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Wij beleven
een tijd, die eenmaal als een der meest merkwaardige

tijdpunten dor nieuwe geschiedenis zal worden beschouwd, niet slechts

om hetgeen in dien tijd is voorgevallen, maar vooral ook daarom,
omdat daarin beginselen levend en zelfs gedeeltelijk geldend zijn geworden,
die naar alle waarschijnlijkheid op do toekomstige lotgevallen van Europa
en des menschdoms in het algemeen een allergewigtigsten invloed zullen

uitoefenen en aanleiding kunnen geven tot gebeurtenissen, wier aard

wij uit hetgeen reeds geschiedt kunnen vermoeden, maar waarvan wij
de gevolgen in hunne geheele uitgestrektheid met geene mogelijkheid
kunnen berekenen. De geschiedenis wijst op meer zulke keerpunten;
om niet te ver terug te gaan, wijs ik op twee daarvan: het tijdperk
der renaissance en dat der eerste Fransche revolutie.

Onder die beginselen, die beginselen van onzen tijd mogen heeten,
niet

zoo zeer omdat hun inhoud
vroeger geheel onbekend was, maar

omdat men ze nu als beginselen heeft begonnen te formuleren en ge-

deeltelijk reeds dààr, waar het eigenbelang zulks raadde, in praktijk
gebragt of getracht heeft te brengen, zijn er twee van het hoogste
politieke en maatschappelijke belang. Het een is het beginsel der nati-

onaliteit
,

het andere het beginsel der volkenvereeniging, dat onder

zekere omstandigheden beginsel van aanhechting ( annexatie) wordt. Het

nationaliteits-beginsel wil, dat elke 'nationaliteit, of liever elk volk
,

dat eene eigene nationaliteit bezit, regt heeft op een onafhankelijk,
zelfstandig politiek volksbestaan, en om, zoo het aan een volk van eene

andere nationaliteit is onderworpen geraakt of daarmede vereenigd is
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Het kan aan geen mijner lezers onbekend zijn, dat in do laatste

jaren het nationaliteitsbeginsel menige malen is ingoroopen tot regt-

vaardiging van opstand en afval, en dat nog kort geleden een, zoo als

verzekerd wordt, zich meer en meer openbarend streven der kleinere

nationaliteiten om zich aan grooterc aan' te sluiten, onder meer is aan-

gevoerd geworden om daarmede maatregelen goed te maken
,

die overi-

gens met de gewone denkbeelden van regt en zedelijkheid tamelijk in

tegenspraak schijnen. Huston die beide beginselen op deugdelijke

gronden? Zijn zij bestaanbaar voor doregtbanken van verstand en zede-

lijkheid? En bestaat er mogelijkheid die beide beginselen, die

lijnregt met elkander in strijd schijnen, met elkander in overeenstem-

ming te brengen of het cenc door het andere aan te vullen? Zie daar

vragen, wier beantwoording ongetwijfeld van hoog belang is! Ho

regtstreeksche beantwoording er van kan, in haar geheel, geen onder-

werp uitmaken voor een opstel in een tijdschrift, aan de beoefening der

natuurwetenschappen gewijd. Maar tot de natuurwetenschappen behoort

de ethnologie of wetenschap der menschenstammen en verscheidenheden;

en het kon zijn, dat ecne beschouwing van den ethnologischen toe-

stand van Europa in staat was over die vragen oenig licht te ver-

spreiden , althans om ons op den weg te brengen tot cone regte

beoordeeling van het min of meer natuurlijke der boven aangeduide be-

ginselen. Ik zal daarom in do volgende bladzijden een beknopt overzigt

geven van do cthnologio van Europa, en daaraan ’t een en ander toe-

voegen, waarvan de overweging in onzen tijd allczius verdient te

worden aanbevolen.

I.

Hot kan geen mijner lezers onbekend zijn en het wordt trouwens in

de kleinste schoolboekjes over natuurlijke geschiedenis geleerd, dat men

de verschillende volkstammen, die de aarde bewonen, klassificeert in

geworden, de gehoorzaamheid of de vereeniging op te zeggen en zich

daarvan des noods met geweld te ontslaan. Het beginsel der volken-

vereeniging wil, dat de kleinere volken zich onderling zullen vereeni-

gen en zoo doende grootere volken vormen, of zich zullen aansluiten

aan eene reeds bestaande grootere natie ten einde daarin op te gaan.
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zekere algemeene hoofdgroepen, wier aantal verschilt naar mate van

de zienswijze en do opvatting der ethnologen, doch waarvan op het

voetspoor van blumejjiucii doorgaans vijf worden aangenomen, te weten

de Kaulcasische
,

Mongoohche, Ethiopische
,

Maleische en Amerikaansche

hoofdgroepen *). Over de betrekkelijke waarde van deze on van andere

klassifieatiën te spreken is hot hier do plaats niet; ook over de kenmer-

ken en eigenschappen van de vijf hoofdgroepen van blumenbach behoeven

wij niet uit te weiden, daar zij ,
in do hoofdtrekken althans, vrij bekend

zijn. Genoeg is het te herinneren, dat alle volken van Europa tot de

Kankasische hoofdgroep behooren. Vroeger zonderde men deLaplanders

on de Hongaren daarvan uit en bfegt die tot de Mongoolsche hoofdgroep

en nog doen sommigen zulks. Doch alles schijnt er voor te pleiten om

die volken te doen houden voor naauw verwant aan do Finnen, Esthen,

Lie
ven, Tsohudcn, Wogulen en Ostjaken, on om zo alzoo te brengen tot

de Ugrisch-Tataarschc onderafdeeling van de Kankasische hoofdgroep.

Ook de Turken heeft men tot de Mongolen gebragt; het is evenwel betwij-

felbaar
,

of de stam
,

waartoe zij behooren
,

wel tot do eigenlijke Mongolen
han gerekend worden en niet veeleer tot een stamgroep

,
die als ’t ware

don overgang tusschen do Kaukasiors en Mongolen uitmaakt.

Wat nu aanbelangt de voorname ligchamelijke eigenschappen, die do

Kaukasische groep van do overige vier hoofdgroepen onderscheiden, zoo

z\jn deze ongeveer de volgende. De vorm des schedels ia steeds ovaal,

maar op verschillende wijze. Immers men neemt lang-ovalc en kort-

ovalo, tot het ronde naderende schedels waar, met een aantaltusschen-

vormen en overgangen. Met het aangezigt is het even zoo gelegen;
het is in ’t algemeen ovaal, maar meer of minder lang of kort ovaal.

h*e wangbeenderen steken weinig uit; de neus, hoewel van zeer onder-

scheiden
vorm, is altijd vooruitstekend en wèl afgescheiden van de

ivangstrekeu, d.i. niet met do wangen als ’t ware ongevoelig iuccn-

''loeijende. De spleet der oogleden is horizontaal; do lippen niet dik

noch omgekruld. De bovenkaak steekt niet of zeer weinig naar voren

lut, en do tanden staan nagenoeg loodregt. Dij dc Kaukasiers, die Europa
bewonen, is de huidkleur, gelijk men het noemt, blank, doch in zeer

) Daar
op deze benamingen zeer gegronde aanmerkingen te maken zijn, heb ik

v°oigeateld die hoofdgroepen te benoemen naar het werelddeel, waarin elke in elk
“PZ'gt zijne grootste ontwikkeling heeft bereikt. Men krijgt dan een Europeeache,
J Zlatl3Ch° i Afrikaansche, Indo-Australische en Amerikaausehe hoofdgroep.
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verschillende tinton
,

on wanneer men de kleur van een Zweed of ïJoord-

Duitscher met die van een bewoner van Zuidelijk Italië of Spanje ver-

gelijkt
,

dan is deze laatste ter naauwernood blank, maar eerder bruin

of geel te noemen. Ja ecnige Kaukasische volken in Afrika en Azië

(de Abyssiniërs en vele Hindoe’s) zijn zeer bruin, ja zwart. Hot haar

der Kaukasicrs is doorgaans lang, en ’t zij regt, ’t zij krullend, soms

kort en krullend, nooit echter wollig; de kleur er van is zwart, bruin

ot blond, de beide laatste kleuren in de meest verschillende schake-

ringen. Do baard is meestal digt, en zoo het haar bruin of blond is,

doorgaans iets lichter van tint dan het hoofdhaar. De oogen zijn blaauw

of bruin, maar mede in zeer verschillende tinten ; bij zwart haar treft

men in den regel bruine, bij bruin en blond haar blaauwe oogen aan ’).

De Kankasische hoofdgroep wordt weder in verscheidene rassen ver-

deeld
,

die ieder weder in eenige familiën gesmaldceld worden. In mijne
Bewoners van Nederland (Haarlem 18C3) heb ik zes zoodanige rassen of

kleinere groepen aangenomen, t. w. 1) het Indo-Europeesche, 2) het

Semitische, 3) het Egypto-Mauretanische
,

4) het Ugrisch-Tataarsche,

•5) hot Illyro-llerische, C) het Bravidische of Telingaansche.
Voor wij nu vorder gaan en een blik werpen op do volken van

Europa, om na te gaan tot welk dezer rassen elk daarvan behoort, moet

ik eerst eenige opmerkingen van historisch-cthnologischcn aard laten

voorafgaan, zonder welke het niet mogclijk is zich een denkbeeld van

den tegenwoordigen toestand van Europa te vormen.

Do tegenwoordige bewoners van Europa stammen af bf van zoodanige

volken die in ouden of ook in betrekkelijk nieuweren tijd van elders

daarheen verhuisd zijn
,

— of van volkstammen, die reeds vóór die volken

hier kwamen dat werelddeel bewoonden. Aan deze laatstcn geeft men

den naam van oorspronkelijke bewoners
,

autochthonen
, aborigines. Men

wil met die benamingen niet beweren, dat ook zij niet eenmaal van el-

’) Voor een aantal afdeelingen van de Kankasische hoofdgroep is zwart, voor

anderen blond haar karakteristiek. Wat het bruine haar betreft, dit kan het gevolg
zijn van do kruising van zwart cn blond ras, maar naar mijn oordeel is het even

dikwijls of meermalen slechts een donkerder tint van blond , welke laatste kleur in tint

zeer onderscheiden is, waarschijnlijk ten gevolge van verschil van klimaat, voeding,
levenswijze enz. Do kleur der oogen (der iris) schijnt bij de verschillende Kauka-

sische rassen standvastiger te zijn dan die van het haar, cn men kan in den regel
aannemen, dat, wanneer bruine haren met zuiver grijze of blaauwe oogen vergezeld

gaan, zij als blond moeien worden beschouwd, terwijl bruine of gemengd gekleurde
oogen met bruin haar wijzen op eone vermenging van zwart cn blond.
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dors in Europa gekomen ,
en dat zij dus als ’t ware uit den bodem van

Europa zelve ontstaan zijn, maar alleen dat zo reeds in voor-bistorischen

tijd in Europa woonden en men van liuunc eigenlijke herkomst niets

weet. Die laatste oorspronkelijke, ingeborene, autoohthonc stammen

waren weer van elkander zeer onderscheiden. De meest bekende zijn
de Iheren, die liet Pyreneisohe schiereiland bewoonden, de Gallen

Kelten
,

die in Galliü
,

het tegenwoordig Frankrijk en België ,
te huis

behoorden, en waarmede de Britten on do andere oorspronkelijke be-

woners van Eritannië en Hibernië naauw verwant waren, voorts do

Fmsche stammen, die Scandinavië (Zweden, Noorwegen en Denemar-

ken)
,

Noord-Duitschland en een groot deel van Rusland bewoonden,

en eindelijk een aantal stammen, die men
,

hoe zij ook onderling mogen

verschild hebben
,

met den algemconen naam van Illyrische bestempelen

kmi, en die in de Donaulandcn, in Griekenland en in Italië gezeteld

waren. Deze en andere met hen min ofmeer verwante stammen bedekten

geheel Europa; zij stonden — althans de moesten ten tijde van.de ver-

huizing der Aziatische stammen, waarover wij zoo straks gaan spre-
ken

, op zeer lagen trap van beschaving; de Einsehe stammen

waren waarschijnlijk voor een deel Nomaden. De steenen werktuigen
en wapens

,
die men overal in Europa in het diluvium vindt, zijn van

deze oorspronkelijke volken afkomstig. Er zijn eenigo aanduidingen, dat

de Ibciiörs van do noordkust van Afrika afkomstig kunnen zijn geweest.
In Azië, en wel op do bergvlakten van Midden-Azië, woonde van

ouds at
een groep van volken, die in afstamming en taal zeer aan el-

kander \eiwant waren. Of deze volken een naam hadden, waarmede

zij zich gezamenlijk benoemden, is onzeker, maar niet waarschijnlijk;
mm noemt zo evenwel mot zulle een gemeenschappelijken naam Arya's,
hetgeen zeggen wil edelen

, voortreffelijken.
hooiende \olken is inderdaad reeds in do oudheid met dien naam be-

hind, het zijn do Ariërs of Arianen nit bet land Aria, het tegenwoor-
dige Iran, in do Zend-Avesta Ericne.

Hetzij nu overbevolking hen er toe noodzaakte, hetzij zij door uit
bi t oosten opdringende volken van hun eigen ras, op hunne beurt

opgediongen door Mongoolschc stammen , in do engte gchragt 'werden,
(, P verschillende tijden verhuisden groote Arische stammen naar elders
<n trokken deels westwaarts, deels zuidwaarts, deels ook noord-west-
waarts en oostwaarts, — terwijl zij ,

overal waar zij in Azië of Europa
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kwamen, do oorspronkelijke bewoners aan zich onderwierpen of soms

uitroeiden.

Zoo zetten oudtijds, tusschen 1160 en 640 v. Chr.
,

de Arische stam

der Meden zich nabij de Kaspische zee neder en in 625 v. Chr. viel

het groote rijk der Semitische Assyriërs voor den Medischen honing

crAXAREs en den opgestanen landvoogd der Babyloniërs nabopalassae.

Hot bergvolk der Perzen
,

dat in 558 onder cvnus de groote Perzische

monarchie stichtte, was mode een Arisch en naauw met do Meden

verwant volk.

In een tijd, die moeijelijk te bepalen is, trok een ander Arisch

volk, dat der Pdasgen ,
eerst naar Klein-Azië, en in later tijd naar

het land, dat nu Griekenland genoemd wordt. Het onderwierp zich

daar de oorspronkelijke inwoners, en een zijner stammen, die dor Hellenen,

gaf aan het land den naam van Hellas. Eenige Pelasgische stammen

trokken naar Italië en vermengden zich daar met de inboorlingen of

bragten zo onder het juk; andere, in Klein-Azië terug gebleven,

komen in do geschiedenis als Phrygiërs, Lydiërs en Kariërs voor.

Op andere tijden braken weer andere Arische stammen uit Azië op

on trokken noord-westwaarts. Om van de Kelten niet te spreken, om-

trent wie steeds nog eenigo onzekerheid heerscht, zoo waren dit de

Germanen
,

en, geruimen tijd nadat de laatste stammen van dozen Europa

waren binnengetrokken
,

de Slawen.

Andere Arya’s begaven zicli zuid-oostwaarts, kwamen eerst in Boven-

Indië en breidden zieb van lieverlede verder zuidwaarts uit. Van ben

stammen de Prahmanische Hindoe’s af.

Al deze volkon spraken dialekten van cenc en dezelfde taal, welke

dialekten zich, toon ieder volk van den hoofdstam afgescheiden was en

daarmede niet langer in gemeenschap stond, zelfstandig ontwikkelden

tot van elkander zeer verschillende talen: hot Zend, do verschillende

Grielcsche tongvallen, het Latijn
,

do Germaansche taaltakken, do

Slawische talen, en eindelijk het Samkrit met de daarvan afgeleide talen.

"Wat al veranderingen deze Arische volksverhuizifig in Europa te

weeg bragt, en welke van die Arische stammen do lotgevallen waren,

behoort tot het gebied der geschiedenis. Laat ons hier slechts nagaan,

hoe Europa zich ongeveer vertoonde ten tijde van den bloei van het

Romeinsohe rijk.

In Griekenland en Italië vinden wij de Pelasgische stammen heer-
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schcnde; zij hebben de oorspronkelijke inwoners geheel in zich opge-

nomen. In Hispanië vinden wij nog de Iberen, aan do zeekust met

Pelasgische (Gricksche) en Semitische (Phoenicischc en Carthaagsche)
elementen

,
en in het zoogenaamde Kcltihcrië met aankomclingen uit het

noorden van Gallië van Keltisch-Germaanschen stam vermengd. In Gallië

wonen mede nog de oorspronkelijke bewoners, doch in vele streken

sterk vermengd met Kclto-Germanen (Kymren , Kimbriors), die zich

lang geleden daar vaste zitplaatsen en niet zelden het oppergezag heb-

ben weten te verwerven. Iets dergelijks heeft ook in Britannië plaats,
waar de inwoners van het tegenwoordig Engeland en Schotland hier en

daar met Noord-Gcrmanen vermengd zijn geraakt, gelijk door de Gcr-

maansche elementen der Walschc en Gaclisohe talen bewezen wordt.

In Belgisch Gallië begint men zuivere Germanen aan te treffen, en aan

de overzijde van den Rijn is alles Germaansch, noordwaarts tot het

noorden en oosten van Scandinavië, waar nog onafhankelijke Einschc

stammen loven, en oostwaarts tot den Weiehsel. Over den Weiehsel

wonen deels Einschc, deels Slawischo stammen; in do aan den Donau

grenzende landen en meer noordwaarts Illyrisohc, hier en daar, waar

Z1J aan het Grickscho schiereiland palen, in meerdere of mindere mate

gehelleniseerd.

Weldra doet zich in de landen van zuidwestelijk Europa de invloed

Romcinsohc heerschappij krachtig gevoelen. Vooral Hispanië en

Gallië ondervinden dien invloed. Wij nemen hier gedeeltelijk over wat
W daarvan elders l ) hebben gezegd. — „Die landen, Hispanië en Gal-

> eenmaal voor goed aan de Romeinen onderworpen, werden door

talrijke Romeinsche krijgsbenden bezet, door Romeinsche landvoogden
en een heir van Romeinsche ambtenaren bestuurd, en bovendien zette-
den zich daar met den tijd een aantal Romeinsche of althans Italische

dus latijnsprekendc familiën neder. De troepen, die deze winge-
westen aan Rome moesten leveren, keerden na volbragte langdurige

Jgstogten in verre landen voor een groot deel gelatiniseerd in het
va eiland terug. De latijnsche taal was er niet alleen de officiële

j
Wl

,
maar werd langzamerhand de gewone taal van de hoogerc standen

W IIls
P amers en Galliërs, en wijzigde met den tijd ook de door de

k c lauden gesproken wordende dialekten, vooral in de steden en
overal waar zeer vele Romeinen gevestigd waren, zooals in Gallië,

') Dc bewoners
van Nederland

,
blz. 94.
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b. v. in de Provincia Narbonensis ,
het latere Provcnoe en Langnedoc.

Met de taal der Romeinen drongen ook in meerdere of mindere mate

hunne zeden, gewoonten en inzigten in, — in één woord, de bewo-

ners yan Hispanië en Gallië werden geromaniseerd
,

en ofschoon dit in

de eeno landstreek sneller, in de andere langzamer geschiedde, in do

cene vollediger, in de andere minder volledig plaats had, en in beide

genoemde landen hier en daar op hot platte land nog langen tijd Iberi-

sche en Gallische tongvallen gesproken werden, zoo drong die romani-

sering toch zóó diep door, dat geen der Germaansche stammen, die in

do laatste tijden van het Wcstersch-Romeinschc rijk die gewesten ver-

meesterden
, daartegen iets vermogten, maar zelve zich aan die romani-

sering moesten onderwerpen.”

De Germaansche Gothcn vermeesteren later Hispanië, die Gothcn en

do mede Germaansche Borgondon gedeelten van Gallië; de Salischc

Franken, afkomstig uit het tegenwoordige Overijssel, een doel van

Gelderland en aangrenzende landen, maar die de Bataven en do Bel-

gische Germanen in zich opnemen, veroveren Gallië en stichten daar

het Frankische rijk. De Langoharden, ook Germanen, maken zich

meester van Hoord-Italië, waar zij een Langobardisoh (Lombardisch)

rijk stichten; de Anglo-Sakson (Saksen, Anglcn, Juten en Friesen)

veroveren Britannië. Maar alleen in Britannië blijven de nakomelingen

der Anglo-Saksischc veroveraars Germanen, en hunne taal, schoon deels

door het Britsch, deels door het Fransch der latere Normandischc ver-

overaars gewijzigd, verloochent nog heden zijne Germaansche afkomst

en zijn Germaanschen aard niet. Maar voor de Gothcn, de Borgenden,

do Franken, do Langohardcn zijn do taal en de beschaving, die zij in

de door hen veroverde landen aantreffen, te magtig; zij schikken zich
,

schoon overwinnaars
,

in dit opzigt naar de overwonnene geromaniseerde

bevolking en worden zolven geromaniseerd.

Het germaniseren van overwonnen volken door Germaansche stammen

heeft zich dan ook in de tijden
,

waarover wij thans spreken en later,

bepaald tot Britannië en eenige Slawisohc stammen aan de oostelijke

grenzen van Germanio, h.v. de Sorbischo bewoners van Meissen, do

Sileziers, de Dommeren, do Pruissen en enkele andere kleine volkjes

van Slawischcn en Finschon stam. Daarentegen is de Germaansche be-

volking van het oostelijk gedeelte van Duitschland en van het eigenlijke

Oostenrijk vrij sterk met Slawisch bloed gemengd.
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"Wat dc Slawcn aangaat, zij hebben dc talrijke Finschc en zooge-

naamde Illyrischo stammen, die als oorspronkelijke volken oostclijk en

zuid-oostelijk Europa bewoonden, geheel geslavonisecrd, zoodat het

thans van vele der daar wonende volken moeijelijk is te zeggen, of zij
al dan niet van echt Slawischcn oorsprong zijn. Ook Griekenland,

ofschoon daar nog steeds grioksch gesproken wordt, heeft hun invloed

in hooge mate ondervonden en, terwijl het Slawische bloed zich in

verscheidene streken in ruime mate met het Gricksche heeft vermengd
,

ja hier en daar de gchcolo bevolking eigenlijk Slawisch schijnt te zijn,
hoeft ook do taal, niet alleen wat de woorden, maar ook wat dc

grammatica aanbelangt, veel Slawische elementen moeten aannemen.

II.

Leggen wij nu dc kaart van Europa voor ons on gaan wij na, hoe-

danig do tegenwoordige cthnologischc toestand van dat werelddeel is.

Wij beginnen met Italië
,

de bakermat van hot Momanisme of Latinisme,
dat zich, gelijk wij zagen, in den tijd over Spanje en Gallië of Frank-

rijk heeft uitgebreid. De bevolking van Italië is welligt nergens ge-

heel
onvermengd; do moest in ’t oog loopende on thans nog meest

kenmerkende vermengingen bestaan in het noordclijkste en het zuidc-

lijkste gedeelte. In het noorden toch, vooral in Lombardijc, is dc ver-

menging niet Germaansch bloed zeer sterk en in het uiterlijk en den

gecstcs-aanlcg der bewoners duidelijk waar te nemen. In hot zuiden

(Napels en Sicilië) heeft ccnc niet onbelangrijke vermenging met Arabisch

cn Saraceenseh bloed plaats gegrepen.

Behalve de oorspronkelijke Iberische stammen, hebben Phocnicicrs cn

Carthagcrs, Grieken cn vooral Romeinen, later Gotheu cn Wandalen

011 mmlelijk de Arabieren bijdragen tot de bevolking van Spanje en

loHugal geleverd. Het geheel is volkomen geromaniseerd. Alleen dc

Baskcn, zoo men gelooft zuivere en onvermengde nakomelingen der oude

Ibercn, hebben, met hunne overoude zeden, ook eene eigene, van het

kpaansch geheel verschillende taal behouden.

Aangaande de bevolking van Frankrijk, die vrij gemengd is en

in eenigo provinciën het Gallische, elders het Germaanschè ele-

nt do overhand heeft, behoeven wij na het vorige niets meer te
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zeggen. Alleen herhalen wij, dat zij geheel geromaniseerd is, mot

uitzondering van een deel van Brctagne , waar het Gaelischo Bretonsch,

van den Elsas, waar het Hoogduitsch, en van Eransch Vlaanderen,

waar het Hcderduitsch do volkstalen zijn.

Ook in België zijn twee talen als volkstalen bekend. Do eene is het

Wallonsoh
,

eeno Ilomanisohe, d. i. van het in het dagclijksch loven

gesproken latijn afkomstige taal. De andere is het Nederlandsch of

Vlaamsch. Do provinciën, waar het "Wallonsch gesproken wordt, hebben

eeno vrij gemengde (Gallische en Germaansche) bevolking, die echter

grootendcels geromaniseerd is; die der Vlaamsch sprekende gewesten

is niet alleen in taal, maar ook in physisohe hoedanigheden, in zeden,

begrippen en denkwijze vrij zuiver Germaansoh.

De bevolking van het koninkrijk der Nederlanden is geheel Ger-

maansch; in Limburg en wclligt in een klein gedeelte van Hoord-

Brabant met eenige Wallonschc elementen. Engelands bevolking is,

mot uitzondering van Wales en Cornwallis, Gcrmaansch. Al greep cr

van ouds af eeno vrij sterke vermenging van Britsch met Anglo-Saksisch

bloed plaats, zoo heeft over ’t geheel hot laatste verreweg do overhand

behouden. Do Normandiers, die Engeland in 106G veroverden, waren

zelvcn Germanen (Scandinaviers), al waren zij mede geromaniseerd ge-

worden. In Wales en Cornwallis bestaat nog do Britscho bevolking en

taal in betrokkelijke zuiverheid. Iets dergelijks heeft in Schotland

plaats; do Laaglandors zijn over ’t geheel zuivere Noord-Germancn,

zuiverder wclligt nog dan in Engeland; in de bergstreken (Hooglanden)

en op do Ilcbridcn daarentegen vindt men do zuivere afstammelingen

der oude Gaelischo inboorlingen, die echter, gelijk wij reeds vroeger

aanmerkten, van onheugelijke tijden af reeds met Noord-Gcrmanen in

zckeA) mate waren gemengd geraakt. De Shetlandsche eilanden daar-

entegen hebben eeno Scandinavische (Hoordsche) bevolking. In Ierland

is hot mecrcndccl der bevolking Oud-Hibcrnisch; hot Saksische (Engel-

scho) clement heeft hot niet kunnen doordringen.

Zwitserland is gedeeltelijk Eomanisch
,

gedeeltelijk Gcrmaansch. De

Romanische kantons zijn echter nog verschillend. In het westen do

zoogenaamde Eransche (la Suisse Romande) ,
in het zuiden'de Italiaan-

sche kantons, terwijl in de Rhaetisehe Alpen (Graauwbunderland) nog

de zich noemende Romanen of Chur-Walschen wonen, die eeno gedeel-

telijk van het latijn afkomstige, eigenaardige taal spreken.



11lETS OVER DE ETHNOLOOIE VAN EUEOPA.

Om hier do lijst van do Romanisohc volken to sluiten, maak ik nog

gewag van de üoemanje of Wallachen, die Wallachije en Moldavië

bewonen. Echter moet gezegd worden, dat bij dezen, evenals bij de

Ilhaetische Romanen, de romanisering slechts bestaat in de taal, geenszins
in het volkskarakter en de zeden.

Wij zagen dat, om van den Elsas en Eransch Vlaanderen in Erankrijk
niet te gewagen, België en Zwitserland gedeeltelijk, Groot-Britannië

grootendecls, Nederland geheel Gcrmaansch zijn.

Voor wij nu do verdere Germaansche volken gaan opnoemen, moeten

wij over do beteekenis van Germaansch en Duitsch een enkel woord

zeggen. Gcrmaansch is niet gelijkluidend met Duitsch. De Scandina-

viers (Zweden, Noorwcgers en Denen) zijn Germanen, maar geenc

Duitschcrs. Ook zijn van ouds do stammen, waarvan de Anglo-Sakscn
hun

oorsprong hebben ontleend, (Juten, Anglcn, Oud-Saksen en

Briesen) nooit Duitschcrs genoemd geworden, evenmin als do Engel-
schen. Wol is waar zijn , terwijl de Juten gedaniseerd zijn geworden

,

do Anglen en Oud-Saksen, met andere woorden do hedendaagscho Slees-

wijkcrs, Ilolstcinors, Oldcnburgers en Oost-Eriesen langzamerhand ver-

duitscht, maar nog in 1430 vernieuwden te Aurich de Oost-Fricscn met

de overige Ericscn het verbond van den Upstalsboom tot bescherming
tegen de Dmtsche vorsten, gelijk zij uitdrukkelijk worden genoemd, en

nog in de vorige eeuw wierpen do aan hunne nationaliteitnog gehechte

Oost-Eriesen, evenals hunne westelijke stambroeders heden ten dage nog

doen, don
naam van Duitschcrs, ’t zij Hoog- ’t zij Nedcrduitschers,

ver van zich af.

Wat nu Scandinavië aangaat, zoo zijn, gelijk wij zeiden, de Denen,
Rorcn en Zweden allen Germanen en naauw aan elkander verwant.

Echter zijn do Denen en Noren dit onderling meer, dan met de Zwe-
den

,
do Dccnschc en Noorscho talon hebben dan ook grooto overeenkomst

mot elkander, terwijl het Zweedsch meer afwijkt. Al die talen vinden

ren wortel deels in het Oud-Noorsoh, dat nog op Ijsland gesproken
wordt, deels ook, wat het Zweedsch aanbelangt, in het Gothisch of
111 ccne daarmede verwante Noord-Germaansoho taal. Do Denen, dit

moeten wij nog opmerken, vinden wij in de oudste tijden alleen op de

oostclijkc eilanden; het vasteland en de westelijke eilanden waren door
U °n

’
An

Slcn en Saksen bewoond, waarvan echter de eersten gedani-
seerd werden.
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Wij komen nu tot Duitschland
, en, oppervlakkig beschouwd, zou men

meenen, dat daarover weinig anders te zeggen viel, dan dat hot door

Germanen en wel door Duitschcrs bewoond wordt. Wanneer men ook

wilde afgaan op wat do voorvechters der Duitschc eenheid verkondigen,

en wnt het in aller monden bestorvene volkslied van akndt zegt, dan

zou men gclooveu, dat de bevolking van Duitschland al vrij homogeen

moet zijn, en dat b.v. hij, die een inboorling is van

das Oesterreich

An Ehren und an Siegen reich
,

even goed het land

ico der Sand der Danen weid

als zijn vaderland zou kunnen beschouwen als het aartshertogdom waar

hij en zijne voorouders woonden, — en dat omgekeerd de ÏToord-

Duitscher in Schwabenland en Daierland zijne Heimathtcrugvindt. In-

tusschen is het er verre van af dat dit het geval zoude zijn. De Duit-

schcrs zijn bij lange na geene homogene natie; zij bestaan uit een

aantal volken, onderling, als Germanen, met elkander na verwant,

maar overigens zeer van elkander onderscheiden. De algcmccnc naam

van Duitschcrs komt zelfs betrekkelijk laat in de geschiedenis voor;

’t eerst schijnt hij aan de taal gegeven te zijn om do land- en volks-

taal (lingua vernacula, vulgaris) te onderscheiden van het latijn of

fransch
,

en men ziet dien naam als zoodanig voor het eerst verschijnen

in oorkonden der Ode eeuw, terwijl Duitsch eerst later dient om do ge-

zamenlijke volken aan te duiden, die tongvallen van die taal spreken.

Vóór dien tijd kende men Saksen
,

Thuringers
,

Schwabcn, Eaiem
,

Frakken, — maar een algemeene naam om die allen gezamenlijk mede

aan te duiden luid men niet.

Ook de naam van Germanen
— daargelaten nog zijne meer ruime bc-

teekenis, — is in oude tijden bij de Germanen zelven nooit gebruikelijk ,

noch zelfs bekend geweest, behalve bij de geleerden, die hem bezig-

den op gezag der Griekache en llomeinscho schrijvers, en moeite deden

om te weten te komen van waar do Grieken en Romeinen dien naam

toch wel gehaald hadden en wat hij eigenlijk bctcekcnde.

Wat nu de verschillende Duitschc volken aangaat, zoo moeten wij,
indien wij ons daarvan eene algemeene voorstelling willen maken, de

politieke indeelingen van Duitschland geheel ter zijde laten. De loop
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der gebeurtenissen, vredesverdragen en de hooge wijsheid der diplomaten

hebben in Duitschland het ongelijksoortige zoo met elkander vereenigd,

het bij elkander beboerende zoo van elkander gescheiden, en alles zoo

wonderlijk dooreen gehaspeld, dat Bes Beutschen Vaterland van akndt

in zoo ver werkelijk een gezonden zin krijgt, dat bijna geen Duitschor

zijn officieel vaderland in zijn geheel als zoodanig erkennen kan. De

andere verdeelingen van Duitschland, b.v. die uit de 12de eeuw, —

ofschoon zij ook wel niet geheel onberispelijk zullenwezen, zijn natuur-

lijker dan die door de zich om natuur en den aard der zaken niet be-

kommerende politiek geschapen zijn
,

en naderen zonder twijfel meer tot

hetgeen in ethnologischen zin waar is. Wij zullen die verdeelingen
niet opsommen, maar, ’t geen tot ons tegenwoordig oogmerk voldoende

is, alleen aanmerken, dat al de verschillende Duitsehc volken, —

Zwaben
, Beijeren , Dranken, Saksen,. Hessen

,
Brandenburgers, Oos-

tenrijkers enz. enz. in volkskarakter, aanleg, enz. van elkander ver-

schillen
,

even als zij ook, vooral de meest van elkander verwijderde,
m hun uiterlijk onderscheiden zijn, terwijl, ofschoon do beschaafde

schrijf- on omgangstaal alom de vooral door lutueu’s bijbelvertaling op
den troon verhevene zoogenaamde Hoogduitsche taal is, do oorspronke-
lijke , vooral door de landlieden nog steeds onder elkander gesprokene

volkstalen, zeer van elkander verschillen, zoodat do cone Duitscher de

eigenlijke moedertaal dos anderen soms moeijelijk of geheel niet verstaat.

Aangaande Pruissen merk ik nog aan, dat, behalve dat Pommeren

tn Silezië, oven als een deel van het koningrijk Saksen, grootendeels
dooi

gegermaniseerde Slawen bewoond wordt, ook het eigenlijke Pruissen,
ho pioiincieu Oost- en West-Pruissen, oorspronkelijk niet Gcrmaansch
maai Slawisch is, terwijl Posen eigenlijk een deel van het Slawische

en is. Hot Oostcnrijkscho keizerrijk bestaat uit do meest ongclijk-
sooitige bostanddeelen. De hoofd-nationaliteiten zijn daar voornamelijk
rie : de Germaansche, Slawische en Hongaarsohe of Magyaarsche. Ger-

manen behooren te huis in het eigenlijk Oostenrijk, in Tirol en een ge-
bulte

\an Stiermarken. Het overige van Stiermaken
,

voorts Illyrië,
lo.ihe, Istnë, Slavonië

enz., vervolgens Boheme en Moravië en eindelijk
a 101e wordt door Slawen van verschillenden stam van ouds tot nu toe

bewoond. Hongarije en Zevenbergen, ofschoon do lagere standen ook

taalboek! van Slawischen
oorsprong zijn, behooren aan de Magyaren,

CCn eU Van tIc Germanen èu van de Slawen geheel onderscheiden, maar
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nader aan de Finnen verwant volk, dat zich in het laatst der 9e eeuw

in die landen, het vroegere Pannonië, vestigde en in do tweede helft

der 11de eeuw het christendom aannam.

Wij moeten nu meer opzettelijk van de S'laioen spreken. Het aantal

volken en volkjes, die tot do Slawische familie van den Arischen stam

hehoorcn, en alle in verschillende opzigten
,

ook in taal, van elkander

onderscheiden zijn, is zeer groot. Echter is het, daar het ons hier slechts

om een algemeen overzigt te doen is
,

niet noodig ons te begeven in cene

opsomming dier verschillende stammen. Er bestaat slechts één geheel onaf-

hankelijk Slawisch rijk ; het is Rusland
,

dat echter alweder alles behalve

uit gelijksoortige bestanddeelen bestaat, want behalve dat do Slawische

volken, die den scepter van den Gzaar gehoorzamen, verschillende zijn,

zoo zijn zeer vele der aan Rusland onderworpene volken geen Slawen,

maar Finnen, Tataren enz.; een groot deel der bevolking van Aziatisch

Rusland behoort zelfs niet eens tot de Kaukasisohe, maar tot de Mon-

goolsche hoofdgroep. Onder do merkwaardigste Slawische stammen

hehoorcn do gedeeltelijk aan Rusland
, gedeeltelijk aan Pruissen

, gedeel-

telijk aan Oostenrijk onderworpene Lcchcu of Polen, voorts do Czochen

in Boheme, van welke de Moraven of Hannaken in Moravië en Silczië

en de Slowaken in de streek der Karpathen slechts takken zijn. He

overige, deels, zooals wij reeds zagen, tot Oostenrijk, deels aan Turkije

behoorende of althans het oppergezag des Sultans erkennende Slawische

stammen, die mocrcndcels weer in kleinere onderdeden verdeeld zijn,

laten wij ongenoemd, slechts herinnerende aan hetgeen ik vroeger aan-

merkte, dat bepaaldelijk onder deze stammen een aantal worden gevon-

den
,

die geene eigenlijke Slawen van afkomst, maar alleen in taal

zijn, en afstammen van de oorspronkelijke, door de Slawen over-

heersende bewoners des lands.

Over Griekenland hebben wij zoo even het noodigste gezegd. Wat

de Turken of Osmanen aangaat, deze hebben zich nog later dan de

Magyaren in Europa gevestigd. Na zich in de 13de eecuw van Klein-

Azië te hebben meester gemaakt, hebben zij in de 15de het Ottomani-

sche rijk in Europa gesticht. Zij zijn afkomstig uit Turkcstan en

Bucharije, en maken met de Tataren van Europeesoh Rusland, de Tur-

komanen of Truchmenen, de Uzbeken en do onder Chineesche heerschappij

staande Uigoeren eene volkcnfamilie uit, die velen tot de Mongool-

sche hoofdgroep brengen, doch anderen tot eene onderafdeeling maken
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van liet Ugrisch-Tataarsche ras van de Kaukasische hoofdgroep, —

welk ras echter zonder twijfel een overgang tot de Mongolen uitmaakt.
—

De bevolking der in Europa aan do Turken onderworpene landen be-

staat boofdzakclijk uit Grieken, Slawen en gedeeltelijk onvermengde af-

stammelingen der oudste bewoners, onder welke de Albanezen of Ski-

petar in de eerste plaats verdienen te worden genoemd.

Europa wordt dus bewoond door

1) Romanischc volken, stammen van verschillenden oorsprong, die

de Pclasgo-Ilomcinscbo taal en cultuur hebben aangenomen;

2) Germaanscho volken, waaronder gegermaniseerde stammen van

anderen, niet-germaanscheu oorsprong;

3) Slawisobe volken, waarvan mede eenigo niet van Slawiscben

oorsprong ,
maar geslavoniseerd zijn ;

4) Eenigo min of meer zuivere, en wat althans de taal betreft,

met-gegermaniseerde
, gcslavoniseerde

,
noch geromaniseerde overblijfse-

len van volkstammen, wier nationaliteit overigens in het germanisme,
sla\ onisme of romanisrae is ten onder gegaan;

o) 1'inscho stammen, waarvan de Magyaarsche do meest zelfstan-

dige is.

6) Turken.

M anneer men aan de Grieken onder do genoemde stammen eene plaats
aanwijzen wil, dan zouden zij ongetwijfeld tot de llomanische gebragt
moeten worden.

Laat ons thans aan deze cthnologische schets van Europa eenigo al-

gemeene beschouwingen toevoegen.

{Slot in het volgend nummer.)


