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CORNELIS WIIJLEM OPZOOMER. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Wellicht herinnert gij u nog, wat ik geantwoord heb, toen gij 
met de uitnoodiging tot mij kwaamt het levensbericht van onzen 
hoogvereerden ÛPZOÛMEI~ voor de Akademie saam te stellen. 

"Mijn katheder, dezelfde, waarin ÛPZOOMER vroeger stond, zoo 
schreef ik, legt mij de verplichting op aan Uw wensrh te gehoor
zamen en den al te zwaren last gewillig op mijne srhouders te nemen. 
Ging ik enkel met mijn eerbied voor de groote talenten van een 
ietwat ouderen discipel van ÛPZOOMER, van onzen ALLARD PIERSON, 

te rade, dan zou ik zeggen: draag hem de droevige, maar schoone 
taak op." 

Niet ten onrechte spmk ik in dien brief van een al te zwaren 
last. De rijke en veelzijdige arbeid van ÛPZOOMER behelst gedeelten, 
over welke ik mij moeilijk een zelfstandig oordeel zou kunnen aan
matigen. En al ware het niet zoo, wij staan nog te dicht bij onzen 
ontslapen vriend en verkeercn te zeer onder de macht zijner indruk
wekkende persoonlijkheid om op het oordeel der nakomelingschap te 
durven vooruit loopcn en aan ÛPZOO~fER thans reeds zijne blijvende 
plaats in het Pantheon der groote mannen van ons land aan te wijzen. 

In de laatste halve eeuw heeft men gedurig de namen van DON

DERS, Buys BALLOT en ÛPZOOMER in éénen adem genoemd; het was 
omdat zij vrienden waren, alle drie sterren der Utrechtsche univer
siteit en voorname figuren van deze Akademie van Wetenschappen. 
Nu kan men bij genieën op natuurkundig gebied, gelijk de twee 
eersten waren, van ontdekkingen spreken, wier juistheid door niemand 
betwist wordt, van navorschingen, welke volgens aller oordeel tot 
een heerlijke uitkomst hebben geleid. 

Niet zoo gemakkelijk is het onder algemeene instemming de slotsom 
op te maken van een leven, dat zich door uitnemenden arbeid op 
het veld van geestelijk weten onderscheiden heeft, want hier staat 

Jaarboek 1892. 5 
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dikwijls stelsel tegenover stelsel, school tegenover school. Nog altijd 
blijft het woord van den ouden Aristoteles waar, volgens wien men 
bij de oplos~;ing van sommige hooge proLlemcn niet een zoo alles 
afdoend bewijs verlangen moet, als op mathematisch gehied onont
beerlijk is. 

Ook onder de leden van deze Akademie, ieder weet het, trokken 
niet allen ééne lijn met OPZOO~IER. Toch werd hij lange jaren tel
kens op nieuw met algem~~ene stommen tot yoorzitter van deze aan
zienlijke vergadering gekozen. Wel een be\vijs hoe hoog hij stond 
aangeschreven, zelfs bij hen, die weinig of niet zijn geestverwan
ten waren. 

Ik wil trachten eene niet al te gebrekkige uitdrukking te geven 
aan wat door 11 allen gevoeld en gedacht wordt, wanneer ge u het 
beeld van den hoogvereerden man voor den geest roept. 

Voorts wil ik trachten om, gelijk een vroegeren discipel en een 
trouwen vriend betaamt, op het werk van OPZOOMER dat licht te 
laten vallen, waarin hij zelf het bij yoorkeur beschouwd wilde zien. 
Om niet al te onvolledig te zijn, zal ik bij afwisseling moeten spre
ken over OPZOOMER als wijsgeer, als jurist, als literator, als mensch. 

In de ontwikkelingsgeschiedenis van ÛPZOOMER als wijsgeer zijn 
drie phasen te onderscheiden: de Calvinistische, de bespiegfllende en 
de empirische; want ook het Calvinisme is wat wijsbegeerte in den 
gewonen zin des woords wil zijn: een wereld- en een levensbeschouwing. 

De kerkelijke metaphysiek der eerste periode werd door een wijs
geerige metaphysiek in de tweede vervangen. 

Men zal vragen, hoe OPZOOMER, schoon aanvankelijk jurist, er toe 
gekomen is zich met wijsgeerige bespiegelingen af te geven. 

Het antwoord is: toen het bijbelgeloof hem ontzonk, kwam er een 
leegte in zijn gemoed, die moest worden aangevuld. Met zijn rede 
gewapend gaat hij God zoeken en Gods betrekking tot wereld en 
mensch uitvorschen. Voortaan is het zijn streven de hoogste proble
men, waartoe de geest zich kan verheffen, door denken op te lossen. 

De mensch zal zich nooit het recht laten ontnemen verder te gaan 
dan wat zijn oogen zien en zijn handen tasten kunnen. Vandaar de 
telkens terugkeerende vraag: wat is het, dat de wisflelende phasen 
van den wereldloop in een vaste orde op elkander doet volgen? Wat 
is het, waardoor alle dingen in de ruimte als ledematen van een 
groot geheel bij elkaar behooren? Wat is de eenheid, die aan alle 
veelheid in tijd en ruimte ten grondslag ligt? 
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Voor ÛPZOOMER was in zijn bespiegelende periode de kennis van 
God het ééne beginsel dm' wetenschap. A Jovc principium! was zijne 
leus. Natuurlijk, zeide hij, om boven op den berg te komen, moet 
men beneden beginnen. Zoo is het in alle wetenschap. Uit de 
gevolgen klimt men tot de oorzaken op. Maar als men eens de 
oorzaken heeft ontdekt, verklaart men met haar de gevolgen. Let 
b.v. op de wijze, waarop geschiedenis beoefend wordt. "Wie de 
Fransche omwenteling willeeren kennen begint van die omwenteling 
zelve, en verheft zich langzamerhand tot hare eerste oorzaken, maar, 
als hij ze dan wetenschappelijk ontwikkelt, dan vangt hij van die 
oorzaken aan, en komt zoo tot de omwenteling zelve, als haar gevolg. 
Volkomen op dezelfde wijze klimmen wij van ons zelven, als bepaald 
gevolg, tot God, als oorzaak, op, om dan uit God, als oorzaak, ons 
zelven en al wat is, als gevolg, af te leiden. Uit de vlakte stijgen 
wij tot den bergtop, maar van dien top dalen wij weder af in de 
vlakte, om wat wij boven verkregen beneden te gebruiken" 1). 

Langzamerhand kwam ÛPZOOMER tot de overtuiging, dat men 
boven niets verkrijgt, maar alles naar den bergtop moet meedragen. 
Vooraf had hij echter ruimschoots gelegenheid te ondervinden, dat 
het verblijf in hooger sferen hem wel een weinig de aarde had doen 
vergeten, toen hij juichend uitriep: "W ijsbegeerte en godsdienst, 
vroeger telkens verdeeld en elkander de zege betwistend, zijn thans 
ten innigste verbroederd" 2). 

Een kwart eeuw later, toen ÛPZOOMER onder aJgemeene deelne
ming den dag herdacht, waarop die woorden zijner inwijdingsrede 
over zijne lippen waren gekomen, kon men hem geheel anders hooren 
spreken: "Nauwelijks had mijne redevoering het licht gezien, of een 
kreet van verontwaardiging ging tegen mij op ... Het regende smaad
schriften, gerijmd en ongerijmd ... En het bleef niet bij geschriften 
alleen. ûok andere wegen werden ingeslagen om - maar het is 

,mijn voornemen niet daarbij stil te staan. Zal ik beweren, dat alle 
aanvallen mij onverschillig waren, buiten staat den vrede van mijn 
gemoed te verstoren?.. Ik wil mijne zwakheid niet verbloemen. 
Ik heb uren gekend, waarin donkere wolken mijne ziel bedekten, en 
de wankelmoedige vraag in mij oprees: zal ik in dezen strijd over
winnaar zijn? " Dat heerlijke huiselijke leven, dat later,door allen, 
die er een blik in mochten slaan, mij, ik zou~ijna zeggen, benijd 
werd, en op welks krachtig schild iedere pijl moest afstuiten, was 

') De gevoelsleer van Dr. J. J. VAN OOSTERZEE beoordeeld bI. XIII. 
2) De wijsbegeerte, den mensch met zich zelveIl ver.wenende, bI. 18. 

5* 



- 5 -

( 50 ) 

toen nog mijn deel niet. Ik stond alleen, en ik voelde mij recht 
alleen." 1) 

Nog onlangs zeide mij een ouder tijdgenoot: "Gij kunt u niet 
verbeelden, hoe OPZOO)fER toen in vele kringen gehaat werd. :Men 
noemde hem in éénen adem met STRAUSS en beschouw(lo hem als 
een pest van ons land." .Misschi('n ware het zelfs gelukt OPZOO)IER 
uit zijn katheder te stooten; den man, uil' het waagde twijfel als 
den brug te roemen, die van geloof tot weten leidt, te doen zwijgen; 
uen neoloog, die, op grond van zijn kellniö van dPIl Olwindige, won
deren, boven-r.atuurlijke ingeving en huitengewone gehedsverhooring 
voor onmQgelijk verklaanle, een kraehtda(lig: halt! toe te roepen, 
indien hij niet in die bange dagen door een schild van achtbare 
mannen ware gedpkt geworden, die gereg'eld naast de studenten op 
de collegebanken plaats namen om zijne lessen aan te hOOI·en. MUL
DER, Buys BALLOT, \VESCKEBACH, RUEB, SUElnro~DT, VAN l\lARLE, 
de vier gebroeders VERLOREN, JAN RORA SICCA~[A, :K'EPVEU en 
anderen vormden om hem lu'en een bolwerk, waarachter hij veilig 
voort kon gaan te denken en te arbeiden. Zoo trok de razende 
storm voorbij. Langzamerhand werd de lucht helder. 'fhanö kan 
men zich temauwemood voorötellen, dat de naam van een zoo ge
matigd ketter, van een zoo "\Toom denker, als OPZOOMER zijn leve11-
lang is geweest, velen eenmaal een rilling op het IUf joeg; in de 
laatste dertig jaren van zijn leyen telde hij vrienden cu vereerders 
onder personen van zeer uiteenloopende richting. 

Toen OPZOOMER twee jaar professor was geweest, ontplooide hij 
een nieuw -raandel, dat der ervarings-wijsbegeerte. Voortaan leert 
hij niet meer, dat het doel van wijsbegeerte en godsdienst één is, 
dat wijsbegeerte voor den mondigen mensoh is wat geloof voor den 
ontontwikkelde moet zijn. De ommekeer in zijn denken is groot. 
Eerst heette het: "Dat de aarde zich om de zon beweegt, weet ieder 
mensch, die niet geheel ongevormd is, maar toch wed onze KAl SER 
het op eene andere wijze en juist daarom is hij een groot sterre
kundige, terwijl de anderen het niet zijn. Zoo weet ieder dagloon er, 
dat God bestaat, maar HEOEL weet het op eene andere wijze, en 
juist daarom is hij de bewonderingswaardige philosoof" 2). J mmers 
wanneer men op den weg van HEGEL tot ue kennis se Gods is opge
klommen, dan beschikt men over "de bron, waaruit alle redewaar
heid moet worden afgeleid" 3). 

1) 18cj.6 -1871. Redevoering op den dag zijner 25-jarige ambtsbediening uitge
sproken door Mr. C. W. OPWOMER, blz. 11 en 12. 

2) De Gevoelsleer enz. blz. XVnL 
3) l.l. BI. 38-47. 
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Thans daarentegen erkent Opzoo~mR, dat de algrond voor het 
weten van den ~wHsgeer eVt'n ontoegankelijk is, als voor dat van den 
dagloon er, dat lwt hoogfite ideaal van kennis voor verwerkelijking 
onvatbaar is, dal men de wereld moet nemen zooals zij is en dat 
het onvruehthaar is te willen verstaan, waarom zij is wat zij is. 

OPZOm\IER'S aallhe\'eling van ervaring was in 1848 in zeker opzicht 
nieuw en in ieder opzicht nuttig. Wij leven zoo snel en vergeten 
zoo gauw, dat wU telkens gevaar loopen ondankbaar te worden tegen
over hen, die den goeden weg gewezen hebben, toen deze nog niet 
zoo algemeen geyolgd werd. Thans spreekt het wel van zelf, dat 
men b.v. de natuur uit de natuur zelve moet leeren kennen en niet 
uit de handboeken. Maar van een voortreffelijk getuige kan men 
hOOI'en, hoe, nog niet zoo heel laug geleden, zelfs bij het onderwijs 
in de medische vakken, eigen aanschouwing een ondergeschikte rol 
innam. In 1877 hield HELMHOLTZ eene redevoering over "das Den
ken in der Medicin" en begon bij die gelegenheid met te zeggen, 
dat hU 35 jaar te voren, aan het einde yan zijn studietijd, op dien 
zelfden katheder had gestaan om eene voordracht te houden over 
de operatie van bloedadergezwellen. "Ik had, verklaart hij, nog nooit 
een bloedadergezwel zien opereeren; de inhoud van mijn voordracht 
was dus enkel uit boeken bijeengegaard; maar boekengeleerdheid 
speelde in die dagen een veel aanzienlijker rol in de medicijnen dan 
men thans geneigd is haar in te ruimen. Het was een tijd van 
gisting, van strijd tusschen de geleerde overlevering en dien nieuwen 
geest van natuuronderzoek, welke zich enkel op eigen ervaring wil 
verlaten. Mijn toenmalige supérieurs oordeelden gunstiger over mijn 
voordracht dan ik zelf en ik bewaar nog de boeken, die mü als 
prijs daarvoor werden toegewezen", 

In 1848 was het een verdienste van OPZOOMER ervaring tot de 
blijde boodschap van den dag te maken. Thans weten allen, dat, 
zoo men de feiten willeeren kennen, welke tot een kring van 
onderzoek behooren, men die feiten zelve moet laten spreken en niet 
maar vragen: "Wat denken anderen cr over? Hoe oordeelt de door
luchtige A. en W[tt zegt de scherpzinnige B.?" 

Thans weten allen, dat een wetenschappelijk man de werkelijk
heid niet verwringt naar zijn inzichten, maar zijne inzichten richt 
naar de werkelijkheid. Men weet dit zoo goed en algemeen ook om 
deze reden, dat Ol'ZOOl\lER in zijn lessen over logica, die volgens de 
oude bedeeling door alle studenten van alle faculteiten gevolgd wer
den, het aan duizenden heeft ingeprent. Door zijn woord heeft hij 
de kracht van menig vooroordeel gebroken en den groei der weten
schap bevorderd. 
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Nergens groeit het onkruid van misverstand weliger dan in den 
tuin der wijsbegeerte. Het is omdat schier iedere algemeene stelling 
op meer dan ééne wijze kan worden verstaan. 

"In de natuurwetenschappen, zegt ÛPZOOMER, is waarheid gevon
den, dus stelt haar methode tot het vinden van waarheid in staat 
en is de juiste methode" 1). 

Een schrander man, Dr. WOLTJER, merkte kort geleden naar aan
leiding van die woorden op: "Hier wordt voorbijgezien, dat de gees
telijke wetenschappen een eigen voorwerp hebben, dat krachtens zijn 
eigen aard een eigen wijze van onderzoek en studie eischt" 2). 

Zeker, antwoorden wij, de methode der natuurwetenschappen is 
niet in ieder opzicht bij het geestelijke te gebruiken. W aar het 
stoffelijke voorwerp van onderzoek is, vraagt men enkel naar wat is, 
niet naar wat be/wort te zijn. Als men ontdekt heeft, dat water 
H 2 Û is, heeft het geen zin vervolgens nog te willen beoordeelen of 
dat feit liefelijk, goed, heerlijk, schoon, verheven is. Maar critiek, 
scheiding van goed en slecht, van waar en valsch, van schoon en 
leelijk, komt wel degelijk te pas bij de beslissing of een tekst echt, 
een karakter edel, een doel betamelijk, een gedicht mooi moet heeten. 
Dit wordt door ÛPZOOMER niet vergeten, al st.elt hij aan de beoefe
naars der geestelijke wetenschappen de natuurkundigen ten voorbeeld. 
Wat hij wil is, dat men ook op geestelijk gebied onvoorwaardelijk 
buige voor het gezag der feiten, ijverig zij in het verzamelen van 
gegevens, schijn en werkelijkhèid zorgvuldig onderscheide, allen vege 
vorsche naar verband van oorzaak en gevolg, zich niet aan woorden
spel bezondige, en niet de uitkomst van onderzoek vaststelIe vóór 
nog het onderzoek begonncn is. Zijn dit niet inderdaad de "hoofd
voorwaarden van den bloei der geestelijke wetenschappen?" A ua USTE 
COMTE sprak een waar woord, toen hij zeide: "Les hommes ont 
encore plus besoin de méthode que de doctrine, d'éducation que d'in
struction". Door jaren lang in bijzonderheden den weg der weten
schap te beschrijven en telkens daarbij aan de eenvoudige waarheid 
te herinneren, "dat navolging van eens anders doen alleen bij gelijk
heid van omstandigheden te pas komt", heeft ÛPZOOMER krachtig 
aan de opvoeding der geesten in ons vaderland gearbeid. 

Een hoofdzuil van ÛPZOOMER'S stelsel is zijn onderscheiding van 
vijf kenbronnen der waarheid. Zij zijn: zinnelijke waarneming, 
welke de eerste ruwe bouwstof levert, uit welke door moeielijken 

1) 1.1. blz. 18. 
') Gezag en wetenschap. Rede gehouden bij de opening der lessen áan de V l"Îjé 

Universiteit den 20 Sept. 1892. bI. 27. 
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arbeid natuurkennis wordt opgetrokken, verder gevoel van lust en 
onlust, schoonheidsgevoel, zedelijk gevoel en godsdienstig gevoel. 

Men heeft om die leer der vijf kenbronnen den mensch van OPZOO
MER met een inktvisch vergeleken, die beurtelings door verschillende 
zuignappen prooi naar zich toetrekt. 

Ik heb het treffende van deze vergelijking nooit kunnen inzien. 
Slechts dan zou er reden zijn om te beweren, dat door OPZOOMER 
de eenheid des menschen werd prijs gegeven, wanneer het gevoel 
door hem als kenbron verheerlijkt ware, omdat hij het verstand 
wantrouwde. Doch daarvan is geen sprake. Wat hij bedoelt is een
voudig dit. De mensch is niet enkel een met zinnen uitgerust ver
stand, een boekhouder der werkelijkheid, die registreert wat er is 
en wat er geschiedt. Hij kent tevens waarde toe aan wat er is en 
geschiedt, taxeert soms toestanden als aangenaam, dingen als schoon, 
handelingen als goed. En nu betoogt OpzomIER, dat er dan op 
drieërlei wijze getaxeerd wordt, dat het aangename, het schoone en 
het goede wel alle drie in gevoel, in waardeering wortelen, maar op 
verschillende manieren van gevoel, op afzonderlijke vormen van 
waardeering steunen. Hij noemt àie soorten van gevoel kenbronnen 
van waarheid, daar ook hier de spectator et interpres universi, die 
zich beschrijving en causale verklaring van werkelijkheid tot doel 
stelt, een veld voor naarstigen arbeid vindt en wetenschap ontvouwen 
moet, van mensch en dier als tot handelen opgezweept door zinne
lijk lief en leed, van den mens eh als vatbaar voor indrukken van 
schoon en leelûk, ten slotte van den mensch als zedelijk wezen. 

Die wetenschappen bestaan en tot hare ontwikkeling heeft onze 
wijsgeer der ervaring in "De 'Vaarheid en hare Kenbronnen" en 
ook in zijn "Losse Bladen" eenige belangrijke bijdragen geleverd. 

Maar, zal men vragen, is het mogelijk alles uit ervaring af te 
leiden en nogtans met het begrip van een. zedewet ernst te maken? 
Omgang met de werkelijkheid kan ons leeren, hoe er in doorsnede 
gehandeld wordt, niet, hoe er behoort gehandeld te worden, welke 
d.enkbeelden van goed en kwaad in een maatschappij in omloop zijn, 
niet of die denkbeelden betamelijk zijn. Als een Plato zegt: "oorlog 
tusschen Grieken zij geen verdelgingskrijg" , of wel: "doet niet enkel 
uw vrienden, maar ook uw vijanden goed", dan is dat geen inge
prente wijsheid, maar in zijn dagen vonkelnieuwe leer. Zoo is ook 
"het koninkrijk der hemelen" en zelfs de dwaze droom der anar
chisten geen reproductie van de orde der uitwendige ervaringen. 
Gelukkig de staatsman, die een doel voor oogen heeft, want hij weet 
waarheen hij stuurt, maar het ideaal, waarvoor hij zijn krachten 
inspant, werd hem zeker niet van buiten af opgedrongen. V rucht-
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bare idealen laten zich in werkelijkheid omzetten, maar geen van 
hen is aan de werkelijkheid ontleend. Er is een scheppende werk
zaamheid des geestes, gelijk ook de geschiedenis der kunsten leert. 
De kunstenaar bij de gratie Gods toovert beelden te Yoors~hijn, die 
geen oog ooit aanschouwd heeft, spreekt gedachten uit, die geen 
mensch nog onder woorden heeft gebracht, doet toonverbilldingen 
hooren, welke inderdaad de zijne zijn. Natuurlijk zou zelfs het genie 
geen nieuwe wegen openen, indien het niet vooraf door opvoeding 
en ervaring ware bevrucht geworden; maar aan hen, die meenen, 
dat daarmede alles is gezegd, mag men vragen, of het wel zoo geheel 
zeker is, dat de knecht van NEWTON de Prillcipia zou geschreven 
hebben, indien hij dezelfde opvoeding als zijn meester had genoten. 
Het genie is niet een trechter, waardoor nieuwe ideeën van recht, 
goedheid, waarheid, schoonheid worden naar binnen gegoten; dat 
alles wordt uit den geest zelf geboren op eene wijze, die door het 
schemerlicht der psychologie nog niet duidelijk is gemaakt. Zoo 
breekt de leer, volgens welke ervaring oorsprong van alles is, midden 
door, als men bij ervaring enkel aan ontvangen indrukken denkt. 
Maar OPZOOMER wil dan ook ervaring anders zien opgevat. Bij hem 
omvat zij zoowel activiteit als receptiviteit des geestes. 

Intusschen zijn wij hier tot het kritieke punt van OPZOO}IER'S 
wijsbegeerte genaderd. Ervaring is bij hem een vlag, waaronder 
iedere lading, die waarde heeft, wordt binnengeloodst. Volgens de 
gewone opvatting weten wij door ervaring, dat visschen op het droge 
sterven, dat boter smelt in de zon, maar is er alle reden om te twijfelen 
of ervaring den mens eh ooit aan een geestigen inval of een weten
schappelijke hypothese kan helpen. Nog enger wordt de zin van het 
woord, wanneer men, gelijk de heer QUACK op dichterlijke wijze 
het heeft uitgedrukt, ervaring het licht noemt op den achtersteven 
van het schip, dat zijn schijnsel werpt op den reeds doorloopen weg. 

Of om nog andere voorbeelden te noemen: wanneer wij zeggen 
dat 1 + 1 = 2 is, dat wat een eigenschap heeft, ook de eigenschap 
dier eigenschap heeft, dan heet dat formeele waarheid, waarnaar wij 
de werkelijkheid Leoordeelen, geen materieele, geen empirische 
waarheid. Maar bij OPZOOMER heeft ervaring een zoo ruimen zin, 
dat zij dat alles omvat en nog oneindig meer. Wat bewoog hem, 
trots het misverstand, hetwelk uit zoo ruim gebruik van den term 
noodzakelijk moest voortvloeien, zich ervaringswijsgeer te noemen, 
en ervaring voor bron en toetssteen van alle waarheid te verklaren? 

Het tmpirisme van OPZOOMER was, zie ik wel, eer postulaat dan 
uitkomst van onderzoek, namelijk gevolg van zijne behoefte om den 
~ensch echte kennis, kennis van werkelijkheid, toe te schrijven. 
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Hebben we het subject als een spiegel te beschouwen, die de dingen 
lijdelijk afbeeldt? Is alles: kleur, stilte, koude, pijn, duplicaat in het 
bewustzijn van wat daar buiten bestaat, afdruk van indruk? Volgens 
OpzomIER was het onzin zoo te vragen. Hij leerde, dat de manier, 
volgens welke de geest antwoordt op prikkels, niet kan worden af
geleid uit den aard dier prikkels. Jaar in jaar uit kon men hem op 
zijn college oyer logica hooren zeggen: een waargenomen boom is 
een boom in het bewustzijn, en het is dwaasheid te vragen, hoe de 
boom er uitziet buiten het bewustzijn, als niemand hem ziet. In over
eenstemming met KANT zeide hij: hoe een ding zich aan ons ver
toont, hangt niet enkel af van wat het ding is, maar tevens van 
wat wij zijn. M. u. w. onze kennis is kennis yan verschijnselen, 
onze kennis is kennis van werkelijkheid in de taal des bewustzijns 
overgebracht. 

Maar dLm moet de verhtling zuiver zijn, een vertaling zonder 
interpolaties. Want anders kan er geen sprake zijn van kennis van 
echt allooi. Geeft het origineel enkel aanlviding om te vertalen: "het 
is koud", en dwingt ons een boos noodlot er uit eigen middelen 
aan toe te voegen: "en het waait een orkaan", dan is onze ver
taling valseh. Naar dien maatstaf beoordeeld is 's menschen kennis, 
zooals KANT haar beschouwt, volgens OrzooMER hersenschimmig. 
KAl\T toch onderscheidt in onze ervaring tweeërlei bestanddeel: in
houd en vorm. De inhoud: kleur, geur enz. is ons gegeven, wordt 
door wat wij niet zijn in ons te voorschijn geroepen, maar den vorm: 
ruimte, tijd, causaliteit enz. halen we enkel uit ons zelven. Tegen 
die scheiding teekent OPZOOMER protest aan. Hij zegt: met de wereld 
der ervaring, met het product alleen krijgen we te maken; hoe 
zullen we dan ooit de factoren scheiden? 1) Daarenboven: KANT 

spreekt, alsof er twee werelden waren: een wereld van verschijn
selen, van voorstellingen, tot welke wij helaas bepaald zijn, daar 
de natuur ons met brillen op den neus heeft doen geboren worden, 
waardoor wij alles anders zien dan het is; in de tweede plaats een 
wereld van het zijnde, welke voor beter ingerichte wezens door 
middel van "intellektuelle Anschauung" missch ien toegankelijk is. 

OPZOOMER acht dat alles valsch. We moeten niet spreken van 
onze onkunde betreffende de dingen op zich zelve, want de term 
onkunde heeft slechts dan een gezonden zin, als er kennis, ten minste 
mogelijkheid van kennis, tegenover staat. Een voorwaarde, die tot het 
wezen van aUe kennis behoort, mag geen grens der kennis heeten. 

1) Wetenschap en Wijsbegeerte, bI. 221 vlg. bI. 270. 
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Die voorwaarde is de tegenstelling tusschen het kennende subject 
en het gekende object 1). 

Om nog eens tot de reeds gebruikte vergelijking terug te keeren: 
OPZOOMER erkende verschil tusschen vertaling en origineel, een ver
schil, misschien even groot als dat tusschen de gedachten, die bij het 
lezen in ons oprijzen, en de zwarte letters op het papier. Maar hij 
oordeelde, dat er geen enkele reden was om de mogelijkheid van 
een juist lezen te betwijfelen, van een lezen, waarbij alle gedachten, 
die men in het boek meent te vinden, inderdaad door het boek zelf 
in ons worden opgewekt 2). 

In menig opzicht stemt OPZOOMER met KANT overeen. Bij beiden 
vinden we strenge beperking van het eigenlijk, het stellig weten 
tot het gebied der ervaring: en daarnevens de erkenning, dat erva
ring niet de volle werkelijkheid omspant. Beiden leeren, dat we de 
dingen enkel kennen door middel van onze zinnelijke en verstande
lijke bewerktuiging, dat we dus de dingen kennen, zooals zij voor 
ons menschen zijn, niet zooals zij op zich zelve zijn. 

Maar nu komt het groote verschil. Gelijk de galeiboef in de Sibe
rische mijnen aun zijn kruiwagen en looden kogel is vastgesmeed, 
zoodat hij niet naar de wereld daarboven, waar de vogels zingen 
en alles zich baadt in zonlicht, ontvluchten kan, zoo sleept de mensch, 
volgens KANT, de zware ketens van ruimte, tijd, substantialiteit, 
causaliteit achter zich aan, welke hem beletten zijn eigen huis te 
verlaten en de werkelijkheid gade te slaan, zooals zij is, een werke
lijkheid buiten ruimte en tijd, zonder substantialiteit en causaliteit. 
Hoe weet gij, vraagt OPZOOMER, dat die aanschouwingsvormen en 
die denkvormen enkel uit onze natuur voortspruiten en niet tevens 
uit wat buiten ons is? Alle elementaire qualiteiten: koude, stilte, 
kleur, genot, stammen uit ons j immers zijn ze reacties van het be
wustzijn op gebeurtenissen, welke buiten de sfeer van het bewustzijn 
liggen. Zij zijn in zoover a priori, maar zij zijn tevens a posteriori, 
want de toets der ervaring wordt vereischt om ze in het bewustzijn 
te doen oprijzen. Hoe weet gij, dat ruimte, tijd, causaliteit enkel a 
priori en niet eveneens tevens a posteriori zijn? Zou het niet vreemd 
zijn, wanneer ons kenvermogen ons bij het verwerven van kennis 
eigenlijk in den weg stond? Gelijk het KANT te doen was om de 
objectieve geldigheid der wetenschap tegenover het scepticisme van 
Hu ME te redden, zoo was het OPZOOMER te doen om de objectieve 

1) De Waarheid en hare Kenbronnen, bI. 28. 
=) 1. 1. blo So. 
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geldigheid der wetenschap tegenover het idealisme van KA.N"T te 
redden. Met menschelijke kennis verklaarde OPZOOMER natuurlijk 
gaarne te willen volstaan, en hij achtte het onzin te vragen, of de 
dingen niet misschien geheel anders zijn dan wij ze ons moeten 
denken, maar hij wilde dan ook menschelijke kennis hebben en 
meende enkel dan het beeld, dat wij ons van de wereld vormen, 
voor juist te mogen houden, wanneer geen enkele trek geheel alleen 
uit ons zelven stamt, maar iedere trek zoowel een objectieven als 
een subjectieven oorsprong heeft 1). 

Intusschen kruist zich met deze ruime opvatting van ervaring bij 
OPZOOMER een enger begrip, volgens hetwelk al onze denkbeelden, 
al onze kundigheden, al onze verwachtingen, al onze idealen een 
bloot bezinksel van ondervindingen zouden zijn. Vandaar dat het 
zoo moeilijk is op zijn empirisme het juiste licht te doen vallen. 

En vandaar dat het harnas van onzen denker, gelijk trouwens 
dat van iederen philosoof, scheuren vertoonde, waarin een handig 
antagonist de punt van zijn degen kon planten. Men moet het em
pirisme van ÛPZOOMER beurtelings uit tweeërlei oogpunt beschouwen. 
Het vond zijn oorsprong in verzet tegen het idealisme van KA.NT, 
door hetwelk, gelijk de geschiedenis aan ÛPZOOMER leerde, de wijs
begeerte op een vals eh spoor was geleid. Maar aan den anderen 
kant wortelde het tevens in de behoefte om onze kundigheden geheel 
uit gewaarwordingen, uit gewaarwordingen van zinnelijken en van 
innerlijken aard, uit onbetwistbare feiten op te bouwen. Ziedaar een 
alomvattende hypothese aangaande den oorsprong der kennis: door 
gewaarwordingen, die zich zonder ons toedoen verbinden, daar de 
samenvoeging enkel van de orde dcr gewaarwordingen afhangt, 
komt men aan de tafel der vermenigvuldiging, aan de axioma's der 
meetkunde, aan de formule der causaliteit, aan ideeën van recht en 
plicht, aan zelfbewustzijn. De geest ontvangt eenvoudig, is in alle 
opzichten fabriekaat van gewaarwordingen. OPZOOMER ging in die 
richting, door zijn goeden smaak gewaarschuwd, slechts een eind 
weegs door 2). Aa.n hem kan niet de verdienste worden toegekend 
de stoute hypothese tot hare uiterste consequenties te hebben ont
wikkeld, en zoo onwillekeurig hare onhoudbaarheid te hebben aan
getoond. 

Hij heeft nooit op den trant der Engelsche empiristen beproefd 
te toonen, hoe ruimte met hare drie afmetingen, niet meer en niet 

1) Wetenschap en Wijsbegeerte, bI. 222. 
I) Wetenschap en Wijsbegeerte, bI. 211 vlg. Wezen der Kennis, bI. 40. 
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minder, in ons bewustzijn geboren wordt uit niet uitgebreide gewaar· 
wordingen ; hij heeft eVPJlmin verklaard, dat met den duimstok in 
de hand, door eindeloos herhaalde onderyinding-en, de juistheid yan 
het axioma werd ontdekt, yolgens hetwelk dingen, die aan hetzelfde 
ding gelijk zij ll, ook aan elkander gelijk zUn. Dit kan ons niet be
vreemden. Het was OrzooMER vooral om de waarheid der kennis te 
doen, welke yolgens hem door het Kantianisme werd prijs gegeven; 
slechts in de tweede plaats om haar el11pirischen oorsprong, en enkel 
in zoo ver om dien oorsprong, als hij dien yoor de waarheid der 
kenn is onontbeerlijk achtte. 

Ons geacht medelid, de heer SPRUYT, heeft groot opzien gebaard, 
door tegen zijn ouden leermeester in zUn bekende Gidsartikelen de 
stelling te bepleiten, dat ruimte, tUd en causaliteit aangeboren waar
nemingsvormen zijn. Menigeen kreeg den indruk, dat OPZOOMER 
door zijn vroegeren discipel was ternedergevdd. Ettelijke maanden 
geleden ontving ik in tegenwoordigheid yan yele leden dezer Aka
demie daarvan een yerrassend bewijs. In het openbaar werd door 
een beroemd mathematicus tot een jeugdig geleerde ongeveer het 
volgende gezegd: 

"OPZOOMER heeft verkondigd, dat ruimte en tijd waarnemings
vormen zijn. SPRUYT heeft betoogd, dat zij aangeboren zijn. Nu 
tracht gij tusschen die antipoden door te zeilen en bemiddelen cl 
verklaart gij: zij zijn aangeboren waarnemingsvormen. Weet gij 
dan niet, dat naar aller oordeel OPZOOMER door SPHUYT is weer
legd geworden?" 

Hieruit blijkt, hoe onvruchtbaar wijsgeerige gedachtenwisseling 
in ons dierbaar vaderland is. Een bij uitstek knap en verstandig 
man kiest partij, zonder zich op een juist inzicht te kunnen beroemen. 
De fout van het misverstand school niet bij ons geacht medelid, den 
heer SPRUYT, die met alle gewenschte duidelijkheid zijne artikelen 
juist aldus had gedoopt: "Aangeboren waarnemingsvormen". 

Nog zweeg ik van OPZOOMER'S boeken over den godsdienst, welke 
dan ook in tijdsorde later kwamen 1). Reeds geruimen t!jd geleden 
had hij zoowel schriftelijk als mondeling zijne beschouwingen over 
de vier eerste kenbronnen uiteengezet, maar nog altijd bleef het een 
geheim, welke waarheden hij uit de vijfde putten zou. Aan het 
weinige, dat hij op zijn college gewoon was over het godsdienstig 
gevoel te zeggen, had men niet genoeg; men verlangde naar een 
hreedvoeriger uitweiding, naar een stelselmatige behandeling; men 
riep om een boek. 

1) De Godsdienst, 1864. Onze Godsdienst, 1875. 
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Toen het verscheen, werd men teleurgesteld. De moderne mensch 
van Nederland, aan wien het geloof van vroeger tijd ontzonken was, 
hoopte door dat boek zijne ziel terug te vinden, hoopte de zekerheid 
te erlangen, dat de wereld van idealen geen wereld van hersen
schimmen is. Maar het bleek, dat het godsdienstig gevoel, hetwelk 
waarborg van eeup hoogere wereld zou zijn. zelf door niets als on
bedripgelijk werd gewaarborgd. In hoofdzaak kreeg men hetzelfde 
als op het college te hooren. ÜPZûû}IER bepaalde er zich toe te be
toogen, dat geloof aan de dingen, die men niet ziet, tot het wezen 
van den mensch behoort, dat het een kenmerk is van alle edele 
menschen, zelfs van hen, die zich in blinde zelfbegoocheling atheïsten 
noemen. 

Men deed onrecht met voorbij te zien, dat daarmede veel, zeer 
veel was gezegd. Het is mogelijk, dat wat in de schatting van den 
een goed en waar is, naar het oordeel van den ander valsch en 
hersenschimmig moet 110eten, maar ieder vertromrt op den triumf 
van datgene, waaraan hij zijn hart verpand heeft. Een anarchist 
als Kropotkin is, daar er ernst in zijn ziel woont, ten volle overtuigd, 
dat zijn droom werkelijkheid zal worden; de materialist gelooft, dat 
alle geloof zal verdwijnen, dat de mondige mensch weldra de krukken 
van den godsdienst weg' zal werpen, dat wetenschap zonder geloof 
voldoende zal blijken om hem zijn weg door het leven te doen 
vinden; de man van wetenschap gelooft, trots den weerspannigen 
schijn van het tegendeel, dat niet enkel aan den aequator, waar de 
magnetische en meteorologische verschijnselen de grootst mogelijke 
regelmaat vertoonen, maar ook in de poolstreken, waar alle regel
maat verloren schijnt, de natuur een rijk van wet en orde is; hij 
gelooft aan de causaalwet met al de hardnekkigheid, waarmede men 
een godsdienstige overtuiging vasthoudt, zonder welke het leven 
geen leven zoude zijn; hij rekent er paalvast op, dat het woord: 
klop en u zal worden opengedaan, aan hem zal worden bewaarheid; 
hij is er zeker van, dat de natuur op iedere vraag, welke met ver
stand gesteld wordt, een antwoord zal verleenen. Zoo zijn anarchist, 
materialist, man der wetenschap allen te gader voorbarige idealisten; 
zij loopen allen op de toekomst vooruit; zij twijfelen er niet aan, 
dat het beloofde land, hetwelk zij in hun eigen gemoed ontdekt en 
vervolgens met een onbaatzuchtig hart tot hun levensdoel gekozen 
hebben, bereikt zal en bereikt moet worden. 

Het is een verdienste van OPZûOMER dit te hebben ingezien. Na
drukkelijk verklaart hij, dat niemand de kracht zou vinden om, des 
noods onder verzet van de geheele wereld, te ijveren voor wat hem 
goed en noodig schünt, indien hÜ niet geloofde, geloofde aan de 
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souvereiniteit van het redelijke 1). Dit is teleologie, vertrouwen, dat 
het leven van den mensch, dat de wereld, waarin dat leven ge
worteld is, zin heeft, ook al zijn wij niet in staat dien zin te noemen; 
het is geloof zonder bewijs, maar hetwelk bestaan zal, zoolang de 
handen niet verslappen en de menseh niet in lustelooze traagheid 
nederzinkt. 

In de eerste periode van zijn denken achtte ÜPZOOMER zich in 
staat den dicpstcn grond der dingen te peilen. Later zeide hij met 
GOETHE: het schoonst geluk van den denkenden mensch bestaat in 
het uitvorschen van wat begrijpelijk is, in rustige vereering van het 
onnaspeurlijke. 

ÜPZOOMER is er vrij wel in geslaagd te toonen, dat vereering van 
den diepsten grond van wat is en geschiedt tot de onuitroeibare 
trekken der menschelijke natuur behoort. 

Het was een verlossend woord, dat door ÜPZOOl1ER, vader der 
talrijke Utrechtsche modernen, indertijd gesproken werd: godsdienst 
is vereenigbaar met wijsbegeerte, geloof met volledige vrijheid van 
denken 2). Dat woord, toen nieuw en ontroerend, werkte als de frissche 
morgenwind, die de nevelen van den nacht verjaagt en het opgaan 
der zon voorspelt. Het was een woord, dat door ÜPZOOMER in zijn 
heerlijke lessen over metaphysica uit de annalen der geschiedenis 
voortdurend werd toegelicht. Thans is het voor sommigen een ge
meenplaats geworden, in de schatting van anderen een ietwat mis
leidende leuze, welke licht doet voorbijzien, dat het juist de schijn
baar onwezenlijke toevoegsels zijn, welke aan den godsdienst macht 
verleenen over gemoed en wil der groote schare. Wat daar ook van 
zij, door mr. LEVY werd, onder den indruk van het doodsbericht 
van ÜPZOOMER te recht verklaard: "Bezielder, overtuigder, welspre
kender, rusteloozer verkondiger van het ideaal bezat in den jongsten 
tijd onB vaderland niet". 

Volgens ÜPZOOMER was het einddoel van alle wetenschap: de ken
nis van den band tusschen den mensch en het geheel der dingen. 
Vandaar dat hij voor de wijsbegeerte het universum opeischte. P AUL

SEN acht het nog thans een daad van moed philosofie als de eenheid 
der wetenschap te definieeren, als de algemeene wetenschap, welke 
de uitkomsten der bijzondere wetenschappen tot een stelsel samen
knoopt. Men laadt zoo, 'zegt hij, den schijn op zich een veelweter 
te willen zijn, die niets ter dege weet, een dilettant van professie. 
'Welnu, dien moed had ÜPZOOMER reeds in 1850. Door de uitbrei-

1) Onze Godsdienst, bI. 29 vlg. 

') De Godsdienst, bI. 229-348. 
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ding van het weten, zegt hij, is splitsing der eene alomvattende 
wetenschap in tal van kleine vakken van kennis onvermijdelUk ge
worden, maar zU allen ontleenen enkel daaraan hare waarde, dat 
zij ons de oplossing der groote vragen van algemeen menschelijk 
belang nader brengen. Van den wortel der philosophie afgesneden, 
zouden de bijzondere takken der wetenschap spoedig verdorren. De 
levenskracht van alle studie, de drijfkracht tot alle onderzoek is dat 
studie en onderzoek ons een blik ontsluiten op de inrichting der 
wereld. Afgezien van praetische doeleinden is de kennis van het 
geheel het eenige wetenswaardige. Alle studie, hoe begrensd ook, 
is belangrijk, maar enkel in zoover als zij een bijdrage levert tot 
de oplossing van die groote raadselen, welke het gemoed van iederen 
eenigszins ontwikkelden mensch vervullen. 

Zeker, eene afdoende, eene allen bevredigende oplossing is hier 
niet licht te verwachten. Het is mogelijk, dat we het nooit verder 
brengen dan tot den "roman van een denker", zooals SOPHIE GER
MA1N het geestig heeft uitgedrukt. Zullen we daarom de wijsgeerige 
problemen maar liever laten rusten? Ons beperken tot het gelijk
vloersche positieve weten en de gevaarlijke bergtoppen vermijden? 
Alsof het van onze willekeur afhing al dan niet wijsgeer te zijn! 
"Ieder is philosoof op zijne wUze, zegt OPZOOMER, maar het is er 
dan ook dikwijls eene philosophie naar" 1). Laat ons, aldus vermaant 
hij, "eene dichterlijke wereldbeschouwing" bouwen op den hechten 
grondslag van het onvolledig positief weten van onzen tijd. Door 
zoo voortdurend op het weten in zijn geheel de oogen te richten, 
was het OPZOOMER mogelijk een zegevierenden strijd te voeren tegen 
bekrompenheid en eenzijdigheid, op zijne leerlingen een bezielend en 
invloed uit te oefenen, bU hen een edelen, vrijen zin te kweeken. 

Ik heb lang bij de wUsbegeerte van ÛPZOOMER verwijld. Maar zij 
is dan ook veertig jaren het brandpunt van zijn 'werkzaamheid ge
weest. Toch was een andere soort van wetenschap, rechtsgeleerd
heid, zoowel zijn eerste als zijn laatste liefde. 

Ik zeg: een andere soort van wetenschap; want, hoewel alle 
wetenschap ten slotte op wijsbegeerte uitloopt, is ÛPZOOMER niet in 
de eerste plaats rechtsphilosoof geweest. 

Na de invoering der nieuwe wet op het hooger onderwijs hield 
OPZOOMER op de sterke magneet te zijn, tot wien studenten val). all~ 

') Geschiedenis en Wijsbegeerte, bI. :n, 
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faculteiten zich getrokken voelden. Zijn kracht als docent was gebro
ken door de onberaden afschaffing der testimonium colleges. Voortaan 
wijdde hij zich bijna uitsluitend aan juridischen arbeid. 

Reeds in 1843, op 22jarigen leeftijd, was hij als student met 
"Opmerkingen het Homeinsc he regt betreffrnde door Mr. J. E. GOUD
SMIT en C. "\V. Orzoo::\IER", in de "Jaarboeken voor Hpgtt;geleerd
heid en "\Vetgeving" ViUl DEN TEX en VAN HALL opgetreden. 

In 1845 beantwoordde hij eene acadnmischc prijsvraag, welke 
aldus luidde: Explicetur ratio, quam Julianus jurisconsultus in dis
positione operis Digestorum et in interpretatione j uris civilis secutus 
fuerit". Onder de leus: "redding door bezuiniging" had de hooge 
regeering een vorig jaar verklaard, dat het rijk te arm was om in 
het vervolg prijsuagen te bekronen. Toen had de juridische Facul
teit uit eigen beurs den gouden penning besehikbaar gesteld. Zooals 
men uit het Weekblad van het Regt van 13 Febr. 1845 kan Yer
nemen, werd, vóór de bekroning, het volgende veelzeggende Judicium 
door den secretaris der Faculteit YOOI'gelezen: Unum accepit on1o 
reponsionem, verbis distindam Caroli Otofredi Muller: "Die Alten 
zeigen den historischel1 Sinl1" etc., doctril1ae ubel'tate, ingenii jmli
ciique acumine, disputandi solertia tam insignem, ut cam yel prae
stantissima commentatio, quae quidem ajuvene possit expectari, 
dignam acerrimamque aemulam habitura fuisset. Qua cum plene 
quaestioni esset satisfactum, praemium ei Ordo unanimi consensu 
decrevit" . 

Den 31 sten October 1845 promoveerde OPZOOMER op cene Disser
tatio de naturali obligatione. In Themis yan 1846 wordt dat proef
schrift door Mr. N. OLIVIER uitvoerig beschouwd. Het onderzoek 
van den schrijver heet "nieuw"; van zijne resultaten wordt verklaard, 
dat zij "geheel nieuw" zijn. Na zijne bedenkingen te hebben mede
gedeeld, noemt de heer OLIVIER deze dissertatie "een der belang
rijkste regtsgeleerde stukken, welke sedert lange jaren hier uitkwa
men". "De heer OPZOO:MER", zegt hij verder, "zal in veler hoofden 
het begrip van natuurlUk en burgerlijk regt benevens hunne betrek
king onderling duidelijk gemaakt hebben; hij zal veler oogen open 
hebben doen gaan voor de ongerijmdheid, om, bij de toepassing 
e€'ller stellige wetgeving, zich telkens op aan het regt vreemde begin
sel('n, als billijkheid, zedelijkheid enz. te beroepen; hij zal door een 
luid. sprekend voorbeeld aangetoond hebben, hoe gevaarlijk het is 
zich met algemeene woorden tevreden te stellen, of op goed geLlof 
regtsregels als zeker aan te nemen, zonder hunne waarheid te heb
ben onderzocht. Op den weg alleen, welken hij bewandelt, kunnen 
wetgeving en wetenschap vorderingen maken en zich aan boeijen 
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ontwringen, in welke traagheid en vooroordeel haar gekluisterd 
houden". 

OPZOOMER is, gelijk wij reeds zeiden, niet op de lauweren blijven 
rusten, die hij als jurist aan de Leidsclle hoogeschool eens plukte. 
En van den aanvang af vonden zijne rechtsgeleerde geschriften tal
rijke lezers onder de studenten der vier N ederlandsche hoogescholen. 
Gedurende een lange reeks van jaren greep er bijna geen juridische 
promotie plaats of, hetzij in het proefschrift, hetzij in de stellingen 
werd OPZOOMER eenige keeren genoemd. 

Wat OPZOOMER onder recht verstaat, kan ik wellicht het best 
met zijn eigen woorden aldus mededeelen: .,AI was er geen staat, 
toch zou er een regt, niet alleen zedelijkheid zijn. De taak van 
den staat is vaststellen, maar niet minder erkennen, erkennen van het 
regt, dat reeds vóór hem aanwezig is en dat hij enkel bekrachtigt. 
De liefde, die de bron der zedelijkheid is, gebiedt ons het gebruik 
onzer krachten ook aan anderen te leenen, maar het regt vordert 
van ons, dat wij anderen in het gebruik van hun eigen krachten 
niet hinderen. Als ik u mijn liefdedienst weiger, handel ik tegen de 
zedewet ; als ik u belet u zelf te helpen, handel ik tegen het regt" 1). 

Ziedaar twee beginselen, welke OPZOOMER op allerlei manieren en 
onvermoeid heeft trachten in te prenten en toe te lichten. In de 
eerste plaats: recht wordt niet gemaakt, maar gevonden; het bestaat, 
v66rdat het wordt vastgesteld; de wil van den wetgever is niet de 
bron van het recht. 

En in de tweede plaats: de maatschappij heeft meer behoefte 
aan recht dan aan liefdebetoon ; vóóral komt het er op aan recht
vaardig, daarna eerst barmhartig te zijn. 

Natuurlijk zijn dit geen nieuwe waarheden, geen ontdekkingen, 
welke men aan OPZOOMER verschuldigd is. Zij worden gehuldigd 
door allen, die niet van wijsgeerige vorming geheel verstoken zijn. 
Toch wordt er dikwijls in strijd met haar door positivisten geoor
deeld en, ook door niet-positivisten, gehandeld. 

Behalve talrijke bijdragen over recht, staat en maatschappij, welke 
OPZOOMER tot een bundel zijner »Losse Bladen" heeft vereenigd, 
moet ik hier noemen: zijn »Staatsregtelijk Onderzoek" en zijn groot 
werk over het Burgerlijk Wetboek. 
. Zijn »Staatsregtelijk onderzoek", thans reeds veertig jaar oud, is 

een dier weinige boeken, welke de beoefenaars der meest verschil
lende wetenschappen geruimen tijd ten minste eens in hun leven 
plachten te lezen. In het hoofdstuk, aan den rechtsgrond van den 

1) Het Burgerlijke Wetboek verklaard. Eerste Deel, bI. 2. 

Jaarboek 1892. 6 
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staat gewUrl, laat hij yersrhillmop theorip(;n de revue paSSeeTf'n, 
wHst mf't gToote srlwrpziullighei(l hare gehn'h'll aan en verklaart 
zich zelf ten :'\lotto voor wat hij mot den titel van" positieve theorie" 
doopt. Die theorie komt hierop neuer. De vaste basis, waarop de 
staat bouwt, i:'\ de lwhoefte der op ieder oogenblik leveIHle mensehen 
aan het bestaan eener g('ordew]e maatschappij. Het is voldoende 
op die behoefte te wUzen om het rf'cht, waanllet1e de staat gehoor
zaamheid f'ischt, aan te toonen. De staat is een dwangillstituut, 
hetwelk binntm de grenzell, waarin dit mogelijk is, de heerschende 
overtuigingen omtrent voor allen geldige plichten handhaaft tegen
over den individu, die zich aan die plicht('Il wil onttrekken. "Men 
zal aan den staat door niets anders vastheid en bestendig'heid kun
nen verschaffen dan door het telkeIlt-i te herinneren en tot algemeene 
overtuiging te maken, dat zijn bestaan onmisbaar is . . .. Er is niAs, 
wat de onkreukbaarheid der staatsorde kan handhaven en waarbor
gen, dan alleen het vaste bewustzijn der burgers, dat zij in hun 
eigen belang noodzakelijk is" 1). 

Door deze beschouwing worden verschillende vragen te YOOl'schijn 
gelokt. OPZOO"MER gevoelde het en van:laar dat hij aan ééne dier 
vragen: ,,"\Y elke zUn (Ie grenzen der staatsmacht?" eene afzondcr
l!jke verhandeling wijdde. Zij werd door hem in het jaar 1873 in 
deze Akademie voorgedragen en lokte geenerlei discussie uit. 

Met ongeëvenaard vernuft bestrijdt OpZOmIER wederom yerschil
lende theorieën. Ziehier de slotsom, waartoe hij komt: "De leer 
van den voogdij staat liep op het practischc voorschrift uit: de staat 
zorge voor ieder volksbelang, behalve ,vaar zUn zorg onnoodig is. 
De leer van den rechtsstaat moest met de uitspraak eindigen: de 
staat zorge alleen voor het recht en voor niets anders, behalve waar 
zijn zorg ook dnarvoor Hoodig is. En de theorie del' onbeperkte 
ondersteuning (van KRAUSE, AHRENS, LEOXHA.RDI, ROEDER), van 
welke meer licht te wachten scheen, moest op het laatst zieh bin
nen dezen raad terugtrekken: de staat helpe overal, behalve waar 
het onnoodig is" 2). Telkens werd er een vast beginsel beloofd, dat 
alles zonder uitzondering zou omvatten; telkens werd er slechts een 
regel gegeven, die in vele gevallen bruikbaar is. "Er is voor den 
staat maar één groot beginsel. Het is de bevordering van het ware 
volksbelang. Al het andere is nooit meer dau regel, richtsnoer voor 
de practijk". Handhaving des rechts is de gewone, onbetwistbare, 
nooit wisselende staatstaak, doch waarom? Enkel omdat er aan de 

1) Staatsr. Onderz. bI. 43 en 44. 

~) De grenzen der staatsmacht, bI 71. 
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behartiging van dat belang ten allen tijde behoefte is. "Bij elke 
andere taak daarentegen hangt het onophoudelijk van de omstandig
heden af, of en in welke mate hare vervulling noodig is" 1). 

Wie met zulk een leer voor den dag komt) kan zeker niet gezegd 
worden struikelblokken op den weg van vooruitgang neer te werpen. 
Maar evenmin ons een kompas in de handen te geven, waarmede 
wij ons veilig op de open zee der toekomst kunnen wagen. Het 
volksbelang moet beslissen, of b.v. de staat, hier en thans, bevoegd 
is om toezicht te houden op wat in vergaderingen gesproken en 
besloten wordt, of de politiek zich gebonden moet rekenen door de 
voorschriften der gewone zedeleer, of de staat er een loterij op na 
zal houden, of hij voor arbeiderswoningen zal zorgen, of hij zich 
met regeling van het prostitutiewezen heeft in te laten. Het komt 
er telkens op aan voor- en nadeelen tegen elkander af te wegen. 

Uitmuntend; maar welke zal onze maatstaf van het volksbelang 
zijn? Wie enkel voor stoffelijke behoeften oog en hart heeft, zal 
hier anders beslissen dan wie aan een hooge bestemming des men
schen hecht. Onder de leus van het volksbelang kan men ons zoo
wel op den weg van algemeelle armoede en slavernij als op dien 
van steeds voortschrijdende beschaving voeren. Buiten twijfel, ook 
al ware door graaf TOLSTOï met cijfers voorgerekend, dat er voor 
de groote massa meer zou te genieten zijn, indien men van weten
schap, kunst cn recht besloot afstand te doen, toch zou OPZOOlIER 

met hand en tand de edelste goederen van den mensch verdedigd 
hebben. ZUn fier antwoord ware geweest: de mensch leeft niet enkel 
om te genieten, maal' om den vollen adel zijner natuur te ontplooien. 
Intusschen heeft hij aan AHHENS en zijne geestverwanten, naar het 
oordeel der bevüpgden, niet volledig recht laten wedervaren. Hij 
heeft hunne leer op geestige wijze als de theorie der "onbeperkte 
ondersteuning" afgeschilderd en haar zoo met een etiquette voorzien, 
welke die mannen zelve als onjuist zouden hebben van de hand 
gewezen. Hun beginsel is een hooge opvatting van de bestemming 
des menschen, wien zij geroepen achten beelddrager Gods te zijn. Het 
recht omvat bij hen de voorwaarden, van welke het bereiken dier 
bestemming afhangt, in zoo ver zij in 's menschen hand berusten. De 
staat heeft volgens hen de roeping, niet de natuurlijke oorzaken van 
sbffelijke, zedelijke, verstandelijke, godsdienstige ontwikkeling te 
scheppen, maar de voorwaarden te bevorderen, zonder welke die oor
zaken niet kunnen werken. Zeker, dat alles is vaag, en OPZOOMER 

heeft duizeIidmaal gelijk, wanneer hij meent, dat men de denkbeelden 

1) BI. 73. 
6* 
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der ethische school niet voetstoots bij de inrichting der maatschappij 
en bij de oplossing der quaesties, aan welke onze tijd van gisting 
zoo overrijk is, kan toepassen; maar misschien is door hem niet 
genoeg in het licht gesteld, dat er van die school een drijfkracht 
in de goede richting uitgaat en dat van haar het oude adagium 
geldt: ad impellendum satis, ad edocendum parurn. 

Natuurlijk, er is geen tooverspreuk, met wier behulp men voor 
alle tijden vaststellen kan wat wel en wat niet tot den werkkring 
van den staat behoort. Betaamt het dus blindelings zich te laten 
medeslepen door den drang der omstandigheden, door het geschreeuw 
van roekeloozen, door het zeer natuurlijk gehunker der misdeelden 
naar al den rijkdom dezer aarde, of behoort er Mn redelijk inzicht 
althans eenige invloed op den loop der gebeurtenissen te worden 
gewaarborgd? Een staatkunde zonder beginselen is als een hemel 
zonder sterren. De idee van wat door vereenigde krachten behoort 
in het leven te worden geroepen kan en moet telkens een der fac
toren in de geschiedenis zijn. Gedwongen lediggang, overmatig werk, 
teren op aalmoezen zijn uit den booze. Dat alles moet door een 
betere inrichting der maatschappij worden op zijde gedrongen OPZOO
MER zou daarop, meen ik, ja en amen, hebben gezegd, maar hij 
heeft soms verzuimd op zijn pas nadrukkelijk te verklaren, dat het 
recht opgroeit uit de wisselende behoeften der maatschappij en ge
boren wordt uit het gemoed van het volk; vandaar dat men heeft 
kunnen betwijfelen, of hij wel tot de historische school behoorde. 

OPZOOMER'S "Aanteekening op de wet, houuende algemeene bepa
lingen der wetgeving", behoort communi consensu tot het beste, wat 
in Nederland op juridisch terrein ooit geschreven werd. Het is een 
werk, dat als inleiding tot die statige reeks van boeken kan door
gaan, welke hij aan de verklaring van het Burgerlijk Wetboek 
heeft gewijd. 

In dien laatsten arbeid spreidt OPZOOMER eene ongeloofelijke scherp
zinnigheid van wetsinterpretatie, een ongeëvenaard talent van schif
tende en ziftende ontleding ten toon. 

Om el' een voorbeeld van te erlangen leze men b.v. in het eerste 
deel van zijne verklaring van het Burgerlijk Wetboek de uiteenzet
ting van het dubbel Nederlanderschap, of in het vijfde deel die van 
de wils- en vertrouwenstheorie, stukken welke ook door een leek 
als coups de maître kunnen bewonderd worden. 

Voorts zijn oe inleidingen tot de verschillende titels alleruit
nemendst en is het zeer te betreuren, dat, van het vijfde deel af, 
die schoone inleidingen den lezer onthouden worden. Waarom is 
OPZOOMER niet op denzelfden voet voortgegaan? U it de latere 
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deelen blijkt niet, dat toen reeds de kracht van zijn geest ietwat 
gebroken was. 

'Vat OrZOOl\fER geeft is voortreffelijk. Maar hij geeft niet alles. 
Het was ook zijn doel niet alles te geven. Verklaring van het gel
dend recht is de taak, welke hij zich heeft gestelel. Onderzoek naar 
hetgeen recht belwort te zUn, de vraag in hoever ons stellig recht 
aan zijn maatschappelijke bestemming beantwoordt, valt buiten zijn 
kader. Inderdaad mag men dan ook betwijfelen, of de jurist wel 
de aangewezen persoon is om de aandacht van den wetgever op de 
sociale behoeften te vestigen. OPZOOMER wilde met die taak eene 
blijvende, van staatswege aangestelde commissie zien belast, in welke 
naast voortreffelijke rechtsgeleerden ook mannen der practijk zou
den zitting nemen. 

Niet altijd houdt OPZOOl\IER bij zJne verklaring der wet rekening 
met hare bestemming. Zijn critiek is allereerst tekstcritiek. Daar hij 
zich bij voorkeur enkel met den tekst der wet bezig houdt, krijgt 
men geen volledig beeld van ons burgerlijk recht. Wat niet in de 
wet geregeld is, komt zelden ter sprake. 

Natuurlijk wordt er in dit werk gepolemiseerd. Maar OPZOOMER 
volgt daarbij zijn eigen methode. Hij citeert niet allen, op wie hij 
zou kunnen aanmerking maken, maar kiest telkens liefst één per
soon, soms zelfs den schrijver van een dissertatie, die dan voor hem 
op typische wijze de te bestrijden dwaling vertegenwoordigt. Dit 
komt aan den vorm van zijn boek ten goede: de aanval is nu gecon
centreerd; de auteur verliest zich niet in allerlei bijzonderheden. 

Mr. LEVY, de schrandere jurist van erkend gezag, die thans bezig 
is op zijn manier den schier voltooiden arbeid van O~ZOOMER af te 
werken, huldigt de verdiensten van OPZOOMER in woorden, welke ik 
gaarne zou aanhalen, indien de tijd er niet toe ontbrak. 

Het zij mij dus thans vergund mijne slotsom te trekken: onsterfe
lijke verdiensten heeft OPZOOMER zich verworven in het privaat
recht en ten opzichte van het jus constitutum, minder groote in het 
publieke recht en ten opzichte van het jus constituendum. 

Ik zeg: minder groote. Want verdiensten ten opzichte van het 
jus constituendum worden hem door geen enkel deskundige ontzegd. 
Hij heeft uitnemende redactie-verbeteringen in het Burgerlijk Wet
boek voorgesteld. 

Zulk een man was dan ook aangewezen om, toen er een Staats· 
commissie tot herziening van het Burgerlijk Wetboek werd ingesteld, 
daarin zitting te nemen. Onder leiding van zijn ouden vriend en 
leerling, mr. JULES VAN MEERBEKE, heeft ÛPZOOMER alo lid der 
Commissie nuttig werk verricht en heilzamen invloed uitgeoefend. 
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Zoo was hij reeds in 1848 lid en secretaris eener Staatscommissie 
geweest, welke zich met het ontwerpen van een nieuwe wet op het 
hooger onderwijs belast zag. De jonge man verkeerde toen in de 
radicale periode van zijn leven, in die jaren, waarin men gaarne 
tabuIa rasa maakt en de wereld herscheppen wil. Hij kwam met 
eeu revolutionair plan voor den dag, hetwelk, ware het uitgevoerd, 
ous thans niet vier onvolledig ingerichte universiteiten zou doen 
hebben, maar slpchts Mne, die Leipzig naar de kroon zou steken. 

In den gang der openbare aangelegenheden heeft OPZOOMER 
steeds groot belang gesteld. Maar hij toonde dit op zijne wijze. 
Eigen grootheid heeft hij als st~tatsman niet gezocht. Evenmin was 
politiek voor hem een soort van sport, een opwindend en belangrijk 
tijdverdrijf, waarbij de toekomst van een volk de inzet is en de 
handige speler aller oogen tot zich trekt. Hij meed woelige verga
deringen met baar geschetter en tabakswalm, schoon hij door zijn 
krachtig woord en zeldzame gevatheid daar menigen triumf had 
kunnen vieren. 1'\ iet uit hoogheid, evenmin uit onverschilligheid, 
maar omdat zijn natuur het zoo medebracht, hield hij zich op een 
afstand. Dikwijls had hij iets te zeggen, maar dan zei hij het in 
een gedrukt stuk, dat tot kalm nadenken kon aanleiding geven. Na
tuurlijk heeft datgene, wat hij al zoo over vragen van den dag ge
schreven heeft, thans voor een goed deel zijne actualiteit verloren. 
Ik wil dus enkel opmerken, dat OpZOmIER steeds zijn gewicht in 
de schaal heeft geworpen ten gunste van wat vroeger de liberale 
partij beoogde en door THOREECKE de heerschappij van het nationaal 
verstand werd genoemd. Hij begreep, dat de stroom der democratie 
niet was tegen te houden; om hem in een veilige bedding te leiden, 
drong hij, vóór alle anderen, bij herhaling, o. a. op leerplicht aan. 
Van verlichting wachtte hij zelfs het herstel van den maatschappe
lijken vrede. "In het gevoel van zijn ellende, zoo schreef hij in 1870, 
bedriegt zich het volk niet, maar in zijn onkunde wordt het de 
prooi van iederen kwakzalver, die op stouten toon genezing belooft ... 
Dit is het groote gevaar van onzen tijd. Om het te keeren is er 
maar één wapen. Dat wapen bestaat niet in geweld, niet in ver
sterking van het staatsgezag, niet in beteugelende wetten of in heir
legers van soldaten of politiedienaars, maar in verlichting des volks" 1). 

Dus om een socialisten wet vroeg OPZOOMER niet en heeft hij nooit 
gevraagd. Maar wel heeft hij een korten tijd, in de dagen, toen 
BISMARCK nog niet naar Canossa was gegaan, gewild, dat men 
ook hier te lande Meiwetten zou invoeren. Ik herinner aan de 

1) Losse Bladen. I, blo 5 en 6. 
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woorden, door OPZOOMER als Medeoprichter van den Protestantenbond 
op de vergadering te Leeuwarden gesproken. 

OPZOO)IEIt heeft nooit kunnen besluiten een ander ambt dan dat 
van professor te bekleeden. In October 1870 kwam mr. FOCK tot 
hem om op ef'nsti>mmig yrrlang'en van het kabinet hem met den 
sterkstfm aandrang de portefeuille van justitie aan te bieden. Men 
wilde het ministerie versterken en daaî'om een anderen minister van 
Buitenlamlsche Zaken en ,all Justitie zien benoemd. De eerste 
moest GERICKE zijn, de tweede OPZOO)IER. Hij bedankte, trots her
nieuwd aanzoek. Eveneens bedankte hij voor de candidatuur van 
lid der Tweede Kamer, hem herhaaldelijk door "Burgerplicht" voor 
Amsterdam aangeboden. Nooit is hij er toe kunnen komen zijn 
Utreehtsehen katheder vaarwel te zeggen. 

Ook de aesthetische zijde van OPZOOlVIER'S werkzaamheid mag niet 
in de schaduw worden gelaten. Hij was kunstenaar in merg en been. 
Voor al zijn gedachten vond hij terstond, zonder eenige inspanning, 
den meest gelukkigen Yorm. Zuiverder, schoon er Hollandsch dan 
van zijne lippen vloeide, kan men niet hooren. Zooals de rozen 
bloeien en de leeuwerikken zingen was hij, geheel ,an nat\lre, wel· 
sprekend. Hij had een buitengewone g'emakkelijkheid van werken; 
zijn pen vloog over het papier; later, bij het overlezlm, viel er niets 
te schrappen. Gewone m :nschen worstelen met hunne gedachten; 
wat hun eerst nevelachtig voor den geest staat, krijgt langzamerhand 
eene vaste gestalte. Bij OPZOOXIER was alles terstond klaar, bepaald, 
definitief. Ook 'wat den inhoud zijner gedachten betreft. Toen hij 
eens de ervaring tot zijn leidsvrouw had gekozen, trok hij dadelijk 
met vaste hand al de groote lijnen van zijn stelsel. Sedert 1848 heeft 
hij zich wel herhaald, maar nooit iets herroepen. 

Hij zegt ergens, dat het minder moeilijk is enkel voor den ge
leerde dan tevens voor den beschaafden man te schrijven. Om zijn 
stelling te staven, wijst hij op de twee voorwaarden van populariteit. 
»De eerste bestaat in levendigheid en frisehheid van voorstelling, 
op levendigheid en helderheid van kennis gegrond". Men mag niet 
putten uit wat men opzoekt en naslaat. Alles moet uit de volheid 
der kennis als één geheel voortvloeien. De tweede voorwaarde is 
een juiste blik op datgene, waar het op aankomt. "Voor den ge
leerde is iedere mededeeling van gewicht, die iets nieuws aan den 
dag brengt.... Uit te kiezen wat voor allen een blijvende wa?:lrde 
heeft) dat is een zware taak". Welnu, OPZOOMER wilde populair zijn 
op dien trant, en hU was het zonder moeite. BU het lezen van zijne 
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boeken heeft men nooit het gevoel, dat men een zwaren bergtocht 
medernaakt. Hij zou zijn artistieke natuur geweld hebben aangedaan, 
indien hij zUn gezelschap langs hobbelige, steenige paden had ge
voerd. Nergens doet hU struikC' len over ballast van overtollige ge
leerdheid. Op effen weg'pn leidt hU omhoog, brengt hij naar de 
punten waar Illen het uitzicht hebben zal, dat hij versehaffen wil. 

Het was OPZOOMER'S streven door middel van zijne colleges en 
geschriften de belangstelling van alle b0schaafden te winnen voor 
problemen, die meestal sleehts binnen engen kring de aandacht 
trekken. Vandaar, dat hij het eerst het waagde om in strijd met 
een oud gebruik zijn ambt als hoogleeraar met een redevoering in 
de eigen landstaal te aanvaarden. Vandaar ook, dat hij het niet 
beneden zich rekende om, wederom in strijd met de gewoonte der 
dagen, waarin hij optrad, over de groote vragen der wijsbegeerte 
in de taal van het gewone leven te spreken. Voorts heeft hij altijd 
uitnemend de kunst verstaan om zijne gedachten door treffende 
beeldspraak toe te lichten of om eene redeneering, door een geestig 
woord aan het slot, in het geheugen vast te spijkeren. Zoo laat hij 
speculatieve wijsgeeren »bij de ervaring om den hoek gluren". 
Wanneer zij waarlijk enkelredeneeren, zegt hU, zijn zij wel voort
durend in beweging, maar zonder een stap vooruit te komen; zij 
rijden .. , »maar op een hobbelpaard". Zijn eigen wijsbegeerte ver
gelijkt hij bij den constitutioneelen koning, die zich geen enkele 
regeeringsdaad veroorlooft zonder het contraseign van zijn verant
woordelijke ministers, de bijzondere wetenschappen. Wanneer een 
bekend landgenoot zegt, dat wijsbegeerte vereeniging is van geest 
en stof, antwoordt OPZOOMER: »Dan is de ruwste wilde een wijs
geer. Immers als hij naar een boom ziet om er een vrucht af te 
halen, is er vereeniging tusschen geest en stof. De boom is de stof, 
en er zoo naar te zien, dat men hem opmerkt en van al het andere 
onderscheidt, dat kan zonder den geest niet geschieden. Men heeft 
hier dus stof en geest vereenigd; men heeft wijsbegeerte". 1) 

Bij zijn protest tegen hen, die wonderverhalen smakelijk trachten 
te maken, door het van alle ervaring afwijkende op rekening van 
tegenwerkende oor:laken te stellen, citeert OPZOOMER een bericht 
van den tweeden generaal der preJikorde, den waarheidlievenden 
J ORDANUS, die van broeder BERTRAND zelf heeft gehoord, hoe deze, 
met DOMINICUS op reis zijnde, evenals de heilige bij een onweersbui 
kurkdroog bleef, schoon het op drie pas afstands om hen henen 
voortdu d stortregende. En dan concludeert OPZOOMER: de vraag, 

ren 

1) Losse Bladen II bI. 32. 
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hoe men bij regen droog kan blijven, zal dus voortaan op deze wijze 
moeten beantwoord worden: door een parapluie of iets dergelijks en 
ook ... door eene behoorlijke mate zielegrootheid I). 

In dit verband zij het mij vergund ter loops op te merken, dat 
OPZOOMER een groote komische kracht bezat. Wie hem enkel uit 
zijn academische voordrachten kenden, bewonderden zijn pittigheid 
en gratie, maar zij kenden hem slechts ten halve; men moest hem 
hooren in den gezelligen kring; dan kon hij allen doen schaterlachen 
om zijn grappige verhalen en zijn onverbeterlijke mimiek; ook kon 
hij dan zelf lachen, dat hem de tranen over de wangen biggelden. 
BUSKEN HUET, leerling van SeHoLTEN, dweepte niet met ÛPZOOMER 
als philosoof. Maar toen hij hem eens had ontmoet, was hij geheel 
onder de betoovering: "Welk een weergaloos talent van vertellen, 
schreef hij mij, en welk een schalkschheid bij zoo veel ernst en weten
schap; die man is, zooals de Parijzenaars zouden zeggen, phaenome
naaI" . 

Natuurlijk was OPZOOMER door zijn schoon en indrukwekkend 
uiterlijk, dat gepaard ging met zeldzame welsprekendheid, de aan
gewezen man om in den vreemde de tolk van Nederland te zijn. 
Men wilde zoo goed mogelijk voor den dag komen; ÛPZOOMER sprak 
Duitsch als ware het zijn moedertaal; in Heidelberg, in Würzburg 
werd aan hem de taak opgedragen de feestvierende universiteit uit 
naam der vier Nederlandsche hooge scholen te begroeten. 

ÛPZOOMER was uitstekend literator. Toen er nog openbare pro
moties waren, is dikwijls gebleken, dat hij het Latijn even vloeiend, 
sierlijk en eenvoudig sprak als b. v. COBET, en dat hij, ware hij 
inderdaad, zooals hem eens voorspeld werd, catholiek en zelfs Paus 
geworden, hij in de taal van de overheerschers der wereld urbi et 
orbi bevelen zou hebben kunnen geven. Hij was gemeenzaam bekend 
met al het schoonste, dat de klassieke literatuur te genieten geeft 
en heeft onzen eigen taalschat met een vrije vertaling van SOPHOCLES' 
Antigone verrijkt, die van goeden smaak getuigt. 

Ook in de nieuwe literatuur was hij te huis. Hij heeft verschil
lende stukken van SHAKSPEARE verklaard of vertaald en zoo het 
zijne gedaan om dien rijksten en edelsten van alle dichters, aan 
wien menigeen vele van zijne beste oogenblikken verschuldigd is, 
tot een vriend van ons volk te maken. Bekoord door de beelden 
van een gezond, frisch en krachtig leven, welke FRITZ REUTER te 
aanschouwen geeft, heeft ÛPZOOMER, vóór allen, men weet met welk 
een gunstigen uitslag, de aandacht van Nederland op den Mecklen-

1) Waarheid en hare Kenbronnen bI. 68 en 88. 



- 27 -

( 72 ) 

burgschen humorist gevestigd. Ook HEBEL's Allemannische gedichten, 
"kunstelooze tonen van het diep gevoelige, maar niet ziekelijk ge
voelige hart", heeft hij in fraai Hollandsch overgebracht. Overal 
zocht hij de gezonde, eenvoudige, mannelijke kunst. Vandaar zijn 
groote voorli('fde voor de Duitsche en Engdsche klassieken, die hij 
op zijn duimpje kende. Van boeken; uit ,,-elke ('en bedompte kamer
lucht of een verpestende adem u teg"enwaait, had hij een onover
winnelijken afkeer. 

Voor Fransche poëzie miste OPZOO~ER het orgaan. Ik had hem 
ÁLFRED DE MUSSET geleend, omdat ik meende, dat hij althans bij 
dezen dichter paarlen van echte schoonheid zou ontdekken. Spoedig 
kreeg ik de boeken terug. "MUSSET smaakt mij niet. Ik vind hem 
schrikkelijk ordinair " Vergelijk eens met dat ellenlange vers op ROLLA 
GOETHE'S "der Gott und die Bayadere", lees zijn" Euphrosyne" enz., 
en zeg dan waar de poëzie zit. Wat zelfs den vorm aangaat, denk 
aan duizenden verzen van GOETHE, HEIn:, GELBEL. 'Velk een ver
schil! Neen, TAINE heeft het gelukkig erkend, de Franschen zijn 
geen dichters, althans geen lyrische dichters". 

Zoo schreef hij mij, kort voordat Frankrijk het zwaard trok met 
. het doel de overwinnaars van Sadowa te verpletteren en zoo zijn 
ouden roem als eerste militaire natie der wereld te herstellen. Men 
weet, hoe gedurende den oorlog de sympathieën hier te lande zeer 
verdeeld waren. Voor OPZOO~IER was het een levendige voldoening, 
dat hij, door voor zijn geliefd Duitschland, voor het vaderland van 
LUTHER, LESSING en GOETHE partij te trekken, zich aan de zijlle 
van het recht kon scharen 1). 

OpzomIER heeft veel over kunst geschreven. Daarbij was hij 
altijd vervuld van den geest, die in den schoonen vorm moet wonen 
en zonder welken de vorm enkel tot de zinnen, niet tot de ziel kan 
spreken. Voor het overige was zijn aesthetica zoo eenvoudig mo
gelijk. Hij vat Laar zelf samen in deze drie lessen: Houd u binnen 
de grenzen uwer kunst, wijd aan de natuur uwe trouwe studie, 
doe het aan de hand der groote meesters. "liet is de ervaring, zegt 
hij, die telkens op deze grondbeginsels het zegel heeft gedrukt. Zoo 
dikwijls er op een tijd van slechten smaak een wedergeboorte der 
kunst is gevolgd, is men in leer of in daad tot die drie geboden 
teruggekeerd" 2). 

Kunst wortelde volgens OPZOOMER in een liefdevolle beschouwing 

1) Frankrijk's onrecht in den oorlog van 1870. Later nog: De Bonapartes en het 
recht van Duitschland ook na Sedan. 

:) Losse Bladeu lil bI. 271. 
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der dingen. Vandaar dat hij vrijheid voor den kunstenaar eischte 
in de keuze zijner onderwerpen. De liefde adelt alles, zelfs het vul
gaire en banale. .of, om zijn eigen woorden te citeeren: "Wat het 
licht is in de natuur, dat is de kunst in het menschenleven. De 
zon schijnt ook op het geringe, zij bedekt het niet, integendeel, zij 
maakt het openbaar, maar zij werpt er tegelijk haar schitterend 
lieht op, cn wat vroeger alle bekoorlijkheid had verloren, dat her
wint die in den rijkdom haren stralen. Dat heeft onze Rli:MBRANDT 

gevoeld, dat is het geheim van zijn wonderbaar licht. En met zulk 
een tooverlicht bestraalt de hoogste kunst, ook waar zij van geen 
kleuren zich bedient, overal de wereld die ons omgeeft, het leven 
dat wij hier leiden, zelfs in dc tranen der smart". 1) 

Nog in een ander opzicht heeft OPZOOMER steeds voor de vrijheid 
der kunst gepleit. Het doel der kunst, zegt hij, is niet in de deugd 
te zoeken. En evenmin betaamt het haar tot dienstmaagd van den 
godsdiCllst te verlagen. Waar zij zoo aan een buiten haar gelegen 
doel geketend wordt, kan het niet anders, of de schoonheid wordt 
weldra uit het oog verloren. De hoogste goederen des geestes: weten
schap, kunst, godsdienst, hebben hunne waarde in zich zelve. "Zoo 
iemand ons vroeg, zegt OPZOOMER, waartoe de waarheid dient, 
zouden wij antwoorden: vraag liever, waartoe gij zelf dient. Niet 
anders is het met de kunst. Gij vernedert haar zoo gij haar als 
middel beschouwt. De kunstenaar openbaart het schoone. Waarom? 
IJ dele vraag!... Wij zouden in de wetenschap roemen, al vond 
zij geen spoorwegen uit, al riep zij geen strafstelsels tot bedwang 
van misdaden in het aanzijn, alleen maar omdat zij ons de waar
heid geeft. Zoo roemen wij ook in de kunst, zonder te vragen wat 
nut zij doet aan onze deugd en aan onzen godsdienst, alleen maar 
omdat zij ons schoonheid geeft en wij het s(?hoone liefhebben". 2) 

Dat alles is uitnemend. Maar van nog meer gewicht acht ik het, 
dat OPZOOMER steeds heeft opgewekt kunstgewrochten niet naar 
theorieën te beoordeelen, maar ze rustig op het gemoed te laten 
werken en de theorieën zoo noodig te wijzigen naar de kunstge
wrochten. En dan citeerde hij als voorbeeld den jongen GOETHE, 

die van den eenen, naar het heette afgewerkten toren van Straats
burg's dom zeide, dat ook die niet voltooid was, en op de vraag 
van wien hij dat wist, ten antwoord gaf: "van den toren zelf". 3) 

1) Feestrede ter gelegenheid van het 75jarig bestaan van het schilder- en teeken
kundig genootschap IIKuustliefde", uitgesproken 28 Nov. 1882 bI. 8. 

') L. 1. bI. 13. 

3) Waarheid en hare kenbronnen bI. 193. 
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Door zoo te spreken, he eft hij ons vermaand geen struikelblokken 
op den weg van hem te werpen, die, gehoorzaam aan den drang 
in zijn binner.ste, de kunst op nieuwe banen voert en met oor
spronkelijk werk voor den dag durft komf'n. Hier geldt het woord, 
dat ik onlangs gcsehl'cvcn vond: "Indien de bloem niet past in het 
stelsel van LINN AEUS, dun hceft LINN AEUS ongelijk". Alle genres 
zijn goed, mits zij sehoonheid geven. "Het clatlsificeeren is slechts 
een kunstmiddel van het menschelijk vernuft, dat cirkels trekt, even 
denkbeeldig als de meridianen". Men vergeet het telkens; het ge
volg is, dat de ouden de jongen en op hun beurt de jongen de 
ouden miskennen. 

Ten slotte een paar vragen, die OPZOOMER als mensch betreffen. 
Heeft het leven hem gebracht wat het hem aanvankelijk beloofde? 
Is hij zelf in den loop der jaren voor de wereld en voor ons volk 
geweest wat hij bij zijn eerste optreden beloofde te zullen zijn? 

Om met het laatste te beginnen. Een bekend N ederlandsch staats
man schreef mij: "Wat hebben wij veel aan OPZOOMER te danken! 
Eigenlijk gezegd "college-Ioopen" heb ik enkel bij ACKERSDIJK en 
OpZOmlER gedaan. Ik vraag mij wel eens af, wat er van mij terecht 
zou gekomen zijn, indien die twee mannen den weg niet hadden 
gewezen. En ik weet, dat ik onder mijne juristen-tijdgenooten waar
lijk niet de eenige ben, die zich die vraag kan stellen". 

En de Heer SPRUYT, die zoo veel en scherp tegen OPZOOMER 
gepolemiseerd heeft, kon toch niet nalaten bij zekere gelegenheid 
in gem~ede te verklaren: "dat weinig voordrachten beter geschikt 
waren om de menschwording van een groen te bevorderen (lan de 
inleiding in de wijsbegeerte, die OPZOOMER ons onder den naam 
van logica voordroeg". 1) Onder den invloed van zijn woord, zoo ge
tuigde hij, leerde men nadenken over den aard der kennis, het wezen 
der schoonheid, het doel van het leven, en op die wijze werd die 
hoogere vorming voorbereid, waarin eigenlijk de ware beschaving 
gelegen is. 

Mij dunkt, met zulke getuigenissen kan de schim van den voor
treffelijken man tevreden zijn. Maar we willen hem zelf hooren om 
zoo achter het geheim van zijn invloed te komen. In eene van die 
schitterende toespraken, welke hij gedurende zijn bloeitijd in het 
groot Auditorium der Universiteit tot opening zijner lessen placht 
te houden, zeide hij: 7) Verre van mij de belachelijke eigenwaan om 

1) Gids, Juli 1882, bI. ~16. 
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mij op ééne lijn te plaatsen met den grooten Lessing. Maar dit toch 
wil ik met hem gemeen hebben, dat ik u leer, in de wetensrhap 
alleen naar waarheid te vragen en niet de uitkomst reeds vast te 
stellen, vóór nog de navorsching begonnen is. Evenmin als hij ver
lang ik een partij hoofd te zijn, en wanneer men, gelijk het in den 
laatsten tijd begonnen is, van de Utrechtsche school wil spreken, 
dan moge het nimmer iets anders beteekenen dan: de school van 
onderzoek, de kritÏf;che school tegenover die van het dogmatisme. 
Den geest der kritiek in u te wekken en te scheppen, dat blijft 
mijn doel. Van waar de begrippen ook tot ons komen, hier, aan 
de hoogeschool, is het onze taak ze te ontleden en bij het licht van 
het verstand te beoordeelen. Niet tot mijne napraters wil ik u 
vormen; veeleer, gelijk ik u tegen andere!' redeneeringen zal waar
schuwen, zoo waarschuw ik u vooral ook tegen mijn eigen redenee
ringen, en ik verheug mij, dat gij ze door anderen zult hooren be
strijden, zoo het maar met kracht en in den geest der liefde ge
schiedt" 1). 

Zoo sprak OPZOOMER in 1858. Thans is het mogelijk te bepalen 
wat zijn woord heeft uitgewerkt. Sommigen zullen zeggen: hij heeft 
enkel slijk uit den weg geruimd. Anderen: hij heeft tevens goud
korrels weggeworpen. Eén ding is zeker: hij heeft de boeien van 
vele geesten geslaakt. HU heeft, volgens de treffende opmerking van 
Mr. LEVY, »de Koningin der wfltenschap, slippedraagster der god
geleerdheid in den aanvang der veertiger jaren, van de kluisters 
der dogmatiek bevrijd". Op zijn graf kan men schrijven: Hij is een 
helder schijnende fakkel der verlichting geweest. 

Vandaar dat ook zij, die later van hem afweken, hem als hun 
meester bleven eeren. Hij had een groot licht voor hunnen geest 
ontstoken! 

Kan men, bij den terugblik op zijn leven, zeggen, dat hij nog 
meer heeft uitgewerkt dan men bij zijn eerste optreden van hem 
verwachtte ~ Dat ware inderdaad onmogelijk geweest. Het is een nadeel 
van den aanvang af zoo hoog geplaatst te worden dat er aan verder 
stijgen niet te denken valt. Onder zulke omstandigheden kan men 
enkel inde schatting der wereld dalen, of wel blijven die men is. 
OPZOOMER ,heeft zijn roem gehandhaafd. Toen jonger geslachten er 
aan gingen twijfelen, of zijn wijsbegeerte wel in hunne nieuwe 
behoeften kon voorzien, en sommigen onder hen met Jacobijnsche 
wreedheid den man, die door ons, ouderen, op een voetstuk was 
geplaatst, trachtten naar beneden te trekken, was OPZOOMER al weder 

') LESSING, de vriend der waarheid bI. 2e. 
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bezig zich op ander, op juridisch terrein een eerezuil van graniet 
te stichten. Zoo bleef hij een der eersten van ons land, een prins 
onder zijns gelijken, zelfs in dezen hoogen kring. 

En nu onze tweede vraag. Is OPZOOMER een gelukkig mensch 
geweest? Hij had het voorrecht beminnelijke ouders te hebben, 
wier strenge rechtzinnigheid door nederigheid en liefde, door levens
vreugde en echte vroomheid, getemperd en geadeld werd. Gedurende 
een groot deel van zijn leven was hij een waar Zondagskind. Noeste, 
onverpoosde arbeid was zijn lust en zijn leven; wat hij zoo kon 
verkrijgen, verwierf hij ook. Hij krepg het alles en telhns meer 
dan dat. Op het Erasmiaansch gymnasium vielen alle prijzen hem 
ten deel, en, toen er in één vak zeker jaar twintig leerlingen aan 
den prijs waren, zoodat er geloot moest worden, wees het eerste 
nommer, dat getrokken werd, hem terstond als den gelukkige aan. 
Zoo wilde een benijdenswaardig toeval, dat hij aan de academie 
de beste vrienden vond, die men wenschen kan: GOUDS:UIT, Dozy, 
ROBERT FRl:IN, MATTH:JS DE VRIES, BURGER. Daarnaast leer
meesters als WEYERS, BAKE, PEERLKA~[P, TnoRBEcKE, KAlSER, 
SCHOLTEN , VAN DElt HOEVEN. Kan men zich uitgelezener gezelschap 
denken? Yan allen 'wist hij te leeren en zoo verwierf hij reeds 
vroeg den naam van een universeel genie. Als hij zijn propaedeutisch 
in de rechten aflegt, wordt hij door de Faculteit honoris causa tot 
kandidaat in de letteren gemaakt. Hij ziet zich vrijgesteld van het 
bewijs, dat zijn prijsverhandeling eigen werk is, en krijgt bij die 
gelegenheid van THORBECKE te hooren: "dat bewijs zou van ieder 
ander gevergd worden, maar uw naam is voldoende waarborg". Met 
jeugdigen moed waagt hij het zich tot verdediger del' Groninger 
school tegenover den gcnialen DA COSTA op te werpen; hij oogst 
allerwege erkenning. Nu gordt de vermetele zich aan tot bestrijding 
van een bewonderd geschrift van VAN OOSTERZEE, den grootsten 
kanselredenaar van dat oogenblik: het loon is zijn benoeming tot 
professor in de philosofie. Zoo ziet hij zich van student tot hoog
leeraar, "van rekruut tot maarschalk" verhlwen, en, ofschoon hij 
nooit in een voorbeeld had aanschouwd, hoe hij het nieuwe werk, 
hem opgelegd, moest aangrijpen, weet hij dadelijk met vaste hand 
het doel te treffen en zich als een waardigen opvolger van mannen 
als de hooggevierde v A~ IJ EUSDE en SCHRÖDER te doen kennen. 

Niet lang na zijn vestiging in de grijze bisschopsstad vindt hij 
er het geluk van zijn leven door zijn huwelijk met de oudste dochter 
van Prof. ACKERSDIJK. Zij helpt haar aangebeden echtgenoot om 
zijn huis tot een verblijf der Muzen en der Gratiën te maken, 
waarin het een voorrecht is te worden toegelaten; zij helpt hem 
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om zijn geheele bestaan tot een edel en harmonisch kunstgewrocht 
om te scheppen. Later we ru een vrienuelijke zonnestraal in zijn 
leven het groote talent van zijn beroemde dochter 1). 

Toeh is ook voor dezen rijkgezegende het leven niet enkel goed, 
de wereld niet enkel schoon gewef~st. Ook aan zijn hart heeft de 
worm van velerlei verdriet geknaagd. PAUL VERLAINE spreekt ergens 
van lijn liefsten vijalHl en bedoelt daarmede niemand anders dan 
ziehzelf. Nu, dat geldt ntn iederen mensch in zekere mate, zelfs 
van den wijsste. OpZOmfER zou gelukkiger zijn geweest, indien hij 
sommige dingen anders had gedaan, indien hij b. v. niet eerst vurig 
had verlangd opvolger van STUFFKE~ in Leiden te worden en daarna 
weder hartstochtelijk gewenscht in Utrecht te blijven. In beide op
zichten heeft hU zUn zin gekregen; de benoeming is geschied, de 
intrekking der benoeming is gevolgd, maar in die periode van zijn 
leven heeft hij zich velerlei ellende op den hals gehaald. "Der 
Mensch schafft sieh selbst sein Gcschick". Dit fiere dichterwoord, 
waarin een kern van diepe waarheid schuilt, is niet ten volle waar. 
Hoe hoog men ook staan moge, hoe redelijk men ook in de keuze 
Van zijn levensdoel moge zijn, hoezeer men ook de kunst in praktijk 
brcnge zijn leven te leiden, bij tijd en wijle wordt ieder geschoven 
en geduwd door donkere physische machten in den mensch, ook 
door invloeden buiten hem. 

Daarenboven lijdt ieder op zijn beurt onder het moedwillig ver
driet, dat anderen hem berokkenen. OPZOOMER kon, ondanks zijn 
determinisme, hevig toornen, als hij ondank, snoodheid of laagheid 
op zijn weg ontmoette. Zijn gemoed, dat zich verwant gevoelde ai1ll 
al, wat groot en edel is, kon uitingen van slechtheid niet zonder 
weerzin gadeslaan. Dubbel griefden zij hem natuurlijk, wanneer 
hij zelf er het slaehtoffer van was. 

Tegenover het leed, dat niet in menschelijke willekeur zijn oor
sprong vindt, was hij gelaten en eerbiedig onderworpen. Men heeft 
bibliotheken vol geschreven om dat zoogenaamd natuurlijk kwaad 
te verklaren, maar nooit is iemand op den inval gekomen om wat 
er goed en schoon in deze wereld is een raadsel te noemen. Wel 
een bewijs, hoe diep in het hart de overtuiging woont, dat alles zin 
en beteekenis moet hebben. Die overtuiging, welke zich niet als 
eene wetenschappelijke waarheid staven laat, is OPZOOlIER steeds 
bijgebleven. Als een krijschende wanklank klonk het hem in de 

1) Behalve deze dochter, die in Honga.rije woont en met Prof. G. VON ANTAL te 
Pápá is gehuwd, heeft OPZOOMER twee zonen nagela.ten, van wie de oudste lid in 
bet Hof van Justitie te Curuçao, de jongste burgemeester van Hellevoetsluis is. 
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ooren, wanneer iemand zeide: een ellendige wereld! Berusting en 
vertrouwen waren de grondtoon van zijn gemoedsleven. Voor allen, 
die hem naderden, is hij in zijn lange ziekte een voorbeeld geweest, 
een voorbeeld in het lijdelI en langzaam sterven, gelijk vroeger een 
voorbeeld in het breede, frissche leven, maar toen door zijn manne
lijke kracht en onverdroten toewijding aan wat waar, goed en 
schoon is. 

Wanneer een groot man, die eene ruime plaats in ons leven 
beslaat, onverhoeds, in zijn volle kracht, wordt weggerukt, dan heeft 
men een gevoel, alsof alles uit is; men staat een wijle radeloos; 
men weet niet hoe zonder hem' verder te leven; het is alsof de 
grond onder de voeten is weggezonken. Veel pijnlijker is het nog 
er van getuige te zijn, dat een door allen bewonderd en veel geliefd 
genie langzamerhand te gronde gaat, dat de kolos, lichamelijk en 
geestelijk eens zoo krachtig, aan een hulpbehoevend kind gelijk 
wordt, dat het breede leven inkrimpt en steeds meer voor het oog' 
van den waarnemer verdwijnt. 

Dan fluistert men, als de dood eindelijk gekomen is: zoo is het 
beter. 

Zacht ruste OrzooMER'S assche! 


