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De macht van liefde
Thomas Jeffersons brief aan Maria Cosway
Inleiding
Verliefdheid is niet een toestand die we normaal, gesproken associëren met de eigenschappen van de geest die noodzakelijk zijn voor de productie van wetenschappelijke
kennis. En liefdesbrieven worden over het algemeen, niet gezien als een vrachtbare
bron. voor een beter begrip van de wetenschappelijke cultuur. Emoties, zoals verliefdheid, worden door velen opgevat als subjectieve verschijnselen die de waarneming van
de natuurlijke werkelijkheid vervormen en verstoren. Het is dan ook juist de afwezigheid van zulke emoties tijdens het proces van kennis vorming die die kennis wetenschappelijk, maakt; een scherpe scheiding tussen het subjectieve domein van. de emotie en het objectieve domein van wetenschappelijke kennis is het onderscheidende
kenmerk van de moderne wetenschap. Maar de opvattingen over de verrichtingen van
het verstand die eraan ten grondslag liggen, verschillen van cultuur tot cultuur en variëren binnen een cultuur door de tijden heen. Kennis van de mechanismen van cognitie en van de mechanismen via welke menselijke emoties hun schadelijke invloed al
dan niet kunnen uitoefenen, wordt vaak gemobiliseerd in het beschrijven en onderscheiden van wat waarheid is en wat onwaarheid. De onderstaande briefis een bijzonder levendig voorbeeld van het gebruik van zulke kennis. Hij is geschreven door de
Amerikaanse staatsman en filosoof Thomas Jefferson (1743-1826) aan Maria Cosway
(1760-1838), een getalenteerde, succesvolle Engelse musica en schilderes. Hoewel het
een liefdesbrief betreft, verklaart Jefferson in deze brief niet zozeer zijn liefde aan Maria, maar beschrijft hij het effect dat ze heeft op zijn geest. Het resultaat is een rijke en
vaak vermakelijke voorstelling van de wisselwerking tussen, rede en hartstocht, die samen verantwoordelijk zouden zijn voor het proces van cognitie.
Jefferson ontmoette de rijke, mooie en van. oorsprong Italiaanse Britse in augustus
1.786 in Parijs, waar hij op dat moment de functie vervulde van Amerikaanse minister
in Frankrijk. Maria was naar Parijs gekomen met haar man Richard, die zelf ook een
zeer succesvolle. Engelse schilder was, om het portret te schilderen van de vrouw en
kinderen van de Due d'Orléans. De Amerikaan John Trumbull, een gemeenschappelijke vriend, die ook schilder was, nodigde Jefferson uit om zich bij hen te voegen voor
een bezoek aan de Halle aux Bleds, een grote gemeentelijke graanmarkt, gebouwd in
de vorm van een 'rotunda', en voorzien van een prachtige koepel (het ontwerp van
deze koepel werd door Jefferson enorm, bewonderd, hij liet hem later nabouwen op
zijn neoklassieke landgoed Monticello, in Virginia). Het werd een. gebeurtenisvolle
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dag. Vrijwel, onmiddellijk nadat hij met haar kennis had gemaakt, werd Jefferson, die
in 1782 weduwnaar was geworden, verliefd op Maria.. Gedurende de weken, die volgden, verkenden hij, Trumbull en de Cosways kunstcollecties, tuinen en bouwkundige
bezienswaardigheden in en om Parijs. Het geluk dat hij gedurende die weken ervoer,
sloeg snel om in pijn en kwelling toen. Maria en haar man op 5 oktober terugkeerden
naar Londen.
De brief, die Jefferson schreef op de avond van Maria's vertrek, is een dialoog tussen zijn hoofd en zijn. hart, die het interne conflict personifieert tussen, de rationele
ziel en de gevoelige ziel, die samen verantwoordelijk zouden zijn voor het proces van
redeneren. De dialoog begint als een morele rede waarin het hoofd (de rationele ziel.)
het hart (de gevoelige ziel) berispt, vanwege de ellende die het voor hen beide veroorzaakt heeft door zich op een impulsieve manier over te geven aan gevoelens van genegenheid, onder omstandigheden die alleen maar in pijn konden, resulteren. Voor het
ingetogen hoofd kon. het genot en geluk dat hun liefde voor Maria hen opleverde,
nooit opwegen tegen de pijn. die zij ervoeren bij haar vertrek. Als het hart vooruitgezien had, dan had het de verleiding van het genot, dat hen beide tot slachtoffer van
zijn dwaasheid had gemaakt, hebben kunnen weerstaan. Het hart, dat al het lijden
voor zijn rekening neemt, weigert desondanks berouw te tonen. Het vat de herinneringen van het hoofd aan de dag dat zij Maria ontmoette niet op als een wijze les, zoals
ze bedoeld waren, maar als een aangename, zij het tijdelijke, ontsnapping aan de
kwelling en pijn die het op dat moment doormaakt. Volgens het hart zag het hoofd de
afwezigheid van pijn ten onrechte aan voor genot. Zijn neiging om morele beslissingen te baseren op een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen die er het gevolg
van zouden, zijn, zou volgens het hart niet alleen leiden tot moreel verval, maar ook tot
een eenzaam leven, verstoken van het genot en het geluk die het resultaat zijn van verbondenheid met anderen.
De boodschap die Jefferson wilde overbrengen met de dialoog tussen het hoofd en
het hart was niet dat de ene dan wel. de ander zou moeten heersen over de geest, maar
dat beide nodig zijn om tot een juist oordeel te komen, of de waarneming in kwestie
nu tot het domein van de rede of dat van. de moraal behoort. De dialoog suggereert dat
zowel de volledige heerschappij van hoofd over de geest, als de heerschappij van het
hart, desastreuze gevolgen zou hebben. Het hoofd en het hart waren zo 'co-heersers'
over het Verdeelde keizerrijk' van de ziel. Het vermogen van beide om in iedere situatie invloed uit te oefenen over zintuiglijke waarneming impliceerde dat noch. wetenschappelijk redeneren noch morele oordelen, ooit een simpele zaak zouden zijn. Het
hoofd was altijd ontvankelijk voor de machtige invloed van de hartstochten, en het
hart voor het advies van het hoofd. Wie van. beide macht uitoefende en hoeveel was een.
kwestie van het vinden van een goede balans tussen, beide.
De fysiologie van de zintuiglijke waarneming die aan Jeffersons begrip van de
geest ten grondslag lag, was van cruciaal belang voor zowel zijn idee van een strijd tussen het hoofd en het hart, als voor de oplossing ervan. Die fysiologie, een theorie die te
ingewikkeld is om hier te beschrijven, lag ook ten grondslag aan de voorstelling van

het cognitieve proces zelf.1 Omdat wetenschappelijk redeneren altijd onder invloed
stond van de hartstochten, werd het vermogen daartoe gezien als een proces van het
intomen van die hartstochten door zelfdiscipline. Het hoofd was het toonbeeld van
zelfbeheersing, en dit was nu precies de eigenschap die het in staat stelde tot het soort
van oordelen te komen, dat naar voren komt in het omzichtig handelen, het waarderen van kunst en architectuur en het filosofisch denken. De juiste beheersing van de
hartstochten werd opgevat als het vermogen om verlangens te ontkennen.
De manier waarop het hoofd het genot opoffert voor een berekenend, ordentelijk
bestaan, dient zo als voorbeeld voor de zelfopoffering die zelfbeheersing vereist. In
schril contrast hiertoe, blijkt het hart totaal niet in staat tot zelfbeheersing, ongeacht
de gevolgen. Om deze reden is het een mogelijke bedreiging van de sociale orde als het
hart bezit neemt van de geest. Zijn gebrek aan zelfbeheersing was het resultaat van de
invloed die de hartstochten continu op haar uitoefenden. Het genot dat het ervoer op
de verschillende plekken in Parijs was het resultaat van zijn ontvankelijkheid voor het
genot van Maria Cosway - en hierdoor was het beter in staat tot moreel oordelen - , en
niet zozeer van die plekken zelf De constante invloed van de hartstochten was de reden dat het geen kennis had van wetenschappelijke zaken, en dat het de Halle aux
Bleds zag als een 'perceel vol schijven en stokken, bij elkaar gestopt in een kooi'.
De dialoog en Jeffersons omschrijving van zichzelf toen hij verging van de pijn,
terwijl hij Maria's koets zag wegrijden uit het Pavilion St. Denis, zou de suggestie
kunnen wekken dat zijn verstand op dat moment volledig in de macht was van zijn
emoties. Maar de dialoog zelfwas een prestatie die bewees dat hij steeds meester was
van zijn gevoel. Zoals de meeste vormen van schrijven, vereist het de juiste balans tussen de rationele en de gevoelige ziel.
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Brief van Thomas Jefferson aan Maria Cosway
Parijs, 12 oktober 1786
(Geachte) Mevrouw,
Nadat ik u in het Pavilion St. Denis een laatste, droeve dienst bewees bij het instappen
in uw rijtuig en de wielen in beweging kwamen, draaide ik me om en liep ik, meer
dood dan levend, naar de andere uitgang, waar mijn rijtuig gereedstond. Mr. Danquerville ontbrak nog. Men ging hem zoeken, vond hem en sleurde hem de trappen
af Alsof we nieuwe klanten voor de Bastille waren, werden we vervolgens in het rijtuig
gepropt. Omdat geen. van ons de tegenwoordigheid van geest bezat om. de koetsier
aanwijzingen te geven, nam hij aan dat onze bestemming Parijs was, en we vertrokken. Na enige tijd werd de stilte doorbroken met een j e suis vraiment affligé du depart de ses bons gens'. Dit was het signaal om ons verdriet aan elkaar te bekennen. We
begonnen, onmiddellijk over Mr. en Mrs. Cosway, over hun goedheid, hun talenten,
hun vriendelijkheid, en hoewel we over niets anders spraken, hadden we ons onder-
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werp allesbehalve uitgeput toen de koetsier aangaf dat we in de Rue St. Denis waren,
in de buurt van Mr. Danquervilies logement. Hij stond erop aldaar uit te stappen en
zou het laatste stukje lopen. Daarop werd ik naar huis gebracht. Bij het haardvuur,
eenzaam en bedroefd, diende zich de volgende dialoog aan tussen mijn Hoofd en mijn
Hart.
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Hoo/d. Nou, mijn vriend, jij zit er ontspannen bij.
Hart Je hebt gelijk Ik ben een van de meest beklagenswaardige wezens op aarde.
Overstelpt word ik door verdriet en elke vezel in mijn lijf doet pijn. Het grootste
noodlot zou mij mogen treffen, als ik maar niets meer zou hoeven voelen en geen
angst meer zou kennen.
Hoo/d. Dit zijn altijd de gevolgen van jouw warmharrigheid en impulsieve gedrag.
Je doet ons steeds weer belanden in zo'n netelige situarie. Het is waar, je erkent je
dwaasheden. Maar je blijft ze koesteren, en waar geen berouw is, kan men niet hopen
op verandering.
Hart. O beste vriend! Dit is niet het moment om mij op mijn tekortkomingen te
wijzen. Ik word verscheurd door verdriet! Heb je wat balsem, giet het in mijn wonden;
heb je geen balsem, maak ze dan niet groter door nieuwe folteringen. Spaar mij tijdens dit verschrikkelijke uur! Op ieder ander moment zal ik geduldig ingaan op je
verwijten.
Hoofd.. Ik heb anders nooit gemerkt datje op het moment van de overwinning de
tijd nam om op mijn verwijten in te gaan. Wanneer je lijdt onder je dwaasheden word
je je misschien bewust van ze, maar zodra jouw emotionele uitbarsting voorbij is, verbeeld je je dat zij nooit meer terug kan komen. Hoe bitter het medicijn ook mag zijn,
het is mijn taak het toe te dienen. Je zult je zeker willen herinneren dat wanneer onze
vriend Trumbull ons vertelde over de verdiensten en talenten van deze goede mensen,
ik jou altijd toefluisterde dat wij geen reden hadden voor een nieuwe kennismaking,
dat hoe groter hun verdiensten en talenten waren, hoe gevaarlijker hun vriendschap
voor onze innerlijke rust zou zijn omdat dan het leed bij het scheiden der wegen groter zou zijn.
Hart. Die kennismaking, meneer, was dan ook niet het gevolg van mijn handelen.
Het was een van jouw bezigheden, waardoor het op onze weg kwam. Jij was het, weet
je nog, en niet ik, die een ontmoeting wilde, bij Legrand & Moiinos. Koepels en gewelven laten mij koud. De Halle aux Bleds mag van mij zijn weggerot voordat ik de moeite neem om ernaar te gaan kijken. Maar jij, voorwaar, die ons altijd en eeuwig in slaap
doet vallen nietje schema's en stokpaardjes, jij moet altijd dit of dat prachtige bouwwerk gaan zien en bestuderen. En had je het gezien, O, dan was het weer het meest
fantastische op aarde! Watje daar had aanschouwd zou je inruilen tegen alles watje
tot dan toe in. Parijs had gezien! Zo dacht ik er ook over. Maar dan heb ik het wei over
de heer en de vrouw aan wie wij werden voorgesteld - en niet over hout en stenen waar
een hok van gemaakt is. Jij, mijnheer, en niet ik, bent de aanleiding voor mijn huidige
verdriet.

Hoofd. Het zou mooi voor je zijn geweest als mijn schema's en stokpaardjes jou op
die dag in slaap hadden gesust, zoals je steeds zo graag vermeldt. Mijn bezoek aan .Legrand & Molinos diende een. openbaar nut, er moet namelijk in Richmond een beursgebouw worden neergezet. Wat een ruimtelijk plan is dat van Legrand & Molinos,
vooral, als we er de imposante koepel van de Haile aux Bleds aan toevoegen.. Ais het mogelijk is om de ons getoonde brug te spannen over de Schuylkill in Philadelphia, en als
men er de drijvende bruggen weghaalt en de rivier bevaarbaar wordt, dan betekent dat
een grote stimulans voor de aanvoer van hout en levensmiddelen om de armlastigen
van die stad te voeden en verwarmen. Maar terwijl ik. bezig was met deze zaken, zat jij
uitvoerig te spreken met je nieuwe kennissen en te verzinnen hoe je niet weer van hen
gescheiden zou worden. Je had die dag nog verschillende afspraken. Die werden, echter geofferd, opdat jullie samen zouden dineren. Jokkende boodschappers werden
met excuses naar elke hoek van de stad gezonden om. je afspraken af te zeggen. Je had
zelfs de vermetelheid om hertogin Danville te laten weten dat, op het moment dat wij
naar haar toe zouden gaan om bij haar te dineren, jij juist berichten ontving die jouw
onmiddellijke aandacht opeisten. Je wilde dat ik een slimmer excuus zou verzinnen,
maar ik wist datje daarmee problemen, zou krijgen, en daar wilde ik niets mee van
doen hebben, Zo ging het na het diner naar St. Cloud, van. St. Cloud naar Ruggieri's,
van Ruggieri's naar Krumfoiz, en was de dag zo lang als een Laplandse zomerdag geweest, dan zouden jij en je gezelschap toch nog een manier hebben bedacht om hem
te vullen.
Hart. O! Mijn beste vriend, hoezeer breng je me weer tot leven door de gebeurtenissen van die dag in mij wakker te roepen. Hoe goed kan ik. me alles herinneren; toen
ik 's avonds thuiskwam en terugkeek naar de ochtend, leek er wel een maand voorbij.
Ga door, als een soort milde troost, en schilder voor mij de dag dat we naar St. Germain
gingen. Hoe mooi was alles wat we zagen! De Port de Neuilly, de heuvels langs de Seine, de regenbogen uit de machine van Marly, de weiden van St. Germain, de kastelen,
de tuinen, de standbeelden van Marly, het buitenverblijf van Lucienne. Denk ook aan
Madrid, Bagatelle, de koninklijke tuin, de Dessert. Hoe groots is de visie die door de
resten, van zo'n zuil wordt opgeroepen. Ook de wenteltrap was prachtig. Ieder moment was niet iets aangenaams gevuld. De wielen van ons rijtuig gaven ons amper
enig besef van de snelheid van de tandwielen der rijd, en toch, die avond, terugblikkend op de dag, wat waren, we door een vloed van geluk heen gereisd! Ga voor mij opnieuw langs alle plaatsen, mijn beste kameraad, en. ik zal je je onaardige berisping vergeven. De dag dat we naar St. Germain gingen was een beetje te warm, meen ik, of niet
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soms?

Hoofd. Je bent het meest verstokte wezen onder allen die ooit hebben gezondigd! Ik
herinnerde je aan de dwaasheden van die eerste dag, in de bedoeling daaruit een paar
nuttige lessen voor jou af te leiden, maar in plaats van daarnaar te luisteren, zwelg je in
de herinnering, ga je de hele reeks langs met een genegenheid die laat zien datje niets
anders wik dan de gelegenheid het allemaal nog eens mee te maken. Ik heb je die dag
verschillende malen verteld dat door de lichtvaardige manier waarop jij je affectie het
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gelden je later onherroepelijk in de problemen zou komen; dat de betreffende personen inderdaad grote verdienste hadden en in het bezit waren van een goed verstand,
een goed humeur, eerlijke harten, een eerlijke moraal en een waardevol artistiek talent; dat bovendien de vrouw eigenschappen bezat en prestaties had geleverd die een
apart hoofdstuk over haar alleen zouden rechtvaardigen, zoals haar muziek, haar bescheidenheid en de zachtheid van haar karakter, die het sieraad van haar sekse is en
voor ons de charme ervan uitmaakt; maar dat al deze overwegingen slechts het leed bij
het scheiden der wegen zouden vergroten; dat hun verblijf hier slechts kort kon zijn;
datje ons hele systeem, in. de war brengt als je niet bij degenen, bent om wie je geeft en
klaagt dat zo'n scheiding erger is dan de dood, die juist een einde aan ons lijden maakt
terwijl een scheiding ermee begint; en dat een scheiding in dit geval zelfs ernstiger
zou zijn omdat je ze vermoedelijk nooit meer zou zien.
Hart. Maar zij vertelden me dat ze het volgend jaar weer zullen terugkomen.
Hoo/d. Maar besef dat je ondertussen zit te lijden; en dat ook hun terugkeer zozeer
afhankelijk is van talloze omstandigheden dat, als je ook maar een greintje wijsheid
bezat, je er niet op zou rekenen. Alles bij eikaar genomen is het weerzien onwaarschijnlijk en daarom kun je beter afstand nemen van die gedachte.
Hart. Moge God mij verlaten als ik dat doe!
Hoofd. Goed dan, veronderstel dat ze terugkomen. Ze zuilen hier twee maanden
blijven en als die voorbij zijn, wat moet er dan gebeuren? Streel je jezelf misschien, met
de gedachte dat ze naar Amerika zullen komen?
Hart Alleen God weet wat er gaat gebeuren. Dat mijn verlangen geen werkelijkheid zou kunnen worden, begrijp ik niet; de dingen komen soms op wonderlijke wijze bij elkaar om ons gelukkig te maken. Waar kunnen zij voor de beoefening van hun
betoverende kunst mooiere onderwerpen vinden dan in Amerika? Dit geldt vooral
voor mevrouw, die het landschap zo onnavolgbaar weet te schilderen. Ze kiest alleen
onderwerpen die onsterfelijkheid uitstralen om haar penseel onsterfelijk te laten zijn.
De bron van Failing, de watervallen van Niagra, de Potowmac die de Blue Mountains
doorsteekt, de Natural Bridge, alleen het zien van deze dingen is ai een reis naar de andere kant van. de Atlantische Oceaan waard, en dit geldt dus zeker voor het schilderen
ervan: dat maakt ze voor alle tijden kenbaar en het geeft ons tegelijkertijd bekendheid. En dan het dierbare Monticeilo, waar heeft de natuur een even weelderig kleed
van bergen, wouden, rotsen en rivieren uitgespreid? Met wat een grootsheid ontstijgen wij er het aardse! Hoe subliem om neer te kijken op de werkplaats van de natuur,
haar wolken te zien, hagel, sneeuw, regen, donder, alles in onze aanwezigheid gefabriceerd! En de schitterende Zon, alsof zij uit het water in de verte oprijst, de zon die met
haar goud de bergtoppen aanstipt en de hele natuur bezieling schenkt! - Ik hoop van
harte dat geen van beiden ooit een toevluchtsoord voor hun leed hoeft te zoeken. Maar
met wat een welgemeende sympathie zou ik iedere cel van mijn wezen openstellen om
hun uitstorting van smart te ontvangen. Mijn tranen zou ik in hun wonden gieten, en
ais er op de top van de Cordilleras of in de meest afgelegen bronnen van de Missouri
een druppel balsem te vinden zou zijn, dan zou ik die daar zelf gaan halen. Het men-

seiijke hart dat alles weet van kwelling en droefenis kent geen vreugde die ik niet heb
verloren, geen verdriet dat ik niet heb gedronken! Het lot kan mij geen leed tonen dat
ik nog niet kenl Wie is er in staat om de wond van een ander vaardig te verbinden behalve hij die uit ervaring weet om. welke wond het gaat? Maar de hemel verhoede dat
zij ooit verdriet zullen kennen! - Laat ons een andere bladzijde opslaan, want dit heeft
mij in. verwarring gebracht.
Hoofd.. Goed, we zuilen deze mogelijkheid eens op de proef stellen met betrekking
tot een ander aspect. Als je het karakter beschouwt dat van ons land wordt gegeven
door de leugenachtige Londense kranten en hun goedgelovige kopiisten elders, en als
je bedenkt dat men heel Europa wil doen geloven dat het bij ons een wetteloze bende
is, een staat van algehele anarchie waarin men zonder onderscheid plundert en elkaar
de keel afsnijdt, hoe kun je dan verwachten dat een redelijk wezen zich onder ons zal
wagen?
Hart. Maar jij en ik weten dat dit onwaar is; dat er in de wereld geen land is waar
grotere rust heerst, waar de wetten milder zijn en beter worden nageleefd, waar men
zich maximaal op eigen zaken richt en zich minimaal met die van anderen bemoeit,
en waar vreemdelingen gastvrijer worden ontvangen en met heiliger respect worden
behandeld.
Hoofd. Het is zo, jij en ik weten dit, maar je vrienden weten het niet.
Hart. Maar dat zijn verstandige mensen die zelf nadenken. Zij zullen aan onpartijdige buitenlanders die bij ons zijn geweest vragen of ze getuige waren van wanorde.
Zij zullen zelf beoordelen of een volk dat rivieren navigeerbaar maakt, kanalen graaft,
wegen aanlegt, openbare scholen sticht, academies opzet, borst- en standbeelden ter
ere van onze grote mannen plaatst, godsdienstige vrijheid beschermt, wrede straffen
afschaft en wetten hervormt en verbetert - of zo'n volk geen vreedzaam volk is en of,
in vergelijking met de berichtgeving van een Londense krant, dit alles geen beter bewijs is van onze ware staat, want die krant wordt immers betaald om te liegen en alleen wie alle informatie eruit omdraait, zal er waarheid in aantreffen.
Hoofd. Ik ben dit gesprek niet begonnen, mijn vriend, om van jou een uiteenzetting over Amerika te krijgen. Laat ons derhalve terugkeren naar onze zaak. Ik wilde je
laten beseffen hoe onverstandig het is om je genegenheid zonder voorbehoud te richten op dingen die je weer snel zult verliezen en die, wanneer het zo ver komt, alleen
maar kwellingen opleveren. Denk nog eens aan gisterenavond. Je wist datje vrienden
Parijs vandaag zouden, verlaten. Dat was al voldoende om je kwellingen te bezorgen.
De hele nacht heb je ons van de ene naar de andere kant van het bed geslingerd. Geen
slaap, geen rust. Ook je pijnlijke pols was geen moment in dezelfde positie, dan weer
omhoog, dan weer omlaag, dan hier, dan daar. Wekt het nog verbazing als de pijn
weer terugkeert? De ingeroepen chirurgijn zou zich laten kennen als een onbenul
omdat hij de oorzaak van de ongewone verandering niet zou kunnen vaststellen. Het
komt erop neer, mijn vriend, dat je je leven moet beteren. Wij leven niet in een wereld
waarin men in het wilde weg kan leven. Ter voorkoming van die steeds terugkerende
ellende waaraan je ons blootstelt, moetje leren vooruit te kijken voordatje een stap
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zet die onze gemoedsrust kan aantasten. Alles in deze wereld is een kwestie van inschatting. Betracht derhalve voorzichtigheid en doe alles met een weegschaal in de
hand. Leg het genoegen dat iets kan verschaffen in de ene schaal, maar wees zo eerlijk
om het leed dat eruit voortkomt in de andere schaal te leggen en kijk vervolgens welke
kant doorslaat Een nieuwe kennismaking is geen vrijblijvende aangelegenheid.-Als
het zich voordoet, beschouw het van alle kanten. Tel de voordelen en de ongemakken
die er mogelijk uit voortvloeien. Bijt pas in het genoeglijke aas als je weet dat er geen
angel, in zit. De kunst van het leven is de kunst pijn. te vermijden; de beste loods is hij
die klippen en zandbanken op grootste afstand weet te houden. Wij zien steeds het
genoegen dat in. het verschiet ligt, maar niet de tegenspoed die altijd aan onze zijde is;
jagen we het een na, dan houdt het ander ons tegen. Het meest doelmatige wapen tegen pijn is ons in onszelf op te sluiten en genoegen te nemen met ons eigen, geluk. Een
wijs mens zal alleen rekenen op die genoegens waarvoor we van onszelf afhankelijk
zijn, want wat een ander ons kan afnemen is niet van ons. Dit maakt ook juist de onschatbare waarde uit van intellectuele genoegens. Zij zijn altijd in onze macht, leiden
steeds naar iets nieuws en zijn nooit saai. Op gelijkmoedige en verheven wijze zijn wij
in staat de zorgen van onze vergankelijke wereld achter ons te laten, door na te denken
over waarheid en de natuur, over materie en beweging, over de wetten die hun bestaan
verbinden en over het eeuwige wezen dat die verschijnselen door deze wetten heeft
gemaakt en met elkaar heeft verbonden. Laat dat onze zaak zijn. Laat de drukte en het
tumult van de wereld aan de mensen die geen talenten hebben om zonder drukte en
tumult te leven. Vriendschap is slechts een woord voor een verbond met de tegenspoed en dwaasheden van anderen. Onze eigen portie ellende is voldoende: waarom
zouden we dan vrijwillig delen in die van anderen? Bevat onze eigen beker dan zo weinig gal dat we ook onze buurman willen helpen bij het opdrinken van zijn beker? Ais
een vriend sterft of ons in de steek laat, ervaren we het alsof er een ledemaat wordt afgehakt. Is hij ziek, dan. moeten we hem verzorgen en zijn pijn meedragen. Loopt zijn
schip averij op, dan. wordt dat van ons aan de ketting gelegd. Verliest hij een kind, een
ouder of een partner - wij moeten erom. treuren alsof het om ons eigen, verlies ging.
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Hart. En bestaat er sublicmer genot dan onze tranen te vermengen met die van degene die door hem.el.se hand is getroffen! Te waken bij een ziekbed en er de eentonige
en pijnlijke momenten te korten! Ons brood te delen met hem die door tegenspoed
geen brood meer heeft! Zeker, er is ellende genoeg in deze wereld; om de last ervan te
verlichten moeten we het onder elkaar verdelen. Maar laat ons eens aandacht schenken aan de sterke kanten van jouw wiskundige balans en iaat mij, zoals jij de last van
vriendschap in een van beide schalen hebt gelegd, de troost ervan in de andere leggen.
Wanneer we verzwakt zijn door ziekte, hoe welkom, is dan de aanwezigheid van vrienden! Hoezeer worden we door hun aandacht en volharding geraakt! Hoeveel steun
vinden we niet in hun zorg en bemoediging! Als God een onzer dierbaren heeft weggenomen, hoe fijn is het dan om ons hoofd op iemands boezem te laten rusten, en
onze tranen, uit te storten! Met zo'11 troost is verdriet bijna een luxe! In een leven waarin we permanent zijn. blootgesteld aan gemis en. ongeluk is het een prachtig voorstel

van jou om onszelf te isoleren, ons terug te trekken van alle zorg en ons in het kleed
der onafhankelijkheid te huilen! Want men kan er zeker van zijn dat niemand voor
diegene zal zorgen die zelf voor niemand zorgt. De kostbaarheid van vriendschap bewijst zich echter niet slechts in de schaduw van het leven maar ook in de zon, en dankzij de goedgunstige orde der dingen bestaat het grootste deel van het leven uit zon. Ik
kan dit onderbouwen met verwijzing naar de dagen die we onlangs hebben doorgebracht. Immers, op deze dagen scheen, de zon uitbundig. Hoe opgeruimd kwam het
gezicht van de natuur ons voor! Heuvels, valleien, kastelen, tuinen, rivieren - alles
even vol leven. Hoe kwam dat zo? Door de aanwezigheid van ons charmante gezelschap. Zij leek blij en. daarom was de omgeving aangenaam. Zonder haar zou het landschap saai en nietszeggend zijn geweest. Met haar kreeg het bekoring. Laat de sombere
monnik zijn onmaatschappelijke genoegens uitleven in zijn totale, zelfgekozen isolement! .Laat de verheven filosoof talen naar visionair geluk, terwijl hij hersenschimmen
verkleed als waarheid najaagt! Hun. opperste waarheid is opperste dwaasheid; de afwezigheid van pijn. zien zij aan voor geluk. Hadden, zij ooit de weldaad van een krachtige
opwelling van het hart geproefd, zij zouden al hun koel redeneren, dat jij zo snoevend
uitdraagt, daartegen inruilen. Neem van mij aan, mijn vriend, dat wiskunde die de
waarde van vriendschap op nul of minder dan nul. taxeert armoedige wiskunde is. Respect voor jou heeft ertoe geleid dat ik me in deze discussie heb begeven en dat ik beginselen aanhoor die ik afzweer en verafschuw. Respect voor mijzelf verplicht me nu
om je te herinneren, aan de feitelijke grenzen van jouw taak. Toen de natuur ons dezelfde woonruimte toewees, plaatste zij ons tevens in een verdeeld rijk. Aan jou bedeelde zij het veld van de wetenschap toe, aan mij dat van de morele beginselen. Wil.
men de oppervlakte van een cirkel berekenen of de baan. van een komeet traceren, of
wil men de boog met de grootste kracht bepalen of de vaste stof met de minste weerstand onderzoeken, dan moet jij dat probleem opeisen; het is van jou, de natuur heeft
mij daar geen kennis over gegeven. Op dezelfde wijze heeft de natuur jou gevoelens
van sympathie, vrijgevigheid, dankbaarheid, rechtvaardigheid, liefde en vriendschap
onthouden en je daarmee uitgesloten van gezag over die gevoelens. Voor deze zaken
heeft zij het hart als mechanisme afgesteld. Morele beginselen zijn te essentieel voor
het geluk van de mens om ze door de onzekere combinaties van het hoofd op het spel
te laten zetten. De natuur heeft hun basis daarom in het gevoel gelegd, en niet in de
wetenschap. Het eerste gaf ze aan iedereen omdat iedereen er behoefte aan. heeft; het
laatste gaf ze slechts aan een paar mensen, omdat dat ook voldoende is. Ik besef weliswaar dat jij het soevereine gezag claimt over ons gedrag in al zijn dimensies, en mijn
respect voor jouw ernstige uitspraken en grondregels, en jouw behoefte om te doen
wat juist is, heeft mij er soms toe aangezet me aan jouw raadgevingen te conformeren.
Een paar feiten die ik zo uit mijn herinnering kan opsommen volstaan echter om je ervan. te overtuigen dat de natuur jou niet heeft uitgerust om ons in morele zin. te leiden. Toen de arme, afgematte, zwaarbepakte soldaat die wij bij Chickahominy inhaalden ons smeekte om achter op ons rijtuig te mogen, meerijden, begon jij te beredeneren dat er veel. soldaten op de weg waren en dat ais we ze allemaal zouden meenemen
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onze paarden hun reis niet zouden volbrengen. Wij reden daarom door. Maar omdat
ik me al snel realiseerde datje mij onjuist had laten handelen, dat hoewel we niet alle
behoeftigen konden helpen we er tenminste zo veel mogelijk zouden moeten helpen,
besloot ik om te keren om de soldaat alsnog mee te nemen. Maar hij was een zijpad ingeslagen en nergens meer te vinden. Tot op de dag van vandaag heb ik hem terug willen zien om hem om vergeving te vragen. Bij een andere gelegenheid, toen de arme
vrouw in Philadelphia om een aalmoes vroeg, fluisterde je dat ze eruit zag als een.
dronkelap en dat een halve dollar voor haar genoeg was om in het bierhuis te besteden. Zij die niet de instelling hebben om te geven, vinden ai snel redenen om er van af
te zien» Toen ik haar later opzocht om te doen wat ik de eerste keer had nagelaten, gebruikte ze zoals je weet het geld direct om haar kind op schooi te doen. Als ons land
toen het met het mes op de keel werd gedwongen tot verkeerde handelingen was geregeerd door hoofden in plaats van door harten, waar zouden wij dan nu zijn? We zouden aan de galg hangen, een die zo hoog is ais die van Haman. Terwijl jij cijfers en aantallen begon te berekenen en vergelijken, wierpen wij onze warmbloedigheid in de
strijd; wij brachten geestdrift in tegen cijfers en aantallen; wij brachten ons eigen bestaan in gevaar toen het gevaar zich tegen ons leek te keren, en wij redden ons land
door de wegen der Voorzienigheid te rechtvaardigen - op basis van zijn gebod steeds
dat te doen wat juist is - en de kwestie verder aan hem over te laten. Kort en. goed, mijn
vriend, voorzover mijn geheugen mij ten dienste staat, kan ik me niet herinneren ooit
op jouw aangeven iets goeds te hebben gedaan, dan wel iets slechts zonder jouw raad.
Ik verwerp dan ook voor altijd jouw inmenging op mijn terrein. Doe watje niet laten
kunt, krabbel papier vol met driehoeken en vierkanten en probeer zo veel mogelijk
combinaties ervan uit. Ik zal nooit jaloers zijn op jouw verheven genoegens, noch zal
ik er ooit over willen heersen. Maar laat mij dan beslissen waar en wanneer vriendschappen worden aangegaan. Zoals jij veronderstelde dat de vrouw in Philadelphia
een dronkelap was, zo meen je dat ik in het wilde weg vriendschappen aanga. Maar
niemand krijgt mijn achting totdat ik weet dat men het waard is. Rijkdom, naam of
functie zijn geen aanbevelingen voor het verkrijgen van mijn vriendschap. Integendeel, er moeten juist geweldig goede eigenschappen tegenover staan om het bezit van
rijkdom, naam of functie recht te zetten. Jij erkent dat ik in het onderhavige geval
geen waardiger keuze had kunnen maken. Jij hebt er alleen bezwaar tegen dat ik mijn
genoegens zo snel weer heb verloren. Als we zelf niet onsterfelijk zijn, mijn vriend,
hoe kunnen we dat dan verlangen van onze genietingen? We beschikken niet over rozen zonder doornen, er is geen genot zonder keerzijde. Het is de wet van ons bestaan,
en we moeten ons daarin schikken. Het is de voorwaarde die aan al onze genoegens
wordt vastgehecht, niet door wij die ontvangen, maar door hem die ze ons geeft. Het
is waar, deze voorwaarde drukt momenteel zwaar op mijn gemoed. Ik voel me eerder
geschikt voor de dood dan voor het leven. Maar als ik terugkijk op de genoegens die
dit gevoel hebben teweeggebracht, besefik dat ze de prijs die ik betaal waard zijn. Ondanks jouw pogingen mijn hoop te temperen, troost ik mij met de verwachting van
hun toegezegde terugkeer. Hoop is fijner dan wanhoop en zij waren te oprecht om

mij op het verkeerde been te willen zetten. Hij sprak over een weerzien in de zomer en
zij had het over de lente, en alleen hierom zou ik voor altijd van haar moeten houden.
Besef dan ook, mijn vriend, dat ik deze rechtschapen mensen in mijn hart heb gesloten, dat ik ze een plaats heb gegeven in de warmste cel die ik kon vinden, dat ik van ze
hou en dat ik dat mijn hele leven zal blijven doen. Mocht het lot mijn vrienden uiteindelijk aan de ene zijde van de aardbol doen. belanden en mij aan de andere zijde, dan
zal mijn affectie de hele massa ervan doordringen om ze te bereiken. Nu je mijn vastbeslotenheid kent, probeer haar niet te ondermijnen. Mocht je mij op enigerlei moment afleiding kunnen bezorgen, weet dan dat het de taak van een. goede buurman is
dat ook te doen. Op dezelfde manier zal ik iedere gelegenheid aangrijpen, om jou een
goede dienst te bewijzen met Condorcet, Rittenhouse, Madison, La Cretelle of een. van
de andere vooraanstaande zonen der wetenschap die jij zo terecht op waarde schat.
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Op deze positieve noot wal ik het onderwerp van de dialoog laten rusten. Ik stop ermee en vraag de bediende om mijn slaapmuts. Het komt me voor dat u de hemel zou.
prijzen als ik dat iets eerder had gedaan en. u de verveling van. zo'n saaie preek had bespaard. Ik heb de twee echter niet eerder onderbroken, want ik was in een. stemming
om naar preken te luisteren. Ze hadden, het ook. over u en dan. kan het niet lang genoeg
duren, zelfs niet als ik degene ben die schrijft, ook al gaat het traag en onhandig, zoals
nu, met mijn linkerhand. Maar opdat u niet ontmoedigd zult zijn door dit omvangrijke begin van een correspondentie beloof ik u op mijn erewoord dat mijn toekomstige brieven een redelijke lengte zullen, hebben. Ik zal zelfs beloven mijn achting voor u
maar half uit te drukken, uit angst, u met een te volle dosis te overladen. Maar van u
verwacht ik geen. beknotting. Al. zijn uw brieven, zo lang als de bijbel, voor mij zullen
ze altijd kort zijn. Als u er maar voor zorgt dat ze barstensvol affectie zitten. Ik zal ze
lezen met de instelling waarmee Arlequin in Les deux billets je t'aime' spelde en. wenste
dat het hele alfabet in die woorden was vervat.
Het heeft hier sinds uw vertrek onophoudelijk geregend. Daarom ben ik bezorgd
om uw gezondheid en vraag ik mij af of uw reis wel comfortabel was. Dat ik niets over
uw vrienden kan vertellen heeft dezelfde grond. Die reis naar Fontainebieau zal de
Graaf van Moutier en de Markies van Brehan naar Amerika sturen, Danquerville beloofde bij me op bezoek te komen, maar heeft dat nog niet gedaan. De Latude komt
soms bij me eten en onderhoudt me met anekdoten over zijn vijfendertig jaar in de
gevangenis. Hoe vruchtbaar is de menselijke geest als de Bastille en de kerker van Vincennes interessante anekdoten opleveren. U weet dat hij moest zitten voor het maken.
van. vier versregels over Mme. de Pompadour. Maar ik meen dat u mij vertelde die regels niet te kennen. Dit waren, ze: 'Sans esprit, sans sentiment, Sans etre belle, ni neuve, En France on peut avoir Ie premier amant: Pompadour en est Tepreuve/ Ik heb zijn.
memoires over zijn drie ontsnappingen gelezen. Wat mijzelf betreft: mijn gezondheid
is in orde, behalve mijn langzaam beterende pols en mijn. geest, die zich in het geheel
niet herstelt en voortdurend, zit te tobben over uw vertrek. Het gevorderde seizoen
dwingt me mijn reis naar het zuiden van Frankrijk af te zeggen. Beveel mij aan bij Mr.
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Cosway in de meest vriendschappelijke bewoordingen en neem mij in uw eigen herinnering op met een voorliefde en een warmte die niet zijn afgemeten aan mijn geringe verdienste maar aan. de gevoelens van oprechte affectie en achting waarmee ik, mijn
beste Mevrouw, de eer heb uw meest trouwe nederige dienaar te zijn,
Th. Jefferson
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1. Het beste, uitgebreide overzicht van de
fysiologie van de zintuigen en de implicaties ervan voor kennisvorming is
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