenschappen. 
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„En in de daad, wij hebben geene reden om ons over dat 
verschil [in opvattingen] te verwonderen, indien wij nagaan, 
hoe los en onzeker die gehele beslissing is, waarbij elk der ver
schillende kunsten en wetenschappen op hare juiste waarde 
zou geschat en bepaald worden. Immers indien wij alleen 
derzelver nuttigheid in rekening wilden brengen, zouden wij 
die benaming en bepaling van nuttigheid zelve zeer onbepaald 
vinden, en vatbaar voor verschillende, naar ieders oogmerk 
ingerichte uitleggingen." 

De kwaal van onzekerheid zit dus tot in de wortel van de 
redenering, de begrippen, en alles wat er uit opgroeit, draagt 
er het merkteken van. Als er bovendien nog wat sentiment bij
komt, kan dit tot gevolg hebben, dat twee groeperingen, die 
nota bene krachtens hun beroep de waarheid en de schoonheid 
dienen, tegen elkaar in het harnas gejaagd worden: 

„In het bijzonder voelde ik mij door spijt getroffen, dat juist 
die beide dassen (familiae) van geleerden elkander met de 
minste broederliefde behandelen, waarvan de eene bij uit-
stekendheid den naam voert en vordert van Wijsbegeerte en 
Natuurkunde, en zich dus opdoet als bijzonder de natuur en de 
waarheid li evende, terwijl de andere door den naam zelven van 
Fraaije en Beschaafde Letterkunde dien zij draagt, aanduidt en 
voorgeeft, dat zij het gevoel voor al wat schoon, bevallig en wei-
voegende is, aankweekt en scherpt." 

Gevoelsmotieven alleen kunnen echter in dit geval nooit de 
enige reden zijn van de botsing der meningen: 

„Terwijl ik dus in de schriften en gesprekken van geleerde 
lieden overal sporen ontdekte van deze wedkamp of vijand
schap, naarmate men de zaak met eene zachtere of scherpere 
benaming wil uitdrukken, vond ik mij echter en buiten staat 
en ongenegen, om de oorzaken daarvan geheel en al uit nijd of 
onwetendheid af te leiden. Tevens scheen mij het onderzoek 
dier oorzaken van het uiterste gewigt te zijn, dewijl ik begreep, 
dat men dezelven eerst naauwkeurig moet nagaan en ontwikke
len, eer men iets bepalen of beslissen kan." 

Toch wil hij dit niet doen „met zulk een oogmerk, alsof ik 
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waande in staat te zijn van het hangende pleitgeding ten dezen 
opzichte tot eene volkomene beslissing te brengen; om dit te 
doen, ben ik niet ervaren, om zulks voor te geven, niet vermetel 
genoeg, maar om aan U, als onpartijdige Rechteren enige aan
merkingen voor te dragen, die ter beoordeling van dat geding 
van dienst kunnen zijn." 

Uit zijn eigen geschriften is het wel duidelijk geworden, dat 
Nieuwland een grote zekerheidsbehoefte in zich omdraagt. De 
waarborg dat iets zó is en niet anders, bieden in de wetenschap 
alleen de exacte vakken. Om deze reden alleen prijst Nieuwland 
de wiskunde. Hij kan er zelfs over in dichterlijke verrukking 
geraken en midden in een betrekkelijk exact betoog gebeurt het 
soms, dat gave dichtregels moeiteloos uit zijn pen vloeien. 

Begeeft hij zich op ander terrein, dan doet hij voortdurend de 
ervaring op, dat hier niet dezelfde evidentie heerst. Toch kan 
hij de neiging naar een zo groot mogelijke klaarblijkelijkheid 
niet onderdrukken. Het is bij hem a.h.w. een levensbehoefte 
geworden, om alles te doorlichten en zoveel mogelijk onder de 
controle van zijn verstand te brengen. Daarom houdt hij zich 
bij voorkeur bezig met problemen en twistpunten die op de 
verschillende terreinen liggen van wetenschap en kunst. Daar
om achtervolgt hij ongegronde meningen, waandenkbeelden 
en valse opvattingen en is pas gerustgesteld, als hij zoveel 
mogelijk de waarheid en zekerheid er voor in de plaats heeft 
gesteld. 

Men kan zich afvragen, of de zekerheidsbehoefte bij Nieuw
land enkel een kwestie is van gewoonte ten gevolge van zijn 
toeleg op de wiskunde. Of moeten we iets dieper zoeken en zijn 
aanleg en karakter misschien zo begrijpen, dat een dergelijke 
geesteshouding zich gemakkelijk vastzet? Van Swinden licht 
ons over het een en ander in: 

„Alle geluid, j a alle snelle en onverwagte beweging deed 
Nieuwland sidderen; het geluid van een viool, inzonderheid, 
bragt, toen hij een kind was, zijn zenuwgestel in wanorde, tot 
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hevige bewegingen toe: een kuiper, die, wanneer Nieuwland 
voor bij ging, toevallig zijn werk hervattede, verschrikte hem, 
en perste hem onwillige tranen af. De snelheid des bliksems, 
het gebulder van den donder bragten hem in grooten angst: 
en het is niet dan in rijper jaren, dat Nieuwland, door redene
ring, met zich zelven, als 't ware, geweld aan te doen, dit gebrek 
voor het grootste gedeelte heeft verbeterd, hoewel hij het 
nimmer geheel heeft kunnen overwinnen. Er is altoos bij hem 
eene zeer groóte vreesachtigheid overgebleven, eene neiging 
tot angst, die hij zelf kende, die hij onder zijn grofste gebreken 
telde, die hij trachtte te boven te komen, en die hem geenszins 
uit zedelijke oorzaaken, uit het gemoed voortkwam, of in eenig 
opzicht moreel was, eenigen invloed had op de waare grootheid 
van zijne ziel, hem immer belettede iets, dat hij oordeelde te 
moeten doen, werkstellig te maaken, of hem van goede daa-
den terughield: neen; die vreesachtigheid, die soort van angst, 
of zo men wil van bekommering, was enkel lichaamlijk, geheel 
physiek."28 

En op een andere plaats: „Zijne vreesachtigheid was slechts 
eene vatbaarheid, om door alles wat schielijk treft op een on
willige wijze sterk aangedaan te worden."27 

Jer. de Bosch I I I bericht: „Nieuwland was teder van gevoel; 
nederigheid en zachtmoedigheid waren de eigenlijke kenmer
ken van zijn jeugdig hart, waaruit nu en dan eene ongewoone 
verlegenheid en sterke vrees geboren wierden."28 

Uit deze teksten is op te maken, dat Nieuwland zich niet op 
zijn gemak voelt en door onrust overvallen wordt, als hij iets 
ontmoet wat zijn verstand niet direct onder controle heeft. 
Hij krijgt een angstgevoel, als hij voor iets komt te staan, dat 
hij niet gemakkelijk of onmiddellijk met zijn verstand beheerst. 
Daarom heeft een volle vergaderzaal voor hem een onbestemde 
dreiging: „Hieruit [uit zijn vreesachtigheid] ontstond, dat 
Nieuwland zich zeer zelden, en niet dan uit noodzakelijkheid 

ы J. H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, blz. 46. 
· ' idem, blz. 136. 
" idem, 
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of dringende gevoegsaamheid, in talrijke vergaderingen begaf, 
en 'er nimmer geheel vrij van ongerustheid zat."29 

Ook in zijn gedichten zijn hier en daar aanwijzingen voor 
deze gemoedsstemming. Wat te denken van het zoeken van zijn 
toevlucht op de schoot van zijn geliefde, om aan gevaar te ont
komen. Is het niet juist het tegengestelde van wat men van een 
man zou verwachten? 

„Te rusten in uw' schoot, voor geen gevaar bevreesd, 
Wat heil, tot geenen prijs te hoog, te duur verkregen, 
Te groot voor tong en pen, naauw vatbaar voor mijn geest."30 

Bij zijn vrienden zoekt en vindt Nieuwland eenzelfde soort 
veiligheid en geborgenheid: 

„Want vrienden heb ik, ware vrienden; 
Die door hunn' trouwen, eedlen zin, 
Sinds lang van mij dien naam verdienden ; 

Die blijven zouden in den nood ; 
Als alle vreemden mij verlieten; 
In wier vertrouwelij ken schoot 
Ik liefen leed steeds uit dorst gieten!"31 

Terwijl hij dappere strijders lof toezwaait voor hun moed in 
gevechten, geeft hij zijn eigen vrees voor wapens toe: 

„Versmaadt het kransje niet, dat mijne hand u vlecht! 
Ik, wien een bloote kling van siddring doet verbleeken, 
Wiens zachtgevormde ziel voor bloed en wapens gruwt,"32 

Zou men aan de hand van deze teksten niet het vermoeden 
mogen uiten, dat Nieuwlands toeleg op de wiskunde meteen 
een soort vlucht is in de veiligheid en de rust? Combineert hij 
zelf niet herhaaldelijk de onfeilbare zekerheid van de wiskunde 
met rust en kalmte van de geest? Als dit zo is, dan is het hem 

" idem, blz. 46. 
, 0 Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland, Haarlem 1827°, blz. 6. 
" idem, blz. 18. 
" idem, blz. 63. 
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in deze gevallen niet zozeer begonnen om de zekerheid als 
zekerheid, maar om de zekerheid als middel naar innerlijke 
rust. Met het oog op de feiten uit zijn leven en gezien zijn soms 
uitdrukkelijke toespelingen in zijn teksten, lijkt me het geuite 
vermoeden niet gewaagd. Hoe het ook zij, in ieder geval is 
Nieuwlands verknochtheid aan de wiskundige zekerheid een 
opvallende trek van zijn geestelijke constitutie. En deze blijft 
merkbaar, ook als hij zich buiten het terrein van de wiskunde 
of de exacte vakken begeeft en onderzoekingen verricht op het 
gebied van kunst, cultuur, filosofie en psychologie. 
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HOOFDSTUK б 

VERHOUDING TUSSEN WISKUNDE 

EN ANDERE WETENSCHAPPEN 

I. Analyse en synthese1 

De wiskundige komt bij het oplossen van zijn problemen tot 
zekere conclusies. Deze zekerheid heeft een geheel eigen ka
rakter. Nieuwland ontving in Leiden zijn wijsgerige vorming 
van D. van de Wijnpersse. Het handboek dat deze voor zijn 
colleges gebruikte, had hij zelfgeschreven.2 Nieuwlands den
ken werd erdoor in vaste banen geleid. Van de Wijnpersse nu 
geeft een uiteenzetting van de zekerheid, die ongetwijfeld het 
geestelijk bezit geworde» is van Nieuwland : „De zekerheid is 
eene wel gegronde overreeding van de waarheid... Wij spreken 
hier van de Redenkundige zekerheid {certitudo Logica) dat is, van 
ons verstand en onze beoordeeling; welke men wel onder
scheiden moet van de wezenkundige (ontologica) zekerheid, dat is, 
van de zaak zelve, of van het voorwerp." (188) Deze zekerheid 
is onmiddellijk of middellijk en loopt parallel met de onmiddel
lijk of middellijk gekende waarheid. De onmiddellijk gekende 
waarheden zijn die, „in welke de onderlinge vergelijking alleen 
van het onderwerp en gezegde, aan de ziel hunne overeen
komst, of strijdigheid, doet bevatten." Hiertoe behoren de waar
heden, „in welke de kundigheid van het onderwerp zelve dui
delijk het gezegde opgeeft. Gelijk, het geheel is grooter, dan 

1 Emile Meyerson, Du cheminement de la Pensée, Paris 1931, vooral Livre I, 
chap. I ; Livre II, chap. IV; Livre III, chap. I ; André Robert, Descartes et l'analyse 
des Amiens, in Archives de Philosophie, vol. XIII, 1937, biz. 221-243; H.J. E. Beth, 
Newtons „Principia", Groningen 1932, vooral dl. I, voorbericht; dl. II, 142; 
E. J. E. Huffer, Wiskunde een deductieve wetenschap, Roermond-Maaseik 1946. 

2 D. van de Wijnpersse, Onderwijs in de Redenkunde, naar den tweeden druk in het 
Nederlands vertaald door J. J. Le Sage Ten Broek, Rotterdam 1780. 
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eenig gedeelte van het zelve; een driehoek heeft drie hoeken. 
Zoodanige zijn alle de beginselen der reden (principia rationis), 
of de eerste waarheden (veritates primae), welke dikwijls ook 
de aan onze ziel eigene (noëticae), of ingeschapene (innatae) 
waarheden genaamd worden. Insgelijks die, welke door de be
paalingen (definitiones) der zaaken zelve uitdrukkelijk opge-
geeven worden. 

Men noemt daarom dezulke waarheden, waar in het onder
werp en het gezegde hetzelfde te kennen geeven (veritates 
identicae), gemeenlijk grondregels (axiomata)." (190) Ook de 
beginselen der ondervinding (principia experientiae) moeten 
hieronder gerekend worden. 

Middellijk gekende waarheden zijn die, „in welke de betrek
king van het gezegde tot het onderwerp ons niet bekend wordt 
zonder behulp van eenig middel." (193) Zoals bijv. dat onze 
ziel een zelfstandigheid is, door God geschapen. Men kan er 
niet aan twijfelen, „dat alle middellijke zekerheid, en de regels 
zelve, naar welke die verkreegen moet worden, nergens anders 
hunnen grond kunnen hebben, dan in de waarheden, welke 
door haar zelve zeker zijn, dat is, in de onmiddellijke zekerheid 
zelve." (195) 

De zekerheid (certitudo) wordt onderscheiden in „eene Wis
kundige (Mathematica), en Zedelijke (Moralis). Door de eer
ste verstaat men de zekerheid, zoo van de beginselen der reden 
en ondervinding, als van de besluiten, welke door eigene rede
neering daar uit afgeleid zijn." (205) De laatste heeft zijn grond 
in het gezag van een getuigenis. 

In de zuivere wiskunde wordt een absolute zekerheid bereikt. 
Zoals Nieuwland reeds zei komt dit, omdat de begrippen van 
kwantiteit, waarmee in de wiskunde gewerkt wordt volmaakt 
bepaald zijn en dus elke betekenisnuance en bijgevolg elk mis
verstand uitsluiten. Deze gedachte is ook te vinden in het hand
boek van zijn hoogleraar: 

„Nergens anders pleegt de nauwkeurigheid van betoogen zoo 
zeer alle dwaaling en geschil te weeren, als in de zuivere wis
kunde. Waar van oorzaak is, niet alleen dat in dezelve alleenlijk 
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gehandeld wordt van kundigheden, welke in het afgetrokken 
moeten beschouwd worden, zonder toepassing op wezenlijke 
zaaken : maar ook, dat die omtrent enkele grootheden en figu
ren verkeert, welke, meer naar onze zinnen geschikt, en gemak
kelijker te onderscheiden zijnde, de twijffelachtigheid met kragt 
uitsluiten ; terwijl in de overige weetenschappen wordt gevraagd 
na der dingen innerlijke hoedanigheden, kragten, en verbinte
nissen, welke veelvuldig en moeielijk te bepaalen zijn, of na 
gebeurde zaaken, welke met veel arbeid moeten onderzogt 
worden." (391, 392) 

Maar begrippen alléén zijn nog geen conclusies, m.a.w. om 
tot een betoog te komen of tot het oplossen van een probleem, 
moet met deze begrippen gemanoeuvreerd worden, ze moeten 
in een bepaalde verhouding tot elkaar staan, zodat uit het een 
het ander kan afgeleid worden. 

Bij het oplossen van stellingen en het maken van berekenin
gen gaat de wiskundige niet willekeurig te werk. Hij houdt er 
een eigen methode op na die een bepaalde denktrant verraadt, 
die hij in wiskundig tekenschrift op papier projecteert, maar 
die hij eventueel ook wel in alfabetische taal zou kunnen weer
geven. Een wiskundige stelling, tot een oplossing uitgewerkt, 
die in een opstel „vertaald" zou worden, zou iedereen duidelijk 
laten zien, hoe de redenering verloopt. 

De algebraïsche redeneerwijze nu staat bekend als de analy
tische methode. In het handboek dat Nieuwland gebruikte, 
staat deze duidelijk omschreven: 

„De ontbindende leerwijze (methodus analytica), of de leer
wijze van ontbinding, of oplossing (resolutionis), noemt men 
die, welke duistere dingen gevoegelijk door de navorsching 
van hunne beginselen leert ophelderen. Volgens die leerwijze 
naamlijk wordt het verstand geleid van samengestelde dingen 
tot eenvoudige, van bijzondere tot algemeene, van uitwerkselen 
tot hunne oorzaaken, en van gevolgen tot het geen voor dezelve 
voorafgaat, met één woord, van die dingen, welke laater, tot 
die, welke eerder zijn. 

Zij komt daarom te pas in het navorschen van de inwendige 
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geaartheid der zaaken, in het opsporen van de grondslagen der 
gekende waarheden, in het ontdekken van de oorzaken der 
uitwerksels, in het opmaaken van de duidelijke beginselen der 
kunsten en wetenschappen... Hier uit blijkt, waarom zij ook 
de leerwijze van uitvinding (methodus inventionis) genaamd 
wordt." (363) 

Algebra is dus een analytische wetenschap. Ook Nieuwland 
is van deze mening en sluit zich graag aan bij een uitspraak 
van La Voisier:3 

„L'algebra est la Methode Analytique par excellence: elle 
a été imaginée pour faciliter les opérations de l'esprit, pour 
abréger la marche du raisonnement, pour referrer dans un petit 
nombre de lignes ce qui aurait exigé un grand nombre de pages 
de discussions; enfin pour conduire d'une manière plus com
mode, plus promte, et plus pure à la solution des questions tres 
compliquées." 

Niet alleen de algebra is een analytische methode, ook de taal 
in het algemeen is als zodanig te beschouwen. Wederom maakt 
Nieuwland de woorden van La Voisier tot de zijne: 

„L'algebra est une veritable langue... Ainsi une methode 
analytique est une langue, une langue est une methode analy
tique, et ces deux expressions sont dans un certain sens syno-
nimes." 

Door de wiskunde te laten zien als een taal, en door de taal 
te zien als een analytische methode, die van nature eigen is aan 
de wiskunde, slaat de wiskundige hier een brug van de wis
kundige wereld naar die van de taal, of liever, naar heel het 
terrein waar gebruik gemaakt wordt van taal. Daar hij wiskun
de en taal allebei ziet als analytische methoden, zal hij proberen 
in zijn taalgebruik zijn gedragslijn als wiskundige tot op zekere 
hoogte te handhaven en de taal ook inderdaad als een analy
tische methode te hanteren, ook bij het beoefenen van andere 
dan wiskundige wetenschappen. Het benaderen, behandelen 
en oplossen van vraagstukken en problemen zal hij bij voorkeur 

* De volgende citaten zijn afkomstig uit Petri Nieuwland, Scripta Mathematica, 
U.B.L. Westeur. Hs. XVIII , N 950,1, 10: Over de Wiskunde. 

237 



doen volgens de analytische methode, die zo karakteristiek is 
voor de algebra. Zijn denkwijze zal dus plus minus dezelfde 
blijven : 

„De bedoeling der talen is niet enkel, gelijk men gemeenlijk 
gelooft, het uitdrukken der denkbeelden door tekens en beel
den, maar zij zijn bovendien in de daad analytische methoden, 
met welker behulp wij van het bekende tot het onbekende 
voortgaan en tot zekeren trap toe de handelwijze der wiskun-
stenaren volgen." 

In dit citaat duidt de uitdrukking „tot zekeren t rap" op een 
voorbehoud. Nieuwland neemt hier stelling in een strijd
vraag. De wijsgeren waren het er in die tijd niet over eens, in 
hoeverre een gelijkschakeling mogelijk was in de manier waarop 
men de exacte vakken beoefende en in die welke gebruikelijk 
was bij de geesteswetenschappen.4 Gezien het voorbehoud is 
Nieuwland huiverig voor een volledige toepassing van de wis
kundige methode op de overige wetenschappen. Hij bestrijdt 
dan ook degene die beweert, dat er een algemene taal mogelijk 
is, die voor alle wetenschappen hetzelfde karakter draagt en 
op alle terreinen waarop de menselijke geest zich begeeft, toe
pasbaar is: 

„Men weet dat het denkbeeld eener algemene taal, die voor 
alle wetenschappen, ten minste voor alle afgetrokkene weten
schappen 'tzelfde doen zou 'tgeen de wiskundige tekens voor 
de theorie der grootheden doen, eene der geliefdste denkbeel
den was van den diepdenkenden en alles omvattenden wijsgeri-
gen geest van Leibniz. - Indien de denkbeelden [begrippen] 
die het onderwerp der wetenschappen uitmaken even volmaakt 
bepaald waren als die der wiskunde, zouden zij voorzeker ins
gelijks voor een dergelijke taal vatbaar zijn: en daar Leibniz 
zijn metaphysisch leerstelsel voor even onwrikbaar, even vol
komen bewezen hield, als een voorstel van Euclides, moest hij 
natuurlijk op dit denkbeeld komen en hetzelve als uitvoerlijk 

* Zie hierover E. J. Dijksterhuis, De Mechanisering van het Wereldbeeld, Amster
dam 1950; Ferd. Sassen, Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland tot het einde der 
negentiende eeuw, Amsterdam 1959, 2e en 3e hoofdstuk. 
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beschouwen.5 Doch indien het waar is, dat de zekerheid der 
morele en metaphysieke waarheden eigenaartig onderscheiden 
is van die der wiskundige waarheden ; dat die denkbeelden in 
de eerst genoemde wetenschappen, hoe eenvoudig en klaar zij 
ook mogen schijnen, nimmer voor dien graad van bepaling 
vatbaar zijn als de denkbeelden van grootheid, dan is de uit
vinding van zodanig eene taal chimericq en onuitvoerlijk -
In zoverre dezelve te vinden is, is zij gevonden - zij is niet 
anders dan de wiskunde zelve." 

Nieuwland wijst dus in deze verhandeling de extreme op
vatting van de hand. Hij dwingt de geest niet, om alles onder 
te brengen in formules, lijnen, driehoeken en cirkels. Hij wil 
alleen „tot zekeren trap toe de handelwijze der wiskunstenaren 
volgen", bij het beoefenen van andere wetenschappen en dit 
bestaat hierin, dat hij de talen beschouwt als „analytische 
methoden, met welker behulp wij van het bekende tot het 
onbekende voortgaan." Hij blijft er zich echter van bewust, dat 
alle niet-wiskundige denkbeelden niet volmaakt bepaald zijn, 
en dus de kiem in zich dragen van alle onzekerheid, twijfel en 
wanbegrip. 

Van zijn gematigd standpunt spreekt hij eveneens in zijn 
Cogitationes Philosopkiae* Het gaat hier uiteraard alleen om het 

5 Descartes was reeds van deze opvatting. In een brief van 20 nov. 1629 
(Amsterdam) aan de R. P. Mersenne schrijft hij: „Et si quelqu'un avait bien 
expliqué quelles sont les idées simples qui sont en l'imagination des hommes, 
desquelles se compose tout ce qu'ils pensent, et que cela fust receu par tout le 
monde, j'oserois espérer ensuite une langue universelle fort aisée à aprendre, 
à prononcer et à écrire, et ce qui est le principal, qui aideroit au jugement, 
luy representant si distinctement toutes choses, qu'il luy seroit presque impos
sible de se tromper; au lieu que tout au rebours, les mots que nous avons 
n'ont quasi que des significations confuses, ausquelles l'Esprit des hommes s'estant 
accoutumé de longue main, cela est cause qu'il n'entend presque rien parfaite
ment. Or je tiens que cette langue est possible, et qu'on peut trouver la science de 
qui elle depend, par le moyen de laquelle les Paysans pourroient mieux juger de 
la vérité des choses, que ne font maintenant les Philosophes. Descartes, Discours 
de la Methode, Paris MCMXXV, Pensées et Fragments, p. 176. 

• U.B.L. Westeur. Hs. XVIII , N 950, V, 3 : Petri Nieuwland, Phüosophica et 
Physica varia, waaronder: Cogitationes Philosophicae. „Nihil sanae veraeque philo-
sophiae metaphysicae progressibus magis nocuisse arbitrer, quam nimium stu
dium methodi mathematicae in omnibus sequendae. Simul autem ad notiones 
metaphysicae rite intelligendas, distinguendasque, nihil utilius judico quam 
matheseos etiam sublimioris accurata cognitio et rectus usus. Plurima sunt prin-
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verband tussen wiskunde en filosofie, maar het draagt veel bij 
tot verduidelijking van zijn mening: 

„Ik ben van mening dat niets de vooruitgang van de gezonde 
en ware metafysica meer schade heeft toegebracht dan de al te 
grote ijver om de mathematische methode in alles te volgen. 
Tevens echter ben ik van oordeel dat niets nuttiger is om meta
fysische begrippen goed te doorzien en te onderscheiden dan 
een nauwkeurige kennis en het juiste gebruik van de wiskunde, 
ook van de hogere. Er zijn zeer veel principen die geacht wor
den alleen eigen te zijn aan de wiskundigen, maar die me toe
schijnen veel licht in de zaken te zullen brengen als ze voor
zichtig overgebracht worden naar andere delen van de filosofie. 
Zo is wat de Moraal betreft dikwijls 't begrip der maxima en 
minima verwaarloosd. De ware betekenis ervan is die van 't 
volksgezegde: het hoogste recht in het ergste onrecht. Rousseau beging 
een dwaling toen hij zei dat de burgerlijke samenleving nuttig 
is voor het mensdom en dat dit nut meer bleek naarmate een 
groter aantal mensen op een kleiner oppervlak verzameld te
zamen leven. Dit volgt allerminst maar bevat zeer zeker 't 
maximum. Zo ook kan die beroemde twist tussen verdedigers 
enerzijds van de vrijheid die Indifferentisme wordt genoemd 
en anderzijds van de morele dwang, weliswaar niet worden 
opgelost, maar enigszins verduidelijkt worden door deze over
weging, dat die dwang, welke 't dan ook moge zijn, die door de 
laatsten wordt geacht aanwezig te zijn bij 't maken van een 

cipia quae solis mathematicis propria habentur, sed quae ad alias Philosophiae 
partes caute traducta, multum lucis allatura mihi videntur. In ipsa Morali parte 
v.g. saepissime neglecta est maximi minimique notio. Hic verus est sensus vulgati 
dicti summum jus summa injuria. Errorem commisit Rossavius, si, inquit, societas 
civilis humano generi sit utilis, ас magis haec utilitas patebat, quo major hominum 
copia arctius in spatium congregata simul vivit. Hoc minime sequitur sed maxi
mum certissime obtinet. Sic et celeberrima illa contentio inter Libertatis, quae 
Indifferentiae dicitur ab una et necessitatis moralis ab altera defensores, non ad 
exitum quidem perduci, sed illustrari tarnen quodammodo possit ex hac con-
sideratione, necessitatem illam, quamcunque, quam in eligendo agendoque 
adesse posteriores volunt, minime tarnen constanter esse nisi pro temporis elemento, 
quale per dt Mathematici intelligi soient. Omnino, verus matheseos in aliis 
disciplinis usus, non in eo consistit, ut omnia in formulas et syllogismos cogantur, 
sed ut acuatur judicium, et notiones acquirantur et adhibeantur, quantum fieri 
potest, certae, definitae, adaequatae." 
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keuze en bij ons doen en laten, geenszins constant is tenzij voor 
'n korte tijd zoals Mathematici dit gewoon zijn te begrijpen 
door middel van een bewijsvoering. Het juiste gebruik van de 
wiskunde op andere terreinen van kennis bestaat in geen geval 
hierin dat alles in formules en syllogismen wordt ondergebracht, 
maar dat het oordeel wordt gescherpt, en dat begrippen wor
den verkregen en aangewend, die voor zover mogelijk is, zeker, 
precies bepaald en adaequaat zijn." 

Nieuwland blijft realist genoeg, om te erkennen, dat de wis
kundige zekerheid elders niet mogelijk is, omdat het materiaal 
waarmee gewerkt wordt, zich daartoe niet leent: immers de 
begrippen zijn naar inhoud niet precies bepaald. Dit verhindert 
hem echter niet, om de wiskundige methode er tot op zekere 
hoogte op toe te passen en te doen wat mogelijk is, n.l. met 
zo nauwkeurig mogelijke denkbeelden en met behulp van 
de analytische denkwijze tot zojuist mogelijke conclusies te 
komen. 

Waar Nieuwland zich buiten het terrein van de exacte vak
ken beweegt, behoudt hij een tweevoudige wiskundige trek; 
de drijfveer die hem én in de wiskunde én elders beweegt is het 
verlangen naar zekerheid; vervolgens is de methode die hij 
gebruikt om het beoogde doel te bereiken zowel in de wiskunde 
als elders dezelfde, n.l. de analytische denkwijze. 

De analytische methode is karakteristiek voor de algebra, 
en houdt in, dat de ter beschikking staande gegevens in een 
equatie of vergelijking gebracht worden, die vervolgens 
geanalyseerd wordt, ten gevolge waarvan de onbekende 
die gezocht wordt zich noodzakelijkerwijze kenbaar moet 
maken. Het is dus een gang van het bekende naar het onbe
kende, door middel van analyse, echter zó, dat de conclusie 
niet verder gaat dan door analyse uit bekende factoren bereikt 
wordt : 

„In het algemeen wordt tot den goeden vorm van een bewijs 
vereischt, dat er niets in het besluit zij, het welk niet ten aanzien 
van de stoffe vervat is in de voorafgaande voorstellen. Want uit 
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deeze wordt het besluit opgemaakt, en het is aan dezelve zijne 
waarheid en zekerheid verschuldigd."7 

Wanneer deze methode gebruikt wordt in het taalgebruik 
over onderwerpen en problemen op ander dan wiskundig 
gebied, is ze volgens Nieuwland als volgt onder woorden te 
brengen : 

„Het is j'uist de eigenschap eener wel uitgedachte taal, 
dat zij niet alleen de denkbeelden door tekens uitdrukt, 
maar ook door middel van die tekens den samenhang van 
verschillende denkbeelden doet opmerken, dat zij ons hulp 
biedt in derzelver combinatie, ons het eene uit het andere leert 
afleiden."8 

Met voorbeelden zal dit verderop geïllustreerd worden. 
De wiskunde omvat behalve algebra ook nog meetkunde. 

Deze laatste volgt doorgaans een andere methode dan de 
algebra; zij maakt graag gebruik van de z.g. synthetische 
methode. Door middel van tasten en zoeken - „probeersels" 
zegt Nieuwland - wordt naar een nieuwe waarheid gespeurd, 
die op zich helemaal niet minder zeker hoeft te zijn dan die 
welke door analyse in de algebra wordt verkregen, maar die 
toch heel wat moeizamer achterhaald wordt. Bij zeer inge
wikkelde problemen is deze methode niet goed bruikbaar. 
In de meetkunde echter, die haar figuren opbouwt langs de 
weg van punten, lijnen, vlakken, inhouden, is de synthetische 
denkwijze heel gewoon. Van de Wijnpersse geeft als omschrij
ving dat de Samenstellende Leerwijze (Methodus Synthetica) 
die is „welke uit duidelijke beginselen andere waarheden in 
eene voegzaame aaneenschakeling leert afleiden"... „Volgens 
die leerwijze gaat ons verstand voort van eenvoudige dingen 
tot meer samengestelde, van algemeene tot bijzondere, van 
oorzaaken tot haare uitwerkselen, met één woord, van die 
dingen, welke eerder zijn, tot hunne gevolgen, tot de dingen, 

* D. van de Wijnpersse, Onderwijs in de Redenkunde, naar den tweeden druk in het 
Nederlands vertaald door J. J. Le Sage Ten Broek, Rotterdam 1780, blz. 132. 

8 Petri Nieuwland, Scripta Mathematica, U.B.L. Westeur. Hs. Х Ш, N 950, 
I, 10: Over de Wiskunde. 
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welke laater zijn. De orde derhalven is hier tegengesteld aan de 
ontbindende."9 

Nieuwland komt nu even aan het woord aangaande beide 
denkvormen in de wiskunde, omdat ze voor hem van zo groot 
belang blijken te zijn bij het behandelen en oplossen van 
vraagstukken op ander gebied:10 

„Men behoeft slechts de eerste beginselen der wiskunde te 
boven te zijn, om te weten dat schoon zij in het algemeen en 
altoos grootheid behandelt en die grootheid door tekens uit
drukt, nogthans die wijze van uitdrukking aanmerkelijk ver
schilt, naarmate de gebruikte tekens lijnen en combinatien van 
lijnen ofwel algebraïsche letters en derselver combinatien zijn. 
Uit de eerste wijze van uitdrukking ontstaat de eigenlijke meet
kunde, de tweede maakt de algebra en meerendeels de zooge
naamde hogere gedeelten der zuivere wiskunde uit. Men zou 
dus in eigenlijken zin kunnen zeggen, dat er twee wiskundige 
talen zijn, die beiden dezelfde denkbeelden onder verschillende 
afbeeldingen aan den geest vertegenwoordigen. Deze beden
king leidt ons natuurlijk tot de twee volgende vragen - In welk 
verband staan die twee talen tot elkander? - En welke van 
beiden verdient, hetzij in het algemeen, hetzij in een of ander 
bijzonder opzicht de voorkeur?... Descartes leerde den wis
kunstenaar niet alleen lezen en verstaan, wat in elk der beide 
talen geschreven was, maar om 't geen in een van beiden is uit
gedrukt, naar onfeilbare regels in de andere over te brengen. 
Er is, wanneer men de zaak in het afgetrokkene beschouwt, 
gene geometrische [d.i. synthetische] figuur die niet door eene 
analytische equatie [d.i. algebraïsche vergelijking], gene ana
lytische equatie die niet door eene geometrische figuur kan 
uitgedrukt worden. Er is gene eigenschap van wat aart ook in 
die figuur te vinden, welke niet in de equatie ligt opgesloten ; 
er is niets in de equatie dat niet zijn corresponderende beeldte-
nis in de figuur heeft." 

* D. van de Wijnpersse, Onderwijs in de Redenkunde, naar den tweeden druk in het 
Nederlands vertaald door J. J. Le Sage Ten Broek, Rotterdam 1780, blz. 377 en 378. 

10 Petri Nieuwland, Scripta Mathematica, U.B.L. Westeur. Hs. XVIII, N 950,1, 
10: Over de Wiskunde. 
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Hij' laat nu zien, hoe de algebraïsche vergelijking y2 = px in 
de geometrische taal overgebracht een kromme lijn, een para
bool oplevert. Dus twee verschillende uitdrukkingen voor het
zelfde gegeven, de één in de vorm van een algebraïsche equatie, 
de ander langs een synthetisch procédé verkregen, maar die 
beiden „alle de verschijnselen bevatten, die de artillerist in de 
vlugt zijner bomben, de sterrenkundige in de loop der kometen 
waarneemt." 

Tot zover iets betreffende het verband der beide methoden. 
Over de voordelen die de een boven de ander zou hebben, 
zegt Nieuwland: 

„Schoon het in het afgetrokkene waar is, dat er gene algebra
ische vergelijking is, die niet door cene lijn of combinatie van 
lijnen kan uitgedrukt worden: schoon ook de differentiaal 
equatiën voor eene synthetische wijze van voorstelling vatbaar 
zijn, is het echter niet minder waar, dat de analytische methode 
zowel in de algemene voorstelling van bekende waarheden als 
inzonderheid in derzelver combinatiën en in de ontdekking van 
nieuwen, ontelbare voordelen heeft boven de synthetische"... 
„De aart van een vraagstuk kan uit zichzelve aanleiding geven 
om het geometrisch of algebraïsch op te lossen, naarmate de 
opgave zich of natuurlijker of gemakkelijker door eene meet
kundige figuur of door eene algebraïsche vergelijking laat 
uitdrukken. De kromme lijn, die wij parabola noemen is, niet 
een volmaakter of zekerer, maar een natuurlijker afbeelding 
van den weg eener bombe en van de loopbaan eener komeet 
dan de vergelijking y2 = px. Doch aan de andere kant zal 
niemand betwijfelen of de verschijnsels van derzelver beweging 
laten zich veel gemakkelijker en spoediger uit deze vergelijking 
afleiden, dan uit de meetkundige beschouwing der kromme 
lijn." 

Het voor en tegen van de ene en andere denkwijze komt in 
het volgende voorbeeld goed tot uiting: 

„Wanneer ik het getal 6 met zich zelve multipliceer en bij 
het product 30 tel, zal ik 66 bekomen dat juist 11 X 6 is: wan
neer ik dus iemand deze vraag ter oplossing geve : een getal te 
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vinden waarvan het vierkant bij 30 geaddeerd, gelijk zij aan 
11 maal het getal zelve, verwacht ik ongetwijfeld 6 tot antwoord 
te zullen bekomen. De ander tracht het voorstel door tentamina 
[synthetisch] op te lossen, en zegt mij, dat 5 het gezochte getal 
is. En in de daad voldoet het getal 5 zo wel aan mijne opgave 
als het getal 6: en wij hebben dus beiden gelijk. Doch indien 
wij de algebra deze vraag voorleggen, zal zij terstond beide de 
antwoorden aan de hand geven, en tonen dat ik mij vergiste 
met mij te verbeelden dat er slechts één antwoord op mijne 
vraag mogelijk was, terwijl er in de daad twee waren." 

De algebraïsche oplossing is als volgt, waaruit meteen blijkt, 
hoe een analytische equatie er uitziet: 

„xx - 1 lx + 30 = 0 

30 

30 

121 - 120 

И 11 , l i 6 " 
χ = — ± — = I — 

2 2 I 5 

Na nog meer voorbeelden en voordelen van de analytische 
boven de synthetische werkwijze aangegeven te hebben, besluit 

hij: 
„Nog veel aanmerkelijker is de voorrang die de analytische 

methode door de algemeenheid harer oplossingen, en de ligt-
heid om dezelve te vinden, boven de synthetische methode bezit -
Eene enkele algebraïsche equatie lost duizenden van voorstellen 
in één op, die elk op zich zelve de samenstelling en dikwerf moei-
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lijke beschouwing eener synthetische figuur ter oplossing ver-
eischen zouden... Deze zelfde algemeenheid der analytische 
oplossingen is oorzaak, dat zij den natuur- en sterrenkundige 
hare hulp blijft geven in de afgetrokkenste beschouwingen, 
daar integendeel de synthetische methode, zodra de voorstellen 
zich eenigszins ingewikkeld beginnen voor te doen, door de 
moeilijkheid en onuitvoerlijkheid harer oplossingen, (schoon 
in eenen philosophischen zin misschien mogelijk) hem wel ras 
haren bijstand ontzegt." 

Alleen om bepaalde redenen kan iemand de voorkeur geven 
aan de synthetische denkwijze: 

„Elk (synthetisch) voorstel eischt bijzondere oplettendheden ; 
de geest is daarbij altijd werkzaam, moet uit verschillende mid
delen, die zich opdoen, het geschikte, en wel het beste en kortste 
kiezen. - En een vrij eenvoudig probleem kost dikwerf ver
scheidene uuren van de diepste inspanning. - Wanneer men 
dus niet zozeer bedoelt om langs den kortsten weg de waarheid 
te vinden, maar dat men zich oefenen of verlustigen wil met ze 
te zoeken, heeft de synthetische methode verre de voorrang... De 
oplossing van een voorstel door deze methode, heeft mij altijd 
toegeschenen veel overeenkomst te hebben met de oplossing 
van een mechanisch problema. De mechanicus wil een werk
tuig tot zeker einde samenstellen, hij heeft daartoe enige mid
delen in zijn magt, zwaartekracht b.v., wrijving, elasticiteit, 
engrenage, enz. - Doch hoe hij deze middelen op de beste en 
eenvoudigste wijze tot dat einde gebruiken en combineren 
moet, is geheel aan zijnen geest van vinding, aan zijne geschikt
heid en zijne kunst overgelaten." 

Ik heb gemeend wat lang te moeten blijven stilstaan bij de 
analytische en synthetische methode van algebra en meetkun
de. Pieter Nieuwland immers past, in zijn behoefte aan zeker
heid, de wiskundige denkwijze en redeneertrant graag toe op 
andere dan wiskundige vraagstukken, als het beste middel om 
een zo groot mogelijke zekerheid te verkrijgen: 

„Dat ons verstand, even als onze zintuigen, onze handen, 
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ons gehele ligchaam niet dan door oefening en bestiering in 
staat gesteld wordt om van de vermogens die het bezit, gebruik 
te maken, zal niet ligt door eenen onzijdigen menschenkenner 
ontkend worden. - Tot welk einde moet die oefening dienen? -
Zekerlijk om den geest te gewennen van wel waar te nemen 
en uit zijne waarnemingen niet meer of minder te besluiten dan 
er uit besloten moet worden. - Welke wetenschap derhalven is 
de geschiktste om den geest tot dat einde te oefenen? Zekerlijk 
die, waarin dezelve nimmer valsch waarnemen, nimmer val-
sche besluiten trekken kan. - En welke wetenschap heeft deze 
volmaaktheid in zulk eenen volstrekten graad als de wiskunde ? -
Zou men dus niet onderstellen mogen, dat de beschouwing der 
wiskundige demonstratiën, een veel geschikter middel is, om den 
geest aan eenen gestrengen redeneertrant te gewennen, dan de 
zogenaamde leer der syllogismen, die bij hare natuurlijke 
moeilijkheid en afgetrokkenheid, nog bovendien... met vreem
de zwarigheden te worstelen heeft, uit de onzekerheid en on
bepaaldheid der zogenaamde praemissen ontstaande. - Zou 
men niet altoos, om een kind lopen te leren, eene rechte en 
effen baan verkiezen, waar het enkel op de plaatsing zijner 
voeten hoeft te letten boven eene' zodanige', alwaar men het 
telkens nog bovendien voor de slingeringen en oneffenheden 
van den weg moet waarschuwen? - Hetzelfde dat van kinderen 
en leerlingen plaats heeft met betrekking tot de beginsels der 
wiskunde, zal voor rijper verstanden plaats hebben met betrek
king tot hare afgetrokkene betogen. 'L'étude des mathémati
ques,' zegt de heer Cousin, 'rompt l'esprit aux meditations 
profondes. Elle lui donne de l'étendue et de la richesse, elle 
l'exerce a suivre la vérité dans les dedales les plus tortuleux 
sans s'égarer'." 

Ofschoon Nieuwland, zoals al eerder is gezegd, er niets voor 
voelt, om de geesteswetenschappen binnen het domein van de 
wiskunde te brengen, verwacht hij toch veel heil van de toe
passing van de wiskundige denkwijze op deze vakken: 

„Zo nutteloos eene onderneming het zijn zou door figuren 
of letters de waarheden der metaphysica of de voorschriften der 
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moreel te willen uitdrukken, en bewijzen : zo zeer ben ik over
tuigd dat de denkbeelden der zuivere wiskunde behoorlijk tot 
andere wetenschappen overgebragt, daarover een aanmerke
lijk licht verspreiden, den staat des geschils onbegrijpelijk 
ophelderen en het résultat van zeer omslagtige en ingewik
kelde redeneringen op eene korte en klare wijze uitdrukken 
kunnen." 

IL Rede en ondervinding 

De denkwijze van de exacte wetenschappen, vooral de ana
lytische betoogtrant, die Nieuwland zo bruikbaar acht buiten 
de grenzen van het eigen wis- en natuurkundig gebied, wordt 
in Nieuwlands taalgebruik van de geesteswetenschappen en 
van de „Zogenaamde Letteren en Kunst" aangeduid door de 
uitdrukking: Rede en Ondervinding, Rede en Ervaring e.d. 
Hieruit blijkt, dat de analytische denkwijze twee componenten 
heeft, of liever twee elkaar aanvullende factoren, die samen dit 
denken mogelijk maken. Het zijn de rede en de ervaring, met 
behulp waarvan de mens komt tot bereikbare zekerheden. 
Wel is het nodig, onderscheid te maken vanuit het onderwerp 
waarmee de rede en de ondervinding zich bezighouden. Gaat 
het om louter abstracte gegevens, die binnen het denken zelf 
besloten blijven, zoals bijv. in de zuivere wiskunde, dan zal de 
ervaring ook uitsluitend binnen deze gedachte wereld blijven ; 
er zal dan alleen sprake kunnen zijn van denkervaringen. 
Houdt de rede zich echter bezig met reële zaken, zoals in na
tuurkunde, geschiedenis e.d., dan zullen de ervaringsgegevens 
uit de concrete wereld stammen. In dit geval hebben de daaruit 
gevormde denkbeelden hun fundament in de realiteit. Of de 
rede echter werkt met verzonnen begrippen of met begrippen 
uit de werkelijkheid gehaald, doet aan de denkwijze of betoog
trant als zodanig niets af. Deze blijft in beide gevallen uiteinde
lijk dezelfde: de begrippen, van welke aard ook, worden bij 
voorkeur in een analytische equatie gebracht, waaruit, na 
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ontleding, een conclusie volgt die naar omstandigheden de 
grootst mogelijke zekerheid garandeert. 

Erg duidelijk wordt deze gang van zaken uiteengezet in een 
groot, beroemd en in die tijd veel gebruikt boek van Bernard 
Nieuwen tij t Gronden van Zekerheid of de Regte Betoogwijze der 
Wiskundigen. So in het Denkbeeldige, als in het Zakelijke.11 Enkele 
aanhalingen hieruit kunnen precies aangeven, wat Nieuwland 
bedoelt, als hij met behulp van „Rede en Ondervinding" een 
of ander thema wil behandelen. 

„Wij (sullen) pogen te doen sien, wat door het woort Reden 
oïRedeneeren verstaan moet worden als de Mathematici seggen, 
dat de Reden of Redeneering dit of dat leert: of dat dese of die 
voorstelling door Reden of Redeneeren gevonden en betoogt is. 
Merkende de Reden in desen aan, in opsigt van de maniere op 
welke sij gewoon sij η hare besluyten te maken... 

De Mathematici dan formeren eerst Denkbeelden, welke sij 

Denkbeelden noemen van het gene sij ondersoeken, of waarvan 

sij in deze propositie spreken willen... O m dan hare Redeneeringe 

te beginnen. (14) Soo beschouwen sij dese geformeerde Denk

beelden; eerst, in haar selfs, dat is, elk afsonderlijk in sij ne soo-

danige eigenschappen die nootsakelijk in deselve begrepen sijn, 

en met welke weg te nemen ofte lochenen geen van dese denk

beelden bij haar souden kunnen geformeert werden... 

Door dese beschouwinge Ondervinden sij dikwijls verscheidene 

eigenschappen in dese Denkbeelden, waar van sij somtij ds eenige 

voor die tijd met weinig opmerkinge voorbij gaan; dog soodani-

ge (het sij eene of meerdere) insonderheit in agt nemen, die haar 

voorkomen, als op de kortste en gemakkelijkste wijse tot haar 

oogmerk te kunnen dienen.... (15) 

Dese Denkbeelden te gelijk met hare ondervondene eigen

schappen Beschouwen sij (Nu voortgaande) wederom, niet 

gelijk strax, dat is, niet afsonderlijk in haar selfs, om nieuwe 

bijsondere eigenschappen te vinden; maar in Vergelijkinge met 

malkander. Of korter: sij Vergelijken dese Denkbeelden met elk 

1 1 Bernard Nieuwentijt, Gronden van Zekerheid of de Regte Betoogwijze der Wis-
kundigen. So in het Denkbeeldige, als in het Zakelijke, Amsterdam 1754a. 
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hare bijgevoegde eigenschappen met malkander in opsigt van 
hetgene sij vinden of betoogen willen... 

Uyt dese laatste Beschouwinge van Vergelijkinge; of korter, uit 
dese Vergelijkinge deser Denkbeelden te samen gevoegt met dese 
eigenschappen, Ondervinden sij, of en waar in dese denkbeelden 
overeenkomen of verschillen... (16) 

Derhalven wanneer ymant de voorgestelde en geformeerde 
Denkbeelden eerst in haar selfs Beschouwt, en let wat eigenschap
pen hij afsonderlijk in deselve Ondervint, en daar na, indien hij 
dese Denkbeelden en hare eigenschappen met malkander ver
gelijkende beschouwt, of beschouwende vergelijkt: soo stellen 
dese Wiskundigen vast, dat hij deselve ondervindingen in sig 
selfs met haar ontwijffelijk gewaar worden sal. Of dat Hij alles 
op deselve wijse, als sij in hare vindinge gesegt hebben, in sijne 
Denkbeelden ondervinden Sal, j a dat meer is ondervinden 
Moetl indien hij anders een mensch is gelijk sij, en ymant die 
haar verstaat; wanneer sij over soodanige Beschouwingen en 
Ondervindingen met hem spreken... (17) 

In gevalle nu,. . . de Wiskundigen seggen, dat alle dit voor-
geseide soo in het Vinden als Betogen van dese Voorstellingen, 
enkel Redeneren is, en dat daarom de Reden dese Voorstellingen 
leert : Wat seggen sij in de sake... anders, als dat de Beschouwinge 
der Denkbeelden en de Vergelijkinge der selver dese Voor
stellingen leert? Of wat seggen sij dat het Redeneren anders is, 
als Beschouwen der Denkbeelden, soo afsonderlijk in hare eigen
schappen als in Vergelijkinge met malkander? En dus op te 
letten, wat men telkens uit dese sijne Beschouwingen deser 
Denkbeelden Ondervint? 

Soo dat . . . men veilig mag seggen: dat het geene de Reden 
doet of de Redeneeringe is, alleen bestaat in Beschouwingen en 
Vergelijkingen van Denkbeelden; en in agt te geven op het geen 
men daar door in dese Denkbeelden Ondervint. 

Hoe dese Beschouwingen, Vergelijkingen en Ondervindin
gen, het bijna eewig en gedurig werk der Mathematici sijn, 
als sij door Redeneer en voorstellen soeken en bewijsen willen, 
sal van yder bekent sijn, die oit de Analysis of Algebra, (welke 
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een Wiskundige weet, dat de sleutel bijna van alles is) daartoe 
gebruikt heeft. Als in de welke de Redenering soo klaar bestaat, 
in de Denkbeelden der Saken na het beschouwen deselve ook 
met malkander te Vergelijken, dat niemant in dese Weten
schappen bij na iets anders tragt, als het geene aan haar voor-
gestelt is tot een Vergelijkinge te brengen; die sij Aequatie 
noemen..." 

Ofschoon de schrijver voortdurend gesproken heeft over 
„Ondervindingen in onse Denkbeelden", wil hij bij voorkeur 
„de woorden Ondervindinge, Ervarentheid, Waarneminge, 
Gewaarwordinge, enkel en bij uitstekentheid soo genoemt, 
(om onderscheid te maken) gebruiken tot het betekenen van 
soodanige Ondervindingen, welke niet alleen omtrent onse 
Denkbeelden, maar ook omtrent wesentlijk buiten ons verstant 
en Denkbeelden bestaande saken of derselver eigenschappen 
genomen sijn." Wel geeft hij aan deze laatste ondervindingen 
de naam van „Grond-Ondervindingen", omdat de „Sakelijke 
Mathematici hare Redeneringen daar op, als op het eerste 
Fondement grontvesten." (30) 

Zijn de waarnemingen eenmaal gedaan, dan kunnen daaruit 
de nodige denkbeelden gevormd worden: 

„Uit dese Grond-Ondervindingen formeren de Suivere Sake
lijke Mathematici (omtrent bijsondere Wesentlijke Saken wil
lende Redeneren) Denkbeelden van deselve Saken, of van 
eenige Eigenschappen der selver en dat soo nauwkeurig als het 
maar mogelijk is." (40) 

Zo gauw de begrippen voorhanden zijn, kan het betoog zijn 
gewone verloop hebben en is er verder geen verschil meer met 
de denktrant die louter denkbeeldige begrippen hanteert : 

„Na denkbeelden van bijzondere Wesentlijke Saken, of 
eenige van haar Eigenschappen door Grond-Ondervindingen 
geformeert te hebben... gaan de Mathematici. . . tot de Rede-
neeringe over... 

Wanneer sij dan dese Sakelijke Denkbeelden beschouwen, 
soo in hare bijsondere Eigenschappen, als in vergelijkingen 
met andere Denkbeelden... en daar na letten wat het is, dat sij 
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door dése Beschouwingen en Vergelijkingen in de Denkbeelden 
van dése bijsondere wesentlijke Saken ondervinden, worden sij 
gesegt ontrent dese Saken... te Redeneeren. 

En is dese maniere van Redeneeringe bij haar in alles de
selfde... Ook is er geen onderscheid tusschen dit Sakelijk, en 
het voorige Bloot Denkbeeldig Redeneeren: als dit eenige, 
het welk men niet soo seer een onderscheid in de Redeneeringe 
selfs, als wel in de aanmerkinge van de Denkbeelden noemen 
moet, waar ontrent men Redeneert. Welke laatste daarin be
staat, dat men in het Sakelijke Redeneeren weet, dat de Denk
beelden Sakelijk sijn, en Eigenschappen van ware Saken ver
tonen: Dog in het bloot Denkbeeldig Redeneeren sig niet 
gelegen laat sijn, of 'er ook voorwerpen, of buiten het verstant 
wesentlijk sijnde Saken daar door vertoont worden." (48) 

Wel is het zekerheidskarakter van de conclusie bij het „Sake
lijke Redeneeren" anders dan bij het „bloot Denkbeeldig 
Redeneeren". Het laatste geeft absolute, wiskundige zekerheid. 
Het eerste geeft alleen absolute zekerheid, als de conclusie door 
proefondervindingen bevestigd wordt. Zo niet, dan dient de 
conclusie als materiaal voor een analogiebewijs, door inductie 
verkregen en dat slechts morele zekerheid biedt. 

Zo dikwijls Nieuwland aankondigt, dat hij iets met de rede 
zal onderzoeken of dat hij een beroep op de ervaring zal doen, 
kan men een bewijsvoering en een betoogtrant verwachten, 
zoals door Nieuwentijt is uiteengezet. Voorbeelden kunnen het 
beste laten zien, hoe Nieuwland deze, in de grond van de zaak 
wiskundige, denkwijze volgt, om kwesties op te lossen of ten
minste te verduidelijken en zodoende aan zijn zekerheids
behoefte een zo groot mogelijke bevrediging te geven. 

De Aanspraak, bij de aanvang van de lessen in de zeevaart-
kunde, 1 september 1789,12 begint Nieuwland met een bekente
nis van schroom; van deze schroom geeft hij een analyse: 

„Ik maak geene zwarigheid om te bekennen, dat ik ze niet 
zonder eenigen schroom aanvang; een schroom, uit onder-

Gedichten en Redevoeringen van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1824, blz. 79 e.v. 
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scheidene oorzaken ontstaande. Sommigen dier oorzaken, in 
mij zelven en mijne bijzondere omstandigheden gelegen, be-
hooren of niet tot deze plaats, of worden voegelijker bij eene 
andere gelegenheid voorgedragen: anderen, uit den aard der 
zaak zelve voortspruitende, ben ik genoodzaakt u thans mede 
te deelen, en, is het mogelijk, zoo voor u als voor mijzelven uit 
den weg te ruimen." 

Oorzaken die hij uit de weg wil ruimen, kunnen bij Nieuw-
land moeilijk anders dan onzekerheden zijn. Uit de ontbinding 
van deze oorzaken blijkt dit duidelijk: 

„Is het mogelijk, de Zeevaartkunde, eenen tak van zooveel 
uitgestrektheid, binnen eenigen bepaalden tijd, in openlijke 
lessen te verhandelen? Kan zij, uit haren aard zelven, immer 
een geschikt onderwerp voor openlijk onderwijs zijn? Behoort 
zij niet voornamelijk door de oefening op zee zelve, op zee alleen 
geleerd te worden? Is datgene, hetwelk men theorie noemt, het 
eenige dat men er aan land, dat men er hier ter plaatse, van 
onderwijzen en leeren kan, voor het gros der zeelieden noodig? 
Is het hun mogelijk genoegzamen tijd en arbeid daaraan te 
besteden? Waarschijnlijk maken velen uwer bij zich zelven 
deze of dergelijke bedenkingen. - Ik heb mijzelven deze vragen 
verscheidene malen gedaan. Het volledige antwoord op som
migen hangt van de ondervinding alleen, van den min of meer 
gelukkigen uitslag van deze zelfde instelling af. - Omtrent an
deren acht ik het mogelijk, eene min of meer voldoende ophel
dering te geven. - Vergun mij, zulks bij den aanvang mijner 
openlijke lessen te doen." (79-80) 

Door middel van analyse isoleert Nieuwland in het vooraf
gaande de onbekenden die in het woord „schroom" besloten 
lagen, en die hij verderop stuk voor stuk zal proberen op te 
lossen. 

„De £eevaartkunde, wanneer men het woord neemt in den 
uitgestrektsten zin, wanneer men er al de kundigheden, al de 
inspanningen van beschouwing en oefening, van vei stands-
en ligchaamsvermogens onder verstaat, die zich hebben moeten 
vereenigen, om den overtogt b.v. van Europa naar Amerika voor 
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menschen mogelijk te maken ; in dien zin, zeg ik, is de Zeevaart-
kunde een der uitgebreidste takken der menschelijke kennis... 

Begeven wij ons tot de nadere beschouwing van dat verba
zende zamenstel, dan zullen wij dra bemerken, dat die uitge
breide tak van wetenschap zich in verscheidene afzonderlijke 
deelen verdeelt, die elk op zich zelven zeer aanmerkelijk zijn, 
en allen, voor zoo ver zij niet in dadelijke oefening bestaan, 
van de Reken- en Meetkunde, gewoonlijk door den gemeenen 
naam van Wiskunde aangeduid, afhangen, en op de toepassing 
daarvan op de Natuur- en Sterrekunde gegrond zijn." (81) 

Dan beschrijft hij, wederom met de nodige onderverdelingen, 
die „afzonderlijke deelen" van de Zeevaartkunde : scheeps
bouwkunst, manoeuvreerkunst, krijgskunde ter zee en stuur
manskunst. In het vervolg zal hij zich tot deze laatste beperken. 
Opnieuw komt hierbij de analyse aan de orde, waardoor de 
onbekende zich aandient; 

„Wat men in het algemeen onder deze wetenschap bevat, 
is u meest allen ten naasten bij bekend. Maar niet allen nemen 
dat verstaan in denzelfden zin en in dezelfde uitgestrekt
heid." (83) 

Omdat het alleen maar om zijn manier van denken begonnen 
is, is het niet nodig Nieuwland hier verder te volgen. Hij werkt 
dit thema in dezelfde trant verder uit en geeft tenslotte precies 
aan, hoe deze kunst dan wel dient opgevat te worden. 

Uit de gegeven voorbeelden blijkt, hoe Nieuwland door 
analyse van een begrip de, in het begrip besloten onbekenden, 
isoleert. Nu volgen enige voorbeelden, hoe hij zo'n onbekende, 
zo'n onzekerheid of twijfel tot klaarheid brengt.13 

Uitgaande van de algemeen aanvaarde waarheid dat de 
zeevaart onontbeerlijk is „in den tegenwoordigen staat der 
menschelijke maatschappij onder beschaafde volken", stelt 

" De volgende citaten zijn afkomstig uit de Redevoering over het nut dat de uitbrei
ding van de Zeevaart aan de Menschelijke Maatschappij in het Algemeen heejl toegebragt, 
en in hel vervolg nog doet verwachten, opgenomen in Gedichten en Redevoeringen van Pieter 
Nieuwland, Amsterdam 1824, blz. 100-122. 
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Nieuwland vast, dat achter „onontbeerlijk" toch een onbekende 
schuilt, de twijfel n.l. of de zeevaart onontbeerlijk is als een 
noodzakelijk goed voor een gezonde maatschappij... of als een 
noodzakelijk kwaad voor een zieke maatschappij. (103) 

O m de onzekerheid tot klaarheid te brengen stelt Nieuwland 
een tweevoudig onderzoek in: het eerste met behulp van de 
rede, of zoals Nieuwland zegt, door „de onzijdige overweging 
van den aard der zaken." Het tweede langs de weg van onder
vinding en waarneming, volgens de woorden van Nieuwland : 
„En wat zal de ondervinding van vorige eeuwen, en de waar
neming van hetgeen voor onze oogen bloot ligt, ons daarom
trent leeren?" Nieuwland zit hiermee precies in de betoogwijze, 
door Nieuwentij t aangeduid als de wis- en natuurkundige 
bewijsvoering. 

Het eerste, analytische, betoog gaat als volgt: 
„Indien wij den mensch beschouwen met al de vermogens 

van geest en ligchaam, waarmede hij door zijnen weldadigen 
Voortbrenger begiftigd is, dan zullen wij terstond ontdekken, 
dat hij van natuur geschikt is, om in eene maatschappij te leven ; 
dat het in dien staat alleen is, dat hij zijn verstand beschaven 
en uitbreiden, zijn gevoel zuiveren en verfijnen, de geneugten, 
voor welke hij geschikt is, bekomen en genieten kan. 

De wegen derhalve, die de gemeenschap tusschen menschen 
en menschen, tusschen volken en volken, gemakkelijk en me
nigvuldig maken, zijn voorzeker wegen tot verbetering en vol
making der menschelijke maatschappij." (104) 

Nieuwlands antwoord afgeleid uit „de aard der zaak" is dus 
positief. Maar er schuilt nog een twijfel onder: 

„Doch is het niet ligt mogelijk, hieromtrent te verre te gaan? 
Indien het zeker is, dat de vereeniging der menschen tot onder
linge samenleving het geluk van elk hunner bevorderd, is het 
daarom noodzakelijk, is het voor dat geluk dienstig, dat zij zich 
tot groóte ligchamen, tot magtige natiën en rijken, vormen? 
dat zij niet alleen met hunne naburen, met welken eene natuur
lijke betrekking hen verbindt, maar ook met de afgelegenste 
volken, door onmeetbare zeeën en gevaarlijke woestijnen van 
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hen afgescheiden, gemeenschap zoeken en onderhouden? 
Waren herderlijke dorpen, kleine gemeenebesten of rijken, 
niet volkomen voldoende, om al de voordeden der maatschap
pelijke zamenleving aan het menschdom te verschaffen? 

Indien wij deze bedenking met een naauwkeuriger oog be
schouwen, zullen wij weldra bemerken, dat zij met den aard 
der menschelij ke natuur zelve niet bestaan kan. Zoodra het waar 
is, dat volgens het ontwerp, door de Voorzienigheid tot het 
hoogst mogelijke geluk van den mensch beraamd, zijne driften, 
die in den staat der wilde natuur als slapen, moeten opgewekt, 
dat zijne begeerte naar eer en naar kennis moet ontvonkt en in 
werking gebragt worden; dan is het ook zeker, dat die driften 
in hare werking niet kunnen bepaald [beperkt] worden, door 
zoodanige bedenkingen, als wij zoo even hebben bijgebragt. 
Wanneer het éénmaal zoo ver gekomen is, dat de menschen de 
geneugten der gezellige zamenleving gesmaakt, dat zij hunne 
kennis tot zekeren trap toe uitgebreid hebben, dan kan niets 
dan een wonderwerk hen beletten, om, indien zulks mogelijk 
is, die genoegens nog meer te vermenigvuldigen en te verfijnen, 
die kennis nog nader te vermeerderen en te volmaken. Een volk 
dat éénmaal geleerd heeft, zich over den staat zijner naburen 
te bekommeren, verbindtenissen met hen aan te gaan, behoef
ten voor behoeften te ruilen, zal voorzeker die verbindtenissen 
zoo verre trachten uit te breiden, als het daarin door geene on
overkomelijke hinderpalen belet wordt. Dezelfde redenen, die 
de bewoners van Europa het eerst deden ondernemen, de 
Middellandsche Zee over te steken; dreven hen ook aan, om, 
zoodra de ontdekking van het kompas hen daartoe in staat 
stelde, het afgelegene Amerika op te sporen, en, rondom Afrika 
heen, naar de verste kusten van Azië te stevenen. Voegt bij 
deze aanmerkingen nog de gewigtige bedenking [redenering] 
dat, indien uitbreiding van beschaafdheid, en daaruit voort
spruitende vermeerdering van geluk voor het menschdom, tot 
het groóte ontwerp der Goddelijke Voorzienigheid behoort, 
iets, waaraan wij niet kunnen twijfelen, dat dan niets zoo 
geschikt is tot spoedige en volkomene bevordering van dat 
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ontwerp, als de uitgebreidste gemeenschap en handel van reeds 
beschaafde maatschappijen met afgelegene volkeren, die nog 
in den staat van woestheid en onkunde leven, en mogelijk nog 
eene lange reeks van eeuwen zouden noodig hebben, om zich 
door eigene pogingen uit die laagte tot eenen aanmerkelijken 
trap van beschaving en welvaart te verheffen." (105) 

Conclusies van dit analytisch betoog, waarin de verhouding 
wordt nagegaan tussen menselijke natuur en scheepvaart, zijn 
dan: 

„Dat de Zeevaart, in den uitgestrektsten zin, en naar de verst 
afgelegene landen, in het afgetrokkene beschouwd, een on-
middelbaar gevolg is, van de eens ontwaakte driften der men
schen tot vermeerdering hunner genietingen, en tot uitbreiding 
hunner kennis, dat zij bovendien uit haren eigenen aard geene 
nadeelige gevolgen met zich voert, dat zij het geschiktste middel 
is, om de reeds verkregene voorregten der beschaafde volkeren 
op de beste en spoedigste wijze aan andere onbeschaafde natiën 
mede te deelen." (106) 

Tot zover de analytische betoogtrant door middel van de 
rede uit de aard der zaak, of volgens Nieuwlands uitdrukking 
„in het afgetrokkene" beschouwd, en die in zijn conclusies een 
flink gewicht in de schaal legt ten gunste van de scheepvaart. 

Nu volgt een onderzoek aangaande dezelfde kwestie, uit
gaande van gegevens uit ervaring en waarneming, dus op de 
manier die bijv. in de natuurkunde gebruikelijk is. Het betreft 
dus de vraag: 

„Of niet de ondervinding zelve al die fraaije bespiegelingen 
[van het vorige betoog] heeft gelogenstraft? of zij niet altoos 
geleerd heeft, dat met de uitbreiding van Zeevaart en Handel 
ook uitbreiding van weelde en daaruit voortspruitend verval 
van rijken en staten gepaard gaat? en of niet bij de uit
komst gebleken is, dat de ontdekking van die verafgelegene 
werelddeelen, die thans het voornaamste voorwerp van de 
Zeevaart en den Handel der bewoneren van Europa zijn, 

11 idem, blz. 149-174. 
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cene der ongelukkigste gebeurtenissen geweest is, die de 
menschelijke maatschappij immer konden overkomen?" (106) 

In zijn verhandeling volgt Nieuwland nu de geschiedenis 
op de voet, en aan de hand van feiten, toestanden, gevolgen 
weegt hij de voordelen van de scheepvaart tegen de nadelen af, 
om vervolgens - dus wel typisch langs de weg van inductie -
„daaruit de som van algemeenen vooruitgang of teruggang der 
menschheid in welvaart en geluk onzijdig op te maken." 

Het geven van voorbeelden en het schilderen van taferelen, 
dat Nieuwland doet, kunnen we gevoeglijk overslaan, omdat 
alleen de feitelijkheid dat hij dit doet, voor ons van belang is. 
Aan de hand van de resultaten, inductief dus, komt hij tot de 
bevinding dat de zeevaart niet zo onverdeeld gunstig is geweest 
voor het mensdom als de conclusies uit de voorafgaande analyse 
dit wel voorstonden, maar hij twijfelt er toch nauwelijks aan, 
of de voordelen zijn groter dan de nadelen. 

In zijn verhandeling Iets over de betrekkelijke waarde der ver
schillende takken van menschelijke kennu en kunst, komt Nieuwland 
langs een algemeen erkende waarheid die als volgt luidt : 

„Zoo eenparig het gevoelen van allen hieromtrent is, dat 
wetenschap en kunst op zichzelven iets voortreffelijks, iets 
nuttigs zijn," 

tot de twistvraag: 
„Zoo geheel verschillende zijn de meeningen der onderschei

dene beoordeelaren, omtrent de betrekkelijke waarde, waarop 
men derzelver verschillende takken schatten moet, en den daar
uit voortvloeijenden graad van verdienste der beoefenaren van 
elk derzelven. En zelfs in elke wetenschap of kunst is het oordeel 
omtrent de meerdere of mindere verdiensten van diegenen, 
welke daarin uitmunten, zeer weifelend en onzeker" (149) 

De meest doeltreffende methode, om aan de onzekerheid hier 
terrein te ontfutselen : door middel van ontleding van de aard 
van elke tak van wetenschap en kunst komen tot een volkomen 
zeker oordeel - dus naar het voorbeeld van de algebraïsche 
analyse - is hier niet mogelijk: 
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„Ieder begrijpt van zelve, dat ik niets minder bedoele of be
doelen kan, dan het nasporen en opgeven eener algemeene 
schale [algemeen geldende schaal] waarop men deze zoo on
bepaalde en veranderlijke grootheden zou kunnen meten. De 
geest, welke hiertoe in staat zou zijn, zou volmaakt even vatbaar 
voor alle soorten van kundigheden, en in al zijne vermogens 
even uitmuntende, geheel vrij van alle toevallige indrukselen 
en vooroordeelen moeten zijn; hij zou van al die soorten van 
kundigheden eene gelijke en zeer groóte mate moeten ver
kregen, al die vermogens in denzelfden graad gecultiveerd 
moeten hebben ; en wie is de sterveling, verwaand genoeg om 
in zichzelven eenige gelijkenis met dit ideaal te vinden?" (150) 

Omdat deze weg niet toegankelijk is en het dus ook niet 
mogelijk is „tot een meer of min volkomene beslissing" te ge
raken, blijft er die andere, moeizame, langdurige methode over, 
die uit ervaring en waarneming tot conclusies probeert te 
komen : 

„De vergelijking derhalven, waarvan ik voorgenomen heb 
eenige trekken te schetsen, kan niet anders zijn dan eene histo
rische beschouwing, als het ware, der verschillende redenen 
en oorzaken, die bij de keuze eener wetenschap of kunst boven 
andere, of bij de beoordeling der verdiensten, welke men zich 
door hare beoefening verwerft, in aanmerking kunnen komen; 
die te wege hebben kunnen brengen, dat deze of gene tak van 
kennis of kunst meer dan de overigen of bij zonderlijk in deze 
of gene omstandigheden gecultiveerd is; en die ook op het lot 
der geleerdheid of kunsten, en op den staat der geleerden en der 
kunstenaren in de maatschappij, invloed gehad hebben en 
nog in het vervolg zullen hebben. 

Wij zullen enkel, indien ik mij dus mag uitdrukken, de quali-
teit, doch niet de quantiteit van dien invloed nasporen; en in 
zooverre mogen wij ons ten minsten vleijen eenigszins in ons 
onderzoek te zullen slagen." (151) 

Dus ook hier weer speelt Nieuwland de wiskundige en na
tuurkundige denkwijze door de geest als middel om weten
schappelijke geschillen op andere terreinen op te lossen. 
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In zijn voordracht Over de Gevoeligheid van Hart12 is overvloedig 
materiaal aanwezig ter adstructie van de stelling dat Nieuw-
land de eigenschappen die kenmerkend zijn voor de exacte 
betoogtrant, graag gebruikt bij het zoeken naar zekerheden op 
ander gebied. 

Hij constateert dat er, voor wat het gevoel betreft, nog veel 
problemen zijn, die we tegen komen zowel in de verstandelijke 
sfeer van de redenering als in de waarnemingssfeer van de 
ervaring: 

„Het is er ondertusschen verre af, dat de zwarigheden en twij
felingen welke zich hier den opmerkzamen menschenkenner, 
bij eene naauwkeurige beschouwing, terstond opdoen, of door 
ieders dagelijksche ondervinding, of door den uitslag der waar
nemingen van anderen, op eene voldoende wijze zouden op
gelost zijn." (174) 

Na het opsommen van de twijfels zou Nieuwland deze graag 
volkomen oplossen met de absoluut zekere methode der wis
kunde, maar dit is niet mogelijk: 

„Dit alles, en nog een aantal andere zwarigheden en twijfe
lingen,... op eene volledige en voldoende wijze op te lossen en 
overeen te brengen, is eene taak, die voor den ervarensten 
menschenkenner te zwaar zoude zijn. Het is er dus verre af, 
dat ik die zoude durven op mij nemen, dat ik bedoelen zoude 
eene volkomene, op reden en ondervinding gevestigde, Theorie 
der Gevoeligheid van het menschelijke hart voor te dragen." 
(175-176) 

Ofschoon hij geen volledige oplossingen kan geven, wil 
Nieuwland toch zijn geliefde denkmethode niet prijsgeven om 
zowel door redenering - ontleding van de aard der zaak -
als door middel van ervaringsgegevens - dus door middel van 
inductie - licht te brengen in de duistere zaak van het gevoel : 

„Mijn oogmerk strekt zich niet verder uit, dan om eenige 
bedenkingen [redeneringen] en waarnemingen mede te deelen, 
die, bij het peinzen op dit onderwerp, van zelven zich aan mij 
opdeden, en die mij toeschenen eenige opheldering, met be-

" idem, blz. 174-201. 

260 



trekking tot de opgegevene twijfelingen, te kunnen aan
brengen." (176) 

Hij' gaat nu eerst zien, hoe ver de analyse - het afleiden van 
het een uit het ander - hem brengt: 

„Ik zal in derzelver voordragt [van deze „bedenkingen"] 
die orde volgen, waaruit de eene bedenking natuurlijk uit de 
andere voortvloeit. 

Ik heb gezegd, dat wij' allen ontwijfelbaar eenig oppervlakkig 
denkbeeld hebben van hetgeen men door Gevoel of Gevoelig
heid verstaat. Zoo wij dat denkbeeld tot duidelijkheid brengen 
en in woorden uitdrukken, vertrouw ik, dat wij bevinden 
zullen, dat men door gevoel in den algemeensten zin verstaat, 
het levendige besef van iets, hetgeen wij in meerdere of mindere 
betrekking op ons zelven goed of kwaad, heilzaam of nadeelig 
oordeelen, hetzij dan dat het voorwerp wezenlijk zij, of slechts 
in onze verbeelding besta; hetzij het onszelven onmiddelijk 
betreffe, of alleen door medelijden op ons werke; hetzij wij 
ons hetzelve als verleden herinneren, hetzelve als tegenwoor
dig beminnen of haten, of als toekomend hopen of vreezen; 
hetzij eindelijk het goede of kwade, dat wij er van ondervinden 
of verwachten, tot ons physiek of tot ons moreel wel of kwalijk 
zijn medewerke. Ook daarin, dat eenig gevoel in zekeren zin 
voor waar, eenig ander gevoel in den tegengestelden zin voor 
valsch mag en moet gehouden worden, zullen wij allen over
eenkomen." 

Van dit bekende uit gaat Nieuwland nu naar het onbekende : 
„Maar, wanneer het er op aankomt, om te bepalen, wat in 

het algemeen, en nog meer, wat in elk bijzonder geval waar 
gevoel of valsch gevoel is, om het criterium, waardoor wij het 
ééne van het andere onderscheiden kunnen, naauwkeurig op te 
geven, dan wordt het onderzoek, zoo niet onmogelijk, ten 
minsten hoogst bezwaarlijk. Mogelijk kunnen de volgende 
onderscheidingen dienen, om daartoe eenig licht bij te zetten." 
(177) _ 

Het is voor ons onderwerp niet nodig Nieuwland verder in 
zijn betoog te volgen. Het is voldoende te weten, dat hij door 
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middel van onderscheidingen (analyse) licht wil brengen, naar 
zekerheid zoekt. 

Bij het maken van deze onderscheidingen vergeet hij de 
inductie niet: behalve op het verstand doet hij namelijk ook 
regelmatig een beroep op de waarneming: 

„Ik durf mij gerustelijk op ieders bonsens, en op de waarne
mingen in het dagelijksche leven beroepen, en ik twijfel niet, 
of elk zal mij toestaan, dat de smart over het verlies van eene 
geliefde of van eenen vriend natuurlijker en warer is, dan een 
gelijke graad van rouw over eene verwelkte bloem, of over eenen 
dooden hond, welke, in den eersten opslag althans, aan iedereen 
valsch, onnatuurlijk en belagchelijk voorkomt." (177-178) 

Als criteria neemt Nieuwland in het bovenstaande rede en 
ervaring, dezelfde die in de exacte vakken zo'n grote rol spelen 
bij het oplossen van vraagstukken. Hierop doet hij herhaalde
lijk een beroep, als hij een woord ontleedt of een gedachte 
ontwikkelt. Nog een duidelijk voorbeeld uit dezelfde voor
dracht: 

„Alle gevoel veronderstelt zekere meening, welke daarvan 
de grondslag uitmaakt. Die meening heeft nimmer een vol
komene zekerheid, er zijn altoos redenen voor en tegen. Dan, 
zoodra er gevoel bij komt, zijn wij geene onpartijdige regters 
meer om over die redenen te beslissen : en dikwerf bevinden wij 
ons in het geval, dat de zwakkere en min talrijke redenen bij 
ons de overhand verkrijgen, door de levendigheid waarmede zij 
op ons inwerken. Dus kunnen, bij voorbeeld, de bedenkingen 
omtrent de toekomende heilzame of nadeelige gevolgen van 
een of andere handeling nimmer zoo levendig beseft worden, 
als de drangredenen van tegenwoordig genot en genoegen. 
De laatsten stijgen zeer ligt tot den graad van levendigheid, 
dien wij gevoel noemen, welken de eersten bijna nimmer be
reiken. Wij bevinden ons alsdan in het geval van het goede te 
zien en goed te keuren, terwijl wij het kwade volgen: video 
meliora proboque, deteriora sequor. 

Ik zal mij. . . niet verder in metaphysische onderzoekingen 
over dezen staat van het menschelijke hart inlaten : ik beroep mij 
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wederom op het gemeene verstand en de ondervinding des 
dagelijkschen levens." (190-191) 

In zijn voordracht Beschaafdheid1* wil Nieuwland eveneens 
door middel van rede en ondervinding klaarheid brengen in 
verschillende problemen. Zo stelt hij zich voor, in een eerste 
punt : 

„Het verband na te sporen dat er is tusschen de uitgebreid
heid van eigenlijk gezegde wetenschappelijke kennis en kunst 
bij ene natie en den trap van zogenaamde Cultuur, Auf
klärung of Beschaafdheid, op welken zij zich bevindt." 

Dit zal wel voornamelijk een verstandelijke benadering 
worden vanuit het wezen der dingen, want in een tweede punt 
is hij van plan: 

„Om vervolgens de ondervinding ten dien opzichte te raad
plegen en te zien welk licht wij uit de geschiedenis der letteren 
en der menschheid, met elkaar vergeleken, ten dien opzichte 
scheppen kunnen." 

Het is niet doenlijk hier de uitwerking van dit plan op de voet 
te volgen, maar ook aan de hand van enige voorbeelden zal 
het voldoende duidelijk worden, dat het wiskundig denken bij 
Nieuwlands wetenschappelijke en letterkundige bemoeiingen 
een grote plaats inneemt. 

Ter oplossing van het eerste punt: over het verband tussen 
wetenschap en cultuur, verstandelijk benaderd, neemt hij als 
uitgangspunt, dat de cultuur als iets goeds beschouwd wordt; 
dat : 

„het denkbeeld, dat wij in het gemene leven van eene be
schaafde maatschappij, van eenen staat van cultuur hebben, 
klaar genoeg is, om niet te twijfelen, of men zal het daarin met 
mij eens zijn dat zodanig een staat boven den ruwen en woesten 
staat der natuur te kiezen is." 

Door ontleden wordt duidelijk, waaróm dit zo is; hier komen 
dus details: 

13 Petri Nieuwland, Scripta Mathematica, U.B.L. Westeur. № . XVIII, N 950, 
I, 11 : Over de Beschaafdheid (Cuter). 
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„De verhevener liefde, die zich niet enkel bij dierlijk genot 
bepaalt, de zorg voor kroost en nabestaanden die verder gaat 
dan die der dieren voor hunnen jongen, de geneugten eener 
belangeloze en bestendige vriendschap, het vermaak van gezel
lige omgang, van wederzijdsche mededeling van gedachten en 
gevoelens, zijn al te maal vruchten, waarvan wel is waar de 
zaden in de natuur liggen, en somtijds mogelijk door een' 
gelukkigen samenloop van omstandigheden in den staat der 
natuur zich ontwikkelen, maar die echter niet geregeld en alge
meen tot rijpheid komen dan met behulp der cultuur." 

Op dezelfde wijze redenerend zegt hij iets verder: 
„Indien wij den oorsprong en instandhouding der mensche-

lijke geslachten niet aan een blind geval willen toeschrijven, 
indien wij erkennen dat een goed en wijs wezen den mensch 
met verstandelijke vermogens begiftigd heeft, die voor een' 
hogen j a voor een' onbeperkten graad van volkomenheid vat
baar zijn, dan mogen wij ook veilig onderstellen, dat hij voor 
die volkomenheid geschikt is, dat dezelve het oogmerk van zijn 
bestaan, het middel tot geluk is, dat hij nimmer volmaakbaar 
zou geweest zijn, indien zijn volmaaking strijdig was met zijne 
bestemming en met zijn heil." 

Uit dit alles volgt : 
„Dat cultuur een wezenlijk goed is, en dat datgeen 't welk 

ter harer bevordering dient, indedaad het geluk der mensch-
lijkheid bevordert." 

Deze verworven waarheid, uit de natuur afgeleid, is zelf 
weer de aanleiding tot twee vragen ; Nieuwland komt hiermee 
op zijn aangekondigd thema: 

„Als cultuur een wezenlijk goed is, is zij dan volmaakt het
zelfde met wetenschaplijke kennis en kunst? Is uitbreiding 
van de laatste indedaad uitbreiding van de eerste?" 

O m voor de eerste van deze vragen een oplossing te vinden, 
gaat hij uit van de algemeen aanvaarde stelling, dat er tussen 
wetenschap en kunst enerzijds en cultuur anderzijds innige 
samenhang bestaat: 

„Dat er een nauw en bestendig verband is tusschen algemene 
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vordering in wetenschap en kunst en tusschen vordering in be
schaafdheid, duldt genen twijfel of tegenspraak." 

O m dit aannemelijk te maken ziet Nieuwland er deze keer 
blijkbaar meer heil in, direct bij de ondervinding te rade te 
gaan: door middel van feiten uit verleden en heden probeert 
hij zijn stelling waar te maken: 

„Alle beschaafde volken hebben achting voor wetenschappen 
en kunsten. Kennis der letteren, de kunst van lezen en schrijven, 
is een der eerste en voornaamste merktekenen, die de geheel 
woeste en in den zogenaamden staat der natuur levende volken, 
de Amerikaansche inboorlingen, de Zuidlanders, de Negers, 
de Kaffers, de Hottentotten, de Noordelijke Tartaren, onder
scheidt van de zodanige die reeds den eersten trap van be
schaafdheid bereikt hebben, zoals de Indische volken, de 
Chinezen, de Japanezen, verscheidene Arabische en Tartaar-
sche natiën. Onder dezen vinden wij wederom bestendig, den 
smaak voor geleerdheid en geestöefening tegelijk met be
schaafdheid van zeden en voorkomendheid van den gezelligen 
staat opklimmen. Wanneer wij nog verder gaan, zullen wij 
vinden, dat de beschaafdste gewesten van Europa juist die
genen zijn, waar wetenschappen en kunsten den algemeensten 
en verligtsten bloei genieten." 

Zo laat Nieuwland nog een tijdlang de ene stelling uit de an
dere voortvloeien. Een verkregen waarheid roept weer nieuwe 
vragen op, die door analyse of door ontleding van ervarings
gegevens tot klaarheid gebracht worden. Tenslotte rijgt hij de 
verkregen conclusies als jachttrofeeën aan elkaar: 

„Het resultaat van alle deze aanmerkingen komt dus hierop 
uit: dat cultuur niet bestaat in eigenlijke wetenschaplijke 
kennis en kunst, maar in bon sens [gevoel voor waarheid] en 
goeden smaak; dat deze beide in een' hogen graad bevorderd 
worden door de beoefening der Wetenschappen en Kunsten 
zelve, maar dat het echter niet langs dezen moeilijken weg is 
dat zij algemeen ingang kunnenvinden;datdit geschieden moet 
op dezelfde wijze langs welken vooroordelen en kwade gewoon
ten insluipen en zich vestigen, namelijk door navolging van 
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anderen, door gewoonten, door mode ; dat gevolglijk de invloed 
en het verband tusschen de vorderingen in Wetenschap en 
Kunst en die der Cultuur niet onmiddellijk en gelijktijdig is, 
maar dat de laatste langsame gevolgen van de eerste zijn." 

Tot slot, eveneens uit de verhandeling Beschaafdheid, een vol
maakt voorbeeld van het gebruik van de analytische denk
wijze, waarvan de conclusie geschraagd wordt door proef
ondervindelijke ervaringsgegevens. Het gaat erom de volgende 
samengestelde bewering te staven: 

„Zo moeilijk het aan den eenen kant blijkt te zijn, ene natie 
te beschaven, dat is, haar verstand en haar smaak te zuiveren, 
zo weinig dit van den vermogenden wil eens opperheers, of van 
de ijverigste pogingen van bijzondere personen of maatschappij 
afhangt, 

Zo bestendig zal aan den anderen kant de eens gevestigde 
staat van cultuur zijn, zo weinig zal het in de magt van éénen 
of enige weinigen staan, dien tegen te houden of uit te roeien." 

Elk van beide delen van de stelling krijgt een analytisch be
wijs met behulp van de rede, dat gestaafd wordt met voor
beelden uit de geschiedenis. Het bewijs uit de aard der zaak 
afgeleid luidt: 

„Bestond cultuur uit eigenlijke wetenschaplijke kennis, dan 
ware het genoeg de gelegenheden ter verkrijging van die ken
nis te vermeerderen en gemaklij к te maken, de oprichting van 
scholen en de uitgave van schriften tot dat einde ingericht te 
bevorderen om eene natie eensklaps uit den staat van woestheid 
tot dien van beschaafdheid over te brengen. Omgekeerd, men 
behoefde slechts de scholen en Academiën te sluiten en den 
boekhandel te stremmen om alle cultuur ineens uit te doven en 
te vernietigen. Doch nu, daar uitbreiding van wetenschaplijke 
kennis slechts een' middelbaren invloed heeft op uitbreiding 
van cultuur, nu er verscheidene geslachten moeten voorbijgaan 
eer de werking van het wetenschaplij к onderwijs op den geest 
en de zeden eener gehele natie merkbaar wordt, nu zal, ook 
eene natie, die eenmaal tot die kloekheid van verstand, tot die 
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rijpheid van smaak gekomen is, welke wij cultuur noemen, 
door verscheidene geslachten heen die cultuur behouden, 
schoon zij door toevallige oorzaken in eigenlijk gezegde weten-
schaplijke kennis of werkelijke kunstoefening, in aantal van 
geleerden en kunstenaren, van geest- en van kunstgewrochten 
achteruitging." 

Uit de ervaring komt Nieuwland met de volgende feiten, die 
het zojuist betoogde bekrachtigen: 

„Vruchtloos wenschten Peter de eerste en Joseph de tweede 
de vruchten hunner ijverige pogingen ter verlichting der min 
of meer woeste natiën die hunnen septer vreesden, bij hun leven 
te zien voortspruiten. Noch Academiën der Wetenschap, 
noch Normaalscholen, noch Ukasen, noch Decreten kunnen 
die vruchten vroeger tot rijpheid doen komen, dan de vermo
gens der natuur toelaaten; en indien zij het tijdstip dier rijpheid 
te veel verhaasten, is het evenals bij ooft, dat door kunst is 
voorgekweekt, meestal ten koste der sappigheid en smaaklijk-
heid der vrucht of misschien zelfs van den groei en het leven 
der plant zelve. 

Maar wanneer ook eenmaal dat tijdstip daar is, kan geen 
menschelijk vermogen het voortkomen dier vruchten verhinde
ren. De verenigde magt der keizerlijke legers en de Gericht-
hoven der Inquisitie heeft het licht der algemene hervorming, 
dat voor drie eeuwen begon door te breken, niet kunnen ver
doven of uitblusschen ; wij genieten ook nu nog daarvan besten
dig de weldadige stralen." 

Deze kleine bloemlezing uit enkele voordrachten die Nieuw
land gehouden heeft, zou nog met veel voorbeelden vermeer
derd en uitgebreid kunnen worden. Maar ook in deze omvang 
maakt ze voldoende duidelijk, dat Nieuwland de manier van 
denken die aan wiskunde en andere exacte vakken eigen is en 
daar tot absolute en zo groot mogelijke zekerheden voert, mee
draagt en a.h.w. hanteert op andere gebieden van de geest. 
De drijfveer bij dit alles is zijn grote behoefte aan klaarheid 
en zekerheid. 
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HOOFDSTUK 7 

EQUATIE 

O p het voorbeeld van La Voisier zegt Nieuwland: 
„De bedoeling der talen is niet enkel, gelijk men gemeenlijk 

gelooft, het uitdrukken der denkbeelden door tekens en beelden: 
maar zij zijn bovendien in de daad analytische methoden, met 
welker behulp wij van het bekende tot het onbekende voort
gaan en tot zekeren trap toe de handelwijze der wiskunstenaren 
volgen." 

Het is de bedoeling „dat de taal ons... den samenhang van 
verschillende denkbeelden doet opmerken, dat zij ons hulp 
biedt in derselver combinatie, ons het eene uit het andere leert 
afleiden."1 

Voor deze algebraïsche methode van combineren van waar
heden met als gevolg het afleiden van de ene waarheid uit de 
andere, heeft D. van Wijnpersse in zijn handboek Onderwijs in 
de Redenkunde2 een soort gebruiksaanwijzing meegegeven: 

„Dewijl geen besluit anders, dan uit bekende waarheden, 
gevonden en veilig afgeleid kan worden; derhalven kan er 
geene navorsching van onbekende, of opheldering van duistere, 
dingen geschieden of verwacht worden, dan door middel van 
wel bekende waarheden. Daarom wordt in alle vraagstukken 
voorondersteld, dat eenige dingen, die bekend zijn, worden 
opgegeeven, als de middeltermen der oplossing...." 

„Vandaar is de eerste regel der ontbinding deeze, dat iemant 
die de oplossing van iets duisters wil beproeven, vooraf, al wat 

1 />emJV'¿ra^^íí,ÍOT/itajVíaiA<maiíí:a,U.B.L.Westeur.Hs.XVIII,N950,I, 10: 
Over de Wiskunde. 

2 D. van de Wijnpersse, Onderwijs in de Redenkunde, naar den tweeden druk in het 
Nederlands vertaald door J. J. Le Sage Ten Broek, Rotterdam 1780, blz. 364 e.v. 
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in de zaak duidelijk en zeker is, naerstiglij'k moet opzamelen 
en beschouwen." 

„Ten tweeden wordt vereischt, dat men nauwkeurig be
paalt, wat eigenlijk moet worden opgelost. Dat is, gelijk men 
gewoonlijk zegt, dat de staat des geschils wel moet bepaald 
worden." 

„Vervolgens, daar het geschieden kan, moet het voorwerp 
der ontbinding in eenige deelen onderscheiden worden. Want 
dus zal in elke derzelver de aandagt minder overlaaden worden 
door de menigte van zwaarigheden. J a de enkele onderschei
ding van zaaken, welke al te veel in één gedrongen zijn, doet 
dikwijls alle duisterheid verdwijnen." 

„Maar dewijl die dingen, welke zij in de zaaken onderschei
den, echter dikwijls niet afzonderlijk bestaan; daarom, moeten, 
na dat men eene ontbinding in deelen gemaakt heeft, de op
lossingen van elk deezer deelen met eikanderen verbonden en 
tot opheldering van het geheel bij één gebragt worden." 

„Deeze onderlinge vergelijking der deelen is niet zelden de 
sleutel, om de waarheid te ontdekken en de dwaaling uit te 
sluiten." 

O p een andere plaats geeft hij met enige nadruk de raad, zich 
dikwijls in deze betoogwijze te oefenen : 

„Men moet zich ook bevlijtigen, om uit zijn eigen brein het 
een en ander voort te brengen, of uit te vinden." 

„Waartoe veel helpen zal het vernuft te oeffenen in het opzoe
ken van middeltermen, om de eene waarheid uit de andere af 
te leiden en te betoogen ; als ook in het oplossen van voorgestelde 
vraagstukken, voornaamlijk uit de Rekenkunde (Arithmetica) 
en de Stelkunde (Algebra)." (316) 

Het ontbinden, combineren en vergelijken van begrippen 
en waarheden is eigen aan de algebra: een algebraïsch pro
bleem wordt opgelost door het in zijn factoren te ontbinden, 
in zijn delen uiteen te leggen. Dit kan echter niet zo maar, 
willekeurig, gebeuren. De delen worden gerangschikt en ge
ordend, gecombineerd, zodat het een uit het ander volgt en 
de conclusie niet verder gaat, dan tot waar de analyse voert. 
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Hierbij valt het op, dat altijd twee grootheden in een of andere 

vergelijkingspositie bij elkaar geplaatst zijn. Nieuwland zegt 

in dit verband van de wiskunde:3 

„Dat dezelve gezegd wordt de grootheid in het algemeen ten 

onderwerp harer beschouwing te hebben... zij behandelt groot

heid, alles wat voor maat, voor vergelijking van groter en 

kleiner, vatbaar is, behoort tot haar gebied. - " 

De delen worden dus zo samengebracht, dat er een vergelij

king ontstaat, waarin de verhouding waarin de delen tot elkaar 

staan, wordt uitgedrukt. Algebra is dus niet zo maar een ana

lyse, maar een analyse in vergelijkingsvorm. Daarom spreekt 

Nieuwland regelmatig van analytische equatie. 

Waar de algebra toepasbaar is op andere takken van de 

exacte wetenschap, vinden we ook vanzelfsprekend de analy

tische equatie terug: 

„De eenvoudige vergelijking yy = px, waarin ρ voor een 

bestendige grootheid genomen wordt, zal aan het oog van eenen 

Euler eene reeks van waarheden tonen, die er de aanvangende 

leerling nimmer in bemerken zal... Deze zelfde eenvoudige 

equatie, de equatie van de Parabola, maakt den grondslag uit 

van de gehele artillerie, van den loop der kometen, van eene 

menigte andere zaken in de toegepaste wiskunde. Er is geen 

verschijnsel bij de beweging der voortgeworpene ligchamen, 

geene omstandigheid in den geregelden loop eener komeet, 

welke niet in deze vergelijking ligt opgesloten, welke niet door 

den wiskunstenaar, welke die vergelijking met geoefende oogen 

beschouwt, daarin ontdekt, en welke niet daaruit afgeleid 

kan worden." 

Voor het aangeven van waarheden en van hun onderlinge 

verhoudingen, waardoor nieuwe waarheden aan het licht ko

men, is de analytische equatie zeer geschikt en doelmatig. 

Nieuwland zegt: 

„Dat de analytische methode zowel in de algemene voor
stelling van bekende waarheden als inzonderheid in derzelver 

' Petri Nieuwland, Scripta Mathematica, U.B.L. Westeur. Hs. Х Ш , N 950, I, 
10: Over de Wiskunde. 
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combinatiën en in de ontdekking van nieuwe, ontelbare voor
delen heeft boven de synthetische." 

De eerste zorg van de wiskundige bij de aanpak van proble
men en vraagstukken zal dan ook zijn, dat hij de gegevens in 
delen uiteenlegt en in vergelijkingspositie brengt. Is hem dit 
eenmaal gelukt, dan heeft hij de sleutel tot de oplossing: 

„Zodra een voorstel tot eene algebraïsche equatie gebracht 
is, en de equatie voor de gewone oplossingen vatbaar is, volgt 
het overige vanzelve, en de rekenaar gaat even machinaal daar
bij te werk als de lierdraaijer bij zijn draaiorgel, wanneer het 
voor de bedoelde melodie gesteld is." 

Iemand zoals Nieuwland, die, ofschoon hij uitdrukkelijk 
voor de exacte vakken gekozen heeft, toch zo'n ruime geest 
heeft, dat hij nog belangstelling overhoudt voor de „Fraaije 
Letteren" en in de beoefening hiervan zelfs tamelijk produktief 
is, zal de hierboven uiteengezette denk- en redeneerwijze van 
het vergelijkend analyseren, bewust of onbewust naar andere 
terreinen overdragen en in beoefening brengen. Hij raakt zó 
vertrouwd met dit systeem, wordt er zó aan gewoon en ziet er 
zozeer de voordelen van in, dat hij niet aarzelt om langgeves-
tigde tradities van andere wetenschappen, bijv. van de logica, 
critisch te bezien en op de helling te zetten: 

„Zou men niet onderstellen mogen, dat de beschouwing der 
wiskunsdge demonstratiën, een veel geschikter middel is, om 
den geest aan eenen gestrengen redeneertrant te gewennen, 
dan de zogenaamde leer der syllogismen, die bij hare natuur
lijke moeilijkheid en afgetrokkenheid, nog bovendien met 
vreemde zwarigheden te worstelen heeft, uit de onzekerheid en 
onbepaaldheid der zogenaamde praemissen ontstaande?"4 

Niet alleen op wetenschappelijk gebied, maar altijd, zelfs 
bij de meest gewone gebeurtenissen van alle dag, heeft het 
verstand de neiging de plooi te bewaren, die bijna connatureel 
geworden is. In zijn voordracht Iets over de betrekkelijke waarde 

' idem. 

271 



der verschillende takken van menschelijke kennis en kunst5 zegt Nieuw-
land „omtrent den middelbaren invloed, dien de beoefening 
der onderscheidene takken van wetenschap op de gesteldheid 
van onzen geest, op onze verkeering met ons zelven en met 
anderen, en dus op het geluk en genoegen van ons leven kan 
hebben" het volgende: 

„Even als ons gelaat langzamerhand vaste trekken verkrijgt, 
wanneer dezelfde indruksels van gewoonte of van hartstogt 
dikwerf herhaald worden, eveneens neemt onze geest lang
zamerhand eenen vorm aan, geschikt naar de onderwerpen, 
die hem sterkst en bestendigst bezig houden, welke hem ook 
dan bijblijft, wanneer hij niet onmiddelijk aan die onderwerpen 
denkt." 

Dit op de beoefenaars van de wiskunde toepassend, verklaart 
hij dan: 

„De Wiskunstenaar zal, ook in den dagelijkschen omgang, 
alles naar vaste regels en consequent willen behandelen. Hij 
zal zich verwonderen en ontrusten, wanneer hij bemerkt, dat 
anderen zich daaraan minder storen dan hijzelve. Hij zal in 
zijne gesprekken over dagelijksche onderwerpen alles op de
zelfde wijze verdeden, wikken en wegen, als bij de oplossing 
van een meetkunstig problema." (157) 

Nieuwland vergunt hier zijn toehoorder een kijkje in zijn 
eigen psychische houding. In drie zinnetjes typeert hij de wis
kunstenaar wel zó precies, dat het voor iedereen duidelijk is.dat 
hij hier een dagelijkse persoonlijke ervaring en gedragslijn 
weergeeft. Een staaltje psychische zelfanalyse van het zuiverste 
gehalte. Wie Nieuwland wil leren kennen, kan aan deze karak
terisering van zichzelf geen waarde genoeg hechten, want veel 
van zijn opvattingen, gedragingen en reacties worden erdoor 
verklaard. Zijn behoefte om alles naar vaste regels en conse
quent te willen behandelen, maakt de huiver begrijpelijk waar
mee hij tegenover de verbeeldings- en gevoelswereld staat, juist 
omdat deze twee levensgebieden van de mens zich zo moeilijk 

5 Gedichten en Redevoeringen van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1824, blz. 149. 
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aan vaste regels laten binden. Zou ook de onrust, die hem zo 
dikwijls overviel en die hij zijn leven lang niet van zich af heeft 
kunnen zetten, niet hierin zijn oorzaak kunnen hebben, dat 
hij altijd wel mensen om zich heen had, die hun doen en laten 
niet volgens vaste regels inrichten? Vooral het derde auto
biografische trekje is belangrijk, omdat hieruit blijkt, volgens 
welke vaste regels hij alles wil behandelen : hij is namelijk voort
durend bezig om alles op dezelfde manier te verdelen, d.w.z. 
te ontleden en te ontbinden, en het daarna te wikken en te 
wegen, d.w.z. te vergelijken, als bij het oplossen van een wiskun
dig probleem. Het zal iedereen, na de voorafgaande hoofdstuk
ken, meer dan duidelijk zijn, dat „verdelen en wikken en wegen" 
een omzetting is in de taal van „Fraaije Letteren en Schoone 
Kunsten" van de algebraïsche vakterm: analytische equatie. 
Hierbij is analyse synoniem met verdelen, en equatie met 
wikken en wegen. 

Alleen wiskundigen of wetenschappelijk aan hen verwante 
mensen, zoals bijv. sterrenkundigen kunnen de psychische leef
wereld waarin Nieuwland zich bewoog, aanvoelen of liever 
begrijpen. De wiskundige heeft immers altijd te maken met ge
gevens die ontbonden en in een toestand van evenwicht gebracht 
moeten worden; hij moet uitbalanceren en afwegen tot hij 
orde heeft gebracht in machten die met elkaar in verband staan. 
Van de eenvoudige rekenkunde af tot de differentiaal- en inte
graalberekeningen toe komt het aan op de vergelijking die de 
harmonie en het evenwicht symboliseert en garandeert tussen 
welke grootheden ook. Vandaar dat de wiskunde zo'n uitge
breide toepassing vindt op natuur- en sterrenkunde, omdat ze 
duidelijk manifesteert, hoe daarin door afstoten en aantrekken 
zowel atoomkernen en electronen in de microcosmos, als zonne
stelsels en melkwegen in de macrocosmos een onverstoorde 
harmonie ten toon spreiden. 

Zo kan het niemand verwonderen, dat Nieuwland, die in 
wiskunde en aanverwante vakken de neiging van zijn hart volgde 
en bijgevolg van nature op verdelen en wikken en wegen inge
steld was, en bovendien zelf toegeeft, dat hij het gewone dage-
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lijkse leven met heel zijn bonte en fleurige afwisseling aan men
sen en dingen, gedachten en gevoelens, weet op te vangen bin
nen de vaste regels en de structuur van de analytische equatie, 
„die bijzondere genie, die behendigheid" bezat om „de afge-
trokkene [wiskundige] denkbeelden op daadlij ke voorwerpen 
van Kunst en Natuur toe te passen."* M.a.w. Pieter Nieuwland 
nam als werkmethode bij zijn produktieve arbeid van welke 
aard ook, wat hem als wiskundige het meest eigen was: het 
verdelen eerst, gevolgd door het tegen elkaar afwegen van 
gegeven grootheden, tot ze in balans hangen of in ieder geval 
totdat hun onderlinge verhouding duidelijk is. 

In zijn letterkundig werk zal dit neerkomen op het zoeken 
van vergelijkbare grootheden die tegen elkaar worden afge
wogen. Hierbij is hij zeer vindingrijk. Meestal komt het neer op 
het zoeken naar harmonie tussen contrasterende gegevens of 
op het in balans houden van het voor en tegen van eenzelfde 
zaak of op het aangeven van het steunpunt dat twee uitersten 
in evenwicht houdt. In heel zijn werk is tot in onderdelen toe zijn 
verdelende en wikkende en wegende geest naspeurbaar. Het spe
len met tegenstellingen, het zoeken naar de verhouding ertussen, 
het is schering en inslag zowel in zijn proza als in zijn poëzie. 

Bij voorkeur kiest hij zijn onderwerpen zó, dat hij naar harte
lust kan vergelijken en verhoudingen aangeven: 

In zijn verhandelingen over de zeevaartkunde bespreekt hij 
de vóór- en nadelen; in die over de sterrenkunde interesseert hem 
het verleden en de toekomst; in zijn voordracht over de betrekkelijke 
waarde der verschillende takken van wetenschap en kunst kan hij bijna 
onbeperkt zijn gang gaan; waar hij spreekt over de gevoelig
heid van hart, heeft het waar en vals gevoel zijn speciale aandacht ; 
in zijn verhandeling over de cultuur onderzoekt hij het verband 
tussen wetenschap en kunst enerzijds en cultuur anderzijds ; zijn inaugu
rale rede te Leiden gaat over de verhouding tussen de exacte vakken 
en de geesteswetenschappen en meteen over de mogelijke voorrang 
die de oude beschaving boven de onze heeft of omgekeerd. 

' J . H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, blz. 35. 
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Voorbeelden uit voordrachten over onderwerpen betreffen
de exacte vakken als wiskunde, sterrenkunde enz. lijken me 
hier overbodig; uit de aard der zaak vragen deze onderwerpen 
erom, volgens de analytische equatie behandeld te worden. 
Opvallender is het natuurlijk, dat Nieuwlands equatiedrang 
ook in voordrachten over andere thema's is aan te wijzen. 

In zijn voordracht over zeevaartkunde7 staat Nieuwland voor 
de moeilijkheid dat hij een gehoor moet toespreken van uiteen
lopende ontwikkeling: 

„Moeijelijk, voorzeker, is voor iederen beoefenaar eener af-
getrokkene wetenschap de keuze van een onderwerp, wanneer 
hij zulks uit den tak van kennis, dien hij oefent, ontleenen moet, 
en daarover handelen voor eene schaar van toehoorders, wier 
ervarenheid in dien tak in den uitersten graad onderscheiden 
is, en van den hoogsten trap van grondige bedrevenheid in al 
de deelen der wetenschap afdaalt tot het oppervlakkigste en 
onvolkomenste denkbeeld van de zaak in het algemeen." 

Er zal dus iets vóór en tégen zijn, een vakthema te behan
delen. 

Er tégen: „De stoffe tot eene redevoering, uit de kunst [zee
vaartkunde] zelve ontleend, zou ongetwijfeld slechts weinigen 
uwer belangrijk voorkomen ; zij zou niet alleen geenensi erlijken 
optooi, maar naauwelijks eene zoodanige behandeling toela
ten, als de plegtigheid van dezen dag schijnt te vereischen." 

Er vóór : „Aan den anderen kant ben ik verpligt een onder
werp te kiezen, dat van den post, dien ik aanvaarde, niet geheel 
vreemd is, dat ook voor diegenen, tot welke ik de naauwste 
betrekking heb, voor de Nederlandsche zeelieden, gewigtig 
en vatbaar is." 

Als bevredigende oplossing stelt hij voor : 
„Zoo zij het mij geoorloofd eene stoffe te behandelen, die hen, 

wel is waar, slechts in het algemeen, doch echter ten allernaa
ste, ook als zeelieden betreft, en die, zoo ik vertrouwe, en voor 

7 Gedichten en Redevoeringen van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1824, blz. 100. 
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hun en voor al mijne toehoorders, als burgers, als menschen, 
van het uiterste belang is." (102) 

Bij de behandeling zelf van het onderwerp plaatst Nieuwland 
de voordelen en de nadelen voortdurend tegenover elkaar. De vraag
stelling zelf wijst er reeds op : 

„Helpt zij [de zeevaart] indedaad, uit haren eigenen aard, 
het algemeene geluk der menschelijke maatschappij bevor
deren? Is zij een der middelen, welke dienen moeten, om die 
maatschappij hoe langer hoe nader aan dien trap der vol
maaktheid te brengen, waarvoor zij vatbaar, waartoe zij door 
den wijzen Voortbrenger en Bestuurder van alles voorzeker 
verordend is? En is dus haar bloei en vermeerdering een teeken 
van aanwas en gezondheid van het ligchaam der maatschappij 
- ofwel - is die kunst slechts een middel om ergere onheilen voor 
te komen, dan zij zelve te weeg brengt? Van zwakheid en 
ziekten, welke dikwerf geneesmiddelen vereischen, die, op zich 
zelven en voor het gezonde gestel, verderfelijke vergiften zijn?" 
(103)_ 

Hij wil op zijn gewone manier van analytisch - experimen
teel denken, n.l. uit de onzijdige overweging van den aard der 
zaken en aan de hand van ervaringsgegevens uit heden en ver
leden, de som van algemene voortgang of teruggang der mens
heid in welvaart en geluk onzijdig opzoeken. Het resultaat 
van dit onderzoek legt hij neer in een conclusie waarin hij we
derom duidelijk de achtergrond van zijn denken manifesteert: 

„Ik weet, dat de uitbreiding van de Zeevaart, en de gemeen
schap der afgelegenste volken met elkander, verderfelijke on
heilen, geesels van het menschdom, wijd en breed over den 
aardbol verspreid hebben. Doch diezelfde gemeenschap heeft 
tevens de heilzaamste geneesmiddelen, de nuttigste en aange
naamste voedsels, wier gebruik zich tevoren binnen de enge 
perken van hunne geboorteplaatsen bepaalde, en zelfs dáár 
naauwelijks bekend werd, naar alle bewoonde gedeelten der 
wereld overgebragt. Ik twijfel naauwelijks, of de schaal van heil 
en onheil zal, ook in dit opzigt, voor het onpartijdige oog naar 
de beste zijde overhellen." (112) 
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Waar Nieuwland handelt over de betrekkelijke waarde van 
de verschillende takken van wetenschap en kunst,8 zegt hij 
ergens : 

„Het is wederom zeer natuurlijk en verklaarbaar, dat van 
twee wetenschappen, voor welke wij in andere opzigten gelijke 
liefde gevoelen, diegene ons best behaagt, welke ons den kori
sten en gemakkelijksten weg tot roem aanbiedt. Dan, ook hier 
zal wederom dezelfde prikkel op verschillende gemoederen ver
schillend werken, naarmate zij op zichzelven gevoeliger zijn, 
naarmate ze deze of gene soort van vermaardheid meer streelt; 
hooge achting, bijvoorbeeld, onder eenen kleinen kring van 
kenneren, of uitgebreide bekendheid onder het publiek en bij 
vreemden; roem voor het tegenwoordige, of duurzame roem 
bij de nakomelingschap; en wat dies meer zij." (159) 

De bespreking van de laatste beweegreden, die ons zou kun
nen beïnvloeden bij onze keus voor deze of die richting in 
wetenschap of kunst, leidt hij als volgt in : 

„De laatste beweegreden, wier gewigt bij cene twijfelachtige 
keuze de schaal ten voordeele van de eene of andere wetenschap 
of kunst zou kunnen doen overslaan, is Voordeel." (164) 

Deze beeldspraak, waarin de weegschaal een belangrijke 
functie heeft en die meerdere malen voorkomt duidt op de 
structuur van Nieuwlands geest. 

Wikkend en wegend bij het vergelijken van de wetenschap
pen stoot Nieuwland op een bijkomstige reden, die de wiskun
dige bij sommige mensen meer in de smaak doet vallen dan de 
dichter. Met kennelijk plezier gaat hij er wat nader op in : 

„Zou men daarvan onder anderen niet deze reden kunnen 
geven,... dat de Wiskunstenaar nimmer gevaar loopen kan 
van een gezelschap te vervelen met die onderwerpen, welke 
hem in eenzaamheid bezig houden; dat hij zich nimmer als 
geleerde kan vertoonen, dus ook nimmer zijne meerderheid in dit 
opzigt kan doen gevoelen: terwijl andere takken van geleerd
heid meer met de gewone onderwerpen des gemeenen levens 

» idem, blz. 149. 
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te zamen hangen, zoo dat er veelvuldige gelegenheid voorkomt, 
om met kundigheden, in die takken verkregen, te willen pralen, 
en zich daardoor lastig te maken of nijd te verwekken. Hoe 
menig Dichter heeft niet zijne vrienden en bekenden met het 
reciteren zijner werken hartelijk verveeld; iets dergelijks zal 
den Algebraist niet ligt gebeuren." (158) 

Ook naar de soort van beoordelaars zijn de wetenschappen 
vergelijkbaar; wat niet zonder gevolgen is: 

„Sommige wetenschappen zijn van dien aard, dat slechts 
weinige regters bevoegd zijn om over de verdiensten harer be
oefenaren te oordeelen ; en dat dus de stem van het publiek ten 
onzen opzigte geheel op het gezag van deze weinigen steunt. 
Tot deze soort behooren meer ofmin al de exacte of didactische 
wetenschappen, en de Wiskunde boven alle anderen. Sommi
gen integendeel, Dichtkunde bij voorbeeld, Welsprekendheid, 
Schoone Kunsten, staan voor het oordeel van iedereen, be
voegd of onbevoegd, bloot; en het getal zelf van bekwame be
oordeelaren is veel grooter dan bij de eersten. Deze laatsten 
zijn dus veel geschikter om algemeene vermaardheid te ver
werven; die, welke wij door de anderen verkrijgen, is geves-
tigder en gegronder." (163) 

In zijn lezing Over de Gevoeligheid van Hart staat Nieuwland 
tegenover het gevoel niet onverdeeld sympathiek, maar ook 
niet uitgesproken afkerig; voor zijn verdelende, en wikkende 
en wegende geest is stof genoeg voorhanden : 

„Wij kunnen niet anders dan erkennen, dat wij aan de aan
doenlijkheid van ons hart de zuiverste en bestendigste geneug
ten, het genot van vriendschap en liefde, het stille, liefelijke 
welbehagen, dat de schoone gewrochten van natuur en kunst 
in ons verwekken, j a zelfs de beweegredenen tot onze beste en 
edelste daden verschuldigd zijn. 

Aan den anderen kant zien wij diezelfde aandoenlijkheid op 
zoo vele wijzen ontaarden, wij zien ons zelven en onze mede-

» idem, blz. 174. 
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menschen door haar alleen in zoo vele rampen gedompeld, 
wij zien haar zoo dikwerf tot misdaden van den geweldigsten en 
nadeeligsten invloed op de rust der maatschappij aanleiding 
geven, dat wij bijna besluiten zouden, dat het onze pligt en ons 
belang zij, haar in ons hart veleeer als eene schadelijke en 
giftige plant te onderdrukken en uit te roeijen, dan als eene 
schoone welriekende bloem te bewaren en op te kweeken." 
(175) 

Bij het zoeken naar een oplossing voor deze vragen en twij
fels, zien we de balans voortdurend op en neer gaan : 

„Gelooven wij,. . . dat ons leven een gemengd genot van 
vreugde en smarte oplevert, en dat de vatbaarheid voor dat 
genot tot zekeren trap toe ons geluk vermeerdert, dan beseffen 
wij tevens, dat wij de vatbaarheid voor vrolijke en aangename 
aandoeningen niet bezitten kunnen, zonder tevens gevoelig 
voor onaangename en treurige indrukselen te zijn; dat wij de 
streelende geneugten van teedere liefde, van hartelijke vriend
schap, nimmer genieten kunnen, zonder ons tevens bloot te 
stellen aan de grievende smarten van teleurstelling, van na
ijver, van verlies ; dat wij ons in het heil van ons vaderland, van 
de menschelijke maatschappij niet levendig verheugen kunnen, 
zonder tevens ook levendig te deelen in de rampen die dezelven 
treffen. Gevoeligheid voor treurige aandoeningen is dus, geheel 
alleen en op zichzelve beschouwd, geen wenschelijk goed, geene 
voortreffelijkheid onzer ziel; maar zij is het wel degelijk, in zoo 
verre zij ons hart ook tevens gevoelig en vatbaar maakt voor de 
zuiverste en streelendste genietingen." (189-190) 

Hij beschouwt het als een ware vondst, als hij het middel 
gevonden heeft, om het evenwicht in de gemoedswereld te be
waren ofte herstellen: 

„Het vermogen, dat ons in staat stelt, om.. . de uitspraak der 
kalme rede in onze handelingen te volgen, het valsche gevoel 
tegen te gaan, en het ware zoodanig te matigen, dat het onze 
vermogens van ziel en ligchaam niet verzwakke en verniele, 
ons niet buiten staat stelle, om aan onze bezigheden en pligten 
te voldoen, door ons van die rust en tevredenheid te beroven, 
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welke tot derselver vaardige en volkomene vervulling noodig is ; 
dat vermogen is de zoogenaamde sterkte van geest. Ieder zal 
uit deze bedenkingen [redeneringen] weldra van zelve dit 
gevolg afleiden, dat de gezonde en wenschelijke gesteldheid der 
menschelijke ziel voornamelijk zal moeten bestaan in de gepaste 
betrekking of reden tusschen die gevoeligheid, welke wij in het 
voorgaande beschouwd hebben, en tusschen het laatstgemelde 
vermogen, dat wij kracht van geest noemen." (191) 

Nu gaat hij de verhouding na van de twee grootheden die 
in het geding zijn; dat Nieuwland bestanddelen uit de gevoels
wereld binnen de grenzen van grootheden - het meest eigen en 
uitsluitend gebied van het exacte weten, omdat alleen groot
heden absoluut meetbaar zijn - trekt, laat er geen twijfel over 
bestaan, welke structuren hij in zijn hoofd heeft: 

„Het denkbeeld van betrekking of reden tusschen twee groot
heden, bepaalt niets omtrent derselver eigenlijke waarde. Twee 
lieden, waarvan de eene tweemaal gevoeliger is, dan de andere, 
doch tevens in eene dubbele mate kracht van geest bezit, staan 
in dit opzigt gelijk. Wij mogen ons dus veilig in gevoeligheid 
toegeven, wij mogen die eigenschap onzer ziele, die ons voor 
zoovele, voor zulke zuivere en edele gelukzaligheden vatbaar 
maakt, gerustelijk verfijnen en verhoogen, indien wij slechts 
tevens zorg dragen van de tegenwerkende kracht, waardoor 
het evenwigt bewaard moet blijven, in gelijke mate te vergroo-
ten. En zoo lang wij dit in het oog houden, zullen wij in voor
treffelijkheid toenemen, naarmate wij tevens en gevoeliger en 
sterker van geest worden." (191-192) 

Het is bijna overbodig erop te wijzen, hoezeer voor de ter
minologie van dit en vele andere stukken geput is uit het woord
arsenaal van de exacte vakken. Toch weet Nieuwland de 
levendigheid van taal en de voor die tijd vereiste sierlijkheid en 
opsmuk tot hun recht te laten komen. Hier schildert hij ons, 
ter illustratie en verduidelijking van dit verstandelijk ma
noeuvreren, een tafereel uit de oude Griekse literatuur, waar
van de held volmaakte equatie blijkt te bezitten tussen zijn sterk 
gevoelsleven en zijn grote sterkte van geest: 
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„Wij worden diep getroffen door het tafereel van Hector bij 
Homerus, die, gereed ten strijde, nog eerst met vaderlijke teeder-
heid zijn zoontje aan zijnen boezem drukt, en teeder glimlag-
chende om de vrees, die het kind voor 's vaders wapenrusting 
toont, het aan de zorg der onsterfelijke goden beveelt, aan zijne 
sehreij ende moeder overgeeft, en nu, zelf diep weemoedig, 
zijner gade voor het laatst troost en moed inspreekt ; en dan eerst 
voortsnelt; om de muren van Troje ten koste van zijn leven te 
verdedigen. Zulk eenen gevoeligen held verzeilen wij met onze 
wenschen op het slagveld, wij sidderen voor zijn gevaar, en zien 
met verrukking van vreugde hem behouden in de armen van 
gade en kroost terugkeeren." (192) 

Dat hij bij de behandeling van een zó onmeetbaar en on
grijpbaar iets als het gevoel rustig terugvalt op formules en figu
ren uit de exacte wetenschap, is de zoveelste duidelijke aanwij
zing, dat Nieuwland de wiskunde bij de hand heeft, ook als hij 
zich op ander terrein begeeft. Zelfs voor instrumenten om te 
wikken en te wegen is hij niet huiverig : doorbordurend op de 
sterkte van geest zegt hij : 

„Wanneer wij bevinden dat het evenwigt tusschen onze 
gevoeligheid en onze sterkte van geest niet in behoorlijke orde 
is, en wij pogingen aanwenden om dat te herstellen, kunnen 
wij zulks trachten te doen, of door de ééne te versterken, of door 
de andere te verzwakken. In zoo verre het eerste onze voortref
felijkheid en ons geluk bevordert, is het altoos onze pligt en ons 
belang, om dien weg in te slaan, mits wij echter altoos dit in het 
oog houden, dat wij niet onze gevoeligheid en onze sterkte van 
geest beiden zoo hoog opvoeren, dat onze krachten zelven daar 
onder bezwijken. De kamp tusschen deze beiden, zelfs in den vol
komensten staat van evenwigt, dien wij bereiken kunnen, kost 
altoos min of meer vermoeijing. Bij de belading van eenen hef
boom, komt niet alleen de reden tusschen magt en last, maar 
ook eindelijk het vermogen van het steunpunt, dat beide dragen 
moet, in aanmerking. Zoo wij reden hebben, om in dit opzigt 
te vreezen, is het beter, door de vermindering van de eene, het 
evenwigt tusschen beiden te herstellen." (193-194) 
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Met een voorbeeld uit het dagelijks leven licht hij dit toe: 
„Door bijzondere omstandigheden kunnen enkele gemoede

ren buiten het bereik gebragt worden van voldoening te vinden 
voor waar en edel gevoel. In dat geval kan het hun pligt zijn, 
tot zekeren trap toe dat gevoel te verzwakken en door andere 
soorten te vergoeden. Wie, bij voorbeeld, niet volkomen naar 
zijnen wensch gehuwd is, die doe geene pogingen om zijn hart 
voor ideale liefde meer en meer gevoelig, en daardoor zich-
zelven of misdadig, of ten minsten ongelukkig te maken ; hij 
trachte integendeel door vurige vriendschap, door blakende 
zucht voor het vaderland en menschelijkheid, door fijn gevoel 
voor schoonheden van natuur en kunst, het ijdel van zijn hart 
te vervullen." (199) 

In zijn voordracht Beschaafdheid,10 zoekt en vindt Nieuwland 
al direct in het begin twee vergelijkbare grootheden, waarvan 
hij wil uitzoeken, in welke verhouding ze tot elkaar staan : 

„Ik heb mij derhalven voorgesteld om in deze verhandeling 
het verband na te sporen dat er is tusschen de uitgebreidheid 
van eigenlijk gezegde wetenschaplijke kennis en kunst bij ene 
natie, en den trap van zogenaamde cultuur, Aufklärung of 
Beschaafdheid op welken zij zich bevinden." (2) 

Dit doet al dadelijk vermoeden, dat de hele lezing één equatie 
zal zijn, waarbij het verdelen en wikken en wegen toegepast zal 
worden op de verschillende onderwerpen die ter sprake komen. 
Beschouwingen vanuit de aard der zaak worden afgewisseld, 
of liever ondersteund - hoe zou het anders kunnen? - met voor
beelden uit verleden en heden. Zo bijv. vergelijkt Nieuwland, 
na het verschil aangegeven te hebben tussen wetenschap en 
kunst enerzijds en cultuur anderzijds, de twee buurlanden op 
deze punten: 

„Zekerlijk is er geen land in Europa, daar zoveel over alle 
mogelijke onderwerpen, diepzinnig en populair, goed en slecht 
geschreven en gelezen wordt, daar de bekendheid met in- en 

10 Petri Nieuwland, Scripta Mathematica, U.B.L. Westeur. Hs. XVIII, N 950, 
I, 11: Over de Beschaafdheid (Cultur). 
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uitheemse literatuur zo algemeen is als in Duitschland. Het 
getal der werkelijk daar levende au teuren bedraagt meer dan 
tienduizend. Naauwelijks is er een steedje zo klein, daar men 
geen leesgezelschap aantreft, en ieder Leipziger Misse levert 
een aantal van nieuwe leesboeken op voor kinderen en bejaar
den, voor geringen en voornamen, over alle bedenkbare takken 
van kennis. De naam van eenen schrijver die zich enigszins ver
maard gemaakt heeft, zweeft op de vleugelen van een verba
zend getal van Journalen, Bibliotheken, Lettertijdingen, enz. 
van Petersburg tot Geneve. Maar diezelfde Schriften en Jour
nalen dragen tevens de duidelijkste kenmerken van een zo ho
gen graad van bijgeloof onder den gemenen man, van geest 
van primitief krachtgenie onder geleerderen, van valsch gevoel 
en van onredelijken nationalen hoogmoed onder beiden, dat 
men dit alles bezwaarlijk met algemene en ware verlichting 
kan overeenbrengen. 

Men vergelijke daarmede den vrijen, onbevooroordeelden, 
nuttigen trant die in de min talrijke en dikwerf ongewigtige 
schriften en pamphlets der Engelschen doorstraalt, ook van 
zulken, die niet geleerden of auteurs van beroep zijn, het gevoel 
van eigenwaarde dat ieder bezielt, de edele onopgesmukte een
voudigheid hunner complimentaire uitdrukkingen, den smaak 
in de geringste voortbrengselen der kunst, en ik twijfel niet, of 
ieder onzijdig rechter zal der laatste natie, bij al hare schijnbare 
ruwheid in sommige opzichten een hogeren trap van cultuur 
in den zin waarin wij thans het woord opvatten toestaan." 
(16-18) 

Ingaande op de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn, 
voordat cultuur zich algemeen kan ontwikkelen, komt Nieuw-
land wederom aan het balanceren, nu echter met behulp van 
een verschijnsel uit de natuurkunde: 

„Zonder algemene welvaart, geschikt naar ieders kring, is 
zekerlijk aan geene algemeene cultuur te denken. Hiervoor te 
zorgen is voornamelijk het werk van het staatsbestier en schoon 
toevallige omstandigheden enige bijzondere maatschappij voor 
eenen tijd in wezenlijke elende kunnen dompelen, mogen wij 
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echter veilig onderstellen dat de aarde overal hare bewoneren 
voedt, dat het gebroken evenwigt tusschen de verschillende stan
den der maatschappij, tusschen de verschillende maatschappij en 
zelve, 't welk voor eenigen tijd enigen bijzonderen stand of enig 
bijzonder volk te laag vernederen of te hoog verheffen kan, 
door de altoos werkende krachten der Natuur langsamerhand 
hersteld wordt. Indien het getal der inwoneren van enig land 
te groot wordt met betrekking tot de middelen van bestaan, 
zullen de emigratiën naar minder bebouwde gewesten zolang 
duren tot het evenwigt hersteld is. Voordelen van enig moreel 
ligchaam, die op geweld of toeval rusten, bloei en welvaart uit 
de voorrechten spruitende, kunnen uit den aard nimmer be
stendig zijn: maar derzake verplaatsing van welvaart is geen 
verlies voor het geheel en die verplaatsing zal eenmaal ophou
den, evenals de beweging ener vloeistof ophoudt wanneer alle 
de delen op hunne behoorlijke plaats gekomen zijn." (21, 22) 

Van hetzelfde karakter is het volgende: 
„Daar eene droevige ondervinding van alle tijden geleerd 

heeft, dat de verregaandste uitersten van ongeloof en bijgeloof 
beiden algemene volksmening kunnen worden; dat te gelijker 
tijd elk dier uitersten bij eene onderscheidene klasse van men
schen heerschen kan, waarom zouden wij dan niet hopen mo
gen, dat ook de güldene middenweg eenmaal de baan zal worden 
die ieder bewandelt? Schommelingen naar wederzijden zijn 
toch de gewone wijze waarop het evenwigt zowel in het physieke 
als in het morele gevestigd wordt." (27) 

Ten overvloede nog een tekst, waaruit het alomvattende van 
Nieuwlands geest, die niet bang is om hele tijdperken in schom
meling te brengen, duidelijk blijkt: 

„Volmaakt evenwigt heeft in de natuur geen plaats; aller
zeldzaamst richt zij hare werken bestendig naar denzelfden 
kant, alle veranderlijke Grootheden hebben beurtelings hunne 
maxima en minima. Ter beoordeling van den voortgang of 
teruggang der menschheid in cultuur van geest en van smaak, 
moeten wij niet slechts een bepaald tijdperk met ons oog be
spannen, maar wij moeten den ganschen reeks van beurtwisse-
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lingen van de vroegste tijden af tot nu toe in eens overzien. Van 
het eerste tijdperk van onvolkomene verlichting zijn ons weini
ge gedenktekenen overgebleven. De onloogchenbare blijken 
nogthans van zeer vroege en aanmerkelijke vorderingen in de 
sterrekunde, de colossale gedenkstukken der oudste bouw
kunde zo in Egypte als in andere delen der waereld bewijzen 
genoegsaam het bestaan van zodanig een tijdperk, 't welk af
gewisseld is door een barbaarscher eeuw. Doch bij het twede 
tijdperk, dat der Grieken en Romeinen, steeg de menschelijke 
cultuur wederom hoger opwaarts, dan zij tevoren gedaald was 
en de puinhopen die uit het vorige tijdperk waren overgebleven, 
dienden om het twede veel heerlijker gebouw te grondvesten. 
Ook dit gebouw is gedeeltelijk ingestort; maar genoeg is daar
van overgebleven om het langsamerhand te kunnen herstellen ; 
en indien wij de voortgangen nagaan, die het menschdom 
sedert drie eeuwen gemaakt heeft, mogen wij met recht beslui
ten, dat wij thans een derde tijdperk van klimming beleven." 
(39) 

Ook wat de voorkeur betreft voor één van de twee constitu
erende factoren van echte cultuur: gevoel voor waarheid op 
het gebied van het weten, en goede smaak op het gebied van 
het schone, ziet Nieuwland een verschil in verleden en heden, 
maar wederom zó, dat deze twee perioden elkaar a.h.w. in 
evenwicht houden: 

„De cultuur der ouden, gelijk wij die noemen, was ongetwij
feld met betrekking tot het gevoel voor het schone, tot veel hoger 
trap gestegen dan de onze. Onze eeuw integendeel, indien ik 
mij dus mag uitdrukken, is het Rijk der afgetrokkene waarheid. 
In alle takken van kennis die daartoe behoren, zijn wij de 
ouden verre voorbijgestreefd." (41) 

Dit laatste thema is het onderwerp geworden van Nieuw-
lands inaugurale rede die hij op 28 september 1793 te Leiden 
heeft uitgesproken. In een ander verband is deze elders al uit
voerig behandeld. Misschien is het goed erop te wijzen, dat de 
opbouw van deze rede dezelfde geestelijke structuur en werk-
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wijze verraadt als de hiervoor aan de orde gekomen verhand-
lingen. 

Hij benadert erin het probleem waarmee hij reeds in zijn 
kinderjaren geconfronteerd werd: verhouding der schone 
kunsten enerzijds en van wiskunde en natuurkundige weten
schappen anderzijds. Ook hier wikt en weegt Nieuwland. 
Hij betoogt, dat de natuurkundige wetenschappen zich met 
het verloop van dejaren steeds vervolmaken door de verenigde 
pogingen van ontelbare natuuronderzoekers, waarbij de vol
gende generatie aansluit bij wat de voorgaande heeft bereikt. 
Hier is dus voortdurende groei te bespeuren. 

De „Fraaije Letteren" vertonen een heel ander beeld. Hun 
groei en waarde hangen niet af van gemeenschappelijke arbeid 
van generaties, maar van prestaties van individueel begaafden. 
Het voortschrijden van de tijd brengt niet vanzelf een grotere 
bloei en vervolmaking van de schone kunsten. De literatuur
geschiedenis leert, dat in de tijd van de klassieken de dichtkunst 
zó'n hoogte heeft bereikt, dat ze, in tegenstelling met wis- en 
natuurkunde, eigenlijk niet meer kon toenemen in volmaakt
heid. 

In deze rede brengt Nieuwland het hele mensdom met zijn 
cultuuruitingen aan wetenschap en kunst in één groot samen
spel van krachten en grootheden bijeen, die door hun weder
zijdse beïnvloeding de indruk geven, één groot harmonisch 
geheel te vormen. Een tijdgenoot zegt ervan: 

„Hij bragt door eene verstandige ontwikkeling en aaneen
schakeling van facta, dat voornaame verschil tot vereffening 
waarin de Ouden boven onze tijdgenoten, en waarin deezen 
boven de Ouden verheven zijn."11 

11 J. P. Micheli, Iets ter Nagedachtenis van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1794, 
blz. 26. 
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HOOFDSTUK 8 

O R D E 

De drie voorafgaande hoofstukken behoren eigenlijk in el
kaar geschoven te worden, omdat elk van hen een onderdeel 
behandelt van een en dezelfde verstandelijke werkzaamheid. 
Daarom is het niet te verwonderen, dat in het eerste hoofdstuk, 
over de zekerheid, ook de analytische equatie zichtbaar is, in 
het tweede, over analyse en synthese, ook de equatie en de be
hoefte aan zekerheid, en dat in het derde hoofdstuk, over de 
equatie, tevens de besproken kenmerken van de beide eerste 
zijn aan te wijzen. Alle drie samen zijn ze de ontleding van de 
streng wetenschappelijke redeneermethode die vooral in de 
wiskunde wordt gebruikt, maar die Nieuwland, zoals is aange
toond, met een zekere voorliefde eveneens aanwendt bij zijn 
peinzen over andere dan wiskundige zaken. 

Dit kon hij te gemakkelijker doen, zolang hij zich bezig hield 
met min of meer wetenschappelijke onderwerpen, in ieder geval 
met thema's waarin twijfels, vooroordelen, problemen door 
middel van redeneringen en ervaringsfeiten waren op te lossen 
of te verhelderen. Daarom kon het niet zó verwonderen, dat 
we tot nu toe, bij het doorUchten van verschillende teksten, de 
structuur konden waarnemen van de wiskundige betoogtrant, 
al moet gezegd, dat deze veelal gehuld en verborgen ging in 
gaaf letterkundig proza en beeld- en bloemrijke taal. 

Nieuwland was echter ook dichter. Nu is het land van de 
dichter op het eerste oog niet het meest voor de hand liggende 
terrein, waar onzekerheid op wetenschappelijk gebied aan de 
orde komt of door analytische equatie wordt opgelost.Toch was 
voor Nieuwland, die zó gebrand was op waarheid en vooral 
zekerheid, het najagen van dit begeerde wild geen louter ver-
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standelijke aangelegenheid.Evengoed als deze drang zijn diepe, 
misschien heel diepe wortels had in zijn gemoedsleven, even
goed ook onderging zijn gemoed de weerslag van dit streven 
en van het al of niet welslagen hiervan. Heel zijn gemoed 
was er bij betrokken. Om deze reden is het haast vanzelf
sprekend, dat er voor Nieuwland verbindingslijnen liepen 
tussen waarheid en schoonheid. Behalve „Simplex sigillum 
veri" had hij als geliefkoosde zinspreuk „Rien n'est beau que 
le vrai".1 

Nieuwlands leermeester Jer . de Bosch I I I wilde van een 
dergelijke beïnvloeding van de „Fraaije Letteren" door het 
wiskundig denken niets weten. Zeer waarschijnlijk is deze kwes
tie meermalen een punt van discussie geweest tussen leermeester 
en leerling ; anders is de gedecideerde uitspraak van Jer . de 
Bosch in zijn Regelen der Dickt-kunde,2 niet goed verklaarbaar. 
Immers onverwachts en zonder aansluiting met wat voorafgaat 
en volgt staat op blz. 81 en 82 van zijn boek zo maar plomp
verloren een tamelijk felle mening geponeerd, waarbij iedere 
onbevangen lezer zich de vraag stelt: „Waar slaat dit op?" 
De wetenschap echter dat er eenjongen van zestienjaar bij hem 
in huis is, die verzot is op wiskunde, maakt een en ander be
grijpelijker. De tekst van Jerónimo luidt als volgt : „Ik kan wel 
begrijpen, dat die genen, welke gewoon zijn aan het trekken 
van lijnen, aan het maaken van cirkels en driehoeken, en alle 
die oefeningen, welke de wiskunde oplevert, dat die genen, 
welke dagelijks de graden van hette en kou naauwkeurig waar-
neemen, wanneer zij over het wezen en de eigenschappen van 
fraaije kunsten zullen oordeelen, ook gaarne die bepaalingen, 
die onderscheidingen en zekerheden, welke zij in de beoefening 
van hunne weetenschappen geduurig aantreffen, trachten in 
te voeren; maar zulks omtrent de dichtkunde te willen onder-

1 J. W. van Sonsbeeck en D.J. van Lennep, Ter Nagedachtenis van P. Nieuwland, 
Leyden 1794, blz. 26. Deze spreuk is overgenomen van Boilcau. 

2 Verhandelingen uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap, Tweede Stuk. Bevatten
de eene Dichi-kundige Verhandeling over de regelen der Dtcht-kunde. Ter beantwoording van 
tene vraag over Dicht-kunde, uitgeschreeven voor denjaare 1780, en aan welke de gouden 
Eer-prijs is toegeweezen in denjaare 1781, Haarlem 1783. 
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neemen, waarin men zijne eigene zinnelijkheid, de ingeevingen 
van zijn vernuft, en de gewaarwordingen van zijn gevoel en 
smaak, gewoon is te volgen, acht ik geheel en al onmogelijk." 
Heeft Nieuwland zich bij deze uitspraak neergelegd? Uiterlijk 
misschien enigszins, gezien de verhouding waarin hij stond 
t.o.v. De Bosch, innerlijk in ieder geval niet, want als hij zich 
in de sfeer van zekerheden bewoog, was zijn gemoed ontvanke
lijk voor schoonheidsontroering. Zo kon hij een verhandeling 
over een exact onderwerp als sterrenkunde plotseling onder
breken, om in dichtregels Newton of sterrenkundigen in het 
algemeen te bejubelen als de ontdekkers van absoluut zekere 
waarheden. „Op dezen dageraad der wetenschap die den 
schoonsten aanbrekenden dag beloofde, volgde eerlang het 
volkomen en onbenevelde licht. Newton verscheen ! 

Die 't eerst den sterveling tot licht van kennis riep 
Wiens geest het grootsch gesticht van ware wijsheid schiep 

De nevelen van waan en twijflmg deed verdwijnen 
En goddelijken glans in sterflijke oogen schijnen. 

Newton alleen openbaarde ons de wet, waaruit alle ver
schijnselen der natuur volledig verklaard worden, eene wet, 
niet schijnbaar aanneemelijk, niet verwrikbaar door nieuwe 
onderstellingen, maar gegrond op waarnemingen, zeker, al
gemeen, eenig..."3 

In Nieuwlands wiskundige beschouwingen vormt de analy
tische equatie de kern van zijn bespiegelingen. Deze figuur is 
immers de sleutel tot de zuiverste waarheden en onwrikbaarste 
zekerheden. Gezien zijn geaardheid moet Nieuwlands schoon
heidsontroering daar het grootst zijn, waar hij geplaatst wordt 
voor de zuiverste waarheid. Het ligt bijgevolg voor de hand, 
dat hij de analytische equatie trekt binnen de sfeer van het 
schone. Dit doet hij inderdaad, hoe vreemd en wonderlijk dit 
op het eerste gezicht ook mag schijnen:4 

* Petri Nieuwland, Scripta Mathematica, U.B.L. Westeur. Hs. XVIII , N 950,1, 13, 
Oratio De Insignibus Astronomiae incrementis, novissime captis et etiam sperandis. Scripta 
anno 1787 sed nunquam dicta. Over de vorderingen der Sterrekunde in de laatste jaren, 
biz. 15 en 16. 

4 Pieter Nieuwland staat niet alleen in zijn schoonheidsontroering met be-
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„Is een figuur, eene algebraische equatie vatbaar voor 

schoonheid ? In zichzelve voorzeker niet ; - doch als ik ze be

schouw als het beeld eener verhevene waarheid, eener wet van 

de natuur, dan durf ik de vraag met j a beantwoorden. - En dan 

beroep ik mij op het gevoel van alle diegenen, die tot zekeren 

trap toe in de wiskunde gevorderd zijn, en ik twijfel niet of zij 

zullen met mij stemmen. - ... Wanneer wij datgeen schoon 

noemen, waarin wij orde, overeenstemming, eenheid bespeu

ren : - wanneer de wetten der natuur, ons door hunne eenvou

digheid, algemeenheid, vruchtbaarheid ter verklaring van 

zovele en zo samengestelde verschijnselen: treffen, verrukken, 

met strelende gevoelens van verwondering, eerbied en verge

noegen vervullen kunnen - dan zal de analytische equatie, 

welke die wet uitdrukt, - welke eveneens de beelden van alle 

de verschijnselen in zich bevat en aan het oog des peinzenden 

wiskunstenaars ontvouwt, als die verschijnselen zelve uit de 

algemene wet voortvloeien, voor hem een bron van verwonde

ring en van genoegen zijn, hij zal dezelve schoon, grootsch, 

edel vinden. - " 5 

In dit kleine citaat, waar het notabene gaat om een algebra

ische figuur, komen woorden voor uit de sfeer waarin kunst 

genoten en geboren wordt: treffen, verrukken, strelende ge

voelens van verwondering, eerbied en vergenoegen, schoon, 

groots, edel. Deze woorden hebben hier hun plaats te danken 

aan het feit dat de wetten in de natuur orde bewerken, en orde 

vindt Nieuwland schoon. Een uitdrukking, een projectie van 

trekking tot de wiskunde. Verschillende Duitse romantici zijn bekend om hun 
enorme interesse voor de mathematica, maar om andere redenen dan Nieuwland, 
n.l. om het abstrakte karakter van de wiskunde en om de mystieke interpretatie 
ervan; men ontdekte er het bijna religieuze trachten in om het oneindige een 
maat te geven Novalis, Fr. Schlegel, Α. W. Schlegel, Goethe in zijn romantische 
tijd e a hebben de bekoring ondergaan van de wiskundige figuren. Zie hierover: 
Fritz Strick, Deutsche Klassik und Romantik, Bern MCMXLIX, blz. 224 e v. Niets 
wijst erop, dat Nieuwland enige invloed van hen heeft ondergaan Pascal had 't 
wiskundig denken reeds gebruikt in zijn theologische beschouwingen, E J Dijk
sterhuis, De betekenis van de Wis- en Natuurkunde voor het leven en denken van Blaise 
Pascal Med. Kon. Ned. Ak. v. Wet., afd. Letterk , N R. dl. 14, no. 11. 

5 Petri Nieuwland, Scripta Mathematica, U.B.L. Westeur. Hs. XVIII, N 950, I, 
10. Over de Wiskunde. 
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die orde waarin de wetten en verschijnselen van de natuur hun 
plaats krijgen, is de analytische equatie. Deze is de weerspiege
ling van het evenwicht, van de harmonie, eenheid en overeen
stemming zoals deze in velerlei vormen in de natuur is te vinden. 

Orde, eigenschap van het ware, heeft een grote invloed op de 
schoonheidsontroering van Nieuwland. Waar de orde een rol 
speelt - en waar doet ze dit niet? hetzij door haar aanwezigheid, 
hetzij door haar afwezigheid - wordt de dichterlijke gevoelig
heid van Nieuwland aangedaan. Kon zijn verstand in de 
analytische equatie, in al haar vormen en facetten bevrediging 
vinden voor zijn waarheids- en zekerheidsdrang, zijn gemoed 
vond er niet minder de schoonheid in - als een beeld of weer
kaatsing van orde — waar het zo zeer om vroeg. Zo gezien liggen 
bij Nieuwland de wereld van waarheid en schoonheid niet ver 
uit elkaar; de tweede is een kenmerk van de eerste. Aan het 
devies van Boileau : rien n'est beau que le vrai, dat hij tot het zijne 
maakt, geeft hij bijgevolg een geheel eigen interpretatie. De 
begrippen waarheid en schoonheid herleidt hij tot één begrip : 
orde (evenwicht, harmonie), waarin zowel zijn waarheids- als 
zijn schoonheidsbehoefte bevredigd wordt. De analytische 
equatie zal, als uitdrukking van deze orde, bijgevolg zowel in 
de wetenschappelijke verstandssfeer als in de dichterlijke 
gevoelssfeer van Nieuwland hoog staan aangeschreven. Over 
de orde die zijn verstand ontdekt, raakt zijn dichterlijk gemoed 
in verrukking. Wanorde echter, verstoring van de harmonie, 
zal zijn hart verontrusten, zoals ze zijn verstand alarmeert. 

Het zoeken naar verstandelijke zekerheid op wetenschappe
lijk gebied loopt bij Nieuwland parallel met het zoeken naar 
orde in de sfeer van het gevoel. Evenals de zekerheid het hoofd
thema is van zijn wetenschappelijke verhandelingen en voor
drachten, zo is de orde het hoofdthema van zijn gedichten. Zijn 
bemoeienissen met de twee categorieën geeft hij bij voorkeur 
weer in de vorm van de analytische equatie, d.w.z. door zijn 
stofte verdelen (analyseren), te wikken en te wegen. Dit zal 
hem voeren naar zekerheid voor het verstand, naar rust voor 
het gemoed. 

291 



Naar wetenschappelijke zekerheid, die „kalmte des geestes" 
geeft, zoals Nieuwland zegt, zullen we hem in zijn gedichten 
weinig of niet zien zoeken; de orde die zijn innerlijk ontroert 
heeft echter dikwijls zijn dichterlijke belangstelling, nu eens 
doordat hij uiting geeft aan zijn vervoering over de harmonie 
die zijn ogen streelt, dan weer doordat hij ongedurig zoekt naar 
herstel van verloren gegaan evenwicht, in of buiten zichzelf. 

Omdat de orde in de schepping meestal hierin bestaat, dat 
tegengestelde krachten elkaar in evenwicht houden en samen 
één harmonisch geheel vormen: dag en nacht, zomer en winter, 
de verschillende hemellichamen of sterrenbeelden aan het 
firmament, licht en donker, en in het menselijk leven: vreugde 
en verdriet, leven en dood, op- en neergang, liefdesbehoefte en 
liefdesvervulling, komen deze tegenstellingen herhaaldelijk 
voor in zijn gedichten als delen van een equatie. Inbreuk op de 
orde wordt gemaakt, als de negatieve kracht zoals nacht, winter, 
verdriet, dood, enz. de overhand krijgt. Dan zijn 't rust-
verstoorders. Hun invloed moet dus zoveel mogelijk genivel
leerd worden door de positieve werkelijkheden van leven, 
vreugde, licht enz. Voorbeelden zullen dit alles voldoende 
illustreren. 

In 't vierde hoofdstuk werd de weg uitgestippeld waarlangs 
Nieuwland als dichter is gegaan. Natuurlijke aanleg en invloe
den van buitenaf samen hebben hem door verschillende stadia 
geleid, die alle eigen kenmerken hadden. Met het oog op deze 
ontwikkelingsfase kan men, zoals veel literatuurhistorici, 
Nieuwland rekenen tot de groep „jongeren" die de overgang 
hebben doorgemaakt van het classicisme naar de preromantiek. 
Op grond van karakteristieke kenmerken is dit wel verant
woord, ofschoon een dergelijke classificatie altijd enigermate 
nivelleert, daar ze minder ruimte laat voor persoonlijke nuan
ces. Immers het op geheel eigen wijze doorleven van zo'n 
groeiproces is boeiend genoeg, om er apart aandacht aan te be
steden. We hoeven bij Nieuwland maar te denken aan het 
dopers stijlgevoel dat een eigen cachet geeft aan zijn gedichten. 
Maar dit alles raakt niet de kern van Nieuwlands wijze van 
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dichten. Deze ligt in hun innerlijke opbouw, gedachtengang 
of denkconstructie. Dit meest kenmerkende van zijn dichttrant 
treedt, evenals de betoogwijze in zijn verhandelingen, eigenlijk 
pas aan het licht in confrontatie met de resultaten van het 
onderzoek naar z'n wiskundige denkmethode. Vanuit dit 
gezichtspunt bezien hebben Nieuwlands gedichten iets unieks. 
Het is verrassend hoe bijna al zij η oorspronkelijke gedichten bij 
nadere beschouwing trekken vertonen van de analytische equa
tie. Soms roepen ze de gedachte op aan een balans of hef
boom, technische instrumenten die Nieuwland in zijn voor
drachten gebruikt om zijn verdelende en wikkende en wegende 
geest te verbeelden. Zowel in zijn jeugdgedichten als in die met 
klassieke en préromantische inslag is genoemd procédé aan
wijsbaar. Het meest verrassende in deze soort is misschien wel 
het gedicht Liefdes Behoeftâ, omdat hierin een erg vrije vorm
geving gepaard gaat met een uiterst precíese inachtneming 
van de analytische equatie, wat de gedachtengang betreft. 
Ofschoon het gedicht wat lang is, zullen we het toch op de voet 
volgen, omdat alle besproken factoren van de wiskundige 
denkwijze er hun plaats hebben. 

De dichter begint met vast te stellen wat hij aan bekende 
gegevens bij de hand heeft: eerst een kleine analyse van de 
terugkerende lente: 

Liefdes Behoefte. 

„o Lieve Lente! o prille puik der tijen! 
o Jeugd des j aars! met zoo veel schoons bedeeld, 
Die nieuw gebloemte en nieuwe kruiden teelt, 

En nieuw genot van teedre minnarijen, 
Gij keert, gij keert terug." 

Zijn innerlijk is met deze vernieuwing van het jaar niet in 
overeenstemming; zijn levensjeugd is heen: 

„Maar met u keeren niet mijn kommerlooze jaren, 
Zij zijn helaas voor eeuwig mij ontvaren!... 

Waarheen, waarheen zoo vlug, 
o Schoone levens morgen?" 

* Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland, Haarlem 1827', blz. 3. 

293 



Vanaf het begin zien we al aanstonds een duidelijke verde
ling in tweeën : aan de ene kant de natuur buiten, aan de andere 
kant zijn eigen innerlijk. Hij stelt vast dat de harmonie tussen 
beide ontbreekt. Vandaar gemoedsonrust. Dit is het gegeven 
waar hij vanuit gaat. De volgende stap is nu, de oorzaak te 
zoeken: dit is de gewone gang van zaken bij de analytische 
equatie, die n.l. „van het bekende naar het onbekende voort
gaat", van datgene wat later naar hetgeen eerder is, van het 
gevolg naar de oorzaak. Het vinden van deze oorzaak van de 
inbreuk op de orde zal de oplossing van de kwestie naderbij 
moeten brengen. Eerst vraagt hij zich af, of de schuld misschien 
bij de lente is te vinden: 

„Wat kille mist van nooit gekende zorgen 
Bezwalkt uw vriendelij ken glans? 

o Lente! of zij t gij thans 
Dezelfde niet, die ge eertijds plagt te wezen, 

Is uw gebloemt min geurig, dan het plag, 
Uw avond minder kalm, min luisterrijk uw dag?" 

Het antwoord op deze vragen moet ontkennend zijn: aan 
de lente ligt het niet: 

„Neen! gij zijt nog zoo schoon, zoo minlijk, als voor dezen, 
Maar ik ben niet dezelfde meer ! 

Te wel gevoelt mijn ziel dien wreeden ommekeer ! 
Ik ben niet, die ik was, nog kort, helaas ! geleden, 

Gansch met mij zelf en met natuur te vreden." 

De oorzaak ligt bij hemzelf: de onbekende factor is dus al 
enigszins geïsoleerd. Met heimwee denkt hij terug aan de tijd, 
toen hij De Morgenstond en Vroeglust dichtte, waarin een vol
maakt sympathetisch gevoel tussen hem en de natuur tot uit
drukking wordt gebracht. Hij kan niet nalaten hierbij te ver
wijlen en er een ontleding van te geven. 

„Toen ik op 's levens hobblig pad 
Zoo rustig, zoo blijmoedig trad, 

En niet dan rozen plukte, 
Of zoo mijn voet een enklen doren drukte, 
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Dien trad ik stomp, en voelde naauwlijks pijn; 
Toen bloemengeur, toen sterrenschijn 

Bij dag, bij nacht, om strijd, mijn vrolijk hart verrukte ; 
Toen in mijn cel der wijzen stille taal. 

Toen drok en gul gesprek bij 't lagchend vriendenmaal 
Mij beurtelings vermaakte; 

Toen kalme rust mij de oogen sloot, 
Tevredenheid mijn legerstee bewaakte, 

Vernieuwd genot mij riep, bij blozend morgenrood." 

Opgemerkt zij hier de verdeling en de evenwichtswerking 
van de laatste acht regels : 

a) bloemgeur bij dag b) sterrenschijn bij nacht 
c) stille taal in de cel d) drok gesprek bij vrienden

maal 
e) rust bij het inslapen f) vernieuwd genot bij 't ont

waken 
met daartussen in: 

tevredenheid aan zijn bed gedurende de nacht. 
Juist deze zelfde factoren accentueren nú zijn innerlijke dis

harmonie. Hij analyseert ze stuk voor stuk. Wat de bloemen
geur bij dag betreft: deze laat hem nu ongevoelig; hij bemerkt 
ze niet eens: 

ad a) „Thans fladdert onbemerkt, bij 't krieken 
Des morgens, op bedauwde wieken, 

De westewind mij rozengeuren aan." 

Aangaande de sterrenschijn bij nacht: 

ad b) „Orion blinkt aan onbewolkte bogen 
Zoo glansrijk vruchtloos in mijne oogen, 

Die naauw een enklen blik ten hoogen hemel slaan." 

Over de stille taal in de cel : 

ad c) „In eenzaamheid doorpeins ik gansche dagen, 
Omschanst van boek bij boek, weleer mijn liefsten schat, 

Voor mij ligt Shakespear, ligt Newton opgeslagen, 
'k Zit uren lang, en lees geen enkel blad." 

Ook tegenover zijn vrienden is hij anders: 
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ad d) „In uwen kring, geliefde vrienden! 
Die steeds voor hart en geest mij hemelsch voedsel gaf, 
Kan Troostwijks ernst mijn aandacht niet meer binden, 

Uw scherts, Van Eek! perst mij geen' lach meer af." 

Ook in deze onderverdelingen vallen de tegenstellingen 
duidelijk op: 

de kunst (Shakespeare) de wetenschap (Newton) 
uren lang geen enkel blad 
hart geest 
ernst en aandacht scherts en lach 
Nu Nieuwland door analyse de zekerheid heeft dat de oor

zaak bij hemzelf ligt, stoot hij na verder vorsen eindelijk op de 
tot nu toe onbekende onruststoker in zijn binnenste. Opvallend 
is weer het balanceren met uitersten: 

„Een stem, mij onbekend te voren, 
Wier eerste fluistring ik vruchtloos dacht te smoren, 

Vervolgt me alom, op 't veld, in huis, 
Bij 't kleine vriendenmaal, bij 't woelig feestgedruisch. 

En luistert telkens mij in de ooren, 
Al woelt een drokke schaar van menschen om mij heen : 

„Gij zijt alleen." 

De jaren hebben hem een volgend levensstadium binnen
geleid, waar de natuur vatbaar is voor een hogere harmonie 
dan hij in zijn jeugd heeft ervaren. Maar dan moet er ook even
wicht zijn tussen het ene deel van de balans - de roep om liefde 
in hem - en het andere - de beantwoording ervan door weder
liefde - . Zover is het echter nog niet. Vandaar die kortsluiting 
met de natuur buiten hem, zijn onbestemde ongedurigheid, 
zijn onrust en innerlijke wanorde: 

„Ik moet alleen, en kan alleen niet leven! 
Waarom, waarom, wreedaardige natuur ! 

Mijn hart zoo zacht gevormd, zoo week voor 't liefde-vuur, 
En geen geliefde mij gegeven? 

Opdat de vlam, die mij verslindt. 
Ten minsten eenig voedsel vind' 

En minder fel in merg en aadren woede..." 
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De wiskundige betoogtrant, gaande van het bekende naar 
het onbekende en dit door middel van ontleden en 't tegen el
kaar afwegen van het een met het ander, is zeer duidelijk, maar 
dan niet gericht op het zoeken van een wetenschappelijke waar
heid, maar van de orde die het gemoed beroert en Nieuwland 
als dichter inspireert. 

Als op de gewone gang van zaken in het leven van alle dag 
een inbreuk wordt gemaakt en de orde dus enigszins wordt ver
stoord, kan Nieuwland soms op een speelse manier de zaak 
rechtzetten en de orde herstellen:7 

De Jufferlijke Hoed 

„Wat Maagd heeft eerst voor haar geslacht 
Dien hatelijken hoed bedacht, 
Die nijdig 't lief gelaat bedekt, 
Der oogen glans aan 't oog onttrekt, 
Geen teeder lonkje glippen laat, 
Het zedig kusje wreed weerstaat? 
Sloeg nooit die maagd een helder oog 
Vol gulle opregtheid naar omhoog? 
Of vreesde zij, dat ligt haar ziel 
Elk in dien spiegel niet geviel? 
Schoot nooit haar oog een zachte vonk? 
Ontving het nooit een' lieven lonk? 
En keerde ze altoos, streng en straf, 
Den kus van liefde of vriendschap af?" 

Deze storing in de natuurlijke gang van zaken kan alleen 
worden opgeheven door het tegenovergestelde. Dan wordt de 
orde hersteld en is de balans weer in evenwicht. Achter de twee 
delen waarin het gedicht uiteenvalt, dringt de equatiegedachte 
zich onwillekeurig aan ons op ; bijna elk vers uit het eerste deel 
heeft een tegenhanger in het tweede. De vraagtekens in het 
eerste zijn vervangen door de uitroeptekens van het tweede : 

„Beminnelijke Maagdenstoet ! 
Weg met dien hatelijken hoed ! 

7 idem, blz. 7. 
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Die nijdig 't lief gelaat bedekt, 
Der oogen glans aan 't oog onttrekt, 
Geen teeder lonkje glippen laat, 
Het zedig kusje wreed weerstaat. 
Sla 't helder oog niet altoos neer! 
Vang lonkjes op, kaats lonkjes weer! 
En keer niet, eindloos streng en straf, 
't Bescheiden teeder kusjen af!" 

Toen Nieuwland nog dong naar de hand van haar die eens 
zijn vrouw zou worden, wijdde hij haar een gedicht De Droom.* 
De eerste twee strofen geven een duidelijke equatie tussen de 
delen, maar zijn tevens een analyse: 

„o Anna ! schoon van oog en leest, 
En zwart van haar, en blank van leden, 

Maar schooner nog van hart en geest 
Door fijn vernuft, en eedle zeden. 

Vernuft en zeden, niet door kunst 
In eenen hoofschen vorm gegoten, 

Maar zuiver uit de milde gunst 
Der scheppende natuur gesproten." 

In de eerste strofe worden lichamelijke en geestelijke hoe
danigheden in één persoon harmonisch verenigd. In de tweede 
worden de geestelijke nog verder „ontleed" en „gewogen", 
waarbij kunst en natuur de tegengestelde krachten zijn. De 
vergelijking valt gunstig uit voor de natuur. 

Hier staat echter tegenover, dat deze evenwichtige Anna 
zijn eigen innerlijke harmonie verstoort; ze bemint hem (nog) 
niet: 

„Zal dan uw oog, dat rondom heen 
Geluk verspreidt door zachte vonken, 

O p mij, helaas! op mij alleen 
Niet eindlijk éénmaal vriendlij к lonken?" 

Hoe rust en harmonie te herkrijgen? Hij kan de feitelijke 
omstandigheden niet dwingen. Daarom vlucht hij in de droom: 

8 idem, blz. 12. 

298 



„Ik moet, in kunstelooze taal, 
U eenen vreemden droom vertellen; 

(Een droom verzoet ons menigmaal 
De zorgen, die ons wakend kwellen.)" 

Hierin schept hij voor zichzelf de situatie die zijn gemoed 
weer in balans brengt, immers in de droom bemint zij hem wel. 
Hij ziet haar in deze toestand precies zoals hij ze kent uit het 
dagelijks leven: 

„Het beeld geleek u zoo volmaakt, 
In zwier van leest, in schoon van trekken, 

Dat ik zelf, dien 't het naaste raakt, 
't Geringst verschil niet kon ontdekken." 

Maar er is één groot verschil: 

„Alleenlijk was van 't helder oog 
De duistre nevel gansch verdwenen, 

Die zoo lang mij dat licht onttoog, 
Het lachte vrolijk, als voorhenen!" 

Ook tegen hem: 

„Wanneer ik in der maagden rij 
U zag, - u straks mijn' arm kwam bieden; 

En Gij, beminnelijke Anna! Gij 
Scheent in den droom mij niet te vlieden!" 

Daarbij is ook het sympathetisch gevoel tussen zijn innerlijk 
en de schoonheid van de lente in de natuur, die eerst verbroken 
was: 

„Doch zooveel schoons, verspreid in 't rond, 
Kon mijn gepijnigd hart niet streelen, 

Dewijl 't, helaas! geen weêrgâ vond, 
Waarmee het zijn genot mögt deelen." 

nu weer hersteld : 

„Dus vastgestrengeld trad ik voort, 
't Kwam alles anders mij te voren. 

'k Werd nu door elke bloem bekoord, 
Geen luchtje ging voor mij verloren." 
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Na de droom hangt de zaak echter weer scheef: 

„'k Ontwaakte - weg was 't schoon tafreel! 
Ik weer in al mijn leed verstooten ! 

Ach! valt ons dan geen heil ten deel', 
Ten zij 't al droomend word' genoten!" 

O m aan de innerlijke wanorde een eind te maken is er dus 
maar één oplossing: 

„Eén woord slechts, Anna! van uw' mond, 
Eén lonk van 't oog, vol zachte klaarheid, 

Eén enkle kus, - dan is terstond 
Mijn lot beslist, mijn droom is waarheid." 

Deze droom is inderdaad waarheid geworden, doch slechts 
voor negen maanden; dan staat Nieuwland weer voor twee 
onverzoenlijke feiten, bijna parallel aan de voorgaande: zijn 
geliefde Anna enerzijds, en anderzijds haar ongenaakbaarheid, 
nu niet door gemis aan wederliefde, maar door de dood ver
oorzaakt. In het gedicht dat hij aan haar nagedachtenis heeft 
gewijd, zoekt hij naar een tegenwicht voor dit smartelijk ver
lies, waardoor zijn innerlijk gemoedsleven, dat volkomen uit 
het lood is, tenminste in zoverre hér-steld wordt, dat hij de 
moed heeft om verder te leven en zijn dagelijkse plichten te 
vervullen. Het gedicht is een prachtig voorbeeld van de wijze 
waarop Nieuwland langs de weg van analyse en equatie gelei
delijk komt tot een alleszins aanvaardbare oplossing voor de 
innerlijke verwarring waaraan hij ten prooi is gevallen.9 

Door het woord te richten tot zijn overleden vrouw realiseert 
hij zich het verbijsterend noodlot dat hem heeft getroifen : 

„o Teêrgeliefde en vroeg verloren Vrouw ! 
Om wier bezit ik alles gaarne geven, 

En willig goud en glorie offren zou, 
Kon ik u slechts herroepen in dit leven ! 

Ontvang van mij, die ook in 't zwijgend graf 
U minne en eer en uw volmaaktheên huldig, 

Dees laatsten pligt !... Ik leg dien weenende af. 
'k Ben dit uw trouw en mijner liefde schuldig ! 

• idem, blz. 30. 
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Ook gij, lief Wicht! dat moeders schoot verliet, 
Om in den schoot des grafs met haar te slapen, 

Gij eischt geween, geen vrolijk welkomlied ! 
Hoe ras, o God! wordt vreugd in weê herschapen!" 

Een ogenblik heeft hij nog de stille hoop, dat de verschrikke
lijke werkelijkheid slechts een droom is: 

„Of is 't een droom, een zwevend schaduwbeeld, 
Dat 's nachts den geest benaauwt met hare zorgen, 

Doch dat, ter vlugt in 't bijster brein geteeld, 
Ter vlugt ook wijkt bij 't nadren van den morgen? 

Neen! 't is geen droom!.. ." 

Hij geeft nu een uitvoerige analyse van de barre werkelijk
heid; hun beider betrokkenheid bij dit droeve gebeuren, van 
Anna en van hemzelf, geeft hij beurtelings aan: de analyse is 
dus duidelijk tweedelig: 

„'k Ontwaak, en tast in 't rond ; 
Maar vind geen vrouw aan mijn verlaten zijde, 

En voel geen' kus van haren lieven mond, 
En hoor geen stem, wier klank mijn ziel verblijdde. 

Die lieve mond is bleek en koud, en zwijgt. 
Stijf is de hand, die teeder mij omarmde. 

Nu klopt geen hart, geen boezem zwelt en hijgt, 
Waaraan weleer haar liefde mij verwarmde." 

Nu volgen twaalf regels waarin Anna het middelpunt is van 
de beschouwingen die de dichter wijdt aan de ramp die hen 
getroffen heeft, vervolgens betrekt hij in twee regels zijn gestor
ven dochtertje in zijn overweging, waarna hij twaalf verzen 
lang het schijnsel laat vallen op zijn eigen ongelukkige toestand. 
Opmerkelijk is het spel der tegenstellingen in beide gedeelten. 
Over Anna: 

„Nacht dekt het oog, den spiegel, daar haar ziel, 
Steeds groot en goed, en telkens toch verscheiden, 

Zoo hemelsch blonk, en altoos elk geviel, 
En niemand wilde en niemand kon misleiden. 
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o Gij, die bouwt op schoonheid, jeugd en kracht! 
Was zij niet jong en schoon als lentebloemen? 

Wie kon, als zij, van 't maagdelijk geslacht, 
O p mannekracht bij vrouwezachtheid roemen? 

Maar 't doodlijk gif van een' verborgen worm 
Vermeit in 't veld de schoonste roos van allen; 

Het woest geweld van eenen maartschen storm 
Doet ook in 't woud de kloekste stammen vallen." 

Anna en het kind: 

„o Eedle roos! o knopje, jong en teer, 
Dezelfde storm heeft beide fel verslagen." 

Aangaande zichzelf: 

„Ik ben geen Gade, ik ben geen Vader meer! 
De winter heerscht reeds in mijn lentedagen. 

Mijn heil, mijn vreugd, mijn wellust was een droom, 
En als een droom is 't al voorbijgevlogen ! 

Nu voortaan kruipt mijn leven, doodsch en loom, 
Zijn baan ten einde en gaat naar 't graf gebogen. 

Waar snelt gij heen? tooneelen van geluk! 
Geliefd verschiet van aardsche zaligheden! 

Doch j a ! verdwijn! uw beeld verzwaart mijn' druk. 
Wat heb ik meer te hopen hier beneden? 

Vergeefs mijn ziel gestemd voor zacht gevoel; 
De snaar, die klonk als mijne, hangt gebroken." 

Door analyse heeft hij de ontdekking gedaan, dat hij op een 
absoluut dieptepunt is terecht gekomen. Met het beeld van de 
gesprongen snaar illustreert hij, hoe hij de toestand als volko
men uitzichtloos ziet ; het is het toppunt van disharmonie. 

Nu gaat de dichter na wat ter wereld in staat zou kunnen zijn, 
hem uit de put te hijsen ; wie of wat de macht heeft, zijn binnen
ste de rust en orde te hergeven die zo wreed is verstoord. Vriend
schap zal het niet kunnen: 

„Wat is uw gloed, o Vriendschap! dof en koel 
Bij 't hemelsch vuur, door kuische liefde ontstoken! 

Ik dank u voor den balsem van uw' troost : 
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Maar kunt ge mij de stille vreugd van 't leven, 
't Verfijnd genot, de hoop op bloeijend kroost, 

't Geen ik verloor, kunt gij 't mij wedergeven?" 

Ook de tijd, die alles heelt, is er niet volledig toe in staat: 

„De felste wond wordt door den tijd geheeld. 
Doch laat in 't vleesch haar diepgeprente groeven." 

Zelfs het idee dat dit kruis van God komt heeft niet het be
oogde resultaat: 

„o Gij, wiens hand dees wrangen kelk mij deelt! 
Ik drink hem wel, maar blijf toch 't bitter proeven." 

Toch is hij jegens God tot een zekere gewilligheid bereid, 
maar het klinkt allemaal wat defaitistisch: 

„Dan, is 't uw wil, mijn Vader ! dat mijn baan 
Vol doornen zij en hobblig en verlaten? 

Welaan, geleid me, ik zal gewillig gaan ! 
Wat zou uw kind het stout weerstreven baten?" 

Hij is niet ongenegen om de vreugden die het aardse leven 
hem hier en daar nog zal bereiden, dankbaar te aanvaarden, 
maar wat hij verloren heeft, is door niets te evenaren: 

„Zoo hier of daar eene enkle bloem nog groeit, 
Ik zal die niet versmadelijk vertreden, 

Al wierd die bloem, die 't Heflijkst heeft gebloeid, 
Mij 't meest bekoorde, ontijdig afgesneden." 

Hiermee heeft hij zijn tocht langs de mogelijkheden be
ëindigd en is bij zijn uitgangspunt, tevens dieptepunt terug
gekeerd: het overlijden van zijn jonge vrouw. Maar dit wordt 
meteen een keerpunt ten goede: het uitzicht op herstel van 
innerlijke rust opent zich. Hij bemerkt namelijk dat hij zich 
vergist en dat de uitdrukking „ontijdig afgesneden" niet juist is : 

„Doch neen! zij is in beter hof verplant, 
Voor zomerzon en herfstörkaan beveiligd. 

Mijne ANNA! gij waart rijp voor hooger' stand;" 
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Nieuwland ontleedt nu, geholpen door zijn herinnering, dit 
rijp zijn van Anna voor deze betere hof: 

„Uw ziel was rein als verschgevallen sneeuw, 
Bestraald met glans van meer dan aardsche klaarheid. 

Geen damp van waan, verspreid op volk of eeuw. 
Benevelde bij u het licht der waarheid. 

De weelde, die den stam des levens knakt, 
De welvaart moordt, en zeden tart en wetten, 

't Gevoel verdooft, den eedlen geest verzwakt, 
Had nimmer u bezoedeld met haar smetten. 

Gij zongt en sprongt en lachtet schuldeloos, 
En had dat zoet nog gaarne lang genoten!" 

Hij gunt haar tenslotte het geluk in dit zalig oord : 

„Lach nu gerust, in 't zalig oord gevoerd, 
Waar nooit een traan de lachjes zal vervangen, 

Geen laster mikt, en geen verleiding loert, 
Maar alles juicht in rijen en gezangen 

Mijne Engel! j a ! gij voelt en denkt en leeft! 
Dat zie ik zelf nu klaarder dan voorhenen." 

De geruststellende gedachte dat zijn geliefde het goed maakt 
en gelukkig is, is reeds een stevig houvast waaraan de beproefde 
man zich kan optrekken. Als daarbij nog het vooruitzicht komt, 
dat ze uiteindelijk herenigd zullen worden, dan is de mogelijk
heid van een volledig herstel van de gemoedsharmonie reëel: 

„'t Is deze hoop, die kracht en troost mij geeft. 
Wij zullen vroeg of laat ons weer verëenen." 

Een gevolg van deze twee gegevens die hij zojuist heeft ont
dekt, althans in een geheel nieuw licht heeft gezien, is dat hij 
ondanks de noodgedwongen tijdelijke scheiding, betrekkingen 
met de gestorvene kan onderhouden, al is het allemaal anders 
dan voorheen: 

„De vlam, voor u in mijne ziel gevoed. 
Is niet gedoofd bij 't zielverscheurend scheiden. 

Die vlam zal nu, met eenen zachter' gloed, 
Zich over mensch en vriend en oudren spreiden. 
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Ik zal op 't graf, dat uw gebeent' bevat, 
Nog menig traan in stille stonden plengen ; 

En, win ik ooit een duurzaam lauwerblad, 
Die lauwren zelfs aan u ten offer brengen." 

Zijn woorden van daarstraks dat de beelden van het vroegere 
geluk maar moeten verdwijnen, trekt hij weer in. Juist het niet 
vergeten is nu van belang, want hierin schuilt de kracht voor 
het hervonden evenwicht. In de volgende vier verzen komt de 
oorspronkelijke, de verloren gegane en de herstelde orde het 
best tot haar recht: 

„Wie Nieuwlands naam, na menig vlugtig jaar, 
Herdenkt of hoort, zal dit ook tevens weten:" 

oorspronkelijke orde: 

„Hij werd bemind door Anna Pruyssenaar," 

verloren orde : 

„Verloor haar vroeg," 

herstelde orde: 
„en heeft haar nooit vergeten." 

Dit „nooit vergeten" sluit dan in, zoals uit 't gedicht is ge
bleken : de herinnering aan haar verblijf op aarde, de gedachte 
aan haar huidig geluk en het overtuigd zijn van een gelukkig 
weerzien. Dit laatste weegt natuurlijk het zwaarst en is het 
hoofdmotief waaraan hij zich in de toekomst zal vastklampen 
om innerlijk niet uit het lood geslagen te worden. De laatste 
twee kwatrijnen vertolken deze houding: 

„Met dezen moed hervat ik pligt en post; 
'k Zal rustig staan, al wordt het heet in 't strijden. 

Eens komt ook 't uur, dat ik word afgelost, 
En rust erlang van werken en van lijden. 

'k Ontmoet u dan, uw Dochter naast uw zij ' ; 
Gij roept haar toe, bij 't vrolijk tegenzweven: 

„Mijn kind! zie daar uw' Vader! vlieg met mij 
„In zijnen arm! wij zullen met hem leven!" 
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Door heel het gedicht is het verlangen naar een uitweg voor 
innerlijke onrust en wanorde duidelijk merkbaar. Door ont
leding van de werkelijkheid ondergaat de dichter eerst de om
vang van zijn ellende. De balans is daardoor volledig naar de 
negatieve kant doorgeslagen: „De snaar, die klonk als mijne, 
hangt gebroken." Na enige vergeefse pogingen vindt hij ten
slotte het tegenwicht dat de naald weer op zijn rustpunt brengt. 
Voortdurende analyse en equatie van de gegevens hebben tot 
dit resultaat geleid. 

Een troostdicht aan Bernardus de Bosch, de dichter, bij het 
overlijden van diens echtgenote Margareta van Leuvenig op 
11 september 1785,10 en dat dus acht jaar ouder is dan het hier
boven behandelde, heeft in verkorte vorm precies dezelfde 
gedachtengang : eerst ontleding van het leed, daarna het zoeken 
naar voldoende tegenwicht. Ter vergelijking kan het volgende 
fragment dienen: 

„Uw Margareet, die rustig aan uw zijde 
U rozen strooide, op 's levens doomig pad, 

Die met u treurde, en met u zich verblijdde, 
Zij is niet meer!... Geen donder treft zo fel!..." 

„Met d' eigen' slag, die Margarete velt, 
Ligt al uw hoop en steun en blijdschap tevens! 

Nu doolt ge alleen, en struikelt onverzeld 
Den weg ten eind' des kommerlijken levens." 

Poëzie en jeugd kunnen niet voor voldoende tegenkracht 
zorgen voor een dergelijk leed : 

„Geen flaauwe troost van zwakke poëzij 
Weerstaat de kracht van zulke rampörkanen. 

't Voegt allerminst mijn pas ontloken jeugd 
Dien troost te biên aan witbesneeuwde hairen;" 

Alleen de overtuiging aangaande haar geluk en de zekerheid 
van het weerzien maken het verdriet dragelijk: 

10 Gedichten van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1788, blz. 123. 
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„Die zekre hoop haar eenmaal weer te ontmoeten, 
En 't grootsch tafreel van haar volzalig lot, 

Dit, dit alleen kan ramp en rouw verzoeten!" 

Heel luchtig en pretentieloos is een tot nu toe onuitgegeven 
gedichtje over twee plantjes.11 Het getal twee doet al direct 
vermoeden, dat ons een vergelijking te wachten staat. Over 
gebrek aan ontleding hebben we ook niet te klagen: 

Ik heb twee tedre plantjes, die 
ik u, beminlijk meisje! bie. 
Het eene schonk mij korts een vrind, 
die u en mij oprecht bemint. 
Voor 't andre heb ik lang gezocht 
een tuintje, daar ik 't planten mögt. 

Wie eerst de beide plantjes ziet, 
en kent hunne eigenschappen niet, 
die zegt gewis, dat elk behoort 
tot een geheel verschillend soort. 

Aan 't ééne ziet men overal 
slechts dunne takjes, rank en smal, 
met groene blaadjes, klein doch veel; 
het andre heeft een' enklen steel, 
geen blad of bloem, doch aan den top 
ontdekt zich een gespleten knop, 
en daar het voortspruit uit den grond 
groeit welig riet en gras in 't rond. 

Doch, geeft nu iemand nader acht 
op ieders eigenschap en kracht, 
dan twijfelt hij, hoe vreemd dit schijn! 
of zij van 't eigen soort niet zijn. 

Want raakt men elk van beiden aan, 
zo wordt het merkbaar aangedaan, 
als had de levenlooze plant 
gevoel, bewustzijn en verstand. 

11 Onuitgegeven Gedichten van Pieter Nieuwland, U.B.L. Westeur. Hs. 1218, VI, 
blz. 138. 
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Maar ook in die gelijkenis 
is iets, dat gansch verscheiden is. 

Het eerste plantje, hier bedoeld 
wanneer 't uw' lieven vinger voelt, 
trekt zijn blaadjes bij elkaar, 
alsof het vreesde voor gevaar, 
en ieder spruitje, dun en teer, 
hangt magtloos bij het steekje neer. 

Doch, zo gij de andre plant genaakt, 
zelfs eer haar nog uw vinger raakt, 
verheft zij straks den steel omhoog, 
die zigtbaar rijst en zwelt voor 't oog, 
zij richt zich naar dien vinger toe, 
als waar' haar wonder wel te moê, 
zodat de vriendelijke spruit 
haar vreugd somtijds door tranen uit. 

Ontledend en vergelijkend gaat de dichter zo nog een blad
zijde door, echter zonder voor ons thema nieuw materiaal aan 
te voeren. 

In verschillende gedichten treffen we doorlopend dezelfde 
karaktertrekken aan. Vooral het spel met uitersten en tegen
stellingen is Nieuwlands geliefkoosde bezigheid. Het balance
ren met begrippen, werkelijkheden en machten zien we bij 
hem telkens terugkeren. Enige voorbeelden zullen, ook zonder 
commentaar, een klein idee geven van het rijk gevarieerde 
combinatievermogen van Nieuwland. Tevens drukken ze op 
een of andere manier een even wichtsbehoefte of ordezucht uit. 

Verleden en toekomst: 

„Wel U ! die vrolijk rugwaarts ziet, 
O p zulk een loopbaan, kloek doortogen ; 

Nog stelt het deinzende verschiet 
U menig blij tooneel voor oogen." 

Ziekte en gezondheid: 

„Wierp bleeke ziekte, wreed van aard, 
U eertijds op het krankbed neder, 

Gezondheid, meer dan schatten waard, 
Belonkt U thans in gunste weder." 
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Ouderdom en jeugd: 

„Gij, schoon 't getal der dagen wast, 
Gij bukt niet onder hunnen last. 

Die zuivre bron van ware vreugd 
Schenkt d'ouden dag vernieuwde jeugd." 

Lijden en troost: 

„En, werd het eens gegeven kroost, 
U door Gods wijsheid weer ontnomen, 

Hij schonk U tevens kracht en troost, 
En leerde U 't leed te boven komen." (12) 

In een gedicht op Catharina II , de Grote, van Rusland laat 
de zestienjarige Pieter de keizerin op haar eigen terrein juist 
datgene verwerkelijken, wat hem zelf dag in dag uit als ideaal 
voor ogen staat : het beheersen van spanningen, het verdrijven 
van duisternis door 't laten schijnen van het licht der waarheid, 
en het in balans brengen van tegengestelde machten. Dat hij 
hierbij als beeld de weegschaal gebruikt - een instrument uit de 
mechanica - kan ons niet meer verwonderen. 

O p 
De Afbeelding 

van 
C A T H A R I N A I I , 
Keizerin van Rusland. 

„Dit's Catharina's beeld. Dees vrouwelijke hand 
Weerhoudt en viert den toom aan uitgestrekte rijken, 

Aan rijken, daar haar wenk verblinde woestheid bant, 
En dikke duisternis voor helder licht doet wijken. 

Europe ! dit's de hand, die uwe weegschaal houdt, 
Haar evenwigt bewaart, - en temt de dwingelanden 

Van ieder werelddeel, - en staaft op 't vrije zout 
Der volken regt, - en legt den Britschen dog aan banden. 

Dat ieder vorst dit beeld met diep ontzag beschouw, 
En leer, door haar beschaamd, regeren van een vrouw !" (13) 

13 Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland, Haarlem 1827', blz. 41. 
» idem, blz. 76. 

309 



In zijn wetenschappelijke voordrachten wisselde Nieuwland 
het zoeken naar zekerheid wel eens af met het uiten van vreugde 
over verworven zekerheid. Soms ook over de wetenschap die 
haar nastreeft, of over de man die haar vond. Hetzelfde zien 
we hem als dichter doen : van het zoeken naar orde schakelt hij 
soms over op verrukking over de orde, eenheid en overeen
stemming die hij in de natuur bespeurt. Maar ook dan houdt 
hij zich door ontleding en vergelijking bezig met de verhouding 
die tussen gegeven grootheden bestaat. Reeds in zijn jeugd-
gedichten valt deze denkwijze aan te wijzen: 

De Schepping 

„Hoe heerlijk blinkt uw groot vermogen, 
Alom, ô Hemelmajesteit! 
Daar 't gansch heelal uw' roem verbreidt, 

Daar alles ons houdt opgetogen. 
Het allerkleinste diertje op aard' 

Kan al onze aandacht tot zich trekken, 
Wanneer wij daar uw magt ontdekken, 

Met gunst en wijs beleid gepaard."14 

Hij bewondert God, wiens macht en wijsheid het steunpunt 
vormen zowel voor de macrocosmos als voor de microcosmos. 

Een ander jeugdgedicht speelt met de tegenstellingen van 
twee op elkaar volgende seizoenen. Opgetogenheid over de 
ordening door de Schepper heeft hem de regels ingegeven:18 

God vernieuwt het Gelaat des Aardrijks 

„Wanneer de winter voor de zoele lente vlugt, 
En koude en sneeuwwolk zijn verdreven uit de lucht, 

Dan kan ons 't schel gezang der vooglen weer bekoren, 
Dan wordt het dor gelaat des aardrijks straks herboren. 

Zoo heerlijk is de gunst der Oppermajesteit, 
Die 't groot heelal bestuurt met magt en wijs beleid." 

» idem, blz. 79. 
" idem, blz. 84. 
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Orion brengt hem in verrukking.16 In zijn gedicht over dit 
sterrenbeeld heeft hij de nieuwe vondsten van de sterrenkunde 
met de gegevens van de mythologie in overeenstemming ge
bracht.17 Hij kan het combineren niet laten. Dit is zijn tijd
genoten reeds opgevallen: „Men leest zijnen Orion, en men 
staat verbaasd over het grootsche, krachtige, verhevene, en de 
gelukkige paaring van de ontdekkingen der Sterrekundigen, 
met de sieraden die de fabelkunde oplevert."18 Niet alleen in de 
gedachtengang van het geheel, ook in onderdelen van het 
gedicht houdt Nieuwland zich bij voorkeur bezig met de har
monie tussen krachten. Door alles heen proeft men intens genot 
hierover. Anton van Duinkerken zegt over de Orion, naar 
aanleiding van de verzen: 

„Zo drijft ge, in 't schoon Elysisch woud, 
Daar zich der helden schare onthoudt, 

Voor u de woeste dieren henen !" 

„Deze regels, die ik de schoonste van het gedicht acht, maken 
het firmament tot een visioen van oerkracht en orde, van vlam
mende wildheid en vurige beheersing."19 

In het gedicht speelt de analyse een grote rol. Juist met be
hulp hiervan komt Nieuwland tot de constatering van de orde 
die oorzaak is van zijn opgetogenheid. Eerst analyseert hij het 
sterrenbeeld zelf: 

„Wat sterreglans, die eerbied baart, 
Praalt op uw' gordel, knods en zwaard, 

Bezaaid met tintelende vieren ! 
'k Zie Betelgeuzes roden gloed 

Uw' schouder, naast Bellatrix, sieren, 
En Rigel flonkren op uw' voet." 

l* Gedichten van Pieter Nieuwland, Amsterdam 1788, blz. 5. 
17 In de 1 Ie zang van de Odysseia komt de held op aanwijzingen van Kirke 

in de onderwereld. Hier ontmoet hij niet alleen degenen die gestraft worden, 
maar ook de helden die hun aardse bezigheden hier voortzetten : Minos is rechter; 
Herakles is hier even verschrikkelijk als op aarde; Orion jaagt op de weiden van 
Asphodtlos. 

18 J . H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, blz. 42. 
18 Anton van Duinkerken, Beeldenspel van Nederlandse dichters, Antwerpen-

Utrecht, z.j., blz. 158. 
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Dan volgt een analyse van het stuk firmament waarvan 
Orion deel uitmaakt: 

„Ik zie, daar u de stier ontvlugt, 
Voor de opgeheven vuist beducht, 

Den Noordschen beer van verre grimmen. 
De bloedige Aldebaran zelf 

Ontwijkt uw' knods, bij 't statig klimmen, 
En ruimt u plaats aan 't stergewelf." 

Deze ordening naar binnen en naar buiten geeft hem de juist 
geciteerde verzen in : Zo drijft ge,.. . 

In deze drie regels heeft ook die „gelukkige paaring" plaats 
van sterrenkunde en mythologie waarop Van Swinden doelt. 
Ze zijn immers toepasselijk, zowel op de positie die het sterren
beeld Orion inneemt tussen de andere, als op de bezigheid waar
in Ulysses bij Homerus de mythologische held Orion aantreft 
in de Elysische velden, n.l. in het najagen van wilde dieren, 
wat zijn geliefde verpozing was tijdens zijn vorig bestaan. 

Orde of liever herstel van orde ziet Nieuwland in de manier 
waarop Jupiter de moord op Orion gewroken heeft. Orion had 
Aurora's hart gewond: 

„Dit zag de wreevle Jagtgodin ; 
Haar wrok ontvlamde om deze min, 

Zij deed u door haar schichten sneven." 

Deze inbreuk op de rechtsorde is door Jupiter ongedaan 
gemaakt : 

„ Jupijn verijdelde dien nijd, 
Door hem aan hoger' trans verheven, 

Blinkt gij daar eeuwig, haar ten spijt." 

Een handhaven van de orde valt tevens af te leiden uit de 
houding die de dichter aanneemt tegenover zijn verbeelding. 
Eerst geeft hij deze een opdracht met ruime bevoegdheden: 

„Verbeelding ! is u niets te hoog, 
Zo leer mij gindschen heldren boog, 
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Den goddelijken Melkweg, kennen. 
Voer, langs dat breed en glansrijk spoor, 

Mijn tragen geest, op vlugge pennen, 
Den wijden kreits der schepping door." 

In de laatste strofe moet hij deze verbeelding weer tot de orde 
roepen en intomen, om zijn innerlijk evenwicht te behouden. 
Hij heeft blijkbaar schrik voor de zwijmel waarvan sommige 
„modernen" van zijn tijd in hun gedichten het slachtoffer 
werden : 

„Verbeelding ! daal ! verlaat die heemlen, 
Eer mijn geschapen geest bezwijk'." 

Zijn bijna aangeboren neiging om met vooroordelen af te 
rekenen, die het licht der waarheid benevelen (cf. derde Hoofd
stuk) doet zich in dit gedicht ook enige keren voelen : 

„ô Heldre hondster ! zou uw licht 
De voorboô zijn van felle plagen? 

Ons siddren doen op uw gezicht? 

Neen! 't bijgeloof verzon dien waan. 
Mij lacht uw glans beminlijk aan, 

Vorstin der hoge sterrenchoren ! 
'k Voel, daar mijn eerbied op u staart, 

Gedachten in mijn ziel geboren, 
Wier vlugt mij opvoert boven de aard." 

Eenzelfde trek geven de volgende strofen te zien, waarin de 
dichter een filosofische opvatting langs poëtische weg bestrijdt, 
maar die hij elders, n.l. in zijn Cogitationes Philosophiae20 met 
wetenschappelijke methoden te lijf gaat; hij werkt de stelling 
uit : „Opinio illorum, qui omnia animalia solius causa hominis 
a Deo creata putant non minus absurda est, quam illorum, qui 
sidera soli terrae illustrandae inservire crediderunt." Als dichter 
zegt hij hiervan: 

OT Petri Nieuwland, Scripta Mathematica, U.B.L. Westeur. Hs. XVIII , N 950, 
I, 10: Over de Wiskunde. „De opvatting van hen die menen dat alle dieren alleen 
ter wille van de mens door God zijn geschapen, is niet minder absurd dan de 
mening van hen die geloofden dat de sterren er alleen waren om de aarde te ver
lichten." 
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„Is elk dier lichten, die gij ziet, 
Zelf ' t kleenste, dat uw oog ontvliedt, 

ô Stervling! slechts voor u in wezen?21 

Is, bij 't gezicht van 't stergewelf, 
Geen denkbeeld ooit in u gerezen 

Dan 't nietig denkbeeld van u zelv'? 

Vermeetle ! draait voor u alleen 
De gansche schepping om u heen? 

Is ze u alleen ten dienst gegeven? 
U, die, uit nietig stof geteeld, 

Het broosch genot van 't vlugtig leven 
Met vlieg en mier en made deelt ! 

Zijt gij op de aarde zo gering; 
Die aarde, trotsche sterveling, 

Is een dier duizendduizend bollen 
Die om de zelfde grote zon 

In afgeperkte baanen rollen, 
Licht scheppen uit de zelfde bron." 

In hoofdstuk drie werd het duidelijk, dat Nieuwland ertoe 
overhelde, om normen uit het terrein van het exacte denken een 
rol te laten spelen bij het onderkennen van godsdienstige waar
heden. Vooral in het gedicht over Caesar Brancadoro liet hij 
dit blijken. Hier ging het om geloofswaarheden voorzover ze 
een aangelegenheid zijn voor het verstand. Zekerheden ver
kregen op grond van onderzoekingen volgens de exacte denk
methode vormden het begeerde houvast. Het spreekt vanzelf 
dat Nieuwlands godsdienstig gevoelsleven niet onverschillig 
stond tegenover deze verstandelijke zekerheden. Zoals overal 
elders zal zijn gemoed ook hier gericht zijn op het ordebegrip 
en er naar eigen manier op reageren. Zo hebben we hem in zijn 
gedicht naar aanleiding van het overlijden van zijn vrouw al 
tastend zien komen tot herstel van innerlijke rust. Vooral bij 
gebeurtenissen die diep in zijn gevoelsleven ingrijpen en boven
zinnelijke of goddelijke werkelijkheden raken, kunnen we 

91 „in wezen" : geschapen 
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godsdienstige gevoelsreacties verwachten, die op een of andere 
manier gericht zijn op orde of harmonie of evenwicht. Sterf
gevallen van de meest geliefden zijn zulke gebeurtenissen. 
Nieuwland heeft twee keer in zijn leven tot in het diepst van 
zijn gevoelige ziel het verlies ondergaan van een dierbare die 
hem door de dood werd ontrukt. Zijn vader stierf, zoals gezegd, 
28 september 1779; Pieter was toen veertien jaar . Enige dagen 
later schreef hij Nagedachten bij het Overlijden van mijnen teer-
geliefden Vader Bareni Nieuwland.22 Het is frappant, aan de hand 
van deze tekst, te zien, hoe duidelijk de latere geestelijke con
stitutie van Nieuwland in hem als knaap reeds vorm had aan
genomen en hoe hij deze projecteert in de zielsgesteltenissen 
van zijn overleden vader, n.l. de zucht naar het zekere weten 
en de behoefte om orde om zich heen te hebben. De taal en de 
gedachten van deze herdenkingsoverweging zijn zo gaaf, helder 
en diep, dat we ze onmogelijk aan een veertienjarige jongen 
zouden toeschrijven, als de juiste datering niet onomstotelijk 
vaststond. Het volgende fragment laat zien hoe het zekere 
weten en de orde een belangrijke plaats innemen: 

„Uw verheerlijkte ziel, van den belemmerenden band des 
aardschen ligchaams ontslagen, voldoet nu haren nasporen-
den weetlust, en breidt zich van oogenblik tot oogenblik uit in 
de verhevenste kundigheden, bedekt voor het bepaald [be
perkt] vernuft van den schrandersten sterveling. Met de vlug
heid van een' geest verheft zij zich in de onbepaalde ruimte 
van het Heelal, volgt de Hemelsche ligchamen in hunnen snel
len loop, meet hunne afstanden en grootte, en ziet de volmaakt
ste orde, waar wij niets dan regellooze verwarring bespeuren. 
Terwijl zij alle de voorwerpen der zigtbare wereld met hun 
Goddelijk voorbeeld vergelijkt, erkent zij, zoo ver het onmeet
baar Heelal zich uitstrekt, de verbazendste blijken van het 
vermogen, de wijsheid en de liefde des Scheppers." (142-143) 

De bevrediging van de weetlust en het aanschouwen van orde 
zijn dus volgens de jonge Nieuwland voorname vreugden, die 

Nagelalen Gedichten van Puter Nieuwland, Haarlem 1827', blz. 141. 
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de gelukkige stervelingen in de eeuwigheid te wachten staan. 
Heel anders, n.l. meer op zichzelf betrokken, is de zekerheids

behoefte en de ordedrang die Nieuwland gevoelt bij' het over
lijden van zijn jonge vrouw. Behalve in het gedicht dat hij aan 
haar nagedachtenis wijdde en dat hierboven behandeld is, 
komt dit op verrassende wijze tot uiting in een brief die hij 
vrijwel onmiddellijk na haar overlijden schreef.23 Om het ver
rassende ervan beter te doen uitkomen, is de overname van een 
groot gedeelte van de brief nodig : 

„Sedert bijna acht maanden leefde ik met Anna Hartwigina 
Pruyssenaar in de gelukkigste Echtverbintenis. Gedurende 
dien korten tijd leerde ik haar van dag tot dag meer en meer 
kennen als ene vrouw van zulk ene verhevene deugd, van zulk 
een edel en zuiver verstand, van zulk een fijn en teder gevoel, 
in één woord, van zulk een hoge volmaaktheid van zedelijke 
en verstandelijke vermogens, als in de menschelijke natuur 
vallen kan. Deze vrouw beminde mij met de vurigste en besten
digste liefde: ik had van mijnen kant alle ontwerpen en uit
zichten van geluk en genoegen in haar bezit vereenigd. Zij was 
bijna zeven maanden zwanger, en ik streelde mij dagelijks met 
het denkbeeld van eerlang zo gelukkig Vader te zijn, als ik 
reeds gelukkig Echtgenoot was. Voorleden Zaturdag, den 24-
sten dezer, bevond zij zich nog in volkomen welstand. Des 
avonds openbaarden zich dreigende voorboden eener gevaar
lijke ziekte, welke wel dra bleek kinderziekte van de boosäartig-
ste soort te zijn. Eergisteren, Donderdag, des middags ten 5 
uren, verloste zij van eene nog levende dochter; de krachten 
van haar sterk en gezond gestel verminderden vervolgens van 
ogenblik tot ogenblik en bezweken eindelijk onder het geweld 
der woedende ziekte en de overmaat van bijgekomene afmat
ting. Ten half tien uuren ontsliep zij zachtelijk, in den ouder
dom van Een-en-twintig jaren, acht maanden en 2 dagen. Dat 
zij in den verhevenen kring van Wezens, waartoe zij thans be
hoort, gelukzalig is, weet ik zeker..." 

28 U.B.L. Westeur. Hs. 1236. 
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Na het sober doch aangrijpend relaas van het afsterven, valt 
in de laatste zin niet alleen de plotselinge sprong op die de 
schrijver maakt van het aards gebeuren naar de eeuwigheid, 
maar vooral de resoluutheid van de bewering. Ieder ander zou 
het geluk van de overledene geuit hebben in een gedachte van 
hoop of vertrouwen. Nieuwland weet het zeker. Deze gewaagde 
bewering kan op het eerste gezicht verwondering wekken, ge
zien de aangeboren bescheidenheid en voorzichtigheid van 
Nieuwland. Vanuit zijn psychische structuur is zijn houding 
echter goed te verklaren. Hij heeft een tegenwicht nodig dat 
zwaar en zeker is en opweegt tegen de zekerheid en zwaarte 
van het geleden verlies. Alleen de zekerheid dat zijn vrouw leeft 
en gelukkig is komt hiervoor in aanmerking. Het is 't enige dat 
hem innerlijke rust kan verschaffen. Het geluk van zijn vrouw, 
uitgedrukt in termen van hoop en vertrouwen, zou een te licht 
tegenwicht zijn geweest. Enigedagen later zal het hoofdmoment 
uit deze brief de kern worden van een gedicht : de zekerheid 
dat zijn vrouw leeft: 

„Mijne Engel! j a ! gij voelt en denkt en leeft! 
Dat zie ik zelf nu klaarder dan voorhenen." 

Maar ook hier weer gezien als middel om zijn eigen gemoed 
op orde en rust te brengen: 

„Met dezen moed hervat ik pligt en post; 
'k Zal rustig staan, al wordt het heet in 't strijden." 

Behalve uit getuigenissen van tijdgenoten is vooral uit de 
eigen geschriften van Nieuwland duidelijk op te maken, dat de 
werkwijze van de wiskundige, die hij was, zich voortzette in zijn 
andere geestelijke bezigheden. We hebben gezien, hoe en 
hoever de invloed van het een op het ander zich uitstrekte. 
Bijna elke bladzijde geeft er blijk van. De behoefte aan zeker
heid voor zijn verstand en aan orde, rust, harmonie en even-
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wicht voor zijn gemoed, vond in de analytische equatie het 
middel, om zowel aan dit waarheidsverlangen als aan deze 
gemoedsdrang, die tevens schoonheidsaspiratie insloot, bevre
diging te geven. Immers hij bezat, ook als dichter en prozaïst, 
de gave die hem als wiskundige eigen was: „Waardoor hij in 
het beschouwen van een gewrocht, terstond alle de deelen weet 
uit te denken, die hetzelve kunnen daarstellen, de grootte van 
ieder inziet, den invloed dien zij allen onderling, en op het 
geheel hebben, ijlings ontwaart, en bemerkt hoe ze door 
m a t h e m a t i s c h e teekenen zouden kunnen worden uit
gedrukt."24 

M J. H. van Swinden, Lijkrede op Pieter Nieuwland, Amsterdam 1795, blz. 33. 
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BIJLAGE I 

O P H E L D E R I N G E N * 

O R I O N was, volgens de berigten der Fabelkunde, een der 
beroemdste helden der hooge oudheid. Zijne schoonheid en 
dapperheid verwierven hem de liefde van Aurora; doch Diana, 
over deze liefde in minijver ontstoken, doodde hem op de jagt, 
waarin hij grootelijks uitmuntte. Na zijnen dood onthield hij 
zich onder de vrome en dappere bewoners der Elysische velden, 
alwaar Ulysses, volgens het verhaal van Homerus, hem in de 
geliefde bezigheid zijns vorigen levens, het najagen der dieren, 
aantrof. Zijn beeld werd door Jupiter aan den sterrenhemel 
geplaatst. Het verschil, dat in de onderscheidene berigten 
dezer fabelachtige geschiedenis plaats heeft, gaan wij stil
zwijgend voorbij. 

Het sterrebeeld, dat zijnen naam voert, is een der schoonsten 
des geheelen hemels. Het is kenbaar aan vier heldere sterren, 
die een onregelmatig vierkant vormen, en waarvan men zich 
de twee bovensten verbeeldt als des helds schouders, de twee 
anderen als zijne knie en voet uitmakende. Een der twee eerst-
genoemden, roodachtig van glans, wordt Betelgeuze, de andere 
Bellatrix genaamd: die aan zijnen voet draagt den naam van 
Rigel. Tusschen deze vier sterren in, ziet men, op eene rij nabij 
en nevens elkander, drie heldere sterren, die zijnen gordel, en 
beneden dezen eenige kleineren, die zijn zwaard uitmaken. 
Het gansche beeld, door kijkers beschouwd, is prachtig en rijk 
in sterren: omtrent den gordel alleen heeft de beroemde 
HUYGHENS meer dan twee duizend geteld. In het zwaard 
ontdekt men, insgelijks door kijkers, eene merkwaardige 
zoogenaamde nevelvlek van eene aanmerkelijke grootte en 

* Voor de afbeelding van Orion, zie t. o. blz. 164. 
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helderheid. Boven O R I O N is het sterrebeeld van den stier ge
plaatst, in wiens oog Aldebaran, de voornaamste der Hyaden, 
met eenen bloedrooden glans flonkert, en het wijkt dus bij 
het opkomen van O R I O N als voor hem heen. Tegen hem 
over, in eene schuinsche rigting, ziet men den Noordschen 
beer of Wagen. Onder en nevens hem schitteren de groóte 
en kleine Hond. De eerste is kenbaar aan Sirius, de helderste 
ster des geheelen hemels, die in de zoogenaamde hondsda
gen omtrent gelijk met de zon op- en ondergaat, en oudtijds 
geloofd werd, ziekten en rampen met zich over het mensch-
dom te brengen. De voornaamste ster van den kleinen Hond 
is insgelijks van de eerste grootte, en onder den naam van 
Procyon bekend. 

Dat iedere vaste ster eene zon zij, die, gelijk onze zon hare 
planeten, ook hare werelden, welke haar licht van haar ont-
leenen, rondom zich heeft, is met eene bijna volkomene zede
lijke zekerheid bewezen. Min zeker, doch geen van allen van 
waarschijnlijkheid ontbloot, zijn de overige Sterrekundige 
stellingen, in het dichtstuk aangeroerd. Volgens zeer aan
nemelijke gronden van den grooten LAMBERT, strekt zich 
de heerschappij onzer zonne over niet minder dan eenige 
millioenen planeten en kometen, die volgens hem ligchamen 
van dezelfde soort zijn, uit. Sommigen daarvan volbrengen 
haren omloop zeer spoedig, anderen besteden daartoe eenige 
duizenden vanjaren; en het is niet onmogelijk dat sommigen 
slechts eens onzer zonne naderen, zich vervolgens voor altoos 
uit haar gebied en naar andere vaste sterren begeven, en dus 
den overgang en het verband tusschen onderscheidene zamen-
stelselen uitmaken. 

Sedert lang giste men, en sedert de ontdekkingen van den 
Heere HERSCHEL weet men bijna zeker, dat de Melkweg 
uit een verbazend getal van onderscheidene sterren bestaat, 
die mogelijk onderling in verschillende stelsels verdeeld zijn. 
Misschien zijn alle de sterren, die wij nader bij ons en duidelijker 
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waarnemen, met onze zon zamen genomen, slechts een dier 
ontelbare stelsels. 

Eindelijk, de flaauwe doch aanmerkelijk uitgestrekte bleek-
lichtende plekken of zoogenaamde nevelsterren, gelijk er eene 
in het zwaard van O R I O N gezien wordt, waarvan velen zich 
door geene kijkers, hoe zeer ook vergrootende, in enkele sterren 
verdeden laten, zijn mogelijk stelsels van stelselen, melkwegen, 
gelijk aan dien, waarover wij ons verwonderen en waartoe wij 
behooren, of mogelijk nog veel grooter en heerlijker!1 

1 Titel en tekst uit Gedichten en Redevoeringen van Pieter Nieuwland. Amster
dam 1824, blz. 11 en 12. Zie de afbeelding van Orion tegenover blz. 164. 
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STELLINGEN 

1 
De opvatting die Pieter Nieuwland huldigde aangaande de mathe

matische denktechniek, vooral betreffende die van de analytische 
equatie, ligt ten grondslag aan de samenstelling van bijna al zijn oor
spronkelijke gedichten. 

2 
De overgang van Pieter Nieuwland naar de Waalse kerk kwam niet 

voort uit opportunistische motieven. 

3 

Door Pieter Nieuwland voor te stellen als een „overgangsfiguur van 
de klassicisten naar de Nederlandse auteurs in meer strikte zin" gaat 
men voorbij aan hoofdkenmerken van zijn dichterschap. 

cf. Gerard Knuvelder, Handboek tot de Geschiedenis der 
Nederlandse Letterkunde, 's-Hertogenbosch 19592, derde 
deel, blz. 67. 

4 
Er bestaat geen verband tussen de voorkeur van Pieter Nieuwland 

voor de wiskunde en de sympathie die veel romantici koesterden voor 
dit vak. 

5 
De openbaarmaking van brieven of andere particuliere stukken in 

wetenschappelijke studies moet verantwoord zijn door de aard en de 
inhoud van de studie. Bij gedeeltelijke aanhaling is verwijzing naar de 
vindplaats vereist. 

cf. G. Stuiveling, Meer polemist dan biograaf. NTG, Lil, 
blz. 305. 

6 
De standaardisering van de taal, zoals deze door Rudolf Flesch wordt 

voorgestaan en door persbureaus en andere instellingen wordt toege
past, heeft naast voordelen vooral één groot nadeel: dat ze uiteindelijk 
een nivellering en verarming, vooral van literaire taal, in de hand werkt. 

cf. Rudolf Flesch, The art of plain talk, New York and 
London 1946; The art of readable writing, New York 1949. 





7 
Het zou gewenst zijn, dat aan de universiteiten van Nederland, bij 

de studie van de Germaanse talen en hun letterkunde, een grotere plaats 
werd ingeruimd aan het Oudnoors 

8 

Waar Gerard Knuvelder in zijn Handboek tot de Geschiedenis der 
Nederlandse Letterkunde bij verschillende kunststromingen overeen 
komstige trekken aanwijst in de diverse takken van kunst, wordt het als 
een gemis gevoeld, als hij dit zo goed als geheel achterwege laat bij de 
behandeling van de kunstrichtingen in de achttiende en de eerste helft 
van de negentiende eeuw 

9 

In een groot deel van Ovenjsel en Gelderland heeft zich bij de 
vorming van het preteritimi van het regelmatig werkwoord een een-
heidspretentum ontwikkeld op η Hierdoor zijn het pretentum en de 
infinitief formeel aan elkaar gelijk, bijv kòkn (koken), ik kòkn — 
wie kòkn (ik kookte, wij kookten) De oorzaak van deze ontwikkeling 
moet gezocht worden bij de vroegere preteritumuitgang -den van de 
pluralis 

10 
In Twente en de Gelderse Achterhoek kan de gemmaat, voorkomend 

in de pluralis presens van de werkwoorden die uitgaan op -t of -d, 
zonder voorafgaande consonant, bijv wie haatt (wij haten), gezien 
worden als een tussenvorm, jonger dan de vorm die langs de oost en 
ouder dan die langs de westgrens van dit gebied wordt aangetroffen 

11 
Ter bevordering van een gezonde meningsvorming zou het goed zijn, 

dat een gegradueerde, als hij schrijft over zaken die vallen buiten de 
stof waarin hij zijn titel heeft behaald, bij de vermelding van zijn naam 
deze titel weglaat of aangeeft in welk vak hij zijn graad heeft behaald 
Dit om te vermijden dat zijn lezers hem een grotere competentie toe 
schrijven dan hij bezit. 

12 

ßij het beoordelen van de eindexamenkandidaten ν h m o op hun 
Kennis van de moderne talen, kan men aan de hand van de nu geldende 
maatstaven geen juist beeld krijgen van hun kennis van deze talen 
Daarom verdient het aanbeveling, naar betere maatstaven uit te zien 








