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De Ryle Street in Macclesfield, waar Ryles geboortehuis stond. Foto RD
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1 
 

Schooljaren

Tweehonderd jaar geleden, op 10 mei 1816, werd in Macclesfield 
John Charles Ryle geboren. Hij was de oudste zoon van John 
Ryle, die in 1811 met Susanna Hurt was getrouwd. Aan de 

geboorte van hun eerste zoon gingen drie dochters vooraf: Mary Anne, 
Susan en Emma. Na John Charles zouden nog dochter Caroline en 
zoon Frederic volgen. Het huis van de familie, Park House, lag aan de 
zuidkant van het dorp, niet ver van wat nu de Ryle Street heet en maar 
een klein eindje lopen van Park Green, waar op geregelde tijden de 
postkoets van Londen naar het noorden halt hield. Aan dat dorpsplein 
had de grootvader van John Charles gewoond en er een goed renderen-
de zijdefabriek gebouwd. Bij zijn dood in 1808 liet hij zijn oudste zoon 
‘een enorm fortuin’ na. Het was een gouden tijd voor Macclesfield in 
het landelijke Cheshire, waar tegen het eind van de voorafgaande eeuw 
de industrialisatie op gang was gekomen. Overal verrezen fabrieken 
voor de verwerking van zijde en katoen, en de bevolking nam toe van 
8743 in 1801 tot 23.129 in 1831.
De familie Ryle behoorde tot de elite van de opkomende industriële 
klasse. Hun rijkdom nam nog toe, doordat er veel onderling gehuwd 
werd. Susanna Ryle, de moeder van de zes kinderen in Park House, 
was in de verte familie van Arkwright. De Arkwrights waren schatrijk 
geworden door de uitvinding van de revolutionaire spinmachine spin-
ning-jenny. Een andere succesvolle relatie vloeide voort uit het huwelijk 
van een van de zussen van John Ryle met John S. Daintry. Daintry ging 
met zijn zwager een partnerschap aan; in 1810 vestigden ze aan Park 
Green in Macclesfield de florerende Macclesfield and Cheshire Bank.
Met het fortuin van de familie nam ook hun bezit toe. John Ryle werd 
een van de bekendste figuren in zijn graafschap. Hij was onder andere 
bestuurslid van het al heel lang bestaande gymnasium van het stadje, 
penningmeester van de vrijwillige brandweer, kantonrechter, en bracht 
het zelfs tot opperrechter van Cheshire. Toen er met de Reform Act van 
1832 een uitbreiding van het kiesrecht kwam, kreeg Macclesfield het 
recht om twee parlementsleden te leveren. Het zal niemand verbazen 
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dat de eigenaar van Park House een van de winnende kandidaten was. 
Tijdens zijn verkiezingscampagne had hij een toespraak gehouden voor 
een menigte van zo’n 15.000 mensen die zich op Park Green verzameld 
hadden. Hij zei toen over zichzelf dat hij ‘onafhankelijk was en geen 
binding met een bepaalde partij had’.1 John Charles noemde zijn vader 
‘buitengewoon populair in en rond Macclesfield; hij was zo’n beetje de 
ongekroonde koning van die plaats.’
Die voorspoed had ook haar schaduwkanten. In de korte biografie van 
Ryle klinkt daar wel iets van door:

Ik herinner me dat wij in alle weelde en luxe werden grootgebracht; we 
hadden alles wat voor geld te koop was. Mijn vader nam weinig notitie 
van ons, hij was doorgaans de hele dag weg. Mijn moeder maakte zich 
extreem bezorgd over ons; ze waakte zo angstig zorgvuldig over onze 
gezondheid, ons gedrag en onze verschijning als een hen over haar kui-
kens.2

Zo’n keurig nette moeder zal niet blij geweest zijn met de eerste, on-
verwachte en hardop geuite mededeling die haar oudste zoon deed 
in hun kerk, Christ Church in Macclesfield. Ryle, die toegeeft dat hij 
‘buitengewoon lastig’ kon zijn, vertelt over dit voorval, dat plaatshad 
op een zondag in zijn kinderjaren. Zijn moeder had hem een stuk drop 
gegeven om hem rustig te houden tijdens de dienst. Hij liet de drop 
vallen en kreeg te horen dat hij hem op moest rapen. ‘Ik scharrelde 
rond onder de zitplaatsen in een grote bank, maar ik vond hem niet 
terug. Toen riep ik hard, tot verbijstering van mijn moeder: “Ik kan 
hem nergens vinden.”’
Zijn eerste ‘openbare toespraak’, enkele jaren later, kwam al even on-
verwacht. Colonel Parker had de gewoonte om eenmaal per jaar een 
groots opgezet partijtje te organiseren voor de vijftig tot zestig kinde-
ren uit de gegoede stand in Oost-Cheshire. Toen het feest om onge-
veer twee uur voorbij was, zo schrijft Ryle, ‘klom ik tot verbazing van 
Colonel Parker, mijn moeder, mijn zussen en iedereen, op mijn stoel en 

1.  Peter Toon en Michael Smout, John Charles Ryle, Evangelical Bishop, Swengel 1976, p. 28. 
De Reform Act betekende geenszins algemeen kiesrecht voor mannen; het aantal kiesge-
rechtigden bij de algemene verkiezingen van 1837 bedroeg slechts 777.
2.  Op de volgende bladzijden citeer ik zo vaak uit deze (deel)autobiografie, dat ik ervan 
afzie bladzijnummers te vermelden. De citaten zijn terug te vinden in Andrew Atherstone 
(ed.), Bishop J.C. Ryle’s Autobiography. The Early Years, Edinburgh 2016.
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riep zo hard als ik kon: “Nou, Colonel Parker, ik heb heerlijk gegeten.”’ 
De gastheer vertelde later altijd dat dit het ‘grootste compliment was 
(…) dat hij ooit van zijn jonge gastjes gekregen had’. Maar of Susanna 
Ryle het gedrag van haar zoontje van zeven ook zo waardeerde, daar 
mogen we wel vraagtekens bij zetten.
Ryle schrijft over zijn jeugd als ‘gelukkige en tamelijk onbezorgde 
jaren’. Het ‘vervelendste’ dat hij zich herinnerde waren de zaterdag-
avonden. Dan werden de kinderen, als aanvulling op hun dagelijkse 
wasbeurt, ‘allemaal grondig ingezeept en gewassen in een reusachtige 
houten tobbe’. Maar het vervelende zat ’m in wat daarna kwam: ‘en 
onze haren werden gekamd met een kam met heel kleine tanden. Dat 
was echt een marteling’. Heel wat prettiger herinneringen had hij 
aan Kerstavond. Nadat de kerstkaas en ‘een enorme appeltaart’ ver-
orberd waren, ‘dansten we, begeleid op een hakkebord, volksdansen 
met het keukenpersoneel’. ‘De mannelijke bedienden zongen dan in 
het dienstverblijf, samen met alle mensen die dagelijks rond het huis, 
in de tuin of op de landerijen werkten (…) en we gingen pas naar bed 
als de klok twaalf uur sloeg en de “waits” aan de deur verschenen waren 
om kerstliederen te zingen.’3

Het blijkt dat hij vaak alléén zijn vertier zocht, of samen met zijn zus 
Emma, die volgens hem de tweede ‘lastpost’ in het gezin was. Vanaf 
zijn vierde jaar ‘kon je hem altijd zoet houden met een boek (…). Hij 
las het liefst over reizen, natuurkunde, veldslagen en schipbreuken.’ 
Behalve wanneer ze af en toe eens naar hun boerderij gingen, die bui-
ten het stadje lag, zag hij zijn vader eigenlijk het meest in de vakanties. 
Aan de kust van Yorkshire, bij Bridlington, maakte hij kennis met de 
zee. Ook gingen ze dan op de Noordzee zeilen met het jacht van zijn 
vader, de Seaflower. John Charles werd dan aan de mast vastgebonden, 
zodat hij niet overboord kon vallen. Zijn ouders waren er kennelijk van 
overtuigd dat de zeelucht en zwemmen een uitgelezen remedie waren 
voor een zwakke gezondheid. Ze gingen ook wel naar Bootle en Crosby 
(‘toen een heel rustige badplaats’) bij Liverpool. Ook ’s winters een 
keer naar Hastings, in verband met de gezondheid van zijn moeder. 
Spoorwegen waren er nog niet, dus de reizen naar die vakantieoorden 
werden gemaakt per koets of met de trekschuit.
Het gymnasium van Macclesfield stond heel goed bekend. De Ryles 

3.  ‘Waits’ = een ouderwetse uitdrukking voor de straatzangers en -muzikanten die met 
Kerst en Nieuwjaar langs de huizen trokken.
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en anderen voelden het zich echter aan hun stand verplicht om voor de 
vorming van hun kinderen iets bijzonders te zoeken. Er werden huisle-
raars in dienst genomen. John Charles herinnerde zich twee bijzondere 
data uit zijn jeugd. Allereerst de kroning van George IV in 1821. In de 
tweede plaats 8 augustus 1824, toen hij inmiddels acht jaar geworden 
was. Zijn moeder – ‘mijn vader bemoeide zich niet met dat soort zaken’ 
– bracht hem toen naar een privéschool voor basisonderwijs. Die werd 
gerund door een predikant in Over, bij Nantwich. Omdat dit ruim 30 
kilometer van hun huis af lag, zou hij de komende drieënhalf jaar veel 
minder thuis zijn. Het grote voordeel van de school was dat het hoofd 
een universitaire vorming had. De zestien jongens (‘uit al de gegoede 
families van Cheshire’) met wie hij samen op zou trekken, sliepen in 
twee kamers bij het schoolhoofd thuis. Op de school van John Jackson 
kon je een boel leren. Ryle schreef later: ‘Ik kreeg een goede scholing 
in Latijn en Grieks. (…) We leerden ook, maar erg slecht, schrijven, 
en verder rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, Frans en dansen.’ 
Nadelen waren de ‘weinig comfortabele huisvesting’ en het feit dat de 
schoolleider al te vaak afwezig was in verband met zijn ambtsbezighe-
den in Over. Daarom was er veel te veel tijd over voor ‘wild geren door 
de velden’, cricket spelen, en ook het ‘treiteren en koeioneren’ dat je zo 
gemakkelijk krijgt als er geen volwassene in de buurt is. Ryle had zijn 
bouw mee: ‘een erg breedgeschouderde, logge jongen’, zo beschreef 
hij zichzelf. (Later zou hij uitgroeien tot een man van meer dan 1,88 
meter lengte.) Hij herinnerde zich:

Ik geloof niet dat ik een vervelende, humeurige jongen was, maar ik 
was stevig gebouwd, erg zelfstandig en strijdlustig. Ik hield er een uit-
gesproken mening op na en lag er nooit een moment van wakker of 
anderen het wel met me eens waren. Zo nodig sloeg ik erop los, of mijn 
tegenstander nu klein of groot was. Eigenlijk voelde ik me niet echt 
prettig op school. Ik was blij als de vakantie aanbrak en ging met diepe 
tegenzin weer terug naar school.

Ryle schrijft dat hij zich van de vakanties uit die periode maar weinig 
herinnerde. Alleen dat ze te kort duurden en dat hij ‘zichzelf zo goed 
mogelijk probeerde te vermaken’. Thuis op Park House

was ik van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat buiten. Altijd was ik aan 
het vissen, of bezig bootjes op te tuigen en ze te laten zeilen; ik prutste 



25

in de timmerwerkplaats waterwielen in elkaar; ik schoot met pijl en 
boog, sprong over sloten met een polsstok en maakte allerlei karren en 
sleeën. (…) ’s Avonds, als het donker werd, las ik net zolang totdat het 
bedtijd was – reisverhalen, avonturen, schipbreuken, beschrijvingen van 
zeeslagen en veldtochten waren mijn lievelingskost.

Hij vond het vervelend als hij bij zijn bezigheden gestoord werd, omdat 
er bezoek kwam en ‘vond het vooral een kwelling om mee op visite 
te moeten en ergens opgeprikt te zitten’. Hij was ‘niet netjes’ op zijn 
kleren en stopte zijn zakken ‘vol met grote messen en stukken touw’ 
– het droeg er allemaal toe bij dat ‘iedereen thuis blij was als mijn 
vakantie weer voorbij was’.
Wat Ryle over zijn vroegste schooltijd aan het papier toevertrouwde, 
werd kennelijk geschreven met het oog op zijn eigen kinderen, als 
die ooit zelf ouders zouden worden. Met acht jaar al van huis weg te 
moeten, is voor een kind minstens twee jaar te vroeg, schreef hij. Wijs 
geworden door eigen ervaring, benadrukte hij: ‘Liefde is een van de 
grote geheimen van een succesvolle opvoeding (…). Doe al je best om 
de genegenheid van je kind te koesteren.’4 Zijn conclusie over zijn 
eigen jaren in het basisonderwijs was: ‘In december 1827 verliet ik de 
school van ds. Jackson. Ik was aardig geschoold in Latijn en Grieks, 
maar had ook een heleboel slechte dingen geleerd, waar niets goeds 
tegenover stond.’

*  *  *

De school waar Ryle vervolgens naartoe ging, leek maar weinig op de 
pastorie van Jackson in Over, behalve dat hij er verderging met Latijn 
en Grieks. Allereerst was die een eind van huis vandaan: hij deed er 
twee dagen over om er in januari 1828 per postkoets heen te reizen. 
Eton College lag 33 kilometer ten westen van Londen. Al sinds 1441 
had het daar aan de Thames bij Windsor gestaan en het beroemde zich 
erop het grote centrum van geleerdheid van de natie te zijn. Bepaald 
niet vrolijk meldde de nieuwbakken leerling uit Macclesfield zich op 
7 februari bij dr. John Keate, de rector, om zich te laten inschrijven. 
Over enkele maanden zou hij twaalf jaar worden.

4.  J.C. Ryle, ‘The Duties of Parents’, The Upper Room (1888), Edinburgh 1977, p. 287.
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Ik had er helemaal geen zin in. Ik kende niemand van de zeshonderd 
jongens op die school. Ik was lomp, verlegen en te jong voor mijn leef-
tijd. Bovendien had ik altijd in het noorden van Engeland gewoond. Dat 
ik nu naar het zuiden moest, bracht me wel wat van mijn stuk.

Zijn vader had ervoor gezorgd dat hij geplaatst werd in het huis 
waar Edward Hawtrey de leiding over had. Dat was een van de as-
sistent-schoolleiders. Een betere keus was niet denkbaar, maar Ryle 
belandde in een gebouw ‘vol knapen uit adellijke families, of met heel 
goede relaties’ en tekende aan: ‘iedereen zal kunnen begrijpen hoe 
slecht een lompe jongen uit Cheshire zoals ik bij dat stel zou passen.’ 
Toch was het niet ongebruikelijk dat zoons uit de welvarende handels-
kringen in het noorden van Engeland naar Eton werden gestuurd. Een 
paar van zijn neven hadden er al gestudeerd en ook William Gladstone 
uit Liverpool, een paar jaar voordat Ryle arriveerde. Ambitieuze ouders 
die zich Eton voor hun kinderen konden veroorloven, beschouwden 
het als een centrum van geleerdheid, maar ook als een weg naar le-
venslange, nuttige relaties voor hun kroost. De jonge Ryle had daar 
echter geen oog voor:

Het eerste halfjaar voelde ik me uitgesproken ellendig. Als mijn vader 
had gedaan wat ik wilde, was ik met alle plezier verdwenen. Hij was 
echter zo verstandig om dat niet toe te staan, hoewel hij zich, denk ik, 
wel behoorlijk bezorgd over mij maakte.

De leerlingen op Eton werden verdeeld in twee sterk van elkaar ver-
schillende groepen. De ‘Collegers’ waren gehuisvest in het centrale 
deel van de school. Het waren er toentertijd zeventig. Van hen sliepen 
er twintig in één zaal, de andere vijftig in een zaal van zo’n 75 meter 
lang. Ryle vond het een tweederangs en hard systeem, en zegt dat de 
Collegers over het algemeen jongens ‘van een heel laag niveau’ waren. 
De andere, grotere groep waren de ‘Oppidans’. Hun ouders betaalden 
een hoger bedrag, zodat ze op andere plaatsen verspreid over de stad 
gehuisvest konden worden, zoals het huis van Hawtrey. Wat ‘alledaags 
comfort’ betreft, hadden ze daar alles wat je je maar kon wensen. Ryle 
kreeg een eigen kamer. ‘We kregen goed te eten, er werd goed voor 
ons gezorgd en we hadden nergens gebrek aan.’
‘Fagging’, een systeem waarbij jongere jongens op bepaalde uren van 
de dag werkjes opknapten voor ouderejaars, was een systeem dat op de 
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hele school van kracht was. Als nieuwkomer voelde Ryle zich er heel 
onprettig bij. Hoe langer hij echter op Eton zat, des te meer hij over-
tuigd raakte van het nut van dit systeem. Het was onder andere goed 
geschikt om adellijke knapen ‘met beide benen op de grond te zetten’.

Ik heb er een uitgesproken mening over: een bepaalde mate van ‘fag-
ging’ op de grote kostscholen kan helemaal geen kwaad. Integendeel, ik 
denk dat het juist goed is voor jonge jongens die thuis zijn gekoesterd, 
verwend en zelfs bedorven; wie is geleerd te denken dat hun eigen wil 
wet is. Nu worden ze verplicht zich te schikken naar de wensen van 
anderen. Zo leren ze de grote les die wij allemaal in dit leven moeten 
leren: dat we niet altijd kunnen doen wat we zelf willen.

In deze woorden klonk duidelijk zijn eigen ervaring als junior door. 
Hij zegt:

Van lieverlee vond ik mijn plaats. Ongetwijfeld was het heel goed voor 
mijn karakter. Het leerde me te dragen en te verdragen, veel te slikken 
en me te voegen naar de verschillende karakters en stemmingen van 
anderen.

‘Formeel mocht niemand lijfstraffen geven, behalve de rector.’ Er is 
weleens verondersteld dat ‘Keate met de zweep’ dat al te makkelijk 
deed. Ryle voegt zich echter niet in dat koor en vertelt ons: ‘Dr. Keat 
(sic) had er de wind onder, was een groot geleerde en hield de boel 
goed draaiend.’ Natuurlijk moesten de jongens zelf ook zorgen dat ze 
hun zaakjes voor elkaar hadden; het was een van de eerste dingen die 
Ryle in het huis van Hawtrey leerde. Aanvankelijk trof hij het slecht: 
een jongeman van goede komaf (later zou hij hoofd van de pauselijke 
huishoudelijke dienst worden), maar een type dat er graag op los sloeg 
en er altijd op uit was om zo’n kereltje uit het noorden te sarren, had 
het oog op hem laten vallen. Hoe houd je je zo’n bullebak van het lijf? 
Ryles jaargenoten raadden hem aan de zaak uit te vechten. Dus op een 
avond ‘zouden we voor eens en altijd de zaak beslechten; op de gebrui-
kelijke manier, dus met onze vuisten. Een groepje medestudenten keek 
belangstellend toe hoe het af zou lopen.’ Na twee, drie rondes gaf de 
bullebak aan er genoeg van te hebben. Ryle voegt eraan toe: ‘Dit was 
mijn eerste, maar ook mijn enige gevecht in mijn Eton-tijd.’ Kennelijk 
is hij nooit betrokken geweest bij het beslechten van andere geschillen 
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op de kostschool, wat doorgaans gedaan werd ‘door een gevecht op het 
gazon, in het bijzijn van twee- tot driehonderd jongens.’
Ryles bijna zeven jaren op Eton vielen uiteen in twee delen. In de eerste 
periode ‘viel ik bijna nergens door op. Er was ook niet een bepaalde 
sport waarin ik uitblonk.’ De meeste tijd zat hij stil te kijken, te luiste-
ren, na te denken en te lezen. Qua kennis en vaardigheden behoorde 
hij tot de middenmoot in de vierde klas. De grote verandering kwam 
in de laatste twee jaar, toen ‘ik er opeens uitsprong als een van de beste 
jongens van de school’. In het selecte groepje van 25 die de Eton Society 
for Debating vormden, in een kamer boven de winkel van mevrouw 
Hatton, blonk hij uit. Nu werd duidelijk hoeveel hij opgestoken had. 
Hij behoorde in de zesde klas ‘tot de allerbesten’ en ‘verbaasde iedereen’ 
door een vierde plaats te halen op het examen voor de prestigieuze 
Newcastle Scholarship (op Eton ingesteld in 1829 door de hertog van 
Newcastle). Wellicht had hij nog hoger kunnen scoren als hij minder 
tijd had besteed aan het cricketteam College XI, vooral in het laatste 
jaar, toen hij captain was. Het was niet de enige sport die hij beoefende; 
hij hockeyde ook graag en roeide. Maar cricket was zijn grote liefde. 
Een vriend die zijn assistent was, herinnerde zich later hoe goed Ryle 
op het cricketveld was. Hij vertelt dat Ryle zó krachtig kon slaan dat je 
als jongere je leven niet zeker was als je zo’n bal probeerde te houden. 
Hij sloeg enorm hard en zou dat heel zijn leven blijven doen. ‘Als we 
ergens gaan spelen, of het nu een belangrijke wedstrijd is of zomaar een 
potje, hoop ik hem altijd te kunnen assisteren, als hij me tenminste wil 
hebben.’5 Hoewel de hertog van Wellington vaak is uitgelachen om 
zijn bewering dat de slag bij Waterloo gewonnen was op de speelvelden 
van Eton, snapte Ryle wel een beetje wat hij daarmee bedoelde.
Voordat Ryles Eton-jaren ten einde liepen kon hij zeggen ‘dat er niets 
gebeurde waarbij ik niet mede de leiding had’. Dat gold ook voor het 
slechten van de muren tussen Collegers en Oppidans. Ik was, zo no-
teerde hij voor zijn nageslacht,

ambitieus en dol op invloed en macht. Ik kreeg invloed en was me daar 
ook van bewust. Eton was in die tijd, wat de jongens betreft, een perfect 
geordende republiek. Posities, titels, namen, rijkdom – het deed er alle-

5.  C.W. Furse, predikant te Staines, aangehaald in Ian D. Farley, J.C. Ryle, First Bishop of 
Liverpool. A Study in Mission Amongst the Masses, Carlisle 2000, p. 46. Furse was het hulp-
maatje (‘fag’) van Ryle. Dit systeem was van kracht op alle kostscholen en droeg ongetwijfeld 
bij tot de vorming van de jongens.
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maal niets toe. Een jongen werd beoordeeld op zijn schranderheid, of 
hij goed kon roeien of cricket spelen, lichaamskracht, een goed karakter, 
bereidheid om te schikken, of zomaar omdat hij aardig was, maar verder 
nergens op.

Het was de tijd waarin de kostschool van Rugby sterk in opkomst was, 
dankzij een aantal veranderingen die werden doorgevoerd door de jon-
ge rector, Thomas Arnold. Later in Oxford merkte Ryle dat de jongens 
van Eton ‘sterk in het nadeel waren’. De Rugby-mensen kwamen uit 
een ‘kweekplaats waar ze maximaal waren getraind en gedrild’. Het 
was het gevolg van Arnolds methode om de jongens ‘aan zijn hand te 
leiden’ en ze vaak persoonlijk te helpen en aan te moedigen. Ryle had 
op Eton veel profijt gehad van de persoonlijke adviezen van Edward 
Hawtrey. Die had zijn horizon verwijd door hem naast Griekse en Ro-
meinse auteurs ook andere werken te laten lezen. Maar die begeleiding 
was niet intensief: ‘Er was geen jongen die deze begeleider ooit zou 
beschouwen als zijn vriend of adviseur.’ Maar was Ryle toch niet een 
beetje vooringenomen? Uiteindelijk wilde hij Arnolds methode niet 
als de betere beschouwen. Want naar zijn mening zou het systeem van 
Eton toch weleens

een groter aantal mensen kunnen afleveren die in staat waren hun 
plaats in de maatschappij in te nemen en die overal inzetbaar waren. 
We werden allemaal teruggeworpen op onszelf en gedwongen zelf na 
te denken, met bijna geen hulp van anderen. Ik denk dat dit systeem 
ons onafhankelijker maakte en beter inzetbaar dan de methode die op 
Rugby toegepast werd.

Een les die Ryle op Eton geleerd heeft en die hem zijn leven lang bij 
zou blijven, was zich niet te laten imponeren door iemands naam of 
titel. Hij verliet de kostschool met ‘een instinctmatige afkeer van de 
gewoonte om mensen die niet veel waard waren, dan toch maar te eren 
om hun stand of positie’.6 Dat was een grote verworvenheid in het 
negentiende-eeuwse Engeland, waarin rang en stand toonaangevend 
waren. Die onafhankelijke opstelling zou voor Ryle later onmisbaar 
blijken.

6.  ‘Ik had nergens zo’n hekel aan als door mijn neef John Ryle Wood uitgenodigd te worden 
om naar Windsor Castle te komen, om daar de tijd door te brengen met prins George van 
Cambridge, van wie ik niet bepaald een hoge dunk had.’
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Ik vond het oprecht jammer om Eton vaarwel te moeten zeggen. Het 
laatste jaar met de daaropvolgende drie kwartalen is, in een natuurlijke 
zin, wellicht een van de gelukkigste perioden van mijn leven geweest, 
een periode die maximaal heeft bijgedragen aan de vorming van mijn 
karakter. Toch geloof ik dat het hoog tijd was dat ik er wegging; langer 
blijven zou mij niets extra’s hebben opgeleverd. Ik kende zo veel Latijn 
en Grieks als ik ooit in mijn leven gekend heb en zou over elk klas-
siek onderwerp in Oxford of Cambridge de degens met iemand kunnen 
kruisen. Het zou, denk ik, echt slecht voor me geweest zijn als ik nog 
langer op Eton gebleven was. Wie weet of dan niet veel kwade trekken 
uit mijn karakter de overhand gekregen hadden.

Dus in de zomer van 1834 stapte Ryle voor de laatste keer in de post-
koets die hem van Windsor naar Londen zou brengen. En van Londen 
reisde hij terug naar huis in Cheshire.




