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BERNARD TER HAAR.

„Eert uwe leermeesters, opdat het u welga!"

In 1856 gebeurde het te Utrecht dikwijls, dat jonge studenten,
alien theologanten, zich te een of te twee uren naar dat gedeelte
van de Oude Gracht begaven, waar men, in het hart der goede
Bisschopsstad, van ter zijde het stijllooze, moderne stadhuis, en
tegenover zich den bekenden gevel met cariatiden van een groot
modemagazijn gewaar wordt. De studenten stroomden in grooten
getale naar een gewoon burgerhuis, binnen welks muren destijds
college werd gegeven. In eene zeer weinig aanlokkelijke zaal, die
alleen zich bruikbaar toonde door eene groote ruimte, verzamelden zich een vijftig of zestig aanstaande godgeleerden. Het was
in den goeden tijd der overvoortbrenging van theologen. Vele
jonge Nederlandsche staatsburgers met bleeke gezichten en vermoeide oogen, enkele stoppelharige Duitsche en zeer weinig langbaardige Hongaarsche jongelieden, beide laatste groepen in het
genot der Utrechtsche stipendia gesteld, zetten zich dan op de
banken. Er heerschte een dof gemurmel, van stemmen, soms
klonk de luide uitroep van een min of meer levenslustigen
Muzenzoon.
Met deftigen tred kwam dan een professor in 't zwart met
witte das, te voorschijn, trad binnen zijn spreekgestoelte, en begon
met een „C ommilitones ornatissim i." Het Latijnsche handboek voor kerkhistorie, door den overleden hoogleeraar Royaards
geschreven, werd nu van doorloopende toelichting voorzien,
1
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waarbij groote uitvoerigheid, maar niet minder groote nauwkeurigheid werd aan den dag gelegd. Was het des Maandags of
Dinsdags, dan werd de Latijnsche les over H i s t o r i a E c cl es ia e Chris tiana e, na een kwartier tusschenpoos, gevolgd door
eene Hollandsche les over C hr iste lij k e Z e d e n 1 e e r, die in
den regel meer belangstelling wekte, dan de eerste. Dit verschijnsel werd minder door den aard van het onderwijs, dan
door de stemming der leergierigen te weeg gebracht. De studenten toonden zich hoe langer hoe vijandiger tegenover het
officieele Latijn, door de Utrechtsche theologische Faculteit met
buitengewone geestkracht verdedigd. Dat eene les over Christelijke Ethiek in het Nederlandsch gegeven werd, beschouwde,
men als een eeretitel voor den hoogleeraar,. en deze hoogleeraar
was Bernard ter Haar.
Nog eene tweede oorzaak tot populariteit vond deze professor
in zijn persoonlijken omgang met de Utrechtsche theologische
studenten. Het gebruik wilde, dat de jongelui „thee" kwamen
„slaan", en dat de professoren eens in het winterseizoen eene
„soirée" of een „souper" aan eenige uitgelezenen aanboden. De
hoogleeraar V i n k e werd daarin dikwijls door ziekte verhinderd,
de hoogleeraar B o u m a n onttrok er zich niet aan, maar miste
den tact om het den studenten gezellig te maken ; alleen professor Ter Haar kon eene „soirée" geven, die naar aller genoegen afliep. In de eerste plaats onderscheidde hij zich door
wereld- en menschenkennis, die bij zijne genoemde ambtgenooten te wenschen overliet, maar hem in staat stelde met allerlei
slag van jongelui om te gaan. Daarbij kwam, dat de Utrechtsche
studenten van dat tijdvak in het geheel niet onverschillig waren
voor letterkundige verdiensten. Het gold onder hen als lofspraak,
wanneer er van een medestudent gezegd werd : „hij doet veel
aan buitenlandsche litteratuur". Dat Ter Haar dichter was,
dat hij „Johannes en Thea genes", dat hij „Huibert en
Klaartje", dat hii „De Sint-Paulus-rots", slat hij „Abde l-k a d er" geschreven had, werd door de Utrechtsche studenten
met dankbaarheid gewaardeerd, zoodat er bij de aangename
bijeenkomsten ten zijnent aan Been heengaan gedacht werd, voordat er door een der gasten met jonge, onstuimige welsprekendheid een dronk aan den dichter, vooral aan den dichter van
„Huibert en Klaartje" gewijd was.
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I.
B e r n a r d t er Ha a r was een zoon uit een zeer talrijk
gezin. Zijn vader B a r e n d ter Haar stond aan het hoofd
van eene handelszaak te Amsterdam, zijne moeder Johann a
J u di t h Hamming kwam uit Arnhem, waar haar vader schout
was. De familie bestond uit een veertiental kinderen, waarvan
er zes zeer vroegtijdig stierven. Het verstandig beheer en het
goed beleid van het hoofd des huizes brachten tot eene stoffelijke welvaart, die, toen zijne kinderen opgroeiden, hem veroorloofde een buitenverblijf in de omstreken van Arnhem te
bezitten. I)
Bernard was geboren den I3den Juni 1806, en beleefde
in de eerste negen kinderjaren eene reeks van staatkundige
gebeurtenissen, welke, mocht hij zich geene voorstelling maken
van haren ernst, al lachend en spelend toch vroegtijdig die
belangstelling bij hem wekten, door hem later bij de dichterlijke behandeling der groote politieke feiten van zijn tijd getoond.
Vandaar ook, dat hij heel zijn leven zich in echt nationalen
zin Amsterdammer en Nederlander gevoelde, dat hij al de
nationale glorie in wetenschappen en letteren op den hoogsten
prijs stelde. Van daar ook zijn plan, om zeeofficier te worden.
Hij verhaalt het ons zelf 2):
„Nog levendig herinner ik mij uit mijne kindsche jaren een
„tijdperk, waarin ik het een verrukkelijk denkbeeld vond, ter
„zee te varen, om vreemde landen en volken te bezoeken toen
„de kweekschool-jongen met het blauwe en oranjelint om den
„glimmenden hoed en de leerknaap der Latijnsche scholen met
„zijne boekenplankjes op den rug, in mijne kinderlijke verbeel„ding vlak nevens elkander stonden, zonder dat ik wist te
„zeggen, wien ik het gelukkigst roemde. Hoewel de zucht
„voor het zeemansleven door den ontwakenden lust tot studie
„spoedig is onderdrukt: z66veel is daarvan nog altijd mij bij„gebleven, dat ik elken jongen zeeman met een warm gevoel
„van deelneming beschouwe.”
1) Deze bijzonderheden zijn het eerst vermeld door Nicolaas Beets in
zijn „Levensbericht van Bernard ter Haar” in de „Handelingen
der Maatschappij van Nederl. Lett." te Leiden. 1881.
2) „N aschrift, (overgenomen nit de voorrede tot den eersten druk van)
„De Sint-Paulus-rots" in „Gedichten", fol. uitgaaf, 1870, bl. 67.
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Lust tot studie, liefde voor de letteren, werd de sterk sprekende karaktertrek van den knaap. Eerst bezocht hij in zijne
geboortestad de „Fransche" school van C h a r p e n t i e r tot op
zijn twaalfde, daarna tot zijn zeventiende jaar de „Latijnsche"
school, waar de latere professor Bo s s c h a toen praeceptor was.
Een smaakvol man als deze moest op het gemoed van den
aankomenden knaap invloed oefenen. Dat hij vlijtig, vlug en
leerzaam was, blijkt uit het feit, dat hij steeds met lof en met
prijzen van de eene tot de andere klasse werd bevorderd. Dat
zijn geest zeer vroegtijdig zich bezig hield met letterkundige
uitspanningen, volgt uit een ander feit, 't welk evenzeer de
aandacht • verdient.
Ws& mij liggen twee deelen in handschrift, het eerste met
den titel: „Adversaria. Mengelingen (door) B. ter Haar.
Begonnen Mey 1821. Geeindigd Januari 1822"; het
tweede evenzoo getiteld: Adversaria. Tweede d eel. Poezij.
Begonnen Maart 1822, geeindigd Mei 1823, door
B. ter H a a r." Het eerste deel telt 348 bladzijden in quarto,
met eene zeer regelmatige, fraaie hand geschreven. Het bevat
eene afdeeling P o e z i e van 220 bladzijden, eene afdeeling Pr o z a
(van bl. 221 tot bl. 312) en een Toegi ft in verzen (van bl. 312
tot bl. 348). Het handschrift is versierd met eene staalgravure
van R. V i n k e l e s, naar eene teekening van J. W. Caspar i,
het portret van Elias Ann es Borger voorstellend met eene
tweede gravure van V i n k el e s, het portret van B e 11 a m y, me
eene gravure van Marcus (1818), het portret van Loots, en
eene gravure zonder naam van teekenaar, het portret van Huig
de Groot vertoonend. Behalve het laatste zijn deze portretten
volkomen overeenstemmend met de in staal gestoken portretten
van Feith en B ilderdij k, door Marcus en Velijii, waarmeê
J. I m m e r z e e 1 junior de beide eerste jaargangen van zijn
„Nederlandsche(n) Muien-Almanak" (1819 en 182o)
opende.
De zestienjarige leerling der Amsterdamsche Latijnsche school
vond er zijn vermaak in, een handschrift als dit aan te leggen,
en daarin verzen van zijne meest geliefde dichters uit te schrijven. Men vindt de namen van Feit h, T ollen s, La v a t e r,
Krummacher, Spandaw, H. J. Romenij, W. A.Dwars 1),
1) Deze weer dan middelmatige poeet gaf aanleiding, dat Potgi et er in
eene vroolijke bui den pseudoniem van W. D—s koos.
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Helmers, Arntzenius, Van Merken, Borger, A. Vereul,
Bilderdijk, Racine, A. Simons, Voltaire, Horatius,
A. Loosjes, Vondel, Schenk, Van Alphen, Van de
Kasteele, Bellamy, • de Lannoy, M. Westerman, Malherbe, Loots, H. van Loghem Jun., W. van Haren,
A. des Amorie van der Hoeven, Rietberg, Rousseau,
Pope, M. C. van Hall, Warnsinck, en van enkele geheel
onbekenden. Uit deze talrijke menigte van namen valt niets
omtrent de bijzondere richting van den jongen afschrijver te
ontdekken, tenzij men mocht meenen, dat de afwezigheid van
Byron — in 1821-1822 nog niet vertaald — en de herhaalde
proeven uit Racine, Voltaire, Vondel, Bilderdijk en
Horatius eene meer classieke dan romantische stemming aan
den dag leggen. Nog lets antlers volgt uit deze groote zorg in
het net afschrijven van geliefde dichtwerken. De knaap bereidt
zijne eigen loopbaan voor; hij leert de kunst van verzen te
maken door die van anderen over te schrijven I).
De verzameling der proza-fragmenten spreekt een weinig duidelijker, omdat men hier onder anderen de namen van Chd.teaubriand, Rousseau, Young, Ossian, Klopstock, Van
der Palm, Ewald, Hugh Blair, Kotzebue, Feith, Haafner, Lavater en Mme Cottin, aantreft. Het romantische in
Duitsch sentimenteelen geest heeft hier de overhand. Een enkel
citaat uit de romans van Wolff en Dek en wordt te vergeefs
gezocht. Bij de latere ontwikkeling van den dichter Ter Haar
blijft, ondanks de modern-romantische opvatting zijner stoffen,
de muze der sentimentaliteit hem somtijds oude geheimen in
het oor fluisteren. Eene zekere teergevoeligheid wordt in de
beste gedichten uit zijn mannelijken leeftijd nauwelijks gemaskerd
door eene schitterende techniek.
Het opmerkelijkst van het eerste deel dezer „Adversaria"
zijn zes gedichten, met f f f geteekend, eigen scheppingen van
den zestienjarigen knaap 2). Een dezer wordt door den
dichter „Ex tempore" genoemd, en vloeide uit zijne pen bij
een bezoek aan Muiderberg, 6 Juli 1821. Het is geen meesterstuk, maar verraadt toch aanleg:
1) Dit geval is niet zeldzaam. Torquato T ass o werd dichter, terwijl hij
bezig was de honderd zangen van zijns vaders „A madigi di F r a n c i a"
te copieeren.
2) Mededeeling van Dr. B. t e r Haar B z. te Nijmegen.
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,,Muiderberg ! 0, zalig plekje !
„Waar een stille ruste woont.
„Waar en Zee en Bosch en Velden
„'t Goddlijk werk des Scheppers melden,
„Die in hooger Heemlen troont."

Reeds in het vorig jaar (October 1820) had hij een gedicht
op Borger's overlijden, en in April 1821 eene meer kinderlijke stof: „Het Kasti es p el" gekozen. In September van dat
jaar verviel hij in den toon van F eith met een vers op „H et
s t e r v en van een g r ij Saar d", dat een naklank deed trillen
in November, toen hij een vrij uitvoerig gedicht schreef ter
eere der „M ens ch lie v en dheid". Eene ontboezeming „Aan
mijn besten, ouderen vriend, den heer W. A. Dwars"
(1821) doet uitkomen, hoe de knaap hoog opzag tegen een schrijver van den derden rang, doch alle deze kinderlijke zangen
openen nog geene schitterende vooruitzichten voor de toekomst.
Als knaap staat Ter Haar in dit opzicht niet hooger dan
Ten Kate.
Het tweede deel der „A dversa ri a" (1822-1823) telt 368
bladzijden en is versierd met de portretten van H. Toll ens
en van M r. R. Feit h, beide op ;root papier en ontleend aan
den „Nederlandsche(n) Muzen-Almanak" van Immerz e e 1. Gedichten van dezelfde zangers als in het eerste deel,
vullen dezen bundel. Onder de nieuwe namen treft men aan
D. R. Kamphuyzen, P. Nieuwland, Goethe, Gerard
Brandt, Lulofs, H. H. Klijn, Huygens, Staring, Kantelaar, Boxman, Jer. de Decker, B. Klijn, Antonides,
Da Costa, Cats, Wiselius, Rau, en Robide van der
A a. Dat een jonkman van zestien jaren reeds van alle deze
dichters het een en ander gelezen heeft, dat hij ze lief heeft en
in zijne met eigen hand geschreven bloemlezing opneemt, getuigt van zijn smaak en vroege letterkundige ontwikkeling.
Daarenboven deelt hij nu oorspronkelijke gedichten mee, die
duidelijk staven, dat hij in zeer korten tijd buitengemeene vorderingen heeft gemaakt. Hij biedt den predikant Wolterb e e k
een gelukwensch aan bij zijn zilveren feest als leeraar, schrijft
in het album van zijne zuster, bezingt een „St o r m," de
„Nedrigheid," het „Huiselijk Genoegen" en het „Huwelijk zijner zuster Wilhelmina met den heer H. J.Weij1 a n d," heft een loflied aan ter eere van „A r n h e m," waar
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hij des zomers zich vermeit in de schoone omstreken, zoodat
hij met gloed getuigen kon:
„Veld en, rijk getooide dalen !
„Heuvlen, die mijn gangen weet !
,,Bossc hen, waar ik rond mogt dwalen,
„Konde ik u 't genoegen malen,
„Dat ge mij genieten deed !" —

jubelt bij eene „Wandeling over Biljoen en Beekh u iz en," en nogmaals bij een tocht over „den 0 or spr o n g",
begint tevens Latij nsche verzen te schrij ven : „Ad J a n u m S ecundum," „Ad amicum Arnhemiae habitantem," en
voegt daarbij een vrij uitvoerigen Latijnschen brief in hexameters en pentameters: „Claudius Civilis ad julium B rig a n ticum," om zijne dichterlijke oefeningen voor 1822 en
1823 te besluiten met eene hulde aan zijn rector D r. W. J.
Zillesen, bij het verlaten van het gymnasium.
Toen hij in 1823 zijn leermeester dus huldigde, telde hij
zeventien jaren en werd hij ingeschreven als student in de
Letteren en in de Godgeleerdheid aan het Amsterdamsche
Athenaeum. In het openbaar had hij zich nog niet als een dichter
van aanleg doen kennen, ofschoon hij reeds in 1823 een gedicht
„Palestin a" schreef, dat zeer groote belofte inhield. De zeventienjarige student toont, dat hij reeds als dichter kan optreden. Men
hoore het uit deze klacht over Palestina's vervlogen grootheid:
„Waartoe, Natuur ! vol pracht ontloken ?
,,Hier straalt geen vroegre luister meer !
„Ach ! Juda's schepter ligt verbroken ;
,,zijn ster verrijst in 't Oost niet weer !
„Verlies dan, Sarons roos, uw geuren !
„Verbleek verschiete uw waas van kleuren,
„ZOO vrolijk door het groen geward !
„Vergeet, Jordaan, u voort te spoeden,
„En draag niet meer uw breede vloeden,
,,Zoo fier de Doode Zee in 't hart."

Onder de Amsterdamsche studenten verwierf hij zich goede
vrienden, eenigen tijd later zelfs eene benoeming tot lid van den
Senaat, vertegenwoordigend lichaam van het Amsterdamsche
Studentencorps. 1) Van al zijne kennissen ging hij het meest om
1) Mededeeling van Dr. B. Ter Haar B z. te Nijmegen.
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met Wernerus Immin k, later predikant te Doesburg, en H. J.
Sp ij k e r, later zijn ambtgenoot te Amsterdam. Welk eene
stemming onder deze jongelieden heerschte, blijkt het best uit
een bijzonder feit. Na het eind van het eerste studiejaar —
Augustus 1824 — maakte Ter Haar met Spij k e r een uitstapje
naar Ootmarssum, waar zij bij de ouders van hun vriend
Im mink zouden logeeren. Een „J o u r na a 1" dezer reis, door
Ter Haar opgesteld 1) leert ons het een en ander omtrent
de meeningen en denkbeelden der drie vrienden.
II.
Ter H a a r, I m mink en S p ij k e r doorwandelden in den
zomer van 1824 de heuvelachtige omstreken van Ootmarssum. Opmerkelijk is het vooreerst, dat zij noodig achten de
„Heroides" van Ovidius, Lavater's Brieven aan jongelingen en Ter Haar's dichterlijke A d v e r s a r i a op reis meé
te nemen. Dergelijke behoefte aan lectuur verraadt buitengewone
belangstelling in letterkundig genot. De vrienden zetten zich aan
het eind eener donkere laan op eene zodenbank neder, en „reciteeren" den „K ain" van Bella my, om „het sombere van de
plaats en het plechtige van den avond" te verhoogen. Zij besluiten met Spandaw's „A v on dlied". Het is alsof de muze van
F e i t h bier in stilte bij het drietal toeft.
Elders geschiedt iets dergelijks. Als Ter Haar in Tubbergen
het Huis te Eeshof ziet, denkt hij aan Fe it h's lied bij een
vervallen burcht, of aan de elegie van Matt hi so n bij een oud
bergslot. Bij de ontmoeting van eene Westindische familie te
Tubbergen denkt hij aan de „Con t e s" van Lafontaine en
aan de kluchtspelen van Kotzebue. Bij een bezoek aan de
steengroeve van Bentheim, op een rotshoogte staande, herinnert
Ter Haar zich de titelplaat van La martine's „Meditations
poetiques", en vindt hij zelfs gelijkenis tusschen het torentje
van het Hannoversche dorp Schuttrop en het torentje op de
gemelde titelplaat. Een bezoek aan het kasteel, grootendeels
rulne, bezielt hem tot een gedicht, aan het slot van zijn reisverhaal ingelascht.
1) Alij met de meeste voorkomendheid ter kennismaking toegezonden door
Dr. B. Ter Haar B z. te Nijmegen.
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Des avonds, als de vrienden met een rijtuig van Oldenzaal
naar Ootmarssum terugrijden, en de duisternis invalt „reciteeren"
zij „Van Alphen's Starrenhemel", of den „Orion" van
Ni e uwl a n d. Daar zij bij avondschemering eene katholieke kerk
te Oldenzaal bezocht hadden, herlas Ter Haar den volgenden
morgen „L e temp 1 e" van L am a r tin e. En zoo gaat het bij
alles. Wandelen de vrienden naar het een of ander dorp, en
wordt op weg een handwijzer aangetroffen, terstond brengt hij
een vers van M e s s c h e r t te pas. Maar Lamar tin e blijft de
bevoorrechte zanger, ook als de heeren des Zaterdags te huis
blijven, omdat een hunner, Sp ij k e r, den volgenden dag preeken
zal. Herhaalde malen blijkt het, dat Ter Haar Bilderdij k
leest en lief heeft, zelfs neemt hij eenige regelen uit de vertaling
van Delille's „Homme des Champs" in zijn reisverhaal
op. Als de vrienden en hun gezelschap zich des avonds na een
zeer drukkenden dag ergens buiten neerzetten, beginnen zij terstond te „reciteeren" . . . . en ondanks dit alles is er geen
zweem van overdrijving of gemaaktheid bij hen te bespeuren.
Het zijn vurige, hartelijke, zelfs gemoedelijke jonge studenten,
die natuur en buitenleven innig lief hebben — soms wat Protestantsche onverdraagzaamheid aan den dag leggen, als zij eene
katholieke kerk gezien hebben — maar in alles oprecht en zelfs
kinderlijk hunne meening zeggen, zonder iets voor elkander te
verbergen. Zij gaart den laatsten avond van hun verblijf naar
den top van een heuvel, en schrijven daar „gedachten op (hun)
scheiden en (hunne) vriendschap" in een album. Aan den voet
der bladzijde staat :
„Het vriendschapsverbond ander ons gesloten, blijve bestaan."
„Op den Heeseberg bij Ootmarssum den i September 1824."
H. J. SPIJKER.
B. TER HAAR.
W. IMMINK:

Te Amsterdam teruggekeerd, wijdde Ter Haar zich met
ongemeenen ijver aan de studie. Door zijn leermeester David
Jacob van L e n n e p aangevuurd, beproefde hij zijne krachten
aan eene prijsvraag door de Letterkundige faculteit te Groningen
uitgeschreven. In 1827 werd zijn antwoord: „C o m m en to t i o
de Heraclidarum Incursionibus in Peloponesum
earumque causis atque effectibus" met goud bekroond
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eene onderscheiding, die den eerzuchtigen jongeling van
drie-en-twintig jaren eene schoone toekomst voorspelde.
Intusschen had hij reeds in 1826 zijne theologische studien
begonnen onder den Amsterdamschen professor W. A. v a n
He ng el, en besloot hij in 1827 hem getrouw te blijven, toen
deze ter opvolging van J. v a n Vo o r s t naar Leiden vertrok.
Van Heng el sprak den 22 sten September 1827 zijne inwijdingsrede 1) uit, en weldra woonde de student Ter Haar te Leiden
in de Houtstraat bij Van Uri el 2). In het jaar zijner bekroning
te Groningen deed hij zijn candidaats-examen in de theologie 3)
Twee jaren later (1829) legde hij zijn doctoraal examen af, en
wilde nog eene dissertatie schrijven, om den doctorstitel te verwerven, toen hij, reeds candidaat tot den heiligen dienst, zijn
eerste beroep naar Eemnes-Binnen ontving 4).
Als oud-Amsterdamsch student, als Senator van het Amsterdamsche Studenten-Corps, bleef hij belangstelling toonen, zooals blijkt uit zijn vers : „MIMEN AFAN", bij gelegenheid
van een ontgroeningsfeest, in den Senaat te Amsterdam uitgesproken, en in den Leidschen Studenten-Al m a n a k van
1829 geplaatst. 5) In dit gedicht is groote vooruitgang zichtbaar.
Ter Haar had in het tijdvak 1824 tot 1829 zich voortdurend
als aankomend dichter onderscheiden. In 1827 reeds won hij
eene zilveren medaille bij een wedstrijd, uitgeschreven door het
Israelietisch genootschap: „Tot Nut en Beschaving" 6).
Het te behandelen onderwerp was „Z el fo po ffer ing". Den
eersten prijs won E. M. Calisc h, den tweeden Ter Haar.
Zoo had de theologische candidaat in hetzelfde jaar wetenschappelijke en dichterlijke lauweren gewonnen.
—

1) „De Grammatica Litterarum Sacrarum Interpretatione."
2) „Studenten-Almanak," 1828,Leyden,L.Herdingh en Zoon,b1. 39.
3) „Studenten-Almanak," 1829, Leyden,L.Herdingh en Zoon,b1. 94.
4) Tot onderwerp zijner dissertatie had hij gekozen: „T es tam e n t u m XII
Patriarcharum", 1 welk hij wederlietvarenvoor: „De Vita et Meritis
G re gorii Magn i". Ook dit plan werd niet voltooid. Later werd Ter Haar
to Leiden eershalve tot Doctor in de Godgeleerdheid benoemd, als weldra
blijken zal.
5) Bl. 118-121. Aan de Leidsche academie verheugde hij zich in de vriendschap van G. L. Lone q, later Hoogleeraar te Utrecht, en van P. M ij e r,
later Gouverneur-Generaal in Nederlandsch Oost-Indie. Zijn vriend Immink
studeerde in 1828 en 1829 met hem te Leiden.
6) Zie deel I, bl. 45-46.
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Reeds in 1826 was zijn gedicht: „H et muz ij kale in de
N a t u u r" geschreven, waardoor hij omstreeks 1838 met P o tgieter in kennis kwam I). Po tgieter erkende terstond het
talent van den jongen dichter, die welluidend aldus Italic vierde :
„Ausoonje ! vruchtbre gaarde,
„Waar heller zonnegloed
„Aan milder lucht zich paarde,
„En de altijd bloeiende aarde
r Olijf en druiven voedt."

Maar zijne fraaiste gedichten schreef hij in het tijdvak van
1826 tot 183o, toen de veelbelovende student in de dochter van
een Haagsch predikant, Johanna Maria Van Woudenberg
zijne ,.E 1 v i r e" vond. Dat Ter Haar Lamar tin e bewonderde,
bleek reeds uit zijne reismijmeringen to Ootmarssum. De romantische toon van den tijd gaf het leven aan de Elvira's en de
Minone's, die nu geheel uit de mode zijn, even als de „Alceen
en de Pindaren", die Jacob van Le n n e p nog in eere hield 2).
Ondanks de zonderlinge naamkeus van El v ir e zijn deze
verzen — eerst in 1851 uitgegeven 3). — tintelend van frischheid en jeugdige kracht. Mejuffrouw Van Woudenberg leed
menigmaal aan kortere of langere ongesteldheden, zoodat des
dichters hart in onrust klopte. Hij vraagt angstig:
„Was dat sneeuwwit waas van bleekheid, was dat afgeteekend rood
„Reeds het kenmerk van de worstling tusschen 't leven en den dood ?"

Gelukkig herstelt de zieke. De liefde doet zijne zangen stouter klinken. Hij heeft de belofte harer wederliefde ontvangen,
hij jubelt :
„Neen ! 't is geen droom ! 'k Voel op mijn lippen
„Nog tintlen d' eersten kus der min,
„'k Hoor nog dat woord haar mond ontglippen
„Als dronk ik 't bij herhaling in."
1) Het gedicht verscheen het eerst in T e s s e 1 s c h a d e" van 1838. Dit
jaarboekje beleefde Brie jaargangen — 1838, 1839, 1840.
2) „Aan een mijner kleinzoons", 1859:
„Weet, de Alceen en Pindaren
„Acht ons koel positivisme
„Zoo niet daadlijk nip voor 't dolhuis,
„Zeker gansch onbruikbre wezens."
3) „Zangen van vroegeren leeftijd en nieuwe Gedichten,"
bl. 140-173.

I2
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De „geest der Poezy" wordt vaardig over hem, want hij wordt
„Bemind van haar met wier gemis
„De levensvreugd verdorde en wegstierf voor mijn schreden ;
„Wier teederlonkend oog me een open Hemel is ;
„Voor wier behoud ik God zoo vurig had gebeden !"

Dat alles getuigt wederom, hoe de jonge man, die bescheiden
deze gedichten verborgen hield voor de wereld, twee-en-twintigjaren
later, met volkomen recht mocht zeggen, toen hij ze uitgaf: „Zoo
weinig als ik, op gevorderden leeftijd bij de herinnering dezer
liefde, of over den hier aangeslagen toon behoef te blozen, zoo
weinig reden vind ik ze thans (1851) daarom terug te houden. I)
T e r Haar heeft te midden van het bitter leed, door den
dood zijner eerste gade hem berokkend, geheel denzelfden toon
aangeslagen. Een half jaar na haar verscheiden viert hij zijn verjaardag (13 Juni 1852), en vergelijkt zijn heden en verleden. Welk
eene weelde vroeger op dien blijden dag. Hoe was de teeder liefhebbende vrouw reeds vroegtijdig vol zorg voor het huiselijk feest:
„De blijdschap leent haar spoed en kracht,
„Hoe rept de tengre hand zich bevend snel in 't kleeden !
„Eer Vader volgen kan is Moeder lang beneden,
„Waar zij „den jaarge" wacht.
,,Reeds staat de stoel, die in het Boekvertrek zal pronken,
,,De hooggevulde stoel, mij door haar hand geschonken,
„Van gloeiend purper overkleed,
„Met waaiers groen omstrikt, bij d' uchtenddisch geschoven,
„De wacht is uitgezet, of Vader komt van boven,
„En houdt het sein gereed.
Daar kraakt mijn tred. Ik boor mijn kroost van blijdschap gieren,
„'t Sneeuwt lovers voor mijn voet, en krans en vendels zwieren
„Me om 't hoofd ; doch stilte volgt weldra ;
„Mijn kindren, den voor een, gaan God in 't feestlied danken ;
„Ik drink van 't kreupelrijm de tooverzoete klanken,
„Zij spreekt ze fluistrend na."
,,Nu komt mijn drietal blij en jublend aangesprongen ;
„'t Heeft saam zich op mijn knie en aan mijn Bart gedrongen ;
„Ik torsch verheugd zoo lief een last ;
„Dan sluit ik zwijgend, daar ons beider tranen leken,
„Die van verhoord gebed en zielsverrukking spreken,
Mijn gade in de armen vast.
" 2)
„Dat was mijn blij weleer
1) „Ophelderingen" in Zangen van vroegeren leeftijd," bl. 182.
2) „G edichte n." Derde verzameling, Arnhem. D. A. Thiem e, 1866
bl. 44, 45.
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Het zal wel mogelijk zijn op het tegenwoordig standpunt der
letterkundige critiek aan te toonen, dat de een of ander
regel van dit gedicht gebrekkig is, wat stij1 en zinbouw betreft; —
misschien oppert men bezwaar tegen eene openbaarmaking van
persoonlijk leed, als deze, omdat het nu goed schijnt te
staan, „huiselijke" poezie met alle kracht te verguizen — toch
komt het mij voor, dat Ter Haar in regelen als deze — niet
zonder ontroering te herlezen voor wie een ziertje verbeelding
en een aasje gevoel bezit — zich uitmuntend als dichter heeft
gekweten. Mij dunkt dit lied zal niet verouderen. Het is eenvoudig en liefelijk van toon, het ademt de te vergeefs bespotte
Hollandsche gezelligheid, het spreekt van Hollandsch huiselijk
lief en leed ; daarenboven, de weemoed van den diepbedroefden
dichter vindt zulke aandoenlijke woorden, vloeit zoo ongedwongen, zoo onopgesmukt uit het hart van den treurenden echtgenoot, dat ik deze elegie het liefst van al de gedichten uit
latere dagen hervind, herlees, en opnieuw geniet.

Ter Haar blijft even als V a n K o e ts v e ld buiten de beweging van de jaren 183o en 1831. Zijne, academische loopbaan
was geeindigd v66r den Brusselschen opstand. Hij voerde zijne
aangebeden Johanna Maria van Woudenberg, die, zonder
eenige berekening, uit Touter goedheid des harten, den waren
weg wist in te slaan tot duurzame huwelijksharmonie, naar de
pastorie van Eemnes-Binnen. Daar was hij terstond geheel de
man van zijn beroep, met ij ver zich kwijtend van den Evangeliedienst. Daar was hij volmaakt gelukkig aan de zijde zijner
El v i r e, bescheiden de vruchten zijner dichterlijke proefnemingen in eene lade van zijne schrijftafel verbergend. Reeds had hij
menig gezang uit zijn studententijd terzijde gelegd, niet wanend,
dat men het later zou willen lezen.
Te Eemnes juichte hij bij de geboorte van zijn oudsten zoon,
ter eere der gelukkige moeder :
„Die zoo trotsch is op haar zoon
„Als op ridderband of kroon ;" —

maar van ernstige inspanning als dichter is in die jaren geene
sprake. Hij verwisselt Eemnes in 1833 voor Vlaardingen, Vlaardingen in 1835 voor Arnhem, Arnhem in 1839 voor Leiden, en
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nog is de naam van Ter Haar als dichter slechts in vriendenkringen bekend. Maar het jaar 1838 brengt hierin verandering.
Hij zelf getuigt er van in de opdracht der tweede verzameling
zijner „Gedicht en" 1) aan T o 11 ens, in 1851 als predikant
te Amsterdam geschreven. Hij deelt mee, dat Tollens „eerie
der drukproeven" van zijn tweeden bundel heeft helpen herzien ,
hij dankt hem voor den invloed op de vorming van zijn smaak
geoefend ; hij verhaalt, hoe hij als knaap in zijn eerste rijmwoede door Warnsi n ck is voortgeholpen; hoe hij vooral eene
dichtertrits — Tol lens, Sc h i 11 er en de L am a rtin e — heeft
liefgehad, en steeds zijn best heeft gedaan, om van den eerste
„de zuivere uitdrukking der gedachte" en de „heerschappij over
taal en vorm" na te volgen ; en hoe hij „reeds als predikant te Arnhem was gevestigd, zonder iets als dichter te hebben uitgegeven."
Daarna getuigt hij : „Na een stukje in de Calliope geplaatst
te hebben, werd ik, eerst door eene gunstige recensie in „d e
G ids" 2), en later door een vriendelijk en herhaald schrijven
der Redactie, als gedrongen uit mijne schuilplaats te voorschijn
te treden." Reeds wees ik er op, dat Ter Haar's gedicht :
„Het muzijkale in de natuur" de aandacht van Potgieter
op hem vestigde. Eene briefwisseling tusschen den jongen criticus, die nog maar korten tijd aan het hoofd van „d e(n) G i d s"
stond, en den reeds veelbelovenden dichter was er het gevolg
van. Ter Haar was met deze aanmoediging zeer ingenomen.
Hij zegt er in de opdracht aan Tollens het volgende van :
„Indien dan de gestrenge beoordeeling van dit Tijdschrift op
sommige jeugdige talenten ontmoedigend heeft gewerkt, de regtvaardigheid gebiedt te verklaren, dat het anderen te krachtiger
opgewekt en aangemoedigd heeft; en indien het publiek met
eenig welgevallen mijne gedichten, die sedert in het licht verschenen zijn, ontvangen en gelezen heeft, dan is het die verschijning aan deze opwekking en aanmoediging verschuldigd." 3 )
1) „Zangen van vroegeren leeftijd en nieuwe Gedichten."
Arnhem, 1851.
2) Van het bewuste stukje. Zie „G i d s," Boekbeoordeelin ge n, 1837.
bl. 110, en 1838, bl. 155 — korte recension van het Jaarboekje „C alliop e"
voor 1837 en 1838 inhoudend.
3) Ter Haar schreef deze opdracht in 1851, nadat reeds in 1847 het scherpe
en bijna vernietigende vonnis over zijn „S int-Paulus-Rots" in de(n) G i d s
„was uitgesproken. Mij dunkt, het hart van den dichter openbaarde zich hier
in voile grootmoedigheid.
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Het is een feit, dat enkele gedichten van Ter Haar sedert
1837 met een gunstig oog door P o tgi et er werden gelezen.
Reeds bleek het, hoe juist dit oogenblik voor Nederland, wat
het letterkundig leven aangaat, uiterst gewichtig was. T er Ha a r
komt nu voor het eerst zich aanmelden met een, afzonderlijk
uitgegeven, gedicht: „Johannes en Theagenes, eene legende
uit de apostolische eeuw."
Dit dichtstuk is geschreven te Arnhem in 1838, nog v66r
zijne beroeping te Leiden. In zijne opdracht : „A a n m ij n
vriend**" (Wernerus Immink) I) getuigt hij, dat hij den
moed heeft met dit gedicht voor den dag te komen, daar men
hem sedert eenigen tijd bijdragen voor enkele jaarboekjes
(„C alliop e," „T es sels c h ad e") gevraagd heeft. Zijne stof
heeft hij aan de geschiedenis der Christelijke kerk ontleend,
omdat hij overtuigd is, dat deze, „wegens hare veelvuldige
schoonheden, hare dic hterlij k e zij d e" bezit. Bij uitnemendheid dichterlij k vindt Ter Ha a r het eerste tijdperk dezer
geschiedenis, „die het naast aan den leeftijd van den Stichter
des Christendoms grenst." Hij meent er stof voor poetische
schilderingen in te zullen vinden. Hij is zich zeer wel bewust,
dat hij met zijne kerkhistorische studien geheel denzelfden weg
kiest, als Van Lennep, Oltmans, Drost en Toussaint,
doch hoopt daarenboven, dat de „zedelijk-godsdienstige strekking
„van zijn kunstwerk" — eene strekking, die hij op grond aijner
„heilige bediening" geen oogenblik uit het oog verliest — de
„gestrengheid der kritiek zal ontwapenen."
Niet onbelangrijk is het hierbij te herinneren, dat A ern out
Drost — Potgieter'senBakhuizen'svriend—eenDuitsch
werk van F. A. K r u m m a c h e r over den apostel J o a n n es
had vertaald, en dat deze er over dacht de legende van Joannes
en Theagenes „in het gewaad van een Romantisch verhaal te kleeden" 2), toen de dood hem de pen uit de handen
nam. Ter Haar kende de beroemdste schrijvers der Christelijke
Oudheid te goed, om niet te weten, wat CI em en s Ale xa ndrinus op gezag van Irenaeus omtrent Joannes en Theag en es had verhaald. Eigenaardig is het daarbij te vernemen,
dat Ter Haar in 1838 nog niets wist van Her ders bewer1) Beets, „Leven van B. ter Haar," t. a. pl. bl. 252. Noot 1.
2) „Aanteekeningen" op „Johannes en Theagenes" — (fol. uitg.
1871), bl. 100.

16

BERNARD TER HAAR.

king dezer legende onder den titel : „Der ger ett e t e J tt n glin g" i ).
Te beschrijven, hoe een Christen-jonkman, in slecht gezelschap
gevallen, tot rooverhoofdman door zijn kameraden gekozen,
alleen door de zachte vermaning van den Apo s t el J o a n n e s
zich tot een eerzaam leven bekeert ; te toonen dat een gevallene
door Gods liefde kan behouden worden, was het pastorale doel
van den dichter. Zijn toon, zijn stijl, zijne taal ademen in alles
het echt romantisch ideaal van het tijdvak — met uitzondering
van het somber-verschrikkelij ke, 't welk in Van L e n n e p 's
eerste historische legenden, in den „J o s e" van B e e t s, en in
de „R o s a m u n d e" van H ofdij k op den voorgrond treedt.
In „J o a n n e s en Thea genes"" wordt geen bloed vergoten,
tenzij in den Broom van T h e a g e n e s". Het slot luidt zeer
bevredigend
„Mijn Vader !" zegt THEAAGNES teeder,
„Ik volg u thans — niets scheidt ons weder !
„„Kom, dalen we in de vlakte neder!
„Ik wil als wachter met u gaan !"
„De roovers zien dat zwijgend aan,
„En blijven vol ontzetting staan,
„En volgen hen met dreigende oogen;
„Maar schoon ze een vloekwoord momplen mogen :
„Geen vingertop wordt er bewogen,
„Om naar den greep van 't zwaard te slaan." 2)

Zoo trad de door P otgi et er in d e (n) G i d s" •aangemoedigde
dichter te voorschijn. Zeven drukken van dat eerste, afzonderlijk
uitgegeven gedicht staafden, dat het publiek tevreden was, en
v66r vijftig jaren gretiger verzen las dan thans.
Ter Haar bleef predikant te Leiden van 1838 tot 1843.
1) „Aanteekeningen" op „Joh. en Theag." bl. 102, 103.
2) Het oordeel van Beets („Levensbericht van B. ter Haar," t. a.
pl. bl. 253) is gunstig. Het onderwerp is goed gekozen. „De gang van het
nverhaal is wat traag, afgebroken door veelvuldige uitweidingen ; de karakterontwikkeling, de opvatting der gemoedstoestanden laten te wenschen over;
„maar de kracht van taal, de keus van woorden, de vloeiende verzen zijn
„bewonderingswaardig. Misschien (heeft) de dichter zich hier en daar wat te
„veel in beeldspraak toegegeven, die zelfs in den mond van een van Theagenes'
onbeschaafde rotgezellen, in een dringend oogenblik, een tusschenzin van
„vijf versregels (heeft) noodig gemaakt, maar de Johannes en Theagenes
„heeft duidelijk in 't licht gesteld, dat de kracht van dezen dichter voorname„lijk lag in hetgeen (ook door hem) ten onrechte besehr ij v e n d e poezie
„genoemd werd, en schilderende heeten moest.”
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Hij vond er zijne oude leermeesters van H e n g e 1, Kist en
Clarisse terug. Dat hij hunne genegenheid ten voile behouden
had, bleek uit zijne benoeming tot doctor in de theologie
honor i s c au s a in 1839. Misschien vuurde deze onderscheiding
hem aan, om een wetenschappelijken arbeid te beginnen. Hij
poogde namelijk eene prijsvraag der Hollandsche Maatschappij
van Fraaie Kunsten en Wetenschappen, luidende : „Welken
invloed heeft het Christendom gehad op de poezy?" te beantwoorden ; en smaakte de voldoening, dat aan zijn stuk de gouden
medaille werd toegekend op 17 September 1842.
Dit werk is gedrukt, beter gezegd : begraven, in de „Nieuwe
Werken der Hollandsche Maatschappij van Fraaie
Kunsten en Wetenschappen" I). Het vormt een flink
boekdeel van 35o bladzijden, en biedt een zeer rijken inhoud.
Ter Ha a r had zich reeds bezig gehouden met de oude Christelijke dichters; van hunne werken had hij zelfs eene kleine
anthologie aangelegd. Hoewel de' prijsvraag een bijna onafzienbaar veld van onderzoek opende, ondernam de Leidsche predikant toch met prijzenswaardigen moed er een antwoord op te
.geven, schoon niet voornemens eene „volledige geschiedenis
der Christelijke dichtkunst" te schrijven.
Hij deelde zijne stof in drie groote hoofdstukken: de Hymnodie der eerste Christenen tot aan Gregorius den Groote;
Middeleeuwsche Christelijke poezie; en de Nieuwere Letteren
onder den invloed van het Christendom. Ontzaglijk veel stof
wordt aangeroerd. Met den oudsten hymnen-dichter At h en o g en e s beginnend, gaat hij voort, G r eg o r i u s van Nazianze, L a ct ant i u s, en P r u d en t i u s noemende, maar behandelt eenigszins
uitvoeriger A m b r o s i u s, en Gregorius den Groote, om te besluiten met het feit, dat door den invloed van het Christendom
tegenover de ciassieke kunst eene nieuwe poezie geboren is, die
zich het meest zelfstandig ontwikkeld heeft in het kerkgezang.
De Middeleeuwen beschouwt hij als het tijdvak, waarin de
poezie staat onder den invloed van het Catholicisme; hij noemt
de Latijnsche dichters uit den tijd van C har lem a gn e, de
Duitsche klooster-letteren, het Dies Irae, het Stabat Mater,
de Maria-liederen, hij onderzoekt den oorsprong van het Rijm,
hij wijdt een woord aan de Provencaalsche, Noordfransche en
1) II Deel, 2. stuk. Te Leyden bij D. du Nortier en Zoo n, 1843.
2
TEN BRINK. N -N. Letteren II.
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Middelduitsche zangers, raakt de volkspoezie der Angelsa. ksen,
aan, wijst op M a er 1 an t, en eindigt met eene vrij uitvoerige
behandeling van Dante en Petrarca.
Van de nieuwere Christelijke letterkunde kiest hij als epische
dichters: Tasso, Milton, Klopstock, Bilderdijk, Sout h e y en Pollock' s „Course of Tim e", daarna als lierdichters : Byron, Mo ore, Lamar tine, vervolgens de achttiende-eeuwsche bijbelsche poezie van een G e s s n er en een H o o g v 1 i e t ; dan
wijdt hij zijne aandacht aan het Christendom in het nieuwe drama
van Corneille, Racine, Voltaire en Vondel, om met de
Christelijke Oden-dichters en het Christelijke Leerdicht te besluiten.,
De uitkomsten van dit zeer moeilijk en zeer veelomvattend
onderzoek waren voor het jaar 1842 be won d e r e n s w a a r dig..
Ware dit boek afzonderlijk uitgekomen, het zou eene groote
gebeurtenis geweest zijn. De schrijver munt uit door eene kennisvan de letteren in het gemeen, die ten onzent op dat tijdstip
uiterst schaarsch was. Zoo is, bijvoorbeeld, zijn oordeel over
V o n d el 's bijbelsche treurspelen en Vondel's lyrische verdiensten geheel overeenkomstig met dat, hetwelk door J o n c k blo e t
na 187o werd geveld, terwijl ook het gezag van A. W. von
Schlegel en Gervinus bij Ter Haar zeer hoog staat..
Wetenschappelijke lauweren won hij in 1842 met een zoo voortreffelijk boek als dit, hoewel het van zelf spreekt, dat zijne
uitkomsten, bij gebrek aan bronnen, die ons nu ten dienste
staan 1), bijna alle waarde verloren hebben. Daarenboven, zekere

1) Zoo spreekt T er Haar (bl. 252 van zijn bekroond antwoord) met vol.-komen vertrouwen van den Bisschop H e 1 i o d o r u s als schrijver van den
roman van „T heagenes en Ch aricle a", niet vermoedende, dat Dr. Erwin
Rohde in 1876 onwederlegbaar zou aantoonen, dat H e 1 i o d o n u s nooit
Christen veel minder Bisschop, geweest is. Hij maakt melding van No n n o s
en zijne AiovuTizzd, maar kan niet vermoeden, dat de eerste wetenschappelijke uitgaaf van dit gedicht, het eerste wetenschappelijke onderzoek overNonno s' Leven, niet veer 1858 door KOchly zal worden uitgegeven. Hij
gelooft, dat L a c t a n t i u s een gedicht ,,P hoeni x" heeft geschreven, maar
weet niet, dat er twee Lactantiussen geweest zijn. Hij houdt zich bezig
met P r u d e n t i u s, en mist natuurlij k de uitgaaf van Dr. A. D r e s s e I, in
1860 verschenen, waaruit voor het eerst wetenschappelijke kennis omtrent
Pruden tius is te putten.
Voor Petrarca moet hij zich tevreden stellen met het uiterst gebrekkig bock_
van den abbe de S a d e. Dat Ossian een historisch persoon is, staat bij,
hem vast, enz.
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oppervlakkigheid, gevolg van al te omvangrijke onderzoekingen,
is hier en daar te betreuren. 1)
Na zijne wetenschappelijke overwinning in 1842, verliet hij
Leiden in 1843, om het predikantambt te Amsterdam te aanvaarden. Ter Haar had den leeftijd van zeven-en-dertig jaren
bereikt en stond op de voile middaghoogte van zijne kracht,
als schrij ver, als dichter, en leeraar. Po t g i e t er had groote
verwachtingen van hem, en nam hem onmiddellijk in den kring
der ,Girls-redactie op, waar Bakhuizen van d en Brink,
0 ltm an s, W. J. C. van H ass elt en H. Pot hem met vreugde
ontvingen, waar zij zich vroolijk maakten over de anenieme
Braga-mannen te Utrecht (1843-1844) 2). Dat hij als kunstenaar
en dichter zonder schroom aan de zijne van Po t g i e t er plaats
kon nemen, was gebleken uit de_ „A ur or a" van 1843, waarin
zijn populair gedicht van „Huibert en K1 a ar tj e" verscheen.
Hoe heugt het mij, dat de Utrechtsche studenten (1853--186o),
in hunne lief hebberij voor voordracht, dikwijls in kleineren of
grooteren kring hunne makkers boeiden, als er een aanhief:
„De rook steeg vriendelijk uit de schouw .....

om, na Huibert's en Klaartje's armoede aan geld en goederen,
maar rijkdom aan kroost, en de verzoeking hun opgelegd, te
hebben geschilderd, tot ieders voldoening te eindigen met het
flinke antwoord der moed.er :
„Och, 'k weet niet wie ik missen wou,
„Maar voel, hoe 't hart mij bersten zou
„Van schrik en rouw,
1) Zeer oppervlakkig is de verklaring (bl. 356), dat gedurende de middeleeuwen in No o r d - F r a n k r ij k „zich reeds vroegtijdig een driedubbele kring
van romans van Arthur en la table ronde, van Charlemagne en van Amadis
gevormd had". (Vergelijk mijn artikel over „A mad is-Roman s": „Lette rkundige Schetsen en Kritieken", deel XII (1884), bl. 163 en volg.)
V a n Dante sprekende (bl. 370), gewaagt hij van „F ranee s c a van R i m i n 0";
Jacopo Sannazaro heet „Attius Sincerus Sannazarius(!)", zoodat
de herder Azz io Sin cer o, die den persoon des dichters voorstelt in zijn
„L ibro Arcadic o", zijn naam afstaat aan zijn maker. Dat de Grieksche
Renaissance bij de vcrovering van Constantinopel begint, is eene vrij algemeene
dwaling geweest. De invloed van het Protestantisme op Shakespeare (bl. 437)
hangt in de lucht, terwijl zeer ten onrechte partij getrokken werd vOUr K 1 o pstock tegen Gervinus (bl. 398).
2) Voor den „G i d s" zeif heeft Ter Haar in het tijdvak van zijn redacteurschap (1843-1847) niet veel geschreven. Hij leverde eenige niet onderteekende boekbeoordeelingen.
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„Kwam een er ons te ontvallen.
„Huib! Komt de vreemdling morgen war,
„Zeg jij gerust dien rijken Heer:
„Hij krijgt er geen van alien!" 1)

Ook met dit gedicht toonde Ter Haar, dat hij niet alleen
eene „verbeterde en vermeerderde editie" van 'T o 11 e ns was, maar
tevens, dat hij behoorde tot het getal dier Nederlandsche-Hervormde predikanten, aan wie sedert de herleving na 1830 onze
nationale letteren groote verplichtingen hebben. K o e t s v el d,
Beets en H a s e b r o e k schreven de beste novellen van 1830
tot 1840. Ter Haar, Beets en Ten Kate de populairste
verzen. Dit alles kwam vooral in prachtjaarboekjes en almanakken
uit, toen en tot 1865 een zeer gezocht mode-artikel. Het verschijnen met Sint-Nicolaas van »Tesselschad e", van „M u z enAlmanak", van den „Almanak voor het Schoone en
Goed e", van „A ur o r a", van „H oll a n d" was ieder jaar eene
zaak van hoog gewicht. Daar hadden onze jongere en oudere
dichters, onze novellisten en r o m a n c i e r e s, hunne beste bijdragen voor geschreven. Het prachtjaarboekje gold toen voor
den onbedrieglijken standaard onzer letterkundige scheppingskracht. Ter H a a r's meest bekende en meest geliefde verzen
verschenen alle in almanakken, zoo als : „Elegie aan een
spelend kind" (1840), „Aan een apostel des ongeloofs"
(1841), „Aan het strand te Ka twijk" (1840), „Abd-elKader" (1849), „De Dochter van Herodias" (1850) en
„Eliza's vlucht" (1854).
Juist met deze scheppingen richtte de dichter zich tot een
zeer dankbaar publiek. De Nederlandsche Romantiek was in
vollen bloei, en de hoogste lofspraak was voor hem, die muzikale
en onmiddellijk verstaanbare verzen schreef. Behoefte aan kunstig gebouwde strophen, aan kleurenrijke beeldspraak, aan metrische sieraden, aan duistere syntactische raadselen, werd nog
niet gevoeld, omdat alles nog jong en frisch scheen in de eerste
twintig jaren der Romantiek. Gestaag echter zou Ter Haar

lot zijne teleurstelling ondervinden, dat de critiek veel hooger
eischen stelde dan het publiek.
1) Over de verschillende drukken en vertalingen van „Huibert en
Klaartje" zie: Lijst der werken van Bernard ter Haar.
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Iv.
De jaren 1843 en 1844 besteedde de Leidsche, weldra de
Amsterdamsche, predikant wederom aan het beantwoorden van
eene prijsvraag. Door het „Haagsche Genootschap tot verdediging van den Christelijken Godsdienst" was in 1843 eene gouden
medaille uitgeloofd voor een „L e e s b o e k o v er d e G e s c h i edenis der Kerkhervorming, ter bevestiging van de
Protestanten in h,un Christelijk geloof." Een groot deel
van dit werk was nog te Leiden geschreven, het slot werd te
Amsterdam voltooid. Dat ook dit werk met goud bekroond
werd, is genoeg bekend. Wel werd het in twee deelen (1844—
1845) in de „V er handelingen" van het Haagsche Genootschap uitgegeven, maar bleef er niet schuilen. Afzonderlijke
drukken stelden alle beschaafde Nederlanders in staat met dit
uitmuntend boek kennis te maken.
Uitgegeven onder den titel: „De Geschiedenis d er K erkhervor ming in tafereelen", is Ter Haar's naam als prozaschrijver in het algemeen het meest met deze schepping verbonden. De waarde er van ligt in den stijl. Het zou onrechtvaardig zijn des schrijvers grondig en nauwkeurig onderzoek
der beste bronnen van lien tijd te miskennen, doch het ongeluk
van historische geschriften, spoedig te verouderen ten gevolge
van latere ontdekkingen, drukt ook op dit bock I). Voor den
lezer, die niet bevoegd is tot wetenschappelijke critiek, blijft dit
werk voortreffelijk schoon door den kleurrijken, helderen stijl.
Het beeld van Luther — als jongeling den bijbel vindend te
Erfurt, als Augustijner monnik naar Rome reizend, als leergierig
theoloog naar Melanchton luisterend, als ketter te Worms
den strijd ondernemend tegen de machtigen en grooten dezer
wereld — bleef het langst in de herinnering leven. Ook de Zwitsersche en Geneefsche Hervorming, en de strijd van Cal v ij n tegen
Served e, zijn met gloed beschreven; doch Ter Haar 's geschiedenis der Nederlandsche Hervorming heeft door vele latere onderzoekingen van Bakhuizen vandenBrink,PaulFredericq,
M o 11, Fr uin en A cquoy thans veel van hare beteekenis verloren 2).
1) Slechts aan mannen, die van de Kerkgeschiedenis hun hoofdvak gemaakt
hebben, mag het overgelaten worden dit in bijzonderheden aan te toonen.
2) Voor velen, die Ter Haar maar vluchtig lazen, volge hier de voortreffelijke parallel tusschen Luther en Melanchton:
„Luther was driftig en opvliegend, Melanchton bedaard en gelijkmatig.
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Voortdurend bleef Ter Haar gelukkig in al wat hij deed.

In 1845 werd hij benoemd tot lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, tweede klasse, waar Da Costa schitterde, en
juistmetzijn„Aan Nederland in de lente van 1844"aller
bewondering had verdiend 1). Dat het nieuwe lid den stouten
wensch koesterde, zelfs in tegenwoordigheid van Da Cost a,
met een gedicht voor zijne mede-leden van het instituut op te
treden, is hem geenszins euvel te duiden. Reeds in 1845 vond
hij eene aanleiding. Hij beschrijft die als volgt: „Een schoone
„herfstavond des jaars 1845 had in eene stad van Gelderland
„een vriendenkring bijeengebracht. Het gezelschap bestond voor
„mij deels uit oude vrienden en bekenden, deels uit enkele mij
,onbekende personen. Tot de laatstgenoemden behoorde een
„knaap van vijftien of zestien jaren. Het korte, blauwe buis, de
„omgeslagen halsboord en daar onder luchtig omgeknoopte das,
„zijn door de zon verbrand gelaat, zijn breed geschouderde
„rug, die, in weerwil van de kleinheid zijner gestalte, aan ge„heel zijne houding eene buitengewone kloekheid gaf — dit
„alles deed mij in hem den jongen zeeman herkennen ....
„Spoedig "was ik dan ook met den kleinen matroos, die in eene
„dubbele mate mijne optnerkzaamheid tot zich trok, daar hij
L. even ras in het spreken, ails doortastend in het handelen ; M. nadenkend
bij zijne woorden, bedachtzaam in z ij ne laden. L. in zijn toorn soms geneigd
tot twist, M. de man des vredes. L. rond, voor de vuist, zich geheel vertoonend
gelijk hij is ; M. zonder onoprechtheid voorzichtig, dikwerf verzwijgende wat hij
dacht. L. moedig en op zijne geloofskracht stout, elk gevaar verachtend ; M.
beschroomder en vreesachtiger, hoewel niet ontbloot van persoonlijken moed.
L. standvastig, soms onbuigzaam en hoofdig ; M. rekkelijk en plooibaar, niet
zonder gevaar van al te toegevend te worden. L. zonder links of rechts te
zien, afgaande op zijn doel, en somtij ds nederstormende wat zich tegen hem
en de heilige waarheid verzette ; M. behoedzaam voor- en achterwaarts ziende,
en, in weerwil zijner echt liberale gevoelens, nog meer behoorende tot de
behoudende partij. L. de moedige aanvaller en bevechter der dwaling; M. de
a p o 1 o g e e t der Hervorming. L. de krachtige en kernachtige leeraar des yolks;
M. de man van smaak, de wetenschappelijk gevormde geleerde. L. de practische
theoloog ; M. zijne liefde tusschen Godgeleerdheid en Letteren verdeelende. L.
daarheengaande in den geest en de kracht van ELIA, zijne donderende stem
verheffende tegen den Baal zijner eeuw ; M. meer geneigd om bemiddelaar te
zijn, en met een bloedend hart de verdeeldheid der kerk beschouwende. L. een
PAULUS ; M. een JOANNES bij de wedergeboorte der Christelijke Kerk.”
Blz. 173, 174 en 175 van den eersten druk in de „IT andel i il g e n" van
het Haagsche Genootschap. 1844.
1) Zie boven Deel 1, blad. 104.
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„eene diepe schram boven het linkeroog had ontvangen — in
,,gesprek getreden. Hoezeer klom mime belangstelling, toen ik
„vernam, dat hij tot de ekipaadje van het Nederlandsche Bark,,schip de „Jan H end r i k" had behoord, dat in Bloeimaand
„deszelfden jaars op de St. -Pauls -R o t s, in den Zuid-Atlanti„schen oceaan was gestraiid en vergaan, en dat die schram
„,boven het oog het litteeken was eener diepe wonde, welke hij,
„bij den overtocht van het schip naar het strand, tusschen de
,,spleten eener rots bekomen had.” I)
Het spreekt van zelf, dat de jonge zeeman de held werd van
den avond. Hij verhaalde allerlei bijzonderheden, die men in
de dagbladen niet had kunnen mededeelen. De schipbreuk van
het barkschip Jan H e n d r i k, de redding der bemanning na
velerlei ellende en nood vormde inderdaad een zeer boeiend
verhaal. Den 2 8sten Mei 1845 stiet het schip door achteloosheid
van den tweeden stuurman te twee uur na middernacht op de
klippen bij de Sint-Paulus-Rots. De bemanning redde zich met
de giek en eene lijn — gespannen tusschen het wrak en het
strand — schoon vier man door het omslaan van de giek verdronken. In den morgen van den derden dag zagen de ongelukkigen een schip, waarop de eerste stuurman H. Vierow
met eenige matrozen in eene sloep — die men had kunnen
redden — in zee stak, om het schip ter hulp te roepen. Schip
en sloep verdwenen beide uit de oogen der schipbreukelingen.
.Gedurende den vijfden dag vertoonde er zich weder een schip,
dat de rots naderde. Het was the Chanc e, kapitein R o x b y,
bestemd naar Londen. In eene sloep werden toen de lijdende
kapitein H. W. E i c k e 1 b er g en zeven van het scheepsvolk naar
boord gebracht. Doch de sloep kwam niet terug en the Chance
zette hare reis voort, na verscheiden malen tevergeefs gepoogd
te hebben de rots te bereiken. Elf schipbreukelingen, waaronder
de scheepsdocter J. H a n o u J z., moesten achterblij ven. Maar
ook deze werden den 15den Juni, na negentien dagen op de rots
te hebben doorgebracht, gered. Het fregat-schip Elize, kapitein
W it l i a m S n e 11, nam ze aan boord. Daarenboven kwamen de
zes matrozen en een passagier, die met den eersten stuurman
in de sloep vertrokken waren, behouden aan ter kust van
Brazilie.
1) Voorrede tot ,,De Sint-Paulus-Rots." Amst. 1846, gr. 8°.
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Reeds op den eigen avond, toen Ter Haar het uitvoerig
verhaal van den jongen zeeman hoorde, werd hij opgewekt deze
stof in een gedicht te behandelen. Hulp werd hem toegezegd,
en het „D a g v e r h a a l" van den opperstuurman „H. Vier o w
omtrent de reis in de sloep naar Brazilie," zoowel als het
„Da g v er haal" van den scheepsheelmeester J. Ha no u Jz.,
omtrent de schipbreuk en het verblijf op de rots, werden te
zijner beschikking gesteld. Hij voegde daarbij eene ernstige
studie van de geographische bijzonderheden en voltooide, dus
voorbereid, zijne „Sin t-P a u l u s-R o t s," die in den winter van
1846 op 1847 in vele kringen eerst voor vrienden, toen in
de Hollandsche Maatschappij, daarna in uitgelezen aristocratische bijeenkomsten, en eindelijk voor de leden van de tweede
klasse des Koninklijken Instituuts ten Trippenhuize — met
buitengemeen grooten bijval werd voorgedragen.
Ter Ha ar's uitgebreidste gedicht is populair geworden in.
Nederland. Voor het einde van 1847 waren reeds drie drukken verschenen. Een paar uitgelezen plaatsen — de hulde aan Java,
dadelijk in den aanhef:
a v a! Grootvorstin dier landen !
„Die, als met saamgevlochten handen,
„Zich slingren over d'Oceaan,
„En met hun bosch- en kruidwaranden,
„In 't bochtig kronklen van hun stranden,
„De zee een krans om 't voorhoofd slaan," —
„O J

de hulde aan Amerika in den vierden zang:
„Amerika! — Welk dichtrenlied,
„Verheft tot stouter galm zich niet,
„Waar gij 't geklank uws naams laat hooren ?
„Schoon zijt ge, ontzagverwekkend schoon,
„0 Land der hemelhooge bergen !
„Gij weigert nooit na d' arbeid loon,
„Hoe luttel zweets uw grond blijft vergen.
„'t Is eeuwig zomer aan uw voet;
„En d' aard, geprikkeld door dien gloed,
„Geeft willens steeds verhoogde rente.
„T.Tw bloemengaard doorgeurt de lente,
,,Waar gij uw bergrug rijzen doet" —
en de hulde aan Brazilie in denzelfden zang:
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„O Land der onafzienbre wouden I
„Die nooit versterven, nooit verouden,
„Wier loofgordijn voor vuur der zon
„Eene ondoordringbre tente spon ;
„Naar aan wier breed-vergulde zoomen,
„Maar in wier hoog-gewelfde boomen
„De vooglen — in hun vederpracht,
Wedijvrend met den gloed der kleuren,
„Die van uw schoonste bloemen lacht —
„'t Gepluimde hoofd ten hemel beuren,
„Dat als hun halskraag vonkt van goud,
„Of 't onderdomplen in de geuren,
„Die stroomen van uw balsemhout" —

deze trits van fraaie schilderende zangen is in alle onze bloemlezingen te vinden, en vestigde voor goed den naam van T e r
Haar als dichter.
In weerwil van dit alles zou juist „D e Sint-Paulus -R ot s" hem eene groote teleurstelling brengen. „D e G i d s" gaf in het
najaar van 1847 in zijne „Boekbeoordeelingen" eene critiek,
immers van E. J. Potgieter over dit atom toegejuichte kunstwerk. Ter H a a r, sedert zijne vestiging te Amsterdam ijverig
lid der Gids -redactie, door Potgieter zelf — als vermeld
werd — tot ontplooiing van zijne dichterlijke krachten opgewekt,
verwachtte van deze zijne het allerminst eene scherpe terechtwii zing.
Potgieter's oordeel over de „S in t-P aulu s-R o t s" klonk
zeer hard. Wel kwam bier en daar een woord van lof over des
dichters „fraaie natuurbeschrijving", maar al het schoone over
Java gezegd scheen den beoordeelaar slechts „weerklank van
het proza van Kist, Veth en Boeke." 1), De hulde aan Java's
rijkdom doet hem denken aan „de integraaltjes." 2) De dichter
grijpt niet diep genoeg in den gemoedstoestand der schipbreukelingen hij vergeet te zeggen, dat de schipbreuk door plichtverzuim werd veroorzaakt; 3) hij geeft grooter plaats in het
vers aan de schildering van hemel en aarde, dan aan die van
de geschiedenis en van het lijden der schipbreukelingen ; 4) hij
1) „E. J. Potgieter's Verspreide en nagelaten werken. Uitgeg even onder toezicht van Joh. C. Zimmerman." „Kritische
Studien." II (1876) bl. 143.
2) Aldaar, bl. 141.
3) Aldaar, bl. 146.
4) Aldaar, bl. 151.

26

BERNARD TER HAAR.

bleef met zijne verzen beneden het proza van den scheepsheelmeester H an o u; I) hij heeft het drama, dat in de harten der
,ongelukkigen op de Sint-Paulus-Rots werd afgespeeld, niet gewaardeerd; hij is psychologisch zeer zwak ; hij weet geen gebruik te maken van de gegeven stof.
Het is niet te ontkennen, dat dit oordeel in enkele opzichten
volkomen juist is. Het dramatisch-psychologisch gedeelte van
T e r Haar's schepping is het zwakst. De schipbreukelingen zijn
niet flink en kernachtig genoeg voorgesteld. Zij spreken soms
in den beschaafden trant van een vroom predikant. Dit mag niet
verzwegen worden. Maar waarom dan daar niet bijgevoegd: dat het
epische gedeelte van „De Sint-Paulus-Rots" voortreffelijke
schoonheden bevat; dat de dichter zijne stof alleen episch en schilderend opvat; dat hij met zekeren schroom, om niemand der
levenden te kwetsen, de personen zelve zoo weinig mogelijk
het woord geeft. Ter Haar had in den trant van T o 11 e n s 2)
en Bogaers een verhalend gedicht geschreven, dat de gematigd romantische kleur vertoonde van „Hee mskerk's
togt naar Gibraltar" (1836), en Potgieter eischte van hem
.eene schepping, die niet alleen episch aan alle eischen moest
voldoen, maar die daarenboven in de veraanschouwelijking der
ongelukkige schipbreukelingen al de verdiensten van een aangrijpend drama zou moeten bezitten.
Tegen deze overvragende critiek 3) is slechts het alvermogend
1) Aldaar, bl. 155, 156, 163,
2) Zie de Opdracht zijner „Zangen van vroegeren leeftijd," aan
'Tollens (1851).
3) Een voorbeeld:
Bij het verhaal der schipbreuk zegt de dichter:
nDaar stond een varier naast zijn zoon,
„De stuurman, die een jongeling
„Met zijn gespierden arm omving.
„Hij ziet de bleekheid van zijn koon;
„Hij wil hem moed in 't harte spreken, •
„Maar denkt aan vrouw, aan kind en huis.
„En hoe hun alien 't hart zou breken
„Als ... de oude zwijgt, zijn stem blijft steken,
„En met de mouw van 't wollig buis,
„Heeft hij den traan, die 't oog ontspringt,
„Van 't bruin gelaat weer afgewischt,
„Terwijl hij zucht en klagt bedwingt!
enz."
„floor! naakt de giek weer? ja, zij is 't
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genie bestand. Daarenboven, de herhaaldelijk uitgesproken meening, dat bet proza der dagverhalen van den scheepsdocter
Hanou en van den eersten stuurman tiT i er o w het in eenvoud
en schilderachtigheid won van Ter Haar's verzen, klonk minstens onheusch tegenover een mederedacteur I) Ter Haar
toonde zich geraakt en diende zijn ontslag in als redacteur van
„d e (n) Gids."
De beoordeelaar zegt er het volgende van :
„Gelooft ge, dat iemand het zou hebben gewraakt, als die varier en die
zoon ons een weinig aanschouwelijkcr waren geworden, dat we niet meer
belang in „vrouw, kind en huis" zouden hebben gesteld, zoo het eene als het
andere ons niet als schaduwen waren langs gegaan en verdwenen ? Tien regels
voor den omtrek der fraaiste groep van de gansche schilderij, — het wollig
buis voor alle trekken van het kostuum, — ter aanduiding van de handing
het omvangen door een gespierden arm, — voor aangezichten slechts eene
bleeke koon en een bruin gelaat. Eer onze eigen verbeelding het overige
heeft kunnen aanvullen, hooren wij de giek alweer." T. a. pl. bl. 151.
Het tooneel valt voor in het hoist van den nacht, terwijl soms de maan
door de wolken breekt. De dichter kon moeielijk tot grooter „aanschouwelijkheid" besluiten.
1) Beets herinnert, dat Alberdingk Thijm in het „Letterlievend
M a and s c h r i ft" eene lans brak voor Ter Haar; dat daar werd aangetoond,
hoe „D e Sint-Paulus-Rot s" „een der beste poetische voortbrengselen
van het laatste tiental jaren" mocht genoemd warden; hoe T er Haar zich
als een schilder van natuurtafereelen 9p de voortreffelijkste wijze geopenbaard
had, en hoe dit voor 66n mensch genoeg was. T. a. pl. bl. 265.
Het is opmerkelijk, dat men er niet op gewezen heeft, hoe T er Haar's
schildering van Java's natuurschoon hier en daar aan onnauwkeurigheid
lijdt. 1)e waringin heet dichterlijk de waring a. De kokospalmen „Welven
hun bladeren over het hoofd der menschen", 't geen alleen van piepjonge
klapperstruiken kan gezegd warden — en aan 't eind der dichterlijke aanspraak tot Java gewaagt de dichter zelfs van
„ander palm en pisang-loover,"
den „middaggloed te ontschuilen." Dit schijnt mij even onmogelijk daar
de pisangstruik te laag en de klapperboom te hoog is — als am aan te
wi#en, waar op Java
„nog Brama's outers staan."
De dichter heeft twee jaren later (1849) zijdelings tegen Potgieter's
eritiek zijne bedenkingen laten hooren, toen bij in eene voorrede („Aan
mijn vriend voor zijn bundel „V e rz amel ing van verspreide en
o nuitg ege v en gedich ten" (1849), te kennen gaf, hoe het hem „hoogst
welgevallig" was geweest, dat men hem bij de beoordeeling van zijn „Sint Paulus-Rot s" „eene bijzondere geschiktheid voor N atuurschildering
en b es c h r ij vende Po e z i e" had toegekend. Maar hij voegt er bij, dat hij
ook „den inwendigen mensch, de verschillende gemoedstoestanden en aan-
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V.
Ofschoon hij tot zijne teleurstelling in „d e (n) G i d s" had
gelezen, waarom „d e S t. - Pa ulus-Rots geen bewijs leverde,
dat de dichter van Johannes en T h e a g e n e s was vooruitgegaan", I) liet hij zich niet' afschrikken, maar schreef hij in de
jaren 1847-1849 „Hanna" en „De moeder des Heeren,"
bestemd voor den bundel „Bij b el sche Vr o u wen", uitgegeven
door A. C. Krusem a n. Beide gedichten staan niet boven noch
beneden het vroeger voltooide kunstwerk. Ik vestig daarom
liever de aandacht op een arbeid van anderen aard. Als algemeen Voorzitter der Hollandsche Maatschappij van Fraaie
Kunsten en Wetenschappen sprak hij den r6 den September 1848
bij de opening der algemeene jaarlijksche vergadering eene redevoering uit over „Hollands bloei in Schoone Kunsten en
Wetenschappen bij het sluiten van den Munsterschen
vrede, twee eeuwen later beschouwd." 2)
In September 1848 te spreken over zulk een ondervverp,
terwijl groote staatkundige gebeurtenissen in den vreemde en op
eigen bodern plaats grijpen, schijnt een bewijs van gevoelloosheid. Het tegendeel was de waarheid. Juist over hetgeen er in
de Staten-Generaal bij den voorspoedigen arbeid der Grondwetsherziening werd gesproken, handelde deze redenaar. Het alge
meene woord: „bezuinigingdoorvereenvoudiging",woog
Ter Haar als lood op het hart, daar er over opheffing van
eene onzer hoogescholen, van hervorming des Koninklijken Instituuts werd gesproken. De geringe belangstelling in het tweede
eeuwfeest van den Munsterschen vrede 3) noopte hem daarenboven eene vergelijking in te stellen tusschen den bloei van
doeningen der ziel" poogt te schilderen en wijst op zijne gedichten : „E legie
aan een spelend kind," „Aan een apostel des ongeloofs", „Abdel-Kader" en „Aan den jongen Graaf van Parijs."
1) T. a. pl. bl. 187.
2) Opgenomen in het III deel van de „N ieuwe Werken der Hollan dsche Maatschappij v. F. K. en W." Leiden bij D: duMortier en Zoon
1845-1850, 56 bladzijden.
3) De tijden gedoogden geene feesten. Het standbeeld van den Zwijger werd
in den Haag op koude en armoedige wijze onthuld. De predikanten gaven den
31 October feestpreeken uit. Ter Haar's preek was getiteld : „D e ware
V r ij h e i d." Da Costa sprak in het Instituut (zie Deel 1. blz 111) over
1648 en 1848, en de dichter A. Beeloo gaf in de „A uror a" van 1849,
een gedicht: „De Munstersche vrede in Nederland herdacht.
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kunsten en wetenschappen in 1648 en den toestand van het
oogenblik. Al wat hij omtrent het Munstersche tijdvak zegt, is
zeer zwak. Trouwens hij had reeds in zijn voorbericht gewaarschuwd, dat men niets nieuws te wachten had, met een beroep
op de werken van Collot d'Escury, Jeronimo de Vries
en Van Kampen I). De tegenstelling — het schitterende jaar
1648 en de drukkende toestand van 1848 — de vrees, dat de
bezuinigingswoede te ver zou gaan, deden den redenaar onrechtvaardig worden tegenover het tijdvak van bloeiende letterkunde (1830-1848), waarin hij zelf leefde, en waarvan hij zelf
een sieraad was.
Geheel in denzelfden geest was ook de arbeid van Ter Haar
als voorzitter der Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut. Het Instituut voelde zich bedreigd in zijn
bestaan door een „verslag" van den Minister D on k e r C u r t i u s,
en daarom werden door een „Committe van Presidenten, Secretarissen en (van den) algemeenen Penningmeester" eenige
„Beschouwingen over den aard en den werkkring van
het Koninklijk Nederlandsch Instituut" 2)uitgegeven 3).
Men trachtte aan te toonen, wat het Instituut was, wat het deed,
wat het worden kon, en voegde daarbij eene „Lijst der verslagen aan de Regeering", en eene „Lijst der werken" door het
Instituut uitgegeven. Reeds bleek het, dat niets mocht baten,
dat T horbec k e in 1851 een eind maakte aan het Instituut 4).
In 1849 besloot de dichter voor het eerst eene „V e r z a m el i n g
1) Sommige uitspraken zijn desniettemin bevreemdend voor den tegenwoordigen lezer. Anna Roemers heet „minder(?)begaafd" dan Tesseischa.
De „jeugdige" Vondel leest Anna zijne „C o n s t a n t i n a d e" voor (?) bl. 15,
16). (V ondel telde destijds 48 jaren). Vondel schrijft zijn „L ucife r" (1654)
vOOr 1648 (?) (bl. 16). „Dordrecht draagt (ten onrechte) roem op C a t s," die
een Zeeuw was, te Dordrecht slechts van 1624-1636 woonde, maar zijne beste
levensjaren in Den Haag doorbracht. Eindelijk behoort J or d a e n s tot de
Hollandsche schilderschool (bl. 21).
2) Amsterdam, J o h. Mulle r, 1849.
3) Het Comite bestond uit de heeren : F. A. W. Mique 1, W. Vroli k,
B. ter Haar, A. des Amorie van der Ho even, C. A. den Tex, Is.
Warnsinck en J. de Vos B z. Toen in 1851 het Instituut werd opgeheven.
waren leden van de lie klasse, Ie Afd. Nederlandsche taal, Welsprekendheid
en Dichtkunde: D. J. van Lennep, M. Siegenbeek, J. de Vries, H.
Tollens, H. A. Spand aw, J. van 's Gravenw eert, J. H.Halbertsma,
I. da Costa, A. Bogaers en B. ter Haar.
4) Deel I, bl. 108, 109.
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van verspreide en onuitgegeven Gedich ten" door den
druk algemeen te maken, in 1851 door een tweeden bundel :
„Zangen van vroegeren leeftijd en nieuwe Gedichten"
gevolgd. Beide bundels bevatten de vrucht eener dichterlijke
werkzaamheid van 1826 tot 1849. De oudere stukken, van den
student en van den jongen predikant, in den teederen toon van
La mar tine geschreven, zijn ons reeds bekend.
Van de nieuweren schijnt mij „A an een apost el des o ngeloofs. Bij het portret van Dr. D. F. Strauss", het
eerst verschenen in den „M uz en-Alma na k" van 1842, wel
het zwakst. De opvatting van den wetenschappelijken arbeid eens
Duitschen godgeleerden, als een aanval op „h e t" geloof, schijnt
onhandig en oppervlakkig.. Indien de zanger op deze wijze had
willen voortgaan, zou hij herhaaldelijk genoodzaakt zijn geweest
dichterlijke klachten tegen de voornaamste godgeleerden dezer
eeuw in het midden te brengen. Ware D. F. S t r a u s s dus
poetisch te tuchtigen, wat zou er later van Ba ur, H ilge n fel d,
Colani, Reville, Scholten, Kuenen, en Tiele geworden
zijn? Om niet te spreken van Renan ! Om te zwijgen van
alle natuurphilosophen, die hun onderzoek buiten de atmosfeer
der Christelijke geloofswaarheden met schitterende uitkomsten
hebben voortgezet.
Het gedicht werd in 1842 geschreven — met deze overweging zal het best zijn te besluiten.
In deze beide bundels schuilt naast „Huib er t en Klaartj e"
al wat heeft medegewerkt, om den dichternaam van Ter H a a r
geliefd te maken: — „De dochter van Her odias", „Het
klooster op den St. Bernard", ,,Elegie aan een spelend
kind", „Abd-el-Kader" en „Bij het wederverschij nen der
Cholera" (1849). In deze gedichten treft de buigzame veerkrachtige taal des dichters, die geene enkele maal door onmacht
getroffen wordt, wel steeds uitmunt door helderheid en muzikalen klank. Hier en daar komt een lichte opwelling van weekheid en uitvoerigheid, die door een paar beknoptere en forschere
regels had moeten vervangen worden; en toch, ook nu, na zoo,
vele jaren, zal menigeen nog hart hebben voor de schoonheid van enkele trekken uit den „A bd-el- Kade r", van dien
bijvoorbeeld, in den derden zang, waar de gevangen Emir
zich een oogenblik weer vrij waant, weer aan het hoofd meent te
staan zijner duizenden, en zijn trouw ros begroet met de woorden
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„Mijn strijdhengst! Mijn strijdhengst! Hij hinnikt mij tegen,
„Hij snuift weer mijn adem, hij ruikt weer mijn kleed,
„Met vlokken van schuim overstrooit hij zijn wegen,
„Maar staat, nu ik roep, voor zijn ruiter gereed,
„Hij rekt zich en buigt zijne knie als een hemel;
„'k Omklem weer zijn zijden ; ik streel weer zijn hals;
„Ik gun hem te steig'ren, als voer hij ten Hemel ;
,,Ik gun hem te tripplen, als ging hij ten wals.
„Ik ruk nit mijn gordel mijn koppel pistolen ;
„Hij draagt mij vooruit in 't digtst van 't gewoel;
„Ik duik weer het hoofd in zijn manen verscholen,
„En kies in den kruitdamp mijn mikpunt en Joel.
„Ik dwing hem na d' aanval zich pijlsnel te wenden,
„En wijs met mijn kromzwaard mijn volg'ren het spoor;
„En spring als een panter 't legioen in de lenden,
„En breek in den ringmuur der vijanden door. .. .!"

Dat Ter Haar in verzen schilderen kan, zou, indien het
niet reeds overvloedig gebleken ware, alleen met dit beeld van
den strijdenden Emir der woestijn voldoende te bewijzen zijn.
„A b d - e l-K a d e r" wordt er daarenboven n6g des te verdienstelijker om, wijl de zanger aan zijn lust tot vermanen en stichten
bij dezen verdichten monoloog niet mocht toegeven.
Met „de Sint-Paulus-Rot s", met zijne beide bundels, had
de Amsterdamsche predikant zich een eervollen naam verworven als dichter. Een toeval wilde, dat hij eerlang, als
predikant en staatsburger, niet minder bekend zou worden door
het geheele vaderland. Ter Haar was in April 1853 voorzitter van den kerkeraad der hervormde gemeente. Door deze
waardigheid werd hij genoopt eene hoofdrol te spelen in de
bekende Aprilbeweging van 1853.
Men kent de feiten. Door de Grondwet van 1848 was de
scheiding van Staat en Kerk tot stand gekomen. Reeds in 1851
had de Pauselijke Nuntius aan de regeering medegedeeld, dat
de katholieke kerk in Nederland thans hare eigen regeling
wenschte vast te stellen, maar, dat men de meening der regeering
vroeg omtrent het Concordaat in 1829 met Koning Willem I
gesloten, thans door de omwenteling van Augustus 1830 geheel
naar den achtergrond gedrongen. Thorbe c k e' s denkbeelden
omtrent scheiding van Staat en Kerk — ondergeschiktheid van
de kerkgenootschappen aan den staatkundigen wetgever met
vrije regeling der kerkelijke belangen binnen de grenzen der
Grondwet — deden het antwoord voorzien. De regeering be-
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richtte den Nuntius, dat de Grondwet aan ieder kerkgenootschap de vrijheid gaf hare eigen regeling te ontwerpen, doch,
dat het Concordaat van 182 9 zou vervallen, wanneer de Curie
van dit recht gebruik maakte.
Vrij onverwacht kwam nu het bericht in Maart 1853, dat bij
Pauselijke breve de herstelling der Nederlandsche Bisdommen van
1559 was bevolen, en dat eerlang bisschoppen te 's-Hertogenbosch, Breda, Roermond en Haarlem, en een aartsbisschop te
Utrecht, zouden worden benoemd. In het begin van April werd
daarbij bekend, dat de Paus deze nieuwe regeling van het
katholieke kerkgenootschap in Nederland had behandeld in eene
allocutie tot de kardinalen. En juist deze allocutie klonk als
een dreigende oorlogskreet door Nederland ; men meende, dat
de Curie zich toelegde op „de algeheele herovering van Nederland, als terra Catholic a, (op) de uitroeijing der ketterij,
Protestantsche en Jansenistische, over geheel de uitgestrektheid
van ons gebied." 1) Men beschouwde de Pauselijke toespraak
als „het trekken van een smadelijke streep van bastaardij over
de glorierijke wapenschilden van heel dat Nederland, welks
geschiedenis zich tusschen de episcopale jaartallen van 1559 en
1853 beweegt." 2)
De gisting was groot. Allerlei beweegredenen vereenigden
zich, om uit deze feiten geduchte wapenen te smeden tegen
het ministerie T h or beck e, welks hoofd zich met onwrikbare
vastheid van wil aan het groote beginsel van scheiding tusschen
Staat en Kerk bleef houden. Op staatkundig gebied was in
dit opzicht niet de geringste schijn van eenige fout. Toen in
den loop van April de regeering in de Tweede Kamer geinterpelleerd werd over de instelling der Bisdommen, antwoordde de
Minister van Justitie, belast met de zaken voor roomsch-katholieken Eeredienst, (N edermeyer van Rosen tha 1), dat de
regeering zich op zuiver grondwettig standpunt plaatste, dat elk
kerkgenootschap zijne eigene instellingen met vrijheid mocht
regelen — zooals tot nog toe nimmer door de leden der Kamer
was ontkend ; dat het evenwel de taak der regeering bleef om
1) Mr. Is. da Costa. „Open brief aan Mr.G.Groen van Prinsterer
(Augustus 1854) opgenomen in de „B rie v en van Mr. I. d. C. medegedeeld
do or Mr. G r o en v an P." II deel (1873) bl. 236.
2) Da Costa, t. a. p1. bl. 236.
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toe te zien, of elk kerkgenootschap de wetten van den Staat
eerbiedigde.
Ondanks dit alles stak er in Nederland een geweldige storm
op. Ongrondwettige vrees voor de invoering der bisschoppelijke
hierarchie in de Nederlandsche katholieke kerk, protestantsche
onverdraagzaamheid en vijandschap tegen die kerk, ontevredenheid en afkeer tegen het ministerie, vooral tegen den minister
Th orb eck e 1) — aan .Wien Nederland binnen eene trits van
jaren (1850-1853) de voltooiing zijner voornaamste organieke
wetten, de Kies-, Provinciale en Gemeentewet dankte — dit
alles sloot een verbond. Er werden allerlei verzoekschriften ontworpen. Overdreven geruchten, domme beschuldigingen tegen de
regeering, laffe achterklap tegen den minister, niets werd gespaard,
om den grooten staatsman te doen vallen.
In April 1853 viel, als gewoonlijk, het bezoek van den Koning
aan Amsterdam. In de hoofdstad was, even als te Utrecht, de
protestantsche verontwaardiging groot. Dit alles aan louter bekrompenheid toe te schrijven, gaat niet aan. De geheele beweging was een verzet tegen de pauselijke allocutie, omdat met de
grootste duidelijkheid gezegd was, dat eenmaal het laatste uur
voor Protestanten en Jansenisten in , Nederland zou slaan, 2)
dat al wat Nederland groot gemaakt had in de worsteling voor
eigen zelfstandig bestaan, zou worden weggevaagd als eene
ijdele damp.
Te Amsterdam was de Aprilbeweging zeer hevig. Verstandige
mannen deelden de dwaze vooroordeelen der menigte niet,
wenschten tegen de invoering der bisdommen zich niet te verzetten, maar vatten vuur op het denkbeeld, dat de Paus ten
1) „Ik wil het bestaan van (dergelijke) gemoedsrichtingen bij een groot
gedeelte der Nederlandsche natie niet ontkennen. Evenmin wil ik den invloed,
die vooral de antibisschoppelijke richting op de Aprilbeweging in hare werking gehad heal, tegenspreken." Da Co st a, t. a. pl. 233.
2) „Niet tegen de benoeming en erkenning van Bisschoppen binnen de
palen van het Roomsch-Catholieke Kerkgenootschap, maar tegen wat de
Pauselijke Allocutie ons gedwongen had als de wezenlijke eindbedoeling vq,n
Rome's zijne daarin te erkennen, was de billijke gevoeligheid der natie gaaiide
gemaakt. Niet tegen den eenvoudigen tekst: grondwettige regeling der
Roomsch-Catholieke hierarchie in Nederland — maar tegen de commentarie
van dien tekst had het nog niet geheel ultramontaansche Nederland met zijne
ernstige bede n e quid detrimenti zich tot zijnen Koning gewend." —
Da Cost a, t. a. p. bl. 238.
3
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aanhoore van geheel Europa het glorierijk verleden van ons
oud-Nederland zonder veel plichtplegingen had ter zijde gesteld.
Dit alles blijft natuurlijk een zaak van louter g e v o e 1. Onrecht
kon de Paus niet plegen, wanneer hij, „op het tolvrij gebied
der gedachte", aan zijn kardinalen meedeelde, wat hij over de
nieuwe regeling der bisdommen in Nederland dacht.
Intusschen staat het niet vrij, om met het g e v o e 1, het gevoel
der meerderheid van een yolk, te spotten. Het feit is niet te
loochenen, dat de groote meerderheid der Protestanten in Nederland zich verontwaardigd toonde, dat de uiting dier verontwaardiging iemand moest treffen, en dat dus de staatkunde, die
alle kerkgenootschappen volgens de Grondwet hare autonomie
waarborgde, door de Aprilbeweging werd veroordeeld.
Toen het koninklijk bezoek aan de hoofdstad in April 1853.
plaats greep, hadden de Amsterdamsche predikanten groote
dingen voorbereid. Ook zij waren van oordeel, dat de officieele
allocutie ten aanhoore van alle Christenvolken uitgesproken,
niet zonder protest mocht voorbijgaan. Men ging verder, en
beweerde, dat de gelijkheid van rechten der kerkgenootschappen,
waarvan de Grondwet sprak, door de invoering en erkenning
der nieuwe bisdommen zou geschonden worden ; dat daardoor
eene suprematie aan het roomsche kerkgenootschap zou worden
toegekend, gelijk geen der andere kerkgenootschappen zich ooit
zou vermogen toe te eigenen.
Het behoeft niet aangestipt, dat deze vrees volkomen hersenschimmig bleek. In April 1853 dacht men er echter te
Amsterdam geheel antlers over. De verschillende kerkeraden
van al de protestantsche gemeenten vereenigden zich te zamen,
om tijdens het verblijf van den Koning aan Zijne Majesteit een
plechtig protest in te dienen. Uit de verschillende kerkeraden
werden twaalf afgevaardigden benoemd r), die onder den voorzitter Ter Haar vergaderden. Deze vergadering benoemde eene
commissie van redactie voor een adres aan den Koning, bestaande uit de predikanten Ter Ha a r, de Voogt en M o un i e r. Het adres zou ter teekening gelegd worden, opdat de
geheele protestantsche bevolking van Amsterdam zou kunnen
spreken.
1) Deze en volgende bijzonderheden werden mij welwillend medegedeeld
door D r. P. J. J. M o u n i e r, Emeritus-predikant der Waalsche Gemeente
te Amsterdem.
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In het adres werd geklaagd over de geheimzinnigheid van
het ministerie, dat omtrent eene zoo gewichtige zaak geen enkele
mededeeling aan de volksvertegenwoordigers had gedaan, en
over de beleediging door de pauselijke allocutie tegen de „protestantsche conscientie" geslingerd. Ter Haar was de steller
van het adres, waarin eenige wijzigingen door de Voogt en
Mounier werden aangebracht. Men legde het adres ter teekeDing in eenige kerken van Amsterdam, en verzamelde meer
dan Brie-en-vijftigduizend handteekeningen. Tal van zeer aanzienlijke Amsterdammers kwamen met hunne equipages naar
de kerk gereden, om het adres te teekenen.
Men besloot de oorspronkelijke lijsten met handteekeningen
den Koning aan te bieden in eene voor de plechtigheid passende portefeuille. Daarenboven werd besloten, dat het yolksadres niet door de afgevaardigden van de kerkeraden maar door
aanzienlijke mannen uit Amsterdam, als vertegenwoordigers der
protestantsche burgers, aan den Koning zou worden ter hand
gesteld. Ter Haar, Des Amorie van der Hoeven, de
Voogt en Mouni e r werden als leden der laatstbedoelde cornmissie aangewezen, waarbij nog een achttal der meest geachte
Amsterdammers gevoegd werd : de Heeren J h r. van Iddeki n ge, oudste wethouder, Jhr. Ho o ft van Geer es t eyn, Mr.
G. J. S c hi m m e l p e n n i n c k, rechter in het provinciaal Hof
van Noord-Holland, Mr. P. J. Te ding van Berkhou t, lid
der Provinciale Staten, rechter in de Arrondissements-rechtbank,
C. F. Gill c h e r, lid van den Gemeenteraad, en als vertegenwoordigers van den handel, de heeren Le C h e v a 1 i e r, Warn sinck en Reesse.
Het was deze commissie, die ter audientie bij Zijne Majesteit, Koning Willem III, werd toegelaten op 15 April 1853. 1)
Ter Haar bood de portefeuille met het adres en de drie-envijftigduizend onderteekeningen in originali aan den Koning.
Uit zijne toespraak blijkt duidelijk, dat men aan de eene zijde
den Katholieken de inwendige regeling van hunne kerkelijke
aangelegenheden niet misgunde, maar aan de andere beducht
was, dat de herstelling der bisschoppelijke hierarchie in Neder1) Ds. P. J. J. Mounier had de goedheid mij te berichten, dat Ter Haa r
als hoofd deter commissie, ten einde aan te toonen, dat hij niet als predikant,
maar als staatsburger kwam, het kostuum droeg van lid des Koninklijken
Instituuts — (welke instelling echter toen reeds was opgeheven).
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land de rechten van andere kerkgenootschappen zou verkorten.
Het is hier de plaats, Ter H a a r een oogenblik het woord
te geven:
„Sire! Indien de Grondwet, in weerspraak met zich zelve en
„hetgeen zij belooft, volstrekt onmagtig bleek te zijn, om de
„regten van al Uwe onderdanen op godsdienstig en kerkelijk
„gebied, tegenover elkander in het evenwigt te plaatsen, dan
„zouden wij dit wel diep moeten betreuren, en beide Vorst en
„Volk moeten beklagen, maar daarom nog geenszins vergeten,
„wat wij, als gehoorzame en vreedzame burgers, aan den Staat
„zijn verschuldigd.
„Maar, Sire! wij meenen met het volste regttemogen
beweren, dat juist die gelijkheid, waarvan de grondwet spreekt, door zoodanige invoering en erkenning
„der Hierarchie niet gehandhaafd, maar verbroken
„en geschonden zal worden. Het is onze innigste
„overtuiging, dat daardoor eene suprematie aan het
„Roomsche Kerkgenootschap zou wo4-den toegekend
„en afgestaan, gelijk geen der andere Kerkgenoot„schappen zich immer zou vermogen toe teeigenen.
„En wanneer wij met het 65ste artikel Bier grondwet, den weid„schen titel van Metropolitaan VAN Utrecht, en zelfs de benoe„ming van P a u s el ij k e Kam e r h e e r e n in verband brengen;
„wanneer wij in die grondwet lezen, dat de Koning waakt,
„dat al de kerkgenootschappen zich houden binnen de perken
„van gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat”, en vooral,
„Sire! wanneer wij ons herinneren, hoe Uwe Majesteit, volgens
„diezelfde grondwet, bij God Almachtig heeft gezworen, aan
„alle kerkgenootschappen in UW rijk gelij ke bescherming te
„zullen verleenen, dan durven wij de hoop koesteren en het
„vertrouwen uitspreken, dat aan diezelfde grondwet, door de
„wijsheid Uwer Majesteit, — bij een ernstigen wil der Regeering,
„om de bezwaren der Protestanten te wegen — nog zoodanige
„beperkingen en waarborgen voor de toekomst zullen te ont„leenen zijn, waardoor de thans dreigende gevaren afgewend,
„en de z66 hevig verontruste gemoederen weder gerustgesteld
„kunnen worden.” 1)
1) ,,Aanspraak van Dr. B. ter Haar, Predikant te Amsterdam,
a a n Z. M. den Konin g.” Gedrukt en te bekomen bij D. A 11 art (1853)
Prijs 2 cents. 100 exempl. f 1.50. -- hl. 2. 3.
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De bedoeling komt duidelijk uit. De gelijkheid van rechten
der kerkgenootschappen, volgens de Grondwet van 1848, heeft
tot aanmatigingen der Katholieken geleid. Het is wenschelijk
de Grondwet op dit punt te herzien. En zoo dit niet mocht
kunnen geschieden, verzoekt men om eene bijzondere wet op
de kerkgenootschappen, waarbij beperkingen voor het Roomsche
en waarborgen voor het Protestantsche kerkgenootschap zullen
worden vastgesteld. Niemand der heeren aanbieders van het
adres, niemand, die in Amsterdam aan de Aprilbeweging deel
nam, vermoedde toen, dat in dezen dubbelen eisch, wanneer
volledige scheiding van Staat en Kerk het leidend beginsel
blijft, eigenlijk niets anders verborgen was dan . .. . eene aanmatiging der Protestanten.
Koning Willem III had met aandacht geluisterd, nadat
hij de portefeuille van Ter Haar overgenomen, en aan een
adjudant had ter hand gesteld. Hij antwoordde met krachtige
duidelijke stem, en toonde zich getroffen door het zoo indrukwekkend gebruikmaken van het recht van petitie, waarbij zooveel
duizenden Amsterdammers tot hem spraken. Bij het einde der
audientie verzocht hij der commissie, aan alien, die zij vertegenwoordigde, te kunnen te geven, dat „deze gewichtige dag de
banden tusschen Nederland en Oranje nog vaster had aaneengesnoerd." I).
De commissie begaf zich na afloop der audientie naar de
consistorie-kamer der Nieuwe Kerk, om een versiag op te maken
voor de middag-editie der Amster d a m s c h e Co u r a n t, het
stedelijk officieel blad. Des Amorie van der Hoe v en belastte
zich met die taak, en deelde beknopt mede, „dat zijne Majesteit
„het adres met genoegen had ontvangen, als een bewijs van de
„liefde en het vertrouwen zijns yolks, zoodat deze gewichtige
„dag de banden tusschen Nederland en Oranje nog hechter had
vastgesnoerd." Aan het bureel der „A msterdam sc he Co ur an t" vernam men, dat het versiag der audientie niet mocht
worden opgenomen, voordat het door den Koning was goedgekeurd. Doch deze goedkeuring werd terstond verworven, en
weldra was de tijding der belangrijke gebeurtenis in heel Nederland bekend.
Dat sommigen, dat Ter Haar, de gewichtige politieke ge1) Mededeeling van Dr. P. J. J. Mounie r.
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volgen van dit feit niet hadden voorzien, wekt thans eenige
verwondering 1). Het antwoord van den Koning aan de twaalf
Amsterdamsche heeren kon den schijn doen ontstaan, alsof er
tusschen het hoofd van den staat en Zijne Regeering strijd bestond. Het ministerie Thor beck e wilde zelfs den schijn van
zulk een strijd geen oogenblik doen voortbestaan. Van daar een
eerbiedig schrijven aan den Koning, waarin aangetoond werd, dat
de Kroon, niet overeenstemmend met het ministerie, aan andere
ministers de taak der regeering behoort op te dragen.
De brief eindigde met deze merkwaardige woorden :
„De Grondwet verleent, naar onze overtuiging zeer
„terecht, kerkelijke vrijheid en gelijkheid van be„scherming. Wij hebben aan de grondwettige v rij„h eid Karen loop gelate n. Mocht Uwe Majesteit met de
„Grondwet of met ons stelsel van bestuur niet tevreden zijn,
„Uwe Majesteit gelieve ons te ontheffen.”
„Dat bij den ontvangen indruk een onverwijlde beslissing
„noodzakelijk is, behoeven wij nauwelijks onder de aandacht
„van Uwe Majesteit te brengen." 2)
Weinige dagen later berichtte de Staats-Courant (19 April)
de benoeming van een nieuw ministerie onder leiding van
F. A. van Hall.
VI.
Eene andere benoeming tijdens het voorjaar van 1854 werd
soms met Ter Haar's leiding der Aprilbeweging in verband
gebracht : zijne benoeming tot gewoon Hoogleeraar in de Geschiedenis der Christelijke Kerk en in de Christelijke Zedeleer
aan de Hoogeschool te Utrecht. Het schijnt mij ongeraden in
bespiegeling te treden over feiten, die officieel met elkander in
geene de minste betrekking staan. Het feit van Ter Haar's
benoeming tot opvolger van Roy a a r d s lokte velerlei meenin1) Dr. B. ter Haar Bz. te Nijmegen meldt mij, dat zijn varier, „verbaasd
„en teleurgesteld was, toen de beweging, als protest tegen de pauselijke allocutie
„op het touw gezet, den val van het kabinet Thorbecke had veroorzaakt.
„Het is ellendig !" riep hij uit. „Nu wordt de hoofdzaak : het verzet tegen de
„aanmatiging van Rome, op den achtergrond gedrongen en hebben wij onwillens
„voor Thorbecke's politieke tegenstanders de kastanjes uit het vuur gehaald."
2) Geciteerd door G. L. Kepper, „De Regeering van Koning Willem I I I". Groningen, Wolters, 1885-1888. fol. bl. 16.
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gen en beoordeelingen uit, een zeer gewoon verschijnsel bij dergelijke benoemingen. Ter Haar aanvaardde, den 26sten Juni
1854, zijne betrekking met eene rede: „D e Hi st o riae Eccl esiasticae et Theologiae moralis studio, his nostris
diebus, arctissime conjungendo"
Bij het begin van deze levensschets heb ik getracht met een
enkelen trek het beeld van den hoogleeraar Ter Haar te
teekenen. Eerbied voor den man, lien hij opvolgde, deed hem
onder den invloed zijner ambtgenooten B ou m an en Vinke
het Latijn kiezen als de taal zijner lessen in kerkgeschiedenis,
terwijl hij het Latijnsche handboek van Royaards uitbreidde
en toelichtte. Hoewel het feit te Utrecht in 1854 geene bevreemding kon wekken, was het te betreuren, dat een man van
Ter Haar's geest en geestdrift, van Ter Haar's smaak en
kennis, niet terstond de moedertaal koos voor zijn onderwijs.
De Utrechtsche studenten — in het tijdvak van 1854-1860
steeds zeer toegankelijk voor bewondering en waardeering —
hadden hem op de handen gedragen.
Het college over de christelijke zedeleer in het Nederlandsch
werd met groote belangstelling gevolgd. De persoonlijke invloed van dezen professor was daarbij niet gering. T e r
Haar had er slag van met de tweehonderd en meer theologische studenten der Utrechtsche hoogeschool om te gaan. I)
Hij was de welwillendheid zelve, zoodra een student hem
kwam raadplegen. De steller van deze levensbeschrijving heeft
er met groote dankbaarheid van te getuigen, daar Ter Haar
hem als promotor bij de verdediging van zijn proefschrift bijstond. 2) Hoezeer hij daarenboven met grooten ijver de hem
toevertrouwde wetenschappen beoefende, getuigt zijne rede als
Rector Magnificus in 1860: „Ora tio de his torica religionis
Christianae indole, hodie nimium spreta, haud sine
1) In 1856 waren er 229 Theologanten ingeschreven. Stud.-Alm. v. 1857, bl. 127.
2) De theologische Faculteit eischte in 1860 een proefschrift in het Latijn.
Aan deze wet gehoorzamend, heb ik mijn promotor op het deftigste aldus bedankt :
„Animi quoque sententia me jubet Tibi, Promotor aestimatissime, Vir
,,plurimum Venerande, Ter Haar! significare officii gratam memoriam, quae
„per omne quod in hac academia transegi tempus singulis annis crevit. Adstricto
,,mihi iamdudum ingenua facilitate et honorifica benevolentia, quibus. Tu me
,,semper movisti et tenuisti, nunc imprimis idonea est opportunitas meritam
gratiam publice persolvendi pro multis magnisque officiis mihi his
,,diebus praestitis."

BERNARD TER HAAR.

gravissimo damno contemnenda ac negligenda," en
het meest van alien zijn in 187o tot 1873 voltooid wetenschappelijk werk: „De historiographie der kerkgeschiedenis
geschetst." I)
De dichter Ter Haar toonde ook gedurende de jaren van
zijn Utrechtsch professoraat, dat hij met de toga de verplichting
niet aanvaard had te zwijgen. In 1866 verscheen de derde
verzameling zijner „G e dicht en." Vooreerst verzamelde hij vele
verspreide verzen, die in dezen of genen onzer vele almanakken — wier rijk echter reeds begon te eindigen — de aandacht
hadden getrokken. Zijn gemakkelijken versbouw, zijne vloeiende
taal, zijne prijzenswaardige eenvoudigheid, heeft hij in dezen
bundel schitterend gehandhaafd. De vrees, dat men den zestigjarigen dichter minder gewillig gehoor zou schenken („V oorred e") dan voorheen, mag overfireven geacht worden, wanneer
men let op een gedicht als „Eliza 's vlucht," (1854, „A u r or a"), een der schoonste, die ooit door Ter Haar werden
voltooid. Het onderwerp was geheel voor dezen dichter geschikt — de heldenmoed eener moeder, die het kind, dat men
haar ontstelen wil, door gadelooze krachtinspanning redt, terwij1 ze met bloedenden voet en gescheurde kleeren over het
kruiende ijs, in den losgeraakten Ohio vlucht. Zeer terecht
heeft Beets opgemerkt, dat „juist het metrum van „Eliza's
vlucht," met inkorting van den laatsten regel, den dichter
behoedt heeft voor zijn zwak tot breedsprakigheid." 2)
Slechts eerie strophe ten voorbeeld. Eliza, de vluchtende
slavin, heeft, om het verkleumde kind tot loopen aan te sporen,
een appel „met hooggekleurden Wang" vooruitgeworpen. Het
kind wordt door deze eenvoudige list verschalkt en draaft voor
zijne moeder uit.
„Z(SO wordt de weg voor 't kind verkort,
,,A1 valt hij eind'loos lang,
„Z66 wordt weer moed haar ingestort,
,,A1 blijft de toekomst bang.
1) Ik houd mij bij het oordeel van Beets, t. a. pl. bi. 297, die dit boek
noemt „het geleerdste zijner werken, (dat) door bevoegden zoo rijk een aanwinst
op het gebied der g e h e e 1 e geschiedenis en in 't Njzonder van die der
beschaving werd geacht, als (het) om de aangenaamheid van den vorm bij de
droogheid der stof aantrekkelijk (is); van het begin tot het einde boeiend,
en op dien grond luid en dankbaarlijk geprezen."
2) T. a. p1. bl. 278.
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,,En toen zij, met zijn zoetsten lath,
„Haar Harry d' appel volgen zag.
„Toen brak een glimlach, naar het scheen,
„Nog door de tranen heen."

Als classieke herinnering aan Homer o s' Andromache bij
het afscheid van Hector aan de Skaeische poort van Troje,
schuilt in deze beide laatste regels een allergelukkigste greep.
Ter Haar wijdt aan het vraagstuk der slavernij nog enkele
andere zangen in dezen bundel, en inzonderheid aan den oorlog tusschen de Noordelijke en Zuidelijke Staten van de Noordamerikaansche Republiek, wier gruwelen met enkele regels :
„De doodt rijdt op 't geschut, dat drommen nedermaait :
„Hij houdt als legervaan zijn zeisen opgestoken,
„Of trommelt op de affuit met dorre menschenknoken"

schilderachtig zijn voorgesteld.
Op het schoone lyrische gedicht „W eleer en than s" heb
ik gewezen 1), maar mag ook niet zwijgen van een ander : „O p
het k e r k hof t e R o z e n d a a l", een weemoedig woord van
afscheid bij het verscheiden van den vroeg ontslapen D e G éneste t, aldus aanheffend
„Hier in de sehaftw van lariks, beuk en linden,
„In d' opgang naar der heuvlen kruin,
„— Door de avondzon getint met wieglend licht en bruin
„Hier moest gij dan uw laatste rustplaats vinden!
„Niet aan den voet van 't blonde duin,
„En ver van Haarlem's bloemendreven,
„Waar 't eerste lied der min door U was aangeheven,
„In Holland's rozentuin."

Het gedicht, in „A u r or a" van 1862 verschenen 2), getuigt
van Ter Haar's onverzwakte, dichterlijke kracht. Sommige
zijner gedichten, zooals : „B lik op Par ij s van het kerkhof
Pere la Chaise", met deze strafrede:
„6

Stad des ongeloofs ! met uw verniste zonden
„Een wit gepleisterd graf gelijk!"

en de terechtwijzing aan Ernest Rena n, kunnen er alleen
door voor de huisgenooten van des dichters geloof.
1)
2)

Zie boven bl. 12.
Later in Van Vloten's „Dieht en Ondieht", II.

42

BERNARD TER HAAR.

In het algemeen heeft T e r Haar in dezen bundel ondanks
-zijne zestig jaren zich gehandhaafd op de hoogte van zijn
vroeger verkregen roem. Nog steeds klopt hètzelfde gevoelige,
edelmoedige hart voor alles, wat menschelijke geestdrift en
menschelijke deernis kan wekken. Maar deze uitmuntende eigenschappen kunnen de natuurlijke schaduwzijden van zijn talent
niet verbergen : overgevoeligheid, ras tot weekheid ontaardend;
breedsprakigheid, soms met deftige gemeenplaatsen pronkend;
onverstoorbare statigheid, dikwijls tot stijfheid inkrimpend. Toch
ook, aan de andere zijne, waardeert men wederom denzelfden
vloeienden, aangenamen versbouw, dezelfde helderheid in de
uitdrukking der gedachte, denzelfden edelmoedigen strijd voor
.de edelste belangen der menschheid.
Schoon de dichter met deze uitgaaf afscheid genomen had
van zijne lezers, zou hij dertien jaren later een jaar voor
zijn verscheiden, hen iiogmaals verrassen met een bundel
.„Laatste gedich ten".
Ter Haar heeft tot 1874 zijn ambt van hoogleeraar vervuld, maar werd toen door „blijvende ongesteldheid" (chronische
bronchitis) genoodzaakt, acht-en-zestig jaren oud, zijn emeritaat
te nemen. Huiselijke rampen werden hem niet gespaard. In datzelfde jaar (Maart 1874) overleed zijne tweede echtgenoote,
Helena Elisabeth Roering, weduwe van den heer D. L.
Jonquiere, met wie hij (to November 185 4) hertrouwde, en die
in de twintig jaren van beider tweede huwelijk door gedurige
ongesteldheden haar echtgenoot vele uren vol ernstige zorgen
deed doorleven. Nog zes jaar ongeveer leefde hij in stille rust
te Velp op zijne villa Re fu gi u m. Zijne kwaal veroorloofde
hem niet, ernstige studien te ondernemen, van daar zijn terug-keer tot de poezie, de eerste liefde reeds van den knaap. Zijne
„L aatste Gedichte n" (1879) zijn echter niet alle in de
laatste zes jaren geschreven. Hij neemt enkele tot nog toe onuitgegeven verzen, t) zelfs vertalingen van 1826 op, voegt daarbij
een gelegenheidsgedicht op de verbroedering van Noord- en
Zuid-Nederland, tijdens het tweede Taal- en Letterkundig Congres te Amsterdam uitgesproken (185o), en voltooit de uitgaaf
met zijn jongste stukken.
1) Waaronder eenige fraaie fragmenten uit oud-christelijke dichters
J uvencus, Prudentius, Avitus, Eugenius Minor, Fortunatus, en

Johannes Damascenus.
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Volkomen te recht heeft Beets 1) een allerliefst vers van
den grijsaard geprezen, „Achttien jare n" (Januari 1876),
waaruit blijkt, dat een bevallige kleindochter de trouwe hulp
voor haar grootvader was. Geheel in den ouden toon klinkt het
„Achttien jaren ! Achttien jaren!
„Als de gansch volbloeide maagd,
„Wordt gevierd als een vorstinne,
,,Die haar kroon en schepter draagt.
„'t Heuglijk feest van achttien jaren
„Drukt thans op uw blonde haren,
„Mijn JOHANNA ! ook die kroon,
„En zij staat U lief en schoon :
„Doch U werd in 't jonge leven
„Nog een andre kroon gegeven :
„En met wondergoed succes
„Tradt gij op als huisvoogdes!

„Ach! wat zou ik toch beginnen,
„Stumperd op mijn ouden dag!
„Zoo het net gestreken linnen
„Door uw zorg niet voor mij lag?)
„Ach ! hoe lang zou de avond duren,
„Met zijn sleep van kruipende uren,
„Na den sombren winterdag,
„Zoo 'k niet IJ, met heldren lath,
„Die van zorg noch smart wil weten,
„Die mij de uren doet vergeten,
„Tegenover mij gezeten,
„Aan mijn disch of schenkblad zag ?"

Niet minder treffend, en tegelijk vol weemoed, is een ander
gedicht, „V riendschapstrou w e" (Maart 1876), door eene
treffende gebeurtenis uitgelokt, door den dood van zijn boezemvriend 'V ern er us Immin k, die op Re fu gium stierf, toen
hij eene woning zocht te Velp, om er zijne laatste dagen in
gezelschap van den ouden vriend zijner jeugd door te brengen.
Voor het overige blijft de grijsaard de gebeurtenissen in Staat
en Kerk met belangstelling waarnemen. Zijne verzen op den
dood van Prins H e n d r i k, en het tweede huwelijk van onzen
Koning getuigen er van.
Het allerlaatst deed Ter Haar zich hooren in den familie,en vrienden-kring, toen hij den 23sten Mei 188o het herinnerings1) T. a pl. bl. 291.
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feest vierde van zijn eerste optreden als predikant te Eemnes,
voor v ij ft i g jaren. Hij verheugde . zich op dien dag in „treffende bewijzen van waardeering", in „de overvloedige betooning
der kinderlijke liefde ;" hij beleefde „een der schoonste en gelukkigste dagen zijns ouderdoms ;" hij was dankbaar voor alles
wat hem ten deel viel ; eerie sombere gedachte kwelde hem
echter — de toestand der K e r k, die door tweedracht, ongeloof
en dweperij dreigde ten onder te gaan.
Voor vijftig jaren had hij het predikambt onder zoo geheel
andere omstandigheden aanvaard. Zijn heerlijk ideaal der christelijk hervormde kerk scheen in damp vervlogen. Het was daarom
dat hij op dit schoone feest eene weemoedige klacht deed hooren
over den noodlottigen toestand der kerk, die hem op het punt
scheen van in puinhoopen te vallen, zoodat hij met deze diep
ontroerende klacht eindigt
,,'k Zie haar op 't diepst verneerd, ten spot van wie haar haten ;
„De liefde kwijnt, de hoop vlucht peen,
,,De godsdienst sterft bij wie geheel 't geloof verdween.
„Die met een kouden lath de kerk, die zij verlaten,
„Nog wreed op 't harte treen.
,,Zou redding mooglijk zijn? Stil hopend blijf ik wachten,
„Of 't oog een lichtstraal scheemren ziet?
,,Dit troost me: „A1 springt de vorm, de kerk is 't Godsrijk niet!"
„Of: „Later zingt de kerk, met weer verjongde krachten,
„Nog haar verrijsnislied !"
„Of moet, ras na mijn dood, de laatste pijler zinken,
„0, sterve ik daarvan onbewust,
„Door u mijn Kindren, voor het laatst vaarwel gekust!
„Dan fluistert ge op mijn graf — schoon daar een
traan moog blinken. —
„Goddank, dat hij nu rust !" 1)

Een half jaar later ontsliep de vier-en-zeventigjarige dichter;
— hij werd ter aarde besteld op hetzelfde kerkhof te Rozendaal, waarvan hij zoo weemoedig getuigde bij den dood van
de Genestet.
Ter Haar laat de herinnering na van een rechtschapen en
edel mensch. Hij was eenvoudig en dacht zeer bescheiden over
zijne eigen verdiensten. Zijne levensbeschouwing was in hoofd1) „De Berk. Op mijn Herinneringsfeest. 23 Mei 1830-1880."
Niet in den handel.
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zaak optimistisch ; hij geloofde aan het schoone en goede
rondom hem, hij geloofde aan de verdiensten van anderen.
Hij waardeerde steeds het achtenswaardige, het uitstekende in
zijne tijdgenooten. Hij . toornde alleen als men hem zijne idealen,
zijne heiligdommen wilde ontrukken — van daar zijne klachten
over Straus s, over Rena n, over den toestand der Nederlandsche hervormde kerk. Eene negatieve critiek was hem een
gruwel, omdat hij, teergevoelig in hooge mate, vreesde, dat men
eenmaal al wat hem edel en groot voorkwam tot in het stof
zou omverhalen.
Wat men er van denke, het optimisme van een man als T e r
Haar getuigt van een beschavingstoestand der Nederlandsche
geesten, die zeer zeker in ootmoed en nederigheid ver boven
het optimisme van lateren tijd te verkiezen is. Want in waarheid is dit laatste een optimisme, dat alleen in zich zelven
gelooft, dat het optimum in eigen meening vindt, en daar
buiten niets van het bestaande goed acht. Dit optimisme leeft
van afkeer en minachting voor wat zich in het verleden of
heden voordoet, en wenscht de toekomst naar zijn eigen beeld
te verscheppen. Het optimisme van Ter Haar vindt het
optimum niet in zich zelven. Ter Haar ziet zijn optimum
in de scheppingen van manners, die in Staat, Kerk of Kunst
hem hebben getroffen, en zijn vriendelijk hart hebben vertroost.
Het oude optimisme vond zijn evangelie in de schoonheid,
die anderen openbaarden ; het nieuwe optimisme vindt de schoonheid nergens dan in zich zelf. Het oude zag de wereld en de
menschen meestal met liefde en bewondering, het nieuwe beschouwt ze in den regel met geringschatting en trots.
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1821-1822. „Adversaria. Mengelingen door B. t er Haar.
Begonnen Mey 1821. Geeindigd Januari 1822." 'Handschrift. 4°. 348 bl.
1822-1823. „Adversaria. II deel. Poezy. Begonnen Maart 1822,
geeindigd Mei 1823, door B. ter H a a r." Handschrift.
4°. 368 bl.
1823. (Oudst gedrukt gedicht :) „Palestina" — geschreven op
zeventienjarigen leeftijd, verschenen in „Zangen van vroegeren leeftijd en nieuwe Gedichten." Zie 1851.
1824. „Verhaal van mijn vertoef to Ootmarssum van den I9den
Aug. tot den 3den Sept. 1824." Handschrift. 4°. loo bl.
1827. „Commentatio de Heraclidarum Incursionibus in Peloponnesum earumque causis atque effectibus." Met goud bekroond antwoord op eene prijsvraag der Groningsche
Academie — opgenomen in de Annales dier Hoogeschool van 1827.
1827. „De Zelfopoffering." Met zilver bekroond antwoord op
eene prijsvraag van het Amsterdamsche Genootschap
„Tot Nut en Beschaving" — opgenomen in het derde
deel van de werken dezer vereeniging.
1838. „Johannes en Theagenes. Eene legende uit de Apostolische eeuw." Arnhem, I. A. Nijhoff, 1838, gr. 8°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1839, gr. 8°.
Derde druk, aldaar, bij denzelfde, 1846, gr. 8°.
Vierde druk, aldaar, bij denzelfde, 1856, post 8°.
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Vijfde druk, aldaar, bij D. A. Thieme, 1871, fol.
Zesde druk, Den Haag, bij denzelfde, 1878, post 8°. (Volksuitgaaf)._

1838. „Elvire's geboortedag." (Geschreven in 1830), in „Tesselschade" van 1838, bl. 39.
1840. „Dichtregelen bij den flood van den hoogleeraar J. H.
van der Palm, na de bijwoning zijner plechtige uitvaart,
den 12 den September 1840." Leiden, C. C. van der Hoek,.
1840, gr. 8°.
1841. „Nieuwjaarswensch van Leidens Weezen voor het jaar 184T.".
1841. „Abraham de Aartsvader." Nieuwe en herziene uitgave,,
met aanteekeningen, eene levensschets des Dichters en
eene letterkundige geschiedenis des werks." Nijmegen,
J. F. Thieme, 1841, gr. 8°.
1842. Proeve van beantwoording der vraag : Welken invloed.
heeft het Christendom gehad op de Poezy ?" Bekroond
door de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten
en Wetenschappen. Opgenomen in de „Nieuwe Werken"
der Maatsch. 2 e deel. 1843.
1844. „Huibert en Klaartje. Eene vertelling." Met so houtgra-vuren van Van Hove, Kachel en Weissenbruch.
Geteekend door R. C r a e y van g e r. 's-Rage, K. Fuhri,.
1844, 16°. Deze uitgaaf is de . tweede druk, daar de eerste
verscheen in „Aurora" van 1843.
Derde druk, Haarlem, C. Zwaardemaker, 1858, 12°.
Vierde druk, Arnhem, D. A. Thieme, 1871, fol.
Vijfde druk, Den Haag, bij denzelfde, 1878, post 8°. (Volksuitgaaf)..
Vertaald in het Engelsch en in het Hongaarsch.
Vertaald in het Boeren-Friesch : „Hobbe en Blaerke, fry neifolge
fen W. D ij k s t r a." In handschrift den Dichter aangeboden ; overgegaan in het bezit van wijlen zijn oudsten noon Dr. B. ter Haar Bz.,
laatst predikant to Nijmegen.

1844-1845. ,, D e Kerkhervorming in tafereelen geschetst," opgenomen als bekroond antwoord in de „Verhandelingen,
uitgegeven door het Haagsche genootschap tot verdediging van de Christelijke Godsdienst, na deszelfs 5o-jarig
bestaan." 's-Hage, de Erven J. Thierry en C. Mensing &
Zoon, 1844-1845, gr. 8°.
Tweede druk, Amsterdam, S. J. Prins, 1846, 2 dln. gr. 8°.
Derde druk, aldaar, Erven S. J. Prins, 1846, 2 din. gr. 8°.
Vierde vermeerderde druk, aldaar, Ten Brink & De Vries, 1849,
2 din. gr. 8°. (met register).
Vijfde druk, aldaar, bij dezeifden, 1854. in den deel. 8°.
Vertaald in het Duitsch : „Die Reformationsgeschichte in Schilde-
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rungen. Aus dem Hollandischen von C. Gros s. Gotha. F. A. Perthes.
1856, 2 Bande. gr. 8°.

1846. „De Sint-Paulus-rots." Dichtstuk gevolgd door een nauwkeurig verhaal der Schipbreuk van het Nederlandsch
barkschip Jan Henderik in Bloeimaand 1845, opgemaakt
uit de papieren van den scheepsheelmeester J. Hanou Jr.
en den opperstuurman H. Vierow." Amsterdam, G. W.
Tielkemeijer en W. Willems, 1846, gr. 8°.
Tweede druk, aldaar, bij dezelfden, 1847, gr. 8°.
Derde druk, aldaar, bij dezelfden, 1847, gr. 8°.
Vierde druk, aldaar, bij dezelfden, 1856, post 8°.
Vijfde druk, Arnhem, D. A. Thieme, 1871, fol.
Zesde druk, Den Haag, bij denzelfde, 1878, post 8°. (Volksuitgaaf).
Zevende en achtste druk in Gedichten. Leiden, A.W. Sijthoff 1889, 1894.

1847-1849. „Hanna" en „De Moeder des Heeren." Op verzoek
van A. C. Kruseman geschreven voor den bekenden bundel: „Bijbelsche vrouwen." Haarlem, compleet 1852, gr. 4°.
Later herdrukt in de verschillende bundels en in de folio-uitgaaf van 1871.

1847. „Voorrede", voor de Bloemlezing uit de Parabelen van
F. A. K r u m m a c h e r. Naar het Hoogduitsch door J. 0.
Joss e f." Amsterdam, J. C. van Kesteren, 1847, post 8°.
1848 „Hollands bloei in Schoone Kunsten en Wetenschappen
bij het sluiten van den Munsterschen vrede, twee eeuw en
later beschouwd. Eene voorlezing." Leiden, Du Mortier
& Zoon, 1848, gr. 8°.
1848. „De ware, boven alles begeerlijke vrijheid door Christus
verkrijgbaar. Leerrede over Johannes VIII : 36." Amsterdam, P. Kraay, 1848, gr. 8°.
1848-1853. „Verspreide Leerredenen," als : „God van den
Hemel zal alles doen gelukken." — „Ziet, hij bidt." —
„Zijn er ook weinigen, die zalig worden?" — in „Evangelische Leerredenen,'' uitgegeven bij Van der Wiel, Arnhem, 1848-1853, gr. 8°.
1849. „Beschouwingen over den aard en den werkkring van

het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. Uitgegeven door
Leden van het Committe van Presidenten, Secretarissen
en Algemeenen Penningmeester". Amsterdam, Johannes
Miller, 1849, gr. 8°.
Als Voorzitter der Tweede Klasse (Nederlandsche Letterkunde en.
Geschiedenis) had B. Ter Haar een groot aandeel in de samenstelling van dit verweerschrift.
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1849. „Gezangen bij het 25-jarig bestaan van het Nederlandsch
Genootschap: Tot zedelijke verbetering der Gevangenen"
(geteekend : B. t. H.). Zonder plaats. 1849, 8°.
1 849. „Verzameling van verspreide en onuitgegeven Gedichten".

Arnhem. Is. An. Nijhoff, 1849, gr. 8°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1850, gr. 8°.
Derde druk, aldaar, bij denzelfde, 1852, gr. 8°.
Vierde druk (in vereeniging met een bundel van 1851), aldaar.
Is. An. Nijhoff & Loon, 1857, 2 dln, met portret, gr. 8°.
Vijfde druk, aldaar, D. A. Thieme, fol. 1871.
Zesde druk, Den Haag, bij denzelfde, post 8°. 1878. (Volksuitgaaf.)
Zevende en achtste druk in „Gedichten." Leiden, A. W. Sijthoff,
1889 en 1894.

1849. „Bijdrage" in „Bemin elkander. Bijdragen van J. J. L.
ten Kate, B. T. Lublink Weddik,C.Leendertz en
B. ter Haar." Amsterdam, Gebroeders Willems, 1849, 8°.

185o. „Het Communisme onzer dagen. Lierzang bij den aanvang
van de tweede helft der T9de Eeuw." Voorgelezen in
het Koninkl. Nederl. Instituut en uitgegeven in de „Werken"
der 2e afd. 185o.
1850-1859. „Geschiedenis der Christelijke Kerk in tafereelen
bewerkt door N. Beets, J. B r a v e, W. `M oll, F. J. D omela Nieuwenhuis, B. ter Haar.... en anderen.
Amsterdam, G. Portielje & Zn. 1850-1859, 5 dln. roy.
8°. met staalgravuren en platen.
1851-1852. „Thomas". Geschreven op verzoek van P. H. Noordendorp voor den bekenden bundel: „Apostelen en Profeten" 's-Gravenhage 1851-1852, gr. 4°.
Later herdrukt in de verschillende bundels en in de folio-uitgaaf
van 1871.
1851. „Zangen van vroegeren leeftijd en nieuwe Gedichten".

Arnhem, Is. An. Nijhoff & Zoon, 1851, gr. 8°. met portret.
Tweede druk (in vereeniging met den bundel van 1849) onder
den titel : „Gedichten", aldaar, bij dezelfden, 1857 (zie 1849) en
herdrukt in de latere uitgaven der Gedichten.

¶ 852. „Woorden van troost en besturing in dagen van droefheid en rouw. Leerredenen." Amsterdam, Gebroeders
Kraay, 1852, gr. 8°.
Tweede druk, aldaar, bij dezelfden, 1864, post 8°.

1853. „Levensbericht van Mr. Jeronimo de Vries (1776-1853)",
in de „Handelingen der maatschappij van Nederlandsche
Letterkunde to Leiden", 1853, bl. 18o en vlg.
TEN BRINK. N.-N. Letteren. II.
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1853. „Aanspraak aan Z. M. den Koning". Amsterdam, D. Allart,
1853, gr. 8°.
1854. Bijdragen in „Proeven van Christelijke gezangen". Poezy
van N. Beets, W. Bilderdijk, Vrouwe K. W. Bilderdijk, I. H. Bok Jr., Is. da Costa, W. A. Dwars,
A.F rancken, A. P. van Groningen, B. ter Haar....
en anderen ; alsmede eenige stukken uit bestaande gezangbundels gewijzigd of veranderd. Voorzien van geschiedkundige aanteekeningen. Amsterdam, W. H. Kirberger, 1854, 8°.
1854. „De onwrikbare vastheid van het Godsgebouw. Afscheidsrede over 2 Timotheus II: 19. Gehouden te Amsterdam
op den i i den Juni 1854." (Uitgegeven ten voordeele van het
Diaconie-Weeshuis te Amsterdam). Amsterdam, Ten Brink
& de Vries, 1854, gr. 8°.
1854. „De Historiae Ecclesiasticae et Theologiae moralis Studio,
his nostris diebus, arctissime conjungendo". Oratio inauguralis. Traj. ad Rhenum, Kemink & fil. 1854.
1860-1869. „Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland
in tafereelen," onder redactie van B. ter H a a r, W. Moll
en E. B. Swalu e. Met platen. Amsterdam, G. Portielje
& Zoon, 1860-1869, 2 dln. roy. 8°.
1860. „Oratio de historica religionis Christianae indole, hodie
nimium spreta, haud sine gravissimo damno contemnenda ac
negligenda." Traj. ad Rhenum, Kemink & fil, 1860, 8°.
186r. „Noach's eerste offerhande na den zondvloed". Leerrede
over Genesis VIII: 20a, uitgesproken na het wijken van
den watervloed, 17 Febr. 1861. Utrecht, J. G. Broese,
1861, gr. 8°.
1861. „Voorrede" voor M. A. Perk 's „Beknopte Geschiedenis
van het Protestantisme". Dordrecht, P. K. Braat 1864
post 8°.
1861. „Levensbericht van Dr. Nicolaas Christiaan Kist (1793—
1859), hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Leiden"— in
de „Handelingen der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden," 1861, bl. 45 en volg.
1862. „Offergave". Verzameling van verspreide en onuitgegeven
opstellen, aan het gebied van kunsten en letteren ontleend.
(Eene bijdrage tot den opbouw van de kerk der Hervormden te Enschede). Utrecht, Kemink & Zoon, 1862, post 8°.
1864. „Van God onze hulpe" Leerrede over Psalm 121: 1 en 2,
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ter godsdienstige opening van. het acaderniejaar. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1864, gr. 8°.
1864. „Wie was Jezus ? Tiental voorlezingen over „Het leven
van Jezus door E. Renan," na de opening der Academische lessen gehouden". Utrecht, Kemink & Zoon, 1864,
gr. 8°.
Vertaald in het Duitsch : „Zehn Vorlesungen fiber Renan's Leben
Jesu. Deutsch von II. D o e r m e r." Gotha, F. A. Perthes, 1864, gr. 8°.

1865. „Voorrede" voor „H. W. Ter pstr a, Zestal leerredenen"
Zaandijk, J. Heijnis Tzn. 1865, 8°.
1865. „Levensbericht van J. Steenmeijer, met medewerking van
R. Bennink Ja ns sonius." Arnhem. Is. An. Nijhoff
& Zoon, 1865, 8°.
1866. „Gedichten. Derde verzameling." (Met portret), Arnhem,
D. A. Thieme, 1866, 8°.
Tweede druk in de folio-uitgaaf van 1871.
Derde in de Volksuitgaaf van 1878.
Vierde en vijfde in „Gedichten". Leiden, A. W. Sijthoff, 1889 en 1894.

1866-1868. „Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden
door C. G. Mont ij n. Tweede druk. Uitgegeven door B. t e r
H a a r." Arnhem, D. A. Thieme, 1866-1868, 2 dln. gr. 8°.
1867. „De wachters op:den morgen. Leerrede over Psalm CXXX : 6.
Uitgesproken op 3 November 1867 op den 35o gedenkdag der Kerkhervorming." 's-Hage, M. J. Visser,
1867, gr. 8°.
187o-1873. „De historiographie der kerkgeschiedenis geschetst."
Utrecht, C. van der Post Jr., 187o-1873, 2 dln. in 3
stukken, gr. 8°.
187o. „De slotsom eener veeljarige Evangeliebediening. Leerrede
overt Timotheus : 5. Uitgesproken 22 Mei 187o in de
Domkerk bij de gedachtenisviering zijner veertigjarige
evangeliedienst." Utrecht, C. van der Post Jr., 187o, gr. 8°.
187o. ,,Wijsheid en Oorlogswapen. Leerrede over Prediker IX : i8a.
Uitgesproken 25 September 187o in de Domkerk ter
godsdienstige opening van het Academiejaar." Utrecht,
C. van der Post Jr., 187o, gr. 8°.
1871. „Gedichten van Bernard ter H a a r. Geillustreerd door
Nederlandsche schilders. Opgedragen aan Zijne Majesteit
den Koning." Arnhem, D. A. Thieme, 1871, fol.
In deze uitgaaf komen voor houtgravuren naar teekeningen van de
kunstenaars : Heemskerk van B e e s t (De Sint-Paulus-rots-sehip-
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breuk). — W. de F a m a r s T e s t a s (De Dochter van Herodias). —
Joseph Israel s (Thomas op Golgotha, en In de Lente). — W. R o e1 o f s (In den Zomer). — J. W. van B o r s e 1 e n (In den Herfst).
— W. Bilders (In den Winter). — J. J. Mesker (Rolf en Ida).
— C h. Rochussen (De Abdij van Rijnsburg). — A. van Eve rdingen (Welkom buiten [aan Rhedersteeg] ). — J o s. Israe 1 , s (Huibert en Klaartje). — D. Taanman (In de Kinderkamer). — C. Spri ng e r (Het kind en de bedelaar). — C h. Rochussen (Elisa's vlucht).
— W. De Famars T e s t a s (Abd-el-Kader). — L. L ingeman (De
Blinde en zijne dochter. Staalgravure van D. J. S l u y t e r).
Hoeveel zorg ook door den uitgever aan het welslagen dezer illustration is besteed, blijft toch het bedroevend resultaat, dat de houtgraveurs de werken der uitstekendste kunstenaars uiterst middelmatig
hebben vertolkt.

„Utrecht in 1672. Eene historische voorlezing. Met
aanteekeningen." Utrecht, Gebroeders Van der Post, 1872,
gr. 8°.
1872. „Levensschets van H. J. Spijker," bij „Tiental nagelaten
leerredenen." Amsterdam, J. H. en G. van Heteren, 1872,
roy. 8°.
1874. „Afscheidsrede, uitgesproken bij zijn aftreden als hoogleeraar in de godgeleerdheid te Utrecht, den 17 den December 1874." Arnhem, P. Gouda Quint (firma Is. An.
Nijhoff & Zoon), 1874, gr. 8°.
1875. Bijdrage in den bundel : „Voor Visschers gevangen. Proza
en Poezie, verzameld door A. van L a e r Jr." Amsterdam,
Scheltema en Holkema, 1875, 8°.
1878. „Gedichten". 's-Gravenhage, D. A. Thieme, 1878-1879,
(Volksuitgaaf). 3 din. post 8°.
1879. „Laatste Gedichten." 's-Gravenhage, D. A. Thieme, 1879,
post 8'.
1880. „De Kerk". Op mijn herinneringsfeest, 23 Mei 1830-1880.
(De dichter had 23 Mei 183o zijn ambt als predikant te
Eemnes-Binnen aanvaard.) Niet in den handel. — Arnhem, 1.880.
1889. „Gedichten". Zevende druk, Leiden, A. W. Sijthoff 1889, 8°.
Id.
Achtste druk. Aldaar 1894. M. pl. 2 dln. 8°.
1894.
1901. Op de Bergen. Fragment uit „Afscheid van Teplitz".
Gedicht van B. ter H a a r. Voor een zangstem met pianobegeleiding van B. H. Gebhard t. Leiden, Joh. M.
Eggers, 1901, 4°.
[872.
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. . . . elephant litteraire .. . ."
TRINE.

Het tooneel is eene Amsterdamsche zijkamer van een huffs
op de Keizersgracht bij de Beerenstraat, nu genummerd
met 308.
Eene oude deftige dame, met een zilveren bril en een witten
toer, zit ijverig te breien op eene sofa bij een klein tafeltje.
Midden in het vertrek bij eene groote tafel houdt eene dame
van middelbare jaren zich bezig met thee schenken.
Er is bezoek. Een jong meisje met een blauwen bril zit
bij de sofa even ijverig te breien als de oude dame. Zulk een
wedstrijd in handwerken was destijds niet ongemeen ; — men
schreef April 1854. Een jonkman is in druk gesprek met deze
beiden gewikkeld; een jonkman van bijna twintig jaren, een
weinig verlegen met zijne figuur, omdat hij de stoutheid heeft
eene theevisite te maken, en wel weet, wanneer hij komen,
maar niet, wanneer hij gaan moet.
Het gesprek tusschen dit drietal liep, als destijds zoo dikwijls
placht te gebeuren, over preeken en predikanten. De theeschenkster scheen opzettelijk te zwijgen. De oude dame had
het bijzonder druk, hare oogen schitterden door de brilglazen,
hare wang bloosde, hare stem trilde.
De bezoeker — student in de theologie — kraamde wat
schoolgeleerdheid uit, waartegenover de oude, eerwaardige vrouw
met groote zekerheid en vaste overtuiging hare streng kerkelijke
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meening stelde. En telkens klonk hare stern luider, telkens klom
de geestdrift voor de zaak, die zij verdedigde.
Het was misschien juist daarom, dat eene deur openging, en
een deftig heer, aan de verkeerde zijde der veertig jaren, binnentrad. Hij kon hoogstens zes-en-veertig tellen, maar maakte den
indruk van ouder te zijn. Het hooge voorhoofd, zoo dikwijls,
en nooit ten onrechte, met de hoedanigheid van S o c r a t i s c h
omschreven, viel in het oog, zoodra hij het mutsje afnam, dat
hij in huis gewoon was te dragen. Een doordringende blik en
een allerwelwillendste glimlach overtuigden den bezoeker, dat hij
welkom was. De . heer des huizes had even een snellen wenk
gewisseld met de dame aan de theetafel, daarna met eene uitdrukking van bezorgdheid naar de oude vrouw gezien, een
leunstoel aangeschoven, en, wiil het gesprek plotseling was gestaakt, richtte hij zich tot den student met de vraag :
— ,,En wat zegt u wel van het mooie weer ?"

Is het noodig de namen te noemen ?
P o t g i e t e r, de man met het Socratisch voorhoofd, was de
vriendelijkste en geestigste gastheer, welken men zich kan voorstellen. Alleen, wanneer driftige gesprekken over populaire
theologie de zenuwen zijner beminnenswaardige Tante, mejuffrouw van Ulse n, sterk aangrepen, wilt hij op zijne eigenaardige
wijze tusschen beide te komen. De gulheid van Po t g i e t er's
ontvangst, het stilzwijgend, fnaar invloedrijk Maecenaat door
hem aan tal van jongelieden verleend, de fijne, aristocratische
toon van zijne schijnbaar zorgeloos daarheen geworpen woorden
— dit alles oefende eene onweerstaanbare aantrekkingskracht.
Hoe popelde het hart van dienzelfden jongen student, toen
hij later (1858) tot den raad der goden werd toegelaten, toen
hij eenmaal tot eene letterkundige soirée, andermaal tot een
deftigen maaltijd werd uitgenoodigd. Po t g i e ter woonde destijds reeds in het beroemde huis op de Leliegracht. Half aarzelend
bracht de jonge gast den schelknop der huisdeur in beweging.
In een schitterend verlichte achterkamer binnengelaten, gevoelde
hij den hartelijken handdruk van zijn gastheer, die hem beide
handen tegelijk toestak. Naast Pot gi e t e r stond een ander gast,
nauw dertig jaren oud. Welk een opmerkelijk contrast! —
P o tgieter's fraaie kop, die — als Huet zeide — aan de
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oude Regenten van Frans H a l s of R e m b r a n d t herinnerde;
en deze fijne trekken, dit donkey oog, dit zwart krullend haar,
deze moderne gestalte, omgeven met een nimbus van geestigheid
en beminnelijkheid — Peter Augustus de Genestet!
Hoe klein gevoelde zich de jonkman, die beide dichters innig
lief had, maar nu geen woorden vond, om het geringste deel
zijner bewondering uit te spreken. Och ! dat vergeefs zoeken
naar een passend gezegde — och ! dat esprit d'escalier, hoe
het hem dien avond kwelde, hoe hij zich ergerde over zich
zelven !
Potgieter verzamelde dien avond de bloem der Amsterdamsche letterkundige kunstenaars. Da Costa werd door ongesteldheid verhinderd, maar de luide stem van H o fdijk klonk
van tijd tot tijd boven alien uit, mocht ook de Kennemer zanger uit eerbied voor den gastheer zich matigen in de ontboezeming zijner geestdrift. Van de Gidsredactie zag men de meeste
Amsterdamsche leden, behalve Vo or helm Schneevoogt en
Van G i 1 s e. Een eenigszins zonderlinge burgerheer, met een
zwarten rok en lichtkleurige, geruite broek, maakte zich aan
den student bekend als J. B r e s t e r, wel eens de ijspoeet geheeten in die dagen.
In de hoogste mate was het gesprek boeiend, toen, en later,
aan Potgieter's weelderigen avonddisch. De gastheer zelf
nam het grootste deel er van voor zijne rekening. De heldere,
zilveren stem van de Génestet klonk volkomen hoorbaar van
(le overzijde der tafel tot den jongsten gast. Potgieter antwoordde zeer duidelijk, maar toch betrekkelijk halfluide ; wanneer soms een dreunende galm met nadruk op elken medeklinker
verried, dat de zanger van „Ros am u n d e" aan het woord was.
Het gesprek liep over schrijvers, over schilderijen, over kunst
in het algemeen. Amsterdam's Waalsche gemeente werd juist
in die dagen geboeid door de gastpreeken van Felix B u ng en e r, den bekenden Geneefschen leeraar en romanschrijver.
Hoe vroolijk lachte de G é n e s t e t, en Po t g i e t e r met hem,
toen de eerste schertsend opmerkte, dat als men begonnen is
met „Un S e r m on sous Louis XIV", wanneer men voortgaat met „Trois Sermons sous Louis XV", het bijna
onvermijdelijk wordt om te eindigen met „Quatre s er m o n s
sous L ouis X V I". Potgie ter vond iets gemaakts in den
titel van Bungener's laatsten roman: „Julien, ou la fin
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d'un siêcle", waarop Brester eene v r a a g deed, die verried,
dat hij niets van het gezegde begrepen had. Eene wolk ging
over het Socratisch voorhoofd, en beleefd wendde de gastheer
zich tot den student, die zich de lectuur van een pas uitgekomen
boek van W. Burger (T h o r é) herinnerde, en vroeg, of er in
onze moedertaal iets zoo frisch en aangenaams over onze oude
meesters geschreven was? De onnoozele! Hij dacht niet aan
Potgieter's „Het Rijksmuseum te Amsterdam" — en
deze, zonder eenige verbazing aan den dag te leggen, antwoordde,
dat er reeds het een en ander over onze groote portretschilders
' was gezegd.
Hoe snel vloog de avond om ! Hoe hunkerde de jonkman,
om terug te keeren in die woning, voor hem heerlijker dan het
zalig Roemer' s huis den jongen Amsterdammers van voorheen.
Wel schitterde daar geene T e s s e l s c h a met weergalooze schoonheld, maar ieder schaarde zich zoo gaarne om de gezellige
theetafel van tante van Ulsen, de edele, bewonderenswaardige
gastvrouw, zoo geestig, zoo vernuftig, zoo goed lachs, zoo jeugdig voor haar leeftijd.
Hoe schoon kwam het uit, dat Po t g i e t e r haar vereerde,
haar op de handen droeg als een dankbare zoon. Wel kondigde
geene ebbenhouten luit, geen smaakvol spinnewiel, als in R o emer's woning, de komst van Tesselscha aan, loch luit en
spinnewiel konden met geen blijder welkom begroet worden in
dien gulden tijd, door Holland nooit te vergeten, dan ons in de
bovenkamer ter Leliegracht van de lippen vloeide, wanneer het
breiwerk en de snuifdoos van Tante de komst der vriendelijke
gastvrouw voorspelden.
Mej uffrouw v a n U 1 s e n was eene echte, oud-Hollandsche
type, in wie — naar het fraaie woord van B u s k e n Hu et —
de Zeeuwsche goedrondheid en het Zeeuwsche Christendom
van B etj e Wolff herleefden, mocht ook hare bijbelsche orthodoxie niet in alle opzichten overeenstemmen met Wolffj e' s
wijsgeerigen aanleg. In haar voorkomen was iets zeer opmerkelijks. Zij was eene schilderachtige oude vrouw, in zwarte zijde
met witte kanten aan de deftige muts. Zij was daarenboven
eene gastvrouw, die de vroolijkheid meebracht, waar zij kwam,
en er niet tegen opzag een spiegelgevecht te houden, al stonden
ook Schn ee voogt of Van Gils e als partners tegenover haar.
In Juni 1874 heb ik Potgieter voor het laatst gezien.
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Mejuffrouw Van Uls en stierf in 1863. Hij vereenigde sindsdat tijdstip zijne vrienden zoo dikwijls niet meer. Daarbij kwam,
dat hij in 1865 zich terugtrok uit de G ids-redactie. Maar hij
maakte nog dikwijls uitstapjes. Ik ontmoette hem bij het station
van den Rhijnspoor in de residentie op een fraaien zomermorgen. Hij kwam een dag in het Bosch of aan het strand te Scheveningen doorbrengen. Hij werd vergezeld van zijne zuster en
van een zijner latere vrienden, Prof. Carl L e m c k e, die enkele
jaren in de hoofdstad de wetenschap der Schoonheid onderwees,
zonder die zelf door zijn voorbeeld te prediken.
Hoe opgewekt, hoe door en door gezond zag Potgieter er uit.
Zijn oud-Hollandsch gelaat, zijne heldere oogen blaakten van
levenslust. Ik wenschte hem toen den hoogen ouderdom toe,
dien zijne beste vrienden uit de 17 e eeuw, Huygens en V o nd el, bereikten. Nog geen jaar later (6 Februari 18 75) vergezelde dezelfde Duitsche professor zijn stoffelijk overschot naar
de Westerbegraafplaats te Amsterdam.

I.
Over Potgieter's leven rechtszitting te houden, Po t g i e ter's,
geschriften te beoordeelen — wie deinst niet voor zulk eene taak
terug? In de eerste plaats zou eene volledige, wetenschappelijke
biographie van dezen „elephant li t ter aire" -- eens door
Taine van Hon ore de Balzac gezegd — voor 't minst den
omvang eischen van die, welke hij zelf over Bakhuizen van den
Brink schreef, en nog wilde schrijven.
Strookt zulk een plan niet met het bestek van dit werk, schijnt
het te gewaagd voor den schrijver er van, daar komt bij, dat
reeds door een tal van geleerde en talentvolle mannen eene
bijna geheel afgeronde levensbeschrijving en critiek over P o t g i et er is te boek gesteld. Men leze slechts wat geschreven is — naar
chronologische orde — door Bakhuizen van den Brink,
Jacob Geel, Dr. J. van Vloten,Cd.Busken Huet, N. Donker (H. Th. Boelen), A. S. Kok, Dr, W. Doorenbos, Joh.
C. Zimmerman, Dr. F. Nippold, J. P. de Keyzer, L. Leopold, Dr. W. J. A. Jonckbloet, P. A. M. Boele van Hensb r o ek, en vooral door Potgieter zelf in zijn „L ev en" yam
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B a k h u i z e n van den Brink, en in zijne aanteekeningen op
,„de Nalatenschap van den Landjonker".
Dit alles met macht van citaten den lezer voor te leggen,
schijnt geen aanlokkelijk werk. Wanneer inderdaad reeds een
afgerond beeld van P o t g i e t e r door de genoemde auteurs is geteekend, indien critisch en aesthetisch aan zijn arbeid volkomen
,recht is gedaan, dan behoeft hier geene nieuwe levensbeschrijving meer te volgen. In dit geval bestaat dus geene behoefte
aan eene biographie, maar zou het veeleer passend zijn eene
listoriographie der Potgieter-litteratuur ten onzent te doen
volgen.
Het komt mij voor, dat in de talrijke studien en opstellen
over den biograaf van Bak h u i z en reeds voor het grootste gedeelte is meegedeeld, wat er wetenswaardigs te zeggen viel met
het oog op eene geschiedenis onzer letteren dezer eeuw. Al wat
er nog noodzakelijk te doen overblijft, is aanvullen en ordenen.
Ik kies deze taak, en onttrek mij inmiddels niet aan het schrijven eener proeve van historiographie over het voornaamste reeds omtrent P o t g i et e r en zijn arbeid gezegd.
Men vergunne mij echter tot bereiking van dit Joel den eenigszins dorren vorm eener chronologie:
1837. Beoordeeling van Potgieter's novelle: „De medeminn a a rs", verschenen in „Romans en verhalen van J. Krabbendam, J. Chr Gewin, E. J. Potgieter, en Mr. C. P. E. Robide van der Aa" (Amsterdam, G. J. A. Beijerinck, 1836).
,,De Gids" gaf in zijne „Boekbeoordeelingen" (1837, bl.
_233-235) een zeer gunstig verslag (van B a k h u i z en v a n den
Brink); vertneldt de „humoristische bespiegelingen" en „mensch,kundige opmerkingen" van den auteur, maar verlangt „een wei.nig meer duidelijkheid."
1838. Beoordeeling van Potgieter's novellen : „Het Togtje
naar terLedestein",en„Tehuiskomst.Tafereeluitden
winter van 1813", beide in: Tesselschade. Jaarboekje
voor 1838," (Amsterdam, Hendrik Frijlink). „De Gids"
behandelt beide novellen in zijne „Boekbeoord eelingen"
1838, bl. x44-145, bl. 149-15o). Groote gaven worden gewaardeerd. De stij1 noemt men „te coquet", terwijl daarbij wordt
gevoegd, dat de auteur, door te groote beleefdheid gedreven, bij
zijne lezers „te veel kennis" veronderstelt.
1.840. Beoordeeling van Potgieter's „Het No orden. In
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-Omtrekken en Tafereelen" (Amsterdam, G. J. A. Beijer i n c k, I. 1836; II. 1840). „De G i d s" droeg de kritiek op aan
Jacob Geel, die („Boekbeoordeelingen", 1840, bl. 533—
536) aan dit kunstwerk „een veel langeren duur (voorspelt) dan
den cirkelloop der leesgezelschappen" die „de warmte en bevalligheid" van den stifil prijst, en vaststelt, dat „door dit boek
het hollandsche proza met eenige syntaktische wendingen verrijkt is, die met weinige uitzonderingen navolging verdienen."
1840. Beoordeeling van „Tesselschade, jaarboekje voor
1840". „De Gids" („B oe k b." 1840, bl. 4o. volg. en bl. 90
volg.) noemt bij monde van Bakhuizen van den Brink
,dezen fraaien almanak : „het jaarboekje van den vooruitgang".
Men vreest, dat de poging, om altijd „iets nieuws, iets stouts,
iets oorspronkelijks, iets goeds" te brengen aan den lezer, nadeel
zal doers aan het bestaan van dit „hoogstbelangrijk verschijnsel
in onze letterkunde".
1841. Beoordeeling van „Liedekens van Bonteko e", door
E. J. Potgieter. (met platen. Te Amsterdam, bij Hendrik
Frijlink, 1840). Bakhuizen van den Brink vindt („Gids.
B o e k b." 1841, bl. 460-468 : en bl. 522-535), dat de liedekens zelf verrukkelijk zijn, dock dat de omlijsting — kapitein
B o n tek o e in eene boot voor de wilde bewoners van Sumatra
liederen zingende, om zijn leven te redden — wel wat gezocht
is. Maar aan een juweel als „R oe ltj en uit de Bonte ko e",
aan „Machteld", aan „Wijs Klaar tj en op 't ij s", bovenal
aan iets volmaakt schoons, als „Diewertj en," heeft Bakh uizen van den B r i n k, geleid door de hem eigenaardige onderscheidende geestdrift voor al wat pittig en hartig is in onze heerlijke zeventiende eeuw, volkomen recht gedaan. 1)
1861. Dr. J. van Vloten geeft in zijn „Dicht en Ondicht.
Bloemlezing uit de Nederlandsche dichters der 19de
eeuw." (Deventer, Ter Gunn e, 1861, 2 de deel, bl. 374-382)
eene eerste proeve van levensbeschrijving. Hij noemt Potgi et er „makelaar en dichter," deelt het een en ander mee uit een
brief van dezen aan I m m e r z e e 1, uitgever van den M u z e nAlman a k, den 2 I sten Juni 1828 uit Antwerpen geschreven.
Deze beknopte biographie werd de grondslag voor vele latere.
1) Er ontstaat hier eene gaping in de mededeelingen over Potgieter
en zijn arbeid. Van 1842 tot 1860 arbeidt hij uitsluitend voor ,c1 e(n) Gids.
•Geene afzonderlijke werken konden aanleiding geven tot critiek.
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1864. Cd. Bus k en Hue t kondigt in „d e(n) Gids." onder
den titel „Kronijk en Kritiek," Potgieter's „Pro'za" (2.
deelen, Haarlem, A. C.. K r u s e m a n, 1864) aan. Hij wijst op
des schrijvers bewondering voor de grootheid onzer zeventiende
eeuw; prijst naast „De Zuster s" en „Ezelinne n", „Het
R ij k s- Museum" als het beste opstel deter beide deelen, en
verwijt den lezers van 1844, dat ze deze voortreffelijke kunst
werken niet beter wisten te schatten. Dat Po t g i e t e r 's rijkdom tot overlading kan Leiden, dat „te onbekwamer plaatse aangebrachte uitvoerigheid den indruk des geheels verstoort," bewijst
hij met. een citaat uit „Lief en leed in het Gooi." 1)
1864. N. Donk er (H. T h. Boele n) spreekt in het tijdschrift „N ederl and" (2e Deel, bl. 157-19o; Amst. J. C.
L om an J u n. 1864) eveneens over de beide deelen „P r o z a,"
een oordeel uit, dat zeer gunstig luidt. Bij hem worden „d e
Z u s t e r s" het hoogst gewaardeerd. Hij verwijdt den auteur
diens eigenaardigheid, van „uitstapjes" te maken en de „gebrekkige compositie" zijner novellen. Aan het slot van zijn opstel
roept hij Po tgieter te huip, om te voorkomen, dat het aan de
golven ontwoekerde Nederland in de saliemelk mocht verdrinken.'
1866. Dr. J. van V1 ot en behandelt in zijne „B ek no pte
Geschiedenis der Nederlandsche Letter en" (Tiel,
H. C. A. Cam pagne, 1866, bl. 464, 473, 481, 521 en 529>
de geschiedenis van de „M u z e n," tijdschrift van 1834, van
„d e(n) G i d s," en wijst vluchtig aan, welk deel Po tgi eter
in het bestuur van beide moet worden toegekend. Hij geeft,
evenals Busk en H u e t in 1864, een citaat uit „het R ij k sM u se u m" — de beroemde plaats, waar de poezie van Hoof t,
Vo n d e 1, Cats en Huygens op voortreffelijke wij ze worth
gesymboliseerd — de poezie van Cats hare beeltenis vindend
in de spiegelgladde oppervlakte van eene onzer vaarten ; die
van Huygens in den Haagschen vijver met zijne fiere zwanen ,.
die van H o o ft, beurtelings in eene beek langs bloemrijken
boord, beurtelings in den stouten golfslag der Zuiderzee; die
van Vondel eindelijk, vaart, vijver, beek en binnenzee overtreffend, in den Rijn, woud- en wereldstroom, van zijn oorsprong.
tot den oceaan.
1) Dit opstel werd herdrukt in: ,Nederlan dsche B el 1 ettrie. 1857—
1876. Kritieken van Cd. B. H." 2e bundel. (Amst. G. L. Funke 187G
b]. 1-22).
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1869. C d. Busk en Hu et schrijft in eene reeks van feuilletons voor den „J ava- Bode" (Juli, 1869) eene beschouwing
over „E. J. P o tgi e t e r, Poez y, 18 32 — i 868. Eerste deel".
(Haarlem, A. C. Krusema n, 1868). Hij wijst op het eigenaardig verhevene en grootsche in des dichters voorstelling der
stof, mocht ook een gedicht als „F 1 o r e n c e" 15o bladzijden,
10 afdeelingen en loo bladzijden toelichting tellen. Toch heeft
deze poezie eene reden van bestaan. Door voorbeelden, gekozen
uit den „R ouwzan g" aan Da Costa gewijd, uit „Aan T w e nthe" uit „Eene revue in het Bois de Boulogne", bewijst
H u e t, dat bier in verzen gezegd is, wat door geen prozaschrijver
hoe begaafd ook, in de schaduw zou kunnen gesteld worden.
1869. In de(n) „L evensbod e" (VI deel, Haarlem, E. E.
van Munchen, 1871) wordt door A. S. Kok aangetoond, onder
den titel: „Een ernstig gedicht" (1869), dat Potgieter's
„F 1 o r en c e" eene buitengewone aantrekkelijkheid bezit voor
hem, die eenige studie heeft gemaakt van Dante en zijne werken. De dichter heeft de gelukkigste grepen gedaan in Dante's
leven, dezen beschouwend als Dichter, als Staatsman, als Denker,
en het geheel zoo levendig geschilderd, in de oorspronkelijke
trekken zoo aanschouwelijk gemaakt, dat men gedwongen wordt
to erkennen Potgieter's dichterlijke verheerlijking en inkleeding zijn in voile overeenstemming met hetgeen de werkelijkheid
aan de hand gaf.
1870. P o t gi e te r zelf schenkt onschatbare bijdragen voor de
kennis van ziin leven in zijne „I nleidin g" tot het tweede deel
van „Bakhuizen van den Brink's Studien en Schetsen
over.VaderlandscheGeschiedenis en Letteren" ('s-Gravenhage, Martin us Nij h off, 1870) 2). Het leven van zijn
ouden vriend beschrijvend vlecht hij in :
„Gesprek des schrijvers met Aernout Drost in den zomer
van 1833" ..
. . bl. 14-17.
„Heugenissen aan een tweetal der meesters van den
schrijver" ..

. bl. 61-62.

„De Belgische omwenteling, naar des schrijvers heugenis-

1) Later herdrukt in: ,,Nieuvve Litterarische Fantasien".I deel,
Batavia, Ernst & C o., 1874, bl. 29-52.
2) Later afzonderlijk uitgegeven onder den titel : „L even van R. C. B a khuizen van den Brink". Haarlem, H. D. Tjeenk Willink, 1885.
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sen van zijn verblijf te Antwerpen en zijn verkeer met J. F..
Willerns" ..... . . ..... . . bl. 157-162._
„Antwerpen voor en na het bombardement, herinneringen van
den biographist" . .. ... ..... . bl. 178-184,
„Terugkeer van dezen naar Holland" . . . . bl. 185-191.
„Mijne ontmoeting van R. C. Bakhuizen van den Brink, ten
huize van Aernout Drost" ...... . . bl. 381-393..
1871. In „de(n) Nederlandsche(n) Spectator" van 7
Januari 1871 kondigt Dr. W. D o or en b o s onder den titel:
„Een monument voor Bakhuizen" Potgieter's reeds
genoemd meesterwerk aan. Hij noemt het „een litterair werk,
dat herhaalde studie vereischt, een werk, dat haast niet achter
een te lezen is — „zulk een rijkdom van gedachten bevat het
en wekt het bij u op" — een werk, dat „alle litteraire geschriften, die in 187o tot ons kwamen, verre overschaduwt". Hij
prijst deze rijke levensbeschrijving als „een gedicht, dat evenwel
der werkelijkheid getrouw" blijft. Critiek oefent hij niet, omdat
het groote plan nog onvoltooid bleef, maar prijst inzonderheid
de bladzijden aan de autobiographie van den auteur gewijd.
1872. Joh. C. Zimmerman, Potgieter's trouwe vriend,
spreekt in „d e (n) Gids" van 1872, (I deel, bl. 518-539) een
zeer vleiend oordeel uit over „Het Leven v an B a k h u i z e n
van den B r i n k." „Op het voetstuk, door Potgieter aangebracht, verrijst de afgestorven vriend in volle herculische hoogte
en kracht." Doch de auteur stichtte er zich evengoed een
monument merle. Duidelijk wordt aangetoond, welken invloed
beide mannen op elkander oefenen, nadat A er n o u t D r o s t ze
te zamen bracht op zijne kamer in den zomer van 1833. Zimmerman betreurt, dat B a k h u i z en niet meer onder den invloed
van Potgieter's voorbeeld is gekomen, en teekent een portret
van den eerste, dat een klein meesterstuk op zich zelf vormt.
Hij verwijt den schrijver zijn al te grooten lust tot idealiseeren,
waardoor al zijne personen even geestig als hij zelf worden ,
en tevens zijn lust tot uitweidingen, zoodat het boek „een groote(n)
tusschenzin vormt", tusschen het gesprek • bij D r o s t in den
aanvang en aan het slot van het boek.
1875. Na P otgieter ' s dood verschijnt de eerste uitgebreide
biographie en wel in het Duitsch, geschreven door zijn vriend
Dr. F. Nippold in het bekende verzamelwerk : „Man n e n v an
be t ee k en is" (A. C. K r usem an, Haarlem, 1875). De Duitsche
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geleerde ontleedt P o t g ieter's beste proza-stukken, wijst op
de vroegste novellen („De Med emi n n aars", „Het Togtje
naar ter L e d e s t e i n"), op de eerste bijdragen in „d e (n) G i d s"
(„Frans Ha ls en zijne dochte r"), prijst in 't bijzonder de
novelle „A lber t” (1841), waarin hij terecht eene dichterlijke
biecht van de idealen en wenschen des auteurs ziet ; behandelt
de eerste verzen, waaruit weemoed en berusting spreken ver- haalt de geschiedenis van „T esselschad e", „Muz e n" en
„Girls", en verklaart, dat hij „Lief en le ed in 't Gooi"
niet geheel begrepen heeft. Nippold noemt met vrij groote
nauwkeurigheid al de bijdragen, door Po t g i e t e r in het tijdvak 1834 tot 1841 in de verschillende tijdschriften geleverd
wijst den invloed van Huygens, Ho oft, VGndel en Staring
aan; merkt zeer terecht op, dat de grootere gedichten, als „F lorenc e", wel bestudeerd, maar niet verslonden kunnen worden ;
en eindigt met eene beschouwing van den mensch Po tgiete r,
zijn patriotismus, zijne liefde voor armen en lijdenden, zijn godsdienstigen zin, zijne vriendelijke houding tegenover Katholieken,
zijne geestdrift voor het vrijgevochten Italic en voor het vrijgevochten Duitschland, zijne bedrevenheid als koopman, zijne huiselijke
en maatschappelijke deugden.
1873. Joh. C. Zimmerman schrijft bij Potgieter's portret (geteekend door S. Altman en voortreffelijk op hout gesneden door Brend'amou r) in het tijdschrift : „Ei gen Haar d"
deel 1875, bl. 84-86) (Haarlem, Kruseman & Tj e en k
willin k) eene korte weemoedige schets van zijn Leven. Hij
doet uitkomen, dat P o t gi e ter nooit lid is geweest van letterkundige maatschappijen, van corporation of besturen, daar „voor
hem de tijd beter to besteden viel in zijne eigen werkplaats, dan
in vaak onvruchtbare vergaderingen, rijk in woorden, arm
in daden."
1875. Eenigszins uitvoeriger handelt dezelfde in „d e(n) Gids''
van Maart 1875 over den verscheiden vriend, en toont aan,
hoe Potgieter was „de vertegenwoordiger, de incarnatie van
dat echt poetische, hervormende en scheppende Jonge Holland
van 183o, groeiend in den strijd, met opgeheven standert het
gebied onzer letterkunde veroverend en omtooverend tot nieuwen
geest en nieuwen, frisschen vorm". Aan het slot van dezen
arbeid vindt men een fraai letterkundig portret van den overledene met „dat hooggewelfde voorhoofd, die kale Socratische
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„kruin, die levendige, bewegelijke trekken, die kloeke en flinke
„en toch zoo bescheiden gestalte."
1875. „De Nederlandsche Spectator" van 6 Februari
1875 bevat een kort, ongeteekend levensbericht, waarin nogmaals „de makelaar Potgieter" optreedt.
1876. Cd. Busken Huet geeft in „Het Algemeen Dagblad van Nederlandsch India 1) zijn indruk omtrent
13 otgieter 's „Poe z y" (II deel). Van den doode zegt hij, dat
,,te zijner tijd de herinneringen van erkentelijke vrienden, voorgelicht door eene zuster, wier leven met het zijne was samengegroeid, hem eene gedenkzuil zullen stichten." Van zijne
„Nalatenschap van den Landjonker" oordeelt hij, dat
,deze gedichten van „meer dan kleinsteedsche beteekenis" zijn;
P o t g i et er en zijn Landjonker" staan op den bodem der
wereld, gelijk deze in den ochtend van den zevenden scheppingsdag uit den chaos te voorschijn trad." Zij zijn „dichters onder
den blooten hemel; eene geheele eeuw der nieuwere geschiedenis — die 17de bij voorkeur, waaraan Lodewijk XIV en Willem
HI hunne namen schenken — is voor hen een open boek."
H u et toont verder aan, hoe uit de aanteekeningen bij de „Na1 a t en s c h a p" voortreffelijk partij is te trekken voor de beschrijving van des schrijvers jonkheid en knapenleeftijd ; hoe in deze
poezie zijn karakter uitkomt : „het chevalereske, dat hem eigen
was, zijne gevoeligheid voor blijken van gemoed, zijne opvatting
van het leven als eene eeredienst van het door het zedelijke
geheiligd zinnelijke."
1876. Joh. C. Zimmerman voltooit eene uitgaaf van P o tgieter's „Verspreide en nagelaten werken". (Haarlem,
Kruseman & Tjeenk Willink, 1875-1876-1877.)en voegt
er eene „N a r ede" bij, die een groot deel van Huet's belofte
omtrent eene „gedenkzuil" vervult. Voor het eerst valt het juiste
licht op Potgieter's leven, schoon de bijzonderheden uit zijne
jeugd spaarzaam zijn medegedeeld. Terecht of te onrecht.—
ik beslis niet — heeft de uitgever begrepen, dat het niet wenschelijk was, een completen Po t g i et er te geven, daar de dichter verschillende perioden doorliep, en zelf erkende, dat hij zich
gedurig strengere eischen had gesteld; daar hij van zijn jongelings-

1) Dit artikel is herdrukt in: Nederlandsche Belletrie. 1857-1876. III
bundel. Amst. G. L. Funk e 1876, blz. 153-163.
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arbeid vO6r de kennismaking met Bakh ui z en van den Brink,
later niets wilde weten. Zimmer man heeft er evenwel voor
gezorgd, dat hij genoeg van P o t g i e t er's vroegste gedichten
en opstellen mededeelde, om de „nischen van de geschiedschrijvers onzer letteren" te bevredigen.
1877. C d. B u sk en Huet voldoet aan zijne belofte en geeft
de herinneringen van een erkentelijk vriend, in zijn „Potgi et er,
Persoonlijke herinneringen." (Amsterdam, G. L. Funke,
1877.) In dit uitnemend fraai geschreven opstel straalt het voile
licht op Po tgi et er s edeimoedig hart. Het tijdvak 1865-1868
is zeer uitvoerig behandeld, en teekent Potgi ete r's pijnlijke
scheiding van „d e (n) Gids," zijne reis naar Italic, naar Florence,
het huiselijk verkeer der familie H u e t bij P o tgieter's gezin
in het bekende, en beroemde huis op de Leliegracht.
1877. Keerom (Dr. W. Doorenbos) beoordeelt Huet's
herinneringen aan Potgieter in „de(n) Nederlandsche(n)
Spectator van 18 en 25 Augustus 1877. Hij eischt van den
schrijver eene volledige biographie en vraagt: „Waarom leverde
hij een fragment?" Voor 't overige geeft hij toe, dat Huet
„eene schoone huide" heeft gebracht, dat hij „om zijne pieteit
zijne groote gaven niet behoefde te verloochenen." Echter meent
Keero m, dat Potgieter niet „geheel en al" is gekenschetst,
en waagt daarom zelf eene poging. Hij noemt de hoofdeigenschap
van Potgieter met de Romeinen: vi r tu s hij stelt vast, dat deze
dichter „niet in de hoogte, maar in de breedte de volmaking"
zocht. Van Lennep was de Linde, die voor de dorpsherberg
staat, en alien tot zich noodigt ; Potgieter de eik, alleen op
eene hoogte, die niet zonder moeite beklommen wordt.
1877. J. P. d e Keyser geeft twee fragmenten uit „Florence,"
en het opstel „Jan, Jannetje en hun jongste kind," met
een paar regels levensbeschrijving, waarin nogmaals van den
„mak el a a r" gesproken wordt. Een en ander verschijnt in
„Nederland's Letterkunde in de negentiende eeuw."
(Den Haag, D. A. T hie m e.) 1877. Proza, blz.
Poezie, blz. 666-672.

548-559;

1878. In A. J. van der Aa, „Biographisch Woordenboek der Nederlanden, voortgezet door K. J. R. van
H arder w ij k en Dr. D. J. Schot el" (Haarlem, J. van Bred erode, deel XXI, 1878) staat een slordig en slecht levensbericht van Potgieter, die volgens deze heeren reeds tien
TEN BRINK. N.-N. Letteren II.
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dagen v66r zijne geboorte (27 Juni), den I 7 den Juni 1808 het
levenslicht ziet.
1878. In Huberts, Elberts en Van den Branden,
„Biographisch Woo rdenbo ek," (Deventer, 1878), verschijnt
een afschrift van het laatstgenoemde bericht ; het geboortecijfer
is verbeterd. Meer niet.
1879. Jo h. C. Zimmerman geeft te Haarlem bij H. D.
Tj eenk Willink een „aanhangsel" op Po t gi et er' s „V e rspreide en nagelaten werken" uit, onder den titel „Studien en Schetsen," in drie deelen. Eene staalgravure van
W. Ste elin k, naar de marmeren buste van F. Strack 6, is
bij deze uitgaaf gevoegd en slechts middelmatig geslaagd.
1879. Dr. J. v an V1 o ten herhaalt in „de(n) N e der la nds c h e(n) Spctato r" van 8 Februari 1879, wat hij gesproken
heeft bij de onthulling van Potgieter's borstbeeld op de
Westerbegraafplaats te Amsterdam.
1881. J o h. C. Zimmerman waagt met den uitgever H. D.
Tj eenk W il link eene poging, om Po tgieter als dichter in
alle Nederlandsche gezinnen geliefd te maken, door „Fen B u nd el liederen en gedichten" als bloemlezing aan te bieden.
1882. In den vijfden druk van „Nederlandsche Letterkunde; de voornaamste schrijvers der vier laatste
eeuwen door D. de Groot, L. Leopold en R. R. Rijk ens," (Groningen, J. B. Wolters, 1882.) 'wordt door
L. Leopold een reeds vrij uitvoerig bericht gegeven over het
voornaamste, wat de P o tgieter-litteratuur heeft aangeboden.
1882-1886. De hoogleeraar Dr. W. A. J o n ck bloet handelt
'in de laatste uitgaaf zijner „Gesc hi ed en is der Nederlandsche Letterkunde" (Groningen. L. B. Wolters)IV, 171;-V,
37o, 393, 394;-VI, 113, 118, 131, 156, 172, 178, 182-191,
193, 197-199, 201, 203, 210, 214, 218-224, 228, 229, 231,
247, 249, 252, 253, 275-29o, 352, 356, 357, 36o, 408, 409-4123_
4 1 4, en 452, uitvoerig over Po tgi et er. Hij telt het aantal
zijner gedichten, verhalen en critieken in „d e (n) G ids" op, en
verhaalt welk een indruk de verschijning van het nieuwe tijd. schrift „de G id s" teweegbracht. Ter staving zijner meening
stelt hij den lezer in staat zeer uitvoerige citaten uit P otgieter, of uit de reeds vermelde opstellen van Zimmerman
te lezen.
1885. Cd. B usk en Huet helpt den uitgever H. D. Tj een k_
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W i 11 i n k, om P otgieter als prozaschrijver en criticus in
Nederland meer populair te maken, door eene leerrijke keur uit
zijne boekbeoordeelingen uit te geven, onder den titel : „Personen en onderwerpen."
1885. Joh. C. Zimmerman staat den uitgever H. D. Tjeenk
Wi 11 i n k bij in een herdruk van al wat tot nog toe het licht
zag uit Potgieter's letterkundigen arbeid, onder den titel :
„W erken", in achttien deelen.
1885. „De Nederlandsche Spectator" (1885, bl. 226,
254 en 326) juicht de verschillende nieuwe drukken van P o tgieter's werken toe. P. A. M. Boele van Hensbroek
prijst den dichterlijken stijl, die het recht geeft tot de vraag:
Heeft Potgieter wel ooit proza geschreven?
1885. Cd. Busk en Hu e t deelt in het tijdschrift „N e derla nd" (1885, II, blz. 257-272) een opstel merle onder den
titel: Potgieter's kritiek." I) Hij beweert, dat in Po tgiet er's gestadig hameren op een aanbeeld — de zeventiende
eeuw — de historische beteekenis van zijne critiek ligt. „Zijn
dwepen met dit verleden was tegelijk de regel van zijn geloof
in de vaderlandsche toekomst." Hij beschouwde de critiek als
een onzichtbaren academischen leerstoel, en zich zelf „als den
professor in par ti b us, die opkwam voor zekere, altijd geldende beginselen."
1886. Bij het halve eeuwfeest van „de(n) G id s," in het
December-nummer van 1886 herdenkt Joh. C. Zimmerman,
hoe hij in Maart van 1852 kennis maakte met de Gi d s-redactie ten huize van Potgieter op de Keizersgracht bij de
Beerenstraat. Hij schildert met levendige kleuren, hoe de gastheer de centrale drijfkracht der vergadering .was ; hoe deze het
tijdschrift alleen door de redacteuren Wilde geschreven zien;
hoe hij bij het souper op „de zaal" van nieuws bezieling gaf
aan de gesprekken, door zijne geestige sprongen, telkens nieuwe
stof aanroerend; hoe eindelijk Potgieter in het huiselijke
leven een voorbeeld was van pieteit tegenover de zijnen; hoe
hij zijne vrienden met aandoenlijke hartelijkheid in droefheid
troostte; hoe hij gewoon was plotseling kleine reizen te doen,
gedurencre welke met ongemeene snelheid groote afstanden werden doorvlogen; hoe hij als reisgezel telkens zijne groote bele1) Herdrukt in „L itte r. Fan t. en kritieke n" 22 deel, (Haarlem,
Tjeenk Willin k) zonder jaartal (1886), bl. 21-86.
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zenheid, zijne matigheid en zijne gematigdheid openbaarde, behalve in het misbruik van eau-de-cologne bij warm zomerweer.
1886. In hetzelfde December-nummer leert P. N. Muller ons
„Potgieter ter beurze" kennen.
Dat de dichter ook een uitstekend koopman was, hoewel in
dit laatste opzicht niet zoo geniaal als in het eerste ; dat hij ter
Beurze zich geheel vriendelijkheid, geheel dienstvaardigheid toonde,
dat de Amsterdamsche handel hem eerde als een man van grooten ijver, doorzicht en trouw, dat hij alleen zonder bedienden,
vele en veelsoortige zaken dreef, wordt met groote aanschouwelijkheid en zaakkennis voorgedragen, terwijl natuurlijk wordt
aangetoond, dat hij nimmer „makelaar", maar handelsagent was,
die eene drukke briefwisseling hield met buitenlandsche handelshuizen, — bestellingen schrijvende met dezelfde pen, die „F 1 orenc e" zou voltooien.
1888. In het Oost-Vlaamsche tijdschrift : „Het Belfor t.
Tijdschrift toegewijd aan Letteren, Wetenschap en
Kunst" ,— (Gent, S. Leliaert, A. Siffer & Co.) Juli en
Augustus, 1888, geeft A. Bechg er een opstel. „E. J. Potgi eter. Een Nederlandsch Criticus". Dit artikel strekt hoofdzakelijk tot verheerlijking van J. F. Willem s, „den Vader der
Vlaamsche beweging", die aan P o t g i et e r zooveel weldaden
bewees. Voorts toont deze schrijver aan, dat naar zijne meening
B u s k e n H u e t aan Potgiet e r 's invloed af breuk deed, omdat
hij uit Franschgezindheid het gebouw der jongere Nederlandsche
Letteren op zijne grondslagen deed schudden. Hij eindigt met
een betoog, dat P o t g i e ter 's critische studien hooger staan
dan Hue is litterarische fantasien.
1889. In den T ij d s p i e g e 1, April en Mei, geeft de beer
J. H. Groenewegen, die, om goed to schrijven in Nederlandsche
proza, nog *wel een . paar jaren op de schoolbanken mocht vertoeven, eene beoordeeling van mijn in 1888 geschreven opstel
over Potgieter in den eersten druk van deze geschiedenis der
Noord-Nederlandsche letteren in de XIX eeuw. De
beer Groenewegen eischt het onmogelijke. Hij wil nieuw licht
over Potgieter's leven; wil zijne lotgevallen als kind, zijne verhouding tot zijne ouders, tot zijne broeders of zusters uiteengezet
zien. Hij wil weten waarom Potgieter op het kantoor van zijne
tante kwam ? Wat hij eigenlijk in Zweden heeft tot stand gebracht
op last van den heer Van der Muelen, en nog veel meer. Het
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eigenaardige van deze vele eischen is, dat de eischer (de heer
Groenewegen) met zekerheid wist, dat ik van dit alles niets zou
kunnen ontdekken terwij1 hij door de nagelaten bloedverwanten
volkomen op de hoogte was gebracht.
De beer Groenewegen zegt : „Daar zijn nog verwanten van
Potgieter in leven, en het bezwaar dat eene inlichting uit kerkregisters of andere bescheiden moeilijk te bekomen zou zijn, kan
bier niet geopperd worden, want(?) in de Provinciale Overijsselsche
en Zwolsche Courant, anno 1887, No. 197 komen de namen der
ouder5 voluit geschreven voor," mij zijn van Potgieters verwanten maar twee bekend, eene zuster en eene nicht, die in 1887
en 1888 inlichting zouden hebben kunnen geven. Ik heb mij
door tusschenkomst van eene mijner bloedverwanten inderdaad
tot Potgieter's zuster gewend, met het verzoek mij bij mijn arbeid
te verplichten door mededeeling van berichten, documenten of
brieven, die eenig Licht zouden kunnen werpen op sommige duistere
punten van Potgieters leven.
Ik ontving een w eige rend antwoord, ierwij1 aan den heer
Groenewegen destijds aan eene biographie van Potgieter arbeidend alle mogelijke inlichtingen werden geschonken. De zuster
van Potgieter verwees mii naar de gedrukte werken van Nippold,
Zimmerman en Huet. De zuster van Potgieter begunstigde evenwel den heer Groenewegen met de mededeelingen, die mij onthouden werden Of het fair was mij nog wel in eene critiek,
daaromtrent verwijtingen te doen, blijve onbeslist. Het Tijdperk
der letterkundige loyauteit en letterkundige hoffelijkheid is al zoo
lang voorbij.
De beer Groenewegen zou eerlang toonen waarom hij zoo
dapper was in zijn aanval..
189o. De beer J. H. Groenewegen geeft uit: Bibliographic
der werken van Everh ardus Johannes Potgieter. Een
laatste deel tot Zimmerman's uitgaaf (Haarlem, Tjeenk
Willink, 1890). Op een afzonderlijken titel wordt dit geschrift
het XIX deel van Zimmerman's uitgaaf der w e r ken genoemd.
Het is eene zeer uitvoerige bibliographic van 200 paginaas waarin
alle afzonderlijke titels van novellen of gedichten in d e( n)
G i d s of elders worden te zamen gebracht. De ontzettende uitgebreidheid waarmee elk klein gedicht in al zijne verschillende
drukverschijningsvormen wordt geciteerd, schijnt voor de wetenschap van luttel praktische waarde, en zweemt eer naar een
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patience-spelletje voor iemand, die over te veel leegen tijd be-.
schikt. De heer Groenewegen had in 1890 al de nog onuitgegeven documenten ontvangen, die Potgieter's zuster uitsluitend aan zijne handen verkoos toe te vertrouwen. Hij zegt in
het Voorbericht: grootelijks werd ik verblijd door de
heuschheid, waarmede mij Potgietersaanteekeningen
werden ter inzage verstrekt. Geen wonder dat de heer
Groenewegen iets meer van Potgieter wist te vertellen dan ieder
ander Nederlander.
1892. Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke
Herinneringen van Nicolaas Beets. (Haarlem, de Erven
F. Bohn 1892). Dit zeer opmerkelijk geschrift getuigt van veel
minder symphatie voor Potgieter dan de lofzangen van Zimmerman, Busken Huet en Nippold. Beets heeft Potgieter veel vroeger
gekend dan al de anderen. Heije bracht Beets tot Potgieter.
Deze vertoonde toen al een kalen schedel, en zijn breede
mond lachte bij al wat hij zeide. De jongelui spraken over
Loots, daar Potgieter een opstel over Loots voor de Muzen had
geschreven en bevielen elkaar goed. Later kwam Beets bij Potgieter aan huis op de Keizersgracht bij de Westermarkt, in een
heel smal huis, waar men zich niet al te ruim bewoog. Tante
van Ulsen droeg toen nog geene satijnen japonnen maar scheen
eene heel gewone burgerjuffrouw. Zoolang Potgieter daar woonde
vond Beets hem in dien hoogst eenvoudigen toestand.
Tusschen beiden bestond nooit een volkomen harmonie.
Beets voelde zich nooit geheel op zijn gemak met Potgieter.
Eene dergelijke verhouding kwam meer voor. Potgieter was
tevreden met zijn lot. Toen hij eindelijk tot Ridder van den
Nederlandschen Leeuw benoemd werd, zei hij enkel : „Te laat !"
— en op zijn ziekbed zijn portret ziende zei hij schamper —
„Toch maar een burgerman !" Hij was jaloersch van hen, die eene
classieke opvoeding genoten hadden. Hij scheen vele teleurstellingen te hebben doorleefd, en schreef aan Beets eenmaal over den
„droevigen roman van (zijn) leven." Potgieter had groote vooroordeelen, en ergerde zich zeer spoedig, vooral was hij verbitterd op letterkundige vergaderingen, die een spreker of dichter
luide toejuichten. Zulk een genootschap-afgod werd door hem
gehaat, zooals de miskende dichter Ter Haar met zijn S i n tPaulus-rots heeft ondervonden.
Potgieter dweepte destijds het meest met Geel en Bakhuizen
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van den Brink, en is heel zijn leven, een bewonderaar van den
laatste gebleven. Hasebroek wekte zijne sympathie, en Betsy
Hasebroek, de schrijfster van „Te Laa t" stelde hij aanvankelijk boven Mejuffrouw Toussaint. Potgieter dweepte niet met
de Byroniaansche gedichten van Beets : J o s e, K u s e r, Guy de
V la m i n g, maar toonde groote ingenomenheid met Beets' lyrische
gedichten, als: Aan eene jonge moeder en Najaarsmijm ering. Beets bleef tot 1841 met Potgieter correspondeeren
vooral over den Gids, sedert 1837, en stond verschillende prozaopstellen, vertaalde en oorspronkelijke verzen, zelfs eenige recensien aan den aids af. De Redactie weigerde in 1841 het vers
van Beets, Lied in groote droogte naar Jeremia XIV
te plaatsen, daar het juist „een droge zomer was," en men in
het gedicht, eene poging zou zien om Nederland als het Israel
Gods te doen voorkomen.
Sedert dien tijd kwam eene verkoeling in de vriendschapsbetrekking tusschen Potgieter en Beets, schoon geene openlijke
breuk. In 1853 ontstond openlijke strijd. Beets had in dat jaar
een Voorbericht bij deGedichten van AlbertineKehrer
geschreven, die door Potgieter in een artikel : P i et istische
Poezy (Gid s 1853) scherp werden aangevallen. Beets meende
de eer der doode te moeten handhaven, en schreef daartegen :
Bevoegde Kritiek? in den Recensent, algemeen Lett erli ev end Maandschrift. Verder werd er tusschen de
vrienden geen woord gewisseld of geschreven, en bleef hunne betrekking naar het uiterlijk onveranderd.
1894. Everhardus Johannes Potgieter door J. Groee w e g en (met een [niet gelijkend] portret naar de schilderij
van H. A. van Trigt,) Haarlem H. D. Tjeenk Willink, 1894. Eindelijk komt de heer Groenewegen met de uitkomst zijner studien

11

over Potgieter geholpen door „eenige cahiers" en „brieven" in
het bezit van derden. De auteur zegt: „Veel belangrijks van de
kennis van Potgieter zelven en van zijn tijd is hierin te vinden." Het was voor hem dus gemakkelijk met nieuwe feiten te
komen, die geen ander voor hem weten kon. Het is evenwel
niet te ontkennen, dat zijn boek het volledigste en belangrijkste
is, dat tot nog toe over Potgieter werd geschreven.
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II.
Over P o t g i e t e r is dus bijna het laatste woord gesproken.
Critisch en aesthetisch is zeer overvloedig over zijn proza en
poezie bespiegeld. Het eindoordeel, dat kans van blijven heeft,
schijnt geveld.
Een overzicht van zijne lotgevallen kan, uit hetgeen reeds
gegeven is, gemakkelijk en beknopt worden saamgevat.
Potgiete r werd te Zwolle den 2 7sten Juni 1808 geboren.
Zijn varier was aldaar lakenhandelaar en gehuwd met Berendina
Margaretha van Velden. 1) Hij ging er op de Departements- en
op de Fransche school van den Heer Quanje r. 2) Latere
tegenzin tegen het Nut, schijnt door hem ter Departementsschool,
aan wier hoofd de Heer S p ij k e r m a n stond, het eerst te zijn
opgevat. 3) In 1819 kwam hij, op zijn elfde jaar, ter school van
den Heer Schouwenbur g, die in moderne talen onderwijs gaf. 4)
Omtrent Zwolle verschaft hij in zijne latere werken geen nadere
berichten, dan alleen in de „Toelichtin g" tot de groote verzameling gedichten: „De Nalatenschap van den Landjonke r" in het tweede deel zijner „Poe z y". 5) Hij verhaalt, dat
hij met een schoolvriend, dien hij T h e o d o o r noemt, dien hij
later het talent van zijn „L andjonker" toeschrijft, 6) gewandeld heeft op de wallen van Zwolle — zijne „lievelingswandeling" — onder de hooge boomen, schoon dat genoegen getemperd werd „door bet regelregte der wegen, bij iedere wending
„van deze door altijd dezelfde kromming afgebroken." Hij oordeelt „het uitzigt naar de buitenzijde over de breede grachten
1) Van Vloten, „Dicht en Ondicht," II. 374.
2) Zimmerman, „Narede," 424.
3) Aldaar bl. 428. Dat hij evenwel ook goede indrukken van de Departementale scholen te Zwolle ontving, inzonderheid van zijn grijzen onderwijzer Ter Pelkw ij k, blijkt uit ztine aankondiging eener nieuwe uitgaaf van
„Maurits Lijnslager" in r de(n) Gids voor 1856, bl. 205.
4) Zimmerman, „Narede," bl. 424.
5) 1875.
6) De „Landjonker" schijnt een v erd i eh t persoon. Zimmerman (E igen
Haard," 1875) zegt (bl. 85), dat „men achter (dezen Landjonker)
vergeefs een ander dan den dichter zelven zoeken zou." Busk en H u e t schijnt in zijne beoordeeling van het tweede deel der „P o e z y"
aan den Landjonker te gelooven („N e d. Be lle tr i e," III deel, 1876), schoon
hij erkent, dat de Inleiding van Drost („31 u z e n, 1834) den lezer in twijfel laat.
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„been, den omtrek in, bij wijlen schilderachtig," maar voegt er
bij, dat „de blik naar de binnenzijde geslagen op misvormde„schoorsteenen en verweerde daken den minst ontwikkelden
„schoonheidszin niet bevredigde.” Het blijkt, dat hij als knaap
belang stelde in natuurlijke historie, dat hij de vogels in hunne.
nesten niet verstoord wilde hebben, dat hij weinig genoegen
schepte in luidruchtige spelen. r)
Dertien jaar oud werd hij te Amsterdam op het kantoor van
Mejuffrouw Elisabeth van Hengel eene vriendin zijner tante
Mejuffrouw W. van Ulsen geplaatst. 2) Hij deed kantoorwerkzaamheden, en leerde de geheimen van een pakhuis kennen. 3)
Van 1821 tot 1826 woonde hij bij de dames Van Uls en en
Van Henge 1. Hij schreef reeds vrij goed Fransch 4), en nam
te Amsterdam lessen in het Duitsch eh Engelsch van een Duitscher en een Hollander. „Hoe zie ik den eersten — den Duitscher" — zegt hij zelf 5) — „bij ongunstig weder, nog lang„zaam uit het brommertje stappen, langzaam den trap opkomen,
„binnengetreden, langzaam den overjas, een geelen garrick, uit„trekken. Hij blikt naar den haard — er is geen vuur, als er
„vuur moest zijn, — of het vuur vlamt te hoog, als er vuur
„is, — arme, slanke, teeringzieke jonkman, hoe kucht hij ! Ein„delijk heeft hij zich op den aangeboden stoel neêrgezet, eindelijk
„de beslagen glazen zijner bril blinkend gewreven, eindelijk het
„boekske opengeslagen ; alle traagheid is verdwenen, alle krankte„vergeten ; wij lezen samen Der Fr nhl i n g, van E. C. v o n
„Kleist. „Die Lerche steigt in die Luft... Entztickung.
„t on et a u s i h r,” zong hij, het was lente voor hem geworden
„in zijn vaderland, hij zag het landschap, waarin hij als kind
„had gespeeld, weder; „der Kiang des wirbelnden Liedes,
„ErgOtzt den ackernden Landmann,” zijne stem beef„de; — „Er horcht ein Weilchen, dann lehnt er Sich
„a'u f den gleitenden P fl u g :” onwillekeurig was het ons,
„of ook wij luisterden : en waar of wanneer mij later op het
„land de leeuwrik verraste, ik gedacht zijner, ik zegende hem r
,,Er school een dichter in den vroeggestorvene, die niet ver1)
2)
3)
4)
5)

„Po'6zy” II. „Toelichting” bl. 396, 397.
Zimmerman „Narede," bl. 425.
Aldaar, bl. 425.
Aldaar, bl. 426.
„Leven v. B. v. d. Br.," bl. 61, 62.
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„moedde, dat zijne studie van rijml000ze verzen een zin voor
„waarheid en eenvoud wekte, van welke m y o t h er t e a c h e r,
_„voorstander der rijmkunst, welke hij zelf beoefende, geen begrip
„had, voor wier eischen hem geen oor was bedeeld. Wat wonder,
„dat deze uitdoofde, wat gene aanblies! .... Hij was Hollan. „der, schrijver van Hollandsche verzen, declamator naar den
„smaak des tijds bovendien ! Hoe ergert hem, die deze biecht
„spreekt, nog de gezwollen, de onnatuurlijke uitdrukking, welke
.„zijne eerste gelegenheidsversjes door den omgang met dien
„meester kregen. Een verjaargroet aan eene lieve, oude vrouw
„werd beproefd ; van iets hartelijks mogt voor grootmoeder geen
„sprake zijn. „Door 't heiligst pligtbesef deez' feestdags aange„dreven, storte ik mijn wenschen uit in 't ongekunsteld lied !” "

Potgi et er zelf leert ons bier, hoe klein en kreupel zijn be,.gin als dichter was. Toch blijkt het duidelijk, dat deze knaap
bij de Duitsche lessen zijn grooten aanleg openbaarde. Hij begon op zijn dertiende jaar verzen te schrijven en richtte zich
te Amsterdam tot de dichters B a rend K 1 ij n Bzn. en H. H.
K 1 ij n I) om hulp.
In het tijdvak 1821-1826 had hij te Zwolle zijne grootmoeder, Mevrouw de weduwe Po t g i e te r, en te Amsterdam zijne
tante — beide ouders waren vroeg overleden. Schoon er
.een kunstenaar en letterkundige in hem stak, bleef hij ijverig
zijne plichten op het kantoor betrachten terwijl zijne liefde
•voor het teekenen hem de lessen van den bekenden kunstenaar
Dawaille deed volgen. 2)
Het handelshuis van Mej uffrouw E. v an H en gel vereenigde
.zich met dat van den heer W. G. van der Muelen, en
-daarom moest mejuffrouw van Hengel zich als representante
van het nieuwe huis te Antwerpen vestigen. 3) De achttienjarige P o tgiet er werd daarheen verplaatst, om nu een drukken
handel in suiker te drijven. Hij leefde daar van 1826 tot den
winter van 1830. In Antwerpen viel hem het geluk ten deel
kennis te maken met den Nederlandschen Vlaming Jan Frans
Will ems. In het huis van dezen veelzijdig begaafden geleerde
sleet hij aangename uren. Willem s dweepte met Koning W i i-

1)
2)
3)

Zimmerman, „G i d s," 1886, IV. bl. 401, noot.
Zimmerman, „Narede," bl. 426.
Aldaar, bl. 426.
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1 em I; zijn jonge vriend zag reeds zeer helder in, welke
fouten in de staatkunde van dezen voortreffelijken vorst waren
aan te wijzen. 1)
„De genegenheid, waarmede de man in de voile kracht des
,,levens den jongeling vereerde" — verhaalt deze, — „mogt er
„niet onder lijden ; hunne gesprekken bewezen maar te zeer,
„dat de vijftien jaren welke hen scheidden, die der reactie
„waren geweest, den gevestigde nog beheerschende, voor den
„aankomende vast voorbijgegaan." — Men leze bij Potgieter
in zijn „Leven van Bakhuizen van den Brink", hoe
vroolijk Will ems in den huiselijken kring, waar de dichterlijke
jonkman steeds welkom was, bij het klavier placht te zingen,
hoe hij een M i n n e li e d van Hertog Jan van Brabant of
het Wilhelmus, of Het Daghet in den Oosten voordroeg
en hoe zijne vrouw — de rijke weduwe W alra v en s, geboren
B or r e k e n s 2) — hem toeriep : „Och, Wiellems ! zing 'nen
keer 'nen plaaisanter voys !" terwijl zij uit vriendelijkheid voor
hare Hollandsche gasten thee schonk 3). Men leze, hoe Wi 1 le m s weigerde iets van B é r a n g er te zingen, en Pot g i e t e r
behulpzaam was bij de vertaling van Lord B yr o n' s „Ode to
Napoleon Bu on a par t e", door den dichter later, in 1832, in
de „Vaderlandsche Letteroefeningen" 4) geplaatst. Men
leze vooral de schildering van den avond in Juli 183o, toen
beiden in den „toenmaligen tuin der Societe de Harmonie
d 'An v e r s onder hartstochtelijk gesprek" de gebeurtenissen te
Parijs behandelden, terwijl zij vriendelijk twistten over de ge
volgen deter groote gebeurtenissen — vriendelijk ondanks
beider vuur, want Will ems dronk maar Leuvensch en (P o t giete r) dronk nooit bier 5.) Een statige eik welfde zich over
hun tafeltje, een gaard van wilde rozen bloeide achter hen —
en aan de overzijde van den grooten weg, „die zich kronkelde
„om den heuvel, waar (zij zich) in de toekomst verdiepten, zat
,,op zijn buitentje, onder de waranda, de man, die de bewe„ging, aan welke (P o t g i e ter nog niet geloofde, die het ge-

1)
2)
3)
4)
-5)

„Leven van Bakhuizen v. d. Br.,” bl. 157.
Zie „Sehetsenboek" van Max Rooses, (Gent, 1877) bl. 39.
„Leven van Bakhuizen v. d. Br.," bl. 159.
Zie „Lijst der werken van E. J. Potgieter" op 1830.
„Leven van Bakhuizen v. d. Br." bl. 160.
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„vaar, dat Willem s duchtte, bedwingen en stuiten zou —
Chasse" 1).
Groote gebeurtenissen volgden nu spoedig. Augustus bracht
het oproer te Brussel, September de omwenteling in het Zuiden
October het bombardement uit de citadel. Ik behoef den lezers
van het „Leven van Bakhuizen van den Brink" niet opnieuw te vertellen, hoe in Antwerpen het oproer in kracht won,
hoe de rood-geel-zwarte cocarde werd gedragen, hoe de Hollandsche familien vluchtten ; hoe Po t g i et e r zijn ontslag vroeg
als vrijwillig rustbewaarder; hoe eenzaam hij zich gevoelde,
daar hij na het vertrek zijner familie was achtergebleven, om
loopende zaken of te wikkelen ; en welke angsten hij vroeger
in de dagen en nachten van het bombardement voor de zijnen
had doorstaan. Ik durf er op rekenen, dat men het fraaie ver-haal van Po tgi eter kent, dat men den bangen nacht van
27 op 28 October 183o met hem en de zijnen onder het
verwulf van den kelder heeft doorgebracht, terwijl het op straat
kogels regende, en de vrijwilligers van den opstand drie
jongelieden uit Diest — op de deur bonsden, om te worden
ingekwartierd 2).
Nadat zijne familie den 29sten October was vertrokken uit Antwerpen, nam hij de verwoestingen in oogenschouw, en bracht
hij bezoeken bij zijne vrienden, de predikanten M o u n i e r en
Marcus 3), voor wiens veiligheid de Hollanders gedurende het
bombardement vreesden. Allergeestigst heeft hij zijne terugreis
naar het vaderland beschreven — den tocht met de diligence
van Antwerpen naar Mechelen, naar Leuven, naar Luik en over
de grenzen naar Aken. Niemand vergeet die Hollandsche officiers-vrouw met haar knaap, welke uit voorzichtigheid eene Belgische
cocarde aan zijn pet droeg, maar plotseling, toen hij meende
over de grenzen gereden te zijn, die cocarde afrukte en met
voeten trail. Niemand vergeet den angst der moeder, die tot de
Waalsche reizigers in de diligence, al stamelend: „C e e st
q u ' un enfant, messieurs!" sprak — waarop de Walen be-leefd antwoordden : „Q ui a du coeur, madame!" en de
knaap vertoornd uitriep: Ils ont blessé papa" 4) ! In den
1)
2)
3)
4)

Aldaar, bl. 161.
„Leven v. B. v. d. Br.", bl. 180-182.
Zimmerman, „Narede", bl. 426.
„Lev en van Bak h. v. d. Br." bl. 186-194.
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.winter van I830 kwam P o t g i et er te Amsterdam terug, en
woonde bij zijne grootmoeder, Mevrouw de Weduwe P o t g i et e r,
die uit Zwolle naar Amsterdam was gekomen, op de Bloemgracht. I)
Gedurende zijn verblijf te Antwerpen had de jonge man zijn
aanleg voor poezie door den omgang met Willems en eigene
inspanning ontwikkeld. Hij had zijne letterkundige betrekkingen
met Amsterdam onderhouden, en zond Mr. Jacob van L e n n e p
zijne eerste verzen voor een weekschrift : „A poll o, T ij dschr i ft
voor den beschaafden stand." In het overzicht der „Werken van Everhard Johannes Potgieter," aan het slot van
deze levensbeschrijving, vindt men de zoo volledig mogelijke
opgaaf der bijzonderheden, alsmede hoe hij verschillende verzen
afstond aan den „Nederlandschen Muzen Almanak" aan
dien „Voor het Schoone en Goede," aan „de(n) Atlas,
Amsterdamsche Zondags-Kronyk", aan de „Vaderlandsche Letteroefeningen," aan „de(n) Vriend des Vaderlands," aan het „Algemeen Letterlievend Maandschrift" en aan het „Hollandsch Magazijn van Letteren,
Wetenschappen en Kunsten."
Eigenaardig is het feit, dat hij uit Antwerpen zich met een
brief wendde tot den uitgever van den „M u z en Almanak,"
J. I m m er zeel j u n. Die brief is van 21 Juni 1828 2). De twintigjarige dichter bekent, dat hij zich door „v aderlandsli efde
en zucht tot de schoonste der kunsten" gedrongen gevoelt een dichtstuk aan te bieden. Over W ill em s schrijft hij
het volgende : ,,Heil, wie een W ill e ms vinden mag ! Ik reken
„het mij tot eer met hem bekend te zijn, het maakte een
„mijner grootste genoegens te Antwerpen uit, dat ik er hem
„mocht leeren kennen. Te recht noemt men hem een voortref„felijk dichter, maar wie, als ik, het genoegen had een half jaar
„met hem om te gaan, schat daarbij zijn goed hart eerst op de
„rechte waarde.”
Potgi et e r, die, naar eerie oude uitdrukking, zeer „vriendhoudend" was, heeft Wil le m s nooit vergeten. Schoon een
tegenstander van al wat naar vergaderingen en congressen zweemde,
zag ik hem tot mijne groote verwondering in Juli 1871 te Gent,
1) Zimmerman, Narede," bl. 427.
2) Zie uittreksels bij Van V lo te n, ( „D icht en on d ich t," II bl. 374),
die vergat mee te deelen, hoe hij aan dezen brief is gekomen.
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toen herdacht werd, dat er vijf-en-twintig jaren na W ille m's
dood waren verloopen. Eene hartelijke briefwisseling had de
vrienden sedert 183o tot aan Willems dood (1846) verbonden_
De dichter heeft weinig waarde gehecht aan zijn eigene verzen uit zijn eerste tijdvak. Enkelen er van heeft hij echter
nog in den bundel „P oez y," die bij zijn leven in 1875
uitkwam, eene plaats waardig gekeurd I). In het algemeen
heerscht in zijne jongelingspoezie een zeer gemoedelijke, godsdienstige toon. Leven en lot hebben hem zeer ernstig gestemd..
Het best kent men hem uit zijn vers : „M ij n e s t e m m i n g, a n twoord aan mijn hartelijk geliefden vriend J. F. Willems, na mijn vertrek uit Antwerpen," als hij klaagt:
„De vroegre geestdrift is verdoofd,
,,De vroegre zanglust is vergaan."
n Ik ben van huis'lijk heil beroofd,
„Mij toeft op nieuw een donkre baan !
„En 'k neem, op de onbekende zee,
„Nock hoop, noch liefde mee !

Voor Oudejaarsavond van 183o, voegt hij er bij :
„Waar is die tijd, die gulden tijd,
„Toen ik des jaarkrings eersten dag,
„Aan God , en evenmensch gewijd,
„Met uw gezin te vieren plag ?
„En u mijn hart voor 't volgend pad
„De gunst des hemels bad."

En eindelijk klaagt hij, dat hij niet mag medegaan ten veldtocht tegen de muiters, daar zijn plicht hem aan Amsterdam kluistert:
„Helaas ! mij is dat heil ontzegd !
„Geen vriend of dierbre bloedverwant,
„Die 't zwaard mij aan de zijde hecht
„Ter hulpe van het Vaderland —
„De dwang van plichten in dit uur
„Verbindt me aan Amstels muur." 2)

Wat hij in dien winter van 183o op 1831 te Amsterdam vond,
heeft hij duidelijk genoeg in het „L even van Bakhuizen va n,
den Brink" verhaald : de lezingen van Da Cos ta over Vaderlandsche geschiedenis en Taal 3), gehouden in een lokaal op
1) Zie „Werken v. E. J. P."
2) „Verspreide en Nagel. Werken. Poezy" I. 73-75
3) Zie boven Deel I, bl. 91.
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de Prinsengracht bij den Amstel; de voordrachten van Mr.
Jakob v an L e n n e p voor de leden der Hollandsche Maatschappij
in den Kloveniersdoelen; de vergaderingen der English
Literary Society in eene achterkamer van een huis in de
Papenbrugsteeg, „toen tegenover den zij-ingang van het Poolsche
Koffijhuis" gelegen; eindelijk de lezingen van Felix Meritis,
waar men A. des Amorie van der Hoeven en J. Kinker
hoorde.
Men weet niet, of hij toen behagen in al deze vergaderingen
schepte, later betoonde hij zich een beslist tegenstander van
maatschappijen, clubs, societeiten, bijeenkomsten en congressen. 1) Doch het is welbekend, dat hij toen zeer gaarne zich
beyond ten huize van den humanen en smaakvollen J e r o n i m o
de Vries, den eersten geschiedschrijver der Nederlandsche
Dichtkunde in deze eeuw. Door een brief van Willems aanbevolen, begaf hij zich naar het huis van De Vries op de
Heerengracht over de Spiegelstraat, en vond er de hartelijkste
ontvangst. 2) Een der „zoetste heugenissen uit dit tijdperk van
(zijn) leven", eene „in velerlei opzigt onvergetelijke school",
noemt hij zijn verkeer ten huize van Jeronimo de Vries. Hij
poogde zijn gastheer te bewegen, om W ill e m s naar Nederland te doen komen, om Willem s behulpzaam te zijn in het
verkrijgen van eene „bescheiden betrekking", maar deze poging
mislukte, omdat Willem s een Zuid-Nederlander was. Voor
Potgieter, „die maar weinig versjes had geschreven", „ont„sloot de heuschheid van den onpartijdigsten kunstregter des tijds
„iederen kring, in welken zich gelegenheid tot zijne ontwikkeling
„aanbood; hem voerde hij lien van zijn zoet te huis, zijn zich
„in de veelzijdigste beschaving verlustigend gezin binnen.” 3)
In letterkundige dingen verschilden zij vrij wat, daar Po t g i e t e r
met De V r i es niet kon wedij veren in den lof van Ca t s, en
maar zeldzaam bekeerd werd tot ingenomenheid met B ilderdij k, terwijl De Vries van zijne zijde waarschuwde tegen overdreven bewondering van Huygens en S taring. 4)
Bij D e Vries had hij Jan Piet er Heije leeren kennen,
die hem later met Aernout Drost en Bakhuizen van den.
1)
2)
3)
4)

Zimmerman, ,,Eigen Haard," 1875, bl. 54.
,,Leven van B. v. d. Br." bl. 22, 23.
Aldaar, bl. 23.
Aldaar, bl 24.
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Brink zou doen kennis maken. Ook Withuys, Yntema en
vele d i i m i n o r u m g e n t i um reikten hem de hand ten huize
J e r o n i m o de V r i es I). „O avonden ! in gezelligen kout om„gevlogen” — roept hij uit 2) — „opgeluisterd door den glim„lach der beminnelijke gastvrouw, — altijd verrassend door de
„afwisseling der genoodigden; vermaarde mannen, die daar
„geen andere aanspraak maakten dan vrienden des vader„lands te zijn; veel beloovende jongelui, er op uit zich het
„voorregt waard te toonen, door de beide zoons . te zijn
„medegebracht; — onvergetelijke avonden velerlei weelde rijk
„door den geest en het gemoed der aanvallige dochteren des
„huizes, bijwijlen besloten, neen bekroond, door des gastheers
„zangerige voordracht van „R o s e m on d— waar bleeft ge?”
Blijkt het uit deze verzuchting, dat P otgi et e r's tweede verblijf
te Amsterdam hem velerlei genoegen bood, uit eene reis, die
hij weldra gaat ondernemen, blijkt het tevens, dat hij eene
vurig gewenschte betrekking gezonden had. Hij was koopman
en wilde het blijven, dewi.j1 toen, nog minder dan nu, de kans
bestond door letterkundige of dichterlijke verdiensten een voldoend levensonderhoud te winnen.
Zimmerman verhaalt, 3) dat de heer Van der Muelen
hem in April 1831 de taak opdroeg, de belangen „van de familien Trip en de Geer in Zweden waar te nemen.” De heer
van der Muelen beheerde goederen in Zweden waarop de afstammelingen der familie van Elias Trip, koopman uit de i7de
eeuw, recht hadden door geldleeningen van Elias Trip aan de
kroon van Zweden. De zaak was zeer ingewikkeld, zoodat de
heer van der Muelen er naar streefde als bewindvoerder en
eigenaar van vele dier goederen tot een eindregeling te komen.
Potgieter werd gezonden om de bezittingen te inspecteeren, en
te confereeren met den advocaat fiscaal Pher Staaf over afdoening van zaken 4.) En nu opent zich voor Potgiet er eene
aangename periode in zijn leven; van het voorjaar 1831 tot
den winter van 1832. Hij bezoekt Denemarken, Zweden en
Noorwegen, leert de letterkunde der Brie volken kennen, beweegt
.zich in gezellige kringen, en legt de schuchterheid en bedeesd1)
2)
3)
4)

Zimmerman, „Narede", bl. 427.
„L even van B. v. d. B r." bl. 24.
„Nared e," bl. 428.
Groenewegen, Potgieter (1894), bl. 54.
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heid af, die hem in zijne eerste jongelingsjaren onderscheidde. 1)
„Een zeer gelukkig tijdvak bracht hij door. De brieven dier
„dagen geven beschrijvingen van gastmalen en feesten, van
„liefhebberij-komedies en buitenpartijen, van pic-nics en bals,
„die voor den jongen Nederlander de voorstellingen van ooster„sche tooververhalen moeten hebben verwezenlijkt. Eene rei be„minnelijke, geestvolle en beschaafde vrouwen, eene reeks hof„felijke, gastvrije, wel-onderwezen mannen gaan in de aan„teekeningen uit het No o r d en aan onze blikken voorbij.” 2)
Schoon „Het N oo r de n”, eerst na langzame voorbereiding
van 1836 tot 1840 zou verschijnen, dient er hier de aandacht
op gevestigd. Als eerste afzonderlijke schepping, in proza en
poezie beide, openbaart dit boek een geheel nieuw en oorspronkelijk schrijver, met een zeer krachtig ontwikkelden persoonlijken stijl. Daarenboven, de halve Noordsche Letterkunde
en de halve staatkundige geschiedenis van Denemarken, Zweden
en Noorwegen, met al wat Scandinavia aan roemrijke overleveringen en volksverhalen bevat, zijn er met bekwame hand
in uitgestrooid. Het is uilen brengen naar Athene dit breeder
te ontwikkelen. Jacob Geel heeft in „d e( n) Gid s” 3) zijn
afdoend oordeel gezegd. Volgens hem zal „H e t N o o rden”
weldra in handen zijn van „al wie smaak heeft en nuttige
lektuur zoekt." Het boek zal Langer leven „dan den cirkelloop
der leesgezelschappen — en inderdaad : in 1875, in 1882 en
1885 werd het herdrukt. G eel heeft ernstige critiek geoefend
op de samenstelling van het werk ; hij heeft de vermenging van
historische kennis met dichterlijke verbeelding gelaakt ; den
schrijver verweten, dat zijne „poezie al te los door verschillende
„eeuwen der Noordsche geschiedenis en zeden zweeft," dat zijne
„voorstelling van zaken of feiten geen vertrouwen, geen be„vredigend weten” wekt. Voor Pot giet er ' s still heeft hij niets
dan lof. „Er is warmte en bevalligheid in, juistheid en ver„scheidenheid van uitdrukking , het Hollandsche proza is door
„dit boek met eenige syntaktische wendingen verrijkt, die met
„weinige uitzondering navolging verdienen” — zegt deze onverbiddelijke rechter over „het Proza."
Geel prijst daarenboven de welgeslaagde, dichterlijke verta1) Aldaar, bl. 429.
2) „Narede", bl. 429.
3) 1840, „Boekbeoordeelingen," bl. 533-536.
TEN BEIM:. N.-N Letteren. II,
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lingen van Noorsche poezie — mij zou het lief geweest zijn,
indien Potgieter te dezer plaatse meer van zijne persoonlijke
ervaringen en ontmoetingen, minder van zijne lectuur en dichterlijke vlugheid in vertolkingen, had willen mededeelen. En
zoo ik zeggen moest, wat hoofdstuk uit „Het N o o r den" door
mij bij voorkeur wordt herlezen, ik zou niet aarzelen boven
alles het tweede hoofdstuk : „Herinneringen uit Koppenhag en" aan te bevelen. Potgieter noemde zich in Zweden : EnvoyeenSukleparlesHeritiers de la familledeMr.Trip
pour inspecter Petat de leursbiens en ce pays, etpour
prendre pour quelque temps la direction de leurs
affaires." Potgieter zag spoedig in dat de Zweedsche regeering
na twee eeuwen wachtens geene schadevergoeding zou betalen,
en adviseerde tot verkoop der goederen. Het is hoogst waarschijnlijk aan Potgieter's invloed te danken, dat de Zweedsche
regeering den 2 7 sten April 1833 toestemde in den verkoop der
goederen. 1) Potgieter heeft in Zweden enkele verzen geschreven,
o. a. De j o n g e Priester. Uit zijne brieven en correspondentie spreekt. soms eene groote somberheid, die gevoegd bij enkele
lichte aanduidingen doen vermoeden, dat hij in Zweden zich
verloofd heeft met eene schitterende schoone, die hem eerlang
den rug toekeerde. 2)

In den winter van 1832 te Amsterdam terug, vestigde hij
zich hier als agent van de firma Fr. Heeren & Co. te Hamburg, later als „agent van verschillende buitenlandsche handelshuizen." 3) Hij ging toen wonen in het huisje op de Keizersgracht met Tante van Ulsen waar Beets hem gekend heeft. Als
handelsagent is Po tgieter het best gewaardeerd door zijn
trouwen vriend P. N. Muller 4). Dat de mannen van de beurs
den handelsagent Potgieter hoogachtten, sommigen zelfs zonder te vermoeden, welk een rang hij innam in de letterkundige
kringen, bleek bij zijne begrafenis. Als koopman was hij flink,
bekwaam, onvermoeid, vindingrijk. „Potgieters innemende per1)
2)
3)
4)

Groenewegen, Potgiete r, bl. 58.
Groenewegen, aldaar, bl. 77.
Zimmerman, ,,Narede", blz. 429.
„Girls", 1886, Dec. bl. 412-419.
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„soonlijkheid, zijn ijver en doorzicht" — zegt Muller 1) — „en
„bovenal zijne onkreukbare eerlijkheid en trouw, waren oorzaak
„van zijn grooten invloed bij de • velen op Amstels beurs, die
„bij voorkeur met hem hunne zaken deden. Hij beleefde nog
„juist de laatste dagen, waarin ook kleine, maar telkens terug„keerende ontbiedingen van goederen uit het buitenland moge„lijk waren voor Amsterdamsche handelshuizen, die dan het
„ontvangene wetter met voordeel aan de gebruikers verkochten.
„Met uitnemend gevolg dreef hij die zaken, omdat ieder hem
„gaarne een bestelling opdroeg, reeds ter wille van hem per„soonlijk.”
Tot aan zijn dood bleef hij agent voor buitenlandsche handelshuizen. Door deze betrekking beschikte hij later over ruime
middelen voor zich en de zijnen. De pen, waarmee hij zaken
deed, waarmee hij aan zijne handelshuizen in Amerika, Engeland
of Frankrijk bestellingen van „tabak, rijst en Zuid-vruchten”
meldde, bracht hem goud op; de pen, die hij voor letterkundige uitspanningen bezigde, hing hij zoo hoog op, dat er nimmer sprake kon zijn van eenige geldelijke belooning. Deze geheel
ongemeene, zeldzame vereeniging van koopmansfortuin en letterkundig genie heeft hem reeds vroeg lien onbetwistbaren hoogen
rang gewaarborgd, welken hij tot aan zijnen dood toe handhaafde.
In het tijdvak van 1833 tot 1837 blijft hij aanvankelijk naar
een terrein uitzien, waarop hij zijne letterkuridige tent zou kunnen bouwen. H e ij e en Drost kende hij reeds. Het mag — dunkt
me — geloofd worden, dat alien, die het geringste belang stellen in de geschiedenis onzer letteren, het gesprek gelezen hebben
van Potgieter met Aernout Drost in het „Leven van
Bak h u i z e n van den Brink," — een gesprek, tusschen welks
begin en welks einde de geheele biographie is ingevlochten.
Drost had in 1831 zijn „Hermingard van de Ei kent er pen" voltooid. Hij stond naast Van Len n e p, die voor het
handschrift van zijn „Pleeg z o o n" geen uitgever kon vinden,
en volgde Mejuffrouw de Neu fv ill e, die in 1829 haar „SChi 1 dkn aap" het licht deed zien 2). Dr ost en Pot gieter handelden
in het bovenvermelde gesprek juist over „d e (n) Schil d k n a a p,"
een werk, dat de laatste beweerde niet gelezen to hebben, schoon
hij toch durfde veronderstellen, dat Dr ost „het taaie boek"
1) Aldaar bl. 415.
2) Lie boven deel I. bl. 152 en volgg.
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nooit had ten einde gebracht r). Hun gesprek was bestemd om
een afdoenden invloed op Potgiete r te oefenen, toen het gezelschap werd aangevuld door H e ij e en Bakhuizen van den
Brink — Bakke s, zooals de vrienden hem noemden, V a n
den B rink, zooals Po t g i e t e r gewoon was te zeggen. H e ij e
had den tiendaagschen veldtocht meegemaakt, was daarenboven
in 1831 in de medicijnen gepromoveerd, en had reeds naam
gemaakt door de vroolijke en vlugge liederen, die hij zelf zoo
geestig bij het klavier wist voor te dragen.
Van Bakhuizen van den Brink had de faam gesproken.
„Drost en Heije waren voor mij de tolken der faam," — zegt
Potgieter — „die van hem uitging zij hadden van groote
„geleerdheid gewaagd en van keurigen kunstzin beide gaven
,,mochten zijn deel zijn gebaar noch gesprek verried, dat hij
„zich op het bezit dier voorrechten te goed deed." 2)
Potgieter neemt Van den Brink scherp waar, bemerkt,
hoe hij zijn glas bordeaux in eene teug ledigde, maar doet de
overtuiging op, voor een uur in zijn gezelschap was omgevlogen, dat hij even helder van hoofd als hupsch van hart was, dat
„de minste aanmatiging hem weerzin inboezemde." 3) Van den
B r i n k, nog Leidsch student destijds, wist niet, hoe hij het met
Potgieter had. „Hij draaide de hem aangeboden, maar daarom
„niet aangestoken sigaar heen en weer tusschen zijne vingers,
„wier fraaije vormen het dubbel deden beklagen, dat zij in de
„watervrees zijner keel schenen te deelen. Hij mat (hem) terzelfder tijd met de donkere kijkers . . . ." 4)
Po t g i e t e r had den naam van een „sentimenteel" dichter
te zijn, daar de godsdienstige en sombere toon zijner eerste
proeven naar Feit h, zijn Overijselschen meester trok. Later
had hij Duitsche dichters ter navolging gekozen 5), later kwamen Van Haren, Huygens, Staring. Potgieter viel dus
bij nadere kennismaking zeer mee, en Van den Brink toonde
het dien zomeravond van 1833. Zij werden spoedig gemeenzaarn,
terwijl er over Gray en Chenier gesproken werd, want V a n
den Br ink openbaarde toen heel den schat zijner wetenschap,
1)
2)
3)
4)
5)

,,Leven van B. v. d. Br." bl. 19.
,,L even van B. v. d. Br." bl. 383.
Aldaar, bl. 385.
Aldaar, t. z. pl.
Aldaar, bl. 386.
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„en ontrolde (naar aanleiding van C h e n i er 's Hellenisme)
„voor P otgi e ter 's blikken een Hellas, als het (hem) nooit ver„gund was geweest zelfs maar te vermoên. Verre van te onder„wijzen deelde hij slechts mede; doch met eene orde in de voor„stelling, die elke diepte doorschijnend maakte, doch met een
„overvloed van kennis, die bij elke greep deed uitroepen : „hoe
schoon 1” T)
De vriendschap was gesloten. Meer nog. De vrienden spraken
dien avond over „de(n) Hollandsche(n) Duinzang” en
over den juist verschenen „Pleegzo on.” Van den Brink beloofde iets over het dichtstuk van den vader, Drost iets over
het proza van den zoon te zullen zeggen. Inderdaad is de critriek van Drost in „De(n) vriend des Vaderlands" VII,
deel, 1833, (bl. 584-599) verschenen. Potgieter had sedert 1830
reeds aan dit „zonderling tijdschrift", „toegewijd aan den roem
en de welvaart van Nederland en in het bijzonder aan de hulpbehoeftigen in hetzelve" medegewerkt. He ii e beschikte over het
letterkundig gedeelte, en beiden, H e ij e en D r o s t, spraken daar
met eene vrijmoedigheid over Nederlandsch dicht en ondicht,
als tot nog toe weinig geschiedde. Van daar, dat ook P otgieter in 1833 en 1834 medewerkt, en inzonderheid zich onderscheidt door eene uitvoerige critiek van een historischen roman:
„Galama of de bevrijding van Friesland" door J.
R. Sc hu t — een letterkundige „moord", zooals hij zijn artikel
zelf doopte. 2)
Maar eerlang verlangde het viertal vrienden naar een eigen
orgaan. Potgieter zegt het zelf: „De betrekking tot „den Vriend
des V ad e r l a n d s" (uitgegeven van wege de permanente cornmissie der Maatschappij van Weldadigheid) „was eene
„bron van voortdurende kwelling geworden. Hoe kon het anders?
„De schuld lag aan ons ..... Er kwamen berigten in van de Com„missie, er kwamen verslagen in uit de Kolonien, tot er voor
„onze stukken geene ruimte overbleef. De Maatschappij van
„Weldadigheid was de hoofdzaak, het letterkundig gedeelte maar
„toegift. Wie werkt langer met ijver, als hij niet zeker kan zijn,
„dat zijn arbeid het licht .zal zien? Wanneer zich bij al die
„jammeren in den uitgever niet nog een dwarskijker had gevoegd,
„in wiens oogen de jongelui te verre gingen, het plan van een
1) „L even v. B. v. d. Br." bl. 393, 394.
2) Aldaar, bl. 390.

86

EVERHARD JOHANNES POTGIETER.
,

.....,....,,......,,,,,,......,y....,...

„eigen orgaan zou nog niet bij ons zijn opgekomen, thans gaven
„de kleine plagerijen van zetter en corrector den doorslag." I)
De vier „jongelui": H eij e, Dr os t, Van den Brink en
Po t g i e t e r besloten een nieuw tijdschrift uit te geven ; de beide
eersten troffen met de heeren M. Westerman & Z o o n schikkingen ; de beide laatsten waren niet in de redactie, maar beloofden medewerking. P o t g i et e r meende te weinig vrijen tijd
van zijne „beroepsbezigheden" te zullen overhouden. Va n den
Brink „wist te weinig wat hij worden zou, om zich louter der
letterkunde van den dag te wijden." 2) „Den eersten van Herfstmaand" /834 verschenen: „De Muzen, Nederlandsch Tij dschrift voor de Beschaafde en Letterkundige wereld".
Van den Brink heeft eene studie over Hemsterhuis, Potgi eter de zijne over Loots aan dit tijdschrift afgestaan. De
laatste gaf daarenboven de eerste verzen van zijn Landjonker
en nog eene humoristische recensie van de schilderijen-tentoonstelling te Amsterdam in 1834 — het mocht niet baten. „D e
M u z e n" werden niet gewaardeerd. En bovendien, hij, die het
werk zou leiden. A e r n o u t Dr o s t, de veelbelovende, stierf op
het oogenblik, dat hij zijn proponents-examen wilde afleggen,
den 3den November 1834.
„De Mu z en" verdwenen na een jaar levens. Potgieter was
evenwel niet van plan den strijd op te geven. Hoewel hij in de
jaren 1835 en 1836 zeer ijverig aan zijn „N oorden" arbeidde,
vormde hij met Bakhuizen van den Brink het plan het
andermaal met een nieuw tijdschrift te probeeren. Een der meest
ondernemende uitgevers uit Bien tijd, de heer G. J. A. Beij erin ck, stond hen bij. Den 26sten Augustus 1836 verscheen een
uitvoerig prograruma. Bovenaan zag men eene ruwe houtsnee,
voorstellende twee fantastisch gekleede personen, die uit de
duisternis te voorschijn komen, en waarvan een met uitgestrekte
hand wijst naar eene ver afgelegen stad, terwij1 de opkomende
zon zich even boven de kim vertoont. Vervolgens las men den
titel: „De Gids. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefening e n, met platen, uit te geven door G. J. A. B eij er in ck te
Amsterdam".
Eigenaardig is in dit program de aanval op de „L et t er o ef eninge n", die toen reeds vijf-en-zeventig jaren levens telden.
1) „Leven v. B. v. d. Br." bl. 394.
2) Aldaar, bl. 28.
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De aanstaande Redactie vraagt, wat de vreemdeling wel denken
Tnoet, als men hem „d e Letter oefe n i n g e n" als het beste
Nederlandsche letterkundige tijdschrift in handen geeft? „Het
Tijdschrift" — zegt ze — „verried reeds sedert jaren, meer en
„meer, op elke bladzijde de rimpels van den ouderdom en
„di en n a c h t in de o o g e n" welke, volgens onzen grooten
„Dichter „den doodslaap „voorbeduidt".... Inderdaad
„(de Letteroe fen in ge n) vertoonde(n) sinds lang geheel het
„karakter van den knorrigen grijsaard, die onverzettelijk aan
„eenmaal aangenomen begrippen vast houdt; het schoolboek,
,,waaruit -hij leerde, het beste ter wereld schat; ongaarne op
„zestigjarigen ouderdom nieuwe zeden en gewoonten huldigt, en
„zelfs zijne kleederen nog de smakelooze, ouderwetsche snede
„laat behouden, welke men in de eeuw der staartpruiken en
„haarzakken fraai vond". 1)
Daarna belooft de Redactie, dat zij „onafgebroken voor de
eer onzer letterkunde (zal) waken", en voegt er bij : „Schadelijke grondbeginselen te bestrijden, jeugdige vernuften den
„regten weg te wijzen, groote talenten naar waarde te huldigen,
,,ziedaar ons doel."
Zij, die deze stellige verzekering gaven, waren Po t g i e t e r,
Bakhuizen van den Brink, Mr. W. J. C. van Hasselt
en Mr. C. P. E. Ro bide van der A a. 2) „De derde redac„teur Mr. W. J. C. van Hassel t, die onder de zinspreuk :
„c an d or e et ardore schreef, bepaalde zich tot wetenschap„pelijke bijdragen binnen den kring zijner bijzondere studien,
„en de vierde, Mr. C. P. E. R o bid é van der A a, was slechts
„een meteoor, die weldra spoorloos verdween. 3)”
Zoo voorbereid verscheen het eerste nummer van „d e (n)
Gid s," den 1 sten Januari 1837.

1) Zie den afdruk van het Pr o s p e c t u s, in d e (n) G i d s. 1886, December,
en in dat nummer: „Letterkundige Kroniek, Uit de Geschiedenis
van de Gids."
2) Dit volgt uit de mededeeling van S. V. in zijn December-artikel (1886),
„In het Zevengebergte." Het „Register op de 40 eerste j aargangen v an d e (n) Gids. (Amst. P. N. van Kampen & Zoon) 1877 noemt
voor 1837 alleen Potgieter en Van der Aa.
3) S. V. „In het Zevengebergte", bl. 524.
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IV.
Dit is de geschiedenis der geboorte van het merkwaardig tijdschrift, 't Welk na eene halve eeuw van bloei in de laatste lustra zijn compas schijnt verloren te hebben. In den bloeitijd der
Nederlandsche Romantiek geboren, bekende het daarom nog
juist de romantische kleuren niet. Soms wapperde de vlag der
Romantiek, soms werd. die haastig weder binnengehaald. Het
verschil in aanleg der beide hoofdredacteuren, B a k h u i z e n van
den Brink en Potgieter, gaf aanleiding tot dit verschijnsel. 0
En daar de eerste een te helderen blik had, om niet in te zien,
dat „naarmate de voortgang der beschaving grooter werd, het
„(ook) duidelijker werd, dat niet alle gewaarwordingen, welke
„met den schoonheidszin in verband stonden, in klassieke vor„men voorgesteld waren, dat niet alles, wat het gemoed der
„Grieken en Romeinen trof, ons evenzeer kan roeren”, zoo gaf
hij gaarne toe, dat „hetgeen in onzen boezem leefde met het„zelfde recht in onze kunst moest worden voorgesteld als de
„Grieken en Romeinen dat deden” . . . 2)
„De G i d s" huldigde alzoo, bij het beginsel van vooruitgang,
eene historisch gerechtvaardigde Romantiek naast eene eerbiedige
waardeering der Antieken.
P o t g i e t e r en Bak h u i z en heerschten saam van 1837 tot
1844, Potgieter alleen van 1844 tot 1865. „Vooral sedert het
„vertrek van Van den B rink kon Po t g i e t er met meer recht,
„dan Lodewijk XIV zijn „l' Eta t, l' est moi!" uitsprak, ge„tuigen van zijn tijdschrift ; „De G ids ben „i k” " 3)
Maar Po t g i e t er's schitterendst tijdperk was toch van 1837
tot 1848. Hij schiep toen die beroemde kunstwerken in proza,
die bewezen, dat de verjonging en herschepping onzer letteren
een feit geworden was. Ik noem ze niet alle, maar de beste:
1837 „Frans Hals en zijne dochter."
„De letterkundige bentgenooten te Parijs."
1841 „Albert." — „Als een visch op het drooge."
1842 „Jan, Jannetje en hun jongste kind." —
„De Ezelinnen" — „De F oliobijbel." —
„'t Is maar een pennelikker."
1) Uitvoerig gestaafd door S. V. t. pl. bl. 524-525.
2) Van den Brink, Beoordeeling van Geel' s „Onderzoek en Phantasie," G i d s, 1838.
3) Zimmerman, ,,Narede," bl. 432.
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1843 „Hanna."
1844 „Het Rijksmuseum te Amsterdam."
„Hoe het weeuwtje uit het hof van Holland
gevrijd werd." — „De Zusters." — „Blaauw
B e s."
Dit is bijna alles herdrukt in de twee deelen „Pr o z a", die
na lang toeven in 1864 eindelijk het licht zagen. Welk een schat
van schoonheden roepen de namen dezer opstellen ons voor den
geest ! Maar niet terstond werd de schat gewaardeerd. Er
werd meer op sommige eigenaardigheden van den stijI, op
Potgieter's zucht naar het ongemeene en zonderlinge gelet,
dan op zijne koninklijke oorspronkelijkheid, zijne verrassende
beeldende kracht, zijne lyrische vlucht! Deze naar vorm en
inhoud beide, r om an t i s c h e kunst, was groote kunst in ieder
opzicht. Afkeerig van het dagelijksche, van het algemeene be
kende, van het reeds gezegde, tot in de geringste kleinigheid,
tot in de onschuldigste en onvermijdelijkste zinwendingen toe,
veroverde P o t g i e t e r de harten zijner lezers niet stormenderhand. Hij moest jaren wachten, voordat men hem waardeerde,
zooals het behoorde.
Het is treurig, maar leerzaam, te weten, dat Bak hui zen
van den B r i n k, die in 1843 eene voortreffelijke historische
novelle, „T r udem an en zijn w ij f", aan „d e( n) Gid s" had
afgestaan, in 18 4 7 uit Brussel het volgende over de eerste
jaargangen van dit tijdschrift meldde: „Wij hebben, om strenge
„wetenschappelijke kritiek stand (te doen) te houden, Jan Salie
„zoetigheden voorgedischt , verhaaltjes en verzen, en humoristi„sche Essais. Wij hebben zooveel mogelijk ons letterkundig
„geweten in rust zoeken te houden door steeds eenige verwant„schap tusschen den geest van ons Mengelwerk en den geest
„onzer beoordeelingen te behouden. Zijn wij geslaagd ? 1k ge„loof het niet. Wij zijn op het punt van het Mengelwerk
„even ontevreden met ons zelven, als het publiek met ons
„geweest” i).
Eene zoo groote aesthetische kleurenblindheid, uit partijdigheid voor „strenge wetenschappelijke kritiek”, veroordeelde
Potgieter's meesterstukken tot de vernederende benaming van
„zoetigheden, verhaaltjes en verzen”. Gelukkig, dat eene tijdelijke
1) „Letterkundige Kroniek. lilt de geschiedenis van de
G i d s". — In het December-nummer van 1886. — bl. 577.
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gril of oogenblikkelijke booze luim bij Bakhuizen niet lang
duurde. Maar wat was er te hopen van een oningewijd publiek,
als een ingewijde dus sprak ? 'Vat van de tempelwachters, als
een priester zich dus weerbarstig toonde?
Behalve het door G eel gezegde, behalve een enkel woord
van Bakhuizen zelf over de novellen in „T ess el schad e",
vindt men bij Busk en Huet het eerst, in „d e(n) Gid s" van
1864, eene poging om recht te doen aan P o t gi et er als kunstenaar. Voor het eerst is toen de statige schoonheid van een
opstel als : „H e t R ij k s m u s e u m" aangetoond, en sedert dit
oordeel werd de beroemde plaats der vier dichters (H oo ft,
'Ca t s, H u y g e n s, V on de l) in alle schoolboeken en bloemlezingen herhaald, kwam P o t g i e ter op de lagere en middelbare scholen, werd hij bij hoofdonderwijzers- en akte-examens
.voor taalkundige, logische en aesthetische ontleding gebruikt.
Busk en H u e t heeft voor het eerst de waarde van een
'verhaal, als „De Z u s t e r s", in het oog doen vallen — het ga.deloos schoon tafereel van A a fj e's en Warn er 's vrij age, „Aafje
beminnend en bemind". Hij heeft „E z e 1 i n n e n" niet te vergeefs
.geprezen, want sedert deed ieder, die van P o tgi et er sprak,
het hem na. Het uitvoerigst heeft Nippold zijn voorbeeld gevolgd, toen hij zijne levensbeschouwing van Pot g i e t er met
, eene analyse van de „Z usters opende, „B lauw Be s" roemde,
en de bekende hulde aan „Jan J a nnetje en h u n j o n g s t e
I i n d" offerde.
H u e t en N i p p o 1 d spreken beiden van eenige andere opstellen,
van „Lief en leed in 't Go oi", van „Marie" van
.
„Het Togtje naar ter Ledestein". Deze novellen waren
gedurende de jaren 1838, 1839 en 1840 voltooid en geplaatst
in het prachtjaarboekje „T es s el s c h a d e" — een wonder van
smaak en degelijkheid, dat door het Nederlandsche publiek
met onverschilligheid werd ontvangen. H u e t verzweeg niet, dat
-de novelle: „Lief en Lee d in 't Goo i" door den rijkdom
van des schrijvers vernuft aan „overlading" lijdt, dat te „onbekwamer plaatse aangebrachte uitvoerigheid den indruk des
_geheels verstoort." Nipp old moest bekennen, dat hij dit stuk
niet goed verstond, en menig eerzaam Nederlander heeft dit
den Duitscher nagezegd. Hier client de vinger geplaatst op, de
zwakke zijde van Potgieter's kunst. Hij verbaast door over:stelping. Vernuft, gemoed, schildering, strijden om den voorrang.
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Elke invallende gedachte wordt tot een breed en schoon beeld
uitgewerkt; elke zijweg worth ingeslagen, hoofddeelen en onderdeelen verward.
Orde en harmonie — de hoofdeigenschappen der Helleensche
kunst — door B a k h u i z en hem verklaard en aangeprezen, ontbreken bij P o t g i e t e r. Doch het meest in zijne eerste verhalen, later wordt de samenstelling zijner novellen rustiger, evenrediger, bevredigender — schoon het niet mag verzwegen, dat
bontheid en overlading in zijne latere critische studien steeds
toenemen.
Maar daarna gelde ook al wat aan lofspraak werd gegeven
door de velen, die hem beoordeeld hebben : G e e 1, B a k h u izen, Huet, N. Donker, Van Vloten A. S. Kok, Doorenbos, Zimmerman, Nippold, Jonkbloet, P. N. Muller.
Mij schijnt in dit opzicht geen woord te veel gezegd, alleen zou
ik er gaarne nog zien bijgevoegd, dat P o t g i e t er een buitengewoon gelukkig penseel bezit voor het schilderen van eenvoudige
volkstooneelen. Als voorbeeld wijs ik op zijne novelle : „H a n n a",
(1843,) de geschiedenis eener weeze, eener vondelinge, door de
.Christelijke mildheid grootgebracht, maar bekoorlijk en gezond,
een door en door degelijk kind des y olks, die door de schande
over hare geboorte vroeg verstandig geworden, ondanks velerlei
verleiding, rein bleef; die hare vrije Zondagen gebruikte, om
hare eenige vriendin, de oude M a c h t e 1 d, vroeger met haar
dienstbaar, in haar hofje op te zoeken ; die daar een jong
zeeman, den zoon van M a c ht eld's gestorven zuster, leerde
kennen; die de eerlijke liefde van dezen aanneemt, met hem
huwt, en . . . als gelukkige huisvrouw achterblijft, nu haar man
weer naar zee moet.
nit is de toestand.
Haar man, de stuurman, is na een jaar terug. Zijne Han na
verrast hem met een kind, met een knaap aan de borst.
„Hoe beminnelijk zag zij er uit" — zegt de dichter —
„Han n a met lot en leven verzoend, Hanna de vrouw, Hanna
„de moeder . . . En B a r t, (de stuurman,) die schreide, zooals
„een man schreijen mag, van weelde, van verrukking, van zalig„heid, bij het zien van zijn evenbeeld, van zijn kind, dat niet
„bang scheen voor zijne ruwe handen, dat niet wegkroop voor
,,zijn harigen kus, dat hem de armpjes toestak !”
Daarna vertelt Bart van zijne reis, en hoe hij in een schoonen
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keerkringsnacht met een braven, ouden, matroos aan den steven
stond te praten :
„Deze had afgezien naar de stille zee, en opgezien naar den
„stillen hemel, „die zoo wel bij elkander pasten," zei B a r t,
„licht beneden, licht boven, licht rondom ons." „Stuurman",
„had J a a p, de oude matroos gezegd . . .. 1k zou niet vreemd
„opzien, als mijn Guurtje mij in de eeuwigheid in zulk een
„licht te gemoet kwam."
„Guurtje was 's mans mooije dochter, aan de tering ge„storven.”
„En Bart — woeste wilde natuur als hij was, had den oude
„willen afschepen met een : „Wat schort je paai ?" maar zijne
„stem was in zijne keel blijven steken. Dien ganschen dag had
„hij Hanna verzekerd, was hij reeds angstig te moede geweest,
„al wist hij niet waarom; immers het schip liep als een pij1
„uit een boog, en aan zijn werk haperde geen zier. Maar bij
„die woorden van den oude was hem het hart week in het
„lijf geworden; hij had Hanna voor zich meenen te zien,
„stervende .. .. ..
De dichter geeft nu aan Bart zelf het woord:
„En ik vertelde hem hoe goed wij het hadden — hoe lief
„ik jou heb; dat hoefde ik hem niet te zeggen, hij had het wel
„gehoord, toen ik zoo angstig uitriep : „Jaap, als Naar uurtje
„eens geslagen is." Want ik maakte er voor hem geen geheim
„van, dat je mij, v66r ik heenging, zei, dat je geloofde . ..
„Weet je nog, Hanna dat de tranen jou in de oogen kwamen,
„toen ik ... een voet van den grond sprong, en hoe je mij zei,
„dat ik altijd zou mogen denken, dat ik je gelukkig had ge„maakt, als ik je eens niet weer zag? Toen wou ik er niet
„van hooren, dat je sterven zoudt, toen beloofde ik jou, dat
„ik je hoornen en schelpen mee zou brengen voor den kleinen
„B a r t, — den kleinen B a r t! daar is hij waarachtig ! — 0 wat
„een jongen ! hij grijnt niet, ' als zijn vader hem zoent ! Hier,
„H a n n a! ik nioet jou ook eens kussen:— het was „man!”
„toen ik weg ging, nu is het : „vaertje!" — Maar in den nacht,
„waarvan ik sprak, was die man een kind ; zie, de datum heugt
„mij nog, het was de vierentwintigste September."
„Toen ben ik bevallen, Bart !"
„Stuurman", zei oude Jaap, „ik ben geen fijmelaar; maar was
„ik jou, ik ging naar mijn kooi, en ik deed een gebed, dat zal
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„je lucht geven. En Hann a— gelooven moet jij het, want je
»weet, ik geef me niet beter dan ik ben — al kon ik in de
„kerk den Domine meestal in het bidden niet volgen, wijl die
„mannen zulk een schat van mooije woorden hebben, in dat
„gebed liepen mijne gedachten mijn woorden vooruit! .... Onze
„Lieve Heer zal er wel wijs uit worden, zei ik, toen ik snik„kende „Amen” sprak . . . .".
De schets is niet of bij dit treffend tooneel. De dichter teekent Hanna later, als zii, ten tweeden male moeder, dagen en
dagen wacht op de aankomst van het schip. Dan vlecht hij —
onverbeterlijk als hij is — eene kleine uitweiding in over een
„Oostindievaarder op de kust" en wederom levert hij een klein
meesterstuk, zelfs in die uitweiding.
Doch wat mij het treffendst toeschijnt, is deze hartelijke liefde
voor ors wakker zeevolk, zoo eenvoudig, en toch zoo aangrijpend voorgesteld. Misschien, dat er van 1843 tot heden (19oi)
een andere eisch is ontstaan, dat men Po tgieter 's „H a n n a"
niet realistisch genoeg oordeelt, toch blijft mij deze kleine
schets een kleine schat van letterkundige schoonheid.
Hoogst opmerkelijk is het, dat een vrijgezel, als P o tg iete r,
met zoo uitnemende fijnheid de edelste weelde van het huwelijk
heeft geschetst. Dat hij op zijne reis door Zweden te Gothenburg in 1832 zijne „Jonge Pr i e s t e r" schreef, schijnt mij eene
vingerwijzing, ter oplossing van het raadsel. Er is bijna te veel
welsprekendheid, te veel gloed in eene strophe, als de volgende,
waarin hij het coelibaat van den jongen geestelijke beklaagt :
„Wat eisch: ! in 's levens bloei bet leven te verzaken,
„Omhoog, omlaag natuur de liefde te zien smaken
„In alle land en lucht;
„En toch, ondanks 't besef d:?,r namelooze weelde,
„Waarmee ze om strijd de plant, het dier, den mensch bedeelde,
„Te gruwen van 't genucht!"

In al zijne vroegste 'verzen : „D e dr oeve zan ger': (183o),
„Aan Adeline" (1830), „Emma" (1827) en „Klagt en Troost"

41830) klinkt een klacht, liever eene aanklacht. Bedrogen trouw
is de oplossing.
„Op welk een toekomst durfde ik bogen!
„Geloofde, aanbad, — en werd bedrogen,
,,En zei de levensvreugd vaarwel !" 1)
1) „Klagt en Troost." „Poezy" II deel. 1875, bl. 17.
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Dat hij in Zweden om den tuin geleid werd door eene behaagzieke geliefde werd reeds gegist, dat is zeker, dat hij sedert
met strenge beginselvastheid besloot, zijn geheel leven ongehuwd,
als priester van een heiligen plicht, te slijten.

V.
Het tweede tijdvak van Po t g i e t e r 's leven als redacteur van
„d e(n) G i d s", van 18 48 tot 1865, levert minder schitterenden
uitslag, wat de novelle aangaat. Hij blijft als dichter en al&
criticus ijverig werkzaam, en vindt soms nieuwe vormen voor
zijne kunstoefeningen, nieuwe wegen voor zijn rusteloos naar
kennis dorstenden geest. Onder den naam van „S al m a g u n d i"
(1851) wist hij novelle en letterkundig vertoog te vereenigen
van zuiver letterkundig-historische studie gaf hij schitterendeproeven in zijn „George Crabb e" (1858, 1859) en in zijn
„P. J. de Be r an g e r" (1858). De lust voor novellen schijnt.
hem vergaan. Wellicht heeft hiertoe medegewerkt de wijziging,
die het tijdschrift na 1848 onderging.
Het was de redacteur-secretaris, Mr. G. de C 1 e r c q — de
geniale zoon van den genialen improvisator — die in April
1847 met een nieuw denkbeeld in de redactie-vergadering kwam.
In de laatste jaren waren de boekbeoordeelingen steeds uitgebreider geworden, was het mengelwerk steeds gekrompen. D e
C 1 e r c q wilde den werkkring van „de (n) G i d s" uitbreiden..
Niet alleen critieken en mengelingen, maar ook opstellen over
staatkunde, staathuishoudkunde en natuurwetenschappen, in het
algemeen over de wetenschappelijke vraagstukken van den dag,
moesten het tijdschrift eene schoone toekomst openen. Hij wilde
daarenboven, dat twee- of driemaandelijksche overzichten over
bepaalde wetenschappelijke stoffen zouden worden gegeven.
Po t g i e t e r vond veel goeds in dit plan, maar maakte bedenkingen. De medewerkers werden geraadpleegd. Het was bij die
gelegenheid, dat Bakhuizen uit Brussel zijn schamper oordeel
over „zoetigheden, verhaaltjes en verzen" uitsprak. Ondanks
tegenstand werd het hoofddenkbeeld van de C 1 e rq, „den toe1) ,,Letterkundige Kroniek. Uit de geschiedenis van d. G."
Decembernummer van 1886, bl. 578.
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„gang in „d e (n) G id s" zoo ruim mogelijk open to zetten voor bij„dragen van den meest verschillenden aard, zonder in het vervolg,
„hetzij de beoordeeling der uitkomende werken, hetzij de eigenlijk ge„zegde belletrie in het minst uit to sluiten” — ten slotte aangenomen.
Men mag het er voor houden, dat Potgieter, nu „d e Gids".
in alle opzichten een meer wetenschappelijk karakter aannam,.
ook op wetenschappelijk gebied — voor hem : geschiedenis der
letterkunde en aesthetische critiek — degelijker arbeid wilde
leveren. Hij is niet minder werkzaam dan in het vorige tijdvak..
In 185o voltooit hij twee zijner voortreffelijkste opstellen ; het
eerste over den „V o n d e 1" van Van L e n n e p, met dat algemeen bewonderd slot: Vondel in Burgemeesterskamer -de grijze tachtiger, in ootmoed en vrees zijn vonnis hoorend,
met ontblooten schedel tegenover vier aristocratische burgemeesters — „oock ghedeckt zijnde", als Bran dt zou zeggen -den strengen R e y n s t, den kunstlievenden V l o o s w ij k, den
hoffelijken Ouds hoorn en den sluwen Valken ier; en het
tweede opstel „Hollandsche dramatische poezy", waarin
naar aanleiding van Schimmel's tooneelwerken een voortreffelijk hoofdstuk der geschiedenis onzer letteren in de XIX de eeuw
werd geschreven.
Het is vooral in dezen geest, dat Potgieter tot 1865 werkzaam is. Met welk een zekeren smaak toonde hij het verschil
in dichtgaaf aan bij twee dichters, die beiden Jacob van
He emsk er k, den held van Gibraltar, kozen, Bogaers en.
H en d r i k An ton Meyer! Hoe breed en fraai werd gewaardeerd, wat Hofdijk in zijne „HistorischeLandschapen",
in zijn ,,Het Neder la ndsche Volk" voor degelijks en schoons
had gewrocht". Zijne omvangrijke, breede letterkundige portretten,
Berang er en C ra b be, worden in 1862 vermeerderd door eerie
uitvoerige studie over een lievelingschrijver: E s a i a s T e g n e r,
welke •studie op zich zelve eene schitterende bijdrage vormt voor
de geschiedenis der Zweedsche letterkunde.
Potgieter heeft zijne liefde voor de Skandinavische letteren„
uit zijn „No o rd en" reeds vroeg gebleken, nooit verloochend.
Zijne laatste groote studie, na zijn afscheid aan „d e(n) Gi d s",
was aan BjOrnsterne Bjornson (1870), den beroemden
Noorweegschen dramatischen auteur, gewijd. Zijne voorkeur voor
Skandinavische letterkunde, zijne liefde voor de Engelsche, zelfs
voor mannen van den tweeden rang, — als: G r a y, C r a bb e,
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Ha zli tt, Leigh Hunt, en Lamb — die vooral in het tijdvak van 1820 tot 1850 meer bewonderaars en lezers telden dan
later — heeft hem heel zijn leven onderscheiden.
Potgieter's waarde, als beoordeelaar onzer vaderlandsche
letterkundige kunst, heeft Busk en H u e t in 1885 1) bijna volmaakt juist omschreven. De historische beteekenis zijner critiek
ligt in zijne warme vereering van onze Nederlandsche z e v e nt i e n d e e e u w. Zijn dweepen met dit verleden was tegelijk regel
„van zijn geloof in de vaderlandsche toekomst." Vandaar zijne
strenge eischen aan tijdgenooten gesteld. Het middel bij uitnemendheid om dichters aan zich zelven te openbaren, is,
volgens Pot g i et e r, een vinger leggen op hetgeen hun ontbreekt.
Dat hierdoor aanleiding gegeven werd tot ondervragen, tot
het eischen zelfs van het onmogelijke, is uit zijne beoordeeling
der „Camera 0 bscur a," uit zijne veroordeeling der „S int
Paulu s-R o t s" gebleken. Het gaat niet aan te zeggen, dat
H i 1 d e b r an d, geestig schilder van onze landgenooten, yolk,
burgerij en adel, omstreeks 1836-1840, lijdende is aan chronische
„copieerlust des dagelijkschen levens," en dat een dichter, die
met levendige trekken eene schipbreuk schildert, niet aan zijne
roeping voldoet, omdat hij de ontaarding onzer tegenwoordige
zeelieden, vergeleken met de kloekheid van den Janmaat der
17e eeuw, niet scherp genoeg in het oog deed vallen.
Het eindoordeel blijft dus bij H u e t 's meening, dat alleen
het genie eene letterkunde zou hebben kunnen scheppen, beantwoordende aan Po t gie ter 's oogmerk. Maar — en dit verdient
niet onder stoelen of banken geschoven — eene dergelijke onredelijkheid in de critiek strekt den criticus niet noodzakelijk
tot oneer. Vooral wanneer hij met de onafwijsbare verdienste
van Pot gie ter optreedt. Had Potgieter den roman „Galam a"
van S c hut niet beoordeeld, de naam van dezen weinig bekenden kunstenaar ware reeds lang vergeten. Gaarne herzeg ik:
„P o t g ie t e r is de eerste Nederlander geweest, die van de na„tionale letterkundige kritiek een afzonderlijk yak gemaakt heeft;
„de eerste, uit wiens vereenigde beoordeelingen een boek is
„kunnen getrokken worden, hetwelk in zichzelf eene reden van
,,bestaan heeft en welks voortbestaan verzekerd is.”
Juist in deze degelijke opvatting van Potgieter 's verdienste
1) ,Litterar. Fantasien en Kritieken" XXII deel, (1885)bl. 21-36.
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schuilt misschien het geheim van Po t g i e t er's hartelijke genegenheid voor een beoordeelaar als Hu e t. Po t g i et e r heeft de
juist aangehaalde woorden niet gelezen, maar zijne kennismaking met, zijne vriendschap voor Busk en Hue t deden hem
spoedig inzien, welk een kenner van letterkundige kunst hij in
dezen Haarlemschen domine had gevonden.
In „de(n) Gids" van 1859 had Potgieter eene korte maar
gunstige beoordeeling van Huet's Schetsen en Verhalen" 1)
geplaatst. Hij noemde hem een „Hollandsch letterkundige te
meer, die zich het voorbeeld van „C a m e r a" en „S t u d e n t e nt y pen" heeft ten nutte gemaakt." Hij prijst „Do cter George"
en „Gitj e" om de fijne psychologische studie ; hij past den aardigen regel van Alfred de Mu ss e t
„Mon verre n'est pas grand,
„Mail je bois dans mon verre !"

op de uitstekende schets „Nog o n v e r z o e n d" toe. In 186c,
heeft H u e t, als Waalsch predikant, soms te Amsterdam optredend, aldaar P o t g i et e r „in een klein heerengezelschap ten huize
van zijn vriend, den makelaar B." ontmoet. 2) Aanstonds werd
er eene vriendschap gesloten, die tot aan den flood van Po tgi et er bleef voortduren. H u et, met zijne geestige, soms scherpe
taal, met zijn levendig, altijd opgewekt woord, had groote aantrekkingskracht voor Potgieter. Deze voelde behoefte aan een
vernuftig medewerker als Hu et. Beiden blaakten evenzeer van
ijver voor de eer der vaderlandsche letteren, en Potgieter achtte
versterking van het letterkundig element in „d e (n) G i d s" noodzakelijk. Het eerste gevolg dezer kennismaking was, dat H u et
in 1862 met zijne bekende artikelen over letterkunde, onder den
titel : Kr oniek en Kritiek" begon, eene taak tot en met
Januari 1865 maandelijks vervuld. Het tweede gevolg was het toetreden van Huet als redacteur van „d e(n) Gids" in Januari 1863,
tegelijk met Mr. J. T. B uys en Dr. C. A. Engel br echt. 3)
Potgie t e r schepte behagen in de critische opstellen van Hue t,
1) Onder den titel: „Overdrukjes, Schetsen en Verhalen." Haarlem 1858.
2) „Potgieter. 1860-1875. Persoonlijke Herinneringen, door
„Cd. B. H." (1877).
3) Zoo namelijk de opgaaf van het „V oorberich t" tot het „Register
op de eer ste 40 jaarg ..... " (1877) juist is. 1)e liist der Redacteurs bevat
foliten. Ter Haar trail niet in 1845, maar in 1847 af. Quack werd in 1860
en niet in 1863 lid der Redactie.
TEN BRINK. N.-N. Letteren. IL
7
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't geen van hen, die er in behandeld werden, niet kan worden,
verzekerd. Zeker was de vorm, waarin het oordeel gevat werd,
in de hoogste mate frisch en geestig, maar het oordeel zelf
kenmerkte zich niet altijd door den vasten wil om voor alle
Bingen rechtvaardig te zijn. Zoo ontstond reeds zekere gisting
in letterkundige clubs, die eene flauwe echo vond in den intiemen
kring der G i d s-redactie. In deze omstandigheden verscheen het
vermaarde Januari-nummer van 1865.
Voordat hier aan de bekende en betreurenswaardige scheuring
in den boezem der redactie wordt herinnerd, vestig ik er de'
aandacht op, dat Huet in den G i d s-kring (Januari 1863—
Januari 1865) vooral steun en vriendschap vond bij Potgiete r.
„Zonder valsche nederigheid — zegt H u e t — „ik verdiende
„dit in die dagen nog slechts ten halve, en had met Gretchen
„kunnen zeggen: „Begreife nicht, was er an mir find't."
„Maar het was zoo. Veel heeft hij in vervolg van tijd mijner„zijds en om mijnentwil moeten verdragen; er zich in moeten
„schikken, dat ik bij toeneming met hem van meening verschilde ;
„dat ik in z ij n e rigting geen toekomst zag voor ons gemeen„schappelijk vaderlandsch ideaal. Niets van dat alles is in staat
„geweest, hem van mij te vervreemden. Mij eenmaal en amitie„genomen hebbende, was het voor goed.” i)
P o t gi et er 's huisgenooten, tante Van Ul s en en zijne eenige
zuster, bewezen aan H u e t, weidra ook aan zijne echtgenoote
en zijn kind, dat zij in de hartelijkste voorkomendheid voor
niemand ter wereld behoefden te wijken. In den zomer van
1863 begonnen zij Zondags gezamenlijke tochten naar Utrecht,.
naar Zeist, of Maarsbergen. H ue t nam toen eene ijverige
studie van Pot gieter's proza voor zijne rekening. Het plan.
was eene verzameling van populaire stukken aan A. C. K r u s em a n ter uitgaaf of te staan. Des zomers kwamen de vrienden
dikwerf te Haarlem bijeen, (1863-1864) aan den Kruisweg
tegenover de Lange Heerenstraat ; des winters te Amsterdam
op de Leliegracht. De twee deelen proza door H u e t gerangschikt, door den auteur, den uiterst moeielijk te bewegen auteur,
aangenomen, schonken de beste vrucht van dit hartelijk
vriendschappelijk verkeer. Doch ook aan dezen helderen hemel
kwamen wolken.
1) „Potgieter. Persoonlijke herinneringen.” bl. 14.
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Reeds in het laatst van 1864, maar vooral in de eerste maanden van 1865 ontstond de vermelde tweespalt tusschen de
redacteuren van „d e (n) G i d s." Oorzaak was vooral de genoemde Januari-aflevering van 1865. Er waren daarin twee
artikelen van H u e t. In de eerste plaats zijne gewone „K r on i e k en K r i t i e k", eene beoordeeling van „A u r o r a" 1), jaarboekje voor 1865 ; in de tweede plaats een -stuk getiteld : „D e
Tweede Kamer en de Staatsbegrooting voor 1865"
geteekend door „E en a b o n n é op het b ij b 1 a d." Het eerste
opstel onder den titel : „E en avond a an het H o f," verwekte
een ongehoord misbaar. Men sprak in de Belgische dagbladen
van „un pet it scandale litteraire", omdat de auteur de
Koningin, aan wie de „A ur or a" jaarlijks werd opgedragen,
een verdicht gesprek deed voeren met hare hofdames over het
slechte proza en de slechte poezie in dit jaarboekje. De zaak
ligt menigeen nog in het geheugen, al is ze reeds zes-en-dertig
jaren geleden. Iedereen meende reden te hebben tot ontevredenheid. Er stak een waar onweer op boven „d e (n) Gids en den
redacteur Cd. B u s k e n Hue t.
Doch hierin school geenszins eene aanleiding tot tweespalt
tusschen de verschillende redacteuren. ,,Zij dweepten niet met
„het genoemde opstel ..... zij waren geneigd dit stukje eene
„daad van onbedachtzaamheid te noemen. Doch tevens meen„den zij, dat de zaak het gerucht niet waard was ; en, waren er
„niet andere omstandigheden bijgekomen, gaarne zouden zij om„trent dit eene, den mede-redacteur gehoord en zijne redenen
„gewogen hebbende, zijn overgegaan tot de orde van den dag.” 2)
De „andere omstandigheden,” hier bedoeld, waren de ontevredenheid van de meesten, de verontwaardiging van sommigen,
1) De „A uror a" voor 1865, uitgegeven door A. C. Kr usem a n, geredigeerd door S. J. van den B erg h, stak niet boven hare oudere zusteren uit
maar daalde ook niet beneden het gewone peil. Huet's bitse critiek was
meer tegen jaarboekjes in het algemeen gericht. De inhoud dezer „A uror a"
wees verdienstelijke bijdragen aan : eene historische schets van Mr. J. A.
Moister, onder den titel: „Een afgezant uit Spanje", eene fraaie
novelle van C. E. van Koetsveld („Philantrophie en menschenliefde), verzen van Elliot Boswell, van A. S. Kok, van Ant. L. de
Rop, van Frans de Cort, van A. Beeloo, van Ten Kate,eneenallerliefst vers van een ongenoemde ; „W a t m ij n dro omstertje dro om t."
2) „Aan Mevrouw Bosboom—Toussaint door Cd. B. Huet,"
(1865) bl. 16.
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over het opstel: „De Tweede Kamer en de Staatsbeg r o o t i n g." De toon, aangeslagen tegenover onzen eersten minister Thorbe ck e en onze grondwet, mishaagde algemeen. Men
nam het den letterkundige euvel, dat hij het gewaagd had over
politiek mee te spreken. Hem werd door zijne mede-redacteuren
aangekondigd, dat zijn opstel over de Tweede kamer een hoogst
ongunstigen indruk gemaakt had, dat het hem echter veroorloofd werd aan te blijven als redacteur, op voorwaarde, dat hij
zich verbinden zou gedurende den loop van 1865 niet weder
over politiek te schrijven, en in de dagbladen bekend zou maken, dat zijn opstel, ook na.dat hij zich als den auteur er van
in het openbaar genoemd had, opgenomen en afgedrukt was
zonder medeweten zijner rechtsgeleerde mede-redacteuren 1).
Huet weigerde onder deze voorwaarden te blijven. Hij nam zijn
ontslag als redacteur. P o t g i e ter volgde zijn voorbeeld. Beider
vriendschap werd er te hartelijker om. Inderdaad kon P o tg i et e r
geen grooter bewijs zijner zelfstandigheid geven dan door dit uittreden uit de redactie van een tijdschrift, 't welk hij gesticht, 't welk
hij tot eer en aanzien gebracht had. „Viet hij verliet het tijdschrift," — zegt Huet — „maar het tijdschrift hem." De redacteuren 2), die de handelwijze van Hu et handen gelaakt, deden
hun uiterste best Potgieter te behouden. Zij wilden alien aftreden, en aan Potgieter zijn eigendom, de(n) Gid s, overlaten.
„Waarom moest hij als bittere ironie van de zijde der achter„geblevenen het aanbod beschouwen, om de Gids als zijn recht„matig eigendom alleen te behouden, terwijl zij zich zouden
„terugtrekken” — vraagt Zimmerman 3). — „Het was zij n
„eigendom, door geboorte en veroveringsrecht; hij was er med
„samengegroeid, en hij behoorde met zijn tijdschrift te leven
„en te sterven. Hij heeft het niet gewild, en het smalle beekje
„aan welks eenen oever hij stond, ons de hand reikend, die ons aan
„de andere zijde bevonden, is in zijn stroom eene rivier gewor„den, die onze handen nit elkander sloeg en ons voor de verdere
„reize scheidde.”
Dat Potgieter op zoo besliste wijze partij trok voor H net,
getuigt tevens, dat hij groote verwachtingen van dezen koesterde.
In zijne woonkamer had hij „tusschen een klein getal beelte1)
2)
3)

„Aan Mevr. Bosboom-Toussaint” (1865) bl. 33.
„P otgiete r. Pers. Her. v. C d. B. H.", bl. 20.
„Narede", bl. 435.
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nissen van vaderlandsche auteurs" het portret van H u e t tegenover
dat van B a k h u i z e n van den Brink gehangen. I) De eerste
„had met den laatste den smaak voor het heldentijdvak onzer
„litteratuur, voor „het schrijven van oudvaderlandsch Hollandsch,
„en voor het onbeschoomd kritiseeren van tijdgenooten gemeen" 2)
„Wat Potgieter in Van den Brink had verloren, meende hij voor
„den G id s in (Huet) terug te vinden; daarbij onderstellend,
„dat (zijne) geregelde wijze van werken hem den steun zou
„leenen, waaraan hij voor het tweede gedeelte van zijn leven
,,behoefte gevoelde."
Het besluit om zijn vriend te volgen, en de banden, die
hem reedk acht-en-twintig jaren aan „de(n) G ids" vastschakelden tot op de laatste vezelen te verscheuren, heeft hem veel
hartzeer, veel zelfbeheersching gekost. Uiterlijk mocht men dit
niet duidelijk waarnemen, omdat Po tg ieter zelden verried,
wat er in hem omging; uiterlijk zag men hem voortarbeiden
met denzelfden lust als vroeger, zag men hem een meesterstuk,
als het onvoltooide leven van B a k h u i z e n van den Brink
onder handen nemen, genoot men van zijn ,,Florence," dat
tweede meesterstuk, in 1865 geschreven, maar zonder eenigen
twijfel heeft zijn heldhaftig besluit, „d e (n) Gids" te verlaten,
hem tot groote somberheid gestemd.
Reeds uit de toelichting tot „F lo r e n c e," uit den aanhef
met het vers van Alfred de Musset:
„Quand on peril, par triste occurrence,
„Son esperance
„Et sa gaietó ...... "

uit de bekentenis, dat „ook een letterkundig leven zijne
tristes occurrences heeft, door welke men zich aan
velerlei bekrompenheid ergert, als men eenigezijner
dierste verwachtingen verijdeld ziet," 3)—reedshieruit
blijkt voldoende, dat Potgieter diep teleurgesteld was in zijne
hoop, „de(n) G i d s" eene schoone toekomst te waarborgen
door de werkkracht en het vernuft van H u e t.
Potgieter gevoelde zich eenzaam in de laatste tien jaren
van zijn leven. Zeer juist is de opmerking van H u et: „Harte„lijke menschen kunnen, zoo zij tevens karakter hebben en dit
1)
2)
3)

„Potgieter. Pers. Her. v. Cd. B. H." bl. 16.
Aldaar, bl. 16.
Poezy" (1868) I. Toelichtingen. bl. 338

EVERHARD JOHANNES POTGIETER.
102
....--_-_-_-_------- -------

-,,,,,,,............,...,.....W.

„weten te toonen, banden verbreken ; maar van de vroegere
„aanhechtsels blijft altijd iets zitten , en in de eenzaamheid rijst
„de droefgeestige voorstelling van hetgeen had kunnen zijn,
„vergeleken bij hetgeen is." 1)
Toen hij in de jaren 1866 en 1867 in de eenzaamheid zijner
studeerkamer zijn „F lor en c e" ter eer van den altissimo
poet a, van Dante, bewerkte, klom zijne belangstelling, zijne
geestdrift gestadig. Dante was uitgestooten door zijne medeburgers ; Dante had heel zijn leven lang een groot leed met
vastberaden fierheid gedragen ; Dante was zijn held als dichter
maar vooral als mensch. De aanleiding tot dit gedicht, de
tocht met H u e t naar F 1 o r e n c e, om Dante 's stapdbeeld te
zien onthullen, is door den laatste uitvoerig verhaald en algemeen bekend. De goedheid en het beleid van Po t g i e t e r, die
vooraf bij de heeren Enschede voor hun mede-redacteur verlof tot eene reis vroeg, die H u e t er mee verraste, die Hu et
er mee overstelpte, getuigen van zijn edel hart. Niet minder
zijne opgewektheid en vroolijkheid gedurende de reis, — toen
de tochtgenooten komende over Lucern en den Sint-Gothard,
samen logeerende op gene kamer van het hotel du Nord te
Florence, 's morgens naar de onthulling, 's middags naar den
roeiwedstrijd op den Arno, 's avonds naar de illuminatie
gingen ; terwijl Pot g iet er eindelijk, plotseling te midden van
eene groep Dante v e r eer der s in de buurt van het Bargello
under een gaslantaarn aller hart veroverde door het voor de
vuist reciteeren van strofen uit de D i v i n a Comm e d i a." 2)
Dat P o t g i e t e r een aangenaam, maar haastend reisgenoot
was, heeft ten overvloede zijn vriend Zimmerman getuigd. 3)
In 1862 heeft hij met dezen een bezoek gebracht aan de
Londensche tentoonstelling, en alles met verbazende snelheid
gezien, een uitstapje naar Edinburgh op den koop toe mak end.
Als koopman mocht Pot g i et er de zaken, die hij geheel alleen
dreef, niet lang verlaten. Zijne eigenaardigheid daarbif was,
dat hij des zomers groote hoeveelheden eau de cologne gebruikte, dat hij steeds en overal bij zijn maaltijd moezelwijn
dronk, en niet tevreden was, voordat hij bij zijn nagerecht fraaie
vruchten, — een trek, dien hij met Honore de B alzac
1)
2)
3)

„P e r s. Heri n." bl. 31, 32.
„P e r s. Heri n. d. C d. B. H." bl. 36.
December nummer v. d. Gids. 1886, bl. 407 en volg.
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.gemeen had — zag, al moest hij ze persoonlijk gaan koopen.
Reeds is er gewezen op Potgieter's letterkundigen arbeid
na 1865. Het „Leven van Bakhuizen van den Brink" —
het best beoordeeld door Z i m m er m a n blijft zijn hoofd-werk in proza uit dit laatste tijdvak.
Het meest heeft hij zich op nieuw tot de poezie gewend.
Wat hij als dichter bijzonder voortreffelijks had, hebben B a khui z e n van den Brink 2) en H u e t 3) duidelijk omschreven.
De eerste handelde over hem naar aanleiding van zijne
„Liedekens van Bontekoe" (184o) buiten „de(n) Gids"
verschenen, en tot nu toe hier slechts in het voorbijgaan vermeld. Dat de dichter, die eenige voortreffelijke liederen wilde
,mededeelen, liederen, zangerig als eene melodie van H o o ft' s
luit of S tar ter's „giteerne", daartoe de anecdote van B o n t ek o e gebruikte, van Bonteko e, die voor de wilden zong om
zijn leven te redden, is misschien minder gelukkig, maar de
liedekens, op zich zelven, zijn verrassend frisch en fraai. Ik
herinner mij niet in mijn leven treffender kunstgenot te hebben
gesmaakt, dan bij de eerste lezing der „L i e d e k ens van
Bonteko e." De echo van de groote meesters der XVII de eeuw
dringt diep in het hart. Zoo hoorde ik Br eder o in het schalke
liedje van „R oeltjen uit de Bonteko e" — de knappe deerne
svoor wie de jonge maats naar de taveerne loopen, —
„Nosh een fijn mennisten zusjen,
„Nock een bloode pimpelmees,
„Weet zij niets van angst of vrees
„Voor een handdruk, voor een kusjen ;
„Toth laat zij niet alles toe,
„Roeltjen uit de Bonte Koe !"
„Waaghals wie haar durft omvangen !
„Want haar hand is geen fluweel ;
„Schorre strijkstok op de veil
Van een paar gebaarde wangen,
„Speelt ze regts of links maar toe —
„Roeltjen uit de Bonte Koe !"

Zoo hoordeikVondel's„WyckerBietje"in„Machteld"
1) „Gids," 1872. I deel. bl. 518-540.
2) In „d e (n) Gids" van 1841. Bo ekbe oorde elinge n, bl. 460 en volg.,
1. 522 en volg.
3) In „N e der 1. Bellettri e", III deel (1876) bl. 153-263.
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het looze meisje, dat bij avond het vensterke open laat, als
daar buiten tot haar lof wordt gezongen, en dan :
„Als zij 't venster nu ging sluiten,
„Zou de minnezanger buiten
„Haar in de onderkeurs bespiOn.
„En dies zocht zij, schaamrood schuchter,
„Met de vingers om den luchter,
„Achter 't saai gordijn te vlien."
„Op haar bloote, blanke voetjens,
„Sloop zij zachtjens, sloop zij zoetjens
„Dies naar 't raam. Wat fraaije val!
„floor, hij zong niet: Wil mij minnen!
„floor, hij bad niet : Laat mij binnen !
„Neen, hij prees haar schoonst van all'!" —

Doch de kroon spande, naar mijne meening, dat voortreffelijk
lied van „Dieuwer tj e n", naar de wijze van H o o ft's „Klaare,
wat heeft er uw hartjen verlept", als de jonggetrouwde man
aan zijne vrouw vraagt :
„Dieuwertjen ! heugt je nog de avond voor Paasch!
„Eer ik je vragen ging, stapte ik mijn plaats,
„Mijn woning, mijn schuren, mijn stal nog eens om,
„Vast peinzend : tot alles is zij wellekom :

als hij herinnert, hoe ze heeft tegengestribbeld, eer ze het jawoord gaf om te besluiten :
„Dieuwertjen ! heugt je nog de avond voor Paasch?
„Onder dat wiegekleed giert onze Claes.
„Ai, kus hem, en zeg, zoo het nog stond te doen,
„Of jij nu wel aarzelen zoudt zooals toen!"

Huet wijst in een zijner beste opstellen, handelend over
Po t g i e t er 's poezie I), op het grootsche, het indrukwekkende,
het plechtige van des dichters zeggingskracht in „F 1 or enc e''
en „G edroomd P aar dr ij d e n". Ik zal de laatste zijn hem
tegen te spreken, maar mij dunkt, dat de „L i e d e k en s v a n
B on t e k o e" eenvoudige volkstoestanden voorstellend en echt
Hollandsch in merg en been, meer algemeenen bijval zullen
vinden op den duur. P o t gi ete r 's „F loren c e" en „G edroomd
Paar dr ij den" zijn geschreven voor mannen van des dichters
eigen beschaving en eigen fijnen smaak. Er behoort inspanning
en studie toe, om . door te dringen tot de schatten, die de
eenigszins stugge vorm verbergt. De dichter was niet spoedig
tevreden, het minst over zichzelf.
1) „Nederlandsche Bellettrie" t. a. pl.
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Vraagt men mij in welk gedicht van kleinen omvang P o tgieter al zijne eigenaardigheden — beknoptheid, zinrijkheid,
ongemeenheid, neiging tot het raadselachtige en vreemde, —
het best heeft doen uitblinken, zoo schijnt mij daartoe in aanmerking to komen een gedicht uit ,,D e N a 1 a ten s c h a p van
den Landjonker", met den titel: „Of Rhijnsche roemer
of Fransc he flu i t !" Geen misbruik gemaakt hebbend van
citaten, durf ik het in zijn geheel plaatsen aan het slot van
dit opstel :
„Hoe ook verscheiden
Om 't zeerste schoon,
Voegt toch bij beiden
Geen zelfde toon ;
„Als men festoenen
Den steel omkranst,
't Ons uit de groenen
En geurt en glanst,
Denke ik, bewogen
Of 'k weer ze zag,
Aan ligtblaauwe oogen
En teedren lach !
„Als we in dier slanken
Dun kristallyn,
Het vuur zien spranken
In paarlenschijn,
„Vermoede ik strikken
Mij loos gespreid,
Door donkre blikken
En dartelheid !
„Schuilt dweepziek droomen
In 't ronde glas
En geeft geen schromen
Bij 't lange pas ;
„Beurt naast elkander
Dan op uw feest
Nooit dubb'len stander :
Gemoed en geest !
„Waar mijmeringen
Uit Rhijnschen lust
Zoo zoet me omvingen
Of 'k wierd gekust,
,,Deed schertsziek plagen
Van schalken buur
't Lief kind vertsagen
VOOr 't herdersuur !

io6

EVERHART) JOHANNES POTGIETER.

„En zoo bij wijlen
Na Franschen toog
Ook tal van pijlen
Mijn pees ontvloog,
„Zag 'k bij 't geflonker
Van ons vernuft
In schemerdonker
Gepeins versuft
wat weelde
„Geef dips,
11w disch ook bie,
Geef ze onverdeelde,
In harmonie :
„Geen tweestrijd doeme er
Den glazen uit:
Of Rhijnschen roemer
Of Fransche fluit!"

Everhard Johannes Potgieter ontsliep te Amsterdam,
den 3 den Februari 1875, des ochtends om half zeven. Eene borstaandoening sleepte hem weg, voordat hij de verzwakking, het
verval van den hoogen ouderdom had geleden. Men droeg
hem den

Eden

Februari naar zijn graf op de Westerbegraafplaats,

terwijl zijn oude vriend Zimmerman en zijn nieuwe vriend
Le m cke hartelijke woorden spraken. Dat er algemeene rouw
werd gedreven, bewijzen de talrijke gedrukte bescheiden, door
mij vermeld. Zijn huis op de Leliegracht prijkte weldra met
een gedenksteen. In 1879, 4 Februari werd op de Westerbegraafplaats een monument te zijner eere onthuld. In eene nis
van blauwen eskauzijnschen steen staat Pot giet er's wit marmeren borstbeeld, door S t r a c k é gebeiteld. In mijne verbeelding
lees ik onder deze buste enkele regelen van den dichter zelven
zijne geloofsbelijdenis in onsterfelijke woorden :
„Zoo vaak door d' aardsche schemeringen
De stralen dringen
Waar 't schoone uit blaakt,
Is 't ons te moede, in 't bad van luister,
Als werd de kluister,
Van 't stof geslaakt."
,,Gemoed en pest versmaen de weelde,
Die kort maar streelde,
Ontbloeid aan 't slijk,
En beuren finks verbreede wieken,
Naar 't uchtendkrieken
Van hooger rijk."
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1828. (Eerste i) gedrukt gedicht:) „Hulde en Geloof", verschenen in het Weekblad : „Apollo, Tijdschrift voor den
beschaafden stand." (onder redactie van Adriaan van
der Hoop Jr. en Jacob van Lennep 2). No. 8, 22
Januarij 1828." Te Rotterdam bij Contze en Overbroek,
1828.
1828. „Nederland" — gedicht in „Apollo", No. 13, 26 Februarij, ] 828.
1828. „Deugd" — gedicht in „Apollo", No. 15, II Maart, 1828.
1828. „Aan Xerxes bij zijnen terugtocht over den Hellespont" —
gedicht in „Apollo", No. 16, 18 Maart 1828.
1828. „De Komst der Lente, Hymne" — in „Apollo", No. 24,
19 Mei, 1828.
1828. „Het Landleven" — in „Apollo", No. 25,20 (sic !) Mei 1828.
1828. „Tevredenheid" — in „Apollo," No. 26, 27 Mei 1828.
1828. „De Toekomst" — in „Apollo", No. 28, 10 Juni 1828. 3)
1829. „Lotsbeschikking" — gedicht in den „Nederlandsche(n)
Muzen-Almanak, 1829, Elfde jaar." 's-Gravenhage, J. Immerzeel Jun. bl. 164. (Niet herdrukt).
1) Zie P. N. Muller, „Gids," 1886, IV, 418.
2) Potgieter, „Leven van Bakhuizen," bl. 19.
3) Al deze gedichten zijn geschreven te Antwerpen. Met uitzondering van.
„Aan Xerxes" en „De Toekomst," met uitzondering der eerste zestien coupletten van „Tevredenheid," zijn de overigen herdrukt in „Verspr.- en Nagel.
Werken" Poezie I. (1876). Eene chronologische vermelding van al de ge.dichten, zou tot te groote uitvoerigheid leiden.
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182 9. „Godsdienst" — gedicht in den „Almanak voor het Schoone
en Goede", 1829. Amsterdam, G. J. A. Beijerinck, b1.154.
(Herdrukt in V. en N. W. „Poezy" I).
1830. „Leven" — gedicht in den „Muzen-Almanak" van 183o,
bl. 104-108. (Niet herdtukt).
1830. „Giulio. Eene improvisatie van Napoleon, getrokken uit
de „Memoires van de Bourrienne" — proza-opstel, vertaling, geplaatst in de „Vaderlandsche Letteroefeningen,
Of tijdschrift voor Kunsten en Wetenschappen, waarin de
Boeken en Schriften, die dagelijks in ons Vaderland en
elders uitkomen, oordeelkundig tevens en vrijmoedig verhandeld worden, benevens Mengelwerk enz." Amsterdam
bij G. S. Leeneman van der Kroe en J. W. Yntema.
1830. II. Stuk, Meng. bl. 535-543. (Niet herdrukt).
Verder verscheen er van Pot g i e ter in de L et t e roefeningen":
1831. „De Hollandsche Moeder"

— gedicht, Meng. bl.

25o (n. h.)
„De Vriendschap" — gedicht, Meng. bl. 442. (h.)
1832. „De Machenillier" — naar M i 1 le v o y e, Meng. bl. 43.
(n. h). „Ode aan Napoleon Bonaparte," naar Byron.
Meng, bl. 129-133 (n. h.)
1833. „Holland" — „in Zweden, 1832." Meng. bl. 95, 96. (h.)
In 1894 verscheen hiervan een uitgave voor zangstem met klavierbegeleiding van N. H. Andriesse n, Haarlem, L. Ph. G.
Klees 1894. 4°. 3 drukken.

„De Brie Jonkers," „Gothenburg 1832." — Meng.
bl. 1 43- 1 44 . (h.).
„Emma" 182T. Meng. bl. 224-225. (Herdrukt in
het 2 de deel der „Poezy. 1827-1874" (1875).
„De Gelofte der Jonkvrouw. Uit de dagen der
Kruistochten." Meng. bl. 328-330. (Herdrukt in
„Poezy" II, 1875).
„De ter dood veroordeelde." Meng. bl. 515-52o. (h.).
„Liederen uit den Spaanschen tijd. Heiligerlee."
Meng. bl. 684-688. (h).
1830. „Nachtgroete" in „De(n) Vriend des Vaderlands. Een
tijdschrift, toegewijd aan den roem en de welvaart van
Nederland en in het bijzonder aan de hulpbehoeftigen in
hetzelve. Uitgegeven van wege de Permanente Commissie
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der Maatschappij van Weldadigheid". 1) Te Amsterdam
bij Johannes van der Hey en Zoon. 183o, IV deel. (n. h.).
Verder verscheen van P o tg ieter in „De(n) Vriend
des Vaderlands :"
1831. „Lentegroet", V d. bl. 61o. (n. h.)
1831. „Het oog", V d. bl. 613. (n. h.)
„De dood eens wellustelings", V d. bl. 615. (n. h.)
1833. Liederen uit de middeleeuwen. „De bede van den
Graaf." (h.) VII d. bl. 559.
1834. „Galama, of de Bevrijding van Friesland. Geschiedkundige Roman, door J. R. S c h u t, beoordeeld."
VIII dl. bl. 26, 120, 273 en 423. (Herdrukt in het
I deel. „Krit. Studien, 1875.) Eerste uitvoerige critiek.
Nog schreef Po t g i e ter naamloos in dit tijdschrift :
„Gedachten over den Handel" en recenseerde Van
Lennep's vertaling van Robert Burns. 1833.
183o. „De verdelging van Sanherib." (Naar Lord Byron's
„Hebrew Melodies") in „Algemeen Letterlievend Maandschrift," XIV deel. Mengelwerk. Amsterdam bij A. Vink,
1830, bl. 567.
„Ode aan een jong meisje." (het Fransch van Victor
Hugo gevolgd), t. z. pl. bl. 617.
(Beiden geschreven te Antwerpen. — h.)

1831. „Aan mijne in Belgie gevallen Landgenooten," in ,,De(n)
Atlas, Amsterdamsche Zondags-Kronijk, Nederl. StaatGeschied-Letter-Huishoudkundig en Algemeen Nieuwsblad,"
(onder redactie van C. G. W i t h u ij s en Mr. S.

P. Lipman)

Amst. Gebr. Diederichs, N°. 3, 20 Februarij 1831. (h).
Nog verscheen in „De(n) Atlas" :
20 Maart 1831. „Oud-Nederland in het voorjaar van
1831." (n. h.) 24 April 1831. „Onze Gidsen." (n. h.)
1832. „De jonge Priester" in den „Nederlandsche(n) MuzenAlmanak van 1832", bl. 174-182.
Geschreven te Gothenburg, 1831, herdrukt in ,,Poezy" II. (1875).

1832. ,,Mijne stemming, antwoord aan mijn hartelijk geliefden
vriend J. F. Willems, na mijn vertrek uit Antwerpen" —
in „Hollandsch Magazijn van Letteren, Wetenschappen
en Kunsten", verzameld door N. G. van Kampen en
J. de V r i e s. Amsterdam, bij P. Meyer Warnars, 1832. bl. 93.
1) Lie boven deel I, bl. 184, Noot 1.
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Geschreven te Amsterdam, 30 Dec. 1830. — herdr.

In het „Hollandsch Magazijn" (r 832) schreef P o tgieter nog:
„Klagt en troost aan een meisje" (1830) bl. 98-100.
Herdrukt in

„Poezy" II,

(1875).

1834. „De Zangeres" in den „Nederlandsche(n) Muzen-Almanak
van 1834" bl. 225-233.
Geschr. 1833, herdrukt in „Poky" II, (1875). 1)

1834. „De Muzen. Nederlandsch Tijdschrift voor de beschaafde
en letterkundige wereld." Amsterdam, bij M. Westerman
en Zoon, 1834-1835. 8°.
Redacteurs : A e r n o u t D r o s t en J. P. II e ij e, 2) medewerkers
Bakhuizen van den Brink en Potgieter. Deze laatste schreef
in dit tijdschrift

a).

„De Nalatenschap van den Landjonker." Proza-inleiding
van A ern o u t D r o s t, onder den pseudoniem : J o a n
Unico, en van Potgieter drie gedichten: „Verklaring",
„Verloren Schreden" en „Minnenijd," bl. 48-58.
Vervolgd met : „Kalmte", ,,Daar wachtte ik u" ! en „Vroeg sterven,"
bl. 154-156.
Geschreven 1835 — herdrukt in de „V. en N. W." Poezy I, (1876).

b).

„Wenken en gevoelens over de jongste Tentoonstelling
van Schilderijen te Amsterdam, 1834". (Medegedeeld in
gesprekken), bl. 175-185 en bl.

244-267.

Geschreven 1835 — herdrukt in de „V. en N. W." Kritische
Studien, I. (1875).

c).

„Loots." (Geene biographie), bl. 336-351, bl. 444-460,
bl. 457-509.
Geschreven 1835 — herdrukt in de „V. en N. W." Kr. Stud. I. (1875).

1836-1840. „Het Noorden. In Omtrekken en Tafereelen." Amsterdam, G. J. A. Beijerinck, 2 deelen,

1836-1840.

8°.

Tweede druk : „Met een vriendenwoord ter inleiding van de vernieuwde uitgave van P.'s N.," door J. P. Hasebroe k, Amsterdam,
Jan Leendertz, 1875, een deel, post 8°.
Derde druk : Haarlem, H. D. Tjeenk Willink, 1882. post 8°.
Vierde en vijfde druk, aldaar in de V. en N. W. in, IV.

1836. „C h. Lamb, Proeven van een humorist. Naar het Engelsch van E. J. P." Amsterdam, H. Frylink,N836, gr. 8°.
1836. „De eerste schilder, Rembrandt van Rhijn. Een huisselijk
1) Niet alle gedichten werden hier opgegeven, alleen de belangrijkste. Voor
de volledigheid zie men J. H. Groenewege n, Bibliographic van E. J. Potgieter (1890).
2) Zie Potgieter, „Leven van Bakhuizen," bl. 394.
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tooneel in 1623", — in den „Nederlansche(n) Volks-Almanak" van 1836.
1836. „Rienzi. De laatste der Tribuns." Naar het Engelsch van
Edward Lytton B u l w e r, Deventer, M. Ballot, 1836,
3 deelen, 8°.
1836. „Anna. Schets uit den Spaanschen tijd", — in den „Al-manak voor het Schoone en Goede", 1836.
1836. 26 Augustus. „Prospectus (tot) den Gids. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen. Met platen. Uit te geven
door G. J. A. Beijerinck te Amsterdam.
Herdrukt in „De(n) Gids," 1886, IV. bl. 585-590.

1837. I Januari — 1865, voorjaar. — „De Gids." Amst. G. J.
A. Beijerinck. 1837-1838. Redactie: E. J. Potgiete r,,
Mr. C. P. E. Ro bidé van der A a, Dr. R. C. B a k.huizen van den Brink, enMr.W.J.C.vanHasselt.
Nauwkeurig is vermeld, wat door P o t g i e t e r in ruim zeven-entwintig jaren voor dit tijdschrift werd geleverd in :

„Register op de veertig eerste •Jaargangen van de Gids
1837-1876." Amst. P. N. van Kampen & Zoon. 1877,
gr. 8°. — en in :
„Register op de Gids. Tweede gedeelte (1877-1887).
Amst. P. N. v. Kampen & Zn. 1887, gr. 8°.
Te dezer plaatse zou met eene eenvoudige verwijzing naar deze
registers genoegen kunnen genomen worden, indien niet het begonnen
chronologisch overzicht het wenschelijk maakte te vervolgen met
Potgieter's oorspronkelijke gedichten, zijne novellen, en grootere critische opstellen, zoo als die in „de(n) Gids" en elders zijn gedrukt.
Voor vertaalde verzen, vertaalde proza-opstellen en oorspronkelijke
boekbeoordeelingen raadplege men beide registers.

1837. „Liefde". — „De Bouwval". — „Zang van het Arabische meisje". — „Vooruitgang" — (gedichten.)
„Oudejaarsavond en Nieuwejaarsmorgen". — „Koningin Maria, gemalin van Willem III". — „De
Schaakspelers". — „Philips II en Maria van Engeland".
— „Marten Harpertz. 1607-1609". — „Lodewijk de
Geer, 1587-1652". — „De harp van Erin en de
Jodenharp". — „Frans Hals en zijne dochter". —
„De letterkundige bentgenooten te Parijs." (proza).
1838. „Cirque Olympique". — (gedicht).
„Mijn oom Dionys". — „Clemens VII en Karel V
te Bologna". — „De gezant van een bruidegom". —
„De hoeve". -- „De Wijzen uit het Oosten". —
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„Drie schoolmakkers". — „De maaijers en de visschers van Leopold Robert". — (proza).
1839. „Het ballet. Rijmen aan Bonifacius". — Sancta
Catharijne". — (gedichten).
1840. „Verschijning op Sinta Lucienacht". — „Een straat
„Oud en Jong, 1679".
in stad",
1841. „Pieter Breughel en Katelijntjen".

(gedichten).
„Avondstond".

— „Veteranen-klagt." — „Aanstaande verandering
van Amsterdam's wapen". — „Minne en liefde". —
(gedichten).
„Albert (Novelle)". „Als een visch op het drooge".
— (proza).
T842. „Dirkszoon en Bossu op de Zuiderzee". — „Heimwee". — „Geertruida's mijmering". — „Meester
Jochem". — „Afrid ter valkenjacht". — (gedichten).
„Jan, Jannetje en hun jongste kind". — „De Ezelinnen". — „De Foliobijbel". — „'t Is maar een pennelikker". — (proza).
1843. „De Chineesche mandarijn". — (gedicht).
„Hanna". — „Eene avondschemering op Ischia".
— Leuchtstein". — (proza).
1844. „Maart 1844" — (gedicht).
„Het Rijksmuseum to Amsterdam". — „Hoe het
weeuwtje van het Hof van Holland gevrijd werd". —
(proza).
„Blauw Bes".
„De Zusters".
1845. „Intrede". — „De stilstaanders". „Eerzucht. Aan
de nagedachtenis van Graaf van Rechteren". —
„Koning Gustaaf-Adolfs krijgspalm". — „Een wonder
is de nieuwe beurs".

(poezie).

1848. „Hollandsche politieke poezy".

(proza).

1849. „Jacob van Heemskerk en vijf-en-twintig jaren Hollandsche poezy". — (proza).
1850. „Een prospectus (Van Lennep's uitgave van Vondel)".
— „Hollandsche dramatische poezy".
1851. „Een halve-eeuws wake". — „'t Was maar een
(gedichten).
weesje".
„Winterbloemen". — „Salmagundi". — (proza).
(proza).
1853. „Pietistische poezy".
1855. „Landverhuizing naar de Vereenigde Staten". —
„Een brief uit Pella". — (proza).
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1856. „Haesje Claesdochter op 't Princenhof'. — (gedicht).
1857. „Grond en Geschiedenis". — „Buitenlandsche klassieken". — (proza).
1858. „Berangers vaarwel". — (gedicht). — „P. J. de Beranger". — „George Crabbe". — (proza).
1859. Het nieuwe Toihuis der stad Amsterdam". — „Voor het
eeuwfeest van Fr. Schiller's geboorte". — (gedichten).
„George Crabbe" (vervolg). — „Een dag to
Kleef'. — (proza).
186o. „Jacoba. Rijmen gevonden in het Kamp bij Zeist". —
„Isaac da Costa". — (poezie).
„Amsterdam in 186o". — (proza).
1861. „Schreijerstoren". — „Aan Twenthe, op Twikkel".—
„Op 't Ir. — „Mount-Vernon". — (poezie).
„Het orgaan der kunst ten onzent". — (proza.)
1862. „Esaias Tegner, Frithjof's Sage." 1862. — (proza).
1863. „Aan het kabinet des Konings". — „Een ander
visioen. Bede aan Mr. Vissering". — „Heugenis
van Renswoude" — „Ter gedachtenisse 1813-1863".
— (poezie).
1864. „Heugenis van Wolf hezen". — „William Shakespeare's geboortedag." — „Een Haarlemsch Hofje." —
„Eene Revue in het Bois de Bologne". — (gedichten).
„Wenschen en droomen". — „Eene novelle?" —
„Onderweg in den regen". -- (proza).
1837. „Vathek. Eene Arabische Vertelling naar William Bec kfo r t, Esq." Amsterdam, J. H. en G. van Heteren, 1837, 8°.
1838. „Vlaggejonker Easy. Naar het Engelsch van Kapitein
Ma rry at." Deventer, M. Ballot, 1838, 2 dln. 8°.
I838-1839-1840. „Tesselschade. Jaarboekje." Te Amdam bij Hendrik Frylink. (Drie jaargangen onder redactie
van E. J. P.)
1838. De redacteur schrijft een voorbericht, gedagteekend 1 Nov.
1837; voorts eene novelle: Het Togtje naar ter Ledestein," (bl. 10-380 voltooit „eene nauwelijks aangelegde
schets" van zijn vriend A. Dr o s t, onder den titel :
„Het Christen leger", (bl. 62-90 vervolgens eene novelle : „Tehuiskomst. Tafereel uit den winter van 1813", (bl.
123-160:) en een gedicht: „Fortuinzoeken", (bl. 54-61.)
TEN BRINK. N.-N. Letteren II.

'8
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1839. De redacteur schrijft voor dezen jaargang „Lief en leed
in 't Gooi"; (bl. 48-139) - en de gedichten : „De Bedevaart van Joanna van Arragon", (bl. 22-31); „Winter",
(bl. 182-186); en „Oranje-lied" (bl. 205- 209.)
1840. De redacteur schrijft voor dezen jaargang de novelle :
„Marie" (geteekend v. d. H. bl. 99-123) en de gedichten :
„Rijkdom", (bl. 74-95), „Charlotte", (184-189) „Aan
het vensterke van Elzemoer" (bl. 224-235) en „Hilda"
(bl. 242-248).
1840. „Liedekens van Bontekoe". Amsterdam, H. Frylink,
1840, gr. 8°.
1840. „W. Hazlit t. Tafelkout. Naar het Engelsch door E. J. P.".
Amsterdam H. Frylink, 1840, gr. 8°.
1840. „All a n Pr e s c o t t, Tooneelen uit dorp en stad in NieuwEngeland." Uit het Engelsch. Deventer, M. Ballot, 2 dln. 8°.
1841. „S. C. H a l 1, Marianne. Naar het En gelsch." Deventer,
M. Ballot, 1841, 3 dln. 8°.
„L
e i g h Hun t, Studies en Schetsen. Naar het Engelsch
1842.
door E. J. P.". Deventer, M. Ballot, 1842, gr. 8°. I).
1846. „Lotwisseling of 10,000 Pond Sterling 'sjaars. Een Roman
van Samuel W a r re n, Schrij ver van het Dagboek eens
Geneesheers. Naar het Engelsch." Deventer, M. Ballot, 1846.
3 din. 8°.
1856. „Het Uurwerk van het Metalen Kruis." Amsterdam, J. C.
Loman Jr., 1856, 8°.
1864. „Proza. 1837-1845". Haarlem, A. C. Kruseman, 1864, post 8°.
Negen drukken. De 3e druk o. d. t. : Proza en Poezy. 1877.

1868. „Poezy. 1832-1868". Haarlem, A. C. Kruseman, 1868.
post 8°. (iste deel.)
Hierin het meesterstuk : „Florence, den XIVden Mei
1265-1865". Geschreven Mei 1865 - Mei 1868. Dit laatste afzonderlijk uitgegeven. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink,
1881, post 8°.

187o. „Leven van R. C. Bakhuizen van den Brink". Geplaatst
voor het tweede deel der „Studien en Schetsen over
Vaderlandsche Geschiedenis en Letteren van R. C. B.
v. d. B.". 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1870, gr. 8°.
Afzonderlijk gedrukt, Haarlem, H. D. Tjeenk Willink, 1885, post 8°.
2de druk. Aldaar 1890, post 8°.
1) Van 1843 tot 1865 wijdt Potgieter zich bijna uitsluitend aan „d e (n)
G i d s", zooals uit de inhoud van dit tijdschrift bleek.
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De „Studien en Schetsen van B. v. d. Br." verschenen eerst van
1860-1863 to Amsterdam bij Frederik Muller, I deel, 1-2 stuk.
Daarna verscheen het Ie deel compleet, Den Haag, bij Mart. Nijhoff,
1869, het IIe 1869, het Me en IVe, uitg. d. P. A. Tie 1 e van 1876-1877.

1874-1875. ...,,Poezy. 1827-1874". Haarlem, Kruseman en
Tjeenk Willink, 1875, post 8°. 2de deel. (met portret,
staalgravure van D. J. Sluyter).
2e druk. Aldaar 1877, 8° o. d. t. : Proza en Poezy.
3de druk. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink 1881, 2 dln. 8'.
4de druk. Aldaar 1885.
7,
1890.
5de
„
Hierin de uitgebreide, nieuwe verzameling van gedichten onder den
titel : „De nalatenschap vanden Landjonker" ; voltooid in 1874.

Na Potgieter's flood verschenen:
1875-1876-1877. „Verspreide en Nagelaten Werken. Proza,
Poezy (en) Kritische Studien. Uitgegeven onder toezicht
van J oh. C. Zimmerman". Haarlem, Kruseman & Tjeenk
Willink, 1875-1877, post 8°.
1875. „Schetsen en Verhalen", 1 deel. — „Kritische
Studien", 1 deel.
1876. „Schetsen en Verhalen", IIe en Me deel. — Kritische Studien", He deel ; — „Poezy", Ie en Ile deel met
„Narede van Joh. C. Zimmerman."
1877. „Kritische Studien", Me deel.
Al deze „Schetsen en Verhalen", al deze „Kritische Studien" hadden reeds het licht gezien, voor het allergrootste deel in „de(n) Gids".
Het eerste deel der „Poezy" bevat een groot aantal der boven opgegeven, overal verspreide, gedichten van 1828 tot 1836. Het tweede deel
bracht als onuitgegeven :
,,Heugenis van Wijk aan Zee". — 1865.
„Vriendschap", vertaald uit „Francesco de Pazzi van Eduard
Mo hr". — 1865.
„Vroege Marseilliaansche Narcissen". — 1866.
„Op, Sorghvliet in Bloemendaal". — 1868.
„Abraham Lincoln" (onafgewerkt) 1872-1875.

1879. „Verspreide en Nagelaten Werlien" — uitgegeven door J o h.
C. Z i m m e r m a n. — „Aanhangsel. Studien en Schetsen".
Haarlem, H. D. Tjeenk Willink. 1879, post 8°. 3 deelen.
De inhoud dezer Brie deelen wordt gevormd door critisch-aesthetische schetsen uit „d e (n) G i d s". Het opstel : „Noorweegsche Letterkunde. BjOrnsterne Bjornson". Me deel, bl. 449-520, werd
geschreven in 1870 voor Busk en Hue t's „Dagblad van Ned.
Indie."
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Een tweede voor dit dagblad geschreven opstel : „Herinneringen en
Mijmeringen" ontbreekt.

1881. Florence, den 14den Mei 1265-1865. Haarlem, H. D. Tjeenk
Willink 1881, post 8°.
Id. toegelicht en verduidelijkt door J. B. Meerker k. Aldaar 1901, 8°.
Id. in verhaaltrant weergegeven door W. A. J o n g m a n. Amsterdam,
F. van Rossen 1896, 8°.

1881. „Een bundel liederen en gedichten, bijeenvergaderd door
Jo h. C. Zimmerman". Haarlem, H. D. Tjeenk Willink,
1881, post 8°. (met portret).
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1884, kl. 8°.
4de druk. Geillustreerd door Ch. R o c h u s s e n. Aldaar 1893, gr. 8°.
5de goedk. druk. Aldaar 1894, kl. 8°.
6de goedk. druk. Aldaar 1900, kl. 8°.

1885. „Personen en Onderwerpen. Keur van P o t g i e t er s boekbeoordeelingen". Met eene voorrede en aanteekeningen
van C d. B usk en H u e t. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink. 1885, post 8°.
1885-86. „Werken. Verzameld onder toezicht van J o h. C. Z i mmerma n". Haarlem, H. D. Tjeenk Willink, 1885-86.
18 deelen. kl. 8°.
Deel 1-2 : „Proza-poezie-kritiek. 3-4 : „Het Noorden." 5: „Leven
van Bakh. v. d. Br." 6-8 : „Schetsen en Verhalen. 9-10 : Poezie."
11-12 : „Verspreide en Nagel. Gedichten." 13-15 ; „Kritische Studien."
16-18 : „Studien en Schetsen."
In 1894-99 verscheen hiervan een nieuwe uitgave in 18 dln. kl. 8°.
Als 19de deel verscheen in 1890 ,,Bibliographie der werken van
E. J. Potgieter door J. H. Groenewegen."

1897. „Uit Po t gie t er's Poezy. Nieuwe bundel ten dienste van
het letterkundig onderwijs verzameld door C, H. d en
Her to g." Haarlem, H. D. Tjeenk Willink 1897, kl. 8°.
1899. „Poezie (Zangen des tijds)." Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon 1899, kl. 8 °.
1901-2. „Brieven aan Cd. Busken Huet." Uitg. door G. Bu sk e n Hue t, dl. I. II. Haarlem H. D. Tjeenk Willink & Zn.
1901-2, 8°. Ook uitgegeven als • deel 20-21 der
„Werken."
1902 „Jan, Jannetje en hun jongste Kind," uitg. door J. H. v a n
den Bosch. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink (1902) 8°.
Zwolsche herdrukken No. 14, 15.
In 1897 verscheen to Amsterdam bij W. Versluys :

Aanleiding tot studie van Literatuur. Potgieter's Poezie,
toegelicht door C. H. d en Herto g, 2 dln. 8°.

JOSEPHUS ALBERTUS ALBERDINGK THIJM.

I.
„Ili heeft in goeden ernst het Pausdom aan„gehangen, de regels en ceremonien deszelven
„stipt onderhouden en buiten opspraak naar de
„leere van de Roomsehe Berke geleeft, haar met
„zijne pen en kunst dikmaals ten dienste staande
„en altijd zoekende om ook anderen te wekken.”
G. BRANDT.

In het jaar 1855 bracht de vermaarde Fransche archaeoloog
Di dron Al n é een bezoek aan eene Amsterdamsche familie,
wonende in een groot en deftig heerenhuis op het Singel bij de
Warmoesgracht. Later gaf hij van dit bezoek een verslag 1)
op de volgende wijze :
„Ik beyond mij daar in een Hollandschen familiekring, zoo
„als ik mij dien dikwijls had voorgesteld; een gezin van koop„lieden, die bij hunne bedrevenheid in den handel zoowel vurige
„liefde tot de kunst als heiligen ijver voor den godsdienst voe„gen. Ik verkeerde daar in eene catholieke familie, door protes„tantsche landgenooten geeerd en geacht, die zich na ernstige
„inspanning bij haar handelsbedrijf schadeloos stelde door de
„lieflijke genietingen der zeven vrije kunsten, als men in de
„middeleeuwen placht te zeggen. Zondag, den Eden April, hoorde
„ik daar, na een deftigen mo.altijd, in de ruime zaal — waar het
„hoofd des huizes met zijne echtgenoote omringd werd door drie
„zonen, twee dochters, een bejaarden en een jongen vriend —
„een statig concert, dat enkel door de leden van dezen kring
1) „Annal es Areheologiques”, 1856, tome XVI, p. 94, 95.
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„werd gegeven. De woorden waren van mijn vriend Josef A 1„b e r d i n g k, de muziek van zijn jongeren, overleden broeder
„L a m be r t A lb erdingk; de zang werd ons geschonken door
„eene zuster, geaccompagneerd door een ouderen broeder. De
„heerlijke stem der zuster scheen ons met hemelsche tonen te
„willen betooveren en trof niet alleen den vreemdeling, maar
„inzonderheid dit innig en vroom verbonden gezin .. .
„Ik heb drie dagen in Amsterdam doorgebracht met den Heer
„A 1 b e r d i n g k T h ij m, die de geheele stad als het ware voor
„mijn nieuwsgierig oog ontrolde. Na Venetic vind ik Amsterdam
„de belangrijkste stad, die ik gezien heb. Vol herinneringen aan
„de XVIde , XVIIde en XVIIIde eeuwen, is zij met een mis„schien wat grilligen smaak gebouwd, maar draagt zij alom den
„benijdenswaardigen stempel der oorspronkelijkheid. Onder dezen
„grauwen hemel, op dezen lagen bodem verheffen zich de Am„sterdamsche huizen — en die van heel Holland trouwens —
„met levendige kleuren en ongemeene bouwsieraden . . . .”
Aldus getuigt D i d r on Ain é omtrent zijn bezoek aan de
familie A 1 berdingk T h ij m in April 1855. Hoofd des huizes
was toen Joannes Franciscus Alberdingk T hijm I), een
waardig, deftig man van zes-en-zestig jaren, die zijne tweede
echtgenoote C a t h a r i n a T h ij m 2), eene even waardige een-enzestigjarige matrone, nog aan zijne zijde zag. De zonen, door
den Franschen archaeoloog genoemd, waren : T h e o d or us J o a nn e s, uit een eerste huwelijk zijns vaders ; voorts Jo s e p h u s
Alb er t u s, wiens leven en schriften in deze bladzijden zullen
worden geschetst ; eindelijk P e t r u s Paulus Ma r i a, thans
hoogleeraar te Leuven. De dochters heetten Dorothea Anna
en, de geniale zangeres, Antoinette Catherine Therese,
die later (1859) hare hand zou reiken aan den vermaarden
bouwmeester P. J. H. Cuyper s.

D i d r o n Atné heeft niets te veel gezegd omtrent den schoonen kunstzin en de vrome verkleefdheid aan huis en kerk, die
de karaktertrekken van de familie Alber din gk Th ij m uitmaken. Het hoofd van deze had door zijn ijver voor juistheid
in naamsonderscheidingen, daar er te Amsterdam in 1834 twee
J. F. Alberdingk's waren, van den Koning verlof gevraagd,

1) Geboren 22 Oct. 1788 — gestorven 15 April 1858.
2) Geboren 24 Nov. 1793 — gestorven 1 Augustus 1864.
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om den geslachtsnaam zijner echtgenoote aan den zijne te mogen
verbinden. Een koninklijk Besluit van 20 Februari 1835 kende
hem dit voorrecht voor zich zelven en al zijne kinderen toe. 1)
Hij was dus de stamvader der nieuwe familie Alb er dingk
T hij m, mocht hij en zijne vrouw beiden uit geslachten der
en XVIIde eeuwen zijn gesproten.
De A 1 b e r ding's woonden aan het eind der XVII de eeuw

XVI de

in Hessen-Kassel. Zij waren toen P r o t e s t a n t e n, ja C a 1 v inisten. In 17o8 huwde zekere Jonas Alb erding met Anna
C a t h a r i n a V il m a r, eene Catholieke, tot wier kerkgenootschap
hij toetrad in December van datzelfde jaar. Kinderen uit dit gezin komen naar Holland. Het eerst verschijnt hier Johannes
Alberdin g, die in 1738 met eene Amsterdamsche kuipersdochter Judith van 0 m m en huwt. Sinds bleef het kuipersbedrijf
in de catholieke Amsterdamsche familie A 1 b e r d i n g erfelijk.
Op het eind der achttiende eeuw kwam er eene kleine wijziging in de spelling van hun naam, daar zij, geplaatst tusschen
het Duitsche A l b e r d i n g en de Amsterdamsche uitspraak, A 1ber din k, gevolgd in de poortersceelen, er geene zwarigheid in
gezien hebben om den familienaam voortaan als Alberdingk
te schrijven.
De oude beer Alberdingk Thij rn, sedert 1835 aldus met
wettig recht zijn naam schrijvend, oefende een grooten invloed
op de ontwikkeling en de karaktervorming zijner kinderen. Hij
beschikte over ruime stoffelijke middelen, daar hij bij het erfelijk
kuipersbedrijf zich toelegde op het bereiden van patentolie
een tak van nijverheid, dien hij door eenvoudiger middelen, dan
daartoe voorheen werden aangewend, tot bloei wist te verheffen. 2) In de laatste drie-en-twintig jaren van zijn leven schiep
hij eene bijzondere fabriekszaak, de verduurzaming van levensmiddelen. In 1835 was deze zaak in Nederland bijna geheel
nieuw, evenals het woord : Verduurzaamde levensmiddelen; de
eer der schepping van woord en zaak komt toe aan den ouden
heer J. F. Alberdingk Thijm.
Deze kloeke vader besteedde al zijne geestkracht om zijnen
1) Deze en de volgende blizonderheden zijn ontleend aan een onuitgegeven
geschrift van J. A. Alberdingk Thijm: „Joannes Franciscus Alberdingk
Thijm. Zijne afkomst, zijn leven, zijn charakter. Gedrukt bij C. L. van Langenhuysen als Handschrift." (1866) 8°.
2) ,,D e Tijd, Noord-Hollandsche Courant" van 28 April 1858.

1 20

JOSEPHUS ALBERTUS ALBERDINGK THIJM.

-.--------- ,--------kinderen orde en nauwkeurigheid in zaken, geestdrift voor de
kunst en heiligen ijver voor godsdienst en kerkgenootschap in
te boezemen. „In de laatste ander-halve eeuw," — zegt zijn
zoon 1) — „zijn wij steeds catholiqu es avant t ou t geweest."
De oude heer Alb e r d i n g k T hij m was altijd des zomers te
zes uur, des winters te zeven uur op zijn kantoor. Zijn vlijt
in zijne zaken werd geevenredigd door zijne belangstelling in
letteren, muziek en teekenkunst. Hij was een der stichters der
Maatschappij van Toonkunst, en nam ijverig deel aan talrijke
muzikale vereenigingen der hoofdstad. Van daar, dat er in zijn
gezin, na zijn tweede huwelijk met C a t h a r in a T hij m
(29 October 1819), hoe langer hoe meer bij het opgroeien der
zonen en dochters kunst gekweekt, inzonderheid toonkunst beoefend werd.
Als oudste kind uit dit tweede huwelijk werd den 13 den Augustus 1820 geboren Josephus Alb ertu s, de geeerde en geleerde
kunstenaar met de pen, wiens leven ik in korte trekken zal
pogen te schetsen. De naam van Joseph us Al b er t u s werd
hem gegeven door zijne peettante, ofschoon er geene enkele
A l b e r t u s in de familie 0vonden wordt, noch werd. Deze
peettante was eene hoogoude jongejuffrouw, die in hare jeugd
eene pijnlijke teleurstelling had moeten ondervinden, toen de
heer Louis Alb e rt Joseph G u e l t o n, secretaris der stad
Doornik, hare zuster Sophie boven haar tot echtgenoote verkoos. Zij hechtte zich bijzonder aan den zoon dier zuster, A Ibert Joseph junior, en toen haar dus als peettante gevraagd
werd, hoe het kind harer nicht A lberdingk heeten moest, zei
zij oogenblikkelijk : „A lber t Josep h." Daar de peetoom Jos ephus Donatus Justus Thijm heette, moest Josephus voortaan staan en aldus kwam de naam Josephus Alb er t u s in de
familie Alberdingk. 2)
In zijne prille jeugd had Josef veel te danken aan het gezelschap zijner moeder Catha ri na T h ij m, wier oudste zoon
hij was. De familie woonde destijds op den Nieuwe-Zijds-Voorburgwal, tutschen de Klok en . de Dirk-van-Hasseltsteeg, in het
zoogenaamde „Alb e r d in g s-b u u r tj e," in een klein, maar vrien-

1)
2)

In de onuitgegeven „Lev.ensbeschrijving zijns vaders," bl. 5.
Schriftelijke mededeeling van Prof. J. A. Alberdingk Th ij m.
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delijk huis, gewoonlijk genaamd het „h uis met het hekj e." 1)
Voor dat de kinderen naar school gingen, waren ze in de morgenuren schier altijd bij moeder, die niet zelden gelegenheid
vond, onder hare werkzaamheden door, ze nuttig bezig te houden. Josef heeft de meeste geschiedenissen van het Oude en
Nieuwe Testament, als een vijfjarig knaapje aan moeders zijde
geleerd, en placht ze aan te duiden als „nog een historietje zooals dat van Josef". De goede moeder ijverde met haar echtgenoot voor de vroegtijdige vorming van den kunstsmaak barer
kinderen. Zij zelve oefende zich vlijtig in het teekenen en deed
de haren haar voorbeeld volgen. Zij bracht levendigheid en gezelligheid in den familiekring, zij wilt vooral de huiselijke feestdagen luister bij te zetten, en zorgde met voorbeeldige scherpzinnigheid voor de gezondheid barer kinderen. Toen haar oudste
zoon Josef op zijn vijf-en-twintigste jaar (4 Februari 1845) een
plotselingen aanval van zenuwberoerte kreeg, zocht hij zijne
toevlucht in haar armen. Hij zelf verhaalt dit in treffende
woorden :
„Den 4 den Februari 1845 dreigde een hevig zenuwtoeval een
„einde aan mijn leven te maken. Ik kende zoodanig verschijnsel
„geheel niet. Het overviel mij schier geheel onvoorbereid, maar
„de teekenen die ik waarnam, deelde ik haar mede, en zij her„kende het karakter Bier prikkeling, van dat plotseling onver„mogen, die aandoening van het halve lichaam. Zij nam mij
„krachtig in hare armen : „Beveel je maar aan God, lieve kind,”
„zeide zij, „roep den lieven Jezus maar voor je gedachten ! ” . ...
„Toen begreep ik, dat ik sterven ging, en biddend aan haar
„borst geleund, maar zonder vrees te voelen, verloor ik het
„bewustzijn." 2)
Intusschen is het noodzakelijk terug te keeren tot het tijdvak
y d.& 1845. De ontwikkelingsjaren van Jos ep h us Albertus
A 1 b er di ngk T h ij m vallen in het tijdvak 1827 tot 1843. Men
bracht hem op zijn zesde jaar naar eene leerschool voor jongens
en meisjes, gehouden door „eene oude, bistre-kleurige too„verheks, eene Anglais e, met bruinen japon, zwart boezelaar,
„groote muts met breede strooken, genaamd juffrouw M. Same s,
1) Deze en andere bijzonderheden zijn ontleend aan een onuitgegeven
geschrift van Prof. J. A. Alberdingk Thijm: ,,Catharina Thijm,” als
ha n ds c h rift gedruk t. (Levensbeschrijving zijner moeder). bl. 13.
2) ,,C ath a r i n a T h ij m." (Levensbeschrijving zijner moeder), bl. 13.
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„geb. S eu 1 y n." 1) De dochter dezer tooverkol, Miss Harriet,
leerde den knaap Fransch; voor Nederlandsche taal en schoonschrijven had hij tot onderwijzer, „een zeer bemind man,"
C. A. P. Weissmann de Villez, de oude vogelverschrikster
stampte hem wat Engelsch in. Op zijn zevende jaar onderscheidde hij zich door zijn „rechte leest en stoutmoedigen gang,"
zoodat een vriend zijns vaders, de directeur van het orkest zoowel in de Fransche Opera als in de Fransche Roomsche kerk,
de heer M o uli n n e u f, een é m i g r é, die recht had op den titel
van Henri de Moulinneuf, van hem zeide: „En voila un,
q ui sera un jour general." 2) Mocht de voorspelling niet
volledig zijn uitgekomen, door zijne pen en zijn woord heeft hij
zich later wet degelijk den generaalsrang in het keurcorps der
dichtende en denkende Nederlanders verworven.
In 1831, op zijn elfde jaar, zond men hem ter „Leer- en Kweekschool van het Amsterdamsche 2 de Departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen," waar hij in J. W. L. F. Ip pe 1
een voortreffelijk hoofdonderwijzer vond. In deze jaren deed de
knaap nog weinig aan Nederlandsche taal en letteren. Hij kende
alleen Tollens' „Overwintering" en Reimers' „Hollandsch e n a t i e", 't welk hem — in wien de kunstenaarsnatuur begon te spreken — tot de mislukte poging bracht, om een epos
in alexandrijnen te schrijven. Zeer vroeg schiep hij behagen in
het lezen van Fransche boeken. Er was daartoe aanleiding in
de familie zijner moeder. Sommige nichten trouwden met Waalsche Belgen of Italianen, zooals de voile nicht van zijne moeder
Lou isa van B o m m e 1, die met den te Amsterdam gevestigden
Consul van Sardinie en Sicilie, D o min i c o Ara t a, was gehuwd.
De docbters van dezen, Li s e en Josephine, leenden hun neef
„Les Soirées de la Chaumiêre" van den eenmaal zoo vermaarden, nu geheel vergeten D u c r a y-D urnin il. 3) Het boek1) Deze en volgende bijzonderheden naar mondelinge en schriftelijke mededeelingen van leden der familie Alberdingk Thij m.
2) „C a t h a r i n a T h ij m", (Levensbeschrijving zijner moeder) blz. 10.
3) Duc ray -Dumini 1, gestorven in 1819, was een veelschrijver en dagMadman, die de Omwenteling en het Schrikbewind had doorleefd en honderdtwaalf deelen romans en verhalen uitgaf. Charles Louandre („C h e f sd 'oeuvre des Conteurs fr ancai s". Paris, 1874, p. XIII, noot) zegt van
hem : „Quelques-uns de ses ouvrages, Victor ou l'en fa n t de la fore t,
Les Soirees de la Chaumiere, Coelina ou l'enfant du mystere
ont joui d'une tres-grande vogue." Maxime du Camp („S ouvenirs Lit-
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deel was gevuld met de vurigste liefdesgeschiedenissen, half als
herderdichten, half als zedelessen voorgedragen. Zoo werden
„Les Soirées de la Chaumi èr e" een lievelingsboek van jo sephus A 1 b e r t u s, die eerlang andere Fransche ridderverhalen ontdekte, als hij te Delft bij zijn tante T h e r es i a Re g i n a van
Berke 1, geboren T hij m, met zijne nichten in de bibliotheek
zijns ooms snuffelde.
Aldus op den weg der Romantiek gekomen, brandde hij van
verlangen het een of ander kunstwerk tot stand te brengen.
Met een schoolkameraad (T h e o d o o r Reich el t, die zich later
eenigen naam maakte door studie van Dure r-prenten en „Doodendansen") vervaardigde en schilderde hij schermen voor een
kindertooneel, daarenboven schreef hij tooneelstukken en zangspelen, die hij met brars, zusters en nichtjes in den familiekring
vertoonde. Van zijn elfde tot zijn zestiende jaar bleef hij zich
uitsluitend ontwikkelen in romantischen geest, terwijI de lezing
van den geheelen Walter Scott, van Cooper, Lord Lytton
en M a rry a t zijne opvoeding in dit opzicht voltooide.
Hoe kunstlievend ook zijn vader mocht zijn, en hoezeer zelf
medewerker, in proza en verzen, aan de „A r k e N o a c h' s" van
Anton Cramer 1), wenschte hij toch zijne zonen voor den
handel op te leiden, daar hij Wit h u y s placht na te zeggen :
Een dichter van beroep is mager als een kegel".

Toen dus Jo s e p h u s Albert us veertien en een half jaar
oud was geworden (15 Februari 1835), maakte de oude Heer
Alb er dingk T h ij m gebruik van eene gunstige gelegenheid,
en nam hij voor zijn zoon eene zaak over. Deze zaak, eene
handels- en fabriekszaak in „koloniale waren" en „scheepsprovisies" met winkelnering, was gevestigd in de Stilsteeg en bekend
onder den welvermaarden naam van de „X IX Zwitsersche
Cantons". Hier trad de jonkman weldra achter de toonbank

t6 r air e s", Paris, 1882, Tome I, p. 404, noot) voegt er bij : „Ducray-Duminil
etait rêdacteur de la partie litthaire des Pe tit es Affich es (1790) ; lorsqu'il
rendait compte d'un pike de theatre tombêe, it terminait invariablement son
article par cette phrase restee proverbiale : „C'est l'erreur d'un homme d'esprit
qui prendra sa revanche". C'est tout ce qui subsiste de lui : it a publie cent
douze volumes. Il a ete tire des centaines de milliers d'exemplaires de
Coelina ou l'enfant du mystere."
1) Verscheen van 1827 tot 1833 in 7 deelen 8°.
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op, daar hij die van de school voor goed vaarwel zeide, onder
evenwel op te houden met studeeren. „De scheepsprovisien"
werden door den voortvarenden en knappen vader weldra hervormd tot „Verduurzaamde Levensmiddelen" en vele 1 u s t r a
achtereen heeft men in de Oost en de West de welbekende
blikjes der firma Alb e rdingk Thij m bij honderdduizendtallen
gevraagd en genoten. Na 1838 kwam een jongere broeder,
Lambert us Joan n e s, in de zaak, dezelfde, die door zijn
groot muzikaal talent de familie-concerten zooveel luister wist
bij te zetten, en die op een-en-dertigjarigen leeftijd (r December
1854) aan zijn gezin en vrienden werd ontrukt.
In 1835 had de vijftienjarige fabrikant en koopman van
„scheepsprovisien" evenwel zijne studien geenszins voltooid. Hij
bleef les nemen in nieuwe talen bij zijn vroegeren leermeester
Ipp el, in algebra en meetkunde bij den bekwamen wiskundige
H. G. W it la ge. Daar zijn vader hem gezegd had, dat hij geen
aanleg voor toonkunst had, wijdde hij zich met te meer ijver
aan de teekenkunst onder leiding van Chretien du B o i s, lid
van den Raad van Bestuur der Koninklijke Academie; en
leerde hij schilderen van H. W. Cramer Az. en R. C ra eyvanger.
Daar zijn aanleg en neiging beide hem naar de beoefening
der Letteren lokten, heeft hem schilderen en teekenen alleen
dienst gedaan bij zijne later zoo geliefkoosde en met fraaie
wapens versierde geslachtslijsten. De vader, die den letterkundigen
aanleg van zijn zoon had opgemerkt, sprak er met den welbekenden dichter C. G. With uy s, destijds ambtenaar aan het
Amortisatie-Syndicaat, ter societeit D o c t r in a over. )g ene tweede
letterkundige star van v66r 183o, H end r i k Harm en Klij n,
destijds in zijne nadagen een ijverig bezoeker van Doctrind,
werd tevens door den ouden heer Alberdingk T h ij m geraadpleegd. J o s e p h u s Al b e r t us begon met de voordrachten
deter heeren in Doctrin a bij te wonen, en werd weldra met
-hen in kennis gebracht. De uiterst deftige en buitengewoon met
zich zelven ingeuomen Withuys, de even deftige, maar bescheidene H. H. Klij n toonden zich uiterst welwillend voor den
jongen liefhebber-dichter, die van hen lessen in de versleer
vroeg en kreeg. En beiden wezen hem als om strijd op hun
grooten meester — Bi I d erd ij k.
Daarna kwam de kennismaking met een knap student in de
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medicijnen, J. W. Cram er die hem evenzeer Bil derd ij k, maar
tevens Van H e u s d e, den vermaarden Utrechtschen wijsgeer,
aanbeval. In dit tijdperk van zijn leven (1835-184o) werd de
gevoelige, voor verheven aandoeningen vatbare knaap uit zijne
romantische droomen gewekt en tot studie van den door en door
classieken B i 1 d e r d ij k aangespoord. Dit bracht eene groote
wijziging in zijne letterkundige en wijsgeerige opvoeding. Uit de
,,Socratische school" van Philips Willem van Heusd e, 1) — een boek, waarvan juist in 1839 het vierde deel verscheen — leerde hij zoowel de dichterlijke vlucht als de bodemlooze ideeenleer van Plato kennen ; uit B ild e r d ij k de antiJ an de Witt's ch e staatswijsheid en de dorre Calvinistische
theorie omtrent de souvereiniteit Gods. De catholieke hoogleeraar Cornelis B r o e r e zorgde er evenwel voor, dat het verband dezer weinig verwante denkbeelden met de Christelijke
leer in kerkelijk-catholieken zin door den begaafden jonkman
niet uit het oog werd verloren.

II.
Zoo voorbereid begon de twintigjarige jongeling zijne letterkundige loopbaan in te slaan. Van 184o tot 1888 heeft Jos ephus Albertus Alberdingk Thijm, nu welhaast eene halve
eeuw, de pen gevoerd, onvermoeid, dag aan dag, in kranten,
week- en tijdschriften, in proza en poezie, met gadelooze vlijt,
geestkracht en zelfstandigheid. Er is een klein boekdeel te vullen alleen met de titels der Vlugschriften, der Versbundels, der
Verhalen en der Wetenschappelijke werken door hem in achten-veertig jaren voltooid. Aan het slot van dit opstel vindt men
de titels der voornaamste geschriften, die afzonderlijk verschenen,
in de „Lijst zijner Werken" opgeteekend.
Bij zoo overgrooten rijkdom van stof gaat het niet aan den
schrijver stap voor stap te volgen, vooral, omdat er gedurende
zijn acht-en-veertigjarig letterkundig leven geen dag is voorbijgegaan zonder schrij ven — n u 11 a dies sine line a. Voordat
er hier op het belangrijkste van zijn letterarbeid gewezen wordt,

1) De titel luidt: „De Socratische School of Wijsbegeerte voor
d e 19e e eu w," 4 deelen, Utrecht 1835-1839.
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schijnt het niet ongepast zijne beteekenis als man van kunst en
wetenschap te omschrijven in het algemeen.
Josephus Albertus Alberdingk Thijm is een autodida c t, die aan zijne meesters weinig, veel aan zijnen huiselijken
kring, aan zich zelven het meest te danken heeft. Naar de leus
der familie is hij „c a t h oli que avant tout", en heeft hij alles
aangegrepen wat zijne hand voor zijne kerk, voor zijne bloedverwanten, beter dan anderen kon tot stand brengen. Zijne onkreukbare, vrome trouw aan de belijdenis zijns geloofs, zijne
ridderlijke kruisvaart tegen bekrompenheid, miskenning en vandalisme strekken hem tot onvergankelijke eer. Prikkelbaar en
naar strijd hunkerend, heeft zijne heldennatnur hem somtijds tot
de buitensporigheden der dolende ridderschap doen overhellen,
schoon meestal zijne slagen aan den forschen arm der Kerlingische Paladijnen herinneren. In zijne eerste periode heeft hij
de kracht van zijn geest besteed aan eene Renaissance der Middeleeuwen, terwijl hij die der Classieke Oudheid met alle hem
ten dienste staande middelen bestreed. De herleving der Christelijke kunst was een ziiner meest geliefkoosde stokpaardjes, de
kerkelijke bouwkunst zijn allerdierbaarst heiligdom. Na de Middeleeuwen van de blaam der duisterheid te hebben gezuiverd,
hield hij zich meer uitsluitend bezig met de XVIIe en XVIIIe
eeuwen, om aan te toonen, dat de catholieke Nederlanders
ook in die tijden een belangrijk volkselement hadden uitgemaakt. Zijne talrijke verhalen en historische schetsen in
den „Volks-Almanak voor Nederlandsche Katho1 i ek en" van 1852 tot 1888 zijn uitstekende bijdragen voor de
weinig beoefende Kerk- en Lettergeschiedenis der Nederlandsche
Catholieken na de Hervorming.
Hoewel hij eene benijdenswaardige kunstenaarsnatuur bezat en
de Schoonheid groote macht over hem had, deed zijn strijdlust
hem dikwijls ontrouw worden aan zijne kunstenaarsroeping. „De
degen is mij gemeenzamer dan de luitpen" — zeide hij van zich
zelf. De koperen toon der krijgstrompet trof hem bijna nog
levendiger dan de statige accoorden van het kerkorgel. Leerling
van Bild erdij k komt hij in de eerste dagen der Nederlandsche
Romantiek tegen den geest der eeuw strijden als een Catholieke
Da Costa of een Roomsche Gro en van Prinsterer. Statig
en stroef als Bild erdij k in sommige stijlwendingen van zijne
poezie en zijn proza, hield hij zijn letterkundigen galarok hoog
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toegeknoopt tot aan de kin. En wanneer hij somtijds lust gevoelde naar de inspraak van zijn kunstenaarshart een weinig
adem te scheppen in luchtiger kostuum, dan trok hij over het
IJ naar Buiksloot, om hulp te vragen aan Pau we is For eestier.
In Pauw el s Fore esti e r heeft hij de veiligheidsklep gevonden
voor zijne eigene deftigheid a la B i 1 d erdij k, a la Villemain,
a la Guizot.
Hoe ijverig ook werkzaam voor de eer zijner kerk en ter
handhaving zijner geloofsovertuiging, heeft hij nooit een greintje
dezer laatste ten offer gebracht aan eene staatkundige partij.
In dit opzicht was hij volkomen onbruikbaar voor de RoomschCatholieke staatspartij in Nederland, en niet onder gehoorzaamheid te brengen. Hij verloochende zijne zelfstandigheid nimmer,
en verklaarde zich in zijne latere periode bij het hevig woeden
van den onderwijsstrijd een voorstander der gemengde school.
Hij geloofde niet, dat afscheiding goed zou werken, en wilde, dat
kinderen van Nederlandsche ouders elkander op school zouden
liefhebben als broeders. Daarenboven is zijn strijdlust met de
jaren getemperd, en heeft ervaring en diepere studie hem tot
rustige en milde kalmte gestemd. Sprak hij vroeger van de
Rena is s a n c e als van een „duizendwerf te vloeken herleving
der heidensche beschaving," sinds 1876 erkende hij als hoogleeraar in de Schoonheidsleer en de Kunstgeschiedenis aan de
Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten, dat hij zich in
zeker opzicht met de R en a i s s a n c e had verzoend, daar hij
dezer DE SCHILDERKUNST dankte.
Na deze korte algemeene karakterschets kan het verhaal van
zijn leven en van zijne schrijverswerkzaamheid eenvoudiger en
beknopter worden vervolgd. In de jaren 1840 tot 1843 begint
hij met gelegenheidsgedichten en plaatst zijne eerste proza-opstellen in de „K u n s t-K r o n ij k", door eene Maatschappij voor
Schoone Kunsten in 1840 te 's-Gravenhage gesticht op de aansporing van den onderneemgragen uitgever K. Full ri. Hij beproefde toen letterlijk van alles, zelfs streefde hij Beets, K n epp el hout en Hase broek na in humoristische opstellen, daar hij,
ondanks zijn streng Bilderdijkianisme, den oorspronkelijken romantischen aanleg niet onder stoelen of banken kon verbergen. Een
opstel (van 1839) onder den titel: „De Am s ter dam sche Boekhouder", (1844) in het tijdschrift „Europa" (3de deel) geplaatst,
had daarenboven bloedverwantschap met de meesterlijke schets
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van Potgieter: „'t Is maar een pennelikker", (1842)
in de(n) G id s" verschenen. In de eerste jaren teekende hij
steeds of met de letter stille herinnering aan eene jonge
teleurgestelde liefde — of zooals in „E u r op a" met

Th. R*t., of

later nog, als hij schertsen wilde, met Pau w el s F or e e s t i e r. Voor
ernstig beoefend kunstwerk, waarin hij het beste gaf, wat hem
ten dienste stond, gebruikte hij zijn vollen naam, zooals voor
zijn romantisch-historisch gedicht : „De s tr ij d op Dui v eland
in het j aar 1304" in „d e(n) G id s" van 1844 geplaatst, als
fragment (van een slechts tot het 'ode hoofdstuk gebrachten roman,
in proza en verzen). Eigenaardig was het steeds, dat de jonge
dichter niet ophield naar vermeerdering zijner kennis te streven,
dat de vlijt van den autodidact gestaag klom. Van 1838 tot
1841 had hij met de pen in de hand Lambert ten Ka te I)
en B alt ha s a r H u y deco p e r 2) vlijtig bestudeerd, om in verband met onderzoek van Bild e r d ij k's taalkundige geschriften
de etymologie van het Nederlandsch te beoefenen, en zich een
eigen stelsel van spelling te vormen.
Ten gevolge van deze studie kwam hij in kennis met een geletterd uitgever, B. S. Na y 1 e r, zich titelend „L ec t u r e r on
Elocutio n an d Literature", een Engelschman te Amsterdam gevestigd, 3) die zijn leergragen vriend tot de lezing van
S h a k e s p ea r e en de Engelsche blijspeldichters bracht, maar teyens met hem het plan vormde tot een herdruk van B i l d erdij k's „Or anjezucht". In Mei 1841 verscheen bij Nayler
& Co.: „Bilderdijks Vaderlandsche Oranjezucht. Gezuiverde en met eene nieuwe Voorrede toegeruste
dr uk." De derde uitgaaf der „O ranjez uc h t" werd vermeerderd
met de „D i c h t s t ukj es op Z e e" en het bundeltje in dien toestand gebracht als de voorrede uitwees. Bij dezen arbeid kreeg
de een-en-twintigjarige Al b e r din g k T h ij m aanleiding zich
van B i 1 der dij k's spellingsbeginselen te doordringen en van
's meesters leer aangaande de Geslachten der zelfstandige naamwoorden. Met ijver zijne taalkundige onderzoekingen voortzet1) „Aanleiding tot de kennisse van het verheven deel der
Nederduytsche Sprake", 2 deelen in 4°. 1723.
2) „Proeve van Taal- en Dichtkunde in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaaide Herscheppingen van Ovidius"
(eerste uitgave) 1730 ; en de „R ij mkrony k" van Neils Stoke, Leiden, 1772, 3 din.
3) Zie boven, (II deel), hi. 79. Nayier was de groote man der „E nglish
Literary Society" te Amsterdam.
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tend, Ten Kate, Hu ydec o p er en Bilderd ij k vergelijkend,
gaf hij er de voornaamste vrucht van uit in 1843 onder den
titel: „Over de spelling van de Bastaartwoorden in
't Nederduitsch door M. G edrukt bij M. en F. C. Westerman, uitgegev en bij Nayler & Co." Dit kleine werkje
tintelde van oorspronkelijkheid en frischheid, en leverde
het bewijs, dat de auteur Bilderdij k's spellingstelsel met
meer volledigheid en strengeren logischen zin regelde, dan de
meester het zelf gedaan had. Zijne poging, om alle bastaardwoorden met Nederlandsche letters te schrijven, om de ph
overal door de f, de Latijnsche harde c door k, en de Fransche
gn door ni (nj) te vervangen was uiterst stout, schoon het terstond voorzien werd, dat hij zijne tegenstanders, de Siegenbekianen, juist op het stuk der bastaardwoorden nimmer zou
overtuigen, daar dezen de Latijnsche spelling der meeste Grieksche bastaardwoorden als onaantastbaar beschouwden. Altijd
onder het pseudoniem M zond hij zijn boekje in aan de IIe
klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut en daagde, in
beleefde vormen, dit deftig, nog altijd Siegenbekiaansch gestemd,
lichaam uit, zijne meening over de verhandelde punten te zeggen.
Daarvan echter verschoonde men zich met veel voorzichtigheid,
ondanks een warm pleidooi door Jacob van L e n n e p ten
gunste van den onbekenden M gehouden.
Terwijl de jonge geleerde en dichter in de jaren 18 4 1, 1842
en 1843 menige bijdrage in de „K u n st-Kr on ij k" leverde,
steeds door de enkele letter M geteekend, maakte hij kennis met
de Haagsche dichters: S. J. van den Bergh en W. J. v a n
Zegg el en, de eerste medewerker, later redacteur der „Kun s tK r on ij k". Door deze letterkundige vriendschap werd hij min
of meer ingelijfd bij de club, die tegen de Romantiek der Leidsche studenten, Beets, Kneppelhout, Hasebroek en Ge win
zelf tegen den blauwen G i d s-beul in verzet durfden komen met
hun „Braga" I). Eene enkele bijdrage van Pa uw els For e es tier
komt in het eerste deel van „B r a g a" aan het slot 2): „A a n
mijn waarden varier Laurens Pauwelsz Foreestier met
de door mij vervaardigde beeltenis van zijnpetekind,
m ij ne j on g ste dochte r" (Buiksloot, 22 October, 1843), loch
1) Zie boven, 1 deel, bl. 434-439.
2) Bl. 262-265 der jongste uitgaaf van A. Winkler Prins (Deventer,
A. Ter Gunne, 1882).
TEN BRINK. N.-N. Letteren II.
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ademt geene vijandige strekking hoegenaamd. Ook ligt het geheel
in den aard en het karakter van For e e s t i e r, om zich nooit
bij de eene of andere groep in de letterkundige wereld voor
goed aan te sluiten, maar steeds alleen met pen en pers voor
haard en heiligdommen te strijden.
Door W. J. van Z e g g e 1 e n werd hij echter eerst bekend
gemaakt met den Utrechtschen uitgever H. H. van Romond t,
die dichtbundels van aankomende poeten gaarne in het licht
zond, als men hem de verzen ten geschenke gaf. De dichter
J. A. A lberdin g k T h ij m berustte in deze voorwaarde, en
zoo mocht H. H. van Romondt in 1844 zijn eerste „D ri e
Gedichten" („Bij het borstbeeld van Bilderdijk" —
„Erm ingard van Voorne" — „De Geboorte der Kunst")
door den druk algemeen maken. Aan varier en moeder opgedragen, begint de bundel met deze woorden op Bilderd ij k's
borstbeeld:
„U min ik, Oude ! met uw stroefgeplooide trekkers !
,U, met dat starend oog, door borstels overbraauwd ;
„U, met dat peinzend hoofd, wen 't breede zwachtels dekken,
„En 't, om der waereld wil, geen valsche lok beschaauwt!
„U min ik, in uw vorm, in 't onaanvallig wezen,
„Dat look noch glimlach heeft, voor jeugd en schuchterheid :
„Wat andrer willig hart, toegevend, daar moog lezen —
„'k Heb uw genaakbaarheid, uw deemoed, nooit geprezen;
„'k Heb, u ter liefde, nooit mijn rede of smaak misleid.
„Maar 'k min u, als gij waart : gelijk gij voor mij zwevend,
„En sprekend nit uw werk, en sprekend uit uw beeld,
„In al uw eigenhe'en, in heel u-zelf herlevend,
„Met onbeschrijf bre kracht mijn ziel en zintuig streelt."

En als om aan te toonen, dat hij velerlei snaren op zijne
tier heeft, volgt op deze hymne aan Bilder dij k een volkomen
romantisch-episch gedicht, „E rmingard van Vo or n e, Ao.
1295," beginnend :
„Zij was een blond, lieftallig kind —
„Wie zestien blijde lenten
„Nog naauw 't begrip der levenstijd,
„Aan zoeten droom op droom gewijd,
,,In 't maaglijk hartjen prentten."

Als Walter Scott in zijne historische balladen, als Beets
in „Kuser" en „Ada van Holland," als Van Lennep in
zijn „Eduard van G el r e," als H o fdij k in ziin zangen van
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Kennemerland, toont hij zich volbloed r o m a n t i c u s met groote
liefde voor de eigenaardige kleur en geur der Middeleeuwen.
De welbekende geschiedenis van den kramer, die door eene
gift van heer Jan van A r kel tot welvaart kwam, en het later
zijn weldoener vergold, werd naar K em p' s „H e e r en v a n
Ark el" 1) met talent verteld, en baande den weg voor Va n
Lenneps „Voorouders", vijfde deel ( 18 44)Een ander deel der letterkundige werkzaamheid van den
dichter bestond in zijne critische en aesthetische opstellen, geschonken aan het „Let terlie v end Maandschrift" onder
redactie van Mr. J. I. D. Nepv eu, doch vooral aan den
„Spectator van Tooneel, Concerten en Tentoonsteldingen" in Mei 1842 door S. J. van d en Bergh begonnen,
uitgegeven door diens broeder. In 1843, Januari, plaatst M. zijn
eerste artikel in dat tijdschrift over Molier e' s „Tartufte."
„'t Zal een élan geven aan ons tijdschrift" — schreef Vanden
Bergh, die zich zeer over de medewerking van M. verheugde.
Maand aan maand zond hij zijne bijdragen. Met Mei 1843
ontwierp hij eene „Inleiding" voor het tweede deel van den
„Sp ec tato r", en trad als redacteur van dit tijdschrift op, later
als hoofdredacteur in 1847, nadat hij zich met H. J. Schimmel en A. J. de Bull verstaan had voor vaste medewerking.
In Juni 1843 schreef hij den eersten brief van P a u w e 1 s
Forces tie r, Buikslooter, een gelukkige vond van den auteur,
die, als gezegd is, vermeende, dat hij onder zijn eigen naam
alleen met Bilderdijkiaanschen ernst mocht optreden. De geest
van Foreestier getuigt voortdurend meer van aanleg voor satire
dan van gave voor humor, toch smelten somtijds beide met
nauw merkbare schakeering inedn.
Een eigenaardig verschijnsel in het leven van A 1 b e r d i n g k
Thij m is de trek naar gezellige aansluiting tot gemeenschappelijke beoefening van kunst en letteren, door zijn vader aan hem
vermaakt. Door zijne vriendschap met Dr. J. J. Vio t t a was
hij in staat een muzikaal kransje, Polyhymnia, bij zijne
ouders aan huffs to doen vergaderen. Later vormde hij na zijn
huwelijk een soort van letterkundig kransje, „De Vi oolstr ui k",

1) Abraham Kemp's „Leven der doorluchtige Heeren van
Arkel en de Jaarbeschrijving der stadGorinchem",uitgegevendoor
Hendrik Kemp, anno 1656.
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waarvan de leden, twaalf dames en heeren, tot in 1887 zich
wijdden aan de lezing van tooneelwerken (Fransche—EngelscheDuitsche—Nederlandsche). In 1848 richtte hij met Mr. G. d e
Clercq, T. Brester Az., Mr. M. J. de Lange, Mr. S. Visserin g, Mr. J. H eemskerk Bz., Dr. J. P. H eij e, Dr. J. W.
Cramer en Mr. M. H.. s'Jacob een debating-club op, die
onder den naam de „V r ij dagsch e Ve re eni gin g" in Amsterdam een beroemden naam verwierf.
Vriendschap, studie en kunstbeoefening wist hij steeds te
paren. Van zijn vriend H. J. C. van Nouhuys leerde hij wat
grammaticaal latijn ( 1839- 1844) . Dr. J. J. Viotta onderwees
hij Engelsch in hetzelfde tijdvak. Met zijn vriend A. Cara m el 1 i
las hij Lord B y r o n, met Dr. J. W. Cramer (1840-45).
Victor Hugo, Lamartine,Theophile Gautier en Barbier
De beweging op het gebied der Nederlandsche Letteren maakte
dikwerf het onderwerp uit zijner gesprekken met P o t g i et e r,
die hij aan de beurs bijna dagelijks ontmoette rinds 1841.
In opvatting van alles wat den denkenden mensch ter harte
gaat geheel verschillend, maar eensgezind in hun ijver voor de
schoone kunsten, werden zij oprechte vrienden, schoon ze elkander niet zelden openlijk bestreden — Potgiet er in „d e( n )
Gids," Alberdingk Thijm in „de(n) Spektator". Het
strekt den laatste tot hooge eer, dat hij uit vrome erkentelijkheid in 1876 een zijner beste werken, „P or t r et t en van Jo° st
van den Von del", aan de „nagedachtenis van Potgieter"
wijdde.
heb aan den trouwhartigen vriend, wien ik deze schetdus luidt de op„schen wijde, de dierste verplichtingen”
dracht. ,,Uit zijnen mond mocht ik het eerst de zending
„vernemen, die mij in mijn vaderland door aangeboren zin en
„tijdsomstandigheden werd opgedragen. Wij stellen er prijs op
,,,,hem te zien houden, wat zijn eerste optreden belooft; . . . .
,,,,wij wenschen onze letterkunde geluk, in hem de ontwikkeling
,,,,eener nieuwe zijde, het Hollandsch-Catholieke, te zullen win,,,,nen," zoo sprak de heusche beoordeelaar, reeds ten jare 1846.
„Die aansporing klonk mij als een bevel. 1k voelde, dat mij
„van de uitvoering rekenschap zou worden gevraagd. De
„stichter van den Gids en de hoofdleider der nieuwere Neer„landsche letterkundige kritiek, werd mijn vriend en steun. Ik
„was een der genen, ten wier opzichte hij er zijn genoegen in

JOSEPHUS ALBERTUS ALBERDINGK THIJM.
.\,•-■....',..."-,,-•^-,V.^._,,,...+"...•^•.,,N,-,•■,,-,,,N,N,W..

133

„vond zijn geloof te belijden, dat er uit Nazareth — uit Rome —
„iets goeds kon voortkomen I)."

Reeds bleek het, dat de jonge dichter en strijder door overspanning den 4den Februari 1845 een hevig zenuwtoeval kreeg.
Tot herstel van gezondheid deed hij eene reis naar Zwitserland
en de Italiaansche meren in gezelschap van Francesco L ur a sc o, een stamgenoot van zijn vriend C ar a mell i. Van
Lurasco, aan wien hij ook voor de vorming van zijn smaak
en de verrijking van zijne kunstkennis groote verplichting had,
leerde hij Italiaansch, en keerde geheel hersteld naar het vaderland terug. Eerlang ging hij zich nu eene eigen woning
kiezen, daar hij den 3den Juni 1846 in het huwelijk trad met Mejuffrouw Wilhelmina Anna Sophia Kerst, dochter van
den Kolonel Dr. J. F. Kers t, welke hij ten huize van zijn
kunstvriend Louis Roye r had leeren kennen 2). Vooraf had
hij in de Lentemaand van datzelfde jaar zijn „K lok van Delft"
doen luiden met eene toeeigening aan zijn vriend C. F. L ur a sc o, die „niet voor eene reis van eenige maanden terugschrikte, toen ze (zijner) gezondheid voordeelig geoordeeld
werd" 3.)
1) Busken Huet hechtte zeer veel aan het vriendschapsverbond tusschen
deze twee Amsterdammers. In eene beoordeeling van Potgieter's proza
(Nederlandsche Bellettrie", 1857-1876, 2 Bundel (1876), geschreven
voor 01 e (n) G i d s" van 1864 zegt hij : (bl. 21-22.)
„De heer Thijm en de beer Potgieter zijn par droit de con quete „of
„p a r d r o i t de n a i s s a n c e kinderen van Amsterdam . . . Niemand heeft ooit
„den naam der Hoogeschool vernomen, in wier rol de heeren Thijm en Pot„gieter ingeschreven werden als studenten. Amsterdam is hun eenige universi„teit geweest, en zij hebben er beter gestudeerd dan de meesten elders.
„Weldadig wordt men aangedaan door de gedachte, dat in twee onderscheiden
„kringen (te Amsterdam), gesteund door de sympathie van velen en door
„alle y hoogachting, twee vermogende armen den wagen der stedemaagd helpen
„voortduwen. Tusschen de paneelen en het bekleedsel van dat rijtuig steekt
„nog altijd het diploma van Nederlands toekomst.”
2) Van de uit dit huwelijk gesproten kinderen zijn in leven : Johannes
Car olus (Geestelijke), C at h arina Louisa Maria (vroeger Redactrice van
„deHollandscheLelie"enz.),FranciscusLambertus Theodorusen
Karel Joan Lodew ij k (Lod. van Deyssel). Allen voeren, nu en dan, de pen .
3) „De Klok van Delft, een romantisch verhaal door J. A
Alberdingk Thijm," -Utrecht, H. H. van Romondt, 1846, 8°.
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„D e kl o k van Delft" wordt door den dichter een „rornantisch verhaal" getiteld. Voor den zes-en-twintigjarige was
het een romantisch meesterstuk; vooral door de fijne schildering der teedere, eerbiedige liefde van Josin a, dochter van
den klokgieter H e y n r i c k v an Trier, voor den Mechelschen
edelman en kunstenaar E w o u t. Niet minder fijn is de opvatting
der beide mannenkarakters, van den ruwen werkman Heynric k
en den beschaafden kunstenaar E w o u t. Zekere neiging tot wijsgeerige allegorieen maakt het . gedicht hier en daar sleepend en
duister; schoon het tragisch slot, als Ewout's nieuw gegoten
klok voor den gestorven kunstenaar en zijne doode geliefde begint te luiden, aangrijpend is :
„Daar klinkt, op hollen toon bij toon,
„Een klokgebrom, zoo grootsch en schoon,
„Als nooit door Delft mocht galmen ;
,,En zong, vervuld van hooger zin,
„Voor Ewout en zijn zielsvriendin,
„De plechtige uitvaartpsalmen".

Wanneer men aa.n het slot van dit opstel de lijst der
„We r k en" van Alb erdin gk T hij m raadpleegt, zal men zien
welk een rijk en werkzaam leven hij doorleefde. Daar de waardeering van al zijne schriften vast een boekdeel in 8° zou vorderen, blijft mij niet anders over dan op de schoonste en degelijkste te wijzen, tevens op de bijzonderheden meegedeeld in de
lijst der „W e r k e n". Vooraf echter zij vermeld, dat hij van
zijn huwelijk tot zijn dood, voortdurend Amsterdammer en
catho li q u e avant t o u t, zich dagelijks heeft weten te doen
opmerken als een der geestigste, geleerdste en uitstekendste
burgers van de hoofdstad, dat zijn leven kalm en rustig voortliep, terwijl hij geruimen tijd de handelszaak in de „XIX Zwitsersche Cantons" met den zwager van zijn overleden broeder
Lambert (j- 1854), Mr. E. J. Slaghe k, bleef drijven, totdat
hij die in 1869 verwisselde voor het bestuur der bekende Uitgevers-

L. van Langenhuysen, in „de(n) Berg Tha bor";
dat hij eindelijk in 1876 door zijne benoeming tot Hoogleeraar
der Aesthetiek en der Kunstgeschiedenis in de gelegenheid werd
gesteld met zijn uitgebreide kennis, zijn beschaafden smaak
en zijn geestdrift voor de Schoonheid in ruimen kring nut te stichten.
Hoewel hij te Amsterdam steeds de handen uit de mouwen stale, als het de eene of andere goede zaak in verband
firma C.
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met Kerk, Kunst en Letteren gold, kan men niet zeggen, dat
hij zich bijzonder met staatkundige onderwerpen bezig hield.
Wel had hij met zijn vriend Dr. J. W. Cramer het plan een
catholiek dagblad op te richten, doch de abbe J. A. S m it s
uit Eindhoven was hen voor, daar deze, gesteund door het
kapitaal van den rijken kassier P. v a n C r an e n b u rg h, „de(n)
Tijd, Noord-Hollandsche Courant" heeft in 't leven geroepen. Zelden schreef A l b e r d i n g k T hij m over politieke
stoffen. Het zal evenwel niemand verwonderen, dat hij, verontwaardigd over het luid rumoer dergenen, die de A p r i l -b eweging van 1853 op hun geweten hebben, een vlugschrift in
het licht gaf, waarin hij het goed recht van den Minister T h o rbeck e, het goed recht tevens zijner catholieke landgenooten
bepleitte, schoon hij niet verhoeden kon, dat de volksbeweging
ook in onze Tweede Kamer hare echo vond, dat zij doordrong
tot den Koning, en een eind maakte aan het schitterend eerste
rninisterie Thorbeck e, (November 1849 — 19 April 1853).
Toch had de Amsterdamsche leek A l b e r d i n g k T h ij m groot
aandeel in de Bisschoppelijke kerkregeling van 1853. Eerst
wilde men in Rome een Aarts-Bisschop van Amsterdam benoemen, maar, geholpen door zijn vriend C. F. L u r a s c o en den
staatsman Li g h t e v el t, beiden toen te Rome, bood hij een
memorie aan, waarin het eigenaardige der aanstelling van een
Aarts-Bisschop van Utrecht en een Bisschop van Haarlem uit
een historisch oogpunt werd aangetoond. Evenzoo heeft Alberd i n gk T hij m een gedenkpenning voor het herstel der bisschoppelijke hierarchie laten slaan, aan de eene zijde voorstellende de opwekking der dochter van J a i r u s, naar eene teekening
van L. Roye r, schoon de Nederlandsche catholieke Geestelijkheid er haar zegel niet aan hechtte 1). Paus Pius IX echter
benoemde hem tot ridder der Orde van den Heiligen Grego r i u s 2).
1) De officieele Hollandscb.e catholieke theologen meenden, dat de opwekking van Jairu s' dochter het herstel der bisschoppelijke hierarchie in
Nederland niet kon allegoriseeren, daar de catholieke predikers die evangelische geschiedenis doorgaans uitleggen als een zinnebeeld van het verrijzen
uit den slaap der zonde ; maar te Rome werd door de hoogste kerkoverheden
de nieuwe toepassing zeer gewaardeerd.
2) Koning Leopold II benoemde hem in 1884 tot ridder der Leopoldsorde ,
reeds eenige jaren geleden werd hij „Geassocieerde" van de Kon. Belgische
Academie van Kunsten, Letteren en Wetenschappen, terwij1 in 1886 de Hoogeschool van Leuven hem h. c. doctor der letteren maakte.
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Tengevolge der Aprilbeweging werd te Amsterdam eene catholieke kiesvereeniging „Regt voor alien" gevormd, waarvan zijn
broeder Lambert secretaris werd. Na den flood van dezen
heeft hij met Mr. E. J. S l a g h e k in het bestuur dezer kiesvereeniging gezeten. Toch voerde hij er zelden het woord, omdat
hij zich dikwijls met de meeningen der officieele leiders van de
Catholieken niet kon vereenigen. Vandaar, dat hij alleen over
letteren en kunst, en slechts nu en dan, korte opstellen in „d e (n)
Tij d" schreef, steeds geteekend A. Tli.; dat hij nooit tot de
eigenlijke redacteurs van dit blad heeft behoord, en er ten slotte
als voorstander der staatsschool in openbaren strijd meé
geraakte.
Geheel anders was zijn optreden, waar het gold de eer van
ons voorgeslacht der XVIIde en XVIIIde eeuwen te handhaven
op gebied van Kunst en Letteren. Reeds bij het oprichten van
een standbeeld voor Rembrandt in 1847 behoorde hij onder
de vurigste ijveraars met pen en met woord ; meer nog onderscheidde hij zich in de jaren, toen het plan, om Vond el een
gedenkteeken te stichten, telkens op moeilijkheden stuitte. En
welk eene geestdrift openbaarde hij voor het welslagen der feesten
bij de onthulling van Vo nder s standbeeld op 18 October 1867 !
Hoe heerlijk klonk de zang zijner geliefde zuster, Mevrouw
A. C. T. C u y per s—Alber din gk Thij m op het concert van
17 October, toen zij haars broeders schoone verzen aanhief,
ingeleid door een variant op die van Vondel-zelven :
0, Poezie! hoe lieflijk is uw tred !
„Waar gij de voeten zet,
„Daar wassen lelien en geuren ...."

Hoe schitterend gelukte de door hem ontworpen tocht naar
het kasteel te Muyden ! Hoe zorgde hij met zijn zwager C u yper s voor de versiering en den wapentooi van het geheele
„Hooge Huis", van de slotpoort tot aan de hoogste tinnen!
Hoe kostelijk was de groote zaal uit Naar doodslaap gewekt!
Het is mij onmogelijk zonder eene lieflijk-weemoedige ontroering
te herdenken, hoe daar plotseling Hoof t, Huygens, B a rlaeus, Tesselschd,, Francisca en Swelingh voor onze
verbaasde oogen verschenen met dien hartveroverenden zang
(muziek van G. A. Heinz e, verzen van Alber di ngk Th ij m),
ter eere van Vader Von d e 1:
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„O, koene vlucht, o, blij ontmoeten !
„Hoe roerend valt ons dit begroeten ....
„Het zet de oprechte ziel in vier !
„Wij buigen aan Bens Konings voeten". 1)

Terecht mocht de dichter dezer regelen later getuigen, dat
de oprichting van het standbeeld van Vo ndel en de feesten,
zoo als zij hadden plaats gehad, in zijn levenskalender met
gouden, met stralende letters stonden opgeteekend. Later toonde
hij steeds weder dezelfde geestdrift — in 1879 Vond el's sterfdag gedenkend, in 1881 H o oft's geboortedag en nu eindelijk
in 1885 B r ed e r o's jaargetijde en Da Costa's gedachtenis
medevierend.
IV.
Bij het beantwoorden der vraag, welk hoofdwerk heeft Albe rd i n g k T h ij m voltooid, zou ik drieerlei willen aanwijzen :
1° het Tijdschrift: „De Dietsche Warande."
2° den „Volksalmanak voor Nederlandsche Katho1 i e k e n" — en wel de reeks van historische opstellen, daarin
medegedeeld, nu vereenigd met nog elders geplaatste stukken
onder eenen titel: „Verspreide verhalen in proza",

4 deelen, 1879-1884.
3° „Portretten vah Joost van den Vondel. Eene
laatste aflevering tot het werk van Mr. J. van Len(roy. 8°)

n ep" (roy. 8°). 1876.
In de eerste plaats „d e Dietsch e Warande", omdat hij
in dit tijdschrift voor Nederlandsche Oudheden, nieuwere Kunst
en Letteren — sinds 1875 eenvoudig „tijdschrift voor aesthetische beschaving" — tw ee - en -der t ig jaren Lang (1855-1887)
met onbezweken volharding en geestkracht geijverd heeft voor
zijne overtuiging, zijn godsdienst, zijne zedeleer, zijn schoonheidsbegrip, — in een woord voor zijne heiligdommen. I)aar
juist in het tijdvak van 1850-186o eene beweging ten gunste
der christelijke bouwkunst in alle catholieke landen en in alle
catholieke kringen werd waargenomen, streed de Wa ran dm e est e r vooral in de eerste beide lustra van zijn bestaan als
zoodanig voor de beginselen der middeleeuwsche christelijke
1) Zie mijn „Vondel bekroond door het dankbaar nageslacht".
(Arnhem, D. A. Thiem e, 1868).
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architectuur t). Zijne medestanders, Reichensperger te Keulen, Didron Aine te Parijs, W. H. James Weale te Brugge
en Beresford Hope te Londen predikten dezelfde leer —
allen tegenstanders der groote Renaissance van Petrarca
en Boccaccio. Het hoofdwetk van Alberdingk Thijm
over deze stof was zijne studie: „De heilige linie. Pr oeven
over de oostwaardsche richting van kerk en autaar
als hoofdbeginsel der kerkelijke bouwkunst" (1858).
Met groote geleerdheid en smaak behandeld, werd deze strijd
nooit uit een partijdig kerkelijk standpunt gevoerd. De ijveraars
gehoorzaamden nooit aan een wachtwoord. R e i c h e n s p e r g e r
dweepte met de M o n t a l e m b e r t, Didron was een onkerkelijk man, Beresford Hope een lid der High-Church,
Weale en Alberdingk Thijm zelfstandige Catholieken.
In de tweede plaats vormen de „Verspreide Verhalen",
in vier fraaie royaal 8° deelen, de beste kern van zijn arbeid
als kunstenaar en geschiedvorscher. Hij begun in 1848 met
„de(n) Organist van den Dom", gafin 1853 „Geertruide
van Oosten, geschiedenis van een Delftsch Begijntjen
uit de X I Vde e e u w", kwam het volgende jaar met „Mejufvrouw Leclerc, iets uit de jongste oude tijd", en
schonk voorts jaar op jaar in zijn A 1 m a n a k eene dergelijke
schets. Sedert 1879 begonnen deze schetsen te verzamelen,
bracht hij ze in chronologische volgorde naar de behandelde
stof aldus te zadm:
I°. „Uit de Chronyke van den huize van Berkele"
(1228), geschreven 1869.
2°. „Geertruide van Oosten" (1352), geschreven 1853.
3°. „De Organist van den Dom"(1483), geschreven 1848.
43. „Dirk Dircxen Bommer" (1572), geschreven 1865.
5°.„IsabellaClaraEugenia"(1566-163o),geschrevenI858.
6°. „Joannes Stalpaert van der Wiele" (1579-1630),
geschreven 1852.
7°. „Maria Tesselschade Roemers" (t 1649), geschreven 1853.
1) D e „D ietsche Warand e" werd in November 1887 gesteld onder
redactie van zijn broeder, Dr. Paul A lberdingk T hhij m, hoogleeraar
te Leuven. Het werd van toenaf uitgegeven bij Leliaert, Siffer & Co. te Gent.
In Januari 1900 werd het tijdschrift vereenigd met „Het Belfort" (in 1886
opgericht en door dezelfde uitgevers te Gent uitgegeven) onder den naam
„Dietsche Warande en Belfort".
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8°. „Christiana van Zweden te Amsterdam" (1654),
geschreven 1864.
90. „Jacob van C a m p e n" (1624-1649), geschreven 1862.
Ie. „Op het hor (1645), geschreven 1855.
II°. „Het Begijnenklooster te Grave" (i7de eeuw), geschreven 1854.
12°. „Hooft en Vondel, huwelijksbezorgers," (1637),
geschreven 1879.
13°. „Een Amsterdanisch Muziek-Collegie in de zev entiende eeuw", geschreven 1860.
14°. „Joanna Koerten" (1668), geschreven 1877.
15°. „Twee Pieters" (1697), geschreven 1880.
16°. „Gera r d de Lair es se" (1666-1711), geschreven 1879.
17°. „Jacob de Witt" (1715-1734), geschreven, 1882.
18°. „Jan Sinkel de j onge"(1745-177I),geschreven 1883.
19°. „Eenige Hollandsche Vrouwen der XVIIIeeuw",
geschreven 1883.
20°. „J o an N an n in g" (t 1761), geschreven 1857.
2 1 0. „Mej ufvrouw Leclerc" (XVIII eeuw), geschreven 1849.

22°. „Het Amsterdamsch Kuipersgild", geschreven
1863.
Het is in deze twee-en-twintig stukken, — waarbij nog gevoegd kunnen worden : „Petrus P y p e r s" (Patriottentijd, geschreven 1861) en „Magdalena van Vaernewijck" (XIXde
eeuw, geschreven 1849) — deels zuiver door verdichting, deels
enkel door wetenschap, deels door vermenging van beide ontstaan, dat men den prozaschrijver Alberdingk T h ij m het
best leert kennen. Zijne zuiver historische studien: „Isabella
Clara Eugenia, Vorstin der Nederlanden" (1858);
Joannes Stalpaert van der Wiele" (1852); „Het Begijnenklooster te Grave en zijne Dichteresse, geschetst
hoofdzakelijk volgens gelijktijdigeongedrukteHandschriften" (1854); en „Het Amsterdamsch Kuipersgild"
(1863) zijn niet alien even belangrijk voor onze staats- en lettergeschiedenis. Zuster Maria uit Grave moge aanleg getoond
hebben voor hymnen en liederen, hare poezie gaat niet buiten
den kring van „klopjens en f begijntjens". De studien, aan de
dochter van Philips II en aan Stalpaert gewijd, zijn aanwinsten voor de Historische wetenschap; „het Amsterdamsche Kuipersgild" een liefhebberijstudietje van hem, die
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als kleinzoon van den zoogenaamden „gouwen kuiper" in zijn
grootvader een der laatste overlieden van het kuipersgild
wilde eeren.
Zijn verdichte novellen zijn alien uit zijn vroegsten tijd, met
uitzondering van de „Chronijke van den huize van Berkele'' (1869), welk verhaal trouwens op historische nasporing
berust. De beide oudste novellen zijn : „De or g a n i s t van
den Dom" (1848) en „Mejufvrouw Leclerc" (1849). Aan
een van de muren der kloostergangen naast den Dom te Utrecht
ontdekte hij het grafschrift van „bl y d e Janes o r g a is te des er
k er c k e n" en aanstonds was hij gereed een blind organist te
doen optreden in 1483, in de dagen, toen Utrecht onder het interdict van Sixtus IV zuchtte. Hoe schoon de smart geschilderd zij door den blinden Janes geleden, omdat hij zijn orgel
niet bespelen mag; mij behaagt de geschiedenis van Mejufvrouw Leclerc nog veel meer. Deze novelle is schier geheel
verdichting en draagt duidelijk de sporen, dat de auteur zoowel Walter Scott, als de novellen van zijne toen nog jeugdige landgenoote, Mejuffrouw A. L. G. Toussaint gelezen
heeft. „Mej ufvrou w Leclerc" munt uit door dezelfde teederheid
van gevoel in de opvatting der liefde, schittert door dezelfde
zachtheldere kleurenpracht in de schildering van binnenhuis,
landschap en costuum, onderscheidt zich door dezelfde ingenomenheid met wonderbare toevallen en zonderlinge uitkomsten
als Mejuffrouw Toussaint in haar „Almagro" (1837), haar
„Engelschen te Rome" (1839), haar „Lord Edward Glenhouse" (1840), haar „Echtgenoote van Turijn" (1839) en
haar „Mejonkvrouw de Mauleon" (1847) had doen op prijs
stellen. Mejuffrouw Leclerc moge eene bijna al te avontuurlijke loopbaan doorleven, moge hare geroofde dochter op al te
vreemde wijze terugvinden, het achttiende-eeuwsche coloriet in
teekening van boudoir en salon . op Jachtlust en het verhaal der
teedere genegenheid van den Baron D e b o c z voor het geheimzinnig engelachtig boerinnetje zijn meesterlijk geslaagd. Het hoog
romantisch element was in 1849 nog in de mode. Van L e n n e p
en S chi m m el deden er aan mee, evenals Mejuffrouw T o ussain t. Toch levert de novelle „Mejuffrouw Leclerc" bladzijden, die tot het beste behooren, wat door Alberdingk
T h ij m is voltooid.
De overige verhalen berusten op diepe historische studie en
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eene ongemeene grondige kennis der Amsterdamsche, inzonderheid catholieke familien uit de XVIIde en XVIIIde eeuwen.
In de wetenschap der genealogie behoeft Alb er d i n g k T hij m
geen enkelen Nederlander als zijn meerdere te erkennen. De
genealogie speelt zulk eene groote rol bij zijne eigen navorschingen en historische studien, dat hij, ons nooit een zijner helden
of heldinnen voorstelt, nooit bij ons aankomt met zijn Jacob
van Campen, zijne Johann a Koer ten, de kunstige knipster,
zijn Jacob de Witt, den schilder der grauwtjes in de Fransche
Roomsche kerk te Amsterdam, zijn Pieter L a n g e n d ij k, zijn
Gerard de Lairesse,zijnJanSinkel,zijnPastoorNanning,
zijn 0 o m B r a a m c a m p of hij toont ons met zegepralenden
blik een deftig perkament met eene alleruitvoerigste genealogie.
Aanleiding tot al deze studien is het vurig streven te staven, dat
in de XVIIde en XVIII de eeuwen te Amsterdam Catholieken
leefden, die als kunstenaars en dichters naast en misschien boven
hunne Protestantsche stadgenooten behooren gewaardeerd te worden.
Reeds is . aangewezen, dat de strijdlust bij hem nadeel heeft
gedaan aan den kunstenaar. Hij schrijft zijne meeste verhalen
met de bedoeling een zuiver historisch betoog te leveren. Zoo
hij er enkel verdichte gesprekken invlecht, blijft hij zich gestadg
bewust geen woord tegen de hoogere historische waarheid te
hebben gezegd. Dit blijkt uit zijne voortreffelijke levensschets
van „Maria Tesseischade Ro emers" (1853), waarin de ideale
genegenheid, de aandoenlijke vriendschapsbetrekking tusschen
Vondel en de weduwe C r o m b a l c h s voor het eerst een historieschrijver gevonden heeft. ]) Aan Von d el wordt in de meeste
verhalen der zeventiende eeuw eene aanzienlijke plaats afgestaan,
vooral in „Christina van Zweden teAmsterdam"(1864),
in „Op het ho f (1855), maar het fraaist en het treffendst in
„Hooft en Vondel, huwelijksbezorgers" (1879).
Deze laatste novelle munt boven de meeste anderen uit door
heldere en pittige teekening, vooral van den feestmaaltijd in het
huis De Ploech bij Mevrouw Van Wickevoort, waar Hooft,
Vondel, Barlaeus en Tesselschade (1637) met eenige
vroolijke, verliefde jongelui den verjaardag van Catrina van

1) Enkele kleine feiten uit de biographie van Anna R o e m e r s en haar
man zijn nu te wijzigen volgens Nicolaas Beets, „alle de gedichten
van Anna Roemers Visscher". (Utrecht, J. L. Beijers, 1881).
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W i c k e v o o r t vieren. Feestmaaltijden, bijeenkomsten beslaan in
al deze verhalen eene ruime plaats. Des auteurs ingenomenheid
met huiselijke familiefeesten gluurt meestal op geestige wijze om
den hoek. Vooral blijkt dat in de tafereelen uit het maatschappelijk leven der achttiende eeuw, vooral in : „J a cob de
Witt" (1882). „Jan Sinkel de Jonge" (1883), „Joan Nanning" (1857). In deze laatste novelle wordt op onnavolgbare
wijze het partijtje beschreven door Oom Bra a m c a m p als „e e n
koppie thee en een aangekleede boterham" aangeduid.
Oom en Tante B r a a m camp behooren tot die typen, welke men
nooit vergeet. Het is alsof de auteur naast B e tj e Wol ff' s
goedhartigen Abraham Blank a a r t, naast hare kraakzindelijke
tante Martha de Hard e, die beiden niet veel eerbied of verdraagzaamheid voor hunne catholieke stadgenooten aan den dag
leggen, nu een echt catholiek Amsterdamsch paartje uit het
midden der XVIIIde eeuw heeft willen schilderen, 't welk in
karakteristieke eigenaardigheid met glans tegenover W o 1 ffj e's
beste vrienden kan optreden.
Het laatste groote werk van Alberdingk Thij m is getiteld
„Portretten van Joost van den Vondel". In vijf hoofdstukken: — „Voorbereiding tot den stag van 1641"
(1597-1620); „Vondels overgang" (1640-16 49); „Baertgen Hooft" (1635-1661); „De drie Weduwn aars" (16491654) en „Bollandistiesch Slotverhaal (1666-1779) —
schenkt de auteur ons eene uitvoerige levensbeschrijving van
Joost van den Vondel, vooral op de nauwkeurigste wijze
zijn overgang tot de catholieke kerk schilderend ; zijn vriendschapsbond met T e s s e 1 s c h a d e, die uit bekommering over
haar eerste huwelijk met een protestant nimmer van een tweede
wilde weten, voor het eerst in een nieuw licht plaatsend.
Met bewonderenswaardigen ijver en belangstelling onderzocht
Alber di n g k T h ij m naar het leven en lotgeval van ieder
tijdgenoot, die met V o n d el in betrekking kwam, inzonderheid
wanneer de groote dichter aan hen verzen wijdde. Zoo kwamen
de kunstenaars, die vrienden van Vondel werden, naar den
voorgrond, zoo ontstond de gedachte, om naar aanleiding van
Vondel's portretten uit vroeger en later tijd, zijn leven to
teekenen.
De groep Vondel-Tesselschade-Stalpaert komt terug;
het vorstelijk atelier van Sandra r t ziet H o oft -Von de 1-
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Tesselschade te zaam ; de geleerde en welsprekende Fransche
Jezuiet Pater Petrus Laurentius en Pastoor Leonardus
Marius van het Begijnhof treden in de jaren 1640-1649 als
bevorderaars van Von d el' s overgang op; uiterst voortreffelijk
wordt de opdracht van „Peter en Pa uw els" aan Eusebia
als een kostbaar document in de geschiedenis van Vondel's
overgang en van zijne vurige genegenheid voor Tess el scha de
verklaard; maar het meest van al treft de studie aan Vond el' s
schoondochter Baer tgen Hoo ft gewijd, waarin den ongelukkigen zoon Justus voor het eerst recht gedaan wordt. Daar is
eene bladzijde aan het slot van deze afdeeling, Vondel de
doodstijding van zijn zoon Justus aan zijne schoondochter
Baertgen brengend, die met alle recht schitterend schoon mag geprezen worden. Dergelijke lof komt ook toe aan het „S lot verha al,"
de reis van den 79-jarigen Vondel naar zijne geboortestad
Keulen, zijn nachtverblijf in het huis „Z u r F y o l e n", waar
hij slaapt in het oude ledikant, waarin hij voor bijna tachtig
jaren geboren werd, terwiji zijne kleindochter Ma y k e en zijn
nichtje Saer tj e in een belendend vertrek zullen rusten, om
voor den stokouden man te zorgen, indien hem eenig ongeval
mocht treffen. Men zegt, dat Vondel op deze gebeurtenis een
gedicht gemaakt heeft, dat verloren is gegaan. Alberdin gk
T hij m heeft voor V o n d e l het woord gevraagd en laat den
grijsaard te Keulen aan een feestmaal aldus spreken :
. . . • . . „nederleggend
„Ter stele waer mijn Moeder Teed en bad
„En in den droom haer droomgezicht herzeggend,
„Oock ick een nieu ghesichte had.
„Ick snickte en kreet; — ik sloeg mijn oogen open : —
„Een Englenpaer, in sneeuwit, langh ghewaet,
ITyt teere zorgh tot voor mijn beat geslopen,
„Hield Baer de wacht met zoet ghelaet.
„Daer zy maikaer met poeslen arm omvangen,
„Bezwoeren zy den droom, die 't zilvren hair
n Ontrusten kon, en zie, mijn bleeke wanghen
„Herleven, op hun lief ghebaer.
„My dacht by 't zien der hoofdjens naest elkander:
Petrus' staf nog eens in bloei ghegaen?
,, p oet Agrippijn den grijzen Nederlander
„Twee rozen voor zijn bedstee staen."
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„Gewis, zy zijn als roode en witte rozen,
„Maer uytgebot op d'ouden Vondels stam:
„Mocht ick begaen — daer wiert niet laugh gekozen:
„'k Nam bey den mee naer Amsterdam."

Ik vind dit gedicht en om vinding en om vorm onverbeterlijk, en geene verdediging voor dorperheid, voor onverdraagzaamheid, die weleer het boek „P or t r e t t en van J o o s t van
den Vond el" niet beter heeft weten te omschrijven dan met
de botte woorden : „Vondel op wijwater!"
Wellicht heeft de voortdurende strijdvaardigheid van onzen
geachten vriend zijne tegenstanders op staats- en kerkgebied
verbitterd en het oordeel doen schuil gaan in vooroordeel. Hij
heeft eens terecht van zich zelf gezegd:
„Ik heb altijd een militant leven gehad — een cheval de
bataille, geen cheval de parade.
Negen-en-zestig jaar oud stierf Alberdingk Thijm na een
leven vol arbeid, toewijding, strijd extra et in tr a m uros
en volharding voor zijne overtuiging. Hij bleef tot aan zijn
dood kloek en immer dezelfde „r u d e j o u t e u r" als M i c h i el
van der Vo ort, de brave Viaming, eens van hem zeide:
Eene les — dit is mijn laatste woord — zal elk Nederlander,
die de geschiedenis en den bloei zijner nationale Letter en ter harte gaat, kunnen trekken uit de onbezweken liefde
van Alberdingk Thijm voor Vondel en Bilderdijk —de
les, door hem zelven dus uitgesproken :
„De Letteren zijn voor een Volk wat de Kroon voor den
„Koning, de Trouwring voor de echtgenoote, het Vaandel voor
,,de legerbenden is. De Podzie is voor het yolk als de Benjamin
„des gezins, als de lieflijke Joannes onder het twaalftal.
„Zonder de Letteren sterven alle daden oogenblikkelijk wech,
„en alle grootheid verzinkt gelijk een kei in het water en laat
„naauwelijks eenige kringen ten teeken van de plaats.
„De Letteren zijn het, die de daden in hare grootheid doen
„kunnen, door ze te vertoonen in verband met het verledene
„en in het licht van den roem; in de Letteren spreekt zich
„het geestrijkste deel van het volkskarakter volkomenst en
„volledigst uit."
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184o. (Eerste in druk verschenen gedicht :) „Feestlied ter gelegenheid der ondertrouw van den Heer J. J. Beuns met
Mejuffrouw M. A. H. Falciola" (20 Juli). Gedrukt bij
G. van Tijen & Zonen ; (onuitgegeven).
1841. (Eerste in druk verschenen opstel in proza.) Het opstel
hier bedoeld was het eerste dagbladartikel van J. A.
Al ber d in gk T hij m, 18 Juni 1841, gezonden aan het
„Handelsblad" ter „Wederlegging" van een verslag in
de „Amsterdamsche Courant." Deze had bij het verhaal
van Victor Hugo's eerste optreden in de „academie francaise" den grooten dichter van beginselloosheid ten
opzichte van Napoleon I beschuldigd. De „Wederlegging"
werd alleen als uittreksel geplaatst, de pseudoniem M voor
het eerst genoemd. De „A msterdamsche Courant" antwoordde 23 Juni, terwijl M's dupliek 28 Juni verscheen.
1843. Over de spelling van de bastaartwoorden in 't Nederduitsch."
Gedrukt bij M. en F. C. Westerman, uitgegeven bij
Nayler & Co. Amsterdam, (Mei) 1843, gr. 8°.
Dit werk verscheen onder den pseudoniem M.

1) Om al te wijdloopige uitvoerigheid te mijdea, zijn in deze lijst niet
opgenomen afzonderlijke artikelen in dagbladen en tijdschriften, nook overdrukken van dezen. Ook geene verspreide blaadjes, bij nationale optochten en
andere feestelijkheden, geene zoogenaamde ,,bidprentjes." Onvermeld blijven
ook werken van anderen, met voorbericht voorzien door J. A. A. Th.
10
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1844. „brie Gedichten." Utrecht, H. H. van Romondt, (September) 1844, gr. 8°.
1844. „Viooltjens en grover gebloemte, in ouderlijken gaard
gekweekt." 844. Gedrukt bij Bakels en KrOber. Onuitgegeven, doch door den auteur, „zijn vrienden aangeboden."
1846. „De kiok van Delft. Romantiesch verhaal." Utrecht, H. H.
van Romondt. 1846, gr. 8°.
1847. „De Nederduitsche spelling, in haar beginsel, haar wezen
en eischen beschouwd." Utrecht, Kemink & Zoon.
1847, gr. 8°.
1847. „Legenden en Fantazien." Amsterdam, W. C. Ippel. 1847,
gr. 8°. (verschenen 1 Juni).
1847. „De Spectator." Kritiesch en historiesch Kunstblad.
(Hoofdredacteur J. A. Al b e r d i n g k T h ij m). Utrecht,
L. E. Bosch en Zn. 1847, gr. 8°.
Het Tijdschrift : ,,De Spectator van Tooneel, Concerten en Tentoonstellingen" ging in 1847 met boven vermelden nieuwen titel over in
handen van Alberdingk Th ij m, die het in de jaren 1847, 1848
en 1849 met behulp van H. J. Schimmel en A. J. de Bull bestuurde.

1848. „De afloop der verkiezingen. Jubelzang van een Katholiek
Amsterdammer." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen,
1848, gr. 8°.
1849. „Palet en Harp. Romantiesch Dichtwerk in vaerzen en
proza." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1849, gr. 8°.
185o. „Gedichten ontleend aan de noord- en zuid-nederlandsche
literatuur der i2de, 13de, 14de, 15de en i6de eeuw,
gerangschikt en toegelicht door J. A. A lb erdin gk
T hij m. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 185o, ki.
8°. Tweede bundel (17e eeuw) 1852.
1851. „De Jezukten. Een woord van toelichting." Amsterdam.
(Hiervan verscheen in hetzelfde jaar nog een 2de druk
bij) C. L. van Langenhuysen, 1851, gr. 8°.
Tegen deze brochure schreef C h o n i a (J. C. K i n d e r m a n) : „De
Jezdeten. Een woord van toelichting door Alberdingk Thijm, bijgelicht." Doetinchem, W. J. Raadgeep. 1851, gr. 8°.
Daarentegen verscheen van „F a t u t t a (pseudoniem) „Danklied den
heer J. A. Alberdingk Thijm toegezongen, na de uitgave van zijne
verdediging der Jezuleten," 's-Gravenhage, H. C. Susan Chzn, 1851, gr. 8°.

1851. „Een Hollandsch woord aan zijne landgenooten." Amsterdam, Loman & Reudler, 1851, gr. 8°.
Als antwoord op deze brochure verscheen : ,,Een Hollandsche brief
over het Hollandsch woord van J. A. Alberdingk Thijm door G. H.
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L. aan zijn vriend." Amsterdam, Weytingh & van der Haart, 1852, gr. 8°.

1851. „Karolingische Verhalen,'' bijeenverzameld door J. A.
Alb erdingk Thij m. Amsterdam, P. N. van Kampen,
1851, gr. 8°. met platen.
Tweede druk aldaar, C. L. van Langenhuysen, 1873, post 8°.
Derde druk aldaar, 1884, post 8°.

1852. „De Volkrevelje. Eene optrommeling in het belang van
orde, vrede en welvaart, in den Staat, in het gezin, en
in 't gemoed, door Plato-Polichinel, in het Nederduitsch
uitgegeven door Pauw el s Forees ti e r, Buikslooter."
Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1852, T2°. („Le
reveil du peuple," vertaald door L. J. Alb. Th.)
1852. ,„Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken, bijeengebracht door J. A. Alberdingk Thijm en H. J. C.
v an N o u h u y s." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen.
Deze almanak verscheen van 1852 tot 1889 in zeven-en-dertig deelen. De hoofdredacteur J. A. Alberdingk Th ij m, schreef bijna in
ieder jaargang een belangrijk stuk. De verhalen zijn bijna alle herdrukt
onder den titel : „Verspreide Verhalen in Proza." Later werd de almanak onder een nieuwe redactie voortgezet o. d. t. jaarboekje van
Alberdingk Thijm.

1852. „De Protestantsche Katholiek. Niets nieuws met eene
voorrede van Pieter de R eys er, den jongere." (pseudoniem). Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1852, 8°.
1852. „Oude en nieuwere Kerstliederen, benevens gezangen en
liederen van andere hoogtijden en heilige dagen, bijeenverzameld door J. A. en L. J. Al b e r di n g k T h ij m.
Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1852, 12°.
Tweede druk, zonder de zangwijzen, aldaar, bij denzelfde. 1856, 8°.

1853. „De Geschiedenis onzes Vaderlands. Openbare brief aan
den Heer J. J. van der Horst," Amsterdam, C. L. van
Langenhuysen, 1853, gr. 8°.
1853. „De Katholieke Kerkregeling in ons Vaderland." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1853, gr. 8°.
1853. „Een woord over de Inquizitie, Kantteekening op het
jongste geschrift van Dr. R. Fruin." Amsterdam, C. L.
van Langenhuysen, 1853, gr. 8°.
Deze kantteekeningen werden opgesteld naar aanleiding van Dr. R.
Fruin's bekend geschrift : „Het anti-revolutionaire staatsregt van
Mr. Groen van Prinsterer ontvouwd en beoordeeld." Amsterdam,
J. H. Gebhard & Co. 1853, gr. 8°.

1853. „Geertruide van Oosten. Geschiedenis van een Delftsch
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Begijntjen uit de XIVde Eeuw." Amsterdam, C. L. van
Langenhuysen, 1853, gr. 16°.
Van dit werkje bezorgde D. Carnel in 1859 een Fransche vertaling. Paris, J. Tardieu, 1859, 12°.

1853. „Het Voorgeborchte en andere Gedichten." Amsterdam.
C. L. van Langenhuysen, 1853, roy. 8°.
1853. „Trouw. Een Huldegroet aan Z. M. Koning Willem III."
Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1853, gr. 8°.
1853. „Een Lees- en Zangboekje voor de Jeugd." Amsterdam,
C. L. van Langenhuysen, 1853, kl. 8°.
1854. „L'art et Parcheologie en Hollande." Paris, 1854, 4°. Afzonderlijke uitgaaf eener studie in de „Annales Arch&
ologiques" van Didron Aine.
1854. „Magdalena van Vaernewyck, een ware geschiedenis
uitgegeven onder den pseudoniem van Pau w e l s Foreestie r, Buiksloter." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1854, gr. 12°. met platen.
1854. „Mejufvrouw Leclerc." Iets uit de jongste „oude tijd."
Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1854, 16°. met platen.
1854. „De la litterature Neérlandaise a, ses differents époques."
Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1854, gr. 8'.
Dit werk werd geschreven voor de Belgische en Fransche vrienden
van den auteur. De oplaag bedroeg slechts 200 exemplaren. Het
verscheen gedeeltelijk ook in het tijdschrift „Astrea" van Dr. J. J. F. Wap.

1855-1887. „De Dietsche Warande. Tijdschrift voor Nederlandsche Oudheden, nieuwere Kunst en Letteren, bestuurd
door J. A. Alberdingk T hijm." Amsterdam, C. L. van
Langenhuysen.
Dit tijdschrift, waarvan 15 dln. onder zijn redactie verschenen, verscheen aanvankelijk om de twee maanden ; later met ongelijke tusschenruinite. Deze deelen zijn in twee serien verdeeld, daar in 1875 de titel
goqzigd werd. ,,De Dietsche Warande" heette sinds dien tijd:
”Tijdschrift voor aesthetische beschaving." Zie boven blz. 138 Noot,
De Bestuurder der „Warande" schreef onder zijn eigen naam, onder
den pseudoniem vanM, Pauwels Foreestier, of Kirghbijl ten
D a m (letterverzetting van Alberdingk T h ij m), enz. eene lange
reeks van artikelen, waarin hij zijn vroegeren strijd in „Kunstkroniek,"
„Algemeen Letterlievend Maandschrift" en „Spectator" (1843-1849)
begonnen, voortzette.

1855. „De gedenkpenning van het herstel der Bisschoppelijke
hierarchie in Nederland." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1855, kl. 8°.
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1855. „Liederen bij den Katechismus of Katholieke Leering,
woorden en wijzen, herzien door Jos. A 1 b. en Lamb.
Joan A lberdin gk T h ,ij m. Amsterdam bij C. L. van
Langenhuysen, 1855, kl. 8°.
1855. „Enkele trekken eener charakterschets. Gedachtenis eens
vroeg verloren broeders, als handschrift gedrukt." (30
exemplaren), door C. L. van Langenhuysen, 1855, 8°.
1858. „De Heilige Linie. Proeven over de oostwaardsche
richting van Kerk en Autaar, als hoofdbeginsel der kerkelijke bouwkunst." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen,
1858, gr. 8°.
1859. „Bruiloftsdicht voor Petrus Josephus Hubertus Cuypers
en Antoinette Catherine Therese Alberdingk Thijm." In
den echt vereenigd binnen Amsterdam. Den 3 van Lentemaand MDCCCLIX. (Amsterdam, C. L. van Langenhuysen), I blad folio piano.
1859. „Geen kerkelijke bouwkunst zonder orientatie, een woord
tot alien, die belang stellen in onze hedendaagsche kerkbouw." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1858, gr. 8°.
186o. „Isaac da Costa. Enkele trekken van 's dichters charakterbeeld." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 186o, gr. 8°.
186o. „Iconographie de l'immaculee conception. Lettre a M. W.
H. James Weale." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen,
186o, gr. 8°.
186o. „De heer W. J. Hofdijk, geschied- en staatsleeraar. Een
woord ter gunste van konstitutie en historie, uitgelokt
door de onlangs binnen Alkmaar aangerichte feestelijkheid." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, T86o, gr. 8°.
Hof d ij k gaf zijne meening over dit vlugschrift to kennen in zijne
„Kantteekeningen op Alberdingk Thijm's strijdschrift ter gunste van
grondwet en geschiedenis." Amsterdam, Erven H. van Munster en
Zoon. 1861, gr. 8°.

1861. „De Koningin van Napels. Een Holiandsche dichtkrans,
neergelegd aan de voeten van H. M. Maria Sophia
Amalia." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. 1861.
1861. „De restauratie der groote zaal op het Binnenhof te 's-Gravenhage. Openbare brief over dat onderwerp aan de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen." Amsterdam,
Frederik Muller, 1861, gr. 8°.
1861. „A Madame la Douairiere Bosschaert du Bois avec mes
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poesies siciliennes." (Dichtkrans voor de Koningin van
Nape1s). (onuitgegeven).
1861. „De historie van Madelgijs, zijnde eene inleiding tot de
geschiedenis der vier Heemskinderen, naar het Nederlandsch Volksboek bewerkt en met de vereischte wijzigingen nader aan Karen oorsprong gebracht door J. A.
Alb erdingk T hij m." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 186r, kl. 4°.
1861. „De muurschilderingen van G. Guffens en J. Swerts,"
besproken ter gelegenheid der tentoonstelling hunner kartons in de Kon. Akademie van Beeldende Kunsten to
Amsterdam. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 186i 8°.
1863. „Een weinig Amsterdamsche kritiek, bij gelegenheid der
nationale feestvieringen." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1863, gr. 8°.
Door een anonymus werd een tegenvlugschrift in 't licht gegeven
onder den titel : „Over de ware beteekenis van het Oranje boven.
Een woord aan den heer J. A. Alderdingk Thijm over zijne brochure :
„Een weinig Amsterdamsche Kritiek." Amsterdam, Ten Brink & de
Vries, 1863, gr. 8°."

1864. „De eerbiedwaardige Maria Christina van Savoye, Koningin der beide Sicilien. Eene levensschets." Amsterdam,
C. L. van Langenhuysen, 1864, 8°. Het portret is van
Mr. E. Slaghek.
1865. „Catharina Thijm (levensschets der moeder van den
auteur). Als handschrift gedrukt." (Amst. 1864), met
haar portret.
1865. „Een Sonnet bij de inwijding der stoomsnelpersdrukkerij
van C. L. van Langenhuysen." Amsterdam, C. L. van
Langenhuysen, 1865, gr. 8°.
1866. „Een nieuw lied van Joost van den Vondel, opgezongen
door zijne schim." Amsterdam, K. H. Schadd, 1866, 8°.
1866. „Eene verbijsterde 2e Kamer. Model voor de toekomstige
motien van overgang tot de orde van den dag." (in den
geest der 10 — nu al 13 Professoren.) Amsterdam,
C. L. van Langenhuysen, 1866.
1866. „Het rechtsgeleerd advijs. 22 rondedans-schokjens door
Piet van A m s t e 1, volbloed-liberaal." Amsterdam, C. L.
van Langenhuysen, 1866.
1866. „Een broederlijk woord, gericht tot de katholieke kiezers

WERKEN VAN JOSEPHUS ALBERTUS ALBERDINGK THIJM. 15 I
--------,

te Amsterdam en elders." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1866, gr. 8°.
1866. „Joannes Franciscus Alberdingk Thijm. Zijne- afkomst,
zijn leven, zijn charakter." Gedrukt als HS. Amsterdam,
C. L. van Langenhuysen, 1866, 8°.
1867. „Levensbericht van Joost van den Vondel." Amsterdam,
C. L. van Langenhuysen, 1867, 8°.
1868. „Het derde eeuwfeest der overwinning bij Heiligerlee.
Openlijk schrijven aan de Amsterdamsche „Subcommissie."
Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1868, gr. 8°.
1868. „Het tiende Nederlandsch Letterkundig kongres. Een
schrijven aan W. J. A. Jonckbloe t." Amsterdam, C. L.
van Langenhuysen, 1868, gr. 8°.
1869. „De bezwaren van F. A. Hartsen tegen het Catholicisme
beantwoord." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen,
1869, gr. 8°.
Dit vlugschrift bevatte een antwoord op de brochure van den dillettant-philosoof F. A. H a r t s en: „Beschouwingen over het Catholicisme, zijne uitbreiding en den weg om het te bestrijden." Leiden,
de Breuk & Smits, 1869, gr. 8°.

1872. „Zij blaffen wel, maar bijten niet. Gelegenheidscoupletten
voor onze beste, brave Roomsch-Catholieken door S y bra n t Jo o ,s t e n, Amsterdammer." (Niet in den handel.)
(Amsterdam, C. L. van Langenhuysen), 8°.
1872. „Op het gouden jubelfeest van Klopjen Helena van den
Berg, gevierd in de Kerk van de H. H. Joannes en Ursula op het Begijnhof te Amsterdam den 3o sten April
1872." (Amsterdam, C. L. van Langenhuysen), 8°.
1872. „Wat wil men u doen vieren op I April ? Eene vraag
aan de Katholieken van Nederland." Amsterdam, C. L.
van Langenhuysen, 1872, gr. 8°.
Er verschenen in 1872 twee drukken dezer brochure.

1872. „Ben misverstand uit den weg geruimd." Amsterdam,
C. L. van Langenhuysen, 1872, gr. 8°.
Hierover schreef Prof. J. de Bosch Kemper : „Het nationale feest
ter herinnering aan de laatste 300 jaren. Naar aanleiding der brochure van den heer J. A. Alb. Th." Amsterdam, E. S. Witkamp
1872, gr. 8°.

1873. „Herinnering aan (den 5o Verjaardag der H. Priesterwijding van Gerardus van der Wielen) den 12 Augustus
1873." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1873, gr. 8°.
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1874. „Amsterdamsche feestgedichten, ter gelegenheid van 12
Mei 1874, den 25en verjaardag der huldiging als Koning
en Koningin der Nederlanden, van Willem den Derde en
Sophia Frederika Mathilde." Amsterdam, C. L. van
Langenhuysen, 1874, post 8°.
1874. „Afstamming van Z. M. Koning Willem III en H. M.
Koningin Sophia uit Karel den Groote." Amsterdam
C. L. van Langenhuysen, 1874. Een vel piano.
1875. „Tafel vermeldende de opvolging en vermaagschapping
der Vorsten en Heeren, die over de Nederlanden geregeerd hebben." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen,
1875. Een vel piano.
1875. „Het Koggeschip. Legende van Amsterdam." Amsterdam,
C. L. van Langenhuysen, 1875, roy. 8°.
1876: „Openingsrede bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de Rijks-Akademie van Beeldende Kunsten, 4.
December 1876." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen,
1876, roy. 8°.
Tweede .verbeterde druk, aldaar, bij denzelfde. 1877, roy. 8°.

1876. „De historische tentoonstelling to Amsterdam." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1876, gr. 8°.
Ook in het Fransch verschenen, aldaar bij denzelfde, 12°.

1876. „Portretten van Joost van den Vondel. Een laatste aflevering tot het werk van Mr. Jacob van Lennep." Am- .
sterdam, C. L. van Langenhuysen, 1876, roy. 8°. met
5 platen en tabellen.
Tweede druk. Aldaar 1895, post 8°.

1878. „J. A. Alberdingk Thijm aan Mr. C. Vosmaer." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1878, 8°.
1878. „Paus Leo XIII. Een harptoon." Amsterdam, C. L. van
Langenhuysen, 1878, 8°.
1879. „De zegepraal der Schoonheid. Blijspel in een bedrijf."
Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1879, post 8°.
1879. „Verspreide verhalen in proza." Amsterdam, C. L. van
Langenhuysen, 1879-1884; 4 deelen, roy. 8°.
In het Fransch vertaald zijn Brie verhalen uit het Eerste Deel
door Charles S i m o n d met „Notice Litteraire" over den auteur. Paris,
H. Gautier, 1888.

1879. „V ondels Leeuwendalers, Lantspel, ingericht voor het
nieuwere schouwtooneel door J. A. Al b e r din g k T h ij m."
Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1879, 16°.
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1879. „V o n d e 1 s Leeuwendalers. Nadere wijziging ter verduidelijking en bekorting, bij de hedendaagsche uitvoering
door de . rederijk-kamers of andere gezelschappen, beneyens : Een volledig overzicht van de tooneelschikking,
de kostumeering, enz. gelijk een en ander bij de voorstellingen in den Stadsschouwburg te Amsterdam in acht
genomen is." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen,
1879, post 8°.
1880. „Nieuwjaarswensch, uitgesproken door den Heer J. H.
Spoor en Mevr. Christ. Stoetz in het charakter van Thomasvaér en Pieternel op de bruiloft van Kloris en Roosje,
gespeeld door de artisten van de Vereeniging : Het Nederlandsch Tooneel, 1 Januari 1880." Amsterdam, Erven
H. van Munster en Zoon, 188o, post 8°.
1881. „Susanne Bartelotti. Komedie in twee bedrijven. Een
feestoffer voor 16 Maart (1881)." Amsterdam, C. L. van
Langenhuysen, 1881, post 8°.
1881. „P. C. H oo ft s Warenar met de pot, gewijzigd en aangevuld ten behoeve van het tooneel onzer dagen. (Nieuwe
spelling) Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1881,
post 8°.
1881. „Het geslacht Hooft. Eene genealogie, uit ongedrukte be
scheiden opgemaakt en met vele levensbizonderheden
gestoffeerd." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1881,
roy. 8°.
Deze genealogie is bewerkt door de heeren J. A. Al b erdingk
Thijm en A. A. Vorsterman van Oyen.

1883. „Huyg de Groot in Amsterdam 1632." (Gelegenheidsdrama).
Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1883, kl. 8°.
1881-1885. „Het Patriciaat van Amsterdam, vertegenwoordigd
door de genealogie van 't geslacht Boelens, met aangehuwde familien en nakomelingschap, uitgegeven naar het
handschrift van Jan van Wiering en Gijsbertsz,
onder toezicht van J. A. Alberdingk T h ij m en in te
leiden door Mr. N. de Roe v er Az." Amsterdam, C. L.
van Langenhuysen, 1885, 63 bladen, klein folio.
1883. „Willen wij alleen de Gothiek ?" Amsterdam, C. L. van
Langenhuysen, 1883, 8°.
1883. „Bundel gedichten, schetsen, novellen van J. A. A. Th. en
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zijn dochter C. Al be r di ngk Thij m." Met beider portret. Rotterdam, Nijgh & v. Ditmar, 1883, 8°.
1885. „Toelichting der stoffeering van Voorzaal en Rembrandtzaal
van het Rijksmuseum." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1885, 8°.
1886. „Over nieuwere Beeldhouwkunst, vooral in Nederland."
Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1886, 8°.
1887. „Dr. Peter Joseph van Cornelius. — In Mannen van beteekenis." Bundel XVIII.
1887-90. „Dichtwerken en oorspronkelijke prozaschriften van
J o o s t van den V o n d e 1 in verband met eenige levensbijzonderheden, door J. A. Alber din gk T h ij m." Afl.
1-9. Schiedam, H. A. M. Roelants 1887-9o, 8'.
189o. „Notre-Dame de Forest. Een verhaal uit de XVIIe eeuw.
Met oorspronkelijke schetsen van den schrijver." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 189o, 4°.
1886-89. „De Christelijke Kunst in Holland en Vlaanderen enz.
Staalplaten gegraveerd door C. E d. Taure 1. Een e reeks
monographieen door P. Genar d, W. Mo 1 1, J. A. Alb e rd in g k Thij m e. a." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen,
1886-89, 4°.
1889-91. „Oud en nieuw op het gebied van Kunst en Kunstnijverheid in Holland en Belgic, door C. Ed. T a ur el,
met medewerking van P. J. Vet h, C. W. B ruin v i s,
J. A. A lb erdingk Thij rn, e. a. Amsterdam, C. L. van
Langenhuysen, 1889-91, folio.
1894. „Verspreide gedichten. 1841-1889. (Uitg. door J. F. M.
S t e r c k)" M. port. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen,
1894, 8°.
1896. Jos. A lb. Alberdingk Thij m in zijn brieven geschetst als
christen, mensch, kunstenaar door C. Alb e r d i n g k
T h ij m." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1896, 8°.
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VERTALINGEN, BEWERKT DOOR J. A. ALBERDINGK THIJM. 1)
1859. „Jezus voor Pilatus, gevolgd door de afdoening van
't kruis. Oud-Christelijke Legenden, vertaald door J o s.
Alb. Alb er din gk T hij m.' Amsterdam, C. L. van
Langenhuysen, 1852, kl. 12°.
1861. „De Nederdaling ter Helle, volgens oud-christelijke
overleveringen, vertaald door J. A. A. T h." Amsterdam,
C. L. van Langenhuysen, 1861, 12°.
1866. „Pius-lied in het Latijn geschreven door Mi c hi e 1
S m i e t s en in het Nederlandsch overgezet door J. A. A.
T h." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1866,
gr. 8°. (met den Latijnschen tekst.)
1877. „H enri de Bornie r. De Dochter van Roelant. Tooneelspel in vier bedrijven, in vaerzen." Amsterdam, C. L.
van Langenhuysen, Eerste en tweede druk. 1877, post 8°.
1880. „Moliêre's Tartuffe. Komedie in vijf bedrijven." Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 188o, 16°.
1881. Victorien S a r d o u, Daniel Rochat, vertaald door P.
H. B o u die r, met medewerking van J. A. Alb. T h.'
's Hage, H. J. Stemberg 1881, 8°.
1 88 5 . „De Menschenhater, Komedie van Moliêr e." Amsterdam,
C. L. van Langenhuysen, 1885, 16°.
1) Hier zijn alleen de afzonderlijk uitgegeven vertalingen vermeld. In verschillende werken van Alb. Th. komen er velen voor: uit het Latijn, het
Itaiiaansch, Frausch, Engelsch en Duitsch. Die uit het Middelnederl., als van
„De goede Lympiose," van de „Vier Heemskinderen," „Floris en Blancefloer,"
„Carel en Elegast" blijven hier insgelijks onvermeld.

WILLEM JACOBS z. HOFDIJK.

I.
„Guglielmo Giacomo HMO, scrittore olandese,
„professore di Storia e Letteratura olandese nel
„Ginnasio di Amsterdam, 6 un autore fecondissimo."
ANGELO DE GUBERNATIS.

De Koningsweg te Alkmaar is eene stille rustige straat. Geen
gerucht stoort het kalme bestaan der aldaar wonende burgers.
Meer dan eene halve eeuw geleden klonk er geregeld het
luiden der veerschuit op den Helder. Men leefde er toen —
27 Juni 1816 — nog geheel in het tijdperk der trekschuiten,
der boeiers en der snippen. r) Het aan binnenwateren zoo rijke
Noord-Holland bood elken reiziger, die zich niet wagen wilde
aan den korten golfslag der Zuiderzee, eene voortreffelijke gelegenheid, om langzaam maar zeker van Amsterdam naar Alkmaar te varen en van daar met „'t Zijper schuitje" de reis
naar den Helder voort te zetten.
2 7sten Juni 1816 luidde des morgens te zeven uren, als
Den
naar gewoonte, de veerschuit op den Helder, duidelijk hoorbaar
voor de bewoners van den Koningsweg. Wie er toen te Bier
plaatse op moge gelet hebben, in een klein, maar net woonhuis,
(wijk B, No. 401) had niemand er ooren voor. In dat huffs,
waar een goud- en zilversmidszaak gevestigd was, viel eene merkwaardige gebeurtenis voor.
Den echtelieden, Jacob Hofdijk en Margaretha van
Thuy 1, werd een noon geboren. Hoe luid hij ook bij zijne
verschijning ter wereld mocht krijten, hij gaf een bewijs ' van
zeldzame zachtzinnigheid, toen hij bij zijn doop in de Groote
1) Wellicht staat hier snip voor snik (eene trekschuit).
DE B.
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Kerk de trotsche spitsbooggewelven niet deed weergalmen van
zijne klachten. Hij ontving bij die gelegenheid den naam van
Willem naar zijn grootvader. Deze grootvader, Willem Hof d ij k, was ontvanger der Rijks-directe belastingen te Alkmaar;
de vader, Jacob Ho fd ij k, goud- en zilversmid. De eerste
muntte uit door letterkundige ontwikkeling, bezat eene boekerij
en schreef verzen, die door het: bekende Haagsche Genootschap:
„Kunstliefde spaart geen vlijt" in 1786 werden bekroond met
een zilveren medaille.
Of hij de bekroning verdiende, zullen de lezers zijner zeldzame gedichten moeten beslissen, in ieder geval zou zijn kleinzoon, mag ook bier de wet der erfelijkheid worden toegepast,
hem later ver overtreffen. Toen V o n d e 1 als j ongeling verzen
begon maken, meende men dit te moeten toeschrijven aan
het voorbeeld zijns grootvaders van moederszijde, van den Antwerpschen' rhetorijker K r a n e n. Mocht er inderdaad somtijds
eene merkwaardige reeks van letterkundige vernuften bij enkele
vermaarde familien zijn op te merken, in de beide gevallen,
hier genoemd, is juist niet veel gewicht toe te kennen aan de
geheel onbekend gebleven grootvaders.
Wat Willem Ho fd ij k aan zijn grootvader verplicht is, zal
later blijken. Zijn vader Jacob Ho fdij k ontviel aan het kind,
nadat het nauwelijks een jaar bereikt had. Hij heeft dus zijn
eigen vader nooit gekend en vond als man later de gelegenheid
dit in de volgende, schoone verzen aldus uit te spreken :
„Ik heb U nooit gekend, mijn Vader ! — 't Morgenrood
„Mijns levens zag te vroeg zijn blijde glansen tanen :
„'t Werd in zijn opgang reeds bewolkt door Uwen dood,
„En zag geen andren daauw dan droeve weduwtranen.
„Nochtans besef ik wie gnwat Gy zijt geweest:
„Mijn Moeder is my toch nog jaren bygebleven —
„En Zy, de reine ziel, de heerelyke geest,
„Zy kon Heur liefde niet dan Rarer waardig geven,
„Zy niet beminnen, dan wie edel was als Zy :
„Een gouden harte als 't hare, en 't helder hoofd nog vroeder.
„Dus steeds, mijn Vader! dus verschijnt Uw beeltnis my;
„Weerspiegeld door de ziel van mijn beminde Moeder.
„Zoo dan herdenk ik U met mijne Moeder een.
„Zoo dan verbind ik ook Uw beider dierbre namen.
„En dekt Uw beider stof ook niet dezelfde stee p —
„In 't harte Uws eenigst kinds leeft Gy onscheidbaar samen" 1).
1) Opdracht van „Alcmaria Victrix," 1873. Zie de Lijstder Werken.
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Moest hij zijn vader zoo vroeg missen, met des te meer liefde
en teederheid ontfermde zich zijne moeder, M a r g a r e t h a van
T h u y 1, over het vaderlooze kind. De verstandige en fijngevoelende vrouw leidde haar vurigen en levenslustigen zoon met
vaste hand tot den leeftijd van knaap. Hoe wild en onstuimig
zich de jongen mocht toonen, een enkele blik uit de heldere
oogen zijner moeder was genoeg om hem in bedwang te houden ;
om den kwAjongen oogenblikkelijk tot „een voller harte onderworpen kind." te maken 1). Aanvankelijk deed zich reeds haar
invloed gelden op de letterkundige vorming van den knaap ; zij
sprak veel met hem en las hem dikwijls voor, niet zelden uit
psalmen en evangelische gezangen.
Inmiddels was er verandering gekomen. De Rijks-ontvanger
H o fd ij k gaf zijner schoondochter den raad in het belang van
hare goud- en zilversmederij te hertrouwen. Zij zelve was niet
in staat de zaak te beheeren zonder kundige hulp. Een weduwnaar met een voorzoon huwde Margaretha van Thuy 1,
zoodat het gezin nu vier personen groot werd. H ofdij k' s tweede
vader was gelukkig een ernstig, verstandig en beminnelijk man,
die zijn eigen zoon, Jan Sieuwert s, volkomen gelij k stelde
met Willem Ho fdij k, zoodat deze tot op zijn dertiende jaar
niet beter wist, of hij heette Willem Sieuwert s, evenals zijn
stiefvader.
De goud- en zilversmederij werd nu met nieuwe vlijt gedreven. De beide knapen, J a n en W i 11 e m, hadden eene gelukkige
jeugd. Het echtpaar Sieuwer t s maakte niet het minste onderscheid tusschen de beide knapen, beiden deelden gelijkelijk in
hunne genegenheid en goede leiding. Al wat Alkmaar en omstreken voor vermaken hadden aan te bieden, werd door de
jongens genoten. De beer Si e u w e r t s onderscheidde zich door
kleine talenten, waarmed hij aan het leven te huis afwisseling en
kleur wist te geven. Kwam in den winter de stille tijd voor de
goudsmederij, dan werden steeds eenige knechts tijdelijk ontslagen, maar twee bleven in dienst, om onder leiding van hun
patroon allerlei kunst- en knutselarbeid te verrichten.
In de eerste plaats maakte men vuurwerk voor den eerstvolgenden verjaardag des Konings Willem I. Te Alkmaar werd
1) Deze en andere bijzonderheden ben ik verplicht aan de heusehe modedeelingen van mijn vriend W. J. Ho f d ij k in het jaar 1886 — toen nog blakende van gezondheid — (1888) helaas reeds verseheiden !
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van dien dag — 24 Augustus — veel werk gemaakt. Het kleine
huis aan den Koningsweg werd met vlaggen, met slingers van
groen en bloemen getooid. Midden in de straat voor de deur
werd eene paal opgericht voor een schitterend vuurwerk. De
vreugde op des Konings verjaardag bereidde den jongens, inzonderheid onzen Willem, tot die vurige genegenheid voor onze
geeerbiedigde Or a nj e-Vorsten, welke later den dichter en geschiedschrijver zoo bijzonder zou onderscheiden.
Nog andere genoegens werden den knapen bereid. Des winters
noodigde men op een bepaalden avond makkers uit. Er bestond
eene kleine club van vijf vrienden : Jan en Carel Uk en a,
Jan Sieuwerts, Willem Hofdijk en Evert Masdorp 1).
Deze werden bij de familie Sieuwerts gevraagd, en steeds was
hun, voordat chocolade en krentenbrood werden genuttigd, eene
verrassing bereid. De heer Si e u w e r t s vertoonde eene „optica,"
of eene „illuminatiekast," tooverde met Chineesch vuurwerk of
met Chineesche schimmen ; eindelijk verrukte hij de jongens
door eene comedie to spelen met beweegbare poppen, in wier
taal zij de stem van hun varier of gastheer zelden herkenden.
Des zomers werden de knapen met zeer kunstig vervaardigde
vliegers verheugd, geen hartvormige, als Jan en alleman bezat,
maar zeer ongemeene, soms een huis, soms een luchtballon,
soms een driemaster voorstellend. Willem Hofd ij k genoot
echter het meest in den herfst. Dan gingen de beide broeders
„knipschooie," zooals het heette in het Alkmaarsch spraakgebruik van die dagen. Te half zes werden zij gewekt, en vonden,
na een vluchtig ontbijt, in het voorhuis een knecht met een
teenen vogelkooitje op den rug en in iedere hand een vogelknip. Aldus toegerust gingen zij koolmeezen vangen in het
schoone „bosch van F or ees t."
Een zeer eigenaardig verschijnsel deed zich hierbij voor.
Jan Sieuwerts bewaarde al zijn aandacht voor het eigenlijk
doel der onderneming, koolmeezen vangen; Willem Ho fd ij k
droomde. Hij zette zich op de eene of andere hoogte neer, en
had alleen oog en oor voor het bosch, voor de N a t u u r. Daar
sprak eene geheimzinnige stem tot hem. Het fluisterend lispelen
der bladeren boven zijn hoofd, soms onstuimig ruischend, wan1) „Levensberieht van Evert Masdorp" door W. J. Hofdijk, in
de „Levensberiehten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederl Lett. Leiden, E. J. Brill, 1874, bl. 3.
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neer eene windvlaag de hooge takken bewoog, deed hem mijmeren, eindeloos zoet. De eerste zilveren morgenstralen brachten
leven en beweging in het woud. Hij staarde met diepen eerbied
naar de statige beuken met bruine bladeren, naar de hooge
olmen, naar de kastanjeboomen, alien door de schoonste herfstschakeeringen van groen, rood .en goud een onweerstaanbaar
aantrekkelijk tafereel opleverend. Hij had geen blik voor iets
anders. Hij bewonderde den onuitputtelijken rijkdom van herfstkleuren in het bosch, terwijl aan zijn voet de welige hazelaars,
als onderhout, door duizenden hoppestruiken werden omrankt.
De Natuur had gesprohen.
Willem Ho fd ij k had de school gevonden, waarin zijn
geest de vruchtbaarste en blijvendste indrukken zon opdoen.
De schoone omstreken van Alkmaar zouden hem voor zijn
geheele leven bezielen. Hij ontving er zijne roeping, schilder te
worden der natuur, 't zij met het penseel, 't zij met het woord.
Hij was er zoo vol van, dat hij bij zijne thuiskomst uit het
bosch aan zijne moeder lange verhalen had te doen van alles,
wat zijn scherp oog had getroffen. Meermalen zei M a r g a r e t h a
van Thu yl tot hem : „Kind! hoe onthofi-je dat zoo !" Het
ontkiemend talent van landschapschilder had zich geopenbaard
in belangstelling voor elke struik, elke bloem, elke boom. Hij
wilde er meer van weten. Daarom maakte hij gebruik van
grootvader Ho fdij k's boekerij, nog v66rdat hij de school
bezocht. Hij mocht vrij boeken uit de kasten halen, mits ieder
boek weer op de oude plaats werd gezet. Zoo maakte hij kennis met de kwarto-uitgaaf der „His toir e naturelle" van
Buffon, en met de „V aderlandsche Geschiedenis" van
W a g en a a r. Het waren de platen, die met hooge ingenomenheid werden bestudeerd, terwijl Natuur en Historie den leergierigen knaap om beurten boeiden en tot zijne levenstaak
voorbereidden.
Hoe diep de zevenjarige knaap door de schoonheid der Kennemerlandsche natuur werd getroffen, kan blijken uit de volgende bijzonderheid. In den Zomer van 1823 kwam zijn oom
Gerrit Ho fd ij k, Rijks-ontvanger te Schagen, met eene sjees
voor de deur op den Koningsweg en vroeg aan zijne moeder,
of Will em meerijden mocht, daar er een tochtje naar Bergen
moest gemaakt worden. Oom Gerrit had daar met een ambtgenoot te raadplegen, en wilde zijn levenslustigen neef het genoe-
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gen van dit kleine uitstapje gunnen. Te Bergen vond men den
ontvanger niet, daar deze zitting hield te Egmond a/d Hoef.
Men besloot daarheen te rijden door een mullen zandweg, dien
de vurigste paarden alleen stapvoets konden doorworstelen.
W il 1 e m kende de duinstreek nog niet; nu reed hij langzaam
onder het lommer der hoog opgaande duinbosschen. En nogmaals sprak de stem uit het „woud van Forees t." Zijne oogen
vulden zich met tranen.
— „Waarom huil-je, Willem ?"
— „Ik weet het niet, oom ! ik huil van plezier I"
Fen storm van aandoeningen had het kinderhart overweldigd.
Zoeveel geestdrift voor natuurschoonheid ging gepaard aan
belangstelling voor de geschiedenis van den grand, waarop hij
leefde. Gedurende dezen zelfden tocht zag hij te Egmond a/d
Hoef voor het eerst de bouwvallen van het kasteel der Egmont s.
Het waren reusachtige steenhoopen, te midden van welke zich
nog een enkele ongeschonden toren verhief. Natuur en Historie
voegden zich op nieuw te zaam, om den knaap voor heel zijn
volgend leven te winnen. Geen andere indruk heeft ooit die
schoone herinneringen zijner jeugd uitgewischt.
Toen hij zeven jaar oud was, zond men hem ter departementale school van het Nut, onder de hoede van meester Deel em a n. Hij was een vlijtig leerling, maar maakte het slecht met
de rekenkunde en de meetkunst ; gelijk het later evenzoo ging
op de school voor meer uitgebreid lager onderwijs van meester
de Wit. Zijn aanleg voor letterkundige studie werd het eerst
opgemerkt door domine Prins, ;vriend van den ontvanger
H o fd ij k te Alkmaar. De predikant P r i n s, vader van den
Leidschen emeritus-hoogleeraar, wilde een domine van hem
waken. Willem hoorde dit nieuws op een zomerschen Zondagmiddag, toen al de kleinkinderen in de tuinkamer vereenigd
waren random een schotel met Alkmaarsche bollen.
— „Willem moet domine warden !" — klonk het uit den
mond van zijn grootvader.
Er is niets van gekomen.
De koortsen van 1826 deden den acht-en-zeventigjarigen
grijsaard bezwijken. Hij liet zijnen kleinkinderen niet genoeg na,
zoodat het erfdeel van Willem te klein was, om aan academische studien te kunnen denken.
Hij was nu elf jaren oud en men vond het dus maar best,
TEN BRINK. N.-N Letteren. II.
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dat de jongen in het vak van zijn vader zou worden opgeleid.
Thans kwamen de voorloopige oefeningen in het goud- en
zilversmidsvak : opscheppen van houtskolen, trekken aan den
blaasbalg, klaarmaken van verdunde vitriool tot reiniging van
oud goud en zilver, het schuren met bier en zand . . . altemaal
evenzoovele ergernissen voor den droomerigen knaap, wiens
geest naar duinen en bosschen vloog. Hij moest tijdens de Alkmaarsche markten des Vrijdags en des Zaterdags met eene zoogenaamde „kar-wei-doos" naar de kashouders, om de door de
boeren gebrachte gouden oorijzers, zilveren gespen of juweelen
naalden op te halen, die dan in de werkplaats zijns stiefvaders
werden opgeknapt en hersteld.
Hoe jong ook, hij zag spoedig in, dat hij de lauweren van
Ben v e n u t o Cellini met de Alkmaarsche goudsmederij niet
zou verduisteren, en kende geen anderen hartstocht dan voor
Natuur en boek en. Als zijn stiefvader Si e u w e r t s des Zondagsmiddags met het gezin ging wandelen naar Heiloo, bleef hij
dikwijls thuis, alleen om te lezen. Dan verslond hij de zonderlingste tooneelstukken, „A b a Ili n o" van Z s eh o k k e, ,,M e nschenhaat en Berouw" van Kotzebue I), en andere soortgelijke uitbundige dwaasheden eener tranenrijke Duitsche Romantiek. Doch zijn tweede vader zorgde voor beter lectuur in de
winteravonden. Gewoonlijk bracht deze zijn vrijen tijd in den
huiselijken kring door, en las dan aan vrouw en kinderen wat
voor. Zoo hoorde W il 1 e m de geschiedenis van Ro bin s o n
C r u s o e, de slechte vertalingen van Walter Scott's meesterstukken en andere minder bekende Fransche of Duitsche romans.
De jongens moesten om acht uur naar bed. Hun slaapstee stond
echter in de huiskamer, en daar vader tot tien uur doorlas,
bleef hij slapeloos luisteren, tot het boek voor goed werd
dichtgeslagen.
1) Heinrich Zschokke (1771-1848), die in den tijd van het eerste
Keizerrijk in Zwitserland eene gewichtige rol speelde, heeft in zijne jeugd
(1793) een rooverroman „Aballino" geschreven, dien hij later tot het befaamde
drama omwerkte. Als schrij ver der bekende ,,S tunden der A n d a c h t"
behoorde hij tot de rationalistische, als novellendichter en dramatisch schrijver
tot de romantische school. Over Kotzebue (1761-1819) zie boven Deel I
bl. 23-29.

WILLEM JACOBSZ. HOFDIJK.

163

II.
Voor de geschiedenis van H o fd ij k's leven zijn zijne eerste
twintig jaren de gewichtigste. In dat tijdperk vormde zich zijn
geest onder den invloed van zijn Alkmaarschen huiselijken kring
en van de schoone Kennemerlandsche natuur in Alkmaar's
omstreken. Zijn geheele leven door is hij onder de indrukken
zijner jeugd. Van daar het verschijnsel, dat H o fd ij k tot op
zijn dood in den besten zin van het woord een j e u g d i g man
is gebleven. Hij was zijner eerste liefde in alles trouw. Ten
einde het tafereel zijner jonkheid to voltooien, moet ik echter
aan hem zelven een oogenblik het woord verleenen. Hij heeft
een levensbericht over zijn vriend Evert Masdorp voor de
Leidsche Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde geschreven en daarbij een merkwaardig oogenblik uit zijne eigen jongelingsjaren verhaald:
„Het was op een heerlyken Zondag-avond in den nazomer van 1831 of 32," —
„zoo begint Hofd ij k — „toen een vijftal opgeruimde knapen, van veertien
„tot zestien jaar, den lommerloozen weg wandelde, die tusschen weelderig
„groene beemden, van Bergen naar Alkmaar slingert. Jan en Carel -11- k e n a,
„Jan en Willem Sieuwert s" (hij bedoelt zich zelven, toen 16 jaar oud)
,en Evert Masdorp — wie kende niet dat levenslustige groepjen van
„vijven, dat het nu en dan druk genoeg maakte in het kleene stadjen, waar
„alles toch „zoo fatsoendelyk" toeging ?"
„Zy hadden een genotvollen dag doorgebracht op de geele duinen en in het
„groene woad; zy hadden hun Borst gelescht aan de melkton van dezen of
„genen boer ; zy hadden hun honger gestild met pannekoeken, in een landelijke
,woning aan den voet van het duin — maar bovendien hadden zy volop ge„noten van den rijkdom der natuurschoonbeid, in dat oord zoo in overvloed
„aanwezig, en waarvoor die wilde knapen zulk een open zin bezaten. Daarby
„kwam, dat zy wat natuurlyke historie lief hebberden, planten droogden,
„kevers en vlinders verzamelden, en vogels opzetteden, hetgeen hen zoo recht
f in het natuurleven rondom hen peen thuis maakte. Bovendien . . . . zy lazen
„gaarne, en hielden hunne lectuur gants niet besloten binnen de grenzen van
,,het romangebied. Zoo was b. v. aan een hunner het deel van Van Ka m„p e n ' s Magazijn ter hand gekomen, waarin Prof. Van Lennep's voor„treffelyke ,Verhandeling over het belangrijke van Hollands grond en oud„heden voor gevoel en verbeelding” wordt gevonden — en wat den aantrok,
„werd gemeengoed voor alien, en het onderling bespreken daarvan was een
,,krachtige bydrage tot gemeenschappelyke ontwikkeling."
...... „Gebrekkige middelen hadden zy slechts tot hun dienst: een enkel
„boekenstalletjen, by de markten van Vrijdag en Zaterdag opgeslagen, ver„schafte hun historieschrijvers van de soort als Soeteboom, Schoemaker, Dirk
„Burger van Schoorl en dergelijken, waaronder, gelukkig, ook nog een Joannes
Leydis liep. Langs dezen weg, hoe gebrekkig en vol doolpaden ook, leerden
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„zy toch eenigermate een blik slaan in. het verleden der schilderachtige
„landstreek, die zy met een niet geheel van pedanterie vrij te pleiten trots
„hun Kennemerland noemden.
„De voortbrengselen van Neerlands poezie in die dagen stijfden hen daarin :
„zy vierden Bilderdijk ; zy hadden Tollens lief; maar zy dweepten met Van
„Lennep. Diens tweede deel der frissche „Nederlandsche Legenden" was pas
„onder hen rond gegaan .....
„ „Heerlyk toch, om zoo iets, feit of legende, in een ballade tot waarheid
„te kunnen waken !"
„,,En hoe rijk is niet ons Kennemerland daarin I"
„ „Ja, — maar wie zal er ooit een ballade dichten !"
„Aldus klonk het by die knapen ondereen. En plotselyk uitte een hunner
„zich met een stoutmoedig zelfbewustzijn „Ik."
„Het was Evert Masdorp, die dus sprak.
„ „En wanneer ?" vroeg een ander.
,, ,,Van daag over een week !" luidde het antwoord.
„Nog een tweetal nam nu het zelfde besluit, en legde gelijke belofte af,
„zoodat de volgende Zondag te gemoet werd gezien met groote verwachting —
„die echter maar ten deele werd voldaan. De twee mededingers — „hoewel
„een hunner (H o fd ij k) in lateren tijd geen onbekende zou blijven op den
„Nederlandschen Zangberg" — hadden vruchteloos tegen de belemmerende
„macht van maat en rum geworsteld, en durfden met hun mislukte proeve
„niet voor den dag komen. Evert daarentegen hield woord, en leverde een
„ballade, waarin een Jonkvrouw geroofd, een tweekamp gestreden en een
„burgt in brand gestoken werd — alles plaats vindende binnen de grenzen
„der heerlykheid Bergen" 1).

i

Duidelijk blijkt uit dit levendig verhaal op welke wijze de dichter
zich vormde in den knaap van dertien tot zestien jaren. In 1831
had hij het derde deel van VanLennep' s „N e d er Ian d s,c he
L e g e n d e n" gelezen, en reeds toen — vijftien jaren oud —
had hij gepoogd een episch gedicht met het klooster van Egmond
tot achtergrond te ontwerpen. Hij begon, maar voltooide niet.
Eigenaardig is het te hooren, hoe de knaap begint :
„Febus schoot nog nauw zijn stralen,
„Over 't oostelyk halfrond,
„En verlichtte pas de dagen
„Van het klooster te Egmond,
„Of de abt stond reeds gereed
„In het stalen kggsmanskleed.
„Schoon hem 't choorkleed beter paste,
„En op dezen stond wel 't meest
„ —'t Was de nacht van 't kerstenfeest —,
„Gordden toch op zijnen laste
1) „Levensbericht van Evert Masdorp, t. a. pl., bl, 3, 4, 5.
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„Zesmaal vijftig 't harnas aan,
„Om naar Rietwycs slot te gaan — —" 1).

En reeds was uit dit kinderlijk gerijmel te besluiten, dat van
zulk een knaap met zijne belangstelling in alles wat boeken
betrof, geen goeden goud- en zilversmid zou te maken zijn. Er
werd thans besloten, dat Willem „schoolmeester" zou worden.
Hij kwam als kweekeling bij den bovengenoemden meester d e
Wit, en had veel te danken aan de leiding van den ondermeester P. J. Ha rr e b o m e e — bekend door zijne uitvoerige
en vermakelijke bloemlezing van „N e d e r 1 a n d s c he Spree kw o o r d e n" — schoon zijne vorderingen in reken- en wiskunde
veel te wenschen overlieten. Intusschen maakte hij het weer
goed door zijne opstellen over spreekwoorden, zoodat Harr ebomee gewoon was tot hem te zeggen : „Werk maar voort !
Je zult er toch wel komen !"
In 1835, negentien jaar oud, verloor hij zijne moeder, die
aan de tering overleed. Hij stond nu bijna alleen op de wereld,
toen plotseling een nieuw licht over zijn leven opging, toen de
dertienjarige zuster zijner oude vrienden Jan en Carel Uk en a,
toen zijne Helene verscheen. Hare blauwe oogen herinnerden
hem de vriendelijke blikken zijner moeder. Er ontstond hartelijke genegenheid tusschen Wil lem en Helen e, eenige jaren
later rijpend tot vurige liefde. De jonkman had gevonden, wat
hem een ideaal, een schier onmogelijk te bereiken ideaal scheen.
„En daarom ping . . .. by met geestdrift aan
„Het rein en heerlijk hart, dat hem zoo gants
„Het ideaal verwerklijkte, waarvan
„Zijn zoetste Broom steeds de openbaring was.
„Een haste vol van teedre aanhanklijkheid,
„Maar onbezweken trouw ; vol zachten deemoed,
„Maar vuurge geestdrift voor wat edel is;
„Gelukkig in 't bewustzijn, dat zy hem
„Gelukkig maakte, wien ze 't vurigst lief had
„Na haren God ; een hart, waarin zooveel
„Van de Engel zichtbaar was, als van de Vrouw
„En dies was zy hem meer dan heerlijk schoon.
„Want iedre schoone ziel doorvloeit geheel
„Heur stofflijk hulsel met den adem van
„Heur hemelsch aanzijn, dus, gelijk de geur
„De gantsche rocs doortrekt en ieder blad
„Ontstroomt. En des, had minder schoonheid ook
1) Schriftelijke mededeeling van mijn vriend W. J. Hofdijk in 1886.
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„Heur lief gelaat omstraald, had by haar toch
„Met d' eigen onuitspreekbren gloed bemind" 1).

Zoo schilderde de dichter later den toestand. Hij had nu de
Muze gevonden, die hem bezielen zou bij zijn eersten arbeid.
Toch moesten er nog zes of zeven jaren verloopen, eer hij
Helena Uk en a van liefde durfde spreken.
Intusschen had hij reeds het examen voor onderwijzer van
den derden rang afgelegd, en kon hij destijds aan het hoofd
eener school staan. Spoedig daarna werd hij „ondermeester" te
Heerhugowaard, een ingedijkte polder in de nabijheid van zijn
geboortestad. Daar de meester, M elchert Hartshoor n, aan
de tering leed, werd H o fd ij k er feitelijk hoofdonderwijzer.
Dit duurde maar kort, daar meester H a r t s h o o r n bezweek.
H o fd ij k dacht er wel aan zijn opvolger te worden, doch de
boeren uit den Heerhugowaard vonden, dat „de ondermeester
te jongkerel was voor de meiden op school." Juist kwam er
eene andere betrekking open. Een kostschoolhouder in de Betuwe vroeg om een „secondant". H o fd ij k was twintig jaren
oud, toen hij in 1836 deze betrekking, ondanks talrijke mededingers, verwierf. Door de vele en vermoeiende bezigheden,
aan zijn ambt van „secondant" verbonden, scheen het of de
dichterlijke en romantische droomen uit de Alkmaarsche bosschen en duinen op den adem van den Gelderschen wind
waren verdwenen.
Toch kwam hij juist in dit tijdvak (1836-1839) tot het bewustzijn, dat hij de pen zou kunneri voeren, indien hij wilde.
De aanleiding was zeer eenvoudig. Hij las in den „G el de rsche (n) Volk s- Alma n a k" voor 1837 „een gedicht van
Louize H(eldring), getiteld: „De liefde en het graf' 2),
aldus beginnend :
„Dat andren 't geluk van de liefde bezingen,
„lk zing van het graf:
„Ik zing van een rust, zoo verkwikkend en lieflijk,
„Ala liefde nooit gaf.
„De liefde scheurt dikwerf ons bloedige wonden
„En baart ons vaak smart ;
„Maar 't graf schenkt ons balsem en heelt steeds de wonden
„Van 't lijdende hart."
1) „Een Kunstenaars-idylle" door W. J. Hofdijk. (Haarlem,J.J.van
Brederode, 184 9 , bl. 21, 22.
2) Aldaar, (Derde jaargang). Arnhem, C. A. Thiem e, 1837, b1.166--167.
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Door deze naar inhoud en vorm uiterst zwakke regelen werd
de twee-en-twintigjarige „secondant" opgewekt een vers te
schrijven. Zijn ridderlijk hart dreef hem er toe. De gedachte
aan H el e n e, de tegenwoordigheid — het client gezegd — der
schoone achttienjarige dochter van den kostschoolhouder bezielden hem tot een dichterlijk verzet. In den „G el d er sche (n)
Volk s- Al m a na k voor 1839" las men zijn antwoord, geteekend : Willem H....., en getiteld : „T egenklan k" aldus
aanheffend:
„Ik stem mijne Tier voor geen treurige toonen,
„Ik zing niet van 't graf;
„Ik zing de genoegens, zoo rein en zoo teeder,
,,Die liefde mij gaf." 1)

Ook ditmaal is de vlucht niet hoog, maar de dichter smaakte
het plezier zijn werk gedrukt te zien, en hij wilde dit genoegen
opnieuw smaken. In stilte zich oefenend, werd het secondantenbaantje hem er niet te aangenamer door. Het ging hem als
Nicolas .N ickleb y, hij kon het in het Geldersch DotheboysHall niet Langer dan Brie jaren uithouden. Plotseling maakte
hij in eene opwelling van jongen overmoed aan alles een einde,
en keerde zonder eenig bepaald vooruitzicht naar zijn geliefd
Alkmaar terug.

Te Alkmaar vond hij zijn stiefvader ten tweeden male hertrouwd, met M a r ij tj e B o t v a n g e r uit Edam, eene eenvoudige
maar achtenswaardige vrouw, die den jonkman met hartelijkheid in haar huis ontving. Wel smartte het hem te bespeuren
dat de goud- en zilversmidszaak in dien tusschentijd niet was
vooruitgegaan, maar daar stond tegenover, dat hij nu dagelijks
met de U k e n a's omging, en dat de zeventienjarige H el en e
hem niet minder vriendschappelijk hare hand reikte, dan toen
zij nog een kind was. Leég zitten kon hij niet. Hij vreesde
daarenboven zijnen stiefouders tot last te zullen worden, en zag
dus dagelijks om naar eene nieuwe betrekking. Daarenboven
gevoelde hij nu, dat zijne bestemming niet alleen in het onderwijs lag. Hij wilde zich als kunstenaar onderscheiden en be1) T. a. pl. (Vijfde jaargang). Arnhem, C. A. Thiem e, 1839, bl. 132-134,
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proefde de uitgaaf van een episch gedicht van grooteren omyang, reeds in Gelderland geschreven, aan welk werk hij den
titel van „R o s a m u n d e" gaf. Hij zond het handschrift aan den
letterkundigen uitgever J. I m m e r z e e 1 J r. te Amsterdam, die
het terstond aanvaardde, en op eigen kosten in het licht deed
verschenen (1839).
„Rosamunde, Roman tisch dichtstuk," de eerstelingvan H o fd ij k's afzonderlijk verschenen werken, geeft slechts
eene uiterst flauwe schemering van het later door hem ontwikkeld
talent. Het is een door en door wild romantisch verhaal, eenigszins zweemend naar Byro n's „Pa risin a", door Beets in 1837
vertaald. Als de „J o s e" van dezen (1834), als de „A l m a g r o"
van mejuffrouw Toussaint (1837), is de „Rosamunde" de
eerste wankelende tred van een kunstenaar, die zich nog de
voile kracht van zijn talent niet bewust is.
De stof is met groote vermetelheid uit de geschiedenis der
Longobarden aan het eind der zesde eeuw genomen. Er treedt
te Verona een koning Alb o i n op, die Rosamund e, de dochter
van den overwonnen koning der Gepiden, tot zijne vrouw heeft
gemaakt : die haar martelt en haar uit den schedel van haar
vader wijn doet drinken. Zij neemt wraak door zich in de armen
te werpen van H e 1 m i c he s, een edel Longobard, die Alb o i n
op zijne legerstede doorsteekt. Daarna vluchten beide gelieven
naar Rome, waar zij vriendschap genieten van Longinus, den
„Heerscher van het Exarchaat" die, om Rosa m u n d e te bezitten, de rol van Jago speelt, en haar door eenige platte logens
zoo ophitst, dat zij H el mic he s een giftbeker doet drinken.
Maar deze wreekt zich door stervend haar het overschot van
het vergif in de keel te gieten ; Longinus berooft zich uit
wroeging van het leven.
Het gaat met dit verhaal, als met de steendrukplaat van
Mourot 1) op den titel van het gedicht. Men begrijpt nu niet
meer, hoe men voor ongeveer zestig jaren aan deze dingen zijn
hart kon ophalen. Toch dient ter verdediging van den jongen
dichter gezegd, dat zijne verzen, evenals die van „J o s e", een
indruk nalaten ; men denkt aan zijne toekomst. H o fd ij k staat.
1) Voorstellende : Rosamunde in wit gaas op een zeer onwaarschijnlijk
ledikant en, aan hare zijde geknield, Helmiches met lang hair a la R a fa e I.
Door het open venster schijnt de maan op eenige bloempotten, die de vensterbank versieren.
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met zijne „Ro s am und e" metrisch lager dan Beets met zijn
„J ose", maar overtreft dezen in den gloed zijner beschrijvingen.
Ter schildering der schoonheid van zijne heldin schrijft hij regelen, die hij later niet verbeteren zal. Van R o s a m u n de zegt hij
„Heur hair, zoo zacht als zijde en taf,
„En glinstrend zwart, gelijk een git,
„Hing in een weelgen rijkdom of
„Langs rozenkroon en zwanenhals,
„En kronkelde op den vollen boezem,
,,Als op een leliebed, zoo malsch
„En zwellend, maar Wiens golvend wit
„Niet blank als kouden marmersteen,
„Maar lieflijk was als kersenbloesem,
„Waarop het avondpurper scheen" 1).

De uitgever I m m e r z eel moedigde den jongen dichter aan
wakker voort te gaan, en vroeg hem om eene bijdrage voor den
destijds hooggewaardeerden M u z en-Al ma n a k. „Eer men
zulke verzen maakt" — meldde hij hem — „moet men reeds
menig boek papier beschreven hebben." Hofdijk had echter
behalve de vermelde kleinere dichtproeven weinig meer geschreven dan een paar balladen uit Kennemerland, die later het
licht zouden zien. De kring zijner kennissen breidde zich na het
verschijnen van „Rosemun d e" uit. Hij won de vriendschap
zijner beminnelijke en geniale stadgenoote, Mejufrouw A. L. G.
Toussaint, die met haar „Almagro" en haar „Graaf van
D e v on s h i r e" plotseling eene eereplaa ts veroverd had onder de
Nederlandsche letterkundigen, en vergezelde haar dikwijls, als ze
een bezoek brachten in de vriendelijke pastorie van Heiloo. 2)
Intusschen bleef hij naar eene betrekking zoeken. Eindelijk
(1841) vond hij die te Alkmaar. Het bestuur der stall waardeerde het worstelen van den jongen, veelbelovenden stadgenoot.
Op voorspraak van den algemeen geachten hoofdcommies, later
secretaris, P. Spa nj a a r d t, kreeg H ofdijk eene plaats als klerk.
ter stedelijke secretarie. Wel was zijn jaarwedde armelijk, maar
hij werd naar zijne meening schatrijk, want hij verwierf de wederliefde zijner aangebeden H el e n e U k e n a (1842).
Het eerste openlijk blijk van zijn geluk gaf hij in de opdracht van zijn „Bruidsdans" Een lied van den Minstreel
1) „R osamund e", bl. 44.
2) Zie boven Peel I, bl. 273 en 373.
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van Kennem er 1 a n d" r) aan Thed a. De letterkundige vrienden te Heiloo, de letterkundige critiek dier dagen hadden hem
naar aanleiding zijner Kennemerlandsche balladen in almanakken
en tijdschriften den naam gegeven, dien hij op den titel van
„De(n) Br u id sdan s" voert. Hij mocht het zonder eenige
aanmatiging doen. En zijne H el en e noemde hij Thed a, omdat vele vrouwen uit het oud-Oostfriesche geslacht der Ukena 's
dien naam weleer gedragen hadden.
„Gij hebt zijn Hart — neem ook zijn Lied !" zong hij tot Thed a.
Zij mocht het met voile vreugde aanvaarden. „De B r u i d sd a n s" munt ver uit boven „Rosamunde". De dichter kiest
Kennemerland tot tooneel zijner handeling. Hij is hier beter
thuis dan te Verona of Rome. Zijne warme liefde voor de natuur
van zijn geboortegrond uit zich in bladzijde op bladzijde. Hij
is metrisch vooruitgegaan, maar door en door romantisch
gebleven. Zijn verhaal blaakt van den gloed der beste romantische dichters nit den vreemde; van den gloed van Walter
Scott in zijne eerste balladen, of van Th éo p hi I e Gautier
in zijn „Albertus" (1831) en in zijne „Comedie de la
M o r t" (1833). De vertelling zelf is tragisch en somber als
„Ro sa m u n d e". Een kennemerlandsch edelman, de beer van
Ter Co ul s t er, wiens burcht niet ver van Heilichloe staat,
had in den strijd zijn leven te danken aan den Heer van W a rm o nd. Als Jephta had hij in dat oogenblik zijne dochter aan
een noon uit het huis van Warm o n d beloofd. Deze dochter,
Hey I a, heeft haar hart geschonken aan Rang a, een edelknecht.
De heer van Ter C o u 1 s ter zendt Ran g a met voor hem noodlottige woorden naar Warmon d. De edelknecht wordt midden
in het woud door het gezicht van een heksendans getroffen ;
hij verneemt uit den mond der heksen, waarom hij naar den
heer van Wa r mond reist. Ranga verdwijnt. H e yl a moet op
bevel van haar vader huwen, maar bezwijkt van weedom, terwij1 hare maagd, B a e r t e, haar het lied van den „Bruidsdans"
voorzingt, in welk lied een stoet van jonge, gestorven maagden,
met den bruidskrans op bet hoofd, een geestendans uitvoeren.
Rang a strijdt onder Robrecht den Fries, en komt naar
1) Alkmaar, G. K. van der Paau w, 1842. Een gedicht, „E gmond in
1004 en 1021", (Alkm. H. J. v. Vlote n, 1840) schuif ik, als minder goed
geslaagd, ter zijde.
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Kennemerland terug om er te sterven, terwijl H e y la aan het
hoofd der gestorven bruiden hem ten hemel voert.
Aan verbeelding ontbrak het den dichter van „d e(n) Br u i d sd a n s" niet. Het hoog-romantische, wild-daemonische was in de
mode. Hofd ij k maakte er met goeden smaak gebruik van.
Daarenboven verrast hij den lezer door zijne frissche natuurschildering en zijne lyri sche vlucht in „B a e r t e s Zan g" :
„Hoe lispelen de winden,
„Met klagelijk geluid,
„Door 't loover van de linden,
„En langs het hooge kruid.
„Hoe ruischen zachte vlerken,
„Met naauw bemerkt gerucht,
„Langs 't loover van de berken,
„En door de dunne lucht.
„Hoe weeke tonen stroomen
„Van uit het groen verschiet,
,,A1 zong er in zijn droomen
„Een nachtegaal zijn lied." 1)

In deze en volgende strophen klinkt de echt middeleeuwsche
toon ; de zachte muziek der verzen huwt zich aan den somberen
inhoud. Er schuilt poezie in deze regelen ; gevoel en verbeelding
hebben ze voortgebracht; gezochte woordenpraal is vermeden.
Daar de dichter den bijval zijner smaakvolste vrienden verwierf, legde hij zich in dit tijdvak (1842-1847) op grondige
studie der geschiedenis van Kennemerland toe, ten einde eene
nieuwe epische schepping te ondernemen, die den titel zou voeren van „D e J o n k e r van Br e d e r o d e." Steeds zijne plichten
als klerk ter secretarie trouw waarnemend, wijdde hij zijn
vrijen tijd aan studie en poezie. Meestal schreef hij zijne verzen
wandelende in den schoonen Alkmaarder Hout, of in het
prachtig „Bosch van For e e s t," of in het Bergerwoud, of op
den boom- en duinrijken weg van Bergen naar Schoorl. De
natuur bleef even als in zijne kindsheid hem voortdurend aansporen tot uitstorting van zijne aandoeningen en gewaarwordingen.
Daarenboven vergenoegde hij zich niet alleen in de aanschouwing der natuur, hij teekende uren achtereen op zijne geliefkoosde plekjes.
1) „Bruidsdans", bl. 51, 52.
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Een toeval wilde, dat de toen reeds beroemde schilder B o sb o o m, die te Alkmaar kerkstudien maakte, en er zijne bruid
vond, Ho fd ij k's schetsen zag. Met de hem eigenaardige geestdrift riep hij uit: „Maar je bent een geboren landschapschilder !" H o fdij k' s oogen fonkelden van blijdschap, hij zou
dichter en schilder tevens zij n. De jonge schilder had de vermetelheid in 1847 zijne teekeningen ter beoordeeling toe te
zenden aan den Raad der koninklijke Academie van beeldende
kunsten te Amsterdam. Het oordeel luidde gunstig, men beval
den jongen kunstenaar aan in de bescherming van ieder, wien
de kunst ter harte ging.
En nu geschiedde er nogmaals iets in den stedelijken Raad
van Alkmaar, waarvan men in de jaarboeken onzer stedelijke
en later gemeentelijke besturen zeer moeilijk de wederga zal
aantreffen. Reeds in 1845 had deze Raad als een blijk van
waardeering zijner geniale stadgenoote Anna Louisa Gee rt r u i d a Toussaint eene kostbare schrijfcasette en een officieele
oorkonde aangeboden I). In 1847 deed de Raad iets dergelijks.
Op voorstel van den Burgemeester D r u y v e s t e i n, den Secretaris
De Dieu F o n t e i n V e r s c h u i r, maar vooral van den eersten
Commies der stedelijke secretarie P. S p a n j a a rd t, verleende de
Raad van Alkmaar aan den klerk W. J. H o fdij k een jaar verlof met „b e h o u d van t r a c t e m en t, blij vende zijn kantoorkruk
gedurende dien tijd onbezet en voor hem open, zoo hij niet
mocht slagen in de schilderkunst."
Dit buitengewoon gunstbetoon — vereerend voor wie het verleenden, vereerend voor wien het ontving — deed eene nieuwe
hoop opgaan in het licht te ontroeren gemoed van den dichter.
Zijn eergevoel als klerk dwong hem echter eerst 'zijn achterstallig werk of te maken. Toen verliet hij in 1848 zijn dierbaar
Alkmaar, gelukkig in de liefde zijner Helen e, vol hoop en
moed voor de toekomst. Voorjaar en zomer sleet hij in Gelderland, teekenende en schilderende te midden der heerlijke landschappen van de hooge Veluwe. In den herfst trok hij naar
Haarlem waar hij de vriendschap won van twee met roem
bekende landschapschilders, Simon van den Berg en C. I mm er z e el. Hij mocht zijne studien op hun atelier voortzetten,
en arbeidde onder hunne leiding z66 goed, dat hij zijn eerste
1) Zie boven Deel I, bl. 394.
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schilderij, naar de Amsterdamsche tentoonstelling gezonden,
terstond verkocht.
De schilder H o fdij k vergat intusschen niet, dat hij v66r
alles dichter was. Hij had zijn „J on k e r van Bred e r o d e"
voltooid en aan een vriend, P. K r a a y J r., te Amsterdam, ter
uitgaaf aangeboden. Nu ging hij iederen Vrijdag, al wandelend
en schrijvend, naar Beverwijk, om zijn vriend, den doctor Do rbeck — aan wien hij zijne „R osamund e" had toegeeigend —
te bezoeken, en dan Zaterdags naar Alkmaar te wandelen, om
er aan de zijde van haar, die hij recht had zijn „Schutsengel"
te noemen, een gelukkigen Zondag door te brengen. Maandags
wandelde hij terug, deed Beverwijk aan, en nam Dinsdags weer
het penseel ter hand. Op deze voetreizen ontstonden vele zijner
balladen uit Kennemerland, en werd de „K u n s ten a a r s-i dyll e"
geschreven.
IV.
Er zijn tijdvakken in het 'even van den kunstenaar, waarin
hij door eene gelukkige wending van zijn lot met voile kracht
de gaven van zijn geest ten toon spreidt, waarin hij onder bescherming van zijn goeden Genius voor niets terugdeinst, waarin
alles hem geiukt. Voor H o fd ij k viel dit tijdvak in de jaren
1848, 1849, 185o, 1851 en 1852.
In de eerste plaats was hij als dichter gelukkig. Zijne, na
ernstige studie, in 1847 voltooide „J onker van Br ed er od e"
zag naar zijn wensch het licht in 1849, met „een brief aan den
Uitgever van Mr. J. van L en n e p" Openlijk werd bier door
dezen edelmoedigen kunstvriend getuigenis afgelegd van zijne
ingenomenheid met H o fdij k 's talent. I.) Die ingenomenheid
was welverdiend. „D e J o n k er van Br e d e r o d e" is de vrucht
van eene dubbele inspanning kunstenaar en geschiedvorscher
1) Van Lennep schreef aan „den Heere P. K r a a y Jr." : Stelt gy er
prijs op uw naam als uitgever voornamelijk te doers kennen door het verspreiden van werken, die onze letterkunde eer aandoen ; ja, dan rade ik u
den „J onker van Brederod e" hoe spoediger hoe beter ter perse te leggen.
Er zullen, vertrouw ik, nog wel eenige lieden in ons vaderland zijn, die
behagen scheppen in fraaie vaerzen, in fijne en krachtige karakterschetsen,
in bevallige beschrijvingen, in tafereelen, die door de nauwkeurigheid der
details gedurig zoowel den grondigen opmerker van zeden en gebruiken, als
den dichterlijken schilder kenschetsen ; en, wordt het werk al niet dadelijk

1 74

WILLEM JACOBSZ. HOFDIJK.
./....".,.....,...,-,....--s,•-■-■-•-•,........-,_.-

dingen beiden om den palm. De dichter koos eene zeer belangwekkende bladzijde uit de geschiedenis van het Hollandsche
gravenhuis — de veete tusschen graaf Died e r i k VI en zijn
broeder Fiore ns den Z war t e, omstreeks 1133, 1134. Hij heeft
deze stof grondig bestudeerd. Zijne aanteekeningen leggen een
zeer gunstig getuigenis of van zijn onderzoek der met oordeel
gekozen en met ijver beoefende bronnen. Hij heeft een deel
onzer Middelnederlandsche riddergedichten gelezen, om zich het
spraakgebruik der feodale wereld eigen te maken ; hij spreekt
van kaproen, kovel, artsoen, kemenade, vederspel, blijden en
tuimelaars, alsof hij nooit eene andere taal gekend heeft.
Ondanks zekere geleerdheid, zeker streven naar historische
degelijkheid, — vrucht van den sedert twaalf jaren door „d e(n)
Gi d s" (1837-1849) gevoerden strijd tegen oppervlakkigheid en
schijngeleerdheid — blijft hij toch de oude romanticus. Walter
Scott en Van Lenne p, zijne groote meesters, bezielen hem.
Zij n „J onker van Brederod e" is een historische roman in
fraaie verzen, meestal in regels van vier jamben met afwisselende
vrije lyrische strophen. Handig heeft hij de geschiedenis van
zijn held, zoon van den gebannen Dirk den K o en e, Baanderheer van Brederod e, verbonden met den twist tusschen de
Hollandsche Gravenbroeders. Een paar schurken, de heer V a n
W a te r s t e y n en de Bastaard van Br e d e r o d e, stoken eerst
D i e d e r i k en Fl or en s tegen elkander op, dan pogen zij den
in 't verborgen levenden zoon van den gebannen Bred e r ode
zij ne goederen te ontrooven. Willem van B r e de rode schuilt
bij een oud dienaar zijns vaders, die als kluizenaar in het woud
bij Ekendune zich zelven en den jonker aan ieders oog onttrekt.
Eene vurige liefde van W ille m voor E 1 w ij n e, zuster van den
heer van R ij s w ij c,. voltooid den rijkdom van romantische
gebeurtenissen, die hier eng bij elkander geschoven zijn.
Hooger dan de historische navorsching en de fijn gesponnen
verwikkeling staat het werk van den dichter. Zijne hulde aan
de schoone natuur van Kennemerland openbaart zich in vlekkelooze verzen, die men na vijftig jaren met vrucht en bewondeuitverkocht, het behoort, naar mijne schatting, tot de zoodanige, die eene
blijvende waarde bezitten, die de reputatie van hunnen maker vestigen, en
naar welke men nog vraagt, wanneer andere, die in den beginne grooten
opgang maakten, in het stof der pakzolders of op de boekenstalletjens door
regen en wind liggen te bederven."
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ring herleest. Zoo de aanhef van den vierden zang (bl. 63), zoo
het begin van den zevenden (bl. 126), zoo de opgang van de
zon bij den aanvang van den achtsten (bl. 147). Het lyrisch deel
is nog wel het best van alles geslaagd. Daar klinken liederen
op het gastmaal van Rijswijc in den vijfden zang, die eene
plaats verdienen naast de beste oorspronkelijke zangen der Middeleeuwen. Het schoonst schijnt mij een lied uit den zevenden
zang aldus beginnend:
„Zoete kleene nachtegaal,
„In de groene linde!
„Zeg my, in wat beemde of daal
„Ik mijn Liefjen vinde.
„Vogel koen en vogel fijn!
„'k Min wel taarlingspel en wijn;
„Maar het liefste mocht ik zijn
„In mijn Liefjens armen !" 1)

Van L e n n ep zag zeer juist, toen hij dit werk „e en e
blij v e n d e w a a r d e" toekende en meende, dat de letterkundige
naam van den dichter er door gevestigd zou worden. Door
zijn „Jonker van Brederode" werd Hofdijk's naam in geheel Nederland bekend, omdat Nederland, ondanks de hevige
tegenstribbeling van „B r a g a" (1842-1844), in 1849 geene
lauweren weigerde aan de verdienstelijkste jonge voorstanders
zijner romantische school.
Daarbij kwam, dat in 1849 nog een tweede gedicht het licht
zag. De wandelingen van Haarlem naar Beverwijk en Alkmaar
deden „E e n K unstenaa r-id ylle" geboren worden. 2) Aan
Helene opgedragen, spreken deze bladzijden van den eersten
tot den laatsten regel de tweeerlei neiging van zijn kunstenaarsgemoed voor natuur en poezie, maar nog meer de alles beheerschende liefde voor zijn „Engel" uit. De jambische, rijmlooze
regels van vijf voeten zijn vrij en ongedwongen uit zijn hart
geweld op wegen en in wouden, of waar de dichter in zijn
heerlijk Kennemerland rondzwierf. Zijne landschapschildering
met de pen leverde bier misschien het beste, wat ooit in dezen
trant door hem werd voltooid. Men behoeft er niet angstig
naar to zoeken. Zoo spoedig hij zijn voet in het woud heeft,
begint hij
1) „De Jonker van Brederode," bl. 129, 130.
2) Haarlem, J. J. v an Brederode, 1849.
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„In stille
„In onnavolgbre majesteit verliief
„Lich 't statige geboomte, dat alreeds
„De toppen doopte als in een regen lichts,
„Die, lager en al lager neergedaald, •
„De bruine en grijze stammen, breed getakt,
„Nog wazig van den koelen nachtdaauw, marmert
„Met aderen van rood en tintlend goud ;
„Op paarschen distel en bruin plompenblad
„En geele hoppe als gulden drupplen rondspat;
„En eindlijk nederstroomt op 't vochte mosch,
„Dat met zijn weeldrig groen den bodem kussent." 1)

En zoo gaat hij voort met immer levendiger kleuren het landschap malend, dat hij terzelfder tijd snel en handig op een
blad van zijn schetsboek nthwerpt. Hij jubelt van louter levensvreugde over alles, wat hem omringt ; hij ijlt na volbrachte
dagtaak in de armen zijner H el e n e; hij is oneindig gelukkig,
en bedenkt, dat eene innige dankbaarheid hem verplicht „a Iles
te offeren aan G od" — zooals hij met zijn vriend Alberding k Thij m op de eerste bladzijde van zijn kunstwerk zegt.
De volheid van zijn levensgeluk maakt hem het hart ontroerd ;
hij verheft zijn geest tot de ondoorgrondelijke oorzaak van al
wat bestaat; hij adelt zijne kunst en zijne liefde.
De jaren 185o en 1851 gaan gelukkig en snel voorbij. In
het laatste huurde hij kamers op het landhuis : „Holland op
z ijn smals t", onmiddellijk grenzende aan Beverwijk. Het
stoute overbosch van het landgoed „Watervliet" schonk hem
dagelijks gelegenheid tot oefening zijner dubbele kunst met penseel en pen. Hier schreef hij zijn „A e d d o n", op dezelfde plek,
waar V o n d el vermoedelijk de schoone „Rei van Eubedrs" dichtte.
Intusschen was hij nu bijna tien jaren verloofd, en bleek het,
dat poezie en schilderkunst, hoe veel lofs hij er meë verworven,
hoe vele vrienden hij er meê mocht gewonnen hebben, hem
nog geen voldoend onderhoud bezorgden, om onafhankelijk te
'even. Reeds begonnen zorgen hem te kwellen, daar hij op zijn
vijf-en-dertigste jaar nog altijd zocht naar eene betrekking, toen
hij in September 1851 een briefje van Van Lennep ontving.
Er was te Amsterdam kans op iets zeer goeds, hij moest zien
haastig over te komen.
1) Bl. 5.
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Hofd ij k ging. Van Lenne p, curator van het stedelijk
gymnasium, bracht hem, waar hij wezen moest, en den 22s t e n October reeds werd hij bevestigd als Leeraar in de Nederlandsche
Geschiedenis en Letterkunde aan datzelfde gymnasium, waar hij
tot zijn zeventigste jaar* ijverig werkzaam is geweest. Door deze
lotswending brak eene nieuwe zon van geluk voor H o fdij k
door de wolken ; hij kon thans zijne H e I ene uit Alkmaar naar
Amsterdam brengen, als zijne jonge vrouw, en — hij heeft het
zelf zoo dikwijls gezegd — nooit zijn twee stervelingen naar
eigen schatting zoo onuitsprekelijk gelukkig geweest als Hofdij k
met zijn Helen e. Dit alles was het werk van Van Lenne p.
Edele Van Lennep! Ho fd ij k is niet de eenige Nederlandsche auteur, die bij u steun en vriendelijke hulp void, die
gewaar werd, dat gij, heusche Maecenas! steeds de reddende
hand uitstaakt, als een jong kunstenaar of een jong geletterde
bijna dreigde te bezwijken . . . .
In het voorjaar van 1852 was H o fdij k gehuwd. De zomervacantie van dat jaar bracht hij met zijne Helene door te
Apeldoorn, terwijl door Z. M. den Koning aan het jonggehuwde
paar vergunning werd gegeven in de heerlijke dreven rondom
het paleis vrij te mogen wandelen.
Den volgenderi zomer was alles voorbij.
Ho fdij k was weduwnaar geworden. Een jongske, beeldschoon
als de moeder, had zijne Helene hem geschonken, maar beiden
ontvielen hem in Mei van 1853. Verpletterd zonk hij ter neer
als een gebroken man. Alle geluk scheen voor goed geweken.

V.
Na den dood zijner vrouw verloor H o fdij k zijne vroegere
opgeruimde stemming. Zijne werkkracht, zijne belangstelling in
zijne dagelijksche bezigheden en in zijne kunst, de poezie, schenen hem te verlaten. Vriendschap en medelijden poogden hem
op te heffen uit zijne verslagenheid. Van Lenne p, Royer,
Alberdingk Thijm, Willekes Macdonald — een zijner
beste en edelste vrienden uit Haarlem — spanden zich in, hem
afleiding te bezorgen. In de eerste plaats verplichtte hem zijne
ambtswerkzaamheid zich met allen ijver toe te leggen op de
geschiedenis onzer Vaderlandsche Letterkunde, zoodat hij van
12
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1853 tot 1856 zich hoofdzakelijk met deze studie moest bezighouden en als vrucht daarvan in 1856 die welbekende „G e s c h ied en i s der Nederlandsche Letterkunde" uitgaf, welke
thans minstens zeve nmaal herdrukt is. Doch de dichter kon
niet zwijgen van zijn verlies. In het jaar 1854 werd de lieve
ontslapene tot twee malen toe gehuldigd, eerst in een drama,
dat haar dichterlijken naam „T h ed a", toen in een epos, dat
haar eigenlijken naam „H el en e" droeg. De arbeid voor zijn
ambt, zijne kunst en de bijstand zijner vrienden hieven hem
langzaam op uit zijne diepe moedeloosheid. Eindelijk gaf hij
hun raad gehoor, en huwde hij in 1857 met een Haagsche vriendin zijner Helene, Mejuffrouw Cornelia Petronella Post.
Van dit oogenblik of begint Hofdij k in onvermoeiden ijver
te verdubbelen, en komen jaar op jaar nieuwe vruchten zijner
historische nasporingen en van zijne kunst in het licht. Ook
hier eischt mijn bestek, dat ik kies. Op te geven elke bijdrage
van den dichter voor almanak, of tijdschrift, of prachtwerk
gevraagd, door hem met nooit falende heuschheid toegestaan,
gaat zelfs niet aan in de „Lij st zijner Werke n". De verspreide stukken komen gelukkig meestal later terug in den een
of anderen bundel. Uit zijne grootere werken de meest ken-.
merkende te kiezen valt niet moeielijk, omdat Hof d ij k 's streven zich in drieerlei, richtingen splitst. In de eerste plaats wordt
hij historieschrijver, zoo van Kennemerland als van Nede r1 a n d, met het duidelijke doel grond, natuur en historie innig
saarn te verbinden, met den vurigen wensch de beste letterkundige landschapschilder in Nederland te worden, daar hij palet
en penseelen na zijne benoeming aan het gymnasium te Amsterdam voor goed ter zijde heeft gelegd. In de" tweede plaats spant
hij zich in, om voor de seders 1840 ten onzent op nieuw
bloeiende Rhetorijkers geschikte drama's, steeds zonder vrouwenrollen, te schrijven. In de derde plaats blijft hij zijner eerste
roeping getrouw, en gaat hij voort episch-lyrische scheppingen
te voltooien, soms zich verlustigend in kortere balladen, soms in
vrije, forsch klinkende lierzangen.
Voordat er hier op' elk dezer drie kunstvakken nailer kan
gewezen worden, is het billijk eerst td spreken over het laatste
werk van den dichter in zijn gelukkige dagen v66r Mei 1853
geschreven: „Aeddon, een epiesch gedicht." Hofdijk
had bij zijne zwerftochten over de Geldersche heide gedacht
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aan de zonderlinge steenhoopen, die de Drentsche kenmerken.
Hij had de Hunebedden bezocht, zij hadden zijne grage verbeelding getroffen. „Eenzaam liggen ze op de heide" : zegt hij in
zijn voorbericht tot „A eddo n" — „de geschiedenis heeft hen
„losgelaten de poezy zich hunner nog niet aangetrokken. Het
„eerste is te bejammeren — het laatste te berispen. „Waar de
„geschiedschrijver v r u c h t e lo o s vraagt, omdat de stem van
„het verledene zwijgt daar is den Dichter de macht der
„bezwering die hem de hand doet uitstrekken over de graven.
„en de schimmen opdagen, om hem de feiten van het ver„ledene toe te fluisteren.”
Zoo ontstond „A eddo n". Als uitkomst zijner studien van
Acker Stratingh („Aloude Staat en Geschiedenis des
Vaderlands",) van Arend („Geschiedenis des Vaderla nds"), van Eckermann („Die Kelten") en Westendorp
(„Verhandeling over de Hun ebedden") stelde hij in
1852 vast, dat de Nederlandsche Kelten onze Hunebedden
zouden hebben opgericht, en, van deze gissing uitgaande, begon
hij zijn epos. Voor de fabel van „A e d d o n" maakte hij gebruik van een Duitsch treurspel „K o d r u s", in 1758 geschreven door den jong gestorven Johan Friedrich, Freiherr v o n
Cronegk (1731-1758).
Dit treurspel had in Duitschland in 1758 eenigen opgang
gemaakt, daar het bekroond was met de premie, door L e s s i n g
en N i c o 1 a i uitgeschreven voor het beste oorspronkelijke treurspel.
Het was ten onzent herhaaldelijk vertaald I). Hofd ij k zelf
noemt „K odru s" „een treurspel, ondraaglijk flauw van be„werking, maar met uitstekende grepen in de kompositie”, waarom hij het bij de samenstelling van zijn plan voor „A e d d o n"
uit de verte volgde.
Het is geenszins om de rijmende alexandrijnen,die met Porsche
hand zijn neergeschreven, dat „A e d do n" niet dien machtigen
indruk maakt welken men van zulk een onderwerp, door
zulk een kunstenaar behandeld, mocht verwachten. Toch
boeit cLe strijd van den onverschrokken A e d d o n om het
bezit van 01 w en e, de dochter van Dy 1 an ; toch ontrollen
zich aangrijpende tafereelen voor het oog van den lezer
— de hertenjacht van Aeddon; het gastmaal bij K a i r1) Door P. J. K a s t el e ij n in verzen, Amsterdam, 1784 — en door
k e man in verzen, Amsterdam, 1785 (twee uitgaven, 4°. en 8°.).
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b a r, nadat hij door A ed d o n is gered; de twist tusschen Ka mroth en A eddon: de verloving van Olwene en Aeddon;
de inval der Kimberen ; de vlucht van Olwene, en hare redding door Dr o g e n e, A e d o n's moeder terwijl A e d d on zelf
na den strijd wordt vermist; de liefde van den edelmoedigen
A n g o r, vorst van B o r g a r, voor Olwene; de terugkomst van
Aeddon uit slavernij ; de verraderlijke aanval van Ka i r b a r,
vorst van E r m in g, zijne overwinning en de smaad A ed d o n
aangedaan; het optreden van den aartspriester der Druiden,
die verraad straft en trouw beloont ; de verheffing van A e dd o n
tot hoofd van den stam, als echtgenoot van Olw en e — dit
alles is kloek van toon en met statigen eenvoud beschreven.
De natuurschildering treft als vroeger ; enkele landschappen
tintelen van zonnegoud ; toch zullen wellicht de lezers den
dichter der „Kunstenaars-idylle" en van den „Jonker
van Bred e r o d e" liever door de wouden van Kennemerland
vergezellen ; dan hier met hem te dwalen door de voor-historische
beemden van Borgar en Erming. De gadelooze, bijna niet te
overwinnen, moeilijkheid van het onderwerp mag hier niet worden
voorbijgezien. In den toon der alexandrijnen klinkt daarenboven
eene herinnering aan Helmers en Tollen s, die niet zoo snel
het hart verovert als de rijmelooze jamben der „K u n s t e n a a r si d y 11 e" of de vrije lyrische zangen uit den „J o n k e r van
Brederode."
Desniettemin bevat „A e d d o n" wonderschoone verzen. De
aanhef van den zevenden zang :
„Het flossche herfstrag waait in tintelende Braden
Den ruigen stammen af, en kleeft aan tak en bladen.
„De graauwende elzenstruik breekt met zijn glansloos green
„Reeds 't geelend esschenloof en rossig eik-plantsoen .. .."

en hetgeen verder volgt, bewijst, hoe de landschapschilder nog over
de voile kracht van zijn talent beschikt. Niet minder treffend is
het woord van 0 1 w en e tot A eddon (VIIIe zang), als hij uit
de dooden verrezen voor haar staat :
„Ik waande u voor mijn min verloren,
„Ik, zwaluwe under 't ijs des noodlots wechgevroren,
„Die my geen lente van herleving ooit meer dacht.
„Mijn hart was als de rods der meiren bij den nacht:
„Een toegesloten kelk, in 't water neergedoken.
„Thands, is, mijn Aeddon! thands heur morgen aangebroken I'
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Als uitstekende eigenschap van dit kunstwerk mag ten slotte
niet verzwegen worden de eenheid en de eenvoud van het
g eh e el, waardoor de epische indruk zeer wordt verhoogd.

En thans blijft mij over aan te wijzen, hoe Ho fdij k na de
groote ramp van 1853 in drieerlei richting heeft voortgearbeid
tot op zijn dood. In de eerste plaats dient gehandeld te worden
van zijne his to r i s c h e geschriften. Van dezen vermeld ik:
1856 „Het Nederlandsche y olk in de verschillende tijdperken
zijner ontwikkeling."
1856. Historische Landschappen."
1857. „Schets eener Geschiedenis der Nederlanden."
1858. „Ons Voorgeslacht."
1859. „Eene vede van driehonderd jaren."
1862. „De Kloosterorden in Nederland."
1863. „Oranje en zijn Keurvendel."
1865. „Kronyk der Kennemer vrijbuiters."
1865. „V o o r 3 0 0 jaren."
1872. „De Triomf der Piraten."
1873. „Alcmaria victrix."
1874. „Leidens wee en zegepraal."
1875. „De oude Schutterijen in Nederland."
1875. „Lauwerbladen uit Neerlands gloriekrans."
1884. „Een Lauwerkrans op des Zwijgers graf."

Is het noodig hier een pleidooi te doen voorafgaan ter verontschuldiging van Hofdij k's rijke scheppingsgaaf? Is vruchtbaarheid van den schrijver, 't zij als kunstenaar, 't zij als geleerde, niet de eenige, die dikwijls om duizend wijze redenen is
berispt? Zoo ja, dan moge een oud vriend van Hofd ij k ter zijner
verdediging mij ter zijne staan. „Onder onze letterkundigen van mid„delbaren leeftijd” — zegt P o tgie ter in 186o 1) — „kennen wij er
„maar weinigen, die zoo volhardend, zoo eerlijk, als hij, hebben ge„streefd beide, geest en gemoed, te ontwikkelen, en hartelijk
„hebben wij er ons in verheugd, zoo vaak wij de schare, die
„dit waardeerde, zagen aanwassen. Hij is met bedenkelijk hoofd„schudden door enkelen, lien de fortuin gunstiger was
„dan hem, voor veelschrijven gewaarschuwd; doch viel de
„vlugheid zijner veder, met weinige uitzonderingen, niet slechts
„uit maatschappelijke verplichtingen te vergoelijken, de
1) „Amsterdam in 1860” door E. J. Potgieter, „Kritische Studien” uitgegeven door J o h. C. Zimmerman, IIIe deel, Haarlem (1877), b1.189.
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„arbeid volstond veelal om zich te regtvaardigen ; elk z ij n e r
„geschriften getuigt van goede trouw, getuigt van
„g e w e t e n. Als van kindsbeen af nog altijd hartstogtelijk be„wonderaar der natuur en gelukkigst schilder van wie het
„minst van haren schoot vervreemdden, wijzigt zich allengs
„zijne eenzijdige bewondering der middeleeuwen en wint zijn
„blik, eindelijk tot onze zeventiende eeuw doorgedrongen, on„loochenbaar aan omvang.”
Met deze verdediging mag de dichter tevreden zijn. P o t.gieter is van veel te ernstigen zin, om ooit in eenig opzicht te
overdrijven, tenzij misschien in zijn protestantschen trots tegenover de Middeleeuwen. Inderdaad elk van H o fd ij k 's historirische geschriften „getuigt van geweten.” Een man met een
schilderachtigen stijl en eene grondige historische studie, als de
zijne, werd door verreweg de meeste Nederlandsche uitgevers
voor een Magnus Apollo gehouden. Bij elk herinneringsfeest, waar het nationalen roem gold, eischte men twee of drie
verhandelingen in proza en ettelijke verzen van hem. Het is
uiterst vereerend voor H o fdij k, dat hij telkens „met goede
trouw" en veel talent aan zoovele aanvragen wist te voldoen.
Treffend was het te zien, hoe in October 1874, bij het derde
eeuwfeest van Leiden 's ontzet, H o fd ij k met zijn „L eiden's
wee en z e g e p r a a 1" zich naast F r u i n 's ernstige nauwkeurige
studie over hetzelfde onderwerp plaatste, en welke verdiensten
hem ondanks zulk een geduchten mededinger moesten worden
toegekend. Fr u i n gaf de streng wetenschappelijke waarheid, en
wierp een nieuw licht op den persoon en het karakter van.
Burgemeester Van der W er ff; H o fd ij k was het om kleurrijke bijzonderheden te doen ; voor het overige volgde hij het
reeds in 1853 uitgegeven vertoog van Van V 1 o ten over deze
stof. Naast het sobere, nette verhaal van F ruin komt de teekenachtige voorstelling van Hofdijk, naast aanwinst voor de wetenschap aanwinst voor de kunst.
In het algemeen schijnt het mij, dat aan de „H i s t or ische
L and scha ppe n" en aan enkele hoofdstukken uit „O ns V oo rgeslac h t" de palm moet geschonken worden boven de andere
historische werken van H ofd ij k. De eigenaardige ontwikkeling
van den knaap en den jongeling spiegelen er zich helder in af.
Liefde voor de Nederlandsche natuur en den Nederlandschen
bodem, in de bosschen bij Alkmaar en in de school van Da-
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id J a cob van L e n n e p geleerd, liefde voor het schoone en
belangrijke van onzen nationalen grond bezielt voortdurend des
schrijvers pen. Hoe zou hij anders met zooveel geestdrift kunnen
spreken van „de Friesche Meiren, waar het breede watervlak
blauwt onder het verhelderend azuur, ...... waar het met
dicht en pluimig riet bewassen eiland het geheim verblijf verhult van den listigen otter ;" of van het „Beekberger woud, waar
de vele moerassige plekken als zoovele bloemgaarden zijn, de
blauwe vergeet-mij-niet voedende in de schaduw der goudgele
iris;" of van den „Hoek van Holland, waar de gezwollen Maasstroom en de wilde zee elkander het bezit van de dorre strandkaap betwisten." 1)
Wat de historische Landschappen zelven betreft, mij dunkt
noch aan de „Gr a fheu v el en te A lfen," noch aan „de Hun eschans aan het Uddeler Meir," noch aan den „Bouwval van Brederode," noch aan de „Preekstoel onder
Heilo," noch aan het „Jacoba-Prieel in het Haagsche
Bosch" de kroon te moeten toekennen, hoe schoon ook in de
bijzonderheden geteekend, maar aan het „H unebed te Rol de,"
het eerste tafereel uit de reeks. Schilderachtig rijst het reuzensteengevaarte bij maneschijn voor onze oogen, uitmuntend is het
leven der oirmenschen — gelijk ook in de eerste bladzijden van
„O ns \T oo rg e sl a c h t" 2) — geschilderd, waarbij de studien,
voor „A eddo n" gemaakt, goede diensten bewijzen. De schoonste bladzijde uit het „H. u n e bed te Rold e," waar H ofd ij k's
beeldende kracht en geduldige natuurstudie een meesterstuk
schiepen, doet ons tegenwoordig zijn bij een strijd uit den voorhistorischen tijd. Een onverschrokken jager bespiedt uit een
boomstam de bloedige worsteling van een bruinen beer en een
woudstier, en komt, na de nederlaag van den laatste, in een
hevig gevecht met den beer, waarin beiden bezwijken. Deze
bladzijde behoorde ieder Nederlander in de eerste de beste
bloemlezing te kunnen opslaan en genieten.
In de tweede plaats beproefde H o fdij k zijn geluk als dra1) „Inleiding" tot de „Historische Lands chappen." (1856).
2) Met uitzondering alleen van den naam Kvenen door Ho fd ij k, op
voorbeeld van Karl W einhol d, aan onze oirvaderen gegeven, daar Wei nhold zelf in 1859 („Die heidnische Todtenbestattung in Deutschland" — Sitzungsberichte der Wiener Akademie vom Jahre
18 5 9, Band XXIX) de stelling, dat de Kvenen (Finnen) de Hunebedden
zouden gesticht hebben, als onhoudbaar herroept.
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matisch dichter. Achtereenvolgens schonk hij zijnen vrienden,
den Rhetorijkers, en aan ons nationaal tooneel :
1851. „De laatste dag van Heemskerk's beleg."
1852. ,,Griffo, de Salier."
1854. „T h e d a."
1854. „De bloem der waereld."
1855. „De pr ,ofecy der Starren."
1858-1862. „Kennemer-Legenden, gedramatiseerd."
1858. „Vondel gekroond."
1860. 1) „Alkmaars beleg, 1573. Hist. dram. tafareel."
1867. „De vrouw van den vrijbuiter."
1868. „Een booze eed."
1874. „Een kroon op drie eeuwen. Lyr. dram. gedicht."

De Rhetorijkerkamer Laurens Jans z. Coster te Haarlem
vroeg hem om een drama van zijne hand, en zoo schreef hij :
„De laatste dag van Heemskerk's beleg" en „Griffo de
Salie r." Aan het beoogde doel beantwoordden deze stukken
volkomen. De Nederlandsche Rhetorijkers in zwarte rokken hebben H o fd ij k's verzen met geestdrift uitgesproken. De dichter
en de historische landschapschilder behaalden evenwel op dit
gebied slechts een s u c c e s-d'e s t i m e. Zijn episch-lyrisch talent
leende zich niet voor het drama. Zijn aanleg was in strijd met
de eischen van het tooneel. Het ging hem als zijn grooten meester Sir W alter S c o t t, wiens helden en heldinnen allen het
woord voeren met den fijnen humor of het pittig vernuft van
hun schepper. H o fd ij k's dramatische personen schitteren, als
het er op aankomt een fraai lyrisch gedicht voor te dragen,
maar waar zij voor eigen rekening spreken, voeren zij alien de
kloeke, beeldrijke taal van hun dichterlijken vader.
Men kieze een zijner beste dramatische gedichten : „Von del
gekroon d" (1858), en vergelijke dit met Van Len ne p's „E e n
di chter aan de Bank van Leening" (1867). Van Hofdijk
terstond een verrukkelijk lied :
„Kranst nu herfst-viool en aster
„Om den roemer en de fluit,
,.Want de Rijnsch e druive vast er
„Als een zee van paerlen uit ..... "

1) In dit jaar werd hij benoemd tot lid van den Raad dierzelfde Koninklijke akademie van Beeldende Kunsten, die hem vroeger een getuigschrift
van buitengewonen kunstenaarsaanleg had uitgereikt.
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en gedurig nieuwe, wegsleepende reden ter verheerlijking van
bouwkunst en schilderkunst, van muziek en dichtkunst. Maar
de karakters der handelende personen teekenen zich niet historisch en scherp af. Rembrandt, Van der Heist, Vondel,
Van C a m p e n spreken alien dezelfde taal, gesteld, slat deze vier
op het Sint-Lucas feest van 1653 elkander hadden kunnen ontmoeten. Bij Van Lennep is grooter eenvoud in de gesprekken
van Vondel met de zij nen. De historische waarheid spreekt uit
alle bijzonderheden. Bij Van Lennep streeft alles om zich te
vertoonen, zooals de werkelijkheid van 1668 er uitzag; bij Hofdij k schijnt alles lyrischer en verhevener dan de werkelijkheid
van 1653 geweest is.
In de laatste plaats dient er gewezen te worden op het werk
van den epischen en lyrischen dichter sinds 1853. Dat hij zijner
eerste roeping getrouw bleef, biijkt uit de volgende werken :
1854. „H e l e n e". (Episch gedicht),
1860. „Verspreide Gedichten", 2 deelen.
1861. „Zuid en Noord".
(Epische schets; bijeenkomst en gesprek tusschen Jacob y an Mae rlant en Melis Stoke).
1865. „Een echo uit 1 5 7 3".
1867. „Romantische poezy".
1880. „Mal y en en aster s". 2 deelen.
1881. „In 't harte van Java".
1884. „In het gebergte Di-Eng".
1886. „Dajang Soembi."

Uit dezen schat van poezie mag ik ten slotte alleen wijzen
op het geheel nieuwe. „Helen e", een epos uit den tijd, toen
de Noormannen onze kusten teisterden, bevat in forsche natuuren jachttafereelen Beene mindere schoonheden dan „A e d d o n,"
maar wij kennen reeds de kracht van den meester op dit gebied.
Ofschoon van zijne Balladen onder den titel : „K e n n e m e rland" (1850-1852) reeds gesproken is, mocht er hier nog vrij
wat heusche waardeering voor wezenlijke schoonheden van den
eersten rang in dezen overvloed van kleine kunstwerken volgen,
zoo ik niet de aandacht te vestigen had op iets zeer verrassends —
de vijf-en-zestigjarige dichter kiest zich eene geheel nieuwe
Java.
stof
Door het lezen en bestudeeren van De Jong e' s „Opkomst
van het Nederlandsch gezag in Oost-In die" 1) was hij
1) Zesde deel, 1872.
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nieuwsgierig geworden. Hij wilde Java van nabij kennen, en
begon zich uit loutere belangstelling in de zaak eene kleine
boekerij over alles wat „onze Oost" betrof, te verzamelen. Zijne
groote leermeesters waren Junghuhn en Vet h; J u n g h u h n,
die jaren lang de straffe stralen van Java's tropische zon trotseerde, om er bergen en rivieren te beschrijven ; V e t h, die in
de studeercel te Leiden met weergalooze vlijt en inspanning een
„J a v a" beschreef, alsof hij er geboren ware en altijd geleefd
hadde. Daarenboven las H o fd ij k alle reisbeschrijvingen, die
hij kon ontdekken, en gevoelde hij zich welda op Java geheel
thuis. In de natuur van zijn vaderland, in de Kennemer duinen,
op de Geldersche heuvelen, zelfs in den vreemIe, op Duitsche
bergen en in Duitsche bosschen, droomde hij van Java, en herschiep hij het hem omringende tot het nooit aanschouwde. Een
onweder in het Ahrthal, een morgenstond op den Brocken, een
avondrood te Canstadt bezielden hem — hij wilde Java schilderen in zijne werkplaats te Amsterdam.
„In het „voorbericht" voor het in 1881 verschenen gedicht
„I n 't harte van J a v a", noemt hij zelf zijne bronnen : J u n gh u h n, Vet h, reisbeschrijvingen van Van Door n, B u d din g,
nog een legio anderen, tijdschriften over onze Oost, krijgskundige geschriften over de oorlogen op Java, vertalingen van
Javaansche gedichten, benevens plaatwerken en photographieen.
Zoo voorbereid door eene studie van zeven jaren, durfde hij
zich aan den arbeid begeven. Het eerste opmerkelijke verschijnsel is, dat H o fd ij k „onder den indruk van Ham erling's
„K o n i g von S i o n" zijn nieuw Oostersch heldendicht in hexameters heeft geschreven, als hij zelf getuigt 1); terwijl hij er bijvoegt, dat hij den hexameter niet op angstvallige wijze" zal behandelen, zooals het behoort, wanneer hij uit het Grieksch in
het Nederlandsch wordt overgebracht. Hij wenscht zich eenige
vrijheid, verlangt „rekening te houden met de eigenaardigheden
zijner taal," waar hij als „Nederlandsche dichter een uitheemsch
metrum inheemsch poogt te maken." Mij dunkt, dat bier een
„H a n c venia m d a m u s !" mag worden uitgesproken, onder
voorbehoud evenwel, dat de Nederlandsche dichter er met smaak
gebruik van make.
„In 't hart e van Ja y a" laat een overweldigenden indruk
na. De dichter heeft met bijna onoverwinnelijke moeielijk1) Voorbericht van „In 't harte van Java."
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heden geworsteld. Hij koos den tijd zijner handeling omstreeks
1677-1678, toen J a n Ma at suyk e r hoofdbestuurder was der
Compagnie, toen onlusten in het rijk van Mataram den grijzen
Hollandschen Opperbestuurder gelegenheid gaven vasten voet
te verkrijgen in 't harte van Java. Met bewonderenswaardige
volharding zijn tal van getuigenissen geraadpleegd in schrift en
beeld, om eene volledige voorstelling te verwerven van het geheele eiland, van zijne planten-, dieren- en menschenwereld in
het laatste vierdedeel der zeventiende eeuw. De kennis, door
H o fdii k in dit gedicht zonder eenige vertooning geopenbaard,
is zoo ongemeen en zeldzaam, dat hij daardoor reeds aanspraak
had op buitengewone onderscheiding.
Het is waar, dat hij wel eens wat al te zOrgeloos met het
metrum speelt, dat hij zijne hexameters alleen door den toonslag, niet door juiste aaneenschakeling van lange of korte lettergrepen genietbaar maakt; het is waar, dat zijne helden, de
priester K a dj o r a n, de schoone Maher a, des priesters dochter,
de Madoereesche Prins Tr oeno-Djoj o, de Ambonees kapitein
J o n k e r, het Javaansche paar Sin i en K r a n g s a, de keizer
van Mataram, A m a n g k o e-r at en de kroonprins A no e m in
hunne gesprekken iets Westersch doen doorschemeren ; dat de
Javaansche gelieven in hunne koozerijen iets teeder-bekoorlijks
doen gevoelen met de nuchtere Javaansche waarheid in bedenkelijken strijd. Inderdaad dit is waar. Doch hadde de dichter
eenvoudig in zijn gloed- en kleurrijk proza gesproken wat hij
hier in rijke verzenstroomen uitstort, dan nog zou „I n 't ha rte
van Ja y a" eene machtige kunstschepping geweest zijn, die aanspraak mocht maken naast „Ma x H a v el a a r," „naast „A k b a r,"
met de hoogste eer te worden genoemd.

„I n 't harte v an J a v a" werd opgedragen aan zijne derde
echtgenoote W. F. Horn. Zijne tweede, moeder van twee zonen
en eene dochter, ontviel hem in 1867. Hij hertrouwde in 187o,
en getuigde in 188o van zijn echtelijk geluk bij de toeeigening
van zijn Javaansch epos :
„Het zal mijn zwanenzang wel zijn,
„Daarom zij hij U opgedragen
,,Die my des levens najaarsdagen
„Verhelderd hebt met zonneschijn" . . • •
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Het was zijn zwanengang nog niet. Er volgde nog — als
reeds bleek : „In het g e b e r g te D i-En g" en eindelijk nog een
derde Javaansche schepping: „Daj ang S oe m bi" (1887). I)
Overigens ging het leven van den minstreel van Kennemerland rustig voort, steeds Leeraar aan het gymnasium te Amsterdam, terwill zijne jaren klommen tot zeventig. In alle opzichten
welverdiend en passend was de hulde die op den 27 sten Juni 1886,
toen hij den zeventigjarigen ouderdom bereikte, hem door leerlingen, vrienden en kunstbroeders werd gebracht. Nog menig
onzer heugt de morgen van den feestdag in de groote zaal van
Felix Merit is te Amsterdam. Terwij1 twee vorstelijke onderscheidingen hem verrasten — de orde van den Nederlandschen
Leeuw en de Leopoldsorde — stemde ieder in met de hartelijke
en welsprekende woorden van een zoo geniaal oud-leerling als
de hoogleeraar Mr. H. P. G. Qu a c k, die op dichterlijke wijze
deed uitkomen, welke eene opwekkende, frissche geest het onderwijs van H o fdij k als leeraar aan het Amsterdamsche Gymnasium kenmerkte.
Van vele zijden bleek hem dien morgen, hoe in Nederland
zijn dichterlijke arbeid werd gewaardeerd. Het was een schoone
feestdag, besloten met een maaltijd in de nabijheid der duinen
van Santpoort, waar allerlei kransen hem werden geboden, waar
zijne vrienden uit Zuid-Nederland op waardige wijze werden vertegenwoordigd door den Gentschen hoogleeraar Paul Fr é d é r i c q.
Met September 1886 had hij tevens zijn hoogst eervol ontslag
uit zijne betrekking aan het Gymnasium in de hoofdstad verworven. Wel bleef het steeds zijn plan, zijn liefste wensch, om
zijne laatste levensdagen in den schoot der schoone natuur door
te brengen, die hij van kindsbeen of zoo hartstochtelijk had
liefgehad, maar allerlei omstandigheden verhinderden hem
1) Had de dood de hand des meesters niet verstijfd, er was kans op nog
een vierde Javaansche kunstschepping geweest. In 1886 gaf hij den uitgever
T j. van Holkem a eenige bladzijden schrifts met den titel : „A n d o r a.
Een Javaansche Roman." Het is er bij gebleven, er is onder zijne
schriftelijke nalatenschap slechts 47 pagina's handschrift van dezen roman
gevonden. Door de zorg van den uitgever werd ik in staat gesteld het begin
van dat onvoltooide boek te lezen, juist een vel druks vormend. Er valt
reeds in deze zestien bladzijden iets fraais te bewonderen — de zeer juiste
schildering van een landschap in de Preanger, van een dansfeest, met r onggengs en publiek. In dezen geest voortgezet, ware de roman een voortreffelijk werk geworden.
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lien wensch gehoor te geven voor de lente van 1888.
Met Mei te Arnhem gevestigd, beleefde hij in Gelderland
maar een voorjaar, maar een zomer. Nog steeds aan den arbeid,
schreef hij onder bitter lijden zijn laatste studie voor het tijdschrift „Nederland": „Spa njes Felicissima Armadaas,"
nadat hij weinige weken vroeger een hoogst eigenaardige bijdrage aan
„de(n) Gids" had afgestaan: „De Kennemer Avon turier,"
De dood verraste hem te midden van zijn arbeid, v66r nog de
Augustusmaand van 1888 geeindigd was. Zijn stoffelijk overschot rust op het schoone kerkhof te Rozendaal, waar reeds
twee Nederlandsche dichters, geliefd door hun yolk als hij, waar
reeds D e Gen es t et en Ter Haar werden begraven.
Met H o fd ij k is een hoogst eigenaardig, karaktervol kunstenaar heengegaan. Zijne groote verdienste is zijne altijd warme
geestdrift voor kunst en vaderland. Van zijne jeugd tot zijn
ouderdom is hij kunstenaar geweest en kunstenaar gebleven. Hij
heeft in zijne jeugd K en n em e r 1 a n d door zijne zangen beroemd gemaakt, behoefde als L a n d s c h a p s c h i 1 d e r met de
pen geen enkel Nederlandschen schrijver als zijn meerdere te
huldigen; heeft als wakker en geestrijk staatsburger al onze n at io n ale glorie in welsprekende woorden aan het levend geslacht verhaald ; de Rethorijkers aan zich verplicht ; in velerlei
e pisc he sch ep ping onze bewondering verdiend; heeft als
grijsaard met nieuw vuur zich op de studie van „o nze Oos t"
toegelegd, en ons plotseling, verrast door zijne landschapsschildering van Java en van den Dien g.
H o fd ij k was alles aan zichzelf verplicht. Hij heeft alleen wat
lager onderwijs genoten, het overige deed hij zelf. Zijne historische studien mogen de historische wetenschap zelve geene
nieuwe vorderingen hebben doen maken, geen Nederlandsch
schrijver onzer eeuw heeft met zoo aanhoudende opgewektheid
al, wat Holland aan roem en glorie bezit, gewaardeerd en geprezen. P o t g i e t e r getuigde : „Onder onze Letterkundigen ken
„ik er maar weinigen, die zoo volhardend, zoo eerlijk als hij
„hebben gestreefd beide geest en gemoed te ontwikkelen. 1k
„verheug er mij over, dat zijn naam en zijn werk thans door
„het geheele vaderland worden gewaardeerd."
H o fdij k heeft dertien jaren langer dan Pot gi e t e r geleefd,
maar geen enkel uur ging in dat tijdvak voorbij, waarin hij zijne
aanspraken op dezen zeldzamen lof niet ten voile heeftgehandhaafd.
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1829. (Eerste niet in druk verschenen gedicht :) Epos op het
„Klooster te Egmond" door den dertienjarigen knaap begonnen, maar niet voltooid.
1839. (Eerste in druk verschenen gedicht : „Tegenklank" op het
gedicht : „Het graf en de liefde" van Louise Heldring.
Dit laatste verscheen in den Geldersche(n) Almanak voor
1837, Hofdijk's „Tegenklank" in dien voor 1839.
1839. (Eerste opstel in proza :) „Voorbericht" voor „Rosamunde."
1839. „Rosamunde; Romantisch Dichtstuk." Te Amsterdam, bij
J. Immerzeel Junior, 1839, gr. 8°. (Met eene steendrukplaat van M. M o u r o t.)
1840. „Egmond in 1004 en 1021. " Alkmaar, H. J. van Vloten,
1840, gr. 8°.
1842. „De Bruidsdans. Een lied van den Minstreel van Kennemerland." Alkmaar, G. K. van der Paauw, 1842, 8°.
1848. „Bede voor het Volk van Nederland in de dagen van
Europa's beroering." Haarlem, A. C. Kruseman, 1848, gr. 8°.
1848. „Wee over de aard ! Toonen des Tijds." Haarlem, J. J.
van Brederode, 1848, gr. 8°.
1849. „De Jonker van Brederode. Met een brief aan den Uitgever van Mr. J. van L e n n e p." Amsterdam, P. Kraay
Junior, 1849, gr. 8°.
1849. „Een Kunstenaars-idylle." Haarlem, J. J. van Brederode,
1849, roy. 8°.
1) Bijdragen in tijdschriften, almanakken of prachtwerken blijven onvermeld, om al te groote uitvoerigheid te mijden.
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1850-52. „Kennemerland. Balladen." Haarlem, J. J. van Bre-.
derode, 5 deelen, post 8°. met platen.
Tweede uitgaaf, aldaar, bij denzelfde, 1853.
Derde herziene en vermeerderde druk, Maassluis, J. van der Endt
1876, post 8°.

1851. „De laatste dag van Heemskerk's beleg (1359). Historisch-dramatisch Gedicht." Haarlem, A. C. Kruseman,
1851, gr. 8°.
Tweede druk, Haarlem, Erven Loosjes, 1857, post 8°.

1852. „Aeddon. Een Epiesch Gedicht met tien op koper geetste platen door K. F. Bo mble d." Delft, N. J. Overvoorde, 1852, roy. 8°.
1852. „Griffo de Salier. Dramatisch Gedicht." Haarlem, A. C.
Kruseman, 1852, post 8°.
Tweede druk, Amsterdam, Gebroeders Binger, 1858, post 8°.
Derde titeluitgaaf. Leiden, D. Noothoven van Goor, 1861, post 8°.

1853-56. „Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Voor
gymnasien en zelfonderricht." Amsterdam, Gebroeders
Kraay, gr. 8°.
Van 1856 tot 1888 zeven drukken.

1854. „Theda" Amsterdam, L. F. J. Hassels, 1854, post 8°.
185 4. „Helene." Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1854, gr. 8°.
(Met portret van W. St eelin k, titelvignet van W. J.
H o fd ij k en platen van Ch. Rochus se n.)
Tweede druk. Aldaar 1862, Kl. 8°.

1854. „De bloem der waereld." Amsterdam, G. W. Tielkemeijer, 1854, post 8°.
1855. „Het doode kind. Een omtrek uit den watersnood. Ten
voordeele der noodlijdenden door den watersnood." Amsterdam, G. W. Tielkemeijer, 1855, gr. 8°.
1855. „Aan den Koning. Eene stern uit de hoofdstad." Amsterdam, M. H. Binger & Zn., 1855, gr. 8°.
1855. ,,De profecy der starren." Verscheen in eene verzameling
dramatische poezie en afzonderlijk. Amsterdam, L. F. J.
Hassels, 1855, gr. 8°.
1856. „Eene fantazy uit de werkelijkheid." Amsterdam, J. C.
Loman Junior, 1856, gr. 8°.
1856. „Het Nederlandsche yolk, geschetst in de verschillende
tijdperken zijner ontwikkeling." Amsterdam, Gebr. Kraay,
1856, gr. 8°.
Van 1856 tot 1888 Brie drukken.
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1856. „Historische landschappen." Haarlem, A. C. Kruseman,
1856, gr. 8°.
Tweede druk, Amsterdam, G. L. Funke, 1873, post 8°.

1857. „Schets van de geschiedenis der Nederlanden. Opgehelderd
met afbeeldingen." Amsterdam, Gebroeders Binger, 1857,
roy. 8°. (Met houtgravuren en kaarten).
Van 1857 tot 1888 drie drukken.

1857. „Antwerpen's Citadel. Een schetsboek uit de drie en
twintig dagen." Amsterdam, Gebr. Binger, 1857, post 8°.
1858-62. „Kennemer-Legenden gedramatizeerd." Amsterdam,
L. F. J. Hassels, 1858-62, gr. 8°.
1858-64. „Ons Voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd." Haarlem, A. C. Kruseman, 1858-64, 6 din. roy.
8°. met platen.
Tweede druk, Leiden, P. van Santen 1873-75. 6 dln. roy. 8°.
met platen.

1858. „Vondel gekroond. Lyrisch-dramatisch Gedicht." Amsterdam, Gebr. Binger, 1858, roy. 8°.
1859. „Eene vede van driehonderd jaren. Historische monographie." Amsterdam, Seyffardt's Boekhandel, 1859, gr. 8°.
met platen en kaarten Verscheen in het Verslag van het Gymnasium te Amsterdam
cursus 1858-59.

186o. „Ten vierdag gerechtigd. Feestrede gehouden te Alkmaar,
8 October 186o." Alkmaar. Joh. Roem, 186o, gr. 8°.
186o. „Verspreide Gedichten." Amsterdam, L. F. J. Hassels,
1860, 2 deelen, post 8°.
186o. „Alkmaars beleg. MDLXXIII. Historiesch-dramatiesch
tafereel." Amsterdam, L. F. J. Hassels, 186o, roy. 8°.
186o. „Amsterdam in 186o. Met platen van J. Hil ver din k."
Amsterdam, F. C. Bflhrman, 186o, roy. 8°. Iste en 2de
afleveringen met platen in kleurendruk.
186o. Mededeelingen omtrent Matthias Claudius. Groningen,
A. L. Scholtens, 186o, 8°.
1861. „Zuid en Noord." Amsterdam, L. F. J. Hassels, 1861,
gr. 8°. met in hout gegraveerde plaat naar C h. R o c h u sse n. (Epische fantasie. Qntmoeting van Maerlant en
Melis Stoke).
1861. „De kroon van Willem den Goede." Amsterdam, L. F. J.
Hassels, 1861, roy. 8°. met plaat in steendruk.
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1861. „Een Amsterdamsch lied." Amsterdam, L. F. J. Hassels,
1861, gr. 8°.
1862. „Kantteekeningen op Alberdingk Thijm's Strijdschrift ten
gunste van grondwet en geschiedenis." Amsterdam, Erven
H. van Munster & Zoon, 1861, gr. 8°.
1862. „Toelichting der tafereelen uit de geschiedenis der ontwikkeling van het Nederlandsche Volk in de Kunstzaal
der Maatschappij Arti et Amicitiae." Amsterdam, Gebr.
Binger, 1862, roy. 8°.
1862-64. „De Kloosterorden in Nederland historisch onderzocht en geschetst." Met afbeeldingen door D. van der
Kellen Jun. Haarlem, A. C. Kruseman, 1862-64, drie
stukken, roy. 8°. met platen in steendruk.
1863-67. „Oranje en zijn Keurvendel in 1572." Met zestien
groote kunstplaten naar aquarellen van den kunstschilder
J. Hi 1 v e r d i n k, Kleurendruk van Emrik & Binger te
Haarlem. Utrecht, L. E. Bosch en Zoon, 1863-66, gi. 4°.
1864. „Het nationaal Monument. Waardeering van het advies
der gedeputeerde cornmissie. Een antwoord voor de
heeren C. Vosmaer c. s." Amsterdam, de Erven H. van
Munster & Zn., 1864, gr. 8°.
1865-70. „Kroniek der Kennemer Vrijbuiters." Amsterdam,
L. F. J. Hassels, 1865-7o, gr. 8°. met uitslaande plaat
in kleurdruk.
,
Nieuwe uitgaaf, Amsterdam, G. L. Funke, 1872, gr. 8°.

1865. „Een Echo uit 1573. Gedicht." Utrecht, L. E. Bosch &
Zn. 1865, roy. 8°.
Tweede druk, Haarlem, A. C. Kruseman, 1873, roy. 8°.
1865-72. „Geschiedenis des Nederlandschen Volks. Een hand-

boek voor het onderwijs en zelfonderricht." Amsterdam,
C. van Helden, 1865-72. 3 stukken roy. 8°. met kaarten
1865-71. „Voor 30o jaren. Historieschilderingen uit Neërlands
vrijheidskrijg." Utrecht, Kemink & Zoon, 1865-71. Met
elf platen in kleurdruk, roy. 8°.
De elf schetsen, ieder met eene plaat, werden later afzonderlijk
uitgegeven order de titels:
1. Een samenkomst te Spa.
2. Vergaderingen te Brussel.
3. De Bedelaars.
4. Het verraad eens Konings.
5. Een verlaten huizing.
13
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6. De Maraan.
7. De Oranjelinde to Dillenburg.
8. Nunc aut Nunquam.
9. Een rechtsmoord.
10. Een Schandzuil.
11. De Pelikaan.
Nieuwe uitgaaf, o. d. t.: Historie-schilderingen nit Neerlands vrijheidskrijg, Utrecht Kemink & Zoon, 1876, roy. 8°.

1867. „Het Rapport der Raadscommissie, benoemd in de vergadering van 19 December 1866, op den toetssteen gebracht." Amsterdam, C. van Heiden, 1867, gr. 8°.
1867. „Romantische Poezy." Amsterdam, Gebr. Kraay 1867, gr.
8°. Met drie staalgravuren.
1867. „De vrouw van den Vrijbuiter. Historiesch drama." Amsterdam, Loman & Verster, 1867, 8°. Met eene plaat.
1868. „Een booze eed. Historiesch drama." Amsterdam, Loman
& Verster, 1868, gr. 8°.
1868. „Van Lennep herdacht. Eene allegorie." Amsterdam, de
Erven H. van Munster & Zoon, 1868, roy. 8°.
1872. „De heilige strijd. Nederlands vrijheidsoorlog aan Neerlands Volk verhaald." Tiel, H. C. A. Campagne, 1872, gr. 8°.
Nieuwe uitgaaf, aldaar, bij denzelfde, 1874, post 8°.

1872. „De triomf der Piraten. Een feestgave bij Nederlands 3de
jubilee." Amsterdam, G. L. Funke, 1872, gr. 8°. met platen.
Tweede uitgave. Aldaar 1872, kl. 8°.

1873. „Alcmaria Victrix. Kronijk van Alkmaar's beleg in
1573. Met portret van Burgemeester Van Teylingen en
eene plaat in kleurendruk, voorstellende, Alkmaar tijdens
het beleg," Alkmaar, H. Coster & Zoon ; Amsterdam, Jan
Leendertz, 1873, gr. 8°.
1874. „Brielles gedenkdag op Neerlands derde Jubilee." Brielle,
J. J. Hofstede, 1873, roy. 8°. met titeivignet en drie platen.
1874. „Een kroon op drie eeuwen. Lyriesch-dramatiesch Gedicht." Amsterdam, de Erven H. van Munster & Zoon,
1874, roy. 8°.
1874-75. „Gedenkboek van de feestviering ter gelegenheid der
25-jarige Regeering van Z. M. Willem III" Haarlem, de
Erven F. Bohn, 1874- 75, imp. 8°. met twee uitslaande
platen in kleurendruk.
1874. „Leidens wee en zegepraal." Leiden, P. van Santen, 1874,
roy. 8°. met platen en kaarten.
1874. „Oranje en zijn keurvendel in 1572. Geschetst voor
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't jonge Nederland." Leiden, D. Noothoven van Goor,
1874, post 8°. met zeven gekleurde platen.
1874. „De Bouwval van Brederode." Amsterdam, G. L. Fu.nke,
1874, 8°.
1874. „De helden van den opstand in 1572 geschetst voor 't jonge
Nederland." Leiden, D. Noothoven van Goor, 1874,
8°. met platen.
1874. „De strijd onzer vaderen tegen Spanje." Tiel, H. C. A.
Campagne, 1874, 8°. Met platen.
Tweede druk. Amsterdam, H. C. A. Campagne 1899, 8°. met pl.

1874. „Het Jacobaprieel in het Haagsche bosch." Amsterdam,
G. L. Funke 1874, 8°.
1875. „De oude Schutterijen in Nederland. Opgedragen aan
Z. M. den Koning." Utrecht, Kemink & Zoon, 1875,
roy. 8°. met 15 gravuren en 15 vignetten tusschen den tekst.
1875. „Lauwerbladen uit Neerlands gloriekrans. Opgedragen aan
Z. M. den Koning." 's-Gravenhage, Joh. Ykema, 1875—
1878, roy. 8°. met platen in kleurendruk.
1878. „Amsterdam's opstanding 26 Mei 1578. Een historiesch
tafereel." Amsterdam, Jan D. Brouwer, 1878, roy. 8°.
1879. „Aan Neérlands Koningin." Utrecht, C. van der Post Jun.
1879, post 8°.
1879. „Een lijkkrans op een Vorstengraf." Amsterdam, Jan
Leendertz, 1879, roy. 8°.
1880. „Malven en asters. Gedichten." Amsterdam, L. F. J. Hassels, 188o, twee deelen gr. 8°.
1880. „Willem Frederik Hendrik, Prins der Nederlanden. Eene
levensschets." Met portret en fac-simile, Haarlem, H. D.
Tjeenk Willink, 188o, roy. 8°.
1881. „In 't harte van Java. Met in koper geetst portret door
P. J. Arendzen." Amsterdam, Scheltema & Holkema,
1881, roy. 8°.
1884. „Uit velerlei gaarde bijeenverzameld door W. J. H o fd ij k."
Met 10 staalplaten. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1884, 8°.
1884. „Een lauwerkrans op des Zwijgers graf." 's-Gravenhage,
Charles Ewings, 1881, roy. 4°. met platen, muziekstuk
en autograaf.
1884. „In het gebergte Di-Eng. Opgedragen aan H. M. de Koningin." Beverwijk, D. S. Slotboom, 1884, imp. 8°.
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1887. „Dajang Soembi. Eene Javaansche Legende." Amsterdam,
Tj. van Holkema, 1887, imp. 8°.
1887. „Eene bijdrage in : Bloemgefluister. Kleine Gedichten."
Amsterdam, Jacques Dusseau, 1887, kl. 8°.
1888. „De Kennemer Avonturier" in „de(n) Gids" van Augustus 1888.
1888. „Spanje's Felicissima Armadaas" in „Nederland" van
September 1888.
1888. „Weldadigheid. Op muziek gezet door Rich. H o 1." Alkmaar, P. Kluitman 1888, 4°.
1891. „Een graf onder den meidoorn. Voor solo-stemmen en
Koor met pianobegeleiding van H. C. He 11 e m a n," 's-Hage,
G. H. van Eck 1891, 4°.
1901. „Natuurstemmen. Bloemlezing uit de poezie van W. T.
H of d ij k," Arnhem, Ybe Ybes Oz Co., 1901, 8°.
1...,....,...,,,,....,....,....,-,....W....-■-....-^

GESCHRIFTEN IN SAMENWERKING MET ANDEREN
UITGEGEVEN.

1852-61. MR. J. VAN LENNEP en W. J. HOFDIJK, „Merkwaardige kasteelen in Nederland." Amsterdam, G. W. Tielkemeijer. 1852-1861. roy. 8°. 6 deelen met gekleurde
platen en banierkaarten.
Tweede druk, door W. J. HOFDIJ K. Leiden, E. J. Brill en S. C
van Doesburgh, 1881-1884, 3 deelen, roy. 8°. met gekleurde platen
en wapenkaarten.

1858-60. W. J. HOFDIJK e n M. P. ROSMADE, „Ons Volk
in zijne historie romantiesch geschilderd." Amsterdam,

Gebr. Binger, 1858-60. r serie, drie deelen, gr. 8°.
met platen.
Dit werk is uitsluitend door Hosmade (ps. van E. Masdor p) onder
toezicht van H o fd ij k geschreven. Verschenen zijn drie deelen: „De
Heidenpriester van Harrago" (2 dln.) en ,,Het Gouden Kruis" (1 deel).

1859. S. J. VAN DEN BERGH en W. J. HOFDIJK, „Gedenkboek der oprichting van het Monument op den Dam to
Amsterdam." Dordrecht, 1859, H. Lagerwey, roy. 8°.
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1870. W. J. HOFDIJK en L. F. J. HASSELS, „Keurgarve.
Verzameling van gedichten, geschikt voor declamatie."
Amsterdam, Jan Leendertz, 187o, 2 deelen, post 8°.
Zeven drukken.
1875-81. P. J. ANDRI ESSEN en W. J. HOFDIJK, Panorama
van Nedrlands verleden." Deventer, A. J. van den Sigtenhorst, 1875-1881, roy. 8°. met 8 platen.

MARK PRAGER 14:ENDO.

„Ich habe nicht gehofft, gestrebt vergebens,
„Mir bliihen Weib und Kind so hold und treu."
CHAMISSO.

Toen de rijkbegaafde schrij ver van „P e t e r S c h 1 e m i h 1"
een armen zwerver schilderde, die aan den duivel zijn schaduw
verkocht voor een handvol goud, toen hij hem wanhopend met
zevenmijls-laarzen over de oppervlakte der aarde deed ronddolen, om het verlorene te zoeken, dacht hij aan zijn eigen
zonderling lot. — Geboren in Frankrijk, door Duitschland dwalend, vond hij geene vaste plaats om er rustig te leven. Reeds
maakte zijn „Peter Schlemihl" alom opgang (1813), voordat
hij zijne bestemming bereikte in eene wetenschappelijke reis
condom de wereld.
Teruggekeerd in Berlijn, werd hij met eene wetenschappelijke
betrekking begunstigd, huwde hij eene Duitsche vrouw, en
besloot nu voor goed in het Duitsch te denken en te
dichten. Zijn huwelijksgeluk besliste over de taal, waarin hij
schreef. De alom bekende auteur van de liederen, die door heel
Duitschland onder de titels: „Frauen -Liebe" en L ebenslieder" geliefd zijn, was tot rust gekomen. Hij staakte zijne
zwerftochten en jubelde:
„Ich habe nicht gehofft, gestrebt vergebens,
„Mir bliihen Weib und Kind so hold und treu."

Er is, dunkt mij, eenige overeenkomst tusschen het lot van
Louis Charles Adelaide de Chamissode Boncourt, in
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Duitschland gewoonlijk Adalbert von Chamisso genoemd,
en den Nederlandschen humorist, die zich onder den naam van
den „ouden heer Smits" zooveel duizenden vrienden in ons
vaderland verwierf.
Beider dichterlijke aanleg en dichterlijke scheppingen wijken
ver uiteen, maar beider lotgevallen vertoonen iets overeenkomstigs. Chamisso was een Franschman, die als knaap naar
Duitschland werd verplaatst, en eerst langzaam het nieuwe Vaderland lief kreeg — Lind o, een Engelschman, die als jongen
naar Frankrijk en Duitschland moest vertrekken, die naar Nederland kwam, om er eene betrekking te vinden, maar zich niet
terstond aan het nieuwe land zijner inwoning hechtte. Doch
beiden, Chamisso in Duitschland, Lin do in Nederland, worden oprechte vrienden van het nieuw aangenomen vaderland,
nadat zij een gewenschten werkkring en een lief tehuis hebben
gevonden; de F r a n s c h e naam van den een, de E n gel s c h e
van den ander, worden om strijd beroemd in de geschiedenis
der Duitsche en Nederlandsche letteren.

I.
Mark Prager Lindo werd den 19 den Februari 1819 te Londen geboren. I)
Op zijn zevende jaar vertrok hij met zijne ouders naar Boulogne. Hij bezocht daar eene Engelsche kostschool. Wat hij er
ondervond, heeft hij naderhand in eene zijner novellen verteld.
Deze novelle: „De geschiedenis van een Gentleman"
verscheen in 1862, en bood zekere overeenkomst aan met eene
andere „L e Salt imbanqu e," in 1859 verschenen. 2) In beide
komt eene Duitsche badplaats Pumpenheim, in beide eene En1) Met é é n e uitzondering is er niet veel over Lindo geschreven. Van
Vloten („Geschiedenis der Ned. Lett." 1871 — en: „Dicht en
Ondich t," Proza II) stipte op een halve pagina al het bekende aan. De
Keyser („Bloemlezing," 1877) is nog beknopter; L. Leopold (,,Ned.
Letter k.," 1882) besteedt eene geheele bladzijde aan dit werk ;Jonckbloet
(„G eschiedeni s," VI, 1886) noemt alleen
z ij n naam.
ITitmuntend, uitvoerig en rijk in bijzonderheden is de „L evensschet s'van Lodew ij k Mulder (1877) voor het eerste deel der „K ompleete We rken van den ouden heer Smits."
2) Beide in den „Nederlandsche(n) Spectator."
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gelsche kolonie. Het is evenwel duidelijk, dat in „De Ge schi edenis van een Gentleman" eene herinnering nit Boulogne,
en de Engelsche kostschool aldaar, door den knaap bezocht,
wordt ingevlochten.
„Als ik den Hollandschen lezer mededeel, hoe het daar toe„ging” — zegt hij — „overvalt mij de angst, dat men mij van
„overdrijving en onwaarheid betichten zal; maar ik kan niet
„antlers, dan verklaren, dat, hetgeen ik vertel, geheel naar het
„leven geschetst is, — zooals het was eene kleine dertig jaar
„geleden op zulk eene school en zoo als het nog (1862) hier
„en daar is op Engelsche Instituten." 1)
De kostschoolhouder was een domine, te gronde gericht door
beursspeculatien, en levende van eene kost- en dagschool te
Boulogne. Men ontbeet er te zeven uur des morgens, de domine
las een hoofdstuk uit den Bijbel, en de jongens mochten spelen
tot negen uur. Dan begon de les. De domine kwam in zijden
toga en opende met een: „Laat ons bidden." De jongens probeerden altijd de „nieuwelingen" aan het lachen te maken gedurende het gebed. Dan volgden strafoefeningen over misdrijven
van den vorigen dag. De domine was gewoon de jongens met
eene roede op den blooten rug te kastijden, tot het bloed er bij
neerliep. „En ik ver zek er u, dat het w aa r is," schrijft de
drie-en-veertigjarige auteur, als hij eene dergelijke strafoefening,
op zijn persoon bedreven, verhaalt. Tevens doet hij uitkomen,
hoe een Fransch leeraar hem met tranen in de oogen helpt, als
hij bij de pomp staat, om zijne pijnen door een frisschen dronk
te verdrijven.
Voor het overige werd in die school gestudeerd in een Latin
G r a m m a r, die men van buiten moest leeren. Men deed wat
aan geschiedenis en cijferen, terwiji alleen de Fransche en
Duitsche les eenige afwisseling bezorgden. Wat karaktervorming
aangaat, de jongens moesten goed gekleed en net aan tafel
komen, want de domine, de ranselende domine, was gewoon te
zeggen: „Cleanliness is next to Godliness." Onder de
knapen heerschte bijna dezelfde barbaarschheid. Zij ranselden
elkander bont en blauw, terwiji de ondergeschikte leeraars in
het geheel geene orde konden 'louden.
Het zou gewaagd zijn uit de onvoltooide novelle: „G e s c h i e1) „K ompleete Werke n," uitgegeven door Lod. Mulder, IV (1878),
bl. 392 en volg.
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de n i s van een g e n t l e m a n" of te leiden, dat de daarin geschilderde ouders van den mishandelden knaap vader en moeder
waren van den auteur. Zooals zij daar optreden, maken zij den
indruk van geruineerde aristocraten, die zich door de wreedste
zelfzucht onderscheidden. Ook zou het niet aangaan te besluiten,
dat het hier meegedeelde omtrent des jonkmans vertrek van de
school en zijn verder studeeren bij afzonderlijke onderwijzers
voor historisch moet opgevat worden. Het eenige, wat ons omtrent de lectuur van den knaap gezegd wordt, dat hij voor straf
in zijns vaders boekerij wordt opgesloten, en daar kennis maakte
met Rabelais, Shakespeare, Voltaire, Rousseau, Byron
en S h el 1 e y, zou misschien eene kern van waarheid kunnen
bevatten.
De jonge Mark vertrok met zijne ouders naar Dusseldorf en
bezocht er realschule en gymnasium. Omtrent zijn verblijf in
deze stad heeft hij zich het een en ander herinnerd, toen hij
zijne novelle: „Le Sa 1 ti m b anque" schreef. In het zevende
hoofdstuk dezer vertelling geeft hij de beschrijving van de vermaarde stad Pumpenheim, die vrij wat naar Dusseldorf in het
tijdvak van 183o tot 1840 zweemt. Daar de jonge L in d o er tot
zijn negentiende jaar vertoefde, schildert hij ons met zijn eigenaardigen humoristischen glimlach, hoe de stad er uitzag in
zijn tijd :
„Iedereen kent de beroemde Duitsche schilderschool te
„Pumpenheim ... .
„De residentie is een vriendelijk stadje, met ruime straten,
„een ouderwetsch stadhuis, en het vorstelijk paleis, schuilende
„achter een ijzeren hek in een schoon park, dat tot openbare
„wandelplaats dient, en waar des zomers in een open houten
„paviljoentje het muziekkorps van het vorstelijk grenadier-regi„ment geregeld een paar malen in de week speelt, terwijl de
„Pumpenheimers aan kleine tafeltjes in het rond zitten, verba„zende hoeveelheden „Ki rsc hk uc hen” en koffie verslinden,
„en het gekletter der sabels van de heeren officieren van het
„garnizoen op de grindpaden slechts geevenaard wordt door het
„gerammel der domino-steenen op de groen geverfde tafeltjes.”
„Daar verzamelt zich de b eau-monde en de burgerij van
„het stadje geregeld. De heer Hofmaarschalk met zijne dikke
„echtgenoote en zijn beide dochters zitten vreedzaam — bijna
„als gewone stervelingen — hun kopje koffie te slurpen, ter-
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„wijl hoogadellijke, broodmagere luitenants achter hare stoelen
„staan en de burgervrouwen uit de hoogte logneeren. De heer
„Hofmaarschalk steekt zijne sigaar op aan den fidibus, hem
„door den diepbuigenden kellner gereikt, terwijl de Hofkamer„behanger met zijn huisgezin geduldig zit te wachten op hun
„bordvol „Kirsc hk uchen” tot de groote lui bediend zijn.
„Daar hoort men geen klachten over aanmatiging van den adel
„en verdrukking der burgerij ; iedereen kent zijne plaats en
„stand in de maatschappij, en van de 500 welgezeten burgers
„der stad zijn ten minste 45o op de eene of andere wijze aan
„het hof geattacheerd. Zelfs de collecteur van de loterij voert
„den weidschen titel van C o mm erzi enrat h, en van den
,,Hofstiefelmacher tot aan den Herr-Ober-Gerichts„P r es id e n t, is iedereen met de vurigste liefde voor de vorste„lijke dynastie bezield.”
„Slechts eene corporatie maakt te dezen opzichte eene uit„zondering, en dat is die der kunstschilders, wier hoofdkwartier
„gevestigd is in het Academiegebouw, liggende aan het uiteinde
„der stad en dat voorheen een groot nonnenklooster was. De
„heeren kunstenaren, ruim

200

in getal, stellen een i m per ium

„in i mperi o daar. ° Zij zijn de wanhoop der vorstlieveride en
„adel eerbiedigende burgerij en worden half gevreesd en half
„veracht door de heeren officieren” 1).
In deze stad bracht Lind o het schoone levenstijdperk van
twaalf tot negentien jaren door, zonder dat hij, noch de familie,
er zich buitengewoon over bekommerde, wat er eigenlijk van
hem worden zou. Hij verkeerde veel in den kring der schilders,
zoodat hij later dikwijls zijne helden schilders laat worden, als
door zijn Wilders en zijn Sepia, uit „Le Saltimbanque,”
als door zijn K o ba 1 t uit „C 1 e m en tine" het best blijkt.
Spoedig evenwel moest hij voor zich zelf zorgen, en toonde van
1) Men vergelijke, doch niet om Lindo's humor te deren, de schoone plaats
uit Heinrich Heine's „Reisebilder" in „Das Buch Le Grand"
(1826), als hij van zijne geboortestad Dusseldorf verhaalt, en hoe zij er uitzag,
toen hij als student terugkwam : „Allen sah so todt und doch so frisch aus,
wie Salat, der auf einem Kirchhofe wachst; wo man sonst Franasisch sprach,
ward jetzt Preussisch gesprochen, sogar ein kleines preussisches HOfchen hatte
sich unterdessen dort angesiedelt, und die Leute trugen Hoftitel, die ehemalige
Friseurin meiner Mutter war Hoffriseurin geworden, und es gab jetzt dort
Hofschneider, Hofschuster, Hofwanzenvertilgerinnen, Hofschnapsladen, die ganze
Stadt schien ein Hoflazareth Mr Hofgeisteskranke."
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dat oogenblik eene nooit verflauwende werkkracht, eene rustelooze bedrijvigheid en stalen vlijt.
Hij las te Dusseldorf eene advertentie van zekeren beer Van
Wo el d eren, kostschoolhouder in Gelderland I). Deze noodigde
een Engelschman uit, om den vacantietijd bij hem buiten door te
brengen en te zamen Engelsche letterkunde te studeeren. Zoo
kwam hij, negentien jaren oud, naar Nederland (1838) en vestigde zich eerlang te Arnhem, waar hij lessen in het Engelsch
en Duitsch gaf. Een zijner leerlingen, zoon van een aanzienlijk
Amsterdamsch koopman, vond, dat hij beter deed om te Amsterdam eene betrekking op een handelskantoor te zoeken, dan te
Arnhem Engelsche lessen te geven. Een Engelschman, die vloeiend
Fransch en Duitsch sprak, die bovendien het Nederlandsch volkomen verstond, en, zij het ook met een zeker accent, wist te
gebruiken, zou te Amsterdam spoedig slagen.
L in d o volgde dien wenk op, en arbeidde eenigen tijd op
een koopmanskantoor in de hoofdstad. 2) Maar het eentonige
van den correspondentie-arbeid en het beursbezoek verdroot den
jongen, naar onafhankelijkheid dorstenden Engelschman. Hij
gaf zijne nieuwe betrekking er aan, en deed een uitstap naar
Londen. Weldra vindt men hem onder de studenten te Bonn,
aan alles meedoende, zelfs aan het duel. 3)
In 1842 vernam hij, dat er te Arnhem een docent in het
Engelsch voor het gymnasium gevraagd werd. Hij besloot aanstonds naar dezen post te Bingen. Zijne poging werd met uitstekend gevolg bekroond. Het zwerven was nu uit. Als C hamiss o
werd Lin d o thans een trouw staatsburger van het land, waar
hij zich vestigde; gelijk Chamisso genoot hij weldra al de
zegeningen van eigen huiselijk heil, sedert hij in 1844 in den
echt vereenigd werd met Johanna N ij h off, de begaafde dochter van den Gelderschen archivaris I s a ac Ann e N ij h off 4).
De taal zijner echtgenoote werd nu weldra de taal, waarin Lindo
tot ons y olk zou gaan spreken, waarin op het onverwachtst door
een schrijver van Engelschen bloede nieuwe, blijvende kunstwerken voor Nederland zouden worden geschreven.
1) Deze en volgende kleine bijzonderheden werden het eerst medegedeeld
in de vermelde „Levenssehets" van Lodewijk Niulder.
2) Mulder, „Levenssehets," bl. IV.
3) Aldaar, bl. V.
4) 1795-1863.
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Reeds is terecht aangetoond, dat de levenshoop van dezen
schrijver hem in staat gesteld had met allerlei soort van menschen,
met Engelschen, Franschen, Duitschers en Nederlanders, kennis
te maken; dat hij daarom uitmunt door „grondige menschenkennis," geput uit het „voile menschenleven." 1) „Die onop„houdelijke afwisseling van toestanden oefende een krachtigen
„invloed uit op iemand (a 1 s Lind o), die door de natuur met
„eene zeldzame gave van opmerken en een sterk geheugen was
begiftigd.” 2) Zoo ontstond bij den jongen Arnhemschen leeraar
het verlangen, om van al het ondervondene te spreken, gelijk
uit eenige Engelsche en Duitsche opstellen, gevonden onder zijne
nagelaten papieren, blijkt. 3)
Zijne eerste letterkundige proefneming schijnt in 1844 voltooid, en bestaat in een luimig verhaal voor kinderen, in een
bundel door Mr. C. P. E. Ro bide van der A a verzameld,
welke bundel onder den titel: „H er fs t- en Lent ebl oemen
v o or de Nederlandsche j e u g d" het licht zag. De bijdrage
van Lindo heet: „Honger is de beste saus," en onderscheidt zich door de levendige manier van vertellen. L o dew ij k
Mulder heeft het verhaal nauwkeurig ontleed, en in 't licht
gesteld, hoe de ontluikende geest van den „o u d en h e e r S m i t s"
zich reeds in sommige bijzonderheden doet kennen. 4) Voor
kinderen geschreven, bevat deze vertelling slechts een eenvoudig
avontuur van een Duitsch vorst, die op de jacht verdwaalt, en
hongerig in de hut van een kolenbrander aankomt. Dat de
vorst smakelijk van zuurkool met spek eet, dat de oudste noon
van den kolenbrander daarover in tranen uitbarst, dat de vorst
op zijn kasteel zijnen gasten ook zuurkool met spek voorzet,
dat de kok beschuldigd wordt dezen schotel slecht te bereiden,
dat de vrouw van den kolenbrander ontboden wordt, om het
beter te doen, maar ook niet slaagt; dat deze eindelijk den
vorst aan zijn honger van den vorigen dag herinnert — en
ruim beloond wordt — vormt den inhoud van dit eenvoudig
verhaal waarin reeds hier en daar een vonkje van humor glinstert.
Op deze manier - beginnend, ging de nieuwe Nederlandsche
schrijver voort met eerst eenige bijdragen of te staan aan het
1)
2)
3)
4)

Mulder, „Levenssehets," bl. VIII.
Mulder, „Levenssehets," bl. IX.
Aldaar, bl. IX.
Aldaar, bl. X—XII.
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„Algemeen Letterlievend Maandschrift" in,het tijdvak
van 1845 tot t85o. De eerste van deze, getiteld: „De Kalv ers tra a t" (1846) is wederom uitvoerig geanalyseerd door zijn
vriend Mulder r). Als eene herinnering aan zijn verblijf te
Amsterdam, wordt hier eene ontmoeting van twee vrienden in
de Kalverstraat geschetst — waarbij een deter eene biecht
aflegt, eene soort van moreel-aesthetische geloofsbelijdenis. De
uitgestalde boeken en platen — als namen van schrijvers worden
genoemd: Eugene Sue, Alexandre Dumas, Lady Blessington, George Sand, Bulwei, Jules Janin, Paul de
Kock — wekken den weerzin van den spreker, die tegen „losbandige en gevaarlijke schilderingen" uitvaart. De moralist verwijt den Hollanders, dat zij te lui en te onverschillig zijn, om
zich tegen schadelijke kunst als deze te verzetten. De ijver van
dezen Engelschen boetprediker komt karakteristiek uit in zijne
afkeuring van het u i terlij k s t u i t en d e, een trek, dien hij met
al zijne landgenooten gemeen heeft. Gelukkig was hij tevens
Nederlander genoeg geworden, om aan de schijngestalte van
het o u t s i d e niet meer waarde te hechten, dan behoorlijk was.
Als schrijver begint Lind o eerst op zijn twee-en-dertigste
jaar, onder den naam van „den ouden heer S m i t s," schilderingen van Nederlandsche toestanden, die dezen naam be
roemd zullen maken. Hij schrijft ze in het mengelwerk der
„Arnhemsch e Courant," in 1851 en 1852. In het volgende
jaar treedt de oude beer Smits door eene afzonderlijke uitgaaf
der „Brieven en Uitboezemingen" voor geheel Nederland
als nieuw auteur op.

II.

Dat de „Brieven en Uitboezemingen" van den ouden
heer S m i t s in 1853 zich als eene gebeurtenis in de geschiedenis onder letteren deden gelden, blijkt het best uit den indruk,
dien zij tot heden (1888) maakten, en die het overtuigendst
spreekt uit de ze v en drukken, na de eerste verschijning in de
Arnhemsche Courant noodig geweest.
De kunstenaar van Engelschen bloede heeft zijn afkomst niet
verloochend, toen hij liefde toonde voor den briefvorm, voor
1) T. a. p. bl. XIII—XVI.
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het spectatoriaal vertoog — beide echt nationale verschijnselen
in Engeland. Richardson, Addison, Steele, Hazlitt,
Leigh Hunt en T h a c k e r a y hebben door brieven en ontboezemingen de harten van hunne landgenooten gewonnen.
Richardson en T ha c k er a y hebben daarenboven door hunne
kunst het vasteland van Europa als hun eigendom ingelijfd.
De oude heer Smits streefde niet naar de lauweren van
Richardson; hij poogde evenmin den romanschrijver T h a ck er a y te naderen, hij volgde slechts het voorbeeld van onzen
Van E ffe n, van Van Effen's talrijke leerlingen, van T h a cker a y als schrijver der „Miscellanies." Hij schreef brieven
over Hollandsche maatschappelijke toestanden, hij schonk ontboezemingen over sommige kwellingen of zegeningen van het
Hollandsche huiselijke leven.
Met de vervolgen mee, bestaan er vijf deelen van deze vertoogen, die van zeer verschillende waarde schijnen. De oude
heer Smits gebruikt twee middelen, om de aandacht zijner
lezers te winnen : hij houdt kleine opvroolijkende preekjes over
kleine Nederlandsche onhebbelijkheden, of hij vertelt het een
en ander uit het huiselijke leven. In het eerste geval zegt hij
lachende de waarheid, in het tweede boeit hij door zijn snaaksche vonden.
Het gaat niet aan, vijf deelen vol kleine vertoogen in bijzonderheden na te schetsen. Enkele proeven zullen hier den
maatstaf geven van Lindo's talent. In het algemeen toont deze
oude heer Smits zich een uitmuntend Nederlander en kenner
van Nederlandsche eigenaardigheden. Hij heeft zoo goed rondgezien en opgemerkt, dat enkele zijner kastijdingen nog telkens
opnieuw zouden kunnen worden toegediend. Van het echtnationale treft hem niets levendiger, dan de vreugde bij het SintNicolaas-feest, en de ellende van den grooten schoonmaak ; van
het algemeen menschelijke is hem niets meer tegen de borst dan
babbelende vriendinnen van getrouwde vrouwen, dan tantes en
schoonmoeders.
Zeer gelukkig en gepast zijn de handige grepen, om het een
of ander onderwerp op het tapijt te kunnen brengen. De oude
heer Smits schrijft aan zijn zoon, die juist gepromoveerd is,
dat er tot diens inwijding in den geleerden stand eene groote
som op bespottelijke wijze verspild is, en verzoekt hem beleefd
nu hij toch gepromoveerd is, om de kwasterige herhaling van

.
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de woorden „ploert," „ploerterij," en „ploertendom" na te laten —
alleen om op eene handige wijze zijne vertoogen over ploerten
in den geest van T hack e r a y 's „Sn o b s" te kunnen schrijven.
Aardig, onschuldig, vermakelijk en hartelijk is zijne deelneming in de Nederlandsche Sint Nicolaas-drukte. Aardig is,
bij voorbeeld, de schildering van de ontroering in de gezinnen.
„Moeders gaan op ongewone tijden de deur uit; oudere broeders en „zusters,
,,die reeds ingewijd zijn, nemen een air van geheimzinnigheid en gewicht aan,
„dat indrukwekkend is. Toegedekte manden, groote en kleine pakken, groene
„trommels met geelachtige, galzieke bloemen er op geschilderd, worden in huis
„gesmokkeld, en in kasten voorzichtig opgesloten, welke tot dus ver open„gestaan hebben ; zelfs de meiden in huis zijn niet meer zoo vertrouwelijk
„met de kleintjes als vroeger, en houden fluisterend, geheimzinnige gesprekken
„met den bakker aan de huisdeur.” 1)

Treffend komt de daaraan vastgeknoopte vermelding uit van
het Sint-Nicolaas-bezoek in de kostscholen, „die verblijven der
ellende." Treffend is het portret, van den knaap, die in de
halfdonkere slaapkamer zijn trommel uitpakt. De letters bovenop — dat spreekt:
„Drie lagen papier, om te verhinderen, dat het vet doordringt, worden
„ongeduldig ter zijde geworpen ; (nix liggen de schatten in al hunne verblin„dende pracht 1 Sinte Klaas! Sinte Klaas hebt de vingers van de teedere
„moeder geleid, toen zij alles zoo veilig, zoo keurig, zoo smaakvol voor het
,,zoontje inpakte, terwijl zij misschien zuchtte bij de gedachte, dat het nog Brie
„weken moest Buren, eer haar lieveling naar huis kwam ! Een mooie beurs
„van zuster Trui, — zoo zegt een daarop gespeld papiertje — met
„breede gouden ringen — zouden die echt zijn? — De bears wordt
„betast, er is niets in ; eene kleine teleurstelling, welke vergeten wordt
„bij het gezicht van de prachtige bonte zijden das van moeder en het zak_
, ,boekje van varier, en het aware zilveren potlood van tante en wat niet al
„meer ! Onder in het trommeltje liggen weder ontelbare vellen papier; men
„weet, dat er niets meer in zit; maar, men moet toch eventjes zien ! het is
„zoo ; de trommel is leeg, en nu voor het eerst, denkt men aan den brief;
„want dat er een brief is en wezen moet, staat vast ; — zou die verloren
„zijn ? Men werpt zijne schatten door elkander om die te zoeken. Ha ! in de
„portefeuille! Met bevende vingers rukt men die open, de brief valt er uit,
„op den harden karpetloozen vloer kondigt het Joffe geluid van den vallen„den brief aan, dat die „bezwaard” is. 0, geluk, geluk 0 zalige vreugdetranen
„welke bet kind langs de wangen biggelen, „als het met den dierbaren brief
„in de hand, welks minste schatten het geld was, insluimert met een dank„baar hart ..... ” 2)

Hart en

hartelijkheid beide spreken

uit

deze lieve schets ;

1) „Briev en en Uitboezemingen," I Deel, Guld. Ed. No. 67, bl. 36.
tb oez em in gen," I Deel, Guld. Ed. No. 67, bl. 37.
2) „Br i ev en en
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onschuldige, vroolijke levenslust uit de volgende — een „timide"
neef op Sint-Niklaasavond, met een mooi nichtje en de familie,
de winkels bezoekend ; scherpe, misschien wat al te Engelsche
ironie uit de laatste, de Sint-Niklaas-vreugde der arme kinderen
in eene bewaarschool, waar de dames, beschermvrouwen, en
andere bestuurderessen, met koude voornaamheid chocolade,
„klaasmannen" en „kleine zakdoeken" uitdeelen.
Jets dergelijks, iets bijtends A la T h a c k e r a y komt telkens
om den hoek gluren, waar de oude beer S m i t s het met philanthropie of „so ir é e s-chretienne s", te kwaad krijgt. Ondeugend vooral is hij, waar hij de plaag der Nederlandsche
huisvaders — het schoonmaken onder handen neemt. De
„schoonmakende vrouw viert hare mysterien in het hedendaag„sche Nederland, even als de Romeinsche matrone in vroegere
„tijden de mysterien van Juno vierde.” 1) Op dit thema volgt
eene allervermakelijkste reeks van variation.
Het is in de lente — de schoonmaaktijd begint.
Meneer zet zich aan tafel over mevrouw, die achter een reusachtig stuk vleesch verdwijnt :
Meneer. — „Mijn lieve ! wat een stuk vleesch ! Wij kunnen er acht dagen
„van eten met ons beiden ! — En ge weet toch, ik houd er niet van, om
„veertien dagen achter elkaar hetzelfde stuk vleesch op tafel te zien."
Mevrouw. — „Dat weet ik wel ; — ik neem ook anders nooit zulke groote
hm ! — morgen moeten we met schoonmaken beginnen."
„stukken;
maar

Tweede tafereel. Het uur van theedrinken wordt vervroegd.
Meneer. — „Waarom wordt het theewater zoo vroeg binnengebracht ?"
Mevrouw. — „Gij gaat toch naar de Societeit?"
Meneer. — „Maar niet vroeger dan gewoonlijk."
Mevrouw. — ,Ja — m a a r, gij zult toch wel een half uurtje vroeger te
huis komen ; wij moeten vroeg naar bed : morgen komen de stukadoors om
vijf uur, en zij zullen met de slaapkamer beginnen."

Bewonderenswaardig is hier de fijne psychologische trek —
mevrouw als wetgeefster voorstellend, die terwijl ze er voor
terugdeinst ronduit hare plannen te zeggen, haar man eenvoudig
met de feiten verrast. Alleraardigst klinkt het „maar" doodonschuldig uit den mond van mevrouw! Naar den vorm schijnt
de arme man meester in zijn huis, het eenvoudige „m a a r" van
mevrouw leert hem evenwel, dat er reeds lang buiten hem om
over alles beslist is.
1) Brieven en Uitboezemingen," I. bl. 85-86.
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Met deze „Brieven en Uitboezemingen" heeft Lindo
eene school gesticht. Zijn kort, maatschappelijk vertoog werd
later door Simon G o r t e r, zijne huiselijke tafereelen werden
door den auteur van den „Tro u r i n g h v o or ' t J on g e H o 11 an d" voortgezet.

Lindo bleef tot Juli 1853 leeraar aan het Gymnasium te
Arnhem.
Juist in 1853 greep eene gebeurtenis plaats, die hem met
vreugde vervulde. Hij had door zijn haastig optreden als leer..
aar te Arnhem het einde zijner studien te Bonn niet bekroond
gezien door eene gewenschte promotie. Toch bleef hij naar
dergeliike bevordering verlangen. Door den vriendenraad van
den Utrechtschen hoogleeraar Op z o o m e r kwam hij langs een
eenigszins ongewonen weg tot den rang van doctor in de Letteren. Zijn aanvankelijk plan verwerpend om eene dissertatie
over Cato van Utica te schrijven 1), besloot hij onder 0 pzoom er 's leiding eene moderne letterkundige stof te behandelen. Zoo schreef hij zijne verhandeling over : „M acb et h,
with an introduction, critical and historical notes."
Het was volkomen geoorloofd zoodanige stof in het openbaar
te verdedigen, mocht ook na de verdediging geene openbare
promotie volgen. Zijn vriend Mulder verhaalt de toedracht der
zaak eenvoudig aldus : „Den 25 sten Juni 1853 had de plechtig„heid plaats, ontdaan van alle banale formaliteiten, zelfs ont„brak de muziek. De doctorandus verklaarde zich bereid zijne
„defensie, waartoe ook die van theses over moderne literatuur,
„geschiedenis, paedagogiek enz. behoorden, in het Latijn, Ne„derlandsch, Fransch, Hoogduitsch en Engelsch te voeren. Alles
„ging naar wensch en eenigen tijd later werd hij tot doctor in
„de letteren, honoris causa, bevorderd” 2).
De volgende maand — Juli 1853 — werd hij benoemd tot
leeraar in de moderne talen en letteren aan de Koninklijke
Academie voor de zee- en landmacht te Breda, en weldra gemachtigd den titel van Hoogleeraar te voeren.
1) Mulder, „Levensschets,” t. a. pl. bl. VI.
2) Mulder, „Levensschets,” bl. VII.
TEN BRINK. N.-N. Letteren II.
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Inmiddels was ook in dit jaar een geschrift van hem verschenen: „Losse Schetsen in en om Parijsin den zomer
van 1852," met zijn naam geteekend. Hoe moeilijk het ook zij
met iets nieuws over Parijs voor den dag te komen, dient het
toch erkend te worden, dat deze Parijsche reisschetsen alleraangenaamst gesteld zijn. Hoewel in 1852 geschreven hebben zij
den doodstrek nog niet genet. Vele schilderingen van plaatselijke eigenaardigheden zijn voortreffelijk. De beschouwingen over
kunst — schilderkunst, letteren en de daarmee door hem verbonden vraag over zedelijkheid munten meer uit door gezond verstand dan door wijsgeerigen, aesthetischen zin. Wat L indo
vooral geed verstaat, is de caricatuur van een Fransch vers, van
een Franschen roman, of opera-libretto te geven. Hij woonde
in de groote opera eene voorstelling bij van „L' En fa n t pr odig ue," woorden van Scribe, muziek van Aube r. \Vat hij
zag, begint hij aldus te teekenen:
,,Het zijn interessante menschen, en, hoe talrijk ook, het zal u niet berou„wen hen ontmoet te hebben. Dus : de heer Ruben en zijn zoon Azae 1, Ike
„landedellieden uit Champagne — of uit het kanton Gosen, zooals gij verkiest,
„met freule J e p h t e l e, de nicht dezer heeren, geengageerd met Jonker A z a e 1.
,,Verdes hier aan mijne rechterhand, de heer Amenophi s. met de bekoorn lijke Neft e, beiden uit Memphis, echte Parijzenaren, — menschen, die de
„wereld gezien hebben, — dat kan ik u verzekeren, evenals die deftige, grijze
„r o u d links, de eerwaarde heer Bo c c h o r i s, hoogepriester in den tempel van
„I s i s, gevolgd door Manetho (wellicht de man der Egyptische dynastieen),
„en S e t h o s beide priesters (maar volstrekt geene eerwaarde heeren) van
„minderen rang. — Gij ziet, zij maken plaats en wiiken beleefdelijk rechts en
„links, terwijl ik u de betooverende L i a voorstel, die, gevolgd door eene bende
van even bekoorlijke schooners, met beenen en armen — vooral met de eerste, —
alles en nog veel meer weten uit te drukken, wat wij gewone stervelingen
„alleen met de taal moeten doen. Deze jonge schoone is het hoofd der almees,
„die haar volgen. Op een eerbiedigen afstand staat, met de handen op de
„borst, voor u te buigen, Nimrod, niet de aloude jager, maar de conducteur
„van den omnibus — ik bedoel der caravaan — tusschen Memphis en de
„ban-lieues. Achter hem ziet gij eene geheele foule van almee s, kameeldrij„vers, Grieken, Egyptenaren, Assyriers, herders, priesters, stedelingen en land„bouwers, alles in de prachtigste, streng historische kostumes, alleen d a n s e u s e s
„en de overige dames, behalve freule Jephtêle en de schoone N e f t é, dragen
„eenigszins korte rokken — uit beleefdheid jegens de Parijzenaars, en hebben
n ook haar sluiers of afgelegd, Of teruggeslagen, zoodat gij waarlijk verblind
„staat, aangenomen dat gij niet geheel en al van steen zijt, door al de bekoor„lijkheden, welke — ja, welke zoo kwistig ten toon gespreid worden”

1) „Kompleete Werken” (1877) I, bl. 183, 184.
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Men leze verder de charge van de opera bij Lindo —
't is zeer de moeite waard. Maar talentvoller nog is de schildering der Parijsche bals, van zekere Parijsche dansdeernen, omdat
een moraliseerend spectator als L i n d o licht tot al te uitvoerige
bespiegelingen zou kunnen overgaan. Het tegendeel is het geval.
Hij bezoekt met eenige vrienden, aan welke hij voor juiste oordeelvellingen, fijne critiek en geestige zetten groote verplichtingen
heeft, het eenmaal beroemde Chateau .d e s fl e u r s. Een dier
vrienden is medicos, en dus opent de schrijver zich de gelegenheid, om de geschiedenis eener koningin P o m a r e, als Hein e,
eener S a p h o, als Alphonse Daudet zou zeggen, in te vlechten, zoo handig en flink, alsof hij aan de voeten van Henri
Murger of Guy de Maupassant gezeten hadde, om van
hunne lippen het geheim der Fransche novelle of te luisteren.
De „Losse Schetsen in en om Parijs" vormen nog altijd
een zeer onderhoudend werk, waarin niets te gispen valt dan de
ongelukkige titel.
Te Breda sloot Lind o vriendschap met een zijner ambtgenooten, den officier-instructeur Lodew ij k Mulder, verbonden
als hij, aan de Militaire Academie; deze, om les te geven in
de Nederlandsche taal en letterkunde en in de geschiedenis.
De vriendschap tusschen deze beide geestverwanten duurde van
1853 tot op den dag van Lindo's dood. Reeds vroeg lachte
beiden vrienden het denkbeeld toe, om te zamen eenig kunstwerk uit te geven, waartoe in 1854 hun op toevallige wijze de
gelegenheid geschonken werd.
De ondernemende Arnhemsche uitgever, D. A. T hie m e, had
eenige honderden cliché's gekocht, en afdrukken daarvan aan
L i n d o gezonden, met de vraag : „of daar ook wat van te maken
zou wezen." L i n d o was terstond gereed, en schiep in zijne verbeelding reeds allerlei tafereelen, die hij aan Thieme's houtsneden zou vastknoopen. Maar hij wilde Lodew ij k Mulder
tevens aan dit werk verbonden, omdat hij de fijnheid van zijns
vriends geestigheid, de verrassingen van zijn schertsgragen humor
in den dagelijkschen omgang had leeren hoogschatten.
Zoo ontstond in 1854 een aardig boek : „Afdrukken van
I n d r u k ken," dat terstond met grooten bij val werd begroet.
De oude heer Smits schreef Brie schetsen, Mulder vier en
een vers. Hier wijs ik alleen op „Een arme Sukk el," „Oude
V r ij ster s" en „Een wee kj e pl ei zie r" van den ouden heer
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S m i t s. Een zeer ,kort schetsje is het eerste stuk, waarin een
arme ,boekhouder met dertien kinderen bewijst, dat men ondanks
de nijpendste zorgen tevreden en gelukkig kan zijn. „Ou d e
V r ij s ter s," met harde kleuren aangelegd, om al het verschrikkelijke van vrekkige, vrome, kwaadsprekende oude vrijsters te
doen uikomen, eindigt met een humoristisch accoord, daar
mevrouw S m i t s eene zeer aardige verdediging van de „ongehuwde"
dames aan zijn vertoog toevoegt. Het uitgebreidst is de novelle:
„Een we ekj e p 1 ei zier." De oude heer S m it s logeert bij een
vriend buiten, die een kasteel en landerijen gekocht heeft, en
zich voor een land-edelman wil doen doorgaan. De adelzucht
van den koopman Janssen wordt op geestige wijze belachelijk
gemaakt. Het dorpspersoneel, de notaris, de domine, de buren,
een jonkheer, die zijn hof maakt aan Janssen's mooie dochter —
dit alles ontbreekt niet, maar maakt geen diepen indruk. De
eenige belangwekkende persoon der geheele novelle is de oude
heer S m i t s zelf, die de ondankbare rol van censor morum
met veel behendigheid weet te vervullen.
De samenwerking van den ouden heer Sm its en zijn vriend
M u 1 der was te goed geslaagcl, om niet tot nieuwe plannen aanleiding te geven. Uit alles wat reeds door L i n d o als novellist
en essayist geschreven was, bleek het duidelijk, dat hij de onafwijsbare roeping had ontvangen, om als spectator van menschen
en zaken in korte vertoogen op onderhoudende wijze de waarheid te zeggen; dat hij het recht had op een eigen orgaan; dat
er niets al te vermetels lag in het verschijnen van den „Ned erlandsch e(n) Spectator—Weekblad van den ouden
h eer Smits," waarvan het eerste nummer den ' sten Januari 1856
door D. A. T h i e m e in het licht werd gezonden. De oude heer
Smits stond week op week met onuitputtelijke, vriendelijke
luim op zijn post. Hij behandelde allerlei maatschappelijke stof —
hij schreef over tentoon-stellingen, over het leven in eene kleine
stad, over kwakzalvers in het groot en in het klein, over kleine
uitstapjes, over een „Ouderwetschen Hollander," over nog veel
meer, want hij moest twee-en-vijftig maal in het jaar geestig,
grappig en welgeluimd voor den dag komen.
Men heeft zich verbaasd over L i n d o 's werkkracht gedurende
zijn verblijf te Breda. Het geheim van dezen nooit afnemenden
ijver heeft zijn boezemvriend Mulder ons ontsluierd. Afdoender getuigenis kan niet gegeven worden. Mulder spreke zelf:
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„De groote gemakkelijkheid van werken en de rijkdom van
„stof, dien hij zichzelven bewust was te bezitten, hebben hem
„het zelfvertrouwen gegeven, dat een volstrekt vereischte was
„om de uitgave van een tijdschrift als de N e d e r l an d s c h e
„Spectator te ondernemen, waarvan de inhoud vier jaren
„lang voor het grootste gedeelte voor zijne rekening kwam,
„waarbij hij ten minste nooit op vaste medewerking rekenen
„kon. Wie hem in die dagen, den glanstijd van zijn litterarisch
,,leven, gekend hebben, herinneren zich nog met verbazing,
„welke werkkracht er toen in hem woonde. Zijne lessen aan de
„Militaire Akademie in Engelsche taal en letterkunde, geschie„denis en aardrijkskunde, vorderden natuurlijk zeer veel tijd,
„voor vertalingen uit het Engelsch, het nazien van drukproeven
„moest menig uur worden afgezonderd, zoo ook voor privaat„lessen aan een paar jongelieden, die hij, om in de toenernende
„uitgaven voor zijn vermeerderend gezin te voorzien, in zijn
„huis had opgenomen. Waar een gezellige kring zijner vrienden
„bijeen was, ontbrak hij zelden of nooit ; in de litteratuur van
„den dag bleef hij op de hoogte, en te midden van dit alles
„waarvan de helft voldoende zou zijn om aan het leven van
„een gewoon mensch de noodige bezigheid te geven, schreef
„hij die levendige, pittige schetsen, welke den hoofdinhoud van
„de vier eerste jaargangen des Spectators uitmaken, en elke
„week met onverflauwde belangstelling door duizenden en tien„duizenden lezers werden tegemoet gezien. De Woensdagmorgen,
„de eenige, dien hij er voor kon afzonderen, was voor zijn
„S p e c t a t or bestemd ; dan sloot hij zich in zijne kamer op en
„was voor niemand te spreken ; dan ging hij, zooals hij het
„noemde, zitten „smitsen,” om een onderwerp was hij eigenlijk
„nooit verlegen, en met eene benijdenswaardige kalmte kon hij
„zich neerzetten voor een vel wit papier, zonder er ooit aan te
„twijfelen, dat de ingeving komen zou, als hij haar noodig had.
„Wanneer hij zijn hoofddenkbeeld eenmaal had gevat, bekom„merde hij zich nooit om de details, die hij bij de bewerking
„zou noodig hebben; zijn sterk geheugen bracht hem die van
„alle kanten uit zijne rijke levenservaring aan, of zijn levendig
„vernuft, zijn altijd opgewekte humor leverde hem gaandeweg
„al de toetsen, die hij noodig had.” I)
1) „L evens schets,” bl. XXIV, XXV.
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Op deze wijze alleen kan het verklaard worden, dat Lindo
gedurende de jaren 1856, 1857, 1858 en 1859 volhardde om den
„Nederlandsche(n) Spectator" alleen te schrijven. Een
hulpmiddel, dat hij het eerst in 1857 aanwendde, steunde hem
niet zoo afdoend, als hij gehoopt had. Hij vatte het plan op
een uitvoerigen roman te schrijven, en elke week een hoofdstuk,
of fragment van een hoofdstuk, in zijn „S p e c t a to r" merle te
deelen. Zoo begon hij in zijn tweeden jaargang een roman met
den titel: „Bekentenissen eener jonge dame,"die, omdat
hij den titel niet behouden kon, later bij de afzonderlijke uitgaaf in de guldens-editie (1858) in „C I e m e n t i n e" herdoopt werd.
Juist in deze verandering van titel, verraadt zich eene der
zwakke zijden van Lindo's kunst. Hij was zijn roman begonnen in den briefvorm van Richardson; hij laat zijne
heldin C I e m e n t i n e, een hartig buitenmeisje, maar minder
geestig dan D a a tj e Lee v en d, schrijven aan eene vriendin
Auguste, die achter de schermen blijft. Evenzoo schrijft W i 1I em B l e e k e r, een braaf, maar zorgeloos en naief officier, aan
een broer, die ook nimmer te voorschijn komt. Maar de auteur
beweegt zich niet gemakkelijk genoeg tusschen zijne correspondeerende helden en heldinnen, hij schuift ze bij het dertiende
hoofdstuk op zijne, en begint zelf te vertellen. „D e bekenteniss en eener jonge dame" gaan over tot „Clementine."
En ware het alleen deze onregelmatigheid, men zou Lin do
zeker niet gegispt hebben over zijn gebrek aan eenheid en harmonie, 't geen nu 'niet kan uitblijven. Hij heeft zijne taak als
romanschrijver niet ernstig genoeg opgevat, maar in de spectatoriale stemming zich veroorloofd met zijne lezers te redetwisten, den ouden heer S m i t s als een handelend persoon onder
zijne helden en heldinnen te doen optreden, en naar de gewoonte
van dezen, allerlei bespiegelingen over maatschappelijke verk eerdheden ingelascht.
Hoe lief en goed C l e men tin e, hoe dwaas en dom haar
vader ook moge zijn, men wordt .onaangenaam getroffen aan
het begin van het achttiende hoofdstuk te lezen:
„Ik heb straks gezegd, dat wij nu aan eene reeks van zeer
„gewichtige gebeurtenissen kwamen, en de lezer, die het geduld
„heeft, deze bladzijden verder na te gaan, zal zien, dat ik hem
„niet misleidde.
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„Ik begin dadelijk met eene der meest belangrijke, met de
„wijze, hoe Clementine voor het eerst haar verjaardag in de
„stall en in het huis harer tante vierde.
„Dat valt tegen!
,,,,Niets dan de beschrijving van zulk een feestdag?" zal de
„critiseerende lezer vragen. Houdt ge ons voor den gek ?"
,,,,Volstrekt niet!" .. . . enz. r)
Lin do moge zich op het voorbeeld van S t e r n e, van F i e 1din g, van Lord Lytton en T ha cker a y beroepen, hij zal
niet iedereen overtuigen, dat dergelijke samenspraken met den
lezer tot de schoonheden van zijn kunstwerk behooren. De oorzaak van dit verschijnsel ligt niet diep. De oude heer S.rn its
is een zeer talentvol essayist, een zeer onderhoudend novellist,
maar een breeden roman te schrijven, een roman, waarin zijne
gaaf van verhalen, van schilderen, van uitrafelen der geheime
beweegreden zijner helden en heldinnen, waarin zijn scherpe
blik en zijne stoute fantasie in de schepping van karakters, hem
een lauwer moesten bezorgen, lag boven zijn vermogen. Hij
was niet genoeg episch, hij was te lyrisch-humoristisch gestemd.
Zijne schildering der karakters heeft iets conventioneels. Zijne
schurken, gelijk de C a u c h e m a r, die onvoorzichtige jonkmans,
als Willem B1 e e k e r, in speelschulden wikkelen, die onnoozele
halzen, als C 1 em e n tin e' s vader, hun geheele vermogen ontfutselen door ze nagemaakte effecten in handen te stoppen, die
eindelijk zich in de stadsgracht verdrinken, als alles uitkomt,
hellen te veel over naar tooneelverraders van den ouden stempel.
Hetzelfde bezwaar dient geopperd te worden ten opzichte zijner
brave helden. De eenige achtenswaardige lieden in C l e m en tin e
zijn de familie Kobalt en de knappe L a ngh or st.
De oude heer S m i t s houdt zeer veel van schilders, in zijn
oog aanhangers van het ideale, en dus edele karakters. Ondervinding, door reizen opgedaan, legt den grondslag voor veel
goeds, meent hij, en daarom is Langh or st de bekwame man,
die alles in orde brengt en ten slotte met Clem en tin e trouwt.
De boeiende zijde van dit verhaal ligt in de vroolijke luim en
de opgeruimdheid van den verteller, die zich niet onzijdig genoeg
houden kan; de zwakke in het gemis aan scherpe en uitvoerige
schildering van menschen en zaken, gemis aan beeldende kracht
1) „Kompl. Werken," II. 123.
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in de voorstelling der personen, gemis aan psychologische fantasie.
De „Nederland sche Spectator" breidde den kring zijner
lezers en vrienden uit, toen hij in 1858 begon met zeer fraaie
houtsneden, naar teekeningen van Schmidt C ra n s, teekeningen, aan ons eigen staatkundig leven gewijd, soms afgewisseld
met caricaturen op maatschappelijke dwaasheden. Ook dit jaar
blijft L i n d o dapper op de bres, steeds allerlei nieuwe onderwerpen voor ieder wekelijksch nummer improviseerend. In 1859
grijpt hij naar het oude hulpmiddel en begint op nieuw een
roman: „Le Saltimbanque," zijn piece-de-resistance
elke veertien dagen. De roman heeft het niet verder kunnen
brengen, dan tot eene belangwekkende novelle. Het thema is
eenvoudig — een Jong Amsterdammer, die tot koopman bestemd
is, wit schilder worden. Al wederom speelt deze schilder Wilder s de heldenrol. Ditmaal verschijnt er ook eene valsche rol
als schilder, met den niet gelukkigen naam van Sepia. Een
Duitscher, M a ulwur f, met een mooi nichtje, dat trots geringen aanleg tot zangeres voor het tooneel is afgericht, de uitvoerige schildering der badplaats Pumpenheim (Dusseldorf), dit
alles geeft meer beweging en leven, dan C 1 em en tine aanbood.
Toch staat „de Sa ltim b an q ue" nauwelijks met „C l em entin e" gelijk. Het gelukkigste is zeker de arme zangeres Elise,
geteekend. Het fiere karakter der halve kunstenares, die hare
eigen zwakheid begrijpt, die met heldhaftigheid aan al de ellende
van het tooneelleven het hoofd biedt, met groote geestkracht
zich losscheurt uit hare betrekking aan het tooneel, als gouvernante zich gelukkiger gevoelt, maar alleen uit plichtbesef tot
haar oom, den ouden dronkaard, als hij sterft, terugkomt, om
daardoor met laster en verdenking kennis te maken, en eindelijk door eene zeldzame opeenstapeling van rampen te sterven —
dit geheele beeld heeft aanspraak op lof, zoowel wegens vinding
als uitwerking. Het eenige conventioneele in deze vrouwenfiguur is, dat zij steeds door maatschappelijke ongerechtigheden
wordt vervolgd, omdat zij zangeres is; dat zij aan het slot van
het verhaal aan typhus sterft, alleen wij1 zij te veel door den
laster geteisterd is, om eene ordentelijke vrouw voor Wilders
te worden.
Zoo had Lind o reeds vier jaren met ingespannen arbeid
den „S p e c t a tor" volschreven, telkens kiagende over gebrek
aan hulp. Door samenwerking der beide uitgevers D. A. T h i e m e
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en M a r t i n u s N ij h o ff kwam in 186o de bekende hervorming
van den „Nederlandsche(n) Spectator" tot stand. Een
groote staf van medewerkers werd aangeworven, Lindo b l e e f
r ed a c t e u r. Twee tijdschriften werden saamgesmolten. De oude
„K. onst- en Letter b o d e" verdween, en de redactie — Dr.
R. C. Bak huizen van den Brink — na zijn terugkeer uit
den vreemde in den Haag aan het Rijksarchief werkzaam —
M. F. A. G. Campbell, Jhr. Mr. J. de Witte van Citters,
Dr. D. J. Steijn Parve, P. J. B. C. Robide van der Aa,
J. Tideman en Mr. S. C. Snellen van Vollenhoven —
trad op als een hulpcorps van medewerkers voor den herboren
„Spectator." Van het tijdschrift „de T ij d stro o m" gingen de
voornaamste leiders : Mr. C. Vosmae r, J. J. C r em e r, A.
Ising en G. K ell e r tot den Spectator over. Afzonderlijk
traden nog toe C d. Busken Huet en F. A. T. D elpr a t,
terwijl de oude heer Smits zijn vriend Lodewij k Mulder bij
dit gezelschap inlijfde.
Na 186o is Lindo tot den eerepost van redacteur in part ibus geklommen. Hij kon volstaan met enkele kleine bijdragen
en korte novellen. De „S pe ct a to r" wordt nu in Den Haag
geschreven, en voornamelijk door Haagsche letterkundige krachten
saamgesteld. Eenige van de vaste medewerkers verlaten reeds
zeer spoedig het weekschrift. Busken Hu et is sedert 1862 bij
„de (n) G ids," de h eeren Delprat en T id e m a n trekken zich
weldra terug. Van den Brink was vijf en een half jaar, tot
op zijn dood (15 juli 1865), de groote leider van dezen Haagschen kring, daarna traden V osm a er, C a m pbell, De Witte
van C i t ter s en Ising op. Keller had tot zijn vertrek naar
Arnhem in 1864 uitgemunt door novellen en „V1 ugmaren."
Lindo heeft na 1860 slechts middelmatige bijdragen aan
den nieuwen „Spectator" afgestaan. Z66 de „U i t tr eksels uit
het Dagboek van wijlen Janus Snor" (186o); z66 de
„Geschiedenis van een gentleman" — een brok autobiographie, onvoltooid gebleven — in 1862, z66 een zeer aardig
„Fragment van een historischen Roman zeer vrij
naar het Hoogduitsch van Louise M-hl-b-ch" (1864)
en later nog kleinere artikelen, waaruit vooral bleek, dat de
geestelijke vader van den „Sp e c t a t o r" zijn groot geworden
zoon enkele kleine bewijzen zijner genegenheid niet wilde onthouden. Zelfs, nadat hij in 1865 in Den Haag kwam wonen als
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Inspecteur van het lager onderwijs voor de provincie ZuidHolland, nam hij geen bedrijvig, noch vruchtbaar deel aan de
redactie van dit blad. Zijne nieuwe betrekking eischte zijne geheele kracht, zoodat hij nauwelijks den tijd vond, om als
vroeger nu en dan een der Engelsche clsssieken — T hack era y,
Gold sm i t h of S h e r i d a n — te vertolken. Het tijdvak zijner
letterkundige scheppingskracht behoorde na 1865 tot het verledene. hij zelf beweerde, dat hij niet meer „smitsen" kon.
Doch ook zoo nog had hij reeds genoeg gedaan, om den door
zijne „Brieven en Uitboezemingen" beroemd geworden
naam van den ouden heer S m i is te handhaven. De vijf deelen
en vervolgen dezer „B ri e v e n," naast de vier deelen van den
„Nederlandsche(n) Spectator," 1856-1859,metClementin e" en „Le S a l t i m b a n q u e," waarbij niet vergeten mag
worden een bundel schetsen: „Famine van on s" (1855),
maken het blijvende deel uit van zijn arbeid als letterkundig
kunstenaar.
Daarenboven heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door leerboeken voor het onderwijs in de Engelsche taal („R e a d i n g s
in prose," en „Readings in poetry)" vijfmaal herdrukt;
benevens„Grondbeginselen derEngelscheSpraakleer"
„(driemaal herdrukt); door een „S c h oolboek der Aardrij k skunde voor eerstbeginnenden" (driemaal herdrukt) en
door een wetenschappelijk werk over de geschiedenis van Engeland („De opkomst en de ontwikkeling van hetEngelsche y olk in zijne geschiedenis tot op onzen tijd"),
in de laatste jaren zijns levens (1868-1874) bearbeid.
Eindelijk heeft Lindo een groot deel van zijn tijd en zijne
werkkracht gegeven aan vertalingen uit het Engelsch. Met B ulwer's „Caxton ' s" beginnend, eindigde hij met eene bestaande

van Walter Scott te herzien. Het verdienstelijkst is
Nederlandsche „T r i s t r a m Shan d y" (1854 en daarmeé

vertaling
zijn

staat gelijk zijn Nederlandsche „Tom Jones" (1862). Op dit
oogenblik zijn S te rne en Fiel din g nog niet beter in onze
taal overgebracht. Misschien heeft Lindo's Engelsch bloed hem
somtijds gehinderd in de keus van woorden en stijlwendingen.
Zijne vertaling van Di c k e n s' „Tale of two cities" laat veel
te wenschen over, doch zijn Thack er a y is met zorg bearbeid.
„The Virginians," „Arthur Pendennis," „Yellowplush
pa per s," eindelijk de geheele Thack era y -- zijne grootste
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letterkundige sympathie — hebben hem jaren lang inspanning
en arbeid gekost r).
Toen hij den 9 den Maart 1877 overleed, openbaarden zich de
algemeene achting en liefde, die hij zich had weten te verwerven 2). Weemoedig is thans de herinnering, dat de in 1888
overleden Vosmaer, de ziel van Lindo's „Spectator"
na 1865, bij zijne uitvaart naar waarheid getuigde, wat ik hier
als het beste oordeel over Lindo ten slotte opneem :
„Lindo was een man met een stempel.
„De rustige, weldadige indruk, d ien hij maakte, het vele, dat
„hij heeft verwezenlijkt, lag aan het gelukkig evenwicht zijner
„gaven. Schoon sinds vijf-en-twintig jaren een man, die openlijk
„en onvervaard stond in de voorhoede, was hij vrij van over„drijving of onverdraagzaamheid. Met luimigen geest zag hij de
„maatschappelijke gebreken

te beter wellicht, omdat hij er

„niet in was opgegroeid bestreed hij alles wat valsch, onschoon
„en onwaar is, maar zijne satyre wondde de menschen niet. Hij
„was een man met een eerlijk gemoed, maar hij wist, dat niet
„het gemoed alleen der menschheid baat, en hij arbeidde der„halve, om kennis te verzamelen en te verspreiden. Hij was een
„kunstenaar met de pen, maar hij was overtuigd, dat geen geestig„heid, geen poezie of kunst degelijk en duurzaam kunnen zijn,
„zonder kritiek en den stevigen grondslag der wetenschap.
„Dit waren Lin do' s idealen, en aan de schoone evenredig„heid, waarmede hij zijne vele gaven van geest en gemoed te
„zamen ontwikkelde, had hij het te danken, dat hij er zooveel
„van vermocht te verwezenlijken in zijn eigen karakter en gezin,
„in zijne geschriften en in de maatschappij.”
1) Busken Huet („N ieuwe Litt. F a n t.”, Nieuwe reeks, III deel (1878),
bl. 184) heeft hem als vertaler een te ruim geweten toegeschreven, omdat
onder een der plaatjes zijner T hack eray -vertaling („D e Virginier s,”
I deel, Schiedam, H. A. M. Roelant s) te lezen staat: „D e familie Pew,”
door een blunder vertaald uit het Engelsch : „T h e family- p e w," maar Huet
vergeet, dat de uitgever waarschijnlijk deze platen en deze onderschriften niet
aan Lindo heeft laten zien, om tijd te winners — antlers ware de dwaasheid
verdwenen.
2) Zie een fraai artikel van Glanor in „het V ad erlan d," 11 Maart 1877.
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1844. (Eerste gedrukte opsteh) „Honger is de beste saus" —
in „Herfst- en Lentebloemen voor de Nederlandsche jeugd,"
1844, onder redactie van Mr. C. P. E. R o bide van der A a.
1846. „De Kalverstraat" — in „het Algemeen Letterlievend
Maandschrift," onder redactie van Mr. J. J. D. N e p v e u,
Amsterdam, 1846.
1847. „Jacoba Hertogin van Gulik, Kleef en Berg." — in ,,het
Algemeen Letterlievend Maandschrift," Amsterdam, 1847.
1849. „Brief van een zeer beschaafden aap aan zijne beminde
in Noord-Amerika," in „het Aig. Lett. Maandschrift."
Amsterdam, 1849.
1851-1852. „Brieven en Uitboezemingen van den ouden heer
Smits."
Aanvankelijk in het „Mengelwerk" der „Arnhemsche Courant" van
1851-1852.

1853. Eerste afzonderlijke druk van „Brieven en Uitboezemingen van den ouden beer Smit s," Arnhem,
D. A. Thieme, 1853, post 8°.
1854. (April). Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1854, met pseudopOrtret en handteekening, post 8°.
1854. (September). Derde druk, aldaar, bij denzelfde, 1854, post 8°.
1867. Vierde druk, aldaar, bij denzelfde, 1867, Guldens-Editie. N°. 67.
post 8°.
1877. Vijfde druk, in „Kompleete Werken," aldaar, bij denzelfde,
1877, post 8°.
1882. Zesde druk, in „volledige Werken." (Tweede goedkoope uitgaaf.)
Schiedam, H. A. M. Roelants, 1882, post 8°.

22I
WERKEN VAN MARK PRAGER LINDO.
w.........,....^...^...,....,-,...."..,...,-..",.........,-...
1886. Zevende druk, in „Vert. Werk." — (Derde uitg.), aldaar, bij
denzelfde, 1886, post 8°.

185o. „Losse schetsen in en om Parijs in den zomer van 1852."
Arnhem, D. A. Thieme, 1853, kl. 8°. met platen.
Herdrukt in : „Neerlands Bibliotheek. Uitgegeven door J. P. d e
geyser." Arnhem, D. A. Thieme, 1865, enz.
Herdrukt in de „Voll. Werken," 1877, 1882, 1886.

1853. Macbeth, with an Introduction, critical and historical
notes by M. P. L." Arnhem, D. A. Thieme, 1853, gr. 8°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1867, post 8°.

1854. „Afdrukken van Indrukken. Met talrijke hout- en andere
sneden door den ouden heer S m i t s en zijn vriend
Mulder." Arnhem, D. A. Thieme, 1854, roy. 8°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1858, post 8°. zonder platen. Derde
druk : 1873, Guld. Editie, N°. 97.
Latere herdrukken in 1877, 1882, 1886 — voor zoover het de bijdragen van den ouden heer S m i t s betreft.

1854. „Readings in English prose, selected from the best
writers with explanatory notes." Arnhem, D. A. Thieme,
1854, gr. 8°.
Tweede druk — „(revised and corrected), aldaar, bij denzelfde,
1857, gr. 8°.
Derde druk, (vereenigd met de bloemlezing van Engelsche gedichten),
aldaar, bij denzelfde, 1867, gr. 8°.
Vierde druk, Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink, 1874, gr. 8°.
Vijfde druk, „(revised and corrected by J. Beckering Vinckers
and H. Ilpsema Vincker s)," aldaar bij denzelfde, 1878, gr. 8°.

1854. „Een nieuwjaarswensch aan zijne vrienden van den ouden
heer S m i t s. Geillustreerd door H. F. C. ten g at e." Te
Arnhem, bij D. A. Thieme, 1854, gr. 8°.
1855. „Reading in English Poetry, selected from the best writers with
explanatory notes." Arnhem, D. A. Thieme, 1855, gr. 8°.
Over herdrukken, zie „Readings in prose."

1855. „Grondbeginselen der Engelsche spraakleer." Arnhem,
D. A. Thieme, 1855, gr. 8°.
Tweede druk, Zwolle, W. J. E. Tjeenk Willink, 1874, gr. 8°.
Derde druk. Herzien door J. B eckering Vincker s, aldaar bij
denzelfde, 1880, post 8°.

1855. „Familie van ons, door den ouden heer Smit s.'' Arnhem,
D. A. Thieme, 1855, post 8°.
Herdrukt in de „Werken."

1856. „Nederlandsche Spectator. Weekblad van den ouden heer
Smit s." Te Arnhem, bij D. A. Thieme, 1856, roy. 8°. (met
titelplaat.)
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1857. Tweede jaargang.
In dezen jaargang schreef de oude heer S m i t s eene
novelle, onder den titel „Bekentenissen eener jonge dame."
— afzonderlijk uitgegeven in 1858 onder den titel :
„Clementine." Guldens-Editie. N°. 3. Arnhem, D. A.
Thieme, 1858, post 8°.
Herhaaldelijk herdrukt — ook in de Werken, 1877, 1882 en 1886.
1858 en 1859. Derde en vierde jaargang, van den Spectator te
Rotterdam en te Arnhem, bij H. Nijgh en D. A. Thieme. Met platen.
(Voor het eerst komen hier teekeningen voor van Schmidt C ran s,
voortreffelijk in hout gesneden door E. V e r m o r c k e n, B 1 a n p a i n,
P. Lazarus, Van Groningen, en anderen).

In den jaargang 1859 verschijnt de novelle: „Le Saltimbanque" in 1873 afzonderlijk uitgegeven in de GuldensEditie, N°. 92, en herdrukt in de werken.
186o. Uitbreiding der redactie, door samensmelting
van „Kunst- en Letterbode" met „de(n) Nederlandsche(n)
Spectator." In dezen jaargang verschijnt de novelle :
„Uittreksels uit het Dagboek van Janus Snor," afzonderlijk
uitgegeven door D. A. Thieme, Arnhem, 1868, gr. 8°.
Herdrukt in de „ Werken."

1862. In dezen jaargang verschijnt: „De gesc hiedenis
van een gentleman door den ouden heer S m it s."
Herdrukt in de „Werken."

1864. In dezen jaargang komt : „Fragment van een
historischen Roman. (Zeer vrij naar het Hoogduitsch
van L o u is e M- hl -b-ch, door den ouden heer S m i t s)."
1865. In dezen jaargang: „Een drietal Brieven van
zekere Bruid" — en „Bescheiden vragen van een
Kweekeling."
1866. In dezen jaargang : „Eene opvoering van Aleida
van Holland." — en „Brief van eene jonge dame."
1868. In dezen jaargang: „Beoordeeling van Lidewyde."
1872. In dezen jaargang: „Eene ontboezeming."
1874. In dezen jaargang : Beoordeeling van „Literary
Remains of the late Emanuel Deutsch."
1856. H. P. Lloyd, „Nieuwe Engelsche Spraakkunst. Naar
den 9en druk voor Nederlanders bewerkt door D. B o mhof H z. Herzien door M. P. Lind o." se druk, Arnhem,
J. F. Thieme, 1856, post 8°.
1859. „Vervolg op de Brieven en Uitboezemingen. Met vijftig
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houtgravuren van S t a m, naar teekeningen van J. G. d' A rnaud Gerk en s." Arnhem, D. A. Thieme, 1869, post 8°.
Tweede druk in Guldens-Editie. N°. 7 enz.
Tweede vervolg, 1861 in Guldens-Editie. W. 17. enz.
Derde vervolg, 1865 in Guldens-Editie. N°. 55. enz.
Herdrukt in de „Werken."

1863. „Eventjes over de Grenzen." Leiden, A. W. Sijthoff,
1863, post 8°.
1864. „Nieuw Schoolboek der aardrijkskunde voor eerstbegin-

nenden." Arnhem, D. A Thieme, 1864, post 8°.
Nieuwe uitgaaf. Leiden, P. van Santen 1873, post 8°. Derde druk
Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink, 1878, post 8°.

1868-1874. „De opkomst en ontwikkeling van het Engelsche
yolk in zijne geschiedenis tot op onzen tijd geschetst."
Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1868-1874, roy. 8°.
2 deelen.

1868-1869. „Jaarboek van het lager onderwijs in het Koninkrijk der Nederlanden uitgegeven door de Inspecteurs
van het lager onderwijs. Onder medewerking van verschillende schoolopzieners. Redacteur M. P. Lind o."
1868-1869. 's Hage-Arnhem, Mart. Nijhoff, D. A. Thieme,
gr. 8°. (2 jaargangen).
187o-1875. (In de „Algemeene Bibliotheek van H. C. Rogge,"
Leiden, A. W. Sijthoff, 187o-75, kl. 8°.) N°. 25 „Typen"
door den ouden beer Smit s. Tweede druk aldaar 1885.
Derde druk aldaar 1885, 16°.
1873. Bijdrage in : „Voor Visschers gevangen," (bundel proza en
poezie). Amsterdam, Scheltema& Van Holkema, i873,post 8°.
1877. „Kompleete werken van den ouden beer Smits. Uitgegeven onder toezicht van en met eene levensbeschrijving
van zijn vriend Mulde r." 's-Gravenhage, D. A. Thieme
1877-1879, post 8°. 5 deelen.
188 I. (In de „Bibliotheek voor School en Volk, onder redactie
van W. P. Wolter s," 's Hage, Henri Stemberg, 1881)
N°. 5. „Een Concertstuk" en „Eene jongelui's parti)"
van den ouden beer Smi ts.
1882-1883. „Volledige werken van den ouden heer Smits ...."
(Tweede goedkoope uitgaaf) Schiedam, H. A. M. Roelants, 18821883, post 8°. 5 deelen.
Tweede druk, o. d. t. Verzamelde werken, aldaar, bij denzelfde,
1886-90, 9 deelen, 8°.
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1894. „Proza van den ouden heer Smit s, door Dr. B." Schiedam, H. A. M. Roelants, 1894, post 8°.
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185o. „De familie Caxton door P i si stratus Caxton (Lord
E. Bulw e r L y t to n). Een tafereel uit het dagelijksche
leven. Naar het Engelsch door M. P. Lind o." Amsterdam, P. N. van Kampen, 185o, 3 din. gr. 8°.
Tweede druk, aldaar, 1861.
Derde druk, aldaar, 1885.

1852. „Lawrence Sterne. — Het leven en de gevoelens
van den beer Tristram Shandy. — n. h. E. d. M. P. L. —
Haarlem, A. C. Kruseman, 1852, 2 din. post 8°. met
portret van Sterne.
1852. „W a Iter Scott, Ivanhoe," u. h. E. Nieuwe uitg., herz.
d. M. P. L. Haarlem, 1852, 2 dln. post 8°.
Nieuwe uitgaaf Rotterdam, D. Bolle 1893, post 8°.
Nieuwe gall. uitgaaf aldaar 1893, gr. 8°.

1853. „W alter Scott, Het hart van Mid-Lothian." U. h. E.
Nieuwe uitgaaf, herzien door M. P. L. Haarlem, bij denzelfde, 1853, 2 din. post 8°.
1854. „W al t er Scott. De Oudheidkenner." N. h. E. Nieuwe
uitg. herz. d. M. P. L. aldaar, bij denzelfde, 1854, 2 dln.
post 8°.
1854. „C o 1 m a c h e. Mededeelingen uit het leven van Prins
Talleyrand. Uit de nagelaten papieren. N. h. Eng. Volgens de tweede editie door M. P. L." Arnhem, D. A.
Thieme, 1854, met portret, gr. 8°.
1855. „E. B. Hamley, Lady Lee's weduwstaat. Een roman. U.
h. E. vert. d. M. P. L." Arnhem, D. A. Thieme, 1855,
2 dln. gr. 8°.
1855. „Charles King sl ey. Gist. Een vraagstuk. U. h. E. vert.
door M. P. L." Arnhem D. A. Thieme 1855, gr. 8°. met pl.
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1858. „C ha rles Kingsley. Twee jaren geleden. U. h. E.
vert. door M. P. L." Dordrecht, P. K. Braat, 1858.
3 din. gr. 8°.
1859. „C harles Dicken s. In Londen en Parijs (A Tale of

two cities). U. h. E. vert. door M, P. L." Amsterdam,
P. N. van Kampen, 1859-1860.

2

din. met pl. gr. 8°.

186o. „W. M. Thack er a y. De Virginiers. Een verhaal uit de
vorige eeuw. N. h. E. vert. d. M. P. L." Rotterdam en
Arnhem, H. Nijgh en D. A. Thieme, 186o.

2

din. in 3 stuk-

ken. gr. 8°. met pi.
1862. „Henry Fielding. Tom Jones, of de lotgevallen van
een vondeling. U. h. E. vert. door M. P. L." Haarlem,
A. C. Kruseman, 1862, 3 din. met staalpl. post", 8°.
1863. „De Pastorie van Framley, door den schrijver van Barchester Towers," U. h. E. vert. d. M. P. L. Arnhem,
D. A. Thieme 1863, 2 dln. gr. 8°.
1865. „W. M. T ha ck era y, Geschiedenis van Arthur Pendennis, van zijn voor- en tegenspoed, zijne vrienden en van
zijn grootsten vijand." N. h. E. met eene voorrede van
M. P. L. Deventer, A. ter Gunne, 1865, gr. 8°.
1869. „W. M. T h a c k e r a y. De roos en de ring, of de geschiedenis van prins Giglio en prins Bulbo. Een tooververhaal
N. h. E. vrij bewerkt door den ouden heer Smits." Amsterdam, gebr. Kraay, 1869, post form.
(Overdruk uit „Bate.")

1869-1871. „Romantische Werken van W. M. T ha c k e r a y,

met een levensbericht van den schrijver, door Dr. M.
P. L." Schiedam, H. A. M. Roelants, 1869-1871, in
9 banden.
(Het „Ploertenboek en andere schetsen" zijn vertaald
door Dr. J. C. van Deventer. De overige vertalingen
zijn herzien door d. M. P. L.)
1871. Oliver Goldsmith's. Wie niet sterk is moet slim
zijn, of een avond vol vergissingen." N. h. E. bewerkt
door M. P. L." Haarlem, A. C. Kruseman, I871, post 8°.
1871. „S herida n, De medeminnaars. Blijspel in vijf bedrijven.
U. h. E. bewerkt door Dr. M. P. L." Haarlem, A. C.
Kruseman, 1871, post 8°.
1872-1874. „Walter Scott's Romantische werken op nieuw
15
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bewerkt door M. P. L. met een opstel over het Eeuwgetijde van Walter Scott door N. Beets." Leiden, S. C.
van Doesburgh, Den Haag, Joh. Ykema, 1872-1874.
post 8°. 8 dln. I).
Nieuwe gall. uitgave. Rotterdam, D. Bolle, 1893-94, dl. I, II. 8°.

1) Enkele kleine bijdragen van Lindo in „d e (n) Volksbode," „Tijdspiegel,"
„Nederlandsche(n) Spectator" van 1856-1877, „Het Nederlandsch Magazijn,"
„Het Jaarboekje van de Koninklijke Militaire Academie," „Aurora" en „Castaha" zijn niet afzonderlijk vermeld. Engelsche artikelen schreef lib in „Fraser's
Magazine" o. a.: „Researches in Dutch Literature."

LODEWIJK MULDER.

„Mulder is iemand, wiens naam aan de beurs
„even goed bekend is als de mijne. Zijn krediet
„is niet minder gevestigd."
1)E OUDE HEER SMITS.

Ons vaderland is zoo rijk aan achtbare staatsburgers, die
Mulder of Muller heeten, dat niemand in 1854 op de gedachte kwam, of er soms een van deze bedoeld werd, toen men
op het titelblad van een reeds genoemd aardig boek de volgende woorden las: „Afdrukken van indrukken door den
ouden heer Smits en zijn vriend Mulder." Desnaaksche
oude heer Smits vermaakte er zich me6 in de „Vo or r ed e"
vriend Mulder voor een pseudoniem to doen doorgaan. Zoo
duurde het nog tot 1856, toen de schrijver van „Jan Fa es s en"
zich als L o de w ij k Mulder bekend maakte. Voortaan zouden
beide namen een schoonen letterkundigen klank behouden, de
doopnaam voluit geschreven, daar er anders verwarring moest
ontstaan.

I.
Lode w ij k Mu 1 der is een Hagenaar. Hij werd den 9den
April 1822 in de residentie op de Prinsengracht geboren. Zijn
vader was inspecteur der Domeinen. Deze stierf reeds in 1827,
toen zijn zoon Lodewijk nog geen vijf jaren oud was. Zijne
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moeder overleed in 1831, nadat zij in 1829 hertrouwd was met
een militairen intendant.
Negen jaar oud miste de knaap zijne beide ouders, een verlies, dat over den anders zoo heerlijken knapenleeftijd sombere
schaduwen wierp. In latere jaren begreep hij de voile beteekenis
van dien slag, begreep hij er den grooten invloed van op zijn
volgend leven. Eene neiging tot ernstige overdenkingen, eene
zekere schuchterheid in het uitspreken zijner meening tegenover anderen, bleven hem langen tijd uit deze periode van
zijn leven bij.
Zijn stiefvader onderscheidde zich door velerlei zonderlinge
eigenschappen en verschillende kleine talenten. Letterkunde,
toonkunst, teekenen, alles trok hem aan. In de muziek had hij
het nog al ver gebracht, daar hij een uitmuntend vioolspeler
was, en zelfs componeerde, als bleek uit de cantate, door hem
geschreven in 1841 bij gelegenheid der onthulling van D e
Ruyter' s standbeeld te Vlissingen. Voor het overige was hij
niet veel meer dan een zeer middelmatig liefhebber in allerlei
kunst, knutselde hij aan allerlei Bingen met het halve talent van
een dilettant. L o d e w ij k Mulder werd door dit voorbeeld verleid, om zijne krachten aan velerlei oefeningen te meten, schoon
daardoor verzuimd werd een degelijken grondslag te leggen voor
een uitverkoren kunstvak.
Gelijk met zoo menigen knaap het geval is, de omstandigheden beslisten meer dan eigen keus over zijne volgende bestemming. Zoo werd bepaald, dat hij officier zou warden, dat
hij zou beginners met voor cadet te Breda te studeeren. Hierbij
ging men zeer eigenaardig te werk. Er bestonden destijds, even
als nu, dresseerscholen, waar men den jongelieden eene zekere
hoeveelheid kennis inpompte. Genoegzaam afgericht door geestverstompende herhalingen van hetzelfde, slaagden de slachtoffers
in den regel bij hun toelatingsexamen, en werden ze cadet met
een bajert van onsamenhangende feiten in het hoofd. Geheel
anders was de voorbereiding van Lodewij k Mulder. Zijn
stiefvader had hem, na • hevige oneenigheden met den onderwijzer van eene der Haagsche lagere scholen, in huis gehouden
en door .privaatlessen doen vormen. De knaap studeerde nu
met voorbeeldige vlijt, en maakte groote vorderingen in de
vakken, die hem belangstelling inboezemden. Hij bekommerde
zich niet om het programma van zijn examen. Alle dressuur
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bleef buitengesloten. De wiskunde was zijn lievelingsvak, zoodat
hij binnen eenige jaren reeds eene belangrijke hoogte bereikte.
Voor de talen had hij tot onderwij zer meester An d r i e ss en, den vader van den bekenden jongensboeken-schrijver P. J. Andriesse n. De eerste wist hem de regels der Nederlandsche, Duitsche en Fransche taalleer zoo helder te verkiaren, dat hij ze later niet meer vergeten kon.
Ook de jonge Andriessen kwam hem somtijds in plaats van
den ouden les geven. Dan werden er stijloefeningen gehouden.
Lodew ij k Mulder mocht over allerlei onderwerpen schrijven,
en zijne fantasie vrij de vleugelen laten uitslaan, daar hij later
zijn werk aan de verstandige beoordeeling van den jongen
A ndriess en moest onderwerpen. Menig avond vergezelde hij,
na afloop der les, dezen in den huiselijken kring zijner jongere
broeders en zusters, en mocht hij naar de onderhoudende vertellingen van zijn stijlmeester met onverdeelde belangstelling
luisteren.
Zoo was de tijd gekomen, dat hij zijn zestiende jaar had
bereikt, dat het examen voor de deur stond. Tot kenschetsing
van dit gewichtig feit in zijn leven schreef hij mij het volgende: I)
„Zoo toog ik dan vrij slecht voorbereid, maar met een kalmte,
„die ik zeker niet zou bezeten hebben, als ik juist had geweten,
„wat er aan een vergelijkend examen vast was, den 8s ten Mei
„1838 per diligence over den Moerdijk naar Breda en kwam
„den volgenden dag voor de examen-commissie, waarvan de
„hoogleeraar J. Bossc ha president was. Wanneer ik thans, na
„zelf zoovele malen een dergelijk examen te hebben afgenomen,
„er over nadenk, dan kom ik tot het besluit, dat ik zeker een
„van de wonderlijkste aspiranten was, die zich ooit daarvoor
„hebben opgegeven. Mijn bagage aan wiskundige kennis was
„veel grooter dan zelfs in den vierjarigen curses der militaire
„academie aan de cadets der infanterie werd onderwezen. Behalve
„in de kleine hoeveeiheid algebra en meetkunst, die van de
,,aspiranten gevorderd werd, liet ik mij nog met goed gevolg
„examineeren in de goniometrie, de rechtlijnige en bolvormige
„trigonometrie, de beschrijvende meetkunst, de hoogere meet„kunst en een gedeelte van de differentiaalrekening. Gelukkig,
„dat ik dit wiskundig examen den eersten dag van het twee1) In een vriendelijken brief van 21 Juli 1886.
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„daagsche onderzoek moest afleggen, want ik was er geheel in
„thuis en dus zeer op mijn gemak; maar terwiji ik bezig was,
„hoorde ik rechts en links van mij, hoe mijne medeaspiranten,
„die alle of bijna alle van de toenmalige dresseerscholen van
„Stuart te Vianen en De Jong in Arnhem afkomstig waren, met
„een geweldig aplomb als antwoord op de hun gedane letter„kundige, historische en geografische vragen, heele bladzijden
„uit de gebruikelijke leerboeken letterlijk opzeiden, en nog her„inner ik mij den angst, die mij daarbij bekroop, als ik bedacht
„welk eene treurige figuur ik den volgenden dag zou maken,
„als ik voor dat heele vuur zou staan.
„Het ging dan ook dien volgenden dag, zooals te verwachten
„was. In de geschiedenis lei ik het treurig af. Wel had ik voor
„mijn leeftijd ontzaglijk veel gelezen, en zoodra eene vraag er
„aanleiding toe gaf, kon ik heel veel vertellen, maar van samen„hang, van chronologische volgprde, enz. had ik bijna in het
„geheel geen notie. „Zoo had ik bijv. veel gelezen over de
„egyptische hieroglyphen, die mij als jongen bijzonder interes„seerden, ja ik had wel opstellen in hieroglyphenschrift geschre„ven, maar, toen de examinator mij beleefd verzocht hem eens
„te vertellen wat de egyptische dodecarchie was geweest (ik
„herinner mij die vraag nog als de dag van gisteren) had hij
„mij even goed naar een regeeringspersoon in de maan kunnen
„vragen — en zoo ging het op de meeste punten. Met de
,,geographie was 't nog veel erger gesteld. Het eenige, wat mij
„dien dag nog boven water hield, was het eigenlijk litterarisch
„gedeelte van 't examen. Ik had al heel veel geschreven —
„verzen, novellen, zelfs een tragedie in alexandrijnen, natuurlijk
„van zeer zwak allooi, maar 't gaf mij dien dag toch eene zeer
„groote gemakkelijkheid, en dank zij mijne grondige gramma„tikale kennis, waren mijne opstellen in 't hollandsch zoowel als
„in het fransch en duitsch, zeer presentabele stukken.
,, Het resultaat van 't geheele examen was boven mijne ver„wachting, en in later dagen heb ik dan ook gehoord, dat men
„mij op de lijst der voldoenden had gebracht, niet om hetgeen
„ik had gepresteerd, maar omdat de examinatoren van oordeel
„waren, dat er wel wat van mij te maken zou zijn, en zoo
„gebeurde het, dat ik den 27sten Juli 1838 aangesteld werd tot
„cadet bij het wapen der Infanterie, en den 3den September daar„aanvolgende in Breda mijne intrede in het militaire leven maakte.”
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Er is in dit getrouw verhaal der examencrisis iets zeer eervols voor den patient.. Een jonkman als L o d e w ij k Mulder,
zeer ver gevorderd in de meetkunde en algebra, een mathematische kop, die tevens een flink letterkundig kunstenaar belooft
te worden, is eene groote zeldzaamheid. Zeer eigenaardig mag
het verschijnsel genoemd worden, dat hij goed grammatisch
ontwikkeld, met fantasie begaafd, tevens verwonderlijk vlug in
al de onderdeelen der mathesis, zeer weinig aanleg scheen te
hebben voor geschiedenis en aardrijkskunde. Zijne neiging was
dus volkomen bepaald tot het streng logische, tot het begrijpen
van een eenvoudig causaal-verband; voor wijsgeerige opvatting
van historische gebeurtenissen — later zijn kracht — was hij op
zijn zestiende jaar nog niet rijp. Voegt men daarbij, dat deze
knappe logische kop ook tevens een kunstenaarsnatuur openbaarde in de vele jongensnovellen, verzen en treurspelen, die hij
tot voordeel zijner latere ontwikkeling schreef, dan bezit men
volkomen vrijheid te beweren, dat de cadet Lodew ij k Mu ld e r
in September 1838 het recht had onder de meest begaafde jonge
studenten der Koninklijke Militaire Academie te Breda eene
plaats te vragen.
Met zijne buitengewone kennis, zijne lectuur, en zijne natuurlijke vlugheid, vond onze jongeling het onderwijs aan de cadettenschool niet altijd even belangrijk. De lessen in de wiskunde
en in de moderne talen bleven beneden zijne verwachting. In
Fransch en Duitsch kon hij geene vorderingen meer maken.
Aileen voor het onderwijs in de Nederlandsche Taal- en Letterkunde vond hij grooten steun in Dr. Jan Wap. Deze, Jan
Jacobus Fran c i s c u s Wap — Rotterdammer van geboorte,
als Latijnsch scholier te Leiden vriend van B i 1 d e r d ij k, wiens
vurig partijganger hij bleef tot in den dood, als student te Gent
even vurig Orangist, en eindelijk heel zijn Leven door een catholiek Oranjeklant met het uiterlijk van een in een wereldsch pak
verkleeden geestelijke — zou door zijne liefde voor Nederlandsche
dichters van het deftige soort een heilzamen invloed oefenen op
den jongen cadet. Wap gaf, zoo het heette, lessen in de geschiedenis der Nederlandsche letteren. Hij maakte het zich evenwel
gemakkelijk en bepaalde zich tot het voorlezen van beroemde
plaatsen uit onze hoofddichters : Vonde 1, H o o ft, T o 11 e n s,
Van L en n e p, maar vooral Bilderd ij k. Deze voordrachten
wekten bij den leerling den lust meer te weten, zoodat hij de
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hand begon uit te strekken naar de schraal voorziene boekerij
der Bredasche Academie, die gelukkig onze beste Nederlandsche
schrijvers, de meeste Duitsche en Fransche en enkele Engelsche
classieke auteurs bevatte.
Na den vierjarigen cursus te Breda met vrucht te hebben
doorloopen, werd hij den 'sten Juli 1842 aangesteld tot luitenant
bij het iste regiment Infanterie

II.
Als knaap en jonkman had Lodew ij k Mulder reeds verzen en proza geschreven, als cadet leverde hij een paar kleinigheden aan het jaarboekje van de Koninklijke Militaire Academie,
voor het publiek verscheen hij het eerst onder den pseudoniem
van Lode wij k, toen hij begon artikelen in den „Militaire (n)
S p e c t a t o r" te plaatsen. Schoon men in het „T ij d s c h r i ft
voor het Nederlandsche Leger" bijna uitsluitend wetenschappelijke artikelen zou denken te vinden, kunnen de bijdragen van den Luitenant L o d e w ij k toch eigenlijk dien naam
niet dragen. Zijn eerste opstel, onder den titel : „S o 1 d at e nZ an g (1846) zond hij in met de volgende aanbeveling :
„Hooggeachte Spectator! Met een zekere huivering heb ik de bijgaande
„bladeren bijeengepakt ter verzending, in de hoop dat zij . . . een plaatsje in
„het maandwerk van het Nederlandsche leger zullen kunnen bekomen. Deze
n huivering zal IJEd. bij de doorlezing van dit stuk, zeer natuurlijk en begrij„pelijk voorkomen, daar het genre waarin het is geschreven, in onze militaire
„litteratuur nog zoo nieuw is, en er, helaas ! zoo weinig winkels zijn, waar
„wij schaatsen kunnen krijgen, om ons op het humoristische ijs te wagen.
„Hoewel er nog vele militaire onderwerpen op die wijze zouden kunnen
„behandeld worden, zal er altijd eene zekere moeielijkheid aan verbonden
„blijven, daar de losse, meegaande sti.j1 zoo ligt tot raillerie, ironie en deze
„tot quasi-insubordinatie overgaat; — het is er mede als met het inmaken
„van zuurkool; men doet er, naar zijn beste weten, zout en peper in, en —
„zij wordt zuur.” 1)

Reeds uit deze woorden blijkt het, dat luitenant L o d e w ij k
geen uitsluitend wetenschappelijk doel najaagt, maar eene bladzijde wil leveren, die eene militaire „Ca m era Obscur a" niet
tot oneer zou kunnen strekken. Hij behandelt het gezang der
soldaten, bij lange marschen, bij het schuren van trappen, tafels
1) „Militaire Spectator," XIV deel. (Breda, Broese & Co., 1846),
bl. 228, 229.
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en banken, bij het „jassen" van aardappelen . . . . hij weet er
zelfs de dichterlijke zijde van te ontdekken, want het aardappelschillen zegt hij, gaat het best zingende :
„loge nu hierdoor ook de attentie wat verdeeld worden en de schil er
„niet op de dunste, zuinigste, voor de menage voordeeligste wijze afgenomen
„worden, zie dat over het hoofd ; — liever wat minder ratatouille in den
„ketel, en wat meer vroolijkheid in het gemoed; ontneem den soldaat zijn
„lied, misgun hem zijn zang niet ; het is zijne opbeuring, zijn troost, zijne
„pazy; het bevordert eendragt en gezelligheid, het neemt veel van het een„vormige, van het kloosterachtige weg. L e v e de zangers in de
„kompagnie!"

Zeer aangrijpend is in dit geestige stuk de lof aan

T he o d o r

K o r n e r, „die den eeuwigen slaap sluimert onder de Tier en het
zwaard," zeer juist de klacht, dat onze Nederlandsche soldaten
verbazend grove dingen zeggen in hunne gezangen ; zeer treffend zijne beschrijving van een soldatenlied, zooals het zijn
moest : „Het is een ladder met vele sporten : de onderste staat
in de kazerne zelve, de bovenste reikt tot in den idealen hemel . . ."
In dezen toon gaat hij voort. De volgende jaargang van den
„M i l i t air e (n) Spectator" (1847) bevatte een pleidooi voor
den ho or n contra de t r o m, waarvan uitmunt de teekening
van een tamboer-majoor aan het hoofd zijner trommelslagers,
voorts de dichterlijke opvatting van beide instrumenten:
,,Wij moeten een instrument hebben, dat onder alle omstandigheden gebruikt
„kan worden : de slagregen moet het niet verstompen, de wind het niet te veel
„verzwakken, en het lijdt geen twijfel, dat de hoorn, onder de ongunstigste
„omstandigheden, veel verder dan de trom kan geboord worden. Wanneer de
„trom reeds toegetakeid is, als een ongelukkige boerenhaan in een slagregen,
„zweven de toonen der hoorn nog vrij en vrank, als een jonge meeuw op de
„vleugelen van den storm .... De trom is eene oude, eene verwelkte matrone,
„met eene samaar en een hoepelrok, pruttelende, knorrende en grommende te
„midden van de jeugd, die haar te jung is; maar de hoorn — eene jeugdige
„schoone, coquet en elegant, eene sirene met eene zilveren stem, die in het
„hart doordringt."

Misschien glimlacht men over zooveel lyrischen gloed bij
trom en hoorn, maar erkent dan ook des te eerder, dat in de
borst van dezen tweeden luitenant het hart van een dichter
klopt. Hij ziet de velerlei ouderwetsche misbruiken in het garnizoensleven van den soldaat met medelijden; hij tracht ze te
verbeteren door glimlachende de waarheid te zeggen. Zeer fraai
heeft hij de houding van den recruut in zijn opstel „D e i n -
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structeur der recruten" (Militaire Spectator, 1849), geteekend. Hij stelt ons den ouden onderofficier voor, die zijne
recruten leert, dat ze altijd over straat moeten gaan met een
gezicht, alsof ze duizend gulden te verteeren hadden, al hadden
ze geen cent in de wereld ; die van de lompe boerenjongens met
gele hairen, met twee linkerhanden en scheeve hielen, dappere
en flinke soldaten maakt, al moest hij ze ook onder de
oefening verwijten, dat ze een positie aannemen als „eene vaatdoek, die op zijn kant gezet wordt," als „een pot met twee
ooren," of als „een zak met water." Ook bier ontbreekt het niet
aan dichterlijke opvatting van den militairen stand. De auteur
zegt vol geestdrift :
„Er bestaat geen stand in de wereld, die zooveel poetisch, zooveel schil„derachtigs in zich bevat als de onze. Het is eene poezy, die op het slagveld
„hare stem luide doet hooren in het schallen der krijgstrompetten, in het
„bulderen van het geschut, in het getrappel der strijdrossen, in het donderen
„der hurrah's; die to lezen is op de wapperende vaandels en met vurige
„letteren geschreven staat op de flikkerende bajonetten."

Maar hij is te helder van verstand, om het daarbij te laten
blijven, want hij voegt er onmiddellijk bij :
„En juist dat wordt meer en meer ) aan den krijgsman ontnomen wij
„worden geleerder, maar prozaischer; wij worden regelmatiger en meer en
„meer uniform, maar ook minder en minder opgewekt; wij zijn zeer metho„diek, maar ijsselijk koud; .... de poezy ligt op sterven.”

Daarom wordt zijn toon steeds ernstiger, en komt hij niet meer
als de luitenant L o d e w ij k voor den dag, maar noemde hij
zich L. M u 1 de r, als hij in 1854 onder den titel : „D e h u i s elijkheid van den soldaat" in den „Militaire(n) Spectat o r" een warm pleidooi levert tegen zekere bedenkingen van
zekere afgevaardigden bij de beraadslagingen over de begrooting
van oorlog in de Tweede Kamer. Die heeren hadden met weinig van den militairen dienst gesproken. Een van hen
vroeg, of het niet mogelijk ware het leven van den soldaat in
de kazernen iets huiselijker te maken. Lodew ij k Mulder
komt op voor den soldaat, voor de verbetering van zijn lot,
schildert de ellendige vertrekken in de kazerne, de somberheid
en ongezelligheid der c h a m b r é e, die evenwel zeer zindelijk
bewoond wordt, en vertelt een paar staaltjes van soldatengeestigheid, die door ieder fatsoenlijk man met genoegen zullen
gehoord worden.
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Te midden dezer letterkundige werkzaamheden waren zijne
levensomstandigheden eenigszins gewijzigd. Sedert September
185o was hij als officier-instructeur verbonden aan de Militaire
Academie te Breda, om les te geven in de Nederlandsche Taalen Letterkunde en in de Geschiedenis. Deze betrekking strookte
geheel met zijn aanleg en zijn smaak. Lier en zwaard beide te
hanteeren, desnoods het zwaard te laten rusten, als de tier
maar binnen zijn bereik bleef, was steeds zijn illusie. Onderwijs
te geven in Nederlandsche taal, letteren en geschiedenis viel
hem niet moeilijk, daar hij met groote volharding zijne studien
had voortgezet. Uit zijne artikelen in den „M ilita ir e( n )
Spectator" bleek het, dat hij niet te vergeefs onze beste
schrijvers had gelezen, dat hij zelfs eene bijzondere voorkeur aan den geestigen Haagschen sneldichter Huygens had
geschonken.
Zijne letterkundige richting werd niet alleen door zijn ambt
als leeraar, niet alleen door het feit, dat hij in 1854 de redactie
van den „M i li t air en Spectator" uit handen van den kapitein Weitzel — later minister van oorlog — overnam, versterkt en veelzijdiger ontwikkeld, maar vond den voornaamsten
steun door zijne kennismaking met Dr. Mark Prager Li nd o.
Reeds bleek het, dat deze met zijn ambtgenoot L o d e w ij k
M uld e r terstond eene warme vriendschap sloot, die tot aan
Lindo 's dood (1877) nimmer luwde.
„Ik ben hem veel verschuldigd — zegt Mulder met de
woorden van Glanor r) — „meer dan hij zelf ooit heeft wil„len erkennen. Want voor hen, die weifelen, was hij een zede„lijke steun, grooter dan hij zich zelf bewust was, een raadsman
„fijn van oordeel en opmerkingsgave, een criticus in den meest
„beschaafden en beminnelijken vorm.”
Reeds in het tweede jaar hunner kennismaking sloten Lindo
en Mulder zich bij elkander aan, om saam een geestig boek,
„A fdr ukk en van In drukk en” te schrijven, als reeds bij het
levensbericht van Lindo werd medegedeeld.
Mulder had reeds eenige schetsen, half in 't hoofd, half op
papier, en kon dus den ouden beer Smits snel helpen aan een
vijfta4 bijdragen :
1) In de „L evenss chet s" van Lind o, voor het eerste deel der K o mPleete Werk en (Den Haag, 1877), bl. XXVIII. Glanor schreef een dag na
Lindo's dood een weemoedig Requiem in het „Vaderland."
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„Een badinetje, een parapluie en een speer."
„De landziekige."
„Over 'teen en ander, dat de dichters schrijven, en poezy." —
„Een Buitenpartijtje" — en
Jets uit den tijd, toen ik nog een lief vers maakte."

De vriendelijke en vroolijke geest, die uit iedere dezer bladzijden spreekt, heeft in duizenden van Nederlandsche kringen
hartelijken bijval gewonnen. Hoe bekend ook, zal men ze altijd
gaarne herlezen. Zij zijn echt Nederlandsch in de beste opvatting des woords. De eerste en tweede bijdrage in „A fdrukken
van In d r u k k e n" waren Mulder 's geringste gaven. Toch mag
de inkleeding der satire op anti-nationalen bluf- en hypernationalen dompergeest in „E en badinetje, een parapluie en
een spee r," aanspraak maken op iets meer dan een glimlach.
De sigarenrookende amazone met hare rijzweep heeft weinige
jaren later onder veel rumoer eene drijfjacht door Nederland
gehouden ; de in de schuit reizende besteedster met groen katoenen parapluie heeft juist in de laatste twintig jaren ons arm
Nederlandsch yolk met duldeloos gewauwel gekweld. De satire
Van L o d e w ij k Mulder zou nu aangevuld kunnen worden
door een derde pseudo-Nederlandsche maagd, een tierend achterbuurtswijf, de vuile handen vol keien, het havelooze hoofd gedekt met eene Phrygische muts .....
Aangenamer beelden doet zijne derde bijdrage, eene studie
„Over 't een en ander, dat de dichters schrijven, en
poez y" voor onze verbeelding rijzen. In het eerste hoofdstuk
vlecht hij eene „correspondentie" van A aan B en B aan A
in, waaraan A opgeeft, welke schoonheden hij in de vrouw
zijner keuze verlangt — eene zeer onschuldige en vermakelijke parodie op de metaphorische taal van dichters, gelijk
zekere Sch rode r, die in zijn „Z ielestry t" zijn geliefde aldus
toespreekt :
„Laat my op 't gloeijend rood van uw albaste kaak
„De lippen drukken ; gun me opnieuw dat zoet vermaak !
„Ik kus uw voorhoofd, wit als linnen, kus uw handen
„Zo teer, zo blank als room" . .. . 1)
1) Gerhard S c h r o d e r, zoon van den bekenden Leidschen apotheker
Johannes S c h r o d e r, geboren 30 Mei 1708, gestorven 16 December 1762,
eerst praeceptor en conrector te Delft toen professor te Hardewijk, vritnd en
lofzanger van P o o t, medearbeider aan Van Effen's „S p e c tato r," schreef
in dit weekschrift een gedicht : „Z ielestr yt" (II ollandsche Spectator,"
XI deel, bl. 27), waaraan de bovenstaande regels ontleend zijn.
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In het tweede hoofdstuk: „E e n e con versati e," levert hij
een geestig pleidooi voor de schoonheid van H o o ft 's erotische
poezie. Hij laat een Franschdolle dweper, die van geene Nederlandsche poezie wil weten, twee vertalingen in het Fransch
vinden van H o oft 's :
„Klaere, wat heeft er uw hartje verlept" -

en van zijn :
„De Min met pricken van zijn straal."

De goede man weet niet, dat het vertalingen zijn, en prijst
ze als §taaltjes van overheerlijken Franschen stijl. Intusschen
blijft vooral de wijze, waarop Lode w ij k Mulder Hoof t in
Fransch proza vertaalde, allerverdienstelijkst.
Vrij uitvoerig is de novelle: ,,E en buiten par tij tj e," een
bij Lodewij k Mulder zeer zeldzaam voorkomend staaltje van
eene kunst, die hij in den grond verstaat, maar weinig beoefent.
De novelle schijnt ernstig gemeend, maar onmiddellijk blijkt
het, dat de auteur eene satire, zij het ook eene vrij goedhartige, uiterst vermakelijke satire bedoelt. De samenleving op een
Nederlandsch dorp, in de zoogenaamde fatsoenlijke kringen, zal
geschilderd worden. Eenige mevrouwen met ongetrouwde dochters
van twijfelachtigen leeftijd, eenige comische en onhandige heeren
houden samen eene pi qu e-nique in een boerenhoeve, waar
zij pannekoeken en rijstenbrij eten, terwijl een ex-majoor die
den geheelen dag uit een geweldige meerschuimen pijp rookt,
en alles met tabaksrook en tabaksasch verpest, — tot de advocatenborrel toe, die hij helpt klaarmaken, — voor het verslinden
der overgeschoten brokken zorgt. De overdrijving, de dwaasheid,
de dolste spot vragen bier voortdurend het woord. De ellendige
bekrompenheid, de zotte praalzucht, de zoutelooze babbelarijen
van welopgevoede dorpers, die alles zoo heerlijk „champetre"
vinden, worden met scorpioenen gegeeseld. De geestigheden van
den droog-comieken meneer R e n t i n k herinneren aan D o rbeen en W a ges te r t uit de „C a m er a," maar worden in veel
rijker mate meégedeeld. Het schijnt den auteur evenwel geen
ernst met deze novelle; eene bijtende satire vol comische
contrasten, ziedaar zijn doel. H i l d e b r a n d is fijner en schilderachtiger, B us k en Hu e t („F amilie over" (1848) en „Een
dag plez ie r hebbe n" (1854) ) levendiger en scherper, D e
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Veer („Trou-r ing h" (1867) ) gemoedelijker en kalmer, H averschmidt („We gaan den geheelen dag uit rijden"
(1874) ) gevoeliger en naIver ; maar L o dew ij k Mulder heeft
ondanks dit alles zijn eigen glas, waaruit hij drinkt, en dit glas
is niet te versmaden.
Het met den ouden heer Smits voltooide boek „A fd r u kk en van In d r u k k e n" had de beide auteurs kostelijk vermaakt, terwijl zij het schreven. Lod e w ij k Mulder bekommerde zich niet in de eerste plaats om letterkundige lauweren — hij gaf den vrijen teugel aan zijn snaakschen aanleg,
zijne neiging tot vriendelijken kortswijl, soms plotseling overslaande tot vlijmenden spot. Niet het minst bleek dit uit het
laatste opstel van „A fd rukk en van Indrukken," eene
tweede novelle onder den titel: „I e t s uit den tij d, toen ik
nog een lief vers maakt e." Daar hij later dit thema
ten tweeden maal in een blijspel beproefde, kom ik er weldra
op terug.
V6Or zijne aanstelling te Breda, als leeraar aan de Koninklijke Academie, had hij nog een andere satire geschreven, die
niet uitgegeven werd. Zij bleef als vermakelijke parodie in talrijke afschriften leven, daar iedereen de „S tokvisch-order s"
wilde lezen. Het was eene parodie van zuiver militairen aard,
(1850), als middel in den strijd voor de nieuwere denkbeelden
der militaire wereld tegenover den ouden sokken- en slobkousendienst. De aardige teekeningen van Willem Staring Junior
hebben ze eerst in veel later tijd (1884) aan het groote publiek bekend gemaakt.
L o d e w ij k M u 1 d er zelf noemde ze toen eene „dolzinnige
charge." Hij had, voordat hij naar Breda werd overgeplaatst,
in garnizoen gelegen te Nijmegen, en uit het dagelijksch orderboek van zijn sergeant-majoor de beruchte „S t o k v i s c ho r d er s" woordelijk overgeschreven. In zijn brief aan den
knappen teekenaar Staring (Januari 1848) zegt hij : „Het was
„toen de bloeitijd van de slobkousen, de tijd, toen de geweer„loopen gepoetst werden, totdat ze niet veel dikker waren dan
„een dubbeltje, onbruikbaar om er mee te schieten, doodsge„vaarlijk, niet voor den vijand, maar voor den schutter, doch
„daarentegen blinkende als spiegels ; de tijd, toen voor vele
„chefs het hangen van het leergoed als het „intersieke” van
„den dienst en het „ekseeren” met de lijntjes als het „in-
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„tersieke" van de taktiek beschouwd werd, toen op de officiers„theorien naar de dikte van den vuursteen in millimeters werd
„gevraagd, en de soldaat hing tusschen trekkers en draagbanden,
„zooals de souspieds en de bretels toen, karakteristiek genoeg,
„genoemd werden.”
Aanleiding tot dit alles was, dat op Zondag, 24 Maart 1850,
door de gestelde macht te Nijmegen reeds orders gegeven
werden tot het eten van stokvisch door het garnizoen op den
volgenden Vrijdag, „zijnde Goeden Vrijdag." Dinsdag, Woensdag en Donderdag werden die orders uitgebreid, zelfs voorgeschreven, dat „de manschappen zich voor de properteit en goede
orde van een vork (zouden) voorzien ;" dat de aardappelen
„goed en voegelijk" moesten geschild worden ; dat de sergeant
der politiewacht voor de „zuiverheid der koks en tafels" moest
zorgen. Bij dezen tokst, die historisch was, gaf L o dew ij k
Mulder eene toelichting, zoo grappig en geestig, dat ze nog
na jaren aan menig officierstafel werd voorgelezen, op iederen
Goeden Vrijdag, tot groote vreugd der gasten.

Het tijdvak van 1851 tot 1859, te Breda doorgebracht, was
uiterst vruchtbaar in letterkundige scheppingen. L o d e w ij k
Mulder verheugde zich toen in de trouwe vriendschap van
Lind o. Deze bekleedde zijne betrekking aan de Academie
van 1853 tot 1865. De vrienden genoten dus een zestal jaren
als ambtgenooten elkanders gezelschap, terwijl zij bij afwisseling
in elkanders huiselijken kring Lodew ij k Mulder was in
Juli 1851 te Nijmegen gehuwd met mejuffrouw J. A. de V i 1leneu v e, afstammeling uit eene oude, adellijke, Fransche r e f
i e s-familie — de gezelligste avonden doorbrachten. Linda
had het dan dikwijls over zijn „N ederlandsche (n) Sp ec
t a t o r." Zijn Engelsch bloed, zijn humoritische aanleg, alles
had hem tot het denkbeeld gebracht, als opvolger van J u s tu s
van Effe n, geen mindere lauweren te oogsten dan deze. M u 1d e r sprak dikwijls met Li n do over het nieuwe tijdschrift,
maar werd door andere bezigheden verhinderd zijn vriend als
ijverig medewerker te helpen. Hij had namelijk in 1856 een
paar hoofdstukken voltooid van een historischen roman nit het
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begin der zeventiende eeuw. Op zekeren avond las hij ze aan
huffs bij Lin do voor. Door aanmoediging van zijn vriend
gesterkt, besloot hij dit werk te vervolgen, ieder hoofdstuk telkens in den vriendenkring voorlezend. Lindo's opmerkingen
na elke lezing kwamen hem zeer goed te pas, zoodat hij, toen
het geheele werk onder den titel „Jan Faessen" het licht zag,
Diet beter wist dan het aan L i n d o toe te eigenen.
„Jan F a e s s e n" schijnt mij een der degelijkste historische
romans, die na 185o in onze moedertaal geschreven zijn.
Het onderwerp mag ieder bekend geacht worden, want het
boek werd populair, als vijf drukken bewijzen. De mislukte
aanslag op Prins Maurits' leven, door S t o u t e n b u r g en
Slat ius beraamd, wachtte op een man van wetenschap en
kunst beide. Een hoogdravend romantisch gewrocht, min of
meer naar Victor Hugo 's plechtige manier overhellend, of
in den gekunstelden trant van J. K r a bb en dam R z. of van
Jacob Hon i g J z., Jun. boezemde Mulder een heiligen afschuw
in. Hij streefde bovenal naar de degelijkheid van groote meesters als
Walter Scott, Alfred de Vigny, P. van LimburgBrouwer, Bakhuizen van den Brink en Mevrouw Bosboom.
Eene uitvoerige, tijdroovende studie schrikte hem niet af. Alles
wat met den aanslag van Februari 1623 in verband stond, werd
door hem ijverig onderzocht. Hij rustte niet voordat hij A itzema („Sakes van Staat en Oorlogh"), Baudartius
(„Memorien,”) Louis Aubery, Seigneur du Maurier
(„Memoires pour servir l'histoire de Hollande,") en
De la Pise, („Tableau de l'histoire des Princes et
de la pr inci pa u té d' ()rang e") gelezen had, om te zwijgen
van algemeen bekende gidsen als W a g e n a a r, Van Loon,
Kok, Smallegange, Brandt, Lopez de Fonseca en
K r o o n, waarnaast evenwel niet mag vergeten worden eene groote
menigte vlugschriften uit het tijdvak zelf, vinnige paskwillen van
S 1 ati u s, en contra Slatius, door de leiders der tegenpartij.
Uit dit alles had L ode w ij k Mulder zich een schat van
degelijke historische kennis verzameld, een arsenaal, altijd voorzien van wapenen. Toen hij eenmaal den wakkeren pikbroek
Jan Fa es se n tot zijn held had gekozen, was het kunstwerk, als het ware, reeds klaar. Streng historisch, en daarom
altijd boeiend, durfde hij met scheppende fantasie zijn verhaal
hier en daar soms wat uit te breiden naar het voorbeeld der
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groote meesters. Zijne helden zijn geheel historisch —Maurit s,
Aerssens, Stoutenburg, Groeneveld, de catholieke Coor en wind e r, afgezet secretaris van Berckel, de remonstrantsche
proponent J an B 1 a n s a e r t, de ijveraar S la ti u s, de heftige
A d r i a en van D ij c k, afgezet secretaris van Bleiswijk, en de
eerlijke bootsman Jan F a e s s e n, konden door den strengsten
geschiedschrijver niet anders, wellicht niet beter, worden voorgesteld. De historische heldinnen treden minder naar den voorgrond — Maria van U t r e c h t, weduwe van den Landsadvocaat, Anna van W ey ts en, vrouwe van Br and wij k, echtgenoot
van Groeneveld, -2-- later nog met den sluwen W ester b a en
om haar geld en goederen gehuwd, doch dit lag buiten het
bestek van den auteur — W a 1 b u r c h van M a r n i x, de ongelukkige gade van Stoutenburg, komen van tijd tot tijd even
als een klassiek koor te voorschijn.
In „Jan F a es s e n" zijn de eerste hoofdstukken het best ge slaagd. De schrijver heeft er voor gezorgd, dat hij door eene
handige schikking, aan zijne schoone heldin, D u ifj e Olsvee n,
dochter van een bra ven Rotterdamschen poorter, de beste rol
in het drama der ontdekking opdraagt. Door deze greep wordt
de roman, minder de geschiedenis — als hij eerlijk in zijne
aanteekeningen verklaart — gebaat. Maar de eerste hoofdstukken zijn geheel nieuw en voortreffelijk opgezet. De aankomst
van Prince Mour in g h in het feestvierend Rotterdam (26 October 1622), na het ontzet van Bergen-op-Zoom, geeft den lezer
terstond een geschiedkundig tafereel van hooge waarde. Niet
minder de feestavond te Rotterdam, het mislukken van A d r i a e n
van D ij ck's eersten aanslag en de voorstelling der Kamerbroeders van de Blauwe A c o lei e n. De hupsche bootsman
Jan Faesse n, in gezelschap van Olsveen en D uifj e, het
zinnespel op de Groote Markt te Rotterdam genietende, vormt
eene klassieke groep. De inhoud van het zinnespel is zeer aardig
gevonden, maar voor 1622 wat ouderwetsch. De auteur heeft
de broeders uit de B 1 a u w e A c o l e i e n eene halve eeuw doen
stilstaan en hun de woorden en de taal van 156o in den mond gelegd. Dit laat zich evenwel verontschuldigen door de achterlijkheid
der Rhetorijkervereenigingen in het algemeen, door de zinnespelen
in 1607 bij een landjuweel te Haarlem uitgegeven I) in het bijzonder.
1) „Const-thoonende Juweel, by de loflijcke stadt Haarlem, ten versoecke
van „Trou moet blijcken," in 't licht gebracht. Waerinne duidelick verclaert ...
16
TEN BRINK. N.-N. Letteren. IL
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Naar het moderne standpunt der kritiek zou er wellicht iets
te zeggen zijn tegen de schildering der hoofdpersonen, wat karakter en karakterontwikkeling betreft. De zielkundige studie aan
Stoutenburg, Slatius, Van Dijck, Fa essen en Duifje
ten koste gelegd, doet ver onder voor de historische aan het
proces en de deelnemers in den aanslag tegen Prins Maurits
besteed. Juist in het historische schuilt de kracht van dezen
schrijver. De geheime vergadering der Arminianen te Bleiswijk
ten huize van Van Dij c k, de prediking van den zelfzuchtigen
Blansaer t, de opruiende woorden van S la ti us te beschrijven,
valt geheel binnen de grenzen van zijn talent. Niet minder goed
slaagt hij, wanneer hij zuiver als dichter en verdichter optreedt,
als hij zijne heldin D uifj e, de schoone dochter van den waard
uit „De Hulck" te Rotterdam, belaagd door Don Juan - S t o utenburg, het complot doet afluisteren, en haar den moed geeft
des nachts in noodweer naar Den Haag te loopen, om Fa es sen
en haar vader te redden.
Alles te zaam genomen is het te betreuren, dat Lodewij k
Mulder het bij deze eerie, zoo welgeslaagde proefneming liet
blijven. Er school een historische romanschrijver in hem, die
nog menig kernachtige bladzijde zou hebben kunnen voltooien.
Hij koos evenwel eene andere, meer wetenschappelijke richting.
Reeds sedert 1854 begon hij in zijn „NEU taire (n) Spectato r"
den veldtocht van 1848 in Sleeswijk-Holstein te beschrijven,
een arbeid, die in 1856 in een boekdeel vereenigd uitkwam.
Maar nog beter slaagde hij in 1857, toen hij zijne bekende
„Handleiding tot de kennis der Vaderlandsche Geschiedenis" saamstelde. Daar hij in zijne betrekking aan de
Militaire Academie bij de examens der aspiranten de behoefte
had leeren kennen aan een handboek voor vaderlandsche historie, nam hij de pen op, en gaf hij er een, dat tot heden, als
vele drukken getuigen, gebruikt wordt. De verdiensten van dit
leerboek behoeven niet breeder uiteen - genet te worden, daar
het bijna in aller handen is; toch kan ik niet verzwijgen, dat
Mul der's helderheid en degelijkheid in dit leerboek een zoo
gelukkig geheel vormen, als nog nimmer v66r 1857 in de lager —
wordt alles wat den mensche mach wecken, om den armen te troosten ende
zynen naesten by te staen. In twaelf spelen van Sinnen, soo veel intreden,
refereynen ende liedekens, ghestelt in redenrijck ..... Zwol, 1607." 4°. (Met
platen voorstellende de intrede en blazoenen).
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of de „meer uitgebreid lager" — onderwijswereld werd gevonden.
Mulder schreef in dezen geest nog eene „Han dleiding
tot de kennis der Algemeene Geschiedenis (1868) die
een en andermaal herdrukt is. Zijn naam kwam door deze uitmuntende schoolboeken op veler lippen. Er waren toen geene
bruikbare handleidingen over vaderlandsche en algemeene geschiedenis, zoodat ze op bijna alle scholen en gymnasien, later
op de meeste hoogere burgerscholen, werden ingevoerd. Tusschen
1857 en 1888 werden er meer dan 80000 exemplaren van verkocht. ,,Ik geloof wel" — schrijft Lode w ij k M u 1 d e r mij —

20 a 5o jaar er
75 zijn, die in hun tijd met „Mulder" geplaagd zijn geworden.

„dat van de too beschaafde Nederlanders van

Telkens komt het mij voor, bij 't kennis maken met den een
of ander, dat mij de vraag gedaan wordt, of ik die geschiedenis
geschreven heb, die ze op school of „zoo verschrikkelijk" of
„nog al pleizierig" vonden."
Het aantal der onderwijzers en leeraren in de vaderlandsche
en algemeene geschiedenis is legio ten onzent, maar wie heeft,
met uitzondering van den hoogleeraar Dr. J. A. W ij n n e, een
bruikbaar handboek geschreven zooals L o d e w ij k Mulder?
Zijne wetenschappelijke verdiensten werden ook eerlang erkend
toen hij in 1859 overgeplaatst werd naar het ministerie van
Oorlog, toen hij bij koninklijk besluit van 24 Maart 186o,
benoemd werd, om het „Journael van Anthonis Duyck,
advokaat-fiskaal van den Raad van State (1592-16o2),"
als welkome bijdrage tot de Nederlandsche krijgsgeschiedenis
uit te geven. Aanleiding tot deze uitgaaf was een voorstel van
den kolonel Knoop in de zitting — van den 8 sten Maart 1858 —
der Koninklijke Academie van Wetenschappen. De kolonel Knoop
verlangde een onderzoek in het rijksarchief en elders naar stukken en oorkonden, die belangrijk mochten geacht worden voor
de Nederlandsche krijgsgeschiedenis, opdat de beste daarvan
konden worden uitgegeven. Twee leden der academie, B o s s c h a
en Bak huiz en van den Brink, werden benoemd, om over
dit voorstel rapport uit te brengen.
In de zitting van den i4den Juni 1858 werd het rapport voorgelezen, en daaruit bleek : „welk een groot aantal dier bescheiden
„in de verschillende archieven en bijzondere verzamelingen groo„tendeels nog ongebruikt aanwezig zijn, en hoeveel onschatbare
„bouwstoffen daar verborgen liggen, die kritisch onderzocht,
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„geschift en geordend, het eenige middel zijn om de Neder„landsche krijgsgeschiedenis te brengen op de hoogte van onzen
tijd.” I) De Academie sloot zich bij dit rapport aan, en sprak
den wensch nit, dat bij het Departement van Oorlog eene historische afdeeling zou worden ingesteld, zooals die te Parijs bij
het Depot general de la guerre bestaat. De minister van
Binnenlandsche Zaken bracht den wensch der Academie over
aan zijn ambtgenoot van Oorlog. De generaal-majoor Van
M e u r s en de kolonel Jhr. De C a s e m b r o o t hebben, als Ministers van Oorlog, aan het voorstel der Academie gevolg gegeven. Op hun voordracht besloot Z. M. de Koning, dat het
„Journael van Anthonis Duyck," in handschrift aanwezig
ter Koninklijke Bibliotheek van den Haag, als eerste proeve
zou worden uitgegeven, daar de leden der Academie, B o s s c h a
en Bak h u i z e n van den Brink, allereerst gewezen hadden op
dit „belangrijk handschrift van Maurits' vriend en krijgsmakker."
L o d e w ij k Mulder werd — als gezegd is — in Maart 186o
met deze eervolle taak belast, en reeds in 1862 gaf hij zijn
eerste deel (74° bladz. gr. 8°), gevolgd door een tweede deel
in 1864 (804 bladz. gr. 8°) en door een derde deel in 1866
(546 bladz. gr. 8°). Zijn doel was in de eerste plaats eene trouwe
kopie van het handschrift te geven, dat gelukkig door Duyck
met vrij duidelijke hand was geschreven; voorts door eene inleiding den lezer op de hoogte te stellen van wat er aan de gebeurtenissen, door Duyck beschreveu, was voorafgegaan ; eindelijk, door enkele korte aanteekeningen licht te verspreiden
over duistere plaatsen.
Het „Journael van 'tgene dagelyckx gepasseert
„is in den oorloge der Staeten-Generael tegens de
„Spangiaerden ende andere vianden vande ver„eenichde Nederlanden onder 't beleyt van den
„Doorluchtigen en de Hoochgebooren VorstMaurits,
„gebooren Prince van Orangien, Graeve van Nassau
„etc., bescreven by Anthonis Duyck, die in meest
„alle de belegeringen present geweest is ende sulcx
„dagelijckx geannoteert heeft,” verdiende deze belangstelling, dezen arbeid ten voile. D u y c k, later opvolger van
Oldenbarnevelt, was reeds in 1589 tot Advocaat-Fiscaal
1) „Voorrede" (bl. VI) van „Het Journael van Anthonis Duyck,"
1 deel (1862).
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van den Raad van State aangesteld, en, naar den toenmaligen
aard dezer betrekking, verplicht het leger te velde te volgen,
zoodat hij als ooggetuige kon spreken. De Advocaat-Fiscaal
bleef in deze betrekking tot Mei 1602 werkzaam en hield zijne
aanteekeningen nog in 1602, waarna hij tot hoogere betrekkingen in de Republiek werd bevorderd. Voor de geschiedenis van
het eerste tijdvak van M o u r i n g h 's heldenfeiten is dit „J o u r n ae 1" eene onmisbare bron. De Koninklijke Academie van
Wetenschappen, het Ministerie van Oorlog, en de kapitein
L o d e w ij k Mulder hadden eer van hunne onderneming,
mocht ook het, vierde boek van D u yc k 's aanteekeningen over
de jaren 1598 en 1599 ontbreken in het handschrift der Koninklijke Bibliotheek. Het „J o u r n a e 1" zal inzonderheid
langrijk blijven voor de geschiedenis van het oorlogswezen van
ons Gemeenebest. De strijd bij Turnhout, de slag bij Nieuwpoort, de belegeringen van Steenwijk, Coevorden, Geertruidenberg, Groningen, Grol en Grave — alles hist oi re- bata ille —
waren nergens met zoo groote uitvoerigheid beschreven.

IV.
Sedert 1859 • leefde kapitein L ode w ij k Mulder in Den
Haag, geheel „verzopen," zou H o o ft zeggen, in de studie van
D u y ck 's „J ournae l"; zich zelfs toeleggend op de kennis van
het Spaansch, ten einde Spaansche ooggetuigen, als Carn er o
en Co 1 om a, te kunnen verstaan. Deze ernstige en ingespannen
studie had hem kennis doen maken met de bekwaamste en
geleerdste mannen der residentie ; vooreerst met den Rijksarchivaris Bakhuizen van den Brink, voorts met Guillaume Groen van Prinsterer — beide groote meesters in
het vak der geschiedvorsching, in de kennis der binnenlandsche en uitheemsche archieven. Menig wenk door deze, in vele
opzichten zoo geheel verschillende, maar in wetenschappelijke
verdiensten zoo nauw verwante mannen, heeft hem den ingespannen arbeid van 1862 tot 1866 verlicht en verhelderd. Het
plan van Groen van Prinsterer, om Lodewijk Mulder
als ambtenaar aan het Huisarchief van Z. M. den Koning te
verbinden, is niets meer dan een plan gebleven. Dit is meer te
betreuren, daar de schatten van het Huisarchief, voor een des-
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kundige, die er zich geheel aan kan en wil wijden, een bijna
onafzienbaar en heerlijk arbeidsveld opleveren.
Ook in den kring der Haagsche letterkundigen vond Mu 1 d er terstond eene goede plaats. De „N e d e r l a n d s c h e S p e ct a to r" werd in 186o door vereeniging met den „K u n s t- en
Lett er b o d e" — als elders reeds gezegd is — tot een nieuw
tijdschrift herboren met een breeden staf van letterkundigen en
geleerden. L o d e w ij k Mulder behoorde terstond tot de vaste
medewerkers, al waren zijne bijdragen schaarsch. VOOr 186o
had hij in den „Spectator" van den ouden beer S m i t s eene
kleine bijdrage doen drukken onder den titel : „L iefh ebb erij
voor de K u n s t," eene letterkundige bespiegeling, genaamd:
„Philosophische mijmeringen op dramatisch gebied"
en een klein vers : „S omer-Sang h." 1) Na 186o won de
„S pectato r" geen ijveriger medewerker in Lodew ij k Mulder
maar, wat hij eene enkele maal afstond, was dan ook des te
opmerkelijker. Alles behoort tot het weinig beoefende kunstyak der parodie, doch in den fijnsten en mildsten geest opgevat.
De bittere, tegen personen gerichte, parodieen van Mr. J. K ink e r kunnen met de zijne in geen enkel opzicht vergeleken
worden, behalve alleen daarin, dat beide op eigenaardige wijze
geestig zijn. Het heeft nimmer in Mulder's aard gelegen met
geestigheden personen te kwetsen, en juist daarom zijn zijne
parodieen zoo zeldzaam.
Tot kenschetsing van zijn talent in dit opzicht wijs Hi' op een
clrietal bijdragen uit den „S p e c t a t o r," en wel in de eerste plaats
op: „De doode Langoor Hans" (7 September 1864 Mr.
E. J. Kiehl had eenige weken vroeger ter eere van den grooten
staatsman C a v our een uitvaartsgedicht gezonden („S p e c t at o r," To Augustus 1861), aldus aanheffend:
„Lauwer en treurwilg — geen krijgmanslaurieren,
„Bloedig geplukt op het rookende veld,
„Die ook een woestaard het hoofd kunnen sieren,
„Bait zonder vrucht ook voor 't stoflijk geweld.
„Een van de reuzen, die 't zijnde bestieren,
„Stied — vlecht een krans van cypres en laurieren,
„Kroont hem, in denken en daden een held ! —

en aldus besluitend:
1) Zie de lijst zijner Wer ke n.
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„Onvergeten
„Zal 't de verre toekomst weten,
„Godlijk 't heeten,
„Al de eeuwen zullen 't weten,
„Roe heerlijk uw geest van de aarde voer
„C avour!"

Niet om den inhoud, maar om den vorm van dit gedicht,
schreef Lodew ij k Mulder zijne parodie, die de „S pect at or" met ridderlijke vrijmoedigheid plaatste onder het „P 1 u ks el." Lodew ij k Mulde r ' gaf op de volgende wijs antwoord
aan den Cavour-poee t, bij den aanhef:
„Distels en doornen ! — Geen kippenpasteijen
„Of ambrozijn, waar Homerus van zong :
„Goed om den smack van een smulpaap te vleijen ;
„Kost zonder pit voor een hartsleeren tong.
„Sehrijft maar geen vellen vol treurende epistels,
,,Vlecht hem een kroone vol doornen en distels,
„Zing hem een lied zooals niemand ooit zong."

en bij het slot :
„Elk zal 't weten,
„Nooit vergeten,
„Dus elk zal het altijd weten,
„Hoe, als een gebarsten viool, die op de vliering wordt gesmeten,
„Zoo ook uw laatste snik voer naar 's hemels trans,
„Hans 1"

De tweede parodische bijdrage dagteekent van 18 Augustus
1866, en heet: „Proeve van dramatiseeringder gebeurt en is s e n van onzen t ij d." Het onderwerp is de SleeswijkHolsteinsche oorlog, het conflict tusschen Denemarken en den
Duitschen Bond. De teekening der Duitsche democratie en van
A u g u s t e n b u r g is uiterst vermakelijk; het geheele stuk welgeslaagd, doch minder comisch dan „D e doode Langoor
Ha n s." Het uitstekendst slaagde hij, toen hij in Januari 1878
een vers schreef in hexameters, onder den titel : „D e L o n d inias van Mr. C. Vosmaer gelezen op den spoortrein
door M u 1 o o t h r o s." Van parodie is hier eigenlijk geene sprake
meer. Het is hem alleen te doen den half ernstigen, half humoristischen toon van Vosmaer's hexameters op kluchtige
wijze na te volgen. Nimmer toonde Lode w ij k Mulder meer
vernuft, meer bewonderenswaardige letterkundige vaardigheid,
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dan in deze voortreffelijke regelen. Amsterdam, de Dam, de
Kalverstraat, de aankoop van „L o n d i n i a s," de terugtocht van
den lezer naar Den Haag — alles wordt met Homerische deftigheid en ingehouden schaterlach verhaald. Niet het minst
munt het volgende slot uit:
„Hij nu las, bleef lezen en lette op niets wat er omging,
„Kalm en tevreden zich lavend aan 't Attische epos van Vosmaer.
„Voort ging 't langs Halfweg, lang 't deftige Huis met de Zwanen,
„Voort langs Haarlem met 't beeld van den Koster, die nimmer bestaan heeft,
„Langs der Vogelenzang en den Burg, die in veenen gebouwd is,
„tangs Piet Gijzens brug, langs Warmonds priesteren zaaischool,
„Voorts langs Leiden, waar steeds nog de wetenschapkweekster Athena
„Vruchtloos een huis zoekt, half gestoffeerde vertrekken bewonend.
„Voorschoten eindlijk voorbij, en toen kwam als de eindpaal der reize
„Vorste4k lustoord, eens de Hage der Hollandsehe Graven.
„Niets van dat al zag 't oog van den bladzij verslindenden lezer.
„Rustig zat hij nog steeds, en genietend de kunstige verzen,
„Wanend zich op zijn best pas tusschen den Amstel en 't Sparen,
„Tot dat eindelijk de stem van een wagenontsluitend geleider,
„Plotseling riep : „Den Haag," die woorden herhalend nog tienmaal.
„Hij ook steeg er nu uit, en, den wagen benuttend des tramways,
„Keerde hij weer tot zijn huis en zijn huisgoOn, immer herdenkend,
„Lezend, herlezend, genietend het Attische epos van Vosmaer.
„Als hij des avonds zacht zich strekte op 't donzige rustbed,
„Voerde hem Morfeus steeds nog road in het heilige Hellas,
„Tot roosvingrige Eoos het licht weer bracht aan het aardrijk.
„Dankbaar legde hij toen, de onschatbare gunsten erkennend,
„Hem door Aloopex in dienst van Athena zoo kwistig geschonken,
„Deze papyros neèr op het altaar van Neerlands Spectator."

Intusschen had Lodewij k Mul d er in 1867 den dag be.
leefd, waarop hij voor vijf-en-twintig jaren den lande begon te
dienen als officier. Hij verzocht toen ontslag uit den dienst en
verkreeg het met den rang van majoor. Na nauwelijks drie
jaren van hernieuwden omgang met zijn vriend Lind o, Inspecteur van het lager onderwijs in den Haag, kwam er weder verandering, daar T h o r b e c k e hem aanzocht voor de provincie
Utrecht in plaats van Farncom be Sander s, als Inspecteur
van het lager onderwijs op te treden. Deze betrekking bekleedde
Mul der van 1868 tot 1872, en leefde sedert ambteloos in
Den Haag, in de eerste jaren zijne vrijheid gebruikend tot het
doen van kortere of langere reizen naar het Noorden of Zuiden
van Europa.
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Als letterkundige had hij in het tijdvak van 1852 tot 1866
zijn voornaamste vlijt gewijd aan de uitgaaf van het „J o u r na el van Anth on is Duyck," maar somtijds toch nog het
een en ander. ter hand genomen buiten dezen hoofdarbeid, zooals zijne bijdragen in den „S p e ct a to r" van 1861 en 1866
staven. In Januari en Februari 1861 schreef hij eene al te korte
„krijgshistorische schets," „D rie dagen uit het b el eg van
Geertruidenberg," (1593), die in het „NederlandschMagazijn" werd geplaatst I). Geheel daarmee overeenstemmend
was zijne voortreffelijke studie: „D e v e r r a s s i n g v an Be r,
g en in 15 7 2 " - eene der beste bijdragen, die A. C. K ruseman verzamelde, om er in 1872 een gedenkboek van te
maken onder den bekenden titel „In Me m o r i a m." Met „J a n
Fa e s s e n" behooren deze beide stukken tot Mulder's degelijkste historische studien. Het is zeer te betreuren, dat hij dit
vak zoo lang laat rusten — hij ke pt den weg in de archieven,
hij is op de hoogte der bronnenstudie en daarenboven .....
„Noblesse oblige!"
Dat hij in denzelfden tijd de „G esc hied enis van Julius
C a e s a r," zoogenaamd door Napoleon III saamgesteld,
vertolkte (1865-1867), kan beschouwd worden als een offer
aan zekere mode van den dag. Beter was hij op zijne
plaats, toen hij, na het verlies van zijn vriend Lin do (1877),
diens complete werken ordende en uitgaf, toen hij er een levensbericht vol waardeering en liefde aan toevoegde, het beste
wat de geschiedenis onzer letteren over den ouden beer S mits
bezit. Nog voordat hij aan dezen arbeid begon, voordat zijn
geest als omfloersd was door de smart over Lindo's dood, had
hij iets geheel nieuws ondernomen. Hij las in 1876 in eene
krant, dat de drie directeuren van den Rotterdamschen Schouwburg, Le Gras, Van Zuy len & Haspels eene prijsvraag
hadden uitgeschreven. Zij vroegen een oorspronkelijk Nederlandsch blijspel in drie of vijf bedrijven, door hun gezelschap
later te vertoonen. Lo dew ij k Mulder had reeds in 1875 het
denkbeeld opgevat, de Nederlandsche liefhebberij in vergaderingen, den meneer-de-voorzitterachtigen toon, vooral in kiesver1) „Nederlandsch Magazijn. Uitgegeven onder bescherming
van H. M. de Koningin, onder redactie der geliefkoosde (sic)
Letterkundigen van Noord- en Zuid-Nederland. 1861." Amsterdam, G e b r. Van E s, bi. 2 volg.
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eenigingen, door de eene of andere vroolijke satire te treffen.
De oproeping der Rotterdamsche tooneeldirecteuren, destijds zich
verheugende in den bloei hunner onderneming en van hun
gezelschap, deed het oude denkbeeld met kracht ontwaken. Hij
besloot mede te dingen, en schreef zijn blijspel. Hij voltooide
zijn handschrift, liet het overschrijven, en zond het Oudejaarsavond van 1876 te elf uur aan een lid der jury van beoordeeling,
zijn vriend Mr. C. Vo s ma e r, natuurlijk onder het motto:
„Ter elfder ure!"
Dit handschrift werd bekroond, en onder den titel : „D e
Kiesvereeniging van S tellendii k" ten tooneele gebracht.
Overal, waar de Rotterdamsche tooneelisten het hebben vertoond, volgde een daverenden bijval. Mocht de bescheidenheid
van den auteur dit voor een deel toeschrijven aan het ongemeen
talent der vertooners, deze laatsten en de toeschouwers kenden
het grootste deel van den lof aan den schrijver toe. Muld er 's
aanleg tot fijne satire kwam hem bij zijn blijspel buitengewoon
te pas. Zijn onderwerp, de belachelijke deftigheid en de vormendienst bij onze tallooze vergaderingen, heeft hij met meesterschap aangegrepen en behandeld. Wie ke pt niet die benedenkamer uit het logement : „De klimmende tortel," waar het bestuur
der kiesvereeniging te Stellendijk vergadert? Wie ziet ze niet
aan de groene tafel zitten, dien streng wettelijken voorzitter, den.
procureur S c h o r, het zonderlinge, onparlementaire lid Ha spelst o k, en den secretaris Va lb urg, die de notulen op de
gewone, dat is geheel onverstaanbare wijze voorleest? Wie denkt
niet aan het bekende woord van een der toeschouwers, toen
„Les Precieuses ridicules" voor de eerste maal vertoond
werden: „Courage, Moliere ! voila, de la bonne comedier
„De Kiesvereeniging van Stellendijk" schijnt mij,
even als de„Neven" van Helvetius vandenBergh,bestemd
een klassiek blijspel te worden, dat eene zekere periode uit het
Nederlandsch maatschappelijk leven in alle kleuren en geuren
voor het nageslacht zal bewaren. De handeling, die zich gedurende vier bedrijven binnen dezelfde kamer nit het logement:
„De klimmende tortel" ontspint, is op geestige wijze verbonden
met het vraagstuk, wie candidaat zal worden van de kiesvereeniging te Stellendijk, candidaat voor het lidmaatschap der
Tweede Kamer onzer volksvertegenwoordigers. Eene kleine
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liefdesgeschiedenis, een erfoom, een babbelzieke kastelein, voltooien het welgeslaagd geheel.
De algemeene belangstelling, de algemeene waardeering aan
dit blijspel geschonken, waren gewichtige beweegredenen voor de
knappe vertooners, L e Gras, Van Zuylen en H a spels, om
den auteur aan te moedigen tot eene tweede proefneming. Zij
spoorden hem aan tot eene dramatische bewerking van zijne novelle: „lets uitdentijd, toenik nogeenliefvers maakte,"
in 1854 geschreven voor den bundel „A fd rukken van Ind rukk e n." Dit tweede blijspel in twee bedrijven : „E en lief vers"
(1881) vond — een verschijnsel, dat bij de tweede proefneming
van dramatische auteurs meer voorkomt — slechts een s u cc es
d'estim e. De oorzaak van deze kleine teleurstelling is licht
aan te wijzen. De gedramatiseerde novelle bevatte weinig of
geene handeling. Zij dreef den spot met burgerlijke belangstelling
in middelmatige verzenfabrikanten — een verschijnsel, dat intusschen meer en meer uit de mode raakt. Wel had L ode w ij k M u 1d er in het tweede bedrijf van „E en lief vers" zeer handig
een paar verliefde jongelui gebruikt, had hij met een enkel
woord de aandoenlijke historie van het tienjarig engagement des
heeren V e r z ij 1, kapitein der dienstdoende schutterij verteld
toch keerde de groote ingenomenheid met zijn eerste blijspel
bier niet terug. De beschaafde, natuurlijke toon der gesprekken,
de vernuftige zetten, rijkelijk uitgestrooid, stemden de hoorders
zeer gunstig, het ontbrak niet aan toejuiching, maar er bleef
een maar. Men had den schriiver van „D e Kiesv er eeniging
van St ell en dij k" niet teruggevonden, en juist dit verschijnsel
zou dezen al te snel — wellicht — kunnen ontmoedigen. Doch
dit zou zeer te betreuren zijn. Zijne groote gave voor het comische deed zich ditmaal niet krachtiger gelden, omdat hij
niet geheel uit eigen ingeving handelde. „Ik heb" — zeide
L o d e w ij k Mulder mij nog onlangs — nooit iets goeds kun„nen produceeren, wanneer 't idee niet geheel en al uit mijn
„binnenste, als 't ware uit eene zekere behoefte, een soort van
„drang, opkwam.”
Aan lien drang gaf hij gehoor, toen hij de indrukken van
zijne reizen na zijn ontslag als Inspecteur (1872), als „L osse
schetsen uit mijn Reisdagboek" in 1883 het licht deed
zien. Daar hij hier een nieuw genre beproeft, schenkt het mij
de gelegenheid met een enkel woord te zeggen welk een indruk
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men verkrijgt bij de studie der geschriften van L o d e w ij k
Mulder. Zijne eigenaardigheid is, dat hij telkens een nieuw
genre kiest, dat hij bij de eerste proefneming uitstekend slaagt,
maar, met zijn eerste welslagen volkomen tevreden, geene tweede
poging in het werk stelt. Hij begint met de comisch-satirische
novelle en schrijft „E en Buiten pa r t ij tj e." Reeds schijnt
hij als gevaarlijk mededinger voor de auteurs der „Camera"
van den „Trouringh," van „Familie en Kennissen"
to zullen optreden, maar hij verandert van kunstvak en schrijft
„Jan Fa e ssen." Ditmaal steekt hij Mevrouw BosboomT o u s s a i n t naar de kroon, en overtreft zelfs in zeker opzicht
Schimmel, die terzelfder tijd zijne „H aagsche Jo ffer" voltooit. Hij laat de kunst varen en schrijft een paar schoolboeken
over geschiedenis, die wederom tot de best geslaagden in het
soort behooren ; hij wijdt zich daarna aan de uitgaaf van het
„Journa el van A n th oni s Duyk" op last van het Departement van Oorlog, en wordt ter erkenning zijner verdiensten in
dit opzicht tot Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw
(1862) benoemd. Door een toeval weèr op de baan der kunst
teruggebracht, vertoonen de Rotterdamsche tooneelkunstenaren
tot aller tevredenheid : „De Kies vereeni gin g van Stelle nd ij k." Dat hij ditmaal bij uitzondering eene tweede poging
waagt en minder gelukkig slaagt, bevestigt hem in zijne methode. Zijn volgend geschrift is een boek met reisschetsen, en
wederom geeft hij een voortreffelijk werk in het nieuwe genre.
Het verwondert mij, dat onze kritisch-letterkundige kringen
met uitzondering van den G ids (1883 II, 172) zoo weinig acht
hebben gegeven op een zoo fraai geschreven boek als M u lder's
„Losse Schetsen uit mijn Reisdagboek." Trouwens,
„d e G i d s" had indertijd geen woord gesproken over zijn „J a n
Faessen" — een verschijnsel, dat niet alleen staat. Het Reisdagboek bevat tien schetsen, die bijna alien even belangrijk zijn. 1)
1) Deze tien schetsen zijn de volgende :
I. „E en Meispel in Bagni di Lucca" — humoristische beschrijving van een „Meispel amoureus" door Italiaansche boeren vertoond: .,I1
Maggio di S a n-E ustachi o." Als tegenstuk der Ober-Ammergausche
lijdensspelen loont deze Italiaansche heiligenlegende zeer de moeite der kennismaking, vooral door de geestige vertolking van onzen Hollandschen tourist.
II.
a a r de No ordkaa p" — eene zeer fraaie schildering van het
hooge Noorden, vooral van eene stoomboottocht door de IJszee van Molde naar
de Noordkaap.
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Verreweg de boeiendste zijn : eene teekening van de „No o r dk a a p", en eene meer uitvoerige beschrijving van „A 1 g i er s",
beginnende met de reis over de Middellandsche Zee, vervolgens
de stad, de bewoners en een volksfeest („Een feest der Aissaoea")
in kleuren en geuren toonende. En wederom bevestigt L o d e w ij k
Mulde r, dat hij, telkens een ander vak kiezend, ook telkens
met de eerste proefneming slaagt.
Lord Byron heeft eenmaal van Sheridan gezegd, dat deze,
zoodra hij iets ondernam, altijd het beste in het gekozen genre
leverde. Sheridan schreef het beste blijspel „The School fo r
scandal" en de beste klucht „T he Critic"; hij hield de
schoonste lofrede op Garrick en de hevigste strafrede op
Warren Hastings. Van Lodewijk Mulder zou de een of
andere Byron ten onzent — mochten we eenmaal zoo rijk
worden ! — gerust kunnen zeggen, dat hij telkens, als hij wat
beproefde, é en d e r b e s t e k u n s t w e r k en in het gekozen genre
voltooide. Mulder schreef een der beste Nederlandsche novellen

„De Catacomben der Kapucijnen bij Palermo" — beschrijIII.
ving van een zeer buitengemeen knekelhuis met een snort van mummien in
het Conven to dei Cappuccini ; bij Palermo. Hij wijst ons op de lijkkisten met glazen deksel, waarachter men fraai gekleede dooden ontdekt, met
nog meer afschuwelijks liken, die als spooksels met grijnzende doodskoppen langs de muren zijn geschaard. Dit alles getuigt voor den scherpen blik
des reizigers, maar ook voor de kracht zijner zenuwen.
IV. „Een militair hospitaal in oorlogstijd" eene schets uit
den oorlog van 1870. De auteur komt als hoofdbestuurder van het Roode
Kruis naar Dusseldorf en bezoekt de hospitalen, die te klein zijn voor al de
gewonden. Hij legt met diep gevoel een gunstig getuigenis of van de dankbaarheid der arme lijders voor al wat zij uit Nederland ontvangen.
V. „De overstroomingen van den Tiber te Rome" — een historisch verslag der vermaardste overstroomingen.
-VI. „A lgier s" — een meesterstuk van kleur en teekening.
VII.
„C a p r i" — eene reis naar de azuren grot, die tegenviel, en naar het
kleine Capri, waar alles meeviel. •
VIII.
„Amalfi" — teekening van eene Zuid-Italiaansche bedelaarsstad,
met eene uitweiding over het lottospel der Italianen.
IX. Het feest van den Heiligen Januarius te Napels" — het
wonder met het bloed van den H. Januarius wordt door den schrijver
zonder critiek en met ingehouden ironie beschreven.
X. „E en Napolitaansch Dokte r" — fraaie humoristische teekening
van een dokter, die den auteur bij een hevigen koortsaanval met verdachte
medicijnen poogt te genezen, daar het hem niet gelukt, zijn patient eene aderlating te doen ondergaan.
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van onzen tijd („Fenn b ui t en par tij tj e”) — een der beste
historische romans („J an F a e s se n") — een der beste handboeken voor Vaderlandsche geschiedenis — een der
beste blijspelen („De Kiesvereeniging van Stellendijk") —
en eindelijk een der beste reisverhalen („Lo s s e Sch et s en uit
mijn Reisdagboek").
In later tijd rustte hij uit van den volbrachten arbeid, eerst
voor eenige maanden het stilzwijgen verbrekend met een nieuw
blijspel : „O p glad ij s" (1901). Negenenzeventig jaar oud onderscheidt hij zich door zijne opgewektheid en levenslust — benijdenswaardig grijsaard verschoond van de kwalen en de ellende des
ouderdoms. —

WERKEN VAN LODEWIJK MULDER.

1846. „Soldatenzang." (Opstel in „De(n) Militaire(n) Spectator
voor het Nederlandsche leger", 1846, bl. 228-232). Breda,
Broese & Co., gr. 4°.
(Geteekend met den pseudoniem : L o d e w ij k).

1847- „Trorn en Hoorn." (Opstel in „De(n) Militaire(n) Spectator", 1847, bl. 76-79).
1849. „De instructeur der Recruten." (Opstel in „De(n) Militaire(n) Spectator", 1849, IA. 254-262).
1854. „De huiselijkheid van den soldaat." (Opstel in „De(n)
Militaire(n) Spectator", 1854, bl. 289-304).
1854. „Afdrukken van Indrukken ..... door den ouden heer
Sm it s en zijn vriend Mulder". Arnhem, D. A. Thieme,
1854, roy. 8°.
(V ier drukken, de bijdragen van L. Mulder werden opgenomen in Neerlands Bibliotheek 1865-69).

1856. „Liefhebberij voor de Kunst". (Opstel in „De(n) Spectator", weekblad van den ouden heer Smit s. Eerste jaargang, to Arnhem bij D. A. Thieme, 1856, imp. 8°. bl.
312-327, en 385-392).
Vervolg van dit opstel in den tweeden jaargang, 1857, bl. 105-110. 1)

1856. „Jan Faessen." Historische roman uit het begin der
17e eeuw". Arnhem, D. A. Thieme, 1856, 2 deelen, gr. 8°.
(Zes drukken).

1) Het vervolg der afzonderlijke artikelen in tijdschriften vindt men aan
het slot dezer lijst.
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1856. „De veldtocht van 1848 in Sleeswijk-Holstein." Breda,
Broese & Co., 1856, gr. 8°.
1857. Handleiding tot de kennis der geschiedenis des vaderlands." Arnhem, D. A. Thieme, 1857, 8°.
Tot op heden herdrukt.

1862. Handleiding tot de kennis der algemeene geschiedenis."
Arnhem, D. A. Thieme, 1862, 8°.
Tot op heden 13 erdrukt.

1862—T866. „Journael van Anthonis Duyck, 1591-1602.
Uitgegeven op last van het Departement van Oorlog met
Inleiding en Aanteekeningen." Den Haag, Arnhem, M.
Nijhoff en D. A. Thieme, 1862-1866, 3 deelen, roy. 83.
1865-1867. „Napoleon III. Geschiedenis van Julius Caesar."
Uit het Fransch vertaald met goedkeuring van den schrijver. Utrecht, L. E. Bosch & Zoon, 1865-1867, 2 dln. gr. 8°.
1868. „Eerste onderricht in de Vaderlandsche geschiedenis."
Arnhem, D. A. Thieme, 1868, 8°.
(Vijf drukken).

1871. „Proeve van eene statistiek van het schoolverzuim in de
provincie Utrecht." Utrecht, J. L. Beijers, 1871, gr. fol.
1876. „Aardrijkskunde van Nederland." (Nagezien en vermeerderd door B. J. J. Magnin. — Volksbibliotheek, No. 42).
Amsterdam J. M. E. & G. H. Meijer, 1876, post 8°.
1877. Kompleete werken van den Ouden Heer Smits met
Levensbericht als inleiding." Den Haag, D. A. Thieme,
1877-1879, post 8°. lie verder de lijst der werken van
M. P. Lindo, bl. 223.
1880. „De kiesvereeniging van Stellendijk, blijspel in vier bedrijven." Den Haag, Henri J. Sternberg, 188o, post 8°.
Vier drukken.

1880. „Een lief vers. Blijspel in twee bedrijven." Den Haag,
Henri J. Stemberg, 1881, post 8°.
1882. „Adres aan Z. M. den Koning, betreffende de regeling
van het militair onderwijs bij de Wet: door P. G. Booms,
J. T. T. C. van Dam van Isselt, W. C. Hojel,
P. F. Hubrecht, A. Kool, Lodewijk Mulder en
D. T. S t ey n P a r v é." Den Haag, Gebroeders Belinfante,
1882, gr. 8°.
1883. „Losse schetsen uit mijn Reisdagboek." Den Haag, Henri
J. Steinberg, 1883, roy. 8°.
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1884. „De Stokvisch-orders, indertijd (185o) toegelicht door Lod.
M u 1 d e'r en thans in beeld vertoond door W i 11 em St aring Jr., 12 groote platen in lichtdruk met verklarenden
tekst." Haarlem, de Erven F. Bohn, 1884, fol.
1901. „Op glad ijs. Blijspel." Den Haag, J. W. N. K och, 1901, 8°.

TIJDSCHRIFTEN.
1`854-1858. Redacteur van : „D e (n) Millitaire(n) Spectator," in
welk tijdschrift gedurende het vermelde tijdvak vele bijdragen van zuiver militairen aard door den redacteur
L o d e w ij k Mulder werden geleverd.
x858-1886. Bijdragen in den „Nederlandsche(n) Spectator:"
1858. „Philosophische mijmeringen op dramatisch gebied."
(Geteekend : M u 1 d e r).

„Soomer-Sangh." (Gedicht).
(Geteekend: Molenarius).

186o. (Zijn naam vermeld onder de vaste medewerkers).
1861. „De doode langoor Hans." (Parodie).
1866. „Proeve van dramatisering der gebeurtenissen van
onzen tijd." (Parodie).
1878. „De Londinias van Mr. C. Vosmaer gelezen in den
spoortrein door M u l o o t h r o s."
(Daarenboven nog tal van kleinigheden in de N i e u w j a a r s v e r z e n.)

1861. In het „Nederlandsch Magazijn" van Januari en Februari 1861, schreef hij eene „krijgshistorische schets" :
„brie dagen uit het beleg van Geertruidenberg, (1593)."
1872. In A. C. Kruseman's „In Memoriam" — Historische studien ter herinnering aan het jaar 1572 — schreef L od e w ij k Mulder: „De verrassing van Bergen in 1572."
1886. In „d e (n) G i d s" van Augustus en September 1886 verscheen eene studie over „Emilia van Nassau."
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I.
Hooge, zware boomen, bruine heidevelden, trotsche landhuizen in het groen verborgen — zoo toont zich het aristocratisch
dorp 's-Graveland, een panel van het Gooi. In de dagen van
macht en grootheid onzer zeventiende-eeuwsche vaderen werd
's-Graveland te voorschijn geroepen door den rijkdom van Amsterdamsche patriciers, wier hoogste weelde het was zich een
eigen buitenverblijf met bosschen en tuinen te stichten. Overal
in onze Republiek, langs de oevers van de Vecht, in het Gooi,
terzijde van den pas aangelegden weg van Den Haag naar Scheveningen, bij Voorburg en onder den rook van Leiden, werden
villa's en boomgaarden aangelegd, die als Sorgvliet, Ockenburgh
of Hofwijck een beroemden naam wonnen, wanneer ze door
beroemde dichters werden bezongen, of als Trompenburg een
diepen eerbied inboezemden, wanneer ze aan de luisterrijke zeegevechten uit Holland's heldentijd herinnerden.
Trompenburg ligt in het dorp 's-Graveland. Omstreeks 1835
was dit oude heerenhuis nog goed onderhouden, en wekte toen
niet zelden de aandacht, de bewondering zelfs, van een tengeren,
twaalfjarigen knaap met een bleek, mager gelaat, wiens stoute
oogopslag en scherp gebogen neus terstond de opmerkzaamheid
van den voorbijganger trokken. Wat ook den roem van het
oude 's-Graveland moge hebben gevestigd in de beide laatst
vervlogen eeuwen, in deze komt zeker dienzelfden knaap de eer
toe aan het schoon gelegen 's-Graveland, als zijne geboorteplaats,
eene nieuwe vermaardheid te hebben geschonken.
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's-Graveland is immers de geboorteplaats van Hen d r i k J an
Schim m e 1, den twaalfjarigen knaap, dien we zooeven in den
omtrek van het aloude Trompenburg zagen dwalen. Zijn vader
Hendrik Poeraat 1) Schimmel was tijdens de geboorte
van zijn zoon (3o Juni 1825) Burgemeester van 's-Graveland
en Notaris. Zijne moeder Sara Me ij s e was eene kleine, kloeke
vrouw met „schrandere, staalblauwe oogen," 2) een scherp verstand en een vasten wil. Beide ouders verschilden zeer in karakter. De vader, door-en-door goedhartig, maar snel opstuivend
en driftig, de moeder kalm en vastberaden. Burgemeester S c h i mm el was een man van zaken, die zijne blikken voortdurend op
stoffelijke dingen richtte, een arbeidzaam huisvader zonder fortuin, die voor tien kinderen te zorgen had. Van deze tien stierven er vijf in de eerste levensjaren; van de overgeblevenen was
Hendrik Jan een der jongsten.
Een eigenaardige trek in het karakter van den 's-Gravelandschen Burgemeester was zijn afkeer van dichters en romanschrijvers. Uit den deftigen Amsterdamschen burgerstand gesproten,
was hij volbloed Amsterdammer, practisch het dadelijk nut en
voordeel nastrevend, geene plaats toekennend aan de droomen
der beeldende fantasie. Verzen en vertellingen wilde hij hooren
noch zien. Een enkel kunstvak alleen boeide hem, het dramatische . . . . als hij in den schouwburg was. Hij had te Amsterdam
den bloeitijd der Hollandsche tooneelspeelkunst beleefd, hij sprak
met geestdrift over de Wattiers, de Sn oeks, de Ro mbac hs.
Dat hij een oplettend hoorder vond in zijn zoon Hendrik Jan
behoeft geene vermelding. Minder behaagde het dezen, wanneer
zijn vader alle letteroefening veroordeelde, daar hij reeds als
kind eene bijzonder levendige verbeeldingskracht bezat, en aan
zijne zusters en makkers zulke vreemde sprookjes wist te vertellen, dat hij er zelf met zijne hoorders soms bang van werd.
Burgemeester S ch immel waarschuwde zijn zoon van kindsbeen of tegen verzen maken en romans lezen. Dat deze antiletterkundige ijver bij den dichterlijk gestemden zoon weinig doel
1) Naam van een uitgestorven, oud-Amsterdamsch geslacht, welke aan den
anderen naam verbonden zou zijn gebleven, indien de daartoe vereischte wettelijke formaliteiten tijdig in acht waren genomen.
2) Aanteekeningen op het drama „Twee Tudors" in den laatsten
druk van Schimmel's „Dramatische Werken." (Amsterdam J. C.
Lohman Jun., October 1884) I afl. bi. 76.
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trof, zal niemand bevreemden. Zoodra de vader ontdekte, dat
zijn kind, ondanks alle waarschuwing, zich de weelde veroorloofde rijmende regels te schrijven, vermaande hij den knaap
met plechtigen ernst, dat hij zijn ongeluk tegemoet ijlde, dat
het gasthuis hem wachtte, zoo hij er ooit over denken mocht
„broodschrijver" te worden.
Trots dit alles koesterde de vader grooten eerbied voor schrijvers, die b e r o e m d war e n. Zijn zoon vertelt er een aardig
staalje van. 1) „In mijne herinnering leeft nog het feit, dat
„mijn vader eens op Vrijdagavond van de dorpssocieteit in zeer
„opgewonden toestand thuis kwam. Hij had den auteur van
„D e N e v e n" gesproken; hij had zelfs met hem gehomberd en
„omgegaaan als met een gewoon men sch. Het blijspel „D e
„N e v e n" maakte juist 2) een buitengewonen opgang, en ieder
„giste naar den schrijver, die zijn naam had geheim gehouden.
„Mijn vader wist ons echter dien avond te vertellen, dat hij
„L a Rive Box heette, en de mijnheer was, die kort te voren
„in het dorp was komen wonen. De beroemde auteur had voor
„hem en andere medeleden der societeit den sluier van het
„geheim opgelicht. Weinige weken later evenwel kwam zekere
„beer Kip of Kips, chef van de Haagsche drukkerij, waar het
„beroemde blijspel gedrukt was, bij een lid der societeit logeeren.
„Hij werd geintroduceerd en, ten aanhoore en aanschouwe van
„de talrijke , aanwezenden, waartoe ook mijn vader behoorde
„werd de ezel van de omgehangen leeuwenhuid vrij ruw ont„daan. De ergernis van mijn goeden vader was groot. Hij heeft
„nooit weer, zoo ver mij beugt, naar de kennismaking met
„groote vernuften gestaan.”
Hoe dikwijls reeds heeft men de geschiedenis gelezen van
een begaafden zoon, die door een strengen vader in zijne neiging naar kunstoefening wordt gebreideld. Altijd weder de historie van P et rarc a, als jonkman verrast door een practischen
vader, die hem een handschrift van Cicero ontrukt, en de
kostbare bladen ten vure doemt! Zoo ook ging het onzen
Schimmel in zijne jeugd. Stilzwijgend verzette hij zich tegen
zijns vaders strafpredken, en, hoewel zijne halstarrigheid zich
niet openlijk toonde, werd zij terecht vermoed aanwezig te zijn.
De goedhartige vader bedroefde zich, heeft zelfs tranen gestort
1)
2)

In eenige, mij zeer heuschelijk gezonden schriftelijke mededeelingen.
1837.
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over de schadelijke neigingen van zijn zoon . . . zonder te vermoeden, dat deze alleen gehoorzaamde aan de stem Bier geheimzinnige roeping, welke de goddelijke Genius der Dichtkunst
aan het oor van bevoorrechte kinderen fluistert.
Bij zijne moeder vond de knaap in stilte steun. De vrouw
van den Burgemeester overtrof haar man in oordeel en schranderheid. Zij begreep den jongen, die zoowel naar het uiterlijk
als naar den geest haar evenbeeld scheen te zullen worden. In
hare dagelijksche zorgen voor het gezin, dat van beperkte inkomsten moest leven — een strijd, waarin kloeke vrouwen soms
meer heldenmoed aan den dag leggen dan de dapperste generaals — had ze haar H e n d r i k dikwijls ter zijne genomen, en
hem gewezen op zijn plicht, om zich voor een winstgevend beroep te bekwamen, opdat hij al vroeg in eigen behoeften zou
kunnen voorzien ; schoon ze hem toegaf, dat hij het verste
zou komen, als men hem zijn zin gaf: Latijn en Grieksch studeeren, om wetenschappelijk beschaafd te worden. Daarbij
kwam, dat zij met stille goedkeuring naar zijne verzen luisterde
al scheen zij in den afkeer van haar echtgenoot tegen „broodschrijvers" te deelen.
De jonge dichter vond daarenboven steun bij zijne makkers
en bij zijne jongste zuster. Twee knapen uit het dorp, de zoon
van den domine en de zoon van den geneeskundige, zwierven
dikwijls met broer en zuster door de schoone dreven en bosschen
bij 's-Graveland. Naar hartelust moehten zij dartelen, rusten en
droomen onder de hooge eiken, beuken en olmen, al traden ze
ook dikwijls op het grondgebied der buitenplaatsen, waar het
geene „vrije" wandeling was. Niets placht daar het viertal meer
te ontstellen, dan wanneer plotseling de voorname eigenaar van
het buitengoed hen op eene eenzame plek ontmoette, en zij deemoedig de oogen nedersloegen, de hoofden ontblootten, terwijl
de groote heer met een hooghartig knikje voorbijging, waarin
eene stille, maar daarom niet minder scherpe berisping lag.
Zulke ootmoedige oogenblikken lieten een indruk achter. De
jongelieden dachten met eerbied aan de dagen, toen het dorp
's-Graveland werd aangelegd door de voorvaderen der tegenwoordige bezitters; zij verplaatsten zich gaarne naar de gouden
eeuw onzer Republiek, naar het tijdvak van de Ruyter en
Tromp — beiden door Schimmel bij herhaling gevierd —
van Six en Tulp, van Jan de Witt en het Kind van den
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S t a a t, — later Schimmel's groote held. De vier vrienden
werkten zoo aan elkanders ontwikkeling. Zij lazen de boeken,
die de zoon van den geneeskundige in stilte me6bracht ; eene
bloemlezing van Nederlandsche dichters uit de beide vorige
eeuwen, tooneelstukken — Schimmel 's liefste lectuur — door
Du i m, Punt, S n o ek en Romba ch gespeeld. Ten slotte kwam,
de jonge dichter met eigen arbeid en verblijdde zich over de
goedkeuring zijner vrienden en zijner, twee jaren jongere, zuster. De laatste vooral dweepte met de verzen van broer H e nd r i k, en meende, dat geen schepsel ter wereld ze zou kunnen
verbeteren.
Moeder, zuster en vrienden steunden den knaap in zijn stilzwijgend verzet tegen zijns vaders letter- en kunsthaat. Daardoor vlocht er zich een band om de harten van dien zoon, moeder en zuster, die hen saam verbond in latere jaren, toen hij
reeds ver in den mannelijken leeftijd gevorderd was en haar
voortdurend een trouwe steun bleef. i)
Intusschen mocht de aankomende knaap niet naar hartelust
ronddoolen door bosch en weide, de school eischte het grootste
deel van zijn tijd. In 1832, op zijn negende jaar, werd hij ter
school gedaan bij F. H. F. Baud et, zoon van een Franschen
e m i g r é, die te 's-Graveland eene soort van aristocratische
kostschool had gevestigd. Er werden niet .meer dan een twintigtal jongelieden uit de eerste standen toegelaten, daar de heer
B a u d e t, die de gewone kostschoolhouders van dit tijdvak in
ontwikkeling ver te boven ging, den welverdienden goeden
naam van grondig onderwijzer niet in de waagschaal wilde
stellen door het opnemen van een onbegrensd aantal leerlingen.
Hij had vier helpers, een Duitscher, een Franschman, een Engelschman en een landgenoot, die ieder in hunne eigen taal
onderricht gaven. Van dit viertal bewees de Duitscher de meeste
diensten, daar hij doctor in de letteren was, en, behalve in zijne
moedertaal, ook les gaf in het Latijn en het Grieksch, zelfs aan
enkelen in het Italiaansch.
Den jongelieden werd niet minder te arbeiden gegeven dan

11 Zijner zuster gedacht hij in zijne fraaie ode getiteld : „I n N o v e m b e r."
geschreven in 1863 tijdens de rationale feesten toen hij haar verloor. Dit
gedicht is geplaatst in „D e(n) Gid s" van 1864 ; deel I, bl. 178 en her.
drukt in: „Herfstloover, gedichten van H. J. Schimmel" (1871).
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in onzen van overstelping met leervakken klagenden tijd. De
lessen begonnen des zomers en des winters te zeven uur en
werden met drie uren van tusschenpoozen voortgezet tot acht
uur des avonds. De negenjarige knaap, als externe op deze kostschool geplaatst, begon terstond met drie moderne talen en met
Latijn, terwijl van de wiskundige vakken veel werk werd gemaakt, en daarenboven het wetenschappelijk onderwijs afgewisseld werd door lessen in teekenen, dansen, muziek, gymnastiek en exerceeren. Omtrent zijn lotgevallen op de kostschool van
den beer Ba udet zegt Schimmel het volgende : 1)
„Ik heb den indruk behouden, dat ik in het Latijn goede
„vorderingen maakte. De Duitsche Doctor was een meester in
,,het opwekken van eerzucht in de harten zijner leerlingen. Zoo
„had ieder in mijne klasse, uit acht knapen bestaande, van
„welke ik de jongste was, eene genommerde plaats. Aan het
„bezetten van nummer een waren voorrechten verbonden. leder
„onzer streed dus om die eereplaats. Wie er zich op nederzette,
„had slechts zes dagen lang de zekerheid daar te mogen troo„nen; op den zevenden toch had er een linguistische strijd plaats
„van zeven tegen een. De knaap op de eereplaats behoorde al
„de vragen der zeven anderen — vragen door hen vooraf hei„melijk overwogen — te beantwoorden; de knaap op wiens
„vraag hij het antwoord moest schuldig blijven, had het recht
„de plaats der eer voor zes dagen minstens in te nemen. Nu
„gebeurde het, dat mij, die, naar ik geloof, meestal op die eere„plaats nederzat en mij zeker achtte van haar voortdurend bezit,
„op zekeren Vrijdag naar eene verklaring van 1 a t u m werd
„gevraagd. Ik weifelde, haperde, en herinnerde mij te laat, dat
„la t u m het s u p i n u m van het werkwoord f e r r e was. Ik was
„verslagen, ik moest mijn troon prijs geven; mijn zelfvertrouwen
„en eigenwaan kregen een gevoeligen knak, ik borst in tranen
„uit; een zenuwtoeval schokte mijn tenger lichaam Dat het
„ongeval diep trot, getuigt eene herinnering, welke op dit oogen„blik (1885), eene halve eeuw daarna, nog zoo levendig is, dat
„het gebeurde mij als voor oogen staat.
„Niet weinig spot vervolgde mij. De meeste jongens mochten
„mij niet lijden. Ik was driftig en scherp. Dat mij bij mijne
„nederlaag geen medelijden betoond werd, was natuurlijk en
1) In mij schriftelijk geschonken mededeelingen.
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„rechtvaardig. De ondervonden schimp echter gevoegd bij de
„gekwetste ijdelheid deed mij op weerwraak bedacht zijn. Eene
„week lang geen spel, geen lektuur, geen rijmelarij, maar snuf„felen in syntaxis en lexicon en den volgenden Vrijdag geloof
„ik weder gezegepraald te hebben.”
Niet beter dan met deze scherpe trekken kan het beeld van
den tengeren knaap met zijn bleek, geestig gelaat geteekend
worden. Vlugheid, gevatheid, schranderheid onderscheiden hem
even goed als zijn grenzelooze eerzucht, zijn ontembare wilskracht, zijn opvliegendheid en zijn scherpe tong. Hij was de
beste leerling van den heer B a u d e t en van Dr. Gaertner,
den Duitschen docent. Hij genoot voortreffelijk onderwijs op de
kostschool te 's-Graveland, die zulk een goeden naam bezat,
dat de Inspecteur-generaal van het onderwijs destijds namens
de Regeering den heer B a u d e t voorstelde, om naar Java te
gaan en daar het lager onderwijs naar zijne inzichten te regelen. Het was bij deze gelegenheid, dat Dr. Gaertner met zijn
primus, den leerling Schimm el, een onderhoud in het Latijn hield.
Fier op zijne Latijnsche lauweren, droomde hij reeds er van
eerlang met het Grieksch te beginnen, toen hem een zware slag
trof. Het instituut B a u d e t werd gesloten. Ongelukken van materieelen aard noodzaakten den directeur te vertrekken. I)eze gaf
bij zijn afscheidsbezoek aan den Burgemeester Schimmel den
raad zijn zoon te laten studeeren, en hem naar de gene of
andere Latijnsche school te zenden. De raad was uitstekend,
maar . . . kon niet worden opgevolgd. Hoe gaarne de vader
wilde, het ging boven zijn kracht. Er moest evenwel een besluit genomen worden. De veelbelovende knaap was bijna dertien
jaren oud. Ten slotte werd bepaald, dat hij zich zou bekwamen
voor het notarisambt op het kantoor van zijn vader, in de hoop
hem eenmaal op te volgen, misschien ook in de Burgemeesterswaardigheid.
Met een bloedend hart onderwierp zich de zoon aan de beslissing zijns vaders. Al zijne eerzuchtige droomen verdwenen in
rook. Toen zijne beide vrienden een jaar later het dorp verlieten, om zich voor te bereiden voor hunne theologische studien, bleef hij met zich zelven en zijne teleurgestelde hoop alleen.
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II.
Van 1836 tot 1842 zag men S c h i m m el op het kantoor zijns
vaders arbeiden. Hij betrachtte zijn plicht als zoon met groote
toewijding, maar gevoelde zich bitter eenzaam. De knaap van
veertien jaren liet al het kinderlijke achter zich, en werd ernstiger, stiller, geslotener dan van dien leeftijd kon verwacht worden. De jaren, die van zijn veertiende tot zijn negentiende
verliepen — jaren van jongelingsgeestdrift en blijde hoop in den
regel — stemden hem somber. In afzondering en eenzaamheid
moest hij zich zelf opleiden tot berusting in zijn lot. Is het
wonder, dat de jonkman vlagen van mistroostigheid had te overwinnen, dat hem uit dezen tijd der beproeving zekere schuwheid, zelfs zekere nurkschheid overbleef, die hij alleen in latere
gelukkige dagen volkomen wist ter zijne te stellen ?
Ook aan dezen strijd kwam een einde. Fen nieuwe ramp
benevelde de toekomst van den jonkman. Zijn vader stierf den
29sten November 1842. De Notaris Schimmel had tot zijn laatsten

dag trouw gezorgd en gearbeid, maar zijne zaken waren niet
vooruitgegaan. Op zijn doodbed schonk hij zijn zoon Hendr ik
Jan met zijn zegen de opdracht, om voor moeder en zusters
te zorgen.
De jongeling had zijn negentiende jaar bereikt en moest met
nog een broeder deze gewichtige taak aanvaarden. Hij had door
den loop zijner lotgevallen zich eigenlijk voor geen enkel ambt
kunnen voorbereiden, en moest nu zoo snel mogelijk een middel van bestaan zoeken. Vrienden zijns vaders hielpen hem aan
eene tijdelijke betrekking in de bureelen van het Agentschap
der Schatkist te Amsterdam. De Minister F. A. van Hall had
door zijne vrijwillige leening's- en conversie-wet (1843-1844)
vrij wat werk aan het Agentschap bezorgd. De nationale schuldbrieven van 5 pCt. zouden geconverteerd worden in 4 pCt.;
er waren jonge handen en vlugge hoofden noodig, om dit buitengewoon werk te verrichten.
De familie Sc h i m m el ging te Amsterdam wonen. Uit de
prachtige bosschen en eindelooze heidevelden bij 's-Graveland
werd de jonge dichter nu plotseling overgeplaatst in een officieel
kantoor met lessenaars en daarbij behoorende officieele heeren,
terwij1 het gewoel der Amsterdamsche straten en pleinen hem
voortdurend in de ooren klonk. De verandering was hem niet
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onaangenaam, zelfs niet het eentonig en langdurig kantoorwerk,
toen men in de eerste maanden na de aanneming van V a n
Hall's finantieele wetten (1844) des nachts en des Zondags
doorwerkte.
Door deze inspanning en de drukke beweging, waarin hij plotseling verplaatst werd, begon hij te ontwaken uit de Joffe mijmeringen, die hem in de laatste jaren van zijn dorpsleven hadden gekweld. Hij verdiepte zich niet meer in zijn eigen leed, klaagde
niet meer in zich zelven over het te loorgaanzijner liefste verwachtingen, maar ondervond den heilzamen ontwikkelenden invloed van
geregelden beroepsarbeid. Hij begon met de nieuwe Amsterdamsche
wereld scherp en vlug waar te nemen. Een nieuwe voorraad van
denkbeelden ontscheurde hem aan zijne vroegere zelfbespiegeling
en zelfkwelling; er ontwaakte nieuwe hoop in zijn hart. In de
hoofdstad was het brandpunt der letterkundige beweging, die sedert
en omstreeks 183o begon, die aan onze academien door JongHolland met zooveel liefde werd gekweekt, door anderen met
zooveel talent was bestreden, en, na de eerste moeilijke jaren,
ten slotte had overwonnen. Amsterdam wees op P o t g i et er en
Bakhuizen van den Brink, die met „de(n) Gids" aan het
hoofd der beweging stonden, die met Heiloo en Heemstee, met
de Haagsche kennissen van „Oefening," de aangenaamste vriendschapsbetrekkingen onderhielden.
Schimmel had te 's-Graveland reeds eene poging aangewend,
om een vers in den „Almanak voor het Schoone en
G o e d e" te doen plaatsen. De redacteur van dezen Almanak, Mr. C. P. E. R o bide van d er A a, die in 1837 met
Potgieter, Bakhuizen van den Brink en W. J. C van
H a s s e 1 t, „d e (n) G id s" had opgericht en bestuurd — hoewel voor een uiterst korten tijd — sloeg zijne eerste aanbiedingen
van de hand, maar plaatste eindelijk in 1848 een gedicht van
hem, getiteld : „'s M e n s c h e n Gees t." 1) In dit eerste vers
en sommige volgende spreekt zekere mystische neiging, door de
lezing der Gezangen van de Nederlandsche Hervormde Kerk,
door de studie van den Bijbel en Egeling's „Weg d er
Z al i gh ei d" ter catechisatie te 's-Graveland opgewekt. Hij had
daar veel van zijn domine, jaren achtereen, geleerd. Deze laatste
onderscheidde zich door zijn gemoedelijken ijver, niet het minst
1) Zie: Lijst der Werken.
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contra Rome. Zijne leerlingen moesten achttien jaren oud zijn
en eene „redelijke" overtuiging hebben, voordat hij ze als lidmaten zijner gemeente wilde aannemen. De leergierige S c him m el
had jaar aan jaar, misschien tien jaren lang, iedere week een
uur bij hem ter leering gegaan en kende al de vragen uit
E g el in g, al de groote dogmatische en ethische voorschriften
uit „De (n) weg der Zalighei d" van buiten. Toen zijn
domine later naar het opkomend modernisme begon over te
hellen, vond hij tegenkanting bij zijn discipel, dien hij — misschien daarom — nog vO6r zijn achttiende jaar aannam.
Schoon de trek tot het mystieke in Christelijk-hervormden zin
dus uit de eerste verzen van den jongen dichter sprak 1), schoon
deze trek zich op later leeftijd, soms van nieuws, loch in
a n d e r e r i c h t i n g, openbaarde, nam zijn geest, onder den
invloed van het bedrijvige Amsterdam en der practische Amsterdammers, weldra eene geheel nieuwe vlucht. Hij verloor van
lieverlede zijne aangeleerde begrippen, en streefde er weldra naar
om een tip van den sluier op te lichten, die voor hem tot nog
toe het geestesleven zijner schranderste tijdgenooten verborgen had.
De machtigste indruk, te Amsterdam ontvangen, kreeg hij in
den Stadsschouwburg op het Leidsche Plein. Zijne inkomsten als
ambtenaar bij het Agentschap stond hij aan zijne familie af, met
uitzondering eener kleine som, waarvoor hij enkele Zaterdagavonden zich eene plaats in den schouwburg kocht. Hier sprak
het bloed van den Burgemeester S c h i m m e 1. Zijn zoon doorleefde duizend gewaarwordingen, stortte tranen van verrukking
bij het zien vertoonen van treurspelen en melodrama's, zooals
onze tooneelkunstenaren van 1844, 1845 en 1846 onder de
directie van J. Eduard de Vries op het tooneel brachten.
Terstond openbaarde zich bij den jonkman de begeerte een
drama te schrijven. Hij stelde zich jets zeer grootsch, jets zeer
indrukwekkends voor. S c hill er en Vic tor Hugo schenen
hem te wenken. Hij wilde een Nederlandsch romantisch drama
scheppen, hoewel nog voor een deel bewonderaar van het oude
1) Bij de Fransche voorstanders der Romantiek bespeurt men hier en daar
terzelfder tijd eene neiging voor mystiek. George Sand en B al z a c
schrijven raadselachtige boeken naar het evangelie van Swedenborg. De
jongeren (Gerard de N er y al, Th ê ophi le Gautier) vinden hun hoogste
genot in de spook- en geestverschijningen van den Duitschen novellist,
E. J. A. Hoffmann.
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klassieke treurspel der achttiende eeuw. In de weinige vrije uren,
die hem zijn kantoorwerk liet, ging hij aan den arbeid. Hij was
geheel in zijn stuk verdiept, hij leefde alleen voor de personen,
die er in optraden, die aan zijne schrijftafel stonden, die hem
op straat vergezelden, en alleen verlieten, wanneer hij de deur
van het St.-Jorishof (Oude-zijds Achterburgwal bij de Spinhuissteeg), waar zijn kantoor gevestigd was, achter zich sloot.
Toen hij zijn eerste proefstuk had voltooid, schreef hij het
zoo duidelijk mogelijk over, wat voor hem eene ware beproeving
mocht heeten, daar hij van jongs of zich gewend had zeer snel,
zeer regelmatig, maar zeer onduidelijk to schrijven. Met hooge
verwachting werd het handschrift aan de directie van den Stadsschouwburg gezonden en aanbevolen ter lezing en ter vertooning.
Er kwam geen antwoord. Schimmel liet als altijd, door tegenspoed geprikkeld, het hier niet bij blijven. Hij schrijft een tweede
stuk, zendt het opnieuw in en ontvangt nogmaals geen antwoord.
Maar aan opgeven van den strijd denkt hij niet. Tegenstand, in
welken vorm ook, drijft hem tot grootere krachtsontwikkeling.
Hij schrijft een derde stuk en ditmaal slaagt hij.
In 1847, den 17den April, vertoonde de Amsterdamsche Stadsschouwburg : „Twee Tudors, drama in vijf bedrijven."
Voor het eerst las de onverschillige voorbijganger, zoo goed als
de oplettende schouwburg-bezoeker, den naam van H en d r i k
Jan S c h i m m e 1. De zaak had allerlei moeielijkheden opgeleleverd. Hij zelf beschreef dit in zijne „A a n t e e k e n i n g e n" bij
de jongste uitgaaf van zijn eerste stuk. 1) Hij vertelt, hoe er
bij de eerste vertooning „vrijbiljetten bij dozijnen" waren uitgereikt, door tusschenkomst van den „geestigen" Dr. Henry
Ri eh m, zijn vriend, een ten onrechte vergeten dichter en novellenschrijver, die van 1849 tot 1852 mederedacteur van „de(n)
Gid s" zou zijn. Hij vertelt verder welke aandoeningen hem
bestormden, toen hij zijne loge binnentrad „bij het stemmen
der instrumenten van het orkest," hoe hij wanhoopte aan den
goeden uitslag. Het publiek zag er voor hem uit, alsof men in
het geheel niet nieuwsgierig was naar het nieuwe stuk. De oude
dichter West er man had hem gewaarschuwd dat het publiek
niet van verzen of deftigheden hield, hem met een bedenkelijk
hoofdschudden toevoegende : „Och, verzen, mijnheeer! het pu1) „Schimmel's „Dramatische Werken" uitgaaf van J. C. Loman
Jun. Amsterdam, October 1884." Zie de L ij st der Werken.
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„bliek wil ze niet. Velen vragen al aan het plaatsbureau of er
„een kleed wordt gelegd en het dus deftig zal wezen, en is
„dat het geval, dan gaan zij, zonder plaats te nemen,
,,weer heen." I)
Daarbij kwam, dat hij zich voor den geest stelde wat er al
geschied was, voordat het stuk rijp ter vertooning werd geacht.
De directeur J. Ed u a r d de Vries had hem omtrent de tooneelkunstenaars gezegd : „Ze zijn er wel tegen en ze zeggen,
„dat het niet pakken zal, toch vind ik er wel jets in, weet
„u . . . . die titels boven de bedrijven . . . . En de recensenten van
„den Spectator wil ik nu eens den mond stoppen . . . . ken u
„ze ? Niet ? Des te beter . . . ." De recensenten van den „S p e ct at o r," — in 1847 „Spekta tor" — waren Schimmel beter
bekend, dan Eduard de Vries vermoedde. A lbe r din gk
T hij m schreef, na S. J. van den Berg h, de belangrijkste artikelen voor den „Spectator van Tooneel, Concerten en
Tentoonst ellingen" (1843-1846); in 1847 trad de eerste
als hoofdredacteur op, en verzocht deze Schimmel en D e
Bull om hunne vaste medewerking. 2)
Nog eene andere zwarigheid had zich opgedaan, juist naar
aanleiding van dien „S pe ct a to r", welken J. Eduard de Vries
evenmin begreep als het tapijt op het tooneel begrepen werd
door de eerzame Amsterdamsche burgerluidjes. De „S pec t a to r"
had in zijne artikelen altijd buitengewonen lof toegezwaaid
aan mevrouw Van 011efen da Sil v a. Deze moest dus de
hoofdrol van Elisabeth in „T wee Tudor s" spelen, als de
auteur mevrouw En gel ma n, aan wie de rol toekwam, daartoe
zou weten te bewegen. „Ik moest zelf' — zegt Schimmel 3) —
„de aktrice, die zich door mijne rolverdeeling verongelijkt
„dacht, eerbiedig gaan verzoeken zich te laten verongelijken.
„Zij zou 't zich laten welgevallen ; zij offerde zich op voor de
„zaak, zoo gaf ze mij niet al te onvriendelijk te kennen ; zij
,,zou zelfs mij ten gevalle voor Maria Tudor's kostuum de stof
„kiezen, welke zij reeds jaren voor een bijzondere gelegenheid
,,had bewaard. Daar school iets zeer aandoenlijks in deze
„mededeeling. Ik heb eerst later goed leeren begrijpen, dat
1)
2)
3)

Aanteekeningen op „T wee Tudor s," bl. 74.
Zie boven Deel II, bl. 131.
„Aanteekeningen" op „Twee Tudors," bl. 75.
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„zij werkelijk verongelijkt was, en dat ze hooger stond dan
„ik dacht."
De vertooning van „T we e T u d o r s" slaagde zeer goed ;
het publiek riep zelfs om den auteur, maar deze was te schrander en te bedeesd tegelijker tijd, om aan dat verlangen te
voldoen.
En thans rijst de vraag, welke beteekenis heeft S c hi mm el's
eerste drama voor de geschiedenis van ons tooneel en onze
letterkunde? Dit is reeds zoo duidelijk en afdoend uiteengezet,
dat het zeer zeker uilen dragen naar Athene mocht genoemd
worden, zoo iemand dit werk opnieuw zou willen beginnen. In
„de(n) Gids" van i 85o heeft

P o t g i e t er de vijf eerste drama's

van S c hi m m el grondig behandeld 1), en deze laatste heeft
zich met het oordeel van genen in zijne „A ant eek en ingen"
op de laatste uitgaaf zij ner „Dram a t i s c h e W e r k e n" volkomen
vereenigd. Potgieter zag oogenblikkelijk, dat „Twee Tudors"
in de dramatische letterkunde denzelfden rang bekleedde, als
„De Graaf van Devonshire" in de romantische, „de eerste
proeve van een nog vruchteloos naar bewustheid strevend talent."
Po t g i e ter, die zich verheugt over de lauweren door de schrijfster
van „La u ern esse" gewonnen, hoopt dat Schimmel „op zijne
beurt er in slagen zal ons historische drama's te schenken."
Potgieter gispt vooral de keus eener v r e e m d e stof, en de al
te zichtbare navolging van S c hi 11 er's „M a r i a S t u a r t" in
het tooneel van de ontmoeting der beide koninginnen. Na
vijfendertig jaren spreekt de auteur nog veel strenger over zich
zelven. Hij zegt, dat aan S c hill e r en Vic tor Hug o „het
vaderschap" van zijn stuk toekomt ; dat in zijne verzen meer
„oratie dan poezy" schuilt, dat hij te veel „doorvoed" was van
de Fransche Classieken, en dat hij tevens te veel dweepte met
Victor H ugo; dat hij nog te veel aan de zoogenaamde drie
eenheden hechtte, en dat zijne oogen niet „sterk genoeg waren,
om de werkelijkheid zonder bril waar te nemen."
Na deze bewonderenswaardige zelfcritiek zou zwijgen plicht
zijn, indien niet de eenvoudige opmerking kon worden gemaakt,
dat het oordeel van beide vrienden — Potgieter en Sc him m el
— van een al te hoog aesthetisch standpunt uitgaat. Op zuiver
1) Onder den titel: „Hollandsche dramatische poezie" herdrukt
in Zimmerman's uitgaaf van Potgieter's werken: „Studien en Schets e n", I deel, bl. 1-177.
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wijsgeerig gebied vragen beiden aan den kunstenaar het allerhoogste. Het is nu misschien het oogenblik de historische
waarde van „Twee Tudors" voor ons tooneel in 1847 te doen
gelden. Overweegt men, wie Schimmel den weg hadden gebaand, Wiselius en Hendrik Harmen Klijn, dan past het
met voile overtuiging te erkennen, dat „Mon t i g n y" en „D e
dood van Karel, Kroonprins van Spanje" door het
kunstwerk van den jongen dichter der „T wee Tudors" zeer
verre in de schaduw werden gesteld. Schimm el's Alexandrijnen
zijn frisch en tintelen vooral in woord en wederwoord van dat
eigenaardig persoonlijk vernuft, dat bij zijne voorgangers te vergeefs werd gezocht; daarenboven, wanneer men enkele gewaagde
sprongen van des dichters verbeelding — de zoon van Mari a
Tudor — uitzondert, is de verwikkeling van dit drama veel
fijner gesponnen, dan die der onmiddellijk voorafgaande treurspelen van Nomsz, Van Merken, V'an Winter, Wiselius,
Bilderdijk, Van Halmael, H. H. Klijn, M. Westerman
en W. H. Warnsink Bz.

Schimm el had met zijn „Twee Tudors" zich eene plaats
in de Amsterdamsche letterkundige kringen veroverd, juist op
het oogenblik, dat zijne tijdelijke betrekking bij het Agentschap
van het Ministerie van Financier) werd opgeheven (1847). Intusschen had hij met frisschen moed een nieuw werk voltooid,
't welk zijn naam buiten Amsterdam door heel Nederland zou
bekend maken: „Joan Wouters, drama in vijf bedrijven."
Aanleiding tot het schrijven van dit werk vond de auteur in
een verzoek van den tooneelspeler Anton Peter s, bestuurder
van den „Koninklijken Nederlandschen Schouwburg" in Den Haag.
Mevrouw Van 011 e fe n d a Silva had Amsterdam verlaten, om
de beroemde kunstenares, mevrouw Na r e t-K on i n g, die overleden was, in Den Haag te vervangen. Men had toen in de
Hofstad (Juni 1847) „Twee Tudors" gegeven omdat mevrouw
Van 011efen Elisabeth wilde spelen voor haar debuut. Pet ers
had de ondankbare rol van Lord K i n g s t o n, den romantisch
versierden zoon van Maria Tudor, vervuld en had daarom
aan den auteur een opzettelijk voor hem bestemd stuk gevraagd.
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De dichter was zoo heusch aan dit verzoek onmiddellijk te
voldoen. Weinige weken later ontving Peters zijn „J o a n
Wouters." 1)
Nog eene andere bijzonderheid kenmerkt de verschijning van
dit stuk. Het werd aan Mr. Jacob van L e n n e p opgedragen,
het verwierf Schimmel de vriendschap en den raad van dezen.
De eerste ontmoeting in Van Lennep's welbekende studeerkamer, in het deftige huis op de Keizersgracht, tusschen de
Leidsche en Spiegel-straten, is door den auteur van „J o a n
Wouter s" uitstekend geschilderd in zijne „Aanteekeninge n"
bij den zesden druk van dit drama. Van Len n ep gaf den
jongen tooneelschrijver nuttige wenken, en voorspelde hem, dat
het stuk opgang zou makers. Inderdaad, de vertooning in Den
Haag (7 December 1847) slaagde buitengewoon goed. Dichter
en acteurs, bovenal Pet er s, werden laid toegejuicht bij de eerste
vertooning. „Joan Wout er s" heerschte onder klimmenden bij vat
en steeds voller zalen geruimen tijd op den Haagschen Schouwburg. 2)
Van Schimmel's tweede drama, zoo dikwerf gespeeld en
gedrukt, dient hier geen uitvoerig verslag gegeven te worden.
Het leeft in de heugenis van alle beschaafde Nederlanders.
P o tg i e t e r gispte den al te hoog klinkenden toon, den al te
onwaarschijnlijken inhoud ; Po t giet er had liever een historisch
drama in natuurlijker proza gehad, maar prees de beide eerste
bedrijven, de hoofdgreep: den held tusschen zijn Spaanschen
vader en zijne liefde voor zijn vaderland te plaatsen ; prees vooral
bet tooneel, waarin Cornelis Dirkszoon, burgemeester van
"Monnikendam en Admiraal van Holland optreedt — eene voortreffelijke bladzijde, die in menige bloemlezing is opgenomen.
Maar Potgieter wees ook op talrijke zwakke plaatsen ; op den
verwaarloosden persoon van M a r n i x, op de zonderlinge zorgeloosheid in het huis des Zwijgers te Enkhuizen, waar ieder kan
1) Zie ,,Aanteekeningen" op ,,Joan Wouters," (1884) bl. 85.
2) Zelf woonde ik te 's-Gravenhage eene ,,r e p r i s e" van ,,J o a n W o uI e r s" in 1871 bij, die ik nooit zal vergeten. Peters vervulde de rol van
Alonzo de la Cerd a, den Spaanschen verrader. Hij was in zijne treurige
nadagen, en speelde onder den directeur J. Valois enkele onbeduidende
rollers. En onder de toeschouwers was er bijna niemand, die zich herinnerde,
hoe diezelfde kunstenaar in 1847 en 1848 als Joan W o uters had geschitterd op datzelfde tooneel.
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binnendringen, en waar zoo veel door het toeval wordt beslist.
S chi mmel zelf valt P otgi e t e r bij en oordeelt: „De greep,
„om een vader tegenover een noon te plaatsen in den politieken
„en den godsdienststrijd der iese eeuw en om die twee verdichte
,,personen de historische te groepeeren, was gelukkig, maar dat
„blijft dan ook voor mij het eenige, dat recht kan geven op
„eenige goedkeuring. De gang der handeling, de verwikkeling en
„oplossing van deze, de gedachten der handelende personen en
„de vormen, waarin die gedachten worden vertolkt, getuigen van
„groote onervarenheid, van gebrekkige ontwikkeling, van weinig
„zelfkritiek." 1)
Van L en nep, Schimmel's vriend en beschermer geworden,
gaf in schouwburgzaken te Amsterdam den toon. In de jaren
1847 en 1848 begon te Amsterdam de beweging, die onze latere
moderne Rhetorijkerskamers deed geboren worden. Van L enn ep stond aan het hoofd dier beweging, en gaf den stoot door
het voordragen van de beroemdste Nederlandsche gedachten.
Hij vereenigde zich met eenige jonge vrienden en gaf in de
groote concertzaal van F el i x eene vertooning van V o n d e l' s
„Lu c i fer" in zwarte rokken en witte dassen, die zoo voortreffelijk slaagde, dat er de eerste moderne Amsterdamsche
Rhetorijkerkamer A chill es, met de spreuk : „Door den tijd
wordt de spruit een boom" uit ontstond. Schimmel was er
„beschouwend", geeri werkend lid van, en „beging de dwaasheid" —
zegt hij zelf 2) — een stuk voor de kamerbroeders van Achilles
te schrijven, welk stuk onder den titel van „Gondeba 1 d" veel
bij val onder de kameristen, maar bij Potgieter slechts een
bedenkelijk schouderophalen vond (1848).
Te midden dezer dramatische triumfen was S c hi m m el ambteloos, en zocht hij met ijver naar eene nieuwe betrekking. Daar
de liberale partij met Thorbecke in 1849 aan de regeering
kwam, kon Van L en n e p, die alleen in conservatieve kringen,
invloed had, hem aan Beene staatsbetrekking helpen. Schimmel,
al meer en meer radicaal geworden, in ieder opzicht, beklaagde
er zich niet over.
•Zijne vriendschapsbetrekking tot Van L en n ep bleef er te
hechter en te ongerepter door. Stoffelijk leed hij schade, daar
1)
2)

„Aanteekeningen" op „Joan Wouters" (1884), bl. 87, 88.
„Aanteekeningen" op „Gondebald" (1884), bl. 237.
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hij in de jaren 1847 tot 1849 zonder betrekking moest blijven.
Maar hij won er in hoogeren zin met, daar hij zijn vrijen tijd
tot diepere studien bezigde. In latere dagen beschouwde hij dit
tweejarig tijdvak van ambteloosheid als bij uitstek vruchtbaar
voor zijne letterkundige ontwikkeling.
Tegei het laatst van 1849 werd hij in een nederigen rang
geplaatst bij de Nederlandsche Handelmaatschappij.
Hij zou in de kantoren van deze zeer eerwaardige instelling
veertien jaren blijven arbeiden (1849-1863). De vriendelijkheid
zijner chefs vergoedde veel, wat uit den aard der zaak hem
moest verdrieten en hinderers. Des te vuriger streefde hij daarom
vooruit op het gebied der letterkundige kunst. Hij had kennis
gemaakt met Dr. J. P. de K e y s e r, die in 1849 een nieuw
tijdschrift „Nederland, Proza en Poezie van Nederlands c h e a u t e u r s" stichtte I). Sc h i m m e l schreef voor eene der
eerste afleveringen een metrisch verhaal: „M a r g a r e t h a van
Henegouwen." 2)
„De zon schuilt weg in 't neevlenkleed,
„Met purpren boord getooid,
„Dat voortgolft op den wind, en breed
7,Zijn windselen ontplooit ...... "

In dezen hoog-romantischen toon begonnen, geeft de dichter
eene nog romantischer schildering van Margaretha's strijd
met haar zoon. Het geheel bevat eene mijmering van M a r g ar e t h a op de torentransen van „Valenchijn." De grijze Keizerin,
„De wang met loodkleur overtogen,
,,Waarop gevlamd scharlaken vloeit,"

stort allerlei kreten van woede en vertwijfeling uit, om stervend
ineen te zinken, na haar „ontaarden zoon" te hebben gezegend.
Het gedicht, waarin menig fraaie regel voorkomt, bewijst hoe
groot de invloed der Fransche Romantiek, van Victor H u g o
in 't bijzonder, op Sc himm el's eerste dichterlijke proefnemingen is geweest.
In Februari 1849 was inmiddels te Rotterdam zijn nieuw
1) Uitgegeven door W. H. van Heyningen te Meppel in 1849, in
1850-53 te Utrecht. Zie L ij st der Werke n.
2) Later opgenomen in zijne ,,IT erspreide Gedichte n." (Amst. 1852)
bl. 30-52. -
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drama „Giovann i di P r o c i d a" vertoond. Peters speelde
destijds met de Zuid-Hollandsche tooneelisten te Rotterdam.
„Zonder Rotterdam, zoo heette het (toen), zou het Tooneelgezelschap, dat te 's Hage zetelde, niet hebben kunnen bestaan." i)
Te Rotterdam had „J o an W o u ters" weinig bijval gevonden.
Hierop had Peters besloten het eens met „Giovanni di P r ocid a" te beproeven. Het jaar der omwentelingen, 1848, had den
dichter aanleiding gegeven eene historische stof, de Si c i 1 i a a n s c h e
V e s p e r, te kiezen. Hij kende twee drama's, die hetzelfde onderwerp behandelden, „Les Vdpres Sicilienn es" van Casimir
de la Vigne en „Giovanni di Procida" van Niccolini.
Beide achtte hij, te recht, de moeite der vertaling niet waardig.
Hij gaf daarom een oorspronkelijk stuk, dat te Rotterdam met
de grootste onverschilligheid ontvangen, en zonder bijval werd
vertoond 2).
P o t g i e t e r oordeelde ditmaal gunstiger 3). De la Vigne en
Niccolini stonden, volgens hem, beneden S chi m m e 1. P o tgieter wenscht Schimmel geluk, dat zijn vierde drama „ongelijk beter slaagde dan een zijner vorige, dat onze tooneelletterkunde zich voor zijnen Giovanni di Procida aan hem
verpligt gevoelen mag" 4). Wel gaan aan dezen lof eenige
critische bedenkingen vooraf; de heldin van het stuk B i a n c a,
dochter van Procida, heeft haar Carlo (Herbert van Orlea n s) niet met het hart, maar met het hoofd lief. Zij is niet
Catholiek en niet Siciliaansch genoeg. Maar reeds aan het eind
van het eerste bedrijf roept de beoordeelaar hem een welgemeend
„Bravo" toe voor de welgeslaagde uiteenzetting van zijn onderwerp.
„Giovanni di Pr o c i d a" is uit een letterkundig oogpunt
uitnemend gelukt. Het verhaal van den krankzinnigen Pietro
(P r o c id a) over de gruwelen der Fransche tirannij maakt een
diepen indruk 5); verwikkeling en ontknooping zijn met groot
overleg bewerkt; de toon der alexandrijnen alleen is nog wat
romantisch en gemaakt; de eenvoudigste begrippen dragen een

1) „Aanteekeningen" op „Giovanni di Procida" (1885) „Dram.
Werken," I. bl. 331.
2) Aldaar, bl. 332. De teleurstellingen van den jongen dichter worden na
36 jaren door Schimmel met meesterlijke zelfkennis geschetst.
3) „Hollandsche dramatische po'dzie," t. a. pl. bl. 138.
4) Aldaar, 131. 175.
5) II Bedrijf, 2e Tooneel, bl. 268, 269, 270 der jongste uitgaaf (1885).
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staatsiekleed van zondagsche woorden. Dat het publiek van 1849
te Rotterdam zoo onverschillig bleef, is niet te verwonderen.
S c him m el had zijne historische stof zoo nauwkeurig bestudeerd, dat hij voor het „ongeleerde diet" in den Rotterdamschen
Schouwburg soms in raadselen sprak. Het publiek was aan
onwaarschijnlijke gruwelen en kinderachtige grappen gewoon.
Had men in Februari 1849 Shakespeare's „King John"
gespeeld, de Rotterdamsche toeschouwers zouden zich er even
goed bij verveeld hebben als bij „Giovanni di Pro c i d a."
Schimmel denkt te ongunstig over deze zeer verdienstelijke
schepping. „Wat er goeds in schuilt" — zegt hij 1) — „is van
„literairen aard, zal door den belletrist ook nu nog kunnen
„gewaardeerd worden, maar gaat het overgroot deel van het
„Schouwburg-publiek ongemerkt voorbij." Althans over het hoofd
der bezoekers van 1849. Weldra zou S c h i m m el gelegenheid
vinden eene nieuwe proef op zijn publiek te nemen. Z. M.
Koning Willem III zou worden gehuldigd in het midden van
April 1849. P et ers wilde voor deze gelegenheid iets toepasselijks
geven. Peters klampte Schimmel aan. En deze vatte
plotseling vuur op het denkbeeld, dat bij deze plechtigheid eene
hulde aan den Stadhouder-Koning W i 1 le m III gepast mocht
genoenid worden. Hij deed een greep in de gebeurtenissen van
1672, toonde het yolk van dat wonderjaar in twee voortreffelijk
geslaagde typen : Mar r e tj e T y m e n s d., Scheveningsche vischvrouw 2) en L eende r t, Naar zoon 3); toonde vooral Willem III.
en de beide admiralen de R u y ter en Tromp in dat voortreffelijk geslaagde tooneel van verzoening, 't welk later met
fijner schakeering eene plaats verkreeg in „Si nj e u r S e m e y n s,"
en plaatste boven deze tafereelen den titel : „O r a nj e en Nederland." Hij schreef voor 't eerst in proza veel eenvoudiger, veel
gemeenzamer dan in zijne tooneel-alexandrijnen. Toch deed het
schouwburg-publiek van 1849 in den Haag bijna hetzelfde als
dat van Rotterdam. Men juichte bij de verschijning van T rom p
en de Ruyter, en vond het Bengaalsch licht van het slottafereel
heel fraai. Peter s wist niet veel van den jongen Stadhouder
1) „Aanteekeningen bij Procida," bl. 334.
2) In het voorjaar van 1879 voortreffeljjk vertoond door Mevrouw Kleine
in den Haagschen Schouwburg. (Huwelijk van Z. M. Willem III en H. M.
Koningin E m m a.)
3) Idem, idem — door den heer S c hulz e.
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te maken, zegt S c h i m m el, de „leden van de Heeren Staten
en de beide admiralen" schenen gespeeld te worden door leden
„van de turfdragersgilde of door hunne naaste bloedverwanten."
Eene zeer aangename ervaring moet het voor den auteur geweest zijn, dat, toen deze zelfde dramatische schets, „O ranje
en Ned erlan d," den 24sten April 1879 bij de huwelijksfeesten
van Z. M. Willem III te Amsterdam en in Den Haag vertoond
werd, eene geheel andere stemming bij het publiek was waar
te nemen; dat men telkens en luide jubelde; dat de tooneelkunstenaren zich allen op waardige wijze van hunne taak kweten ; dat het stuk voor het eerst in zijne voile waarde uitkwam.
„Toen ik" — zegt S c hi mmel (October 1884) 1) — „gedurende de voorstlling van 1879 mijne tolken vergeleek bij die
van 1849, toen ik de beschaafde manieren, de zuiverheid der
diktie, den eenvoud der aktie, de degelijkheid der charakterstudie en het streven naar typizeeren van genen, vergeleek bij
hetgeen dezen mij, naar ik mij herinnerde, hadden doen hooren
en aanschouwen, kon ik niet anders als mij verblijden over den
grooten vooruitgang onzer Nederlandsche tooneel-artisten, van
welke velen de evenknie geworden waren van de besten uit
den vreemde."
IV.
Hoe koud en ongevormd zich de menigte van 1849 in den
schouwburg ook mocht voordoen, toch werd Schimme l' s dramatische arbeid gewaardeerd. Pot giet e r heeft door zijn G id sartikel hem den ridderslag gegeven in 185o. Daarbij kwam nu
de voor hem uiterst vereerende en verrassende uitnoodiging,
deel te nemen aan de redactie van „d e (n) G i d s." Van deze
aangename onderscheiding zegt hij : 2) „Wat het groenzijn is
„voor den aankomenden student, waren voor mij die eerste
„redactie-vergaderingen, maar ook wat het student-zijn beteekent
„voor elken jonkman, was voor mij na eenigen tijd het mede„redacteurschap. Innige dankbaarheid vervult mij nog bij het
„herdenken, wat ik aanleerde en afleerde in een kring, in welks
„midden de Socrateskop van Potgiet er het voile licht ont„ving. Ik las in die oogen eerst wel eenige bevreemding en
1)
2)

„Aanteekeningen” op „Oranje en Nederland” bl. 367.
In de mij zoo heusch gezonden schriftelijke mededeelingen.
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„onrust, toen mijn bedeesdheid mij als wegschuilen deed, maar
„weldra trouwhartige waardeering, hartelijke vriendschap, toen
„ik mij waagde te geven zoo als ik was en het alien bleek, dat
„kon ik mij niet tot de hoogte hunner wetenschap verheffen,
„ik toch vatbaar was deze te waardeeren en in staat de schadu„wen, welke de degelijkheid soms afwerpt, door een lichtsprank
„der fantasie te verhelderen. 1k heb aan den Gidskring mijn
„zelfbewustzijn te danken, niet alleen als kunstoefenaar, maar
„ook als mensch. Het veld van mijne waarneming werd ver„breed, omdat het oog, dat waarnam, sterker werd. Wat won„der, dat velen van de afgoden mijner jeugd werden omver„geworpen en ik mij van ganfscher harte den modernen begrip„pen overgaf in Kerk en in Staat.”
Sc hi mm el was mederedacteur van „de(n) G ids” van 1851
tot 1867. Hij gaf de bloem zijner letterkundige werkzaamheid
aan dat tijdschrift in vierderlei vorm — in g e d i c h t e n, waaronder vooral de ode aan het jonge Italie: ,,E en s Volks v e rr ij z e n i s” (i86i) 1), uitmunt; in dramatische fragmenten : in
novellen en romans, waaronder de trits verhalen uit den tijd
van het Directoire en het Consulaat (L851-1852), niet
minder zijne „Mylady Carlisle” (1861, 1862, 1863), de voortreffelijkste zijn ; in critische opstellen, waarvan „Een e bla d z ij d e
uit de geschiedenis van ons drama” (1855) en de beschouwing van Van Lennep's „Klaasje Zevenster"(1866),
het meest de aandacht trokken. 2)
De jonge tooneeldichter kwam in een alleszins merkwaardigen
ons reeds bekenden kring, toen hij aan de beraadslagingen der
G i d s-redactie begon deel te nemen. P o t g i e t er was daar niet
officieel, maar feitelijk leider. Bak h u i z en van d en Brink
werkte sedert zijne terugkomst in het vaderland (185o) in den
Haag aan het Rijksarchief. Moest Schimmel zijne bezielende
leiding missen, hij vond er P. J. Vet h, G. E. Voo r h el m
Schneevoogt, S. Vissering, H. Riehm — zijn vriend reeds
sinds 1847 — F. A. W. Miguel en J. Heemskerk Bz.; de
laatste weldra geroepen, om het hoofdkiesdistrict Amsterdam in
de Tweede Kamer te vertegenwoordigen. Van deze alien bleven
Potgieter (mederedacteur en oprichter van 1837 tot 1865),
1)
2)

Opgenomen in den bundel : „II erfstloove r" (1871), bl. 33-42.
Zie de nadere bijzonderheden in de L ij st der W e r k e n.
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V e t h (mederedacteur van 1844 tot 1876) en S c h n e e v o o g t
(mederedacteur van 1846 tot 1871) hem bij tot 1865, toen hij
P o t g i e t e r, door de bekende en uiterst betreurenswaardige
tweespalt in den boezem der redactie, moest missen. Ook de na
1851 optredende leden der redactie: Van Gils e, Zimmerman,
P. N. Muller, Mr. P. A. S. van Limburg Brouwer, Busken
Huet, Mr. H. P. G. Quack, Mr. J. T. Buys en Engelbregt
werkten korter of langer tijd met hem samen en waardeerden
in hem den geestigen romanschrijver, die in „de (n) G i d s" met
zijne schetsen uit het leven van Napoleo n, den eersten Consul,
een zoo schitterend debuut had gemaakt.
Zijne letterkundige bezigheden breidden zich uit, toen hij in 1854
de redactie van het tijdschrift „N e d erl an d" op zich nam en wel in
1854 en 1855 alleen, in 1856 met N. Donker (H. Th. Boele n)
en Mr. J. A. Molster, in 1857 met N. Donker tot 1864, toen
de redactie aangevuid werd door A. G. C. van Duyl tot 1867.
Voor „N ed er 1 a nd" schreef Schimthel gedichten en romans,
van welke laatste „De eerste dag eens nieuwen levens"
(1854) en „V erzoend" (1881) de uitgebreidste en de belangrijkste waren. 1)
Schoon hij den geheelen dag bijna in zijne betrekking ten
kantore der Hand elmaa t s c happij moest doorbrengen, wist
hij met zijn tijd to woekeren. Hij had des avonds na acht uur
vrij. In deze uren en des Zondags-voormiddags schreef hij van
1851 tot 1863 uitgebreide werken, als „S pr oken en Vert ellingen," „Een Haagsche Joffer," „Twee Vrienden,"
„Mary Hollis" en een groot deel van „Mylady Carlisle."
Tot aan zijn veertigste jaar heeft Schimmel zeer weinig tijd
voor uitspanning kunnen besteden — „co n d e m n e d t o h a r d
labour for life," als de Engelsche vicarissen zeggen, die den
arbeid moeten verrichten voor de schatrij ke staatskerksbisschoppen.
In 1863 (Augustus) kwam er verandering. Hij werd benoemd
tot Directeur der Amsterdamsche Crediet-Vereeniging. Zijne
ambtsbezigheden werden belangrijker, minder slaafsch, hij kon
over meer vrijen tijd beschikken. Toen leed hij plotseling groote
verliezen in zijne familie. Binnen vijf maanden overleden zijne
moeder, broeder en twee zusters. Zijn hevige smart uitte zich
in het gedicht: „In N o v e m be r" — reeds vermeld. Bij het
1) Voor nadere bijzonderhed en zie men de L ij st der Werke n.
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wapperen der vlaggen en banieren, bij de feestvreugde van
1863, verloor hij de laatste der lieve bloedverwanten, die hem
zijn tehuis jaren lang dierbaar hidden gemaakt. Toen ontsnapte
hem deze bittere kreet van weedom:
„'k Sloot in diepen rouw mijn blinden :
„'k Wou me in de eenzaamheid hervinden.
„'k Wou alleen zijn, gants alleen zijn met mijn hart van smarten zwaar.
„En ik vond er al mijn dooden,
„Aan de donkre groeve ontvloden,
„Met een zachten, lieven glimlach wijzende op de zwarte baar
„Sprak de gantsche schepping logen en alleen mijn harte waar?
„Arme, blinde menschenschaar !"

Gelukkig bleef deze zwarte wolk niet lang zijn levensgeluk
verdonkeren. Ook bier toonde zich de glinsterende gouden rand
die betere dagen van helderen zonneschijn voorspelde. In Juni
1865 vond hij eene *vurig beminde gade in Anna Maria
Ka 1 ff. Zes jaren lang genoot hij een volmaakt levensgeluk,
toen hij plotseling in December 1871 zijne vrouw moest verliezen, nadat zij hem den 2 osten November eene dochter geschonken had. Nieuwe donkere wolken beschaduwden zijn pad. Hij
verloor bijna zijne belangstelling in kunstoefening hij verdiepte
zich in den arbeid als Directeur der Credietvereeniging, en
weende bij de wieg zijner moederlooze dochter.
Langzaam hief hij het hoofd weer op en vond zijn huiselijk
geluk terug, toen eene zuster zijner overledene vrouw hem hare
hand reikte en tot heden voor hem eene lieve, krachtgevende echtgenoot bleef. Zijne belangstelling in de letteren keerde terug.
Het is in deze laatste periode (1872-1888), dat Schimmel
de rijpe vruchten van zijn volkomen ontwikkeld letterkundig
talent aan zijne landgenooten schonk ; — als lyrisch dichter in
April 1872 een lied „A an mijn Va der lan d," en in 1876 bij
de oprichting van het standbeeld voor T h or be c k e eene Cantate; als dramatisch schrijver zijne „J u ffr o u w Bo s," zijne
„Kat van de n Tower" en zijne vertaling van P on sa r d's
„L ucreti a," als romanschrijver zijn „S inj eur Sem eyn s," zijn
„Verzoend," zijn „Vooravond der Revolutie" en zijn
„K apt e in van de L ij fg a r d e" voltooiend.
In dit laatste tijdvak treedt Schimmel tevens op, om de
groote beweging ten gunste van het nationaal tooneel to leiden.
Zoo iemand dan was hij door rijpe ervaring van vele jaren in
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staat de wonden te peilen, waaraan onze Nederlandsche schouwburg scheen te zullen bezwijken. Van 1847 of had hij naar
verheffing van het Vaderlandsch tooneel, naar veredeling der
tooneelspeelkunst gestreefd. De algemeene aandacht wendde zich
omstreeks 186o naar alles, wat het nationaal drama mocht betreffen. Op het Elfde Letterkundig Congres te Leuven (1869)
gelukte het Mr. J. N. v a n Hall een To on e el v e r bond
tusschen Noord- en Zuid-Nederland te stichten. Wat nu geschiedde
is ieder bekend. Op het Tooneelverbond volgde de T o o n e e 1sc ho ol en op deze de Vereeniging : „Het Nederlandsch
T o o n e e 1" ( 1875), in wier Raad van Bestuur Schimmel tot
voor weinige jaren als Voorzitter heeft gezeteld. Ondanks de
beste bedoelingen herhaaldelijk tegengewerkt door bekrompen
broodnijd, op schampere wijze gegispt en vervolgd door al te
schielijk gekwetste ijdelheid, heeft de Vereeniging en met haar
Schimmel ten slotte schitterend gezegepraald. De schoone
dagen van A r anj u e z zijn voor het Nederlandsch tooneel teruggekomen, alles is vooruitgegaan, de tooneelletterkunde, de tooneelkunstenaars en . . . het publiek daarenboven.

V.
Uit het voorafgaande bleek, dat Schimmel zich van 185 I.
tot heden 19o1 in vierderlei kunstvak onderscheidde. Hij beoefende de letterkundige critiek in „d e (n) G i d s" (1851-1867);
hij handhaafde zijn naam als tooneelschr ij v e r en gaf :
1851. „Napoleon Bonaparte"
1852. „Schuld en Boete"
1857. „Jufvrouw Serklaas"
1859. „Het Kind van Staat"
1868. „Struensee"
1868. „Het Slot te Abcou"
1873. „Zege na Strijd"
1878. „Juffrouw Bos" en
1880. „De Kat van den Tower";

Na 1888 nog vier oorspronkelijke stukken door den uitgever
Roelants in een band vereenigd met den algemeenen titel
Tweede Reeks der dramatische werken. De titels dier
drama's zijn : E en D e u g n i e t, vijf afdeelingen. — N a c h t en
Morgenr ood, vijf bedrijven. -- Het boek Job, een bedrijf. --
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In de Dir ectie k a mer een bedrijf, — hij handhaafde zijn
naam als lyrisch dichter en schreef:
1852. „Verspreide gedichten"
1856. „Bilderdijk's eere"
1857. ,,Nieuwe gedichten"
1862. „L e i d e n s o n t z e t" (voor Solo en Boor)
1871. „Herfstloover"
1872. „Aan mijn Vaderland"
1876. „Thorbecke Cantate" en
1889. „Innerlijk Leven";

hij verwierf zich nieuwe lauweren als historisch en modern r omanschr ij v e r en schonk zijn vaderland:
1853. „Bonaparte en zijn tijd"
1855. „Sproken en V3rtellingen"
1855. „De eerste dag Bens nieuwen levees"
1856. „Een Haagsche Joffer"
1858. „Twee Vrienden"
1860. „Mary Hollis"
1864. „Mylady Carlisle"
1870. „Het gezin van Baas van Ommeren"
1875. „Sinjeur Semeyns"
1878. „Herinneringen"
1882. „Verzoend"
1886. „De Vooravond der Revolutie"
1888. „De Kapitein van de Lijfgarde"
1896. „Jan Willems Leven sbo e k." Losse bladen en
1898. „Het Zonde-Kind."

Terstond blijkt uit deze optelling, dat Schimmel niet afzag
van zijne oude genegenheid voor het tooneel, mocht ook het
publiek zijn ijver niet altijd beloonen. Van de negen oorspronkelijke stukken werden er drie met aanvankelijken of gedurigen
bijval vertoond: „Napoleon," „Jufvrouw Serklaas" en
„Zege na Strijd,'' terwijl „Struensee" en ,.Het kind van
S t a a t" in handen der Rhetorijkers met zwarte rokken geraakten. Zeer eigenaardig is de geschiedenis van het drama : „N a p oleon Bonaparte, Eerste Konsul." Het eerste bedrijf werd
vooruitgeschoven in „d e(n) G id s" van 1851 1). De dichter
had eene nieuwe maat, vijfvoetige rijmlooze jamben, gekozen,
en zich er zoo uitmuntend van weten to bedienen, dat belangstellenden om het vervolg bedelden. Hij voldeed aan dit verzoek, maar wilde zijn stuk niet ter vertooning afstaan, schoon
1) I deel, bl. 238 en volgd.
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P et e r s er om vroeg. Vijftien jaren na de uitgaaf, in Januari
1866, kwam de eerste vertooning te Amsterdam tot stand. De
destijds regeerende tooneeldirectie, Tj a sink, Ro obol en P et er s, smeekte om de „vergunning", daar de zaken slecht stonden
en men van „Napoleon" zich gouden bergen beloofde. Het als
letterkundig kunstwerk voortreffelijk geschreven stuk bleek tegen
alle gevaren der voetlichten volkornen bestand. Met ongemeenen
bijval werd het twintigmaal achtereen gespeeld voor stampvoile zalen.
P e t e r s had zich niet als Consul, had zich als Keizer N ap ol eon gegrimeerd en gekleed, ondanks S c him m el' s verzet,
maar het publiek juichte hem des te luider toe, evenals mevrouw Kleine—Gartmann in de rol van Josephine en
Roobol in de rol van T a 11 e y r an d. Het vaartuig der bijna
bezwijkende schou wburg-directie kwam door „N a p ol e o n" van
lager wal weder in stil en diep water met gunstigen wind,
en zooveel voordeel viel haar van deze reis in den schoot, dat
zij uit louter dankbaarheid den auteur een fraai geschenk
aanbood.
De studie, aan den eersten Consul gewijd (1851), leidde
S c him m el naar een nieuw terrein — de historische novelle
1853), die, eerlang uitgebreid tot historischen roman hem vers the
en onverwelkelijke lauweren zoude brengen.
De drama's: „Jufvrouw Serklaas" en „Zegena Strij d"—
beide bewerkt naar romans — maakten beide een grooten
indruk op het publiek. „Jufvrouw S e r k 1 a a s" werd het eerst
vertoond op 19 Februari 1857 in den Utrechtschen Schouwburg op het Vreeburg, onder directie van J. Eduard de V r i e s.
De hoofdrol werd toen voortreffelijk gespeeld door mevrouw de
weduwe Engelman, die later met ditzelfde stuk afscheid nam
van het publiek 1) gelijk ook hare niet minder begaafde —
Nederland, helaas ! ontvallen — kunstzuster, mevrouw K 1 e i n e,
(1885, April) deed. Vooral deze laatste wist van de rol van
Vrouw Mo es in „Ze g e na Str ij d" een harer uitmuntendste
scheppingen te maken. Na de oprichting der Vereeniging: „Het
Nederl a n d s c h T o o n e e 1" is geen oorspronkelijk stuk —
en terecht — meer bijval geschonken dan aan „Z e g e na
Strijd."
1) Aanteekeningen op „Jufvrouw Se rklaas" (Dramatische
Werke n, 1885) I bl. 353.
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Hoewel aan Schimmel als tooneelschrijver en tooneelhervormer inderdaad de schoonste zege na den vinnigsten strijd
ten deel viel, heeft hij sedert 1853 toch de beste krachten van
zijn geest gewijd aan den roman. De teleurstellingen in zijn
eerste tijdvak deden hem aanvankelijk den rug keeren aan den
schouwburg. Hij gevoelde, dat zijne met groote studie en fijne
berekening geschreven drama's bij de schouwburgbezoekers uit
die dagen geen bijval zouden vinden, en verbood daarom de
vertooning van „N a p o 1 e o n." Hij gevoelde daarenboven, dat
hij een beter publiek zou winnen te midden der meest ontwikkelden zijner landgenooten, wanneer hij hun zijn drama in epischen vorm aanbood. Zoo werd hij romanschrijver, zoo ieder
boek eene nieuwe, schoon niet onbestreden zegepraal.
Wellicht heeft de ingespannen arbeid, aan werken van zoo
breeden omvang als „Mary Hollis," „Mylady Carlisle,"
„Het Gezin van Baas van Ommeren," „Sinjeur Semeyns," „Verzoend," „De vooravond der Revolutie"
en „De Kapte in van de L ij fg a r d e" besteed, hem ook eenigszins van zijne dichterlijke baan gebracht, daar hij alleen na
lange tusschenpoozen een nieuw lied aanhief. Dit is des te meer
te bejammeren, wijl er in Schimmel een dichter schuilt, die
door rijkdom van gedachten zijn meester zoekt. Een schitterend
bewijs van zijn lyrisch talent gaf hij in April 1872 bij de rationale feesten door zijn lied „A a n m ij n V a d e r 1 a n d," dat in
weinige maanden driemaal herdrukt werd. Verontwaardiging
over kerkelijk verzet tegen de viering van 1 April bezielde den
zanger, die eerst de ontevredenen aldus doet spreken :
„Neen, zijn ook eeuwen heengevaren,
„Ors dunkt, dat op 't gedachtnismaal
„Het bloed van Gorcums martelaren,
„Zal spatters in de feestbokaal !"

maar daarop de Geuzen aldus doet antwoorden :
„Wat waagt ge ons aan te klagen
„Van beeldenstorm en moord !
„Wat hebben wij verdragen,
„Ten Zuiden en ten Noord !
„Uit huis en ,hof gebannen,
,,Gehitst van West naar Oost. .. .
„En wij, we waren manners
„En hadden gade en kroost !
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Naar veler gevoelen heeft Schimmel nimmer krachtiger lied
gezongen, tenzij misschien in zij ne „T h o r b e c k e Cant at e,"
bij de schoone lyrische muziek van onzen Nic ol den grooten
staatsman aldus schilderend :
„Geen reeks van geslachten plaveiden zijn pad,
steunde op 't geloof van geen kerk ;
„'t Was zelf zich verworven al wat hij bezat,
„llij, varier en zoon van zijn werk.
„Beminnelijk niet, en toch vurig bemind,
„Stug dikwijls maar 't stugst in zijn buiging;
„Verbitterend vaak, toch vergevingsgezind,
„NV' aar t' niet gold zijn heil'ge overtuiging
„Een ijskorst, verbergend 't weldadigste vuur;
„Verdraagzaam, toch hoofd van zeloten ;
„Der kroon en den volke een onwrikbare muur,
„Een hoekige, magere en steile figuur,
„Een man, als uit ijzer gegoten."

Nog eene vraag blijft ter beantwoording over.
Welke zijn de verdiensten van den Rornanschrijver S c h i m m el ?
Schimmel is na mevrouw Bosb oom-Toussaint's dood de
eerste historische romanschrijver van Nederland.
Zijne eerste proef gaf de jonge G id s-redacteur in 1851 met
zijn: ,,Een avond bij de Baronnesse de Stael," gevolgd
in hetzelfde jaar door „H et D i r ec t oir e" en in 1852 door
„Achttien Brumaire."
Met „Achttien Brumaire" maakte Schimmel een blijvenden indruk. De teekening van het beeld des jongen generaals,
die na de overwinning der Pyramiden op het onverwachtst te
Parijs verscheen, om er de machtelooze Directeuren uiteen te
jagen, was schitterend geslaagd. Eene reeks van historische en
versierde personen treedt naast Bonaparte op : de even looze
als gewetenlooze Tall eyrand, de goedaardige generaal M o u1 in s, lid van het Directoire, gelijk de slimme Sie y e s; de eerlijke Gohier, de ellendige B a r r a s en de luchthartige Rogier
D u cos; dan de lieve, innemende, maar onverstandige J o s e p h i n e;
de schelmsche F ouch é, en de oude veteraan Matt hi e u met
zijn lijdend gezin — al te zaam met scherpe, sprekende trekken op het doek gebracht. De tooneelen, waarin Bona pa rte's
ijverzucht de arme, onschuldige Josephine doet sidderen van
schrik, zijn onvergetelijk, maar uitmuntend boven alles is de
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ontmoeting der beide echtgenooten in de schamele kamer van
Matthieu.
Na dit debuut had Schimmel zich opgeheven tot evenknie
van vader Vail Len ne p, die scheen uit te rusten op zijne lauweren, en wat meer zegt, tot evenknie der jonge vrouw, die
door de trits harer romans uit het tijdvak van L e y c e s ter geheel
Nederland verbaasde en verheugde. Als historisch-romandichter
de eerste in rang te zijn na mejuffrouw Toussaint mocht
geene kleine eer geacht worden voor den achtendertigjarigen
G i d s-redacteur. Toch onderscheidt hij zich door iets geheel
eigenaardigs, door iets, 't welk hem alleen behoort en een groot
deel van zijn roem als kunstenaar verklaart. Dit eigenaardige
openbaart zich vooral in het dramatische deel van zijn werk
in de gesprekken der handelende personen. leder, die er een
oogenblik over nadenkt, zal de groote moeielijkheid van den
historischen dialoog erkennen. Juist hierin schuilt Schimmel's
kracht, de dramatische en de epische ader vloeien ineen. Daarenboven kenmerken zich zijne gesprekken door eene benijdenswaardige hoeveelheid Attisch zout, 't welk de auteur niet schijnt
te sparen, omdat hij zeker is, er altijd genoeg van over te houden. Geestige, somtijds zeer scherpe zetten, antwoorden, waarin
de bijtendste ironie, de vlijmendste sarcasmen van alle zijden
kletteren, dicht als hagel, kan men in iederen roman van S c hi mm e 1 bij menigte verzamelen. Hij bezit zooveel geest, dat het
soms den schijn heeft, of hij geen regel schrijven kan zonder
een vernuftig woord rechts of links te plaatsen.
Zijn tweede roman: „De eerste dag eens nieuwen
leven s" — de overgang van Enkhuizen in 1572 — verscheen
in het tijdschrift „N ederlan d" (1855). De invloed der schrijfster van „La uernesse" en „L eyces t er" deed zich in zoover
Belden, dat thans ook door Schimmel een tijdvak uit onzen
opstand tegen Philips II werd gekozen. Een geheel andere geest
ademt uit dit boek als uit „L au er n es s e." Het „Viv en t les
Gu eu x 1" klinkt in geheel verschillenden toon. Het forsche,
doldrieste Geuzengeweld van Lumey en Entens steekt bont of
tegen de Evangelische zachtheid van Paul van Mans fe 1 d en
0 tt el ij ne van La u ern es s e. Misschien, dat de al te fijn gesponnen verwikkeling, waarbij weinig bekende helden : Kolte rman, Bardes, Rietlus, Semeyns en Brouwer eene hoofdrol hebben te vervullen, de oorzaak is, dat van dezen degelijken,
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echt Nederlandschen roman zeer weinig meer gesproken wordt.
Beter ging het met „Een H a a g s c h e Jo ffer" (1856), nog
beter met twee uitvoerige verhalen uit de Engelsche zeventiende
eeuw: „Mary Hollis," (1860) en „Mylady Carlisle"(1864),
die Schimmel's naam als historisch romanschrijver ook in
den vreemde gevestigd hebben, maar het allerbest ging het met
„Sinjeur Semeyns" (1875) en met „De Kaptein van de
Lijfgarde" (1888). 't Zou onrechtvaardig zijn de beide groote
Engelsche romans om de stof alleen onaangeroerd te laten, inzonderheid, daar een echt Nederlander, Mr. K o e n r a a d van
Ben n i n g e n, zoo schoon en treffend is geportretteerd in „Mary
Hollis." Zoo er hier nochthans bij voorkeur op „Sinjeur Semeyns" en „De(n) Kaptein van de Lijfgarde" gewezen
wordt, dan geschiedt dit niet alleen, omdat de auteur een letterkundig monument voor onzen grooten Stadhouder Willem III
heeft gesticht, maar omdat hij met deze werken zijn besten
arbeid als historisch romanschijver leverde.
In „Sinjeur Semeyns" heeft Schimmel aan groote kunst
gedaan. Het jaar 1672 is meesterlijk opgevat. De adel, de patriciers, de poorters van het laatst der zeventiende eeuw zijn in
hunne onderlinge verhouding volkomen begrepen door den auteur
De tegenstelling der drie klassen komt treffend uit in de schildering der adellijke familie Van Linden van de Sligtenhorst,
der Amsterdamsche patriciers onder aanvoering van Adam
Adriaan van Perseyn, heer van Arkesteyn; der burgerluidjes in het huisgezin van Jilles G e v a e r t s z, die met zijne
kijfzieke G e e r t e en zijn knecht, „sloffen" Jan, het Rozijnvat
aan het I)amrak te Amsterdam bewoont. De historische achtergrond is niet het minst voortreffelijk. Schimmel neemt ons
niet meé naar den Haag, om ons nog eens te onthalen op den
moord der de Witten, die honderdmalen, maar nooit juist, is
beschreven door romanschrijvers van den tweeden en derden
rang, geestverwanten der Van Buren Scheles, Christ em e ij e r s en K r a b b e n d a m s. Hij brengt ons op het Stichtsche
kasteel der Van Lindens; naar het door de Franschen bezette
Zeist en Utrecht; naar de bocht van de Heerengracht bij Van
Ark esteyn; naar Abcoude op het hooge huis bij denzelfde;
naar Bodegraven vooral in het hoofdkwartier van den jongen
Stadhouder Willem III. Alles wat met de historie in verband
staat: de Fransche troepen te Zeist, de bezetting van Utrecht,
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Lodewijk XIV, Luxe mbourg, d'Estrades, Buckingham
is met zeldzaam meesterschap behandeld.
„Sinj eur S em eyns" is een zeer omvangrijke, uitstekend
geslaagde arbeid. Het boek heeft eene blijvende plaats in de
geschiedenis onzer letteren verdiend. 't Is een kunstwerk dat in
den waren zin patriotismus kweekt. Er klopt een ader van
warme bewondering in, van bewondering voor den grooten zoon
der Nassau s, die de veege Republiek redde, toen haar ondergang onvermijdelijk scheen. En die bewondering weet de auteur
door zijne benijdenswaardige kunst over te planten in het hart
van den dankbaren lezer. Zoo ooit, is dankbaarheid hier gepast,
en, indien het mij vergund ware een staaltje van de mijne te
geven, zou ik wenschen, te dezer plaatse hoofdstukken als die,
waarin het hoofdkwartier te Bodegraven geschilderd werd in
voile lengte te mogen mededeelen.
En hoewel in deze bladzijden het uitvoerig citaat geene plaats
mag vinden, zou ik bijna nog meer geneigd zijn tegen dezen
regel te zondigen, zoodra ik mijne ingenomenheid uitspreek met
Schimmel's arbeid: „De Kaptein van de Lijfgarde,"
in 1888 verschenen.
Te ontkennen is het niet, dat er bezwaren tegen dit nieuwe
kunstwerk kunnen worden geopperd, maar toegestemd m o e t
worden, dat er verrukkelijk schoone bladzijden in gevonden
worden. Schimmel had zich aan 't slot van zijn „S inj eur
Semeyn s" een woord laten ontvallen over een vervolg. Hij
heeft er niet te veel haast mee gemaakt, en veertien jaren
gewacht. Ook hierin handelde hij met groot doorzicht, daar
hij wist, dat letterkundige haast eene halsmisdaad is in ons
lief vaderland.
„De Kaptein van de L ij fg a r d e" heeft aanspraak op
meer waardeering dan die, welke uitsluitend aan het „n o n u m
p r e m a t u r in annum" toekomt. Willem III wordt niet als
de verlosser van 1672, maar als Koning van Engeland in 1688,
1689, 1690 en 1695 geschilderd. Eene grootsche, maar geene
lichte taak! Op iedere bladzijde van dezen roman blijkt, dat
de auteur zich zeer geduldige, zeer uitvoerige nasporingen in
velerlei bronnen heeft getroost. Er blijkt evenwel nog veel
meer. De geschiedenis van Willem III's verheffing tot koning
van Groot-Brittanje en Ierland in een modern epos te schrijven,
behoort als een zeer kloeke daad te worden gehuldigd.
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Vooreerst, omdat er toen juist het tweede eeuwfeest 1688—
-1888 van werd gevierd.
In de tweede plaats, wijl bij al den ootmoed, welke ons sedert
jaren door ouden en jongen gepredikt is, het laatste overblijfsel
van fierheid over ons luisterrijk verleden in onze harten misschien
dreigt te worden onderdrukt.
Wij hebben zoo dikwijls gehoord, dat het Nederlandsche
y olk dezer eeuw, voornamelijk in zijne letterkunde, door eene
bonte menigte van tekortkomingen heeft gezondigd, dat wij
vast alle hoop op de toekomst hebben verloren. S c h i m m el
treedt nu te goeder ure te voorschijn met zijn „K aptein van
d e L ij fgard e," om den ontmoedigden, den verslagenen, een
hart onder den riem te steken.
„Daarom" — zegt hij „voelde ik mij gedwongen een
„stem uit het verleden te laten spreken; een stem die ons
„ y olk toeroept : „Gij zijt van goede afkomst ; gij hebt recht
„fier te zijn!" En een FIER y olk het moet een LEVEND
„ y olk zijn!"
Na al het kwaad, 't welk men van ons modern Nederland en
onze moderne letteren gesproken heeft, klinkt de stem van dezen
dichter voor het eerst weder als eene bemoediging.
„De Kapt ein van de L ij fg a r d e" mag dus welkom geheeten worden als een uitnemend kunstwerk en als een patriottische daad. Reeds lang was „h et Kind van S t a a t" een groote
held van Schimmel geweest, en in „Sinjeur Semeyns"
hadden juist de hoofdstukken, die aan het beleid van den
jongen Stadhouder Willem III gewijd waren, den diepsten indruk gemaakt. Had de auteur daarenboven zich bezig gehouden
met de voorsteiling van heel onze Hollandsche samenleving van
1672, met onzen adel, met onze patriciers en onze burgerij,
had hij in S e m ey n s zijn hoofdpersoon gevonden, dien hij bij
elk gewichtig feit van dat wonderjaar aan de zijde van den
Oranje-Vorst kon stellen, in zijn „K aptein v a e L ij fg a r d e,"
wordt dezen als volger, als werktuig, als soldaat van Willem
III eene nog veel belangrijker rol toegekend.
Het episch-historische deel van den roman wordt overal op
den voorgrond gesteld. De zuiver historische hoofdstukken zijn
de Neste. Reeds het eerste van de voortreffelijke Inleiding —
het afscheid behelzend door Wi 11 em III van Hunne HoogEdelmogenden en Hunne GrootEdelmogenden genomen, met de
19
TEN BRINK. N.-N. Letteren II.

290

HENDRIK JAN SCHIMMEL.

rede van zijne Hoogheid en het van diepe ontroering getuigende antwoord van Fag el; daarna het gesprek tusschen Zijne
Hoogheid en S e m e y n s, kaptein van een der Engelsche regimenten — daarna het onderhoud van Willem III en zijne
M a r y, bevattend. Niet minder onderscheidt zich de forsche
schilderij van de landing en den intocht binnen Exeter van
het Staatsche leger onder bevel van Zijne Hoogheid, van B e ntin ck, van Schomberg, van Ginckel, van Mackay, van
Zuilestein en van Kin gm a. Het schitterendste tafered
echter ontrolt Schimmel, als hij zich aan den grooten strijd
langs de beide oevers van de Boyne, waagt. Er is gang,
er is beweging, er is heel de woede van eene wanhopige
worsteling in.
Hier dient de schrijver zelf eenige woorden mee te spreken.
Men is op het beslissend oogenblik van den grooten veldslag.
Koning Willem III bestuurt den eindaanval met de beste regimenten ruiterij :
,,De grond sidderde en beefde.
„De geheele ruiterij van Zijn Majesteit was in aantocht. Zij hadden ginder
de baan schoongeveegd.
„Aan de spitse, wel tiers el het voorste gelid vooruit, werd een miter gezien met een hoed, die een oranje-pluim had gedragen, want enkele veertjes
van die kleur beefden nog maar geknakt op den rand. In zijne linkerhand
hield hij de sabel, want de rechterarm was stijf door het daar omheen geslagen verband. Een kogel had zijn pistoolhalsters meegenomen, een ander
de hak van zijn laars. Het zweet gudste hem van het besmookt gelaat; de
oogen straalden vuur uit, donker gloeiend als dat van de ondergaande zon.....
Hij werd echter niet zoo dadelijk herkend en een der burgersoldaten dacht
een vijand in hem te zien en legde op hem aan. De ruiter gaf met zijn
sabel het musket een andere richting en sprak vroolijk : ,,Wat ? ken je je
eigen vrienden niet?"
” Het is Zijn Majesteit!" klonk het thans, en de roep werd herhaald en
liep de gelederen door en zweefde de ruimte, de stelling van den vijand over.
” lleeren !" riep Zijn Majesteit tot de burgers, die hem nu omringden. „Nu
is 't tijd te does zien wat ge kunt.... Weest mijn garde.... ! Volgt me !"
Hij wees hun het spoor, en zij volgden en al de anderen met hen naar
de plek, waar ruiters zich op ruiters hadden geworpen, en de sabels kletsten
en blutsten op de harnassen en helmen, en de paarden, tuk op strijd als hun
berijders, elkaar aanvielen en met het blikkerend gebit wilden verscheuren,
en in het schuim, dat om de neusgaten bobbelde, lieten gissen wat razende
tochten van binnen in hen vlamden."

In de veraanschouwelijking van het slaggewoel toont Schi mm el zich meester, herinnerend, hoe zijn landgenoot Oltman s,
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hoe zijn groote meester Victor Hugo, juist in dit deel der
epische kunst hem zegevierend den weg wezen.
Doch „De Kaptein van de Lijfgarde" is tevens een
roman in den besten zin des woords. Het boek is geheel gewijd aan K a r el S e m e y ns en aan zijne avonturen in Engeland. Reeds v66r den Stadhouder, gaat hij met een geheimen
last aan den minister Sun d e r l a n d naar Londen. Hij onderscheidt zich in alle opzichten, door moed, beleid en trouw en
trekt den Stadhouder tot Exeter tegemoet. Hij wordt weldra
door eene overplaatsing bij de Lijfgarde beloond. Doch S c hi mmel, die weleer in „Een Haagsche Joffer," in „Mylady
Ca rlisl e" en in „V e r z o en d" zich een meester had getoond
in het smeden van ver strekkende plannen voor zijne helden en
heldinnen, zou opnieuw in dit laatste boek eene welgeslaagde
proef van zijne zeldzame vindingskracht geven.
Het personeel is niet zeer groot.
De Koning W illem III en de Koningin Mary worden
door eene hofhouding en eene groep adellijken en militairen
omringd, die weinig deel aan de handeling nemen. Naast den
Koning Jacobus II treedt Ka te Se dl e y, zijne bijzit, op, door
hem tot gravin van Dorchester verheven. Zij is de booze
daemon dezer geschiedenis. Zij spint duizenderlei Braden van
intriges, die telkens tot den val van den Or a n j e- V o r s t moeten leiden, maar even dikwijls verijdeld worden.
Te Amsterdam, later in Engeland, treedt het gezin van Sem eyn s
op, Geertruid van Perseyn, de lieve Brecht en de wilde
Ernst, terwill te Amsterdam een apotheker, Baas Nag t ega a 1
en zijne dikke zuster M i e tj e de kleine burgerij in al hare goedheid, gulheid en bekrompenheid vertegenwoordigen. Nog eenige
mindere personen verschijnen te Londen en elders in Engeland
en Ierland, doch de genoemden vormen de hoofdgroepen.
De hoofdgreep van den auteur ten einde dit personeel in een
buitengemeen levendige opeenvolging van tooneelen te doen
handelen, is een avontuur van den kaptein S e m ey n s. Hij
ontmoet een jong meisje, dat kortaf Maud heet ; ouders onbekend, als pleegkind bij eenvoudige burgers opgevoed. Deze heftige, hartstochtelijke deerne is het kind van Jacob u s II en de
gravin van I) or c h e s te r. Zij loopt den kaptein na in mansgewaad, en voegt zich bij het leger. S e m eyn s brengt haar naar
Londen terug. Er ontstaat eene liefdesbetrekking, die eene zee
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van rampen over het hoofd van S e m ey n s en zijn onschuldig
gezin uitstort. Door deze greep gelukt het Schimmel eene
reeks van de boeiendste tooneelen te schetsen — vooral, wanneer Geer t r u i d met de twee kinderen den ontrouwen echtgenoot in Engeland komt zoeken. Niet minder wordt de aandacht
van den lezer gespannen door den loozen aanslag van Kate
Sedl ey en haren gunsteling, den verloopen edelman Fit zJ a m es op het leven van Willem III, waarbij S e m e y n s voor
den schuldige wordt gehouden. Het spreekt van zelf, dat deze,
ontslagen uit zijn ambt, als gewoon soldaat dienst neemt, en door
zelfopoffering bij de Boyne het leven des konings redt.
Bij de vele deugden van dit werk zijn enkele gebreken aan
te wijzen. In de eerste plaats blijkt het overal, dat dit epos in
proza eigenlijk eene aaneenschakeiing van verschillende drama's
bevat. De dramatische dichter verdringt den epischen op vele
plaatsen. De buitengewone ingenomenheid, waarmee twistgesprekken over godsdienstige stoffen zijn bearbeid, herinneren ons aan
de jeugd van den schrijver te 's-Graveland, toen hij ter cathechisatie bij zijn domin6 toonde den „W e g der z a 1 ig h e i d"
van Egeling van buiten te kennen. De dichterlijke symboliek
in deze gesprekken gaat meermalen te ver, en vervalt soms in
valsche beeldspraak. Daarenboven is in de teekening van Kate
S e d 1 e y' s karakter, in haar melo-dramatisch einde op het slagveld iets, dat naar de ouderwetsche knaleffekten van verjaarde
tooneeldraken zweemt.
Doch het schoone, het geniale, heeft verweg de overhand.
De voltooiing van Geer truid's beeld is voortreffelijk gelukt.
De tafereelen van haar lijden in Amsterdam, als de tijdingen
uit Engeland uitblijven, zijn wel het schoonst in dit kunstwerk.
De ontmoeting van Geer t r u i d en hare beide kinderen met
Maud in bruidstoilet is een meestergreep. Nog meer indruk
maakt de geschiedenis van het portret des admiraals Van Pe rs e y n. . In den nood door Geer t r u i d verkocht, onder tranen
afgestaan, keert het door de kiesche zorg van Willem III aan
het slot van den roman weder in Semeyns' woning terug. Uitnemend is daarbij dit laatste woord tusschen man en vrouw
gewisseld :
„Nu mag de admiraal gerust bij ons blijven, niet waar,
„Geertruid? Nog kijkt hij altijd fier, maar niet verwijtend meer !"
fluisterde haar man.
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„Omdat hij weet, niet meer de h o o g s t e te zijn in ons huis."
Schimmel heeft daarenboven romans en novellen geschreven,
wier stof aan het eigen tijdvak van den auteur is ontleend en
die geen afzonderlijken, historischen achtergrond hebben. Hij
begon met novellen: „Oud en Jong," „Krijn de Veerschi pper," „De hut op de heide," „Een verwelkte knop,"
„Een alledaagsch geval," „Uit het leven eener vrouw"
en „Herinneringen" — onder den titel: „Sproken en
Vert ell ingen" (1855) verzameld uit de almanakken en
tijdschriften, waarin de auteur ze geplaatst had. Het zijn
meest eenvoudige herinneringen uit 's-Graveland, later grepen
uit het Amsterdamsche stadsleven, dat hij sedert 1843 medeleefde.
„Een alledaagsch geval" is een pendant van Potgieter's
„Blauwbes," en daarom reeds buitengewone aandacht waard.
Het bestek dezer novellen is vrij klein : diepe studie van karakters is hier niet te eischen. Al te zaam zijn bet fijn getoetste miniatuurtjes, op zijn hoogst kleine genretafereelen —
geen groote kunst.
Schimmel heeft evenwel beproefd den roman uit het hedendaagsche leven op breeder terrein over te brengen, en wel tot
driemaal toe, met „Twee Vrienden" (i858), „Het ` gezin van
Baas van Ommeren" (187o) en „Verzoend" (1882). Eerstgenoemd kunstwerk is nog eene novelle, de beide laatste zijn
romans, Vraagt men naar de verdienste van den eerste dezer
twee, dan zal het noemen van het drama „Ze g e na S t r ij d"
volstaan. De groote opgang van het tooneelstuk waarborgt de
letterkundige waarde van den roman. Reeds werd op „V rouw
Mo es" gewezen; ook „Baas van Om me r en" en zijne vrouw,
zijn zoon, zijn pleegkind, de dochter van den schelmschen S t u fken, Hein „d e 1 o o p e r," het personeel van de bleekerij —
zij alien hebben zich eene plaats veroverd op ons tooneel en in
onze letterkundige geschiedenis.
„V erz o end," Schimmel's tweede moderne roman, is een
boek vol handeling, verwikkeling, ontwikkeling, afwisseling en verwisseling, alles met het fijnste en het geduldigste overleg voorbereid. De
draden van het verhaal zijn met taaie vlijt gesponnen tot een
dicht en kunstrijk web, dat men eerst na langdurige en opmerkzame beschouwing leert overzien. Hoe schoon ook, mag
„Verzoen d" echter wel naast, nimmer boven zijn „Sinj e u r
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Semeyns" of boven zijn „Kaptein van de Lijfgarde"
geplaatst worden.
Dit laatste kunstwerk handhaaft zijn ouden roem met onmiskenbare kracht in een jaar (1888), dat eene treurige vermaardheid zal behouden door vele groote letterkundige rampen (het
afsterven van Mr. C. V o s ma e r, van W. J. H ofdij k, van Jo h.
C. Zimmerman, van Simon Vissering en A. J. de
B u 11). S c hi mm e 1 is voor ons gelukkig nog gespaard gebleven.
Hij heeft in 1889 de meeste zijner vroegere gedichten bijeenverzameld in een smaakvollen band, en er tevens kleine aanteekeningen bijgevoegd, die aardige bijzonderheden aan den
dag brengen. Zoo kwam Schimmel in 1856 ieder week een
avond bij Da Costa doorbrengen, om saam van gedachten
te wisselen.
Intusschen trof het Schimmel 's ouden vriend en voornaamsten
uitgever Roelants te Schiedam, dat men er tot nog toe nooit van
gesproken had Schimmel 's zeventigsten verjaardag met eenige
bijzondere plechtigheid te vieren, andere auteurs, mevrouw B o sb o o m, Beets, H o fd ij k hadden zich in eene algemeene huldebetuiging mogen verheugen. Maar niemand wist destijds te zeggen, wanneer Schimmel zijn zeventigsten verjaardag zou vieren.
In de gewone chronologische opgaven van leer- en leesboeken
was eene misspelling, maar de zaak hing in de lucht, men had
geene zekerheid. In 1897 vernam Roelants, te Bussum, bij
Schimmel aan huffs, dat deze al voor eenige jaren zijn
zeventigsten geboortedag had gevierd. De Schiedamsche uitgever
wilde nu tot elken piijs zekerheid hebben en schreef in December
van 1897 aan den Burgemeester van 's-Graveland, Schi m m el 's
geboorteplaats met verzoek om een extract uit het geboorteregister dier gemeente, en nu bleek het onwederlegbaar, dat
Schimmel geboren was te 's-Graveland den 3 osten J u n i 18 2 3.
Hij was dus vier-en-zeventig jaar en vijf maanden oud. De
verontwaardiging van den kloeken Schiedamschen uitgever was
groot. Noch door de Regeering, noch door letterkundige of
tooneelmaatschappijen was iets gedaan voor Schimmel. De regeering had al geruimen tijd geleden hem benoemd tot Ridder der
orde van den Nederlandschen Leeuw 1) — genootschappen dom1) In hoedanigheid van Yoolzitter van den Raad van Beheer der Koninklijke Vereeniging „Het Nederlandsch Tooneel."
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melen in den regel. Maar de verontwaardiging van den Schiedamschen uitgever bleef er niet minder groot om. Hij besloot
het verzuimde in te halen. Op een diner na eene vergadering
der maatschappij tot bevordering van den Nederlandschen Boekhandel deelde hij zijne plannen mee aan zijne collega's medeuitgevers en boekhandelaren in Maart 1898. Allen betuigden
hunne sympathie voor Roelants schitterend idee — de Nederlandsche letterkundige gehuldigd door de Nederlandsche
uitgevers.
Roelants sprak aan lien disch voornamelijk van een huldeblijk
den Nederlandschen Boekhandel waardig,maar zeer zeker bedoelde
hij ook de geestdrift der uitgevers, waarvan hij alleen was overgebleven, daar de heeren Loman en Van Kesteren al overleden
waren. Er werd eene circulaire ontworpen, door al de aanzittenden
onderteekend en aan vierhonderd adressen van boekhandelaren afgezonden. En waarlijk de uitkomst was zeer gunstig — men kon
aan het plan Roelants een begin van uitvoering geven. Deze
onderhandelde met den heer A. W. M. Ode, beeldhouwer in
Den Haag (thans leeraar aan de polytechnische school te Delft).
Men verlangde een borstbeeld van den Koning-Stadhouder W i 1lem II I, „een Oranje-Vorst, aan wien S c h i m m el den hemel
verdiend heeft" zegt de wakkere Schiedamsche uitgever.
Voor den kunstenaar was dit eene aangename taak. In Den
Haag, in Amsterdam zijn tallooze borstbeelden van den Stadhouder-Koning. De heer Ode heeft op zijne beurt eene buste
gemodelleerd, die later in b r o n s is gegoten. Op den 3 osten Juni
1898 — Schimmel's 75sten verjaardag — vervoegde zich eene
Commissie ten zijnent te Bussum, waarna het kunstwerk werd
aangeboden door H. A. M. Roelants, en de heer Boele van
Hensbroek eene toespraak hield namens den Nederlandschen
Boekhandel. De woorden van dezen spreker vonden de hartelijkste sympathie en instemming bij de aanwezige huisgenooten,
familieleden en enkelen der onderteekenaars van de circulaire.
Een dergelijk feit is uiterst zeldzaam. — Nederlandsche uitgevers, die aan een auteur eene zeer smaakvolle en degelijke
hulde brengen op zijn vijf-en-zeventigsten verjaardag — er is
geen antecedent van aan te wijzen , in elk geval mag men gerust besluiten, dat dit eerbewijs niet minder eervol voor de
schenkers dan voor den gehuldigde is geweest.
De blijde gebeurtenis wierp een glans op Schim me 1's hoogen
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ouderdom en wekte hem op tot nieuwen arbeid. Hij gaf eerst
indrukken uit zijn leven en toen een deftigen aristocratischen
roman, voerende naar het Gooi of Gelderland met als heldin
eene zeer rechtzinnige freule, streng in hare christelijke moreele
overtuiging, maar bijwijlen verrassend door den rijkdom van
haar warm medegevoel. „H et Z o n d e-Kin d" draagt geen mooien
titel, maar ik hoop ten sterkste, dat Schimmel niet met
zulk een Kind afscheid zal hebben genomen van
zijne lezers.

WERKEN VAN HENDRIK JAN SCHIMMEL.

1844. (Eerste in druk verschenen gedicht :) „'s Menschen Geest"
in den Almanak voor het Schoone en Goede, onder
redactie van Mr. C. P. E. R o b i d é v an der A a.
Het gedicht is geteekend : W. J. S c h immel door eene drukfout.

1847. (Eerste in druk verschenen opstel in proza :) „Voorbericht" voor „Twee Tudors."
1847. „Twee Tudors." Drama in vijf bedrijven. Amsterdam,
W. C. Ippel, 1847, kl. 8°.
Tweede druk in H. J. Schimmel's „Dramatische Poezij," aldaar,
J. C. Loman Jun. 1856, 2 dln. post 8°.
Derde druk in : „H. J. S chimmel's Dramatische werken," aldaar,
bij denzelfde, 1 deel, 1884-1885, post 8°.

1847. „Joan Wouters." Drama in vijf bedrijven. Amsterdam,
W. C. Ippel, 1847, kl. 8°.
Tweede druk, aldaar, J. C. Loman Jun. 1849, kl. 8°.
(Derde druk in „Dram. Poezij," 1856.)
Vierde druk, aldaar, bij denzelfde, 1870, post 8°.
Vijfde druk, idem, idem, 1878, post 8°.
(Zesde druk, in „Dram. Werken," 1884-1885.)

1848. „Gondebald." Dramatisch gedicht. Amsterdam, W. C.
Ippel, 1848, gr. 8°.
Tweede druk, aldaar, J. C. Loman Jun. 1851, post 8°.
(Derde druk in ,,Dram. Poezij," 1856.)
(Vierde druk in „Dram. Werken" 1884-1885).
In 1874 verscheen hiervan bij J. C. Loman Jr. eene be*erking
zonder de vrouwenrol door J. A. Alb erdingk T h ij m.

1849. „Giovanni di Procida." Drama in vijf bedrijven. Amster.
dam, W. C. Ippel, 1849, post 8°.
(Tweede druk in „Dram. Poezij," 1856.)
(Derde druk in „Dram. Werken," 1884-1885.)
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„Oranje en Nederland. Dramatisch tafereel in een bedrijf." Eene bladzijde uit de geschiedenis des Vaderlands,"
Amsterdam, W. C. Ippel,

1849, kl. 8°.

Tweede druk, aldaar, J. C. Loman Jun., 1849 kl. 8°.
(Derde druk, in „Dram. Poezij," 1856.)
Vierde druk, aldaar, bij denzelfde, 1874, post 8°.
Vijfde druk, idem, idem, 1879, post 8°. Vermeerderd met een gedicht
van W. J. Ho fd ij k aan H. M. Koningin Emma.
(Zesde druk, in „Dram. Werken," 1884-1885.)
Zevende verm. druk. Schiedam, H. A. M. Roelants 1898, post 8°.
1849.

„Gijsbrecht van Aemstel. Uitgegeven door J. v an Le nn e p en H. J. S c h i m m e 1." Amsterdam, J. Noordendorp,
1849, 12°.

1851.

„Napoleon Bonaparte, eerste Konsul." Drama in vijf bedrijven. Amsterdam, Loman & Reudler, 1851, 12°.
(Tweede druk in „Dram. Poezij," 1856.)
Derde druk, aldaar, J. C. Loman Jun., 1866, post 8°.
(Vierde druk in „Dram. Werken, 1884-1885.)

1852. „Schuld en Boete." Drama in vijf bedrijven. Amsterdam,
Loman & Reudler, 1852. (Niet in den handel.)
(Tweede druk in ,,Dram. Poezij," 1856.)
Derde druk, aldaar, J. C. Loman Jun., 1874, 8°.
(Vierde druk in „Dram. Werken," 1884-1885).

1852. „Verspreide Gedichten." Amsterdam, Loman & Reudler,
1852, post 8°.
Tweede druk; aldaar, J. C. Loman Jun., 1874, post 8°.

1853. „Bonaparte en zijn tijd." Utrecht, W. H. van Heijningen,
1853, 32°. (Tweede druk).
(Herdruk der drie novellen uit „de(n) Gids" van 1851 en 1852).
Derde druk, Amsterdam, J. C. Loman Jun., 1859, post 8°.
Vierde druk in „Romantische Werken" to Arnhem bij D. A. Thieme,
1870, gr. imper. 8°. I deel. Bl. 1-120.
Vijfde druk, Amsterdam, J. C. Loman Jun., 1877, post 8°.
Zesde druk, (Titeluitgaaf). Schiedam, H. A. M. Roelants. z. j.

1855. „Sproken en Vertellingen." Schiedam, H. A. M. Roelants,
1855, gr. 8°. (Tweede druk).
(Herdruk uit verschillende almanakken en tijdschriften.)
Derde druk in „Guldens-Editie," Arnhem, D. A. Thieme, 1862. N°. 30,
31 ; later herdrukt door Charles Ewings.
Vierde druk in „Rom. Werken," I deel bl. 309-468.
Vijfde druk, Schiedam, H. A. M. Roelants, 1889.

1855. „De eerste dag eens nieuwen Leven." Amsterdam, J. C.
Loman Jun. 1855, 2 dln. gr. 8°. (Tweede &Ilk).
(Herdruk uit het tijdschrift : „Nederland," 1854).
Derde druk in „Rom. Werken," I deel, bl. 120-309.
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Vierde druk, Amsterdam, J. C. Loman Jun. 1876, post 8°.
Vijfde druk, (Titeluitgaaf). Schiedam, H. A. M. Roelants. z. j.

1855 „Bilderdijks Eere." Amsterdam, T856, 8°. (Zangstuk bij
eene feestviering der Rhetorijkerkamer Achilles ter herinnering aan den geboortedag van Mr. Willem Bilderdijk.
x856. „Dramatische podzie." Amsterdam, J. C. Loman Jun., 1856,
2 dln. 8°.

1856. „Een Haagsche Joffer. Historische Schets uit de zeventiende eeuw." Amsterdam, J. C. Loman Jun. 1856,

2

dln.

post 8°.
Tweede druk, in „Rom. Werken" I deel. bl. 468-573.
Derde druk, Amst. J. C. Loman Jun. 1884, post 8°.
(Het uit dit werk getrokken Drama: ,,Jufvrouw Serklaes" verscheen in de „Dram. Werken," 1884-1885).
Vierde druk, (Titeluitgaaf). Schiedam, H. A. M. Roelants. z. j.

1857. „Nieuwe Gedichten." Amsterdam, J. C. LomanJun.,1857,
post 8°.
1858. „Twee vrienden. Drie tijdvakken uit een leven." Amsterdam, J. C. Loman Jun., 1858, post 8°. Met platen.
Tweede druk in „Rom. Werken" II deel (1872). Bladz. 1-82.
Derde druk, Schiedam. H. A. M. Roelants, 1888, post 8°.

185 9 . „Het kind van Staat. Dramatisch tafereel in drie afdeelingen." Amsterdam, J. C. Loman Jun., 1859, post 8°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1871, post 8°.
Derde druk in „Dram. Werken." 1884-1885.

186o. „Leyden in 1574." In Tien bladzijden uit de geschiedenis
van Neerlands roem en grootheid. Haarlem, J. J. van
Brederode, 186o, 4°.
186o. „Mary Hollis." Arnhem, D. A. Thieme, 186o, 3 dln. der
Guldens-Editie. No. To, II, 12.
Tweede druk in : „Rom. Werken" II deel, bl. 86-397.
Derde druk (door den .auteur herzien.) Den Haag, Henri J. Stemberg, 1882, 2 dln., post 8°.
Vierde druk, (Titeluitgaaf). Schiedam H. A. M. Roelants. z. j.

1862. „Leidens Ontzet. Gedicht voor mannenstemmen (Solo en
Koor.) Met begeleiding van groot orkest gecomponeerd
door Rich ar d H o 1." Amsterdam, H. A. Zweers,
1862, gr. 8°.
1864. „Mylady Carlisle." Arnhem, D. A. Thieme, 1864. In de
Guldens-Editie N°. 49, 5o, 51, 52. (Tweede druk).
(Herdruk uit: „de(n) Gids" van 1861, 1862, 1863).
Derde druk in „Rom. Werken." III deel (1876).
Vierde druk, Schiedam, H. A. M. Roelants, 1889.
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1868. „Struensee. Drama in vijf bedrijven." Amsterdam, H. J.
van Kesteren, 1868, post 8°.
Tweede druk in : „Dram. Werken ;" III deel bl. 1-160 (1885).

1869. „Het slot van Abcou. Drama in vijf bedrijven." (Gesteld
op den naam van E d. van den Hoec k.) Amsterdam,
J. H. Gebhard & Co. 1869, 12°.
Tweede druk, in de ,,Dram. Werken." II deel, 1885.
(Sommige personen en feiten uit dit drama werden door den auteur
later aangewend in zijn roman : „Sinjeur Semeyns," nadat hij in 1874
besloten had het geheim op to heffen, daar men het stuk aan den
heer Hacke van Mijnden had toegeschreven.)

187o. „Het gezin van Baas van Ommeren." Schiedam, H. A.
M. Roelants, 187o, 2 dln. roy. 8°. (Tweede druk.)
Overdruk uit „Nederland" van 1869, waar de roman verscheen onder
den titel : „Voor dertig jaren."
Derde druk, aldaar bij denzelfde, 1893.

1871. „Herfstloover. Gedichten." Amsterdam, J. C. Loman Jun.,
1871, post 8°.
1872. „Aan mijn vaderland. I April 1572-1 April 1872. Amsterdam, H. J. van Kesteren & Co., (B. van der Land),
1872, imp. 8°.
Drie drukken in 1872.

1875. „Sinjeur Semeyns." Schiedam, H. A. M. Roelants,
1875, 3 dln. roy. 8°.
Tweede druk, aldaar bij denzelfde, 1878, 3 dln. post 8°.
Derde druk, idem, idem, 1883, 3 din. post 8°.
Vierde druk, idem, idem, 1888, 2 dln. post 8°.
Vijfde druk, idem, idem, 1892, 2 din. post.
Met ill. van Ch. Rochussen, J. Hoynck van Papendrecht
en E. W it k a m p. Met portret. Aldaar, bij denzelfde 1898, gr. 8°.

1876. „Thorbecke— Cantate." (Gedicht, waarvoor de muzikale
compositie werd bewerkt door W. F. Q. Nicola 1; opgenomen in „Onthulling van het Standbeeld van Thorbecke, 18 Mei 1876" door J. Boudew ij n s e, tweeden
Secretaris van het Hoofdcomite, 's-Gravenhage, H. L.
Smits, 1876, 8°.
1878. „Herinneringen." Amsterdam. J. C. Loman Jun., 1878,
post 8°. Met plaat.
Tweede druk, Schiedam, H. A. M. Roelants. (Titeluitgaaf). 1897.

1878. „Zege na strijd. Drama in vijf bedrijven." Amsterdam,
J. C. Loman Jun., 1878, post 8°.
Verscheen onder den schuilnaam van E d. van den H o e c k, en
werd genomen uit den roman : „Het gezin van Baas van Ommeren." (1870).
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Tweede druk in de „Dram. Werken." III deel bl. 161-248 (1885).

1878. „Juffrouw Bos." Drama in vijf bedrijven. Amsterdam, J. C.
Loman Jun. 1878, post 8°.
Tweede druk in de „Dram. Werken." III deel bl. 339-476 (1886).

1880. „De kat van den Tower. Drama in vijf bedrijven. Amsterdam, J. C. Loman Jun. 188o, post 8°.
Tweede druk in „Dram. Werken." III deel bl. 477-636 (1885).

1882. „Verzoend." Amsterdam, J. C. Loman Jun. 1882. (Tweede
druk) 3 dln. roy. 8°.
(Eerste druk in „Nederland," 1882.)
Derde druk, aldaar, bij denzelfde, 1883, post 8°.

1884-85. „Dramatische werken." Nieuwe volledige uitgave. Amsterdam, J. C. Loman Jun., 1884-85, 3 dln. 8°.
1886. „De vooravond der Revolutie," verschenen in „Eigen
Haard" Januari en Februari 1887.
Tweede druk, Schiedam, H. A. M. Roelants, 1888, kl. 8°.

1888. „De Kaptein van de I,ijfgarde." Schiedam, H. A. M.
Roelants, 1888, 3 dln. gr. 8°.
Tweede druk, aldaar. idem, 1892, kl. 8°.

1888. „Volledige romantische werken (1847-87)," Schiedam,
H. A. M. Roelants 1888, 17 dln. 8°.
Nieuwe uitgave. Aldaar 1891, 19 dln. 8°.
Nieuwe uitgave. Aldaar 1892-96, 18 dln. 8°.

1889. „Innerlijk Leven. Poezie" Schiedam, H. A. M. Roelants,
1889, 8°.
1894. „In de Directiekamer. Dramatische schets in een bedrijf.
Inleiding tot de eerste voorstelling in den nieuwen Amsterdamschen Schouwburg." Utrecht, Gebr. van der Post,
1894, 8°.
1896. „Jan Willem's levensboek." Losse bladen, verzameld. Schiedam, H. A. M. Roelants, 1896, 8°.
1897. „Dramatische werken. 2de Reeks." Schiedam, H. A. M.
Roelants, 1897, 8°.
1898. „Het Zonde-kind. Schiedam," H. A. M. Roelants 1898, 8°.
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VERTALINGEN BEWERKT DOOR H. J. SCHIMMEL.

185o. „Lodewijk de Elfde. Drama in vijf bedrijven. Naar het
Fransch van Casimir de la Vigne." Amsterdam, Loman
& Reudler, 185o, kl. 8°.
(Tweede druk in : „Dram. Poezij, 1856.)
(Derde druk in : ,Dram. Werken," 1885.)
Vertaald op verzoek van eenige leden der Rhetorijkerkamer : Achilles te Amsterdam, om er fragmenten uit voor te stellen.
Gespeeld op den Stads-schouwburg in de hoofdstad, 14 Maart 1850;
in Frascati door Achilles in tegenwoordigheid van Z. M. den Boning;
en in 1883 te Amsterdam en in den Haag met grooten bijval.

1876. „Sofonisbe. Drama in vijf bedrijven. Naar het Duitsch
van Em a n u el G e i b e l." Amsterdam, J. C. Loman Jun.
1876, post 8°.
Tweede druk in „Dram. Werken." III deel bl. 249-338 (1885).
Vertaald tot opening van het tooneel onder het bestuur der Vereeniging : „Het Nederlandsch Tooneel."

1884. „Lucretia. Treurspel in vijf bedrijven. Naar het Fransch
van Ponsard. Op nieuw bewerkt." Amsterdam, J. C. Loman Jun., 1884, post 8°.
(Tweede druk in de „Dram. Werken.") III deel bl. 637-710 (1885).
Vertaald op verzoek van Z. M. den Koning. Van dit treurspel was
eene vertaling verschenen van G. J. d'Ancona, 1847.
....M.......-. s.N...,',...,,.,,-,W•...,,..,,,

TIJDSCHRIFTEN EN ALMANAKKEN DOOR
H. J. SCHIMMEL GEREDIGEERD.

1849-1857. „NEDERLANDSCHE VOLKSALMANAK. "9 Schiedam, H.
A. M. Roelants.
Onder redactie van A. J. de Bull en H. J. Schimmel van 1849 tot 1853.
Onder redactie van H. J. Schimmel van 1853 tot 1858.

1851-1867. Mederedacteur van „DE(N) GIDS " Amsterdam P. N.
van Kampen.
Bijdragen van H. J. Schimmel.
A. Verzen.
„Eerbiedig adres der in diepen rouw gaande Orden van
den Nederlandschen Leeuw en van de Eikenkroon," —
1855. Deel II, bl. 509.
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,,Bloempjes" — 1858, I, 304, II , 137.
„Eens yolks verrijzenis." — 1861, I, 255.
November" — 1864, I, 178.
„Uit onzen tijd" — 1866, II, 379.
1867, I, 393.
„Sneeuwklokjes"
B. Drama's.
„Napoleon Bonaparte. Eene bladzijde uit een onuitgegeven drama." — 1851, I, 238.
„Struensee." (Fragment I.) — 1861, II, 238.
1866, II, 333.
„Speculeeren." Dram. Schets.
„Struensee." (Fragment II) — 1866, IV, 485.
C. "V erhalen en Romans.
„Een avond bij de Baronnese de Stael." —185x, II, I.
„Het Directoire" — 1851, II, 581.
„Achttien Brumaire." — 1852, I, 326.
„Varier Treuherr en zijne kinderen," — 186o, II, 539.
186o, II, 781.

„Een soirée literaire."
„Arabesken" 1861, II, 57.

„Mylady Carlisle." — 1861, 1862, 1863, passim.
1864, III, 61.
,,U it de 17de eeuw."
„Herinneringen." — 1864, IV, 251.
D. Letterkundige schetsen en critieken.
„W. J. Hofdijk, de Dichter-Schilder." 1851, I, 476.
„De Pracht-Almanakken van 1852." — 1852, I, 103.
„Hawthorne, Het Huis met de zeven gevels." 1852, I, 543.
„Blikken in de werkelijkheid. (Lublink Weddik en Elise van
Calcar.")
1853,
83; II, 27.
„Almanak voor het Schoone en Goede voor 1853."
„1853,

-

I, 120.

„Aurora voor 1853." — 1853, I. 378.
„Geldersche Volksalmanak voor 1853." --1853, I, 267.
„Holland voor 1854." — 1854, I,

119.

„Rene bladzijde uit de geschiedenis van ons drama." —
„1855, II, I.
„Hendrik Conscience beoordeeld." — 1856, II, 771.
„Cremer, Daniel Sils." — 1857, I, 302.
„(Van Calcar) Een Star in den nacht."
„K. L. Ledeganck."

1857, II, 237.

1858, II, 89.

„Drie Heiligen verheerlijkt." — 1858, II, 582.
„Levensbeelden van Jan van Beers." -- 18 59,

434.,
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„F. Halm. Der Fechter von Ravenna." — 1859, I, 799.
„Da Costa. De slag bij Nieuwpoort." — 1860,

I, I.

„Melodrama en tragedie." — 1860, II, 354.
„Beets' Korenbloemen." — 1860, II, 657.
„De Watersnood en de Poezie. Een doodengericht."
— 1861, I. 556.
„Hollandsche Tooneelpoezie." — 1865, IV, 446.
„Wolfert van Borselen (door Prof. J. Bosscha)." -- 1866, III, 182.
„Van Lennep, Klaasje Zevenster." — 1866, III, 511.
„Ten Kate's Schepping." — 1867 II, 497.
1854-1867. Redacteur van „NEDERLAND " (Eerste tijdvak).
Dit tijdschrift werd opgericht door J. P. de Keyser onder den titel:
,,Nederland. Proza en Poezie van Nederlandsche auteurs." De eerste
jaargang verscheen in 1849 bij W. H. van Heijningen, Meppel. Vervolgens van 1850 tot en met 1853 onder denzelfden redacteur en bij
denzelfden uitgever te Utrecht. Eene nieuwe serie begint in 1854.
Van 1854 tot 1855, redacteur H. J. Schimmel, Uitgevers Loman &
de Zwaan, Amsterdam en Utrecht.
In 1856, redacteurs N. Donker, (ps. van H. T. Boelen), Mr. J. A.
Moister en H. J. Schimmel ; uitgever J. C. Loman Jun., Amsterdam, die
tot zijn overlijden, uitgever blijft (1897), na zich in 1893 geassocieerd
te hebben met den heer J. Funke (Loman & Funke). Met 1 Januari
1898 werd Nederland uitgegeven door den heer J. Funke (Loman
& Funke).
In 1857-1863, redacteurs N. Donker en H. J. Schimmel.
In 1865-1866, redacteurs N. Donker, A. G. C. van Duyl en H. J.
Schimmel.
In 1866, geen redacteur.
In 1867-1870, redacteur Tobias van Westrheene.
In 1871, redacteur D. F. Tersteeg.
In 1872, redacteur J. W. Straatman.
In 1873-1882, redacteur Dr. Jan ten Brink.

1882-1886. Redacteur van „NEDERLAND. " (Tweede tijdvak).
In 1882-1884, redacteurs Dr. Jan ten Brink en H. J. Schimmel.
In 1885-1886, redacteurs Dr. Jan ten Brink, C. E. Broms, H. J
Schimmel en F. Smit Kleine.
In 1887-1901, redacteur Mr. M. G. L. van Loghem (Fiore della Neve).

1891-1903. Mederedacteur van „ELSEVIER' S Geillustreerd Maandschrift."
1897-1900. Mederedacteur van „VAN EIGEN BODEM."

CAREL VOSMAER.

(0 6' iia(3to;., Ovriva MoDoat qaotrrat.
HESIODUS.

I.
De „gezegende" staatsomwenteling van Januari 1795 — als
de Patriotten plachten te spreken — was voor ieder staatsburger van onze voormalige Republiek der Geunieerde Gewesten
niet in gelijke mate gezegend. De aanhangers van den verjaagden Stadhouder werden eenvoudig ontslagen uit hunne betrekkingen of weigerden den eed of te leggen aan het nieuwe staatsbestuur, zich noemende „De Provisioneele Repraesentanten van.
het Volk van Holland." Het spreekt van zelf dat de persoonlijke vrienden van Willem V, evenals hij, zich in vrijwillige
ballingschap begaven, gelijk het voorbeeld van Bild er d ij k toont.
Andere Prinsgezinden konden zoo gemakkelijk hunne woning
en hun gezin niet verlaten, maar moesten toezien, wanneer de
nieuwe regeering goed vond hun een kort en krachtig ontslag
aan huis te bezorgen.
Dit ondervond een aanzienlijk Haagsch ambtenaar der rechterlijke macht, Mr. Willem Carel Vosmae r, AdvocaatFiscaal en Procureur-Generaal bij den Hove van Holland,
Zeeland en West-Friesland, toen hij den 28 stell Januari 1795 een
verzegeld schriiven ontving met het adres „Omme Mr. W ill e m
Carel Vosmaer."
De inhoud van dezen brief bestond uit een:
„Extract nit de Decreeten der Vergadering van de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland.
,, W oensdag den 28 January 1795.
„Het eerste jaar der Bataafsche Vryheyd.
„In deliberatie gelegd zynde, of het niet dienstig zoude zyn den Advocaat„Fiscaal en Procureur Generaal Vosmaer te dimitteeren, en een ander bekwaam
TEN BRINK. N.-N. Letteren.

II.
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„persoon in zyne plaatse te stellen, is na deliberatie geresolveerd denzelven
„Vosmaer van zyne voorsz. functie te dimitteeren, denzelven daarvan benevens,
„Praesident en Raaden van den Hove van Holland by Extract Resolutie ken„nis te geven, en wegens zynen opvolger de deliberation te contiuueeren
„tot morgen.
,Accordt. met voors. Decreeten. :
„J. SPOORS.”

De aldus zonder eenige plichtpleging „gedimiteerde" Mr.
Will em Car el Vosmaer verhaalt het geval in 1803 als
volgt: I)
„Ik verloor op die wyze aanzienlyke ampten en een ruin'
„bestaan, en moest bovendien de schade lijden van de importante
„amptgelden en extraordinaire belastingen, naar berekening dier
„ampten, volgens de Wetten van den Souverein opgebragt,
„ook had ik, om die ampten te kunnen bekleeden, middelen
„van bestaan moeten laaten vaaren, welke my bevorens aan de
„hand waren.
„Voor het onderhoud van een zwaar (nu al zeer talryk) huis„gezin moetende zorgen, vorderde myn pligt van my naar een
„ander bestaan omtezien, en, de judicieele practyk als Advocaat
„wederom te beoefenen, kwam my terstond het aanneemelykste
„voor ; maar het kort daar na onverwagt afzetten van het Hof van
„Justitie zelve, een Hof, dat door de geheele wereld beroemd
„was met onzydigheid en integriteit, ook byzonder met opzigt
„tot het behandelen der zaaken, die de tijdsomstandigheden in
„de laatste der voorgaande jaaren hadden voortgebragt, te heb„ben gehandeld, had op my dien indruk, dat ik dat voorneemen
„voor altoos uit myne gedachten stelde.
„Verdere pogingen om een bestaan by de hand te neemen
„vruchteloos afgeloopen zynde, ondernam ik in i800, om ten
„dienste van een ieder, die er gebruik van zoude gelieven te
„maaken, aan den gang te houden de Drukkery van wylen mijneri
„geachten Schoonvader, Mr. Isaac Scheltus (wiens overlyden in
„November 1799 was voorgevallen,) die ook in 1795 van zyn
„ampt als 's Lands Drukker, een ampt in zyn geslacht meer
„dan 125 agtereenvolgende jaaren yverig en getrouw waargeno„men, ontzet was geworden.”

1) „Letterproef der drukkery van Vosmaer en Zoonen in
's H a g e. 1803. „(Voorbericht).”
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Uit deze feiten blijkt wederom, hoe regenten der Bataafsche
Republiek zonder eenige aarzeling, noch waardeering van bewezen diensten, de aanhangers van het Oranje-huffs aan den dijk
joegen. Het kloek besluit van Mr. Willem Carel Vosmaer
riep in den Haag sedert 1800 de groote drukkerij der firma.
Vosmaer & Zonen in het leven. De vroegere Procureur-Generaal deed zijn plicht, toen hij de drukkerij der Scheltussen
ging besturen, hem ten deel gevallen na het overlijden van zijn
tweeden schoonvader. Hij wisx, dat hij van de Patriotten niets
te hopen had. Zijn geslacht — sedert de vijftiede eeuw in
Holland met roem bekend 1) — had nimmer uitgeblonken door
republikeinsche geestdrift. Hij zelf geboren 31 December 1749
in Den Haag — was gedoopt in de groote kerk (3 Januari 1750),
terwijl als getuigen stonden „d e jonge Er fp r in s en v r o u w e
jonge Erfprinses van Oranje" 2) de latere Willem V en
zijne zuster Carolina. Uit zijn eerste huwelijk met M a r g a r e t h a
N i c o l e t t a H o 1 ti us had hij Brie zonen, van welke Jacob,
geboren 25 Aug. 1783, en Gualtherus, geboren 28 November
1784, beiden zich op verschillend gebied naam maakten.
Gualt her us werd op drie-en-twintigjarigen leeftijd (1807)
bestuurder van de drukkerij der firma Vosmaer & Zonen. In
die betrekking gaf hij bewijzen van zetdzame gehechtheid aan
het Huis van Ora nj e, daar hij in November van 1813 heime1) Uit hetzelfde geslacht als de Van d e V eld e' s, die in de XV eeuw
een tak met den toenaam V o s ma e r onderscheidden, zijn onder de V o s m a e r s,
manners van naam voorgekomen, o.a. S a s b o 1 d u s Vo s m e r u s, aartsbisschop
van Philippi en Vicaris-Generaal te Utrecht, die zich beijverde B a l t h a sar
G erar ds heilig te doen verklaren, door Prins Maurits verbannen werd en
te Keulen „non sine sanctitatis odore," als het luidde, in 1614 stierf. De
broeder van dezen S as b o l d a s, Mich a el V o s m a e r, schreef een werk :
„Principes Hollandiae et Zelandiae" (gedrukt te Antwerpen bij
Plant ij n, 1578) in Latijnsche verzen. In de achttiende eeuw (1756-1799)
was A r n ou t Vosmaer, oom van Mr. Willem Caret, Raad van Prins
W i 11 em V. Deze deed zich kennen als ervaren oudheid-, penning- en natuurkundige. Hij beschreef zijne reis naar Italie in 1786, doch gaf zijn werk niet
uit. Het handschrift is in het bezit der familie V o s m a e r.
Over S asbout Vosmaer vindt men belangrijke bijzonderheden bij Prof.
R. J. Fruin: „Nog eens over een brief van den kardinaal Baronius betreffende het martelaarschap van Balthasar Gerard."—
(Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van
Wet ensch appe n, afdeeling L etterku nd e, 2 Reeks, deel XI, Amsterdam,
Johannes Muller, 1882).
2) Volgens extract uit bet Doopboek.
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lijk de bekende proclamatie van Gij sbert Karel van Hoge nd o r,p drukte en de gedrukte stukken, in den bol van zijn
hoed verborgen, aan Van H o g e n d o r p ter hand stelde. I)
Lodewijk Napoleon had intusschen Mr. Willem Carel
Vosmaer weder in een rechterlijk ambt hersteld, en dezen in
1807 tot secretaris-generaal bij het departement van kolonien
en koophandel, voorts in 1808 tot Bailluw van Haarlem, benoemd. Later werd hij nog Voorzitter van het Hoog Gerechtshof
voor Financien en Zeezaken en overleed in 1818.
Zijn zoon Gualtherus werd door den Souvereinen Vorst
(Februari 1814) tot Directeur der algemeene Landsdrukkerij
benoemd, eene welverdiende onderscheiding voor hem en voor
de familie der S c h el t u s s e n, die — als bleek — tijdens de
Republiek meer dan eene eeuw 's Lands drukkers waren geweest.
G u a 1 t h e r us deed nu de drukkerij der firma V o s m a e r &
Zo n en aan kant, om zich tot aan zijn dood (1849) aan zijn
ambt te kunnen wijden.
Zijn broeder Jacob (1783-1834) studeerde te Harderwijk
en te Utrecht in de medicijnen ; practiseerde te Haarlem en te
Zutfen; en werd in 1815 door Willem I, benoemd tot hoogleeraar in de kruid-, schei- en artsenijmengkunde aan het Athenaeum te Harderwijk, in 1818 tot buitengewoon hoogleeraar in
de geneeskunde te Utrecht en in 1829 tot gewoon hoogleeraar
in de scheikunde, leer der geneesmiddelen en artsenijmengkunde
bij de aldaar pas opgerichte Veeartsenijschool. Algemeen is de
verdienste van Jacob Vosmaer als prozaschrijver erkend. Zijne
„Wandelingen van meester Marten Vroeg," eerst verschenen in „de Vaderlandsche Letteroefeningen"
(1821, 1822), worden nog tot op dit oogenblik gelezen en gewaardeerd 2).
1) Deze en andere bijzonderheden over de familie Vosmaer heb ik te
danken aan vriendelijke mededeelingen van mijn — helaas ! nu verscheiden —
vriend Mr. C. V o s mac; r.
2) De „W and e 1 i n g e n" werden met andere stukken na den dood van den
auteur uitgegeven door Vincent Loosjes (Haarlem, 1826), onder den titel
,,Nagelaten en verspreide Letterarbeid." Zij kwamen later afzonderlijk uit bij A. C. Kruseman, (Haarlem, 1852), en werden voor eenige jaren
herdrukt bij Tan Egmond en H en v elink (Arnhem 1872). Jacob Vo smaer schreef buitendien chemische en medische werken : ,,G r ondbeginse len
der natuurkunde van den mensch naar 'tLatijn van Blumenbach" (Amst. 1808) — „Grondbeginselen der ontleedkunde naar
't Hoogd. van H. F. Hempel" (Haarlem, 1811) — „Apothekers Woor-
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II.
„De bibliotheek van mijn vader was de wonderlijkste kamer
„in het huis. Zij was een groot vierkant vertrek, dat zulk een
„onbegrijpelijke hardnekkigheid had van nooit recht netjes op„geredderd te kunnen of te willen worden, dat het de wanhoop
„van mevrouw van N. uitmaakte. Er is een tooververhaal,
„waarin een boek voorkomt, waarvan de bladen, hoe dikwijls
„er uitgescheurd, met verdubbelde kracht en in ontelbare me,,nigte telkens aangroeien ; een dergelijke kracht moet die kamer
„bezeten hebben; want hoe ook schoongemaakt en opgeredderd,
„binnen een halven dag was alles weer overhoop en vol met
„papieren en boeken : het scheen een ongeneeslijke kwaal van
„die kamer te zijn.
„De bibliotheek was een groot vierkant vertrek, op den tuin
„uitziende; een zware iepenboom, die vlak voor de ramen
„stond, maakte dat maar weinig van het zonlicht de vensters
„kon bereiken, en daar werden dan nog die enkele lichtstralen,
„nadat zij zich door de dichte bladeren heen een weg hadden
„gebaand, door de ontelbare latjes der kleine ruiten zeer be„moeilijkt in het binnentreden.
„Het was er bij gevolg niet altijd licht genoeg om in den
„versten hoek te kunnen zien, en er school dus in die hoeken
„een zekere geheimzinnigheid, die maar zelden door licht werd
„opgeheven. Door den zonderlingen smaak van een vroegeren
„eigenaar, was de verf van beschotten en zoldering een vaal
„steenrood. Er hingen enkele portretten, die mijne moeder te
„leelijk of te vuil vond om ze bij de anderen in de woonkamer
„te gedogen, en die sinds jaren aan die schemering gewoon,
„zeker pijnlijk met de oogen geknipt zouden hebben, als zij op
„eens in het voile daglicht waren geplaatst. Verder waren
„de wanden, voor zoover er plaats was tusschen en boven
„de kasten, met eenige schilderijen en gegraveerde afbeeldingen
„van beroemde personen behangen, wier koppen voor mensch„en zielkundige studie belangrijk waren. In het midden stond
„een groote tafel met platen en kaarten en oudheden, daar
„achter een aard- en hemelglobe, hier en daar pleisterafgietdenb o e k” I d. (Zutfen, 1822), vervolgd door C 1. Mulde r. — ,,D e kunst
om lang te le v en en we 1 te ste r y e n,” tweede druk, Haarlem 1828, en
derde druk, Utrecht, C. van d er Post, Juni 1852.
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„sels van beroemde beelden, bij de ramen een paar oude met
„groen laken bekleede schrijftafels, met duizenden papieren
„en boeken overdekt, en in de rondte was alles verder boeken,
,,boeken, boeken.
„Het was duidelijk, dat de bewoner iemand was van veel„zijdige studie en onderzoek, wien o m n e q u o d ad human i„t a t e m per tin et belang inboezemde. Het was ook bij den
„eersten aanblik van deze kamer zichtbaar dat de beer van
„Nijwoude een man was die weinig hield van uiterlijken sier,
„maar gehecht aan het oude en eenvoudige. Hij beminde zijne
„oude meubelen, deels omdat zij hem lang gediend hadden en
„hij met hen oud was geworden, deels omdat zij herinneringen
„aan zich hadden van zijn gansche leven. Die gehechtheid
„strekte 'zich zelfs uit tot allerlei kleinigheden of tot wat mevrouw
„Van Nijwoude, oude prullen en lorren geliefde te noemen en
„het was hem een weemoedig gevoel als hij van eenig oud en
„dierbaar, hem gewoon geworden stuk, moest afstand doen . . . .
„Voor mij was het spinnekoppennest een paradijs vol ge„neuchten : 't was een lusthof, waar ik niet alleen bekende,
„maar telkens nieuwe bloemen en vruchten ontdekte. De profane
„wereld vond die kamer akelig en somber, maar voor een
„ingewijde — en uit instinkt was ik eenigszins een ingewijde —
„wat een geheimzinnigheid en poezie in die vergadering, samen„gesteld uit den levenden geest van alien, die ooit op het gebied
„van verstand, hart en verbeelding groot waren. Het was alsof
,,de omgeving dier duizende boeken daar een zekeren invloed
„en geestelijke aantrekking uitoefende. En 't was een zonderlinge
„gedachte dat die duizende schrijvers, wier stof over de geheele
„aarde verspreid was, bier in eene kleine ruimte vergaderd
„waren in den geest en in pergamenten of lederen banden
„Menigen ochtend zat ik aan den voet van een der groote
„kasten in de boeken te snuffelen, nu eens tot over de ooren
„verdiept in stoute laden of avontuurlijke reizen en ontdekkin„gen, dan weder, als een vlinder op de bloemen, her- en der.” 1)

„waarts, van het eene boek op het andere vallende

1) „Bladen uit een levensboek” van Mr. C. Vosmaer eerst in
,,Nederland” (1857); toen herdrukt in „Eenige Schetsen” (1860) bl.
54-58 — eindelijk in „V og els van diverse pluimag e” (1874) II deel
bl. 84-88. Zie lijst der „W e r k e n van Mr. C. V o s m a e r" aan het slot
van deze levensschets
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De nieuwsgierige knaap, die later de bibliotheek van zijn
vader zoo geestig, schoon hier en daar met een klein scheutje
verdichting, zou beschrij ven, heette toen eenvoudig Carel V o smaer en was de eenige zoon van Gualt he r us Vosmaer.
de kleinzoon van Mr. Willem Carel Vosmaer. Gual ther us was in 1813 gehuwd met Fre ule Rad ermac h er van
's -Gra y enpol de r, eene Zeeuwsche jonkvrouw, en in 1814 —
als gebleken is — door den Souvereinen Vorst tot Directeur
der Algemeene Landsdrukkerij benoemd.
Carel V o s m a e r werd den 2o sten Maart 1826 in Den Haag
geboren. Het huis zijner ouders lag aan het Buitenhof, een
deftig oud-Hollandsch heerenhuis I), waarvan wij de bibliotheek
reeds hebben bezocht.
De invloed van den kunstlievenden en classiek beschaafden
vader spreekt reeds duidelijk uit de zooeven meegedeelde bladzij den van zijn zoon. G u a 1 t he rus V o s m a e r had de lessen
van de Haagsche Latijnsche school tot het einde toe bijgewoond
maar zijne studien niet aan eene hoogeschool voortgezet. Hij
had sinds i800 ongeveer zijn vader ijverig geholpen ter drukkerij, en van 18o7 tot 1814 die bijna geheel alleen bestuurd.
Zijne classieke studien waren evenwel te degelijk geweest, om
ze niet in later leeftijd met vrucht voort te zetten. Hij kende
Hom eras, T h eo crit us, Vergilius, grondig, en bracht
telkens versregels in zijn gesprek te pas, zoodat zijn zoon Carel
reeds in zijn prille jeugd de muziek der Grieksche hexameters
leerde kennen.
De vader van onzen Vosmaer wijdde zijne vrije uren aan
de studie van Grieksche en Latijnsche schrijvers, aan de groote
Fransche c la s sic i, aan wijsbegeerte en geschiedenis van den
godsdienst, aan werken over tuin- en landbouw. Hij had eene
fraaie verzameling van boeken, waaronder oude drukken, gelijkende naar dien „heerlijken Boetiu s, de Cons o lati one
philosophiae, Ao. 1490 Daventriae per Jacobum de
Breda," waarvan de schrijver der „Blade n uit een Leven sb o e k" fantaseert ; hij had de schoonste uitgaven der Grieksche
en Romeinsche c l a s s i c i; vele werken over oudheden met
platen; vele reizen, en alle zijne familiepapieren uit vorige
eeuwen. Te midden van dit alles groeide zijn Carel op. Deze

1) Waar de kunsthandel des heeren E. van Wisselingh gevestigd is.
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zat dikwijls in de boekenkamer, maar koos ook den een of
ander auteur uit de bibliotheek, om dien naar de woonkamer
mee te nemen en des avonds daar te lezen. Die portretten,
die oudheden in woon- en studeerkamer, hielden de verbeelding
van den knaap bezig. Hij zat uren te midden dier voorwerpen,
zoodat „vele draden van latere verschijnselen en eigenschappen
van (zijn) geest er (als het ware) aan zijn vastgehecht."
Intusschen moest Carel de gewone lagere school bezoeken tot
1839. Hij was dertien jaar oud, toen hij op het nieuw ingerichte
Haagsche Gymnasium als leerling werd aangenomen. De groote
vraag : „Wat wil je worden ?" had zijn vader hem gedaan. Het
bleek, dat hij wel lust had student te worden, terwijl eene onzekere voorstelling van schilderen, of schrijven, hem daarbij door
het hoofd ging. Voorloopig kon het bijwonen der lessen van het
gymnasium hiertoe leiden. Hij zegt : „In onze stad was een gym„nasium, en toen ik den behoorlijken leeftijd had, ging ik daar
„dagelijks heen, om mij te laten volpompen met klassieken nek„tar, benevens eenig modern toeeten. Met eene zekere pedan„terie, aan dat tijdperk eigen, werden wij gymnasiasten weldra
„groote beminnaars van de oude classici en zagen met verach„ting neer op alle jongens, die geen Latijn en Grieksch kenden ;
„wij vonden het bepaald een zedelijk gebrek in iemand, geen
„Latijn en Grieksch te kennen” I).
Door de bibliotheek van en den omgang met zijn vader voorbereid, werd de gymnasiast een vurig bewonderaar van de
classieken, vooral van H o m e r u s en H o r a t i u s, dwepende
met „de echte poezie, de echte welsprekendheid, de echte historiekennis” der oude classici. Aan deze eerste liefde van den
knaap is de volwassen man getrouw gebleven. Door middel van
deze eerste liefde weeft zich een purperen draad in heel zijn
letterkundig leven, telkens op harmonische wijze zijne klimmende,
zijne diepere waardeering der Oudheid verradend. Naast zijn
vader is Vosmaer in dit opzicht het meest verplicht aan den
bekenden en algemeen beminden Haagschen Rector B a x. Al
de goede leerlingen uit de school van dezen even bekwamen
als achtenswaardigen man toonden welk een diepen indruk zij
van zijn voortreffelijk onderricht naar de Academie medenamen.
Vosmaer vond op de schoolbanken van het Haagsch Gymna1) ,,Bladen uit een Levensboek” in ,,Vogels” II, bl. 90, 91.
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sium vrienden, als J. W. Straatma n, Cd. Busken Huet en
J. Pols, die al te zadm aan de leiding en het onderwijs van
B a x veel te danken hadden.
Intusschen had hij zich door velerlei lectuur beschaafd en
voorbereid tot de academische lessen te Leiden. Met zijne ouders
had hij overlegd en eindelijk besloten in de rechten te studeeren, zonder evenwel eene buitengewone roeping voor de rechtsgeleerde wetenschap te gevoelen. Aesthetisch werd hij getrokken
naar schilderkunst en poezie. Zijne liefhebberij bestond in teekenen, in het zien van prenten, musea, tentoonstellingen en in
het snuffelen op aucties. In de boekerij zijns vaders had hij
eene verzameling van maconieke geschriften gevonden, dam.
G u a 1 t h e r us Vosmaer een hoogen rang bekleedde in, en
vurige geestdrift koesterde voor de Broederschap der Vrijmetselaren. Daarbij was hem eene Fransche vertaling van Strauss'
„L e b en J e s u" in handen gevallen, zoodat hij, wat zijne wijsgeerige en godsdienstige overtuiging aanging, al zeer vroeg eene
uiterst vrijzinnige richting insloeg en zich zeer ver verwijderde
van alles wat binnen de enge grenzen eener kerkelijke geloofsbelijdenis mocht worden afgesloten.

In September 1844 vertrok Vosmaer naar de Leidsche
Hoogeschool.
Zijne eerste indrukken waren niet zeer aangenaam. In de
studentenwereld leerde hij die stout optredende critiek der jongelui kennen, welke niets ontzag, en dus ook niet zijne dierbare
classieke auteurs. Te vergeefs poogde hij bij de lessen in de
classieke talen en letterkunde zijn hart op te halen. De hoogleeraren J. B a k e en P. H o fm an Peerlk amp naderden het
tijdstip van hun emeritaat. De laatste werd door ongesteldheid
dikwijls verhinderd zijne collegian geregeld te geven. De student
Vosmaer kwam uit de school van den Rector B a x, hij had
maar een jaar noodig voor zijn propaedeutisch examen. Van
daar wellicht, dat de voorlezingen van Bake over den „O edipu s Coloneus" van Sophocles, of over den „Protagoras"
van Plato, dat Peerlkamp's weisprekende toelichting der blijspelen van Plautus of der Annal en van Tacitus hem niet
zoo diep troffen, als men had kunnen verwachten.
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Gedurende den academischen cursus, die van December 1844
tot December 1845 verliep, was C. G. C o b e t nog niet opgetreden als buitengewoon hoogleeraar. Vosmaer had zijne
rechtsgeleerde studien reeds begonnen, toen C o b e t op 23 Januari
1846 benoemd werd. Hij bleef dus buiten de school van den
genialen man, die binnen weinige jaren een nieuw geslacht van
jonge beoefenaars der Grieksche taal en letteren met frissche
geestdrift wist te bezielen. En mocht het ook volkomen juist
zijn gezegd, dat Gee l's fijn vernuft (destijds) nog door de
bibliotheeksruimte zweefde," 1) den student Vosmaer viel
het voorrecht . eener kennisma.king met Professor Geel niet
.te beurt.
Dat de rechtsgeleerde studien en hetgeen hij daaromtrent
hoorde in den loop der jaren 1847, 1848, 1849 en 185o hem
meer bezielden dan de letterkundige collegian, die hij voor zijn
propaedeutisch volgde, is moeilijk vol te houden. Hoogleeraren
waren : H. W. Tydema n, de verstandige vriend van B il d e rdij k, die kalm en eenvoudig een overzicht gaf van practische
Nederlandsche staathuishoudkunde en statistiek, en bovendien
met de verklaring van het Wetboek van Koophandel was belast ;
C. J. van A s s e n, een man van classieke welsprekendheid in.
het Nederlandsch en het Latijn, die zoowel Romeinsch als hedendaagsch Civiel Recht onderwees ; H. Co c k, die Strafrecht, Volkenrecht en — zooals het toen nog heette — Natuurrecht leerde ,
eindelijk J. R. T h o r b e ck e, die de geschiedenis der Europeesche
diplomatie — van Lodewijk XIV tot het Congres van Weenen —
de geschiedenis van het Romeinsch Recht en het Administratief
Recht „doceerde." Na de zomervacantie van 1848 trad H. W.
T y d e m a n of en werd opgevolgd door J. d e W a 1, die vooral
door een nieuw collegie over de Geschiedenis van het Vaderlandsche Recht sympathie wekte bij de juridische studenten.
Het ging den student Vosmaer als velen zijner tijdgenooten.
Er heerschte zekere ontevredenheid onder de Leidsche academieburgers. In 1848 waren Brie studenten — door hunne medebroeders bemind — wegens „losbandig en ergerlijk gedrag en
verleiding van jongere studenten" door een consilium a b e u n d i
van de Hoogeschool verbannen. Deze „felheid van Professoren
1) Carel Vosmaer in ,,d e (n) Lee sw ij z e r" van Mei 1885 (II jrg. No. 4
door B. v. H.)
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tegenover studenten" werd hevig door de jongelui gelaakt. 1)
Zij gingen er — ras genoeg — toe over om allerlei leemten in
het hooger onderwijs te Leiden te ontdekken, zoodat zij vroegen :
„Kent men bier litterarische studien, geschikt om op oordeel of
„smaak of begrip eenigen invloed uit te oefenen? Kent men er
„een historisch onderrigt, waarbij men eenig denkbeeld kan
„verkrijgen van den algemeenen gang der beschaving, van het
„wezen der menschheid, zooals ze zich in de geschiedenis open„baart.” 2) Daarbij meenden zij, dat juist de professoren, die
„verzuimden" den jongeren studenten lust voor algemeene wetenschappelijke beschaving in te boezemen, degenen waren, die hun
het hardst vielen. Zij besloten dus „te toonen dat (zij zich) des
noods wel zelven konden redden" en dat zij zich den stand van
zaken, „zoo min mogelijk wilden aantrekken."
Dit een en ander werd gezegd door . den verslaggever (de
student J. W. G. van Oord t) der lotgevallen van de Hoogeschool (1847-1848 ) in den Studenten-Almanak voor 1849.
Daar de student C. V o s m a e r tot de commissie voor de redactie van den almanak behoorde, kan men er uit opmaken, hoe
zijne stemming was in de jaren zijner rechtsgeleerde studien.
Mocht men zich verwonderen, dat hij geene ooren scheen te
hebben voor de lessen van een man als Thor beck e, terwijl
hij zelf door zijne mede-studenten tot „P r aes es Fa cul t a t is
Jur idicae" werd gekozen, dan bedenke men, dat T h or beck e
in 1848 en 1849 meer in Den Haag dan te Leiden toefde, en
dat de lessen van den beroemden hoogleeraar bij het behartigen
der hoogste staatsbelangen moesten achterstaan 3).
1) Zie „Vervolg van de Korte Geschiedenis der Leidsche
H o o g e s c h o 0 1" (van December 1847 tot November 1848) in den „S tilde nten-Almanak voor het jaar 1849," bl. 103-106.
2) Zie aldaar, bl, 105.
3) De geschiedschrijver der lotgevallen van de Leidsche Hoogeschool (December 1848 tot December 1849) in den „S tudenten-Almanak voor 1850"
(de student A. K u e n e n) zegt er van : ,,Wij mogen het gebeurde met Prof.
T h o r b e c k e, dat ook buiten de Akademie zooveel gerucht maakte, niet met
stilzwijgen voorbijgaan. Zijne lessen werden altijd door de juristen op hoogen
prijs gesteld. In den laatsten tijd echter was hij verhinderd geworden ze
naar behooren te geven, daar hij ook als Lid der Tweede Kamer den lande
diende. Algemeen betreurde men de alzoo in het onderwijs ontstane leemte en
zag Naar gaarne vervuld ; over de middelen echter, die daartoe leiden zouden
was men het niet Bens. De meerderheid was van oordeel, dat de zaak het
studentencorps aanging , en dat men zich aan de Curatoren te wenden had ;
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Vosmaer vond te Leiden hartelijke vrienden; aan zijn omgang met hen heeft hij veel te danken. Met hem studeerden
tegelijk: W. Bisschop, L. A. J. Burgersdijk, L. J.Egeling,
R. J. Fruin, J. van Gigch, Cd. Busken Huet, E. J.
Kiehl, T. H. der Kinderen, A. Kuenen, S. A. Naber,
J. Pols, J. A. Fruin, J. K. J. de Jonge, A. A. de Pinto en
W. N. du Rieu. Van dezen werden enkelen zijne meer bijzondere vertrouwden. Tot zijne beste en edelste vrienden behoorde
vooral J. K. L. de Jonge. T. H. der Kinderen en J. W.
G. van 0 or d t gingen dagelijks met hem om. Zijne steeds
klimmende liefde voor kunst en letteren deed hem lid worden
van enkele studenten-gezelschappen, waarin over wetenschap
gehandeld werd. De Re der ij k e r s k am e r, in welke voor twee
lustra Beets, Hasebroek, Beijnen, Gewin en Kneppelh out hunne eerste letterkundige lansen braken, bloeide toen
niet meer. 1) Daarom voegde hij zich bij de leden van een
nieuw opgericht „dispuut": „Belgicis Lit teris Sacrum,"
onder welke eenmaal de student M. de Vries tot 1843 geschitterd had, onder welke, tot groote vreugde van den geheelen
kring, Dr. M. de Vries, praeceptor aan het Leidsch gymnasium
(1843-1849), een enkelen avond kwam hospiteeren.
Vo s m a e r ging nu de hoofdwerken der Middelnederlandsche
epische poezie lezen en beoefenen, die door de „V e r e e n i g i n g
ter bevordering der oude Nederlandsche Letterk u n d e" van 1844 tot 1848 werden uitgegeven. Reeds op de
hoogste klasse van het Gymnasium had de Rector B a x hem

de minderheid (die de meesten der juristen in hare rijen telde) beschouwde
de bemoeijingen van het geheele corps in dezen als onwettig en ongepast, en
was van oordeel, dat men zich tot Prof. T h o r b e c k e zelven moest rigten.
Al was het dan ook misschien niet tengevolge van hare bemoeijingen, kort
daarna mogten Leydens ingezetennen het ongewone, ja ongehoorde schouwspel
genieten, dat ongeveer met het opgaan der zon de straten als met juristen
bezaaid waren : Prof. T h orb e c k e had, al was het dan ook op ongewone
uren, zijne lessen hervat .... Waar is het, dat hier geen schoolmeesterachtige
tucht op de Hooggeleerden mag worden toegepast ; dat hier veel ja bijna alles
aan ieders overtuiging moet worden overgelaten : ziet een Professor kans ook
nog in eene andere betrekking het land te dienen, zooveel te beter ; maar
zijn de beide betrekkingen althans facto onvereenigbaar, hij late een van
beide varen." (T. a. p. bl. 104, 105.)
1) Zie boven Deel I, blz. 268-270.
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tot deze studie voorbereid. Zoo las hij den „W al ewein" 1), den
„Lekenspieghel" 2) en den „Karel den Groote en zijne
XII Pairs" (Roman der Lorreinen. 3) Zoo werd Vos ma er bekend
en vertrouwd met de Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde
en las hij louter uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid de werken
van B. Huydecoper, 4) L. ten Kate 5) en J. A. Clignet t 6).
Te midden van deze inspanning moest hij erkennen, dat hij
eene geheel nieuwe wereld, de tot dusverre door hem nog niet
ontdekte wereld der middeleeuwsche en nieuwe Romantiek, was
binnengetreden. Schoon hij tot nog toe in eene zuiver classieke
atmospheer had geleefd, ging naar het voorbeeld zijns vaders,
uit liefde voor veelzijdige studie en onderzoek, als een, wien
omne quod ad humanitatem pertinet belang inboezemt,
met de beoefening der Romantiek voort. Zijne vrienden kwamen
hem in die studie te gemoet. T. H. d er Kind er e n las met
hem G o e t h e 's „F a u s t," terwijl zij daarbij den destijds jongsten Duitschen uitlegger van dit meesterstuk. Ed u a rd Meyer 7),
raadpleegden. Van de Fransche romantische schrijvers las hij
vooral Al fred de Mus se t en Ba rbier. Weldra had hij
B y r on en Hein e lief gekregen, terwiji de gevoelige weemoed
van Char 1 es Dickens in hem een trouw bewonderaar vond. 8)
De student V os m a er had gedurende zijne academische loopbaan (1844-1850) meer te danken aan zijne vrienden dan aan
zijne meesters. Vandaar, dat hij vooral in studentenkringen zich
vrienden verwierf en zich bemind wist te maken. Dat men hem
hoog stelde onder de studenten te Leiden, staven de vereerende
1) ITitgegeven door Dr. W. J. A. Jonckbloet in de werken der „V e reeniging" 1846-48.
2) Eritgegeven door Dr. M. de Vries aldaar, 1844-1848.
3) ITitgegeven door Dr. W. J, A. Jon c k b l o e t, aldaar, 1844.
4) „Rijmkronijk van Melis Stoke met historie- oudheid- en
taalkundige aanmerkingen door Balthazar Huydecoper," 3 dln.
Leiden, 1772.
5) „Aanleiding tot de kennisse van het verheven deel der
Nederduytsche sprake," 2 dln. 1728.
6) „Bijdragen tot de oude Nederlandsche Letterkunde,"
's Gravenhage 1819.
7) „Studien zu Goethe's Faust." Altona, 1847.
8) Geheel dezelfde richting volgt zijn held Frank van Ark el uit „I nw ij d i n g." van wien gezegd wordt: „Dock er komt een tijd, en die kwam
aan de Akademie, dat het jonge bloed door de romantiek wordt aangejaagd.
De Notre Dame en Le Lac en Rolla, Childe Harold Lancelot en de schoone
Ginerva, Gretchen en de tintelende geest van Heine betooverden (hem)," bl. 29.
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benoemingen, in 1848-1849 tot Pr a e ses Fa cultat is ju ridicae en tot lid der Commissie voor de Redactie van.
den Almanak; in 1849-1850 tot Praeses van het C ollegium Civitatis Academicae Lugduno-Batavae Suprem u m, tot S e c r e t a r i s der Almanak-redactie en tot Comm issar i s van het muziekgezelschap „Sempre Crescendo." Vooral
in den Almanak was hij als teekenaar en schrijver op zijne
plaats. I) Een eigenaardigen indruk maakt het na zoovele jaren
zijne eerste opstellen te herlezen. Beide komen voor in den
Studenten-Almanak van 1849.
Het oudste is getiteld : „A slumbering thought is
ca pa ble of year s" volgens een regel uit B y r o n, en bevat
niet veel meer dan een historisch visioen in de Ridderzaal op
het Binnenhof bij maanlicht; de voornaamste Graven uit het
Hollandsche, Henegouwsche en Beiersche huis treden als schimmen te voorschijn — een romantische droom onder den invloed
van M elis Stoke's „R ij m k r on ij k." Beter is het tweede
opstel „Schetsen uit het Haagsche Bosch," dat eene
verre navolging schijnt te zijn van Hi 1 debr and 's „Ee n
onaangenaam mensch in den Haarlemmer Hout (1839)."
Het Haagsche wandelpubliek wordt even als het Haarlemsche
in afdeelingen en soorten gesplitst, en met de eigenaardige kleuren en geuren geschilderd. In dit laatste stuk kondigt zich de
Flanor van 1864 aan, schoon Flanor ernstiger en degelijker
voor den dag komt, maar met dezelfde frischheid en met denzelfden levenslust als de student van 1848.
Eene laatste onderscheiding, aan Vosmaer te beurt gevallen,
was, dat de studenten hem in 1849 in de Maskerade-commissie
benoemden, ten einde een plan te maken voor de Lustrumfeesten bij het 275-jarig bestaan der Hoogeschool in 1850. Met
zijne vrienden J. K. J. de Jong e, J. H. de Stoppelaa r,
W. P. Smit s, P. F. Hubrecht beraamde hij het plan, om
door de gecostumeerde studenten te doen voorstellen : „den
plechtigen intocht van Frederik Hendrik in 's-Hertogenbosch,
1629." Dit plan werd uitgevoerd in Juni 1850 en V o sm a e r
zelf nam deel in den optocht als F 1 oris van Pall an d t, Graaf
van Culemborg." 2)
1) Zie de L ij s t z ij n e r ,,W erk e n" aan het slot van deze levensschets.
2) Levensbeschrijting van Carel Vosmaer in ,,D e (n) Leesw ij z e r,"
Mei, 1885 (door B. v. H.)

CAREL VOSMAER.

319

•-■.../.../..--W..,....",,,...,,,,...,...,,,,,

....,..../..

IV.
De schoone studentenjaren waren voorbijgevlogen.
Op rechtsgeleerde stellingen gepromoveerd (18 Januari 1851),
keerde Mr. C. V o s m a er naar het ouderlijk huis in Den
Haag terug. Daar heerschte eene groote leegte sedert 1849. De
smaakvolle, kloeke beer des huizes was voor altijd weggedragen uit den schat zijner boeken en oudheden. Advocaat bij
den Hoogen Raad, vijf-en-twintig jaar oud, zou zijn noon zich
bij het begin van zijn maatschappelijk leven vrij eenzaam gevoelen. Gelukkig vond deze spoedig vergoeding voor den aangenamen kring zijner Leidsche vrienden, toen hij op grond der
verdiensten zijns vaders als leerling ontvangen en aangenomen
werd in de A:. Loge L'Union R oyale, gevestigd in het 0:.
van 's-Gravenhage. Ook in den huiselijken kring kwam gloed
en licht, toen hij naast zijne moeder zijne aanstaande bruid,
Mejonkvrouw A. C. C. G. Clant, zag plaats nemen, — de beide
vrouwen, aan wier onwankelbare trouw hij zijn levensgeluk
heeft to danken gehad.
IJverig doorstudeerend, zijn rechtsgeleerde kennis practisch
uitbreidend — offerend aan de mode van den dag, de staathuishoudkunde — daarbij als weleer de liefhebberijstudie over
den oorsprong der godsdiensten voegend, met een klein tintje
van Voltair,ianisme Bijbel en Koran, Plato en Homerus
onderyragend, vermaakte hij zich in 1852 met eene nieuwe
schepping zijner vaardige teekenstift. Hij schetste twaalf teekeningen en bracht ze zelf op steen — alien ontleend aan het
kinderleven, onder den titel : „Jo n g en sramp en," r) misschien
een weinig onder den invloed van Hild ebrand' s Hollandsche
jongens. De teekeningen zijn vermakelijk en geestig , half en
half in den: smaak der illustration bij D i c k en s' werken door
R. Seymour en Hablot Knight Browne (Phiz), maar
even prettig en vooral even onderhoudend in de bijschriften als
„Zoo zijn er" van Alexander v. H., Vosmaer's tijdgenoot
aan de academie.
Onder de aardigsten dezer platen stel ik de negende, een
twaalfjarigen knaap verbeeldende, die op eene dame van vierentwintig verliefd is, wraak dreigend, daar hij ontdekt, dat zijne
1) ,,Schetsen met bijschriften. Twaalf steendrukplaten."
's-Gravenhage, K. Fuhri, 1852. (Nu zeer zeldzaam.)
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schoone „veel liever is tegen een paar officieren" dan tegen
hem — en daaronder het vers van Beets:
„Geen enkle smart is aan die min verbonden."

Doch dit was enkel verpoozing van den arbeid. Hij studeerde
nu veel in oude en nieuwe letteren, in aesthetiek en kunstgeschiedenis, maar was er tevens op uit, om de hem nog weinige
werkzaamheid verschaffende betrekking van advocaat bij den
Hoogen Raad voor eene meer practische te verwisselen.
Naar eene betrekking in de rechterlijke macht zoekende, was
hem de benoeming tot griffier bij het kantongerecht te OudBeierland in 1853 welkom, daar deze zijne gewenschte echtvereeniging bespoedigde. In zijne nieuwe standplaats wijdde hij
zijne vrije uren aan voortgezette studie en kunstoefening. Zijne
volgende opstellen dagteekenen eerst van 1855, en werden in,
het tijdschrift „N ederlan d" opgenomen 1), waaruit blijkt,
dat zijn ambt hem tijd kostte, en dat hij niets wilde uitgeven
als wat naar zijne meening eene betrekkelijke volkomenheid bereikt had.
Het verblijf te Oud-Beieriand duurde maar twee-en-een-half
jaar, daar hij in 1856 als substituut-griffier van het Provinciaal
Gerechtshof in Zuid-Holland naar Den Haag terugkeerde. Hier
bleek het hoe ijverig hij te Oud-Beierland met zijne vrije uren
had gewoekerd. Hij gaf zijn in Juli 1856 voltooid geschrift :
„Eene studie over het Schoone en de Kunst" uit. Het
was' zijn eerst wetenschappelijk boek. „In een gemakkelijken
„eenvoudigen vorm, niet te abstract en te metaphysiesch, niet
„te dor, maar helder en aanschouwelijk eenige voorname vraag„stukken van het Schoone en de Kunst te behandelen, eenige
„kennis daarvan te bevorderen en uit de school in het Leven
„te brengen” — ziedaar, met de eigen woorden van den schrijver, het doel van zijn werk.
Nederlandsche oorspronkelijke geschriften over de wetenschap
en de wijsbegeerte van het Schoone waren in 1856 nog uiterst
schraal. 2) Het is eene groote verdienste van Vosmaer de
aandacht op dit door de Nederlanders bijna geheel verwaar1) Zie de I ij st der „W erke n." Daarheen verwijs ik tevens, zoo ik van
enkele afzonderlijke kleine werken geene melding maak.
2) Eerst in 1859 verscheen Mr. C. W. 0 pzo omer's ,,De waarheid en
hare kenbronne n," waarin een meesterlijk ops tel over het Schoonheid sgevoel.
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loosd studieveld te hebben gevestigd. Zijne „S t u di e" is met
uitnemende helderheid geschreven, terwijl alle vertoon van geleerdheid wordt vermeden. Streng nadenken en zeer grondig
onderzoek der bronnen was voorafgegaan. Plat o, Hems terh ui s, Winckelman, Lessing, Goethe,Bilderdijk —reeds
in de bibliotheek zijns vaders door V o s m a e r gegrepen en gelezen, later genoten en steeds geprezen ! — B a u mg a r t e n,
TOpfer („Reflexions et menus propos d'un peintre
genevois," 1838), Van Heusde, F. Th. Visscher en
F r a u ens t a d t, een aestheticus uit de school van S c h op enhauer, waren zijne gidsen op dit pad. Schoon al deze denkers
hem niet dezelfde les gaven, wist hij zich te helpen. Zijn eigen
kunstenaarsaanleg had bij hem het schoonheidsgevoel veredeld
en beschaafd. In het vraagstuk naar het wezen der Scho onh e id laat hij aan het gevoel dus de hoofdbeslissing en beweert,
dat er geelie bepaling van het volstrekte — van alle voorstelling ontbloote — Schoone te geven is. Het Schoone is in den
schoot der Goden verborgen. De mensch komt door herinnering — in den geest van Plato's ideeenleer — tot een Bering
besef van het Schoone, omdat het schoonheidsgevoel hem is ingeschapen, omdat het schoonheidsgevoel een „zielsbegrip," een
„aprioristisch stambegrip" is ; „geene beschaving of verfijning heeft
dit begrip aangebracht, het is niet uit de ervaring geput" 1).
In zijne beschouwing over de Kunst strijdt hij natuurlijk tegen
eene slaafsche nabootsing der natuur ; hij is een beslist tegenstander van Realisten en Naturalisten ; hij eischt, dat de geest
des kunstenaars de stof doordringe en vergeestelijke ; dat geest
en stof in de innige eenheid van het kunstwerk samenvloeien ;
waardoor eene „heerlijke vereeniging zal ontstaan van de aarde
„met den hemel, van het menschelijke met het Goddelijke, welke
„vereeniging niet nalaten kan van het gebrekkige tot het vol„maakte, van het vergankelijke tot het eeuwige, van het aard„sche tot het Goddelijke op te voeren.” Deze geheele beschouwing draagt een Platonisch, speculatief karakter, en wint onze
belangstelling als de schoone droom van een dichterlijk gestemd

1) Het is hier de plaats niet tegen deze theorie omtrent Schoonheid en
schoonheidsgevoel te strijden. De Platonische leer der aangeboren begrippen
schijnt thans volkomen onhoudbaar. Het is overbodig dit te zeggen. V o s m a e r
heeft trouwens later zijne leer op geheel andere beginselen gegrond.
21
TEN BRINK. N.-N Letteren. II.
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denker . . . . voor wien echter L es sin g's waarschuwend woord
aan het slot van den „Laok o O n" niet geschreven schijnt I).
Doch alles te zalm genomen maakt V o s m a e r 's „St u d i e"
een verkwikkelijken indruk, daar hij den lezer in hooge mate
boeit door zijn dorst naar het Ideale, naar de onuitsprekelijke
Goddelijke Schoonheid. De schrijver geeft in dit werk eene
belofte, die hij houden zal — hij kondigt zijne roeping aan als
geschiedschrijver der Kunst. Terstond zij hier bijgevoegd, dat
hij, eerlang den weg der bespiegeling verlatend, zich een algemeen
geeerden naam zou maken, toen hij als levensbeschrijver van
Rembrandt (1863, 1868, 1877) optrad. Een arbeid vol geduld
en inspanning, een onderzoek van Nederlandsche en vreemde
musea, van archieven en bibliotheken, jaren achtereen, stelden
hem in staat dit blijvend en degelijk werk over onzen grootsten
en geniaalsten meester der XVII eeuw te leveren. Vreemdelingen en landgenooten, die de wetenschap der kunstgeschiedenis beoefenen, hebben om strijd getuigd, dat de „R e m brand t"
van Vosmaer een standaardwerk is. Duitsche en Fransche tijdschriften over kunstgeschiedenis openden hem met geestdrift
hunne kolommen, de naam van Vosmaer werd ook over de
grenzen van ons vaderland met eerbied en waardeering genoemd.
V.
Sedert 1856 in den Haag terug had Vosm a er aangename
en nuttige letterkundige kringen gevonden. Allereerst (1856)
dien van „d e(n) Kons t- en Let ter bod e," dan (1858) dien
van „de(n) T ij d s t r o o m," eindelijk bij de gedeeltelijke samensmelting van beide (186o) dien van „d e(n) Nederland sch e (n)
S p e ct a t o r." Een groot deel zijner werkzaamheid van 1856
tot 1863 ligt in tijdschriften en almanakken verspreid 2),
schoon de verschillende opstellen reeds (185o) in „E e ni ge Sche ts en" en later (1872) in „Vogels van diverse pluimage"
werden bijeengebracht. Juist in dit tijdvak (1856-1863)
1) „Blosz aus allgemeinen Begriffen fiber die Kunst verniinfteln, kann zu,
Grillen verfiihren, die man -iiber lang oder kurz, zu seiner Beschamung in
den Werken der Kunst widerlegt findet." L e s s i n g, ,,W e r k e" (in zwei
Bande). II B. (Leipzig 1859) S. 49.
2) Zie de Lijst der Werken — Bijdragen in Dagblad, Tijdschrift en
Prachtwerk."
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vormde hij zich eene breede rij van Haagsche vrienden en kennissen, die hem aanmoedigden zijne roeping als kunstgeschiedschrijver te volgen, die hem op den roem wezen door eene
studie van Rembrandt's leven en werken te winnen.
De vrienden van „d e (n) T ij d s tro o m" — de deftige en
ernstige Tobias Van W es three n e, die in de kracht van het
leven heen zou gaan, even als de zachte, kinderlijk goedhartige
J. J. Cr em er, de vlugge en vroolijke Gerard Keller en de
degelijke Arnold Ising — wonnen in Vosmaer een ij verig
medewerker voor de letterkundige critiek en de kunstbeoordeeling, tevens voor de fijne, kleine speldeprikken, die rechts
en links onder den titel van „P luks el" door „d e (n) T ij d.st r o o m" werden uitgedeeld. In den „K o n s t- en Lette rb o d e" schreef hij beoordeelingen over de boeken van den dag,
die tot zijn vak behoorden I). Hij maakte er in den kring
der redactie kennis met den in wetenschappelijke beteekenis
ver boven alien uitstekenden B a k h u i z en van den Brink
en met den opvliegenden, maar door en door geleerden
Mr. J. de Witte van C it ter s. Niet gering is de invloed te achten,
door den uitgever van „d e (n) K o n s t- en Let te r b o d e," dikwijls de gastheer der vereenigde redacteuren, op Vosmaer geoefend. Ma rtin us Nij h off kwam hem te hulp met zijne omvangrijke kennis van boeken in alle talen en over alle wetenschappen, en wees hem op Rembrandt naar aanleiding van
een in 1857 door Van W e s t r h e e n e geschreven werk : „J a n
Steen. Etude sur l'art en Hollande."
Nog in een anderen kring vond Vosmaer vrienden — in
den welbekenden kring van „O e f en i n g kw e e k t k e n n i s" 2).
Vosmaer's optreden in „O efe ni n g" dagteekent uit den
ouden, goeden tijd, toen S. J. van den Bergh voorzitter en
N. Bo s b o o m, tweelingbroeder van onzen grooten meester J a n
Bosboo m, secretaris was. Het „O of en in g'' van 1856 tot
1862 is uitmuntend geschilderd door Con viva (Gerard K e l1 e r), en wie een aardig portret van Vosmaer uit die dagen
wil zien, leze „Het Servetje" 3).
1) „Les Eglises Romanes" door Eyck van Zuylichem, de „Heilige linie" van Alberdingk Thijm, „Godsdienst en Kunst" door
Prof. Hoekstr a, enz.
2) Zie boven, Deel II, bl. 6-12.
3) „Het Servetje. Herinnering aan „Oefening kweektkennis"
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Maar het meest van al voelde V o s ma e r zich op zijne plaats
in de redactie van den „N ederlandsch e(n) S p ec tato r."
Eene kwart eeuw lang zat hij aan de redactietafel, des Dinsdags van 3 tot 5, des Donderdags van 8 tot na of omstreeks
middernacht. Reeds in 1862 vergaderde de redactie, daar de
gastvrije woning van Mar t i n u s Nij h off te klein dreigde
te worden, in de Oude Molstraat binnen de bekende vertrekken der „Vereeniging voor den Ambachtsman." Steeds
was Vosmaer op zijn post, meestal de eerste, die verscheen,
meestal de laatste, die vertrok. Altijd op dezelfde plaats aan
de smalle, groene tafel, volgde hij, soms zwijgend, soms met
vuur deelend in den strijd, de luide, driftige gesprekken van
andere redacteurs of vrienden ; glimlachend als Keller eene
geestigheid zeide; de wenkbrauwen nauw merkbaar fronsend, als
Van Citters losbulderde; verbaasd de oogen opslaand, als
B ak h u i z en's vuistslag de tafel deed dreunen. Hij luisterde
naar alien, het eerbiedigst naar den laatste, die met zijne donkerbruine oogen zijne tegensprekers als doorboorde en luidkeels
onder het storten van veel snuif zijn eindoordeel of zijn gewijsde
velde. En terwijl de woeling toeneemt onder de mannen van
den „Spectator," terwijl de zachte stem van Lim burg Brouw er in het gerucht viegsterft, en men alleen den luiden klank
van Ising's of N ij h o ff's vriendelijken redetwist kan hooren,
zegt Vosmaer bijna fluisterend en toch duidelijk verstaanbaar : — „De plaat, meneeren, de plaat! Wie heeft er een idee ?"
Vosmaer heeft zich met de voile kracht van zijn geest aan
„de(n) Nederlandsche(n) Spectator" gewijd. Men mag
met vrijmoedigheid zeggen, dat dit tijdschrift hoofdzakelijk zijn
door C o n v i v a. (Leiden, Gualth Kolff, 1878.) Ziehier in een paar pennetrekken een, zij het ook eenigszins „gechargeerd," portret van Vosmaer door
Keller: „Niemand, die den slanken, jeugdigen man met het spitse bleeke
gezicht zoo stil daar (aan het servetje) zag aanzitten, zou vermoeden, dat hij
een der degelijkste onzer letterkundigen was en een der meest vermaarde zou
worden. In die dagen schreef hij weinig ; enkele novellen, die niet beter waren
dan (die) van anderen, en kleine artikelen over kunst. Maar hij studeerde,
hij zag road, vooral in de kunstwereld en geleidelijk ontwikkelde hij zich en
wordt thans onder de eersten genoemd der aesthetici van Europa. Niet door
boeken werd hij dit (alleen); het schoonheidsgevoel is hem aangeboren en
sterker dan bij anderen ; ..... zijne studien over Rembrandt hebben hem
eene algemeene reputatie does verwerven Vosmaer werd later zeer bevriend met Douwes Dekke r, bij Wien hij soms korter of langer tijd doorbracht. De invloed van dezen op Vosmaer is niet te miskennen." (bl. 42).
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orgaan geweest is. Strijd heeft hij er in gevoerd met al de kracht
van zijn gemoed en zijn vernuft. Men denke aan de dagen van
1864, toen hevig werd geoorloogd tegen het ontwerp N. O. voor
het nationaal gedenkteeken van Nederlands herstelling (1813);
men denke vooral aan den wekelijkschen strijd van Fla n or sedert
1864, toen de eerste Flan o r (Gerard Keller) naar Arnhem
vertrok. Onmogelijk is het aan ieder onderwerp te herinneren,
door den tweeden Flanor in zijne „V lu gmaren" aangeroerd.
Gelukkig is een groot deel zijner opstellen in eenige deelen
vereenigd, 1) en kan men daar den geestigen, wetenschappelijken,
kunstlievenden Fla no r aandachtig volgen. Voor ieder, die eene
geschiedenis 't zij onzer letteren, 't zij onzer wetenschappen, 't zij
onzer staatkunde, in de laatste heeft dezer eeuw wil schrijven,
is de studie der „Vlu gmaren" van Flanor onontbeerlijk.
Inmiddels was Vosmaer in 1866 tot Substituut-Griffier bij
den Hoogen Raad der Nederlanden aangesteld, eene betrekking,
die hij tot 1873 vervulde, toen hij, om zich uitsluitend aan
kunst en letteren te kunnen wijden, zijn ontslag nam. Kunst
bleef vooral niet de minste zijner zorgen, daar hij als vast lid
der Tentoonstellings-Commissie . in den Haag zich dagelijks onder
de Haagsche meesters van het penseel bewoog met dezelfde
geestdrift, als toen hij in zijn studententijd te Leiden met zijn
vriend J. K. J. de J o n g e teekende en aan kunst deed.
Na de verschijning van zijn „Rembrandt" (1863, 1868, 1877),
werd hij tot lid der Koninklijke Academie van Wetenschappen benoemd (1872), tot „Associe de la classe des beaux
arts" der koninklijke Academie van Belgic (1873), en tot lid
van het Nederlandsche college van Rijksadviseurs voor Geschiedenis en Kunst (1873-1878). Zijne werkzaamheid vermenigvuldigde zich trots het ontslag uit zijne betrekking als SubstituutGriffier bij den Hoogen Raad. Juist daarom kwam hij op de
gelukkige gedachte (1873) ter verademing met een drietal tochtgenooten (zijn ouden vriend Mar ti n us N ij h o f f en de heeren
Dr. Alp hons Willems en Van Trig t uit Brussel) een uitstapsreisje te doen naar Londen. Daarbij kwam V o s ma e r' s
vurige begeerte in het Britsch Museum de overblijfselen te zien
van wat het Parthenon te Athene eenmaal schoons en heerlijks

1) Guldens-Editie. Zie de lijst der „W erke n."
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aan beeldhouwwerk had bezeten, ternauwernood gered door een
Britschen Gezant bij de Porte, Lord Elgi n.
De oude liefde voor Grieksche kunst en letteren blaakte op
nieuw het hart van onzen Vosmae r, als in de dagen toen Rector
B a x voor zijne Haagsche jongeren sprak. Hij had een stout plan —
zoo als men van hem gewoon was — opgevat. Hij wilde H o m er us in Nederlandsche hexameters vertolken. Hij had reeds
proeven genomen en zich de eigenaardige taal der Homerische
zangen in het Nederlandsch duidelijk afgebeeld. Hij leefde in
een Homerischen dampkring en verlangde naar eene nauwkeurige studie der overblijfselen van Attische oudheid en kunst,
voor zoover die te Londen in het Britsch Museum werden
bewaard.
Na zijne terugkomst uit Londen was zijn eerste werk zijne
reisindrukken in verrassend schoone hexameters uit te storten.
Zijne „Londinias" (1873) begint aldus :
,,Muze, bezing mij den tocht van het viertal manners uit Neerland
„Over de schuimende zee, naar de rossenbedwingende Britten.
„Velerlei zeeen bevoeren z' en kenden al menige landstreek,
„Talen en zeden: Neaules en Porthmos, wijze verspreiders
„Aller geleerdheid: verder Olimos, zeldzamen boekschat
„Zamelend; hen vergezelde de kunstdoorvorscher Aloopex."

Zoo gaat het voort, zoo wordt de zeetocht beschreven naar
„de machtige stad van de vorstlijke weduwe Nike"; zoo het
„warnet van straten na straten," den „brugrijken Theems," dan
„'t elektrische draadwerk,
„Dat met zijn strepen de ruimte doorlijnt als een reuzig muziekblad,"

eindelijk het offer der reizigers aan de Goden vermeld, als zij
genieten het „beste der runderen," „plengend den gouden
Oporto."
Niet minder aantrekkelijk is de beschrijving van den Londenschen Zondag, als:
„het reizende viertal,
„Donkergelokte ()limes, Neaules de ijlende snelvoet,
„Porthmos de oudheidsvriend, en de kunstdoorvorscher Aloopex"

naar Richmond trekken, als 01 lmos (Dr. Alp hon s W il1 e m s) klaagt over „soep van een koestaart," en Aloopex
(Vo s m a er) luidde de kunstwerken van Hamptoncourt-castle
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prijst. Het schoonst is het bezoek aan „het huis van Athena,"
(Britsch Museum) geschilderd. Het optreden van A thena
zelve, in de „gelijkenis van eene der maagden van 't land,"
is verrassend en geestig, niet minder de toorn van P o s e i d o o n
bij de reis naar huis.
„L o n d in i a s" is de vrucht eener zeldzame belezenheid in.
de Homerische zangen, gehuwd aan den meest modernen humor in de schildering van het tegenwoordige Londen. V o sm aer was allergelukkigst gestemd, toen hij dit kunstwerk ontwierp en voltooide. „L o n d i n i a s" behoort tot het schoonste,
wat uit zijne pen vloeide. Vinding, verzen, schildering, 't is alles
even buitengemeen als welgeslaagd ; een kunstwerk van blijvende waarde, dat spoedig drie drukken beleefde.

VI.
Weinige schrijvers mochten vrijmoedig beweren, dat het hun
werk sempre crescendo ging. Men moet aan Vosmaer dit
uitnemend voorrecht toekennen. Terwijl hij met groote krachtsinspanning, maar rustig en zonder overhaasting, zich aan de
vertolking der I 1 i a s zet, vat hij plotseling vuur voor een
hoogst gelukkig plan van den kunstlievenden uitgever A. W.
S ii thoff te Leiden. Deze bezat den zeldzamen moed om een
Oostenrijkschen graveur van den eersten rang, Prof. William
U n g e r, uit te noodigen naar Nederland te komen, om de meesterstukken van Frans Hal s uit het stedelijk museun te Haarlem door zijne etsnaald te verduizendvoudigen. V o s m a e r was
de aangewezen man, om bij de voortreffelijke etsen van W i 1liam Unger een kernachtig woord te spreken en het genie
van meester Hals te verklaren.
Etsen — Vosmaer had juist (1873) 1) zijn loflied op
„A q u a -F o r ti" gezongen :
,Weet gij wat etsen is ? — Het is flaneeren
,Op 't koper ; 't is in 't zomerschemeruur
,Met malsche vedelsnaren fantazeeren ...... "

Het is onnoodig voort te gaan, heel letterkundig Nederland
kent dit juweeltje. De levensbeschrij ver van R e m b r a n d t zou
1) ,N ederlandsche Spectator," 1873, b1.62. (Later dikwijls herdrukt).
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zich gaarne naast William Unger plaatsen, om den lach van
Frans Ha 1 s niet alleen door de etsnaald van zijn kunstbroeder
maar ook door zijne eigen kunstvaardige pen te verheerlijken.
„De lach van Frans Hal s," zegt V o s m a e r, „klinkt in allerlei
„tonen en schakeeringen door de geheele bende (der zeventiende
„eeuwsche schilders) heen ; bij B r o u w e r, A d r i a a n van 0 s„tade, Jan Steen, Dirk Hals, Esajas van de Velde en
„Buitewech. Hij klinkt nog, waar Palamedes, Le Ducq,
„en M e t s u de deftiger lieden bij het klavecimbel laten courti„seeren of een fijnen roemer laten bieden door de vertrouwde
„dienstmaagd ; waar Jan van der Meer zijn in het citroen„geel of fletsch blauw gekleede meiskes schildert, die zich door
„een vendrig of hopman laten vrijen; waar H i o b B e r k h e y d e
„een Lichthart zich doet vlijen naast de eene of andere M o o y„A el, en waar M a e s vertoont hoe in salet en keuken tege„lijk de minne thuis is.”
„Etsen naar Frans Hals” met de studie van Vosmaer
(1874) over den grooten Haarlemschen meester i ) — in drie
talen, Fr an sc h, En gels ch en Duitsch, vertolkt — is eene
der schoonste prachtuitgaven in Nederland, Waarmede de heer
A. W. S ij t h o ff zonder vrees tegenover de beste vreemde uitgevers kan meédingen. Het spreekt daarom vanzelf, dat V o sm a e r, die nu inmiddels de vertaling van de I 1 i a s had voltooid, die er naar streefde zijn Nederlandschen H o m e r u s met
de schoonste platen naar antieke vazen, naar Godenbeelden uit
de musea te Napels, te Rome, te Florence, te Weenen en te
Leiden te versieren, zich opnieuw wendde tot den Leidschen
uitgever, die in de jaren 1878-188o Vosmaer's I 1 i a s als een
kostelijk prachtwerk in het licht zond.
Vosmaer mocht met de grootste voldoening op dezen, na
jaren van inspanning, voltooiden arbeid terugzien, zelfs toen
„de Gid s” (1879) en zijn woordvoerder in dezen, Prof. S. A.
Nab e r, er vrij wat op hadden of te Bingen. Deze laatste had
eene school vertaling gewild, waarin ieder lettergreep verantwoord ware, Vosmaer verlangde eene dichterlijke te geven.
Prof. S. A. Naber maakt aanmerking op vrijheden, die de
vertaler zich veroorloven moest, 't zij in het belang der schoon1) Een herdruk van dit meesterlijk artikel komt voor in no v e r g uns t,
Schetsen en Studien door Mr. C. Vosmaer,” Leiden, A. W. Sijthoff, 1882, bl. 85-156.
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heid zijner verzen, 't zij gedwongen door het Nederlandsch
taalgebruik. De strijd tusschen poezie en philologie kwam hier
in al zijne hevigheid te voorschijn. De dichter wenschte bid
den lezer de snaren van gevoel en schoonheidszin te doen
trillen, de beoordeelaar wil diepere kennis van de jongste tekstcritiek en letterlijke vertaling. Intusschen verdedigde V o smaer zich kloek en gepast in den „S pec tat o r" (1879, „H omeros en Kri ti ek,") zich willig latende terecht wijzen door
den Graecus, maar hem de bevoegdheid betwistend op dichterlijk en aesthetisch gebied zoo beslissend meé te spreken.
Doch ook van deze critiek heeft V o s m a e r de beste vruchten
geplukt, daar hij zich van 1879 tot op zijn flood voortdurend
inspande, om de vertolking zijner Ilias zoo volkomen mogelijk
te maken. Om een bewi.js te geven, dat bier niets te veel is
gezegd, leze men aan den voet dezer bladzijde de zeven eerste
hexameters van den eersten zang volgens de eerste en volgens
de tweede redactie 1). En dan volgde de vertaling der 0 d u s s e e,
die in 1889 compleet werd.
Wat zeer weinigen bij de uitgaaf van Ilia s en 0 d u s s e e
voor mogelijk hielden, geschiedde : de Ilia s werd herdrukt, er
verscheen zelfs een schooluitgaaf (1886) en in 1902 zag de zesde
druk het Licht. De Oduss ee beleefde tusschen 1888 het jaar
der verschijning en 1899 drie drukken.
Van den 2 6ste n Maart 1874 tot 4 Augustus 1883 placht V o sm a e r in het Haagsche nieuwsblad, „Het V ad e r 1 an d" op
onbepaalde tijden een „feuilleton" te schrijven, onder den titel
1) Eerste redactie (1878):
,,Zing ons den wrok, o godin, van Achilles den zone van Peleus,
„d' Onheilvollen, die over d' Achaiers duizenden smarten
„Bracht, en ten Aides zond veel dappere zielen der helden,
„Doch hen zelven ten prooi liet blijven der bonden en buit gaf
„Aan 't roofvogelenheer — DM deed Zeus' wil het vervuld zijn —
„Sedert den dag waarop zich door twist vijandig verdeelden
„Atreus' zoon de regeerder des yolks en de godlijk' Achilleus."
Tweede redactie (1885):
„Zing ons den wrok, o godinne, van Peleus' zone Achilleus,
,,D' onheilvollen, die rampen bij duizenden over d' Achaiers
„Bracht en ten Aides zond veel dappere zielen der helden,
„Doch hunne lijken aan honden en allerlei roovende vogels
„Gaf tot een prooi — want zoo kwam daar Zeus' wil tot vervulling —
„Sedert den dag, dat het eerst zich door twist vijandig verdeelden,
„Atreus zoon de regeerder des yolks; en de godlijk' Achilleus."
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„E en en a n d e r." Vooral in 1874 sprak hij daarin over M u 1t a t u 1 i met vurige bewondering en treffende geestdrift. Deze
artikelen werden aanstonds verzameld in een afzonderlijken bundel door den uitgever van M ultatuli ' s werken (G. L. Funk e)
onder den titel : „Ee n Z a a i e r," maar gaven tevens aanleiding
tot het bekende tegenschrift van D r. J o h. van Vloten:
„Onkruid onder de tarwe, letterkundige karak terstudie" (1875).
Na zooveel inspanning en zooveel moeite, vooral na voltooiing
van den Ilia s, maakte V o s m a e r in het voorjaar 1878 het
plan, om een lievelingswensch van jaren in vervulling te doen
gaan. Hij wilde Italic zien. Van zijn knapentijd af, toen hij het
Haagsche gymnasium bezocht, tot op rijpen rnanlijken ouderdom
had hij altijd heimwee gevoeld naar Italie, voor hem inzonderheid belangrijk als het vaderland dier Re n ai s s a n ce (XIV, XV,
XVI eeuwen), aan welke de onsterfelijke verdienste toekomt
bijna alles gered te hebben, wat heden nog in onze handen is
van Latijnsche en Grieksche letteren. Eindelijk werd deze wensch
vervuld. In gezelschap van zijn trouwen vriend M a r ti n us
Nij hoff ging hij in het begin van April 1878 op reis, het
heilige land der classieke letteren en kunst van het Noorden
naar het Zuiden bezoekend, om tegen Juni naar den Haag terug
te keeren, en den S p e c t a to r-vrienden met fonkelende oogen
en trillende stem te verhalen van het overstelpend, onvergetelijk, zonnig en zalig Italic.
Een kort uitstapje naar Londen had een bijna volmaakt kunstwerk : „L o n di n i a s" in het leven geroepen, welke zoude de
letterkundige vrucht zijn dezer reis naar Italic? In den beginne
deed Vosmaer wachten. Eindelijk verraste hij zijne lezers met
den bekenden roman „A mazon e." Dat „A mazon e" een
merkwaardig, uiterst merkwaardig boek is, blijkt vooreerst hieruit
dat het, na in November 188o verschenen te zijn, reeds in Februari
1881 voor de eer ste maal, in 1882 voor de T we e d e en in 1888
voor de de r de reis herdrukt werd en in 1900 een z e s d e n druk
beleefde; dat het in 1883 in het Fransch, in 1884 in het Duitsch en
in het Engelsch vertaald werd ; maar in de tweede plaats toont ook
de strijd van voor- en tegenstanders, dat „Amazon e" eene groote
letterkundige gebeurtenis mag genoemd worden. Terwijl aan de eene
zijde „A mazone" eene „populaire aesthetiek in gesprekken"
werd geoordeeld, roemde men aan de andere des schrijvers

CAREL VOSMAER.

331

diepen, psychologischen blik in de ontwikkeling zijner hoofdpersonen : Ma rcia n a, A ism a, A s k ol. Het is waar, dat in de
eerste plaats de schildering van Italie met ongemeenen gloed en
pracht van verven is voltooid. Tot de beste bladzijden in dit
opzicht behooren : de schildering der jonge Italiaansche moeder
te Paestum (bl. 24, 25); de tocht naar Capri (bl. 33-35);
Napels (bl. 5o); de Monte Pincio te Rome (bl. 159): het Amazonebeeld van het Vaticaan (bl. 158) ; het Romeinsche feest in.
Askol's atelier, schildering van een feest door den auteur bijgewoond in de werkplaats van den Duitsch-Amerikaanschen
beeldhouwer Ezekiel r) (bl. 184-187); en de weg naar Tivoli
(bl. 2 15, 2 16). In de tweede plaats komen uiterst fraaie didactisch-aesthetische uitweidingen, een schat van schoone gedachten
als parelen uitgestrooid te midden der gesprekken zijner helden,
zooals de excursus over de Amazonen (bl. 167, 168); over de
Japansche kunst (bl. 2 I2) ; over de levenswijsheid van H or atius (bl. 228, 229) en vooral de vergelijking tusschen Rafael
en Michael Angelo (hi. 278-281).
Het personeel in „A ma z on e" is zeer klein : Si wart Aism a,
een Friesch-Nederlandsch schilder, mevrouw M a r c i a n a van
Buren, Jhr. Dr. Quirinus van Walborch, Ada Ebers,
Signor S a 1 v ia ti en de Amerikaansche beeldhouwer A s k ol.
Het gaat met dezen als met de kloekste helden en heldinnen
van S c h ill e is treurspelen, zij hebben te veel van den fijnen
geest huns dichterlijken vaders geerfd. Daarom dwaalt men ten
hoogsten, wanneer men in deze scheppingen van Vosmaer's
hand historische personen poogt te herkennen. Ai s m a, A s k o 1
en M a r c i a n a drukken maar zelden den vasten bodem der
historische werkelijkheid. Zij, die in A i s m a onzeii vroegeren
landgenoot Alma T a d e m a meenen te herkennen, dwalen evenzeer. A i s ma spreekt de aesthetische overtuiging van den auteur
uit, die in vele opzichten overeenstemde met de kunstbeginselen
van Alm a T a d e m a. De heer Van Walborch fluistert ons
bescheiden de hoofdstellingen zijner classieke, Horatiaansche
wereldbeschouwing in het oor, die de schrijver ook misschien
gaarne als de zijne zou hebben onderteekend. En nogmaals
is het hier : aangezichten der verbeelding met neuzen der
herinnering, schoon der verbeelding het leeuwenaandeel toekomt.
1) „Carel Vosmaer"in „Cle(n)Leeswijzer"vanMei 1885 (doorB.v.H.).
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Voor „A mazon e" schreef Vosmaer enkele dier hoogst
oorspronkelijke verzen, in vrije maten, zweemend naar de choren
van het Grieksche treurspel, die hij reeds van tijd tot tijd in
den „S p e c t a t o r" vooruitzond I). Juist in dit vak, schijnt het
mij, ware nog veel van hem te wachten geweest daar hij de
kunst van Nederlandsche hexameters te schrijven tot betrekkelijke volmaaktheid gebracht had. Zijne jambische strophen, vrij
en hoogst ongedwongen op het papier geworpen, onder bezieling der Olympische dochters van Mnemosyne, bezitten
iets buitengemeen aantrekkelijks 2) In „A mazon e" treft men
een lied op Carrara en zijne marmergroeven aan, dat tot de
best geslaagden dezer soort behoort, al ware het maar om deze
weinige regelen :
„O, schoon zijn reeds u ongerepte vormen,
„Carrara's grijze rotsen, kantig en gepunt
„In helling, zwelling, buiging, golvenlijn
„Gebogen. Op uw toppen snceuw en om uw voet
„Olijven, ligt daar tusschen 't hemelblauw
„En 't blauwe meer uw blanke schoonheidsbron,
„Juweel in lapis lazuli gezet."

De reis in Italie ontwikkelde bij Vosmaer zoo mogelijk
nog meer den neo-Helleenschen geest, die hem op hoogst
eigenaardige wijze van onze levende letterkundigen onderscheidt.
Eene schoone proef zijner in Italie tot daden geprikkelde kunstvaardigheid gaf hij (1882) in zijne : „N a nno eene Grieksche
Idyl le."
Het groenende eiland Melos, heerlijk Eden, fonkelt als. een
smaragd in de zilveren Aegaeische zee. De bewoners zijn
van Dorischen bloede, hun koning heet A r i s t o s. Als eene
andere Nausikaa treedt des konings eenige dochter N a n n o
de lieflijke maagd, op wier zacht welriekende wangen
7, • • • .
„Nog pas zestien malen de rozen vernieuwden Naar jaarbloei,"

naar het strand, om een morgenoffer aan de bronnymf te
brengen. Zij ontdekt een schipbreukeling, N a u k rat e s, en
brengt hem als een anderen 0 d u s s e us naar haren vader. N a uk r a t es is heerscher van Salamis en heeft zich in zee geworpen,
1) Later verzameld in „V o g e 1 s," I en III.
2) Tot proef leze men: „IRaapt al kogels" — „Tarquinius Superbus" en „De bron van 'tkwade" in: „Vogels," I en III.
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om aan Phoenicische roovers te ontkomen. Een schip van de
Grieksche kust brengt N a u k r a t e s' zoon, N i k i a s, uit Salamis
naar Melos. Aphrodite, wier goddelijke schoonheid zich in
het beroemde beeld op Melos openbaarde, doet de harten van
N a n n o en N i k i a s blaken. De jonkman zegt der maagd,
dat hij dichter is, en zijne zangen bewijzen, dat hij een gunsteling is der Olympische Muzen. In verrukking stemt N a n n o,
die den jongeling als krijgsheld had willen zien schitteren den
dichter toe:
„Wat Helios' stralen aan d'aarde verleenen,
,,De bezieling tot leven en schoonheid,
,,Dat doet poezie in het menschelijk hart."

V o s ma e r noemde zijn uitstekend geslaagden arbeid eene
„idylle." Misschien is „N a n n o" nog iets anders, daar zijn kleine
roman in verzen meer aan Xenophon van E p h es e en aan
L on g u s verwant is, dan aan T h e o c r i t u s. Met oordeel kiest
Vosmaer Melos, de kust, van welke eenmaal Fransche matrozen onder den admiraal D u r m o n t d' Ur v ill e het onsterfelijk A ph r o d i t e-beeld naar het Louvre-paleis brachten. Nanno
en N i k i a s, elkander in de armen zinkend, onder den bezielenden
invloed der uit de golven gestegen Godin, vinden in de zilverblauwe grot — eene herinnering aan 's dichters Italiaansche
reis — aan Melos' kust het tooverwoord, dat hunne harten ontsluit. Aphrodite's gebod doet den jongeling bij de lauweren,
die hij in den wedkamp met zijne liederen vergadert, ook het
hart winnen van N a n n o.
Vosma e r heeft eene buitengewone vaardigheid in het gebruik
der Grieksche metriek aan den dag gelegd. Zijne behendigheid
in het hanteeren der ernstige dactylen, spondaeen en trochaeen
is even verrassend als het buitengewoon talent, dat hem in
staat stelt met gelijke gemakkelijkheid in vroolijke anapaesten,
jamben of choriamben te schrijven. Dat was van den vertolker
der Homerische epopaeen te verwachten. Gedragen op den
vorstelijken maatslag van Ili a s en 0 d u s s e e, moest zijn geest
zich voortdurend vermeien in den statigen voetstap van den
Muzenaanvoerder Phoebus - Apoll o. Hij droomde bij den
klank van dubbelfluiten, tamboerijnen en cimbalen, en schreef
zijne Helleensche versmaten met benijdenswaardige zoetheid
en kracht.
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En terwijl hij aldus zijn vaderland gestaag met nieuwen
kunstarbeid verrijkte, terwijl hij nogmaals met zijne echtgenoote
en dochter eene reis naar Italic volbracht, terwijl hij zijne
meesterlijke vertolking der 0 d u s s e e voltooide, en een nieuwen
bespiegelenden roman over kunst en wijsbegeerte begon to
schrijven, leed hij in het laatste jaar zijns levens (1888) aan
eene slepende maagkwaal, die hem echter bij wijlen rust liet,
zoodat hij dan weder met nieuwen levenslust bemoedigd aan
den arbeid ging. Steeds bleef hij als Flan or getrouw op zijn
post, meestal wekelijks in zijn „S p e c t a t o r" ijverig kampend
voor zijne Helleensche levensopvatting. Als alle edele geesten die
door rijkdom van gemoed en verbeelding schitteren, had hij
zijne heiligdommen lief tot eenzijdig , wordens toe. Dat de star
van Hellas in zijne oogen alle kerkkronen had overstraald,
bleek bier en daar, waar hij kerkelijke ijveraars op zijn weg
ontmoette. Doch zijne stem klonk zoo rustig, dit alles geschiedde
met zooveel smaak in den vorm en zooveel waardigheid in den
toon, dat hij pijnlijk verrast werd, toen hij bemerkte, hoe weinig
zijn voorbeeld gebaat had voor enkele jongeren, die hem eenmaal
gevleid hadden, en nu, bij eenig verschil van meening, met
boersche ruwheid verguisden.
In Juni 1888 vertrok hij naar Montreux tot herstel zijner
gezondheid, maar keerde niet terug. Met Letitia Elizabeth
Landon mocht hij zeggen :
,,Alas ! Hope is not prophecy ! We dream,
„But rarely does the glad fulfilment come —
,,We left our land, and we return no more !"

Eene algemeene deelneming openbaarde zich, toen den 14 Juni
de tijding van zijn verscheiden kwam. Heel Nederland treurde.
De meeste vrienden en vereerders spraken een woord van rouw.
Zijn vriend Dr. M. F. A. G. Campbell riep hem in den
„Spectator" (i6 Juni) het „Ave pia anima!" toe. In een
volgend nummer van dit tijdschrift schreef een ander vriend,
P. A. M. Boele van Hensbroek, „Vlugmaren"als Vosmaer over V o s m a e r, een uitstekend artikel. Een zijner oudste lettervrienden A r n ol d I s i n g Sen. wijdde hem een afscheidsgroet in de „Oprechte Haarlemsche Courant" van 15 Juni.
Daarna kwam een fijne waardeering van Flan or's talent
door Allard Pierson in het Weekblad „de Amsterdammer"

CAREL VOSMAER.

335

van 17 Juni, en steeds ging het voort, daar alien, die hem vereerden, een woord wilden spreken : Johan Gram in het „H a ndelsblad" van 15 Juni, J. Margadantin „HaagscheStemm en" van 3o Juni, J. G. S(ac hse) in „E i g en Haard" van
3o Juni, Taco H. de Beer in „de Portefeuille" van 16 Juni,
J. H. Rossing in „de Lantaar n" van i5 Juni, Mr. J. N.
van Hall in „de(n) Gids" van z Juli, Van Loghem in
„Nederlan d" van I Juli — en dan nog zoovele anderen,
waarbij Gerard Kelle r, zijn oude voorganger als F 1 a n o r,
niet mag vergeten worden.
Het was eene uitmuntende daad van Vosmaer's vriend
A. W. S ij th off, om eene verzameling van al deze en nog veel
meer dergelijke korte schetsen over V o s ma e r 's verdiensten,
na zijn flood aan hem gewijd, bijeen te brengen en uit te geven
met een portret en eene afbeelding van zijn studeervertrek.
Alles ademt hartelijke bewondering in dit „In Memo r i a m"
met eene enkele uitzondering — een ziel-, maat- en stijlloos
sonnet uit „d e (n) N i e u w e (n) G i d s." Er is hier eene zeer opmerkelijke bloemlezing van velerlei juiste en vriendelijke oordeelvellingen, die al te zaam, de uitzondering ter zijde schuivende,
telkens op nieuwe wijze herinneren aan het bitter verlies, door
ons yolk en onze letteren geleden.
Te Montreux-Territet ligt op het kleine kerkhof onder schilderachtige cypressen de marmeren steen, die zijne asch drukt.
En ook op Nederlandschen bodem werd hem door zijne talrijke vrienden eene waardige herinnering gewijd. Geheel in zijn
geest ontworpen, werd in de Scheveningsche boschjes even voorbij
de Kerkhoflaan een monument opgericht, een watergevende zuil,
waarboven zich de witmarmeren buste Van V o s m a e r zich verheft.
Zijn beste gedenkteeken blijft ons evenwel de reeks zijner geschriften, nu onlangs vermeerderd door zijn onvoltooiden roman „I nw ij di n g," ter perse gelegd door zijn zoon Dr. G. C. J. V o sm a e r, die met „Kinderlijke pietas" zoowel den roman als de vertaling van de Odussee uitgaf met de verklaring, dat hij „het Handschrift trouw gevolgd had," daar hij vond „dat men bij de uitgave van posthume werken v66r alles groote pieteit moet uitoefenen."
Wat de laatste aangaat, reeds werd door een volkomen bevoegd rechter 1) aangetoond, dat de voortreffelijke eigenschap1) Dr. A. H. G. P. van den Es, in den „Nederlandsche(n) Spe-cta tor" van 1 December 1888.
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pen, die Vosmaer 's Ilia s kenmerkten, ook in zijne 0 dussee
worden teruggevonden — hetzelfde meesterschap over de taal,
dezelfde heerschappij over de maat, dezelfde geest van critiek.
Daarenboven „de statigheid van de Grieksche verzen wordt
volkomen geevenaard door de vertaling van V o s m a e r."
Zijne „I n w ij ding" is de vrucht zijner laatste reis naar
Italie. Aandoenlijk klinkt de opdracht aan zijne dierbare vrouw
en kinderen, alsof hij zijn laatsten wil uitsprak : „Aan u, zij
„slit boek gewijd ! Gij vindt er in, wat wij beleefd hebben ;
„menschen, natuur, begrippen, ons lief; velerlei in den geluk„kigen huiskring in scherts of ernst besproken ; familiegeheuge„nissen, gewijd door traditie en pietas ; en daarbij lien per„soonlijken stempel, die, mocht het zijn, eene welgevallige herin„nering nalate.”
Het boek is niet voltooid. Toch is het een geheel, omdat
men terstond begrijpt, wat de auteur zich had voorgenomen.
Een reizend, jonggehuwd paar, dat Zwitserland en Italic bezoekt, en zich met alles bezighoudt, wat beschaafde en smaakvoile jongelieden belang kan inboezemen, zoo ongeveer zou de
inhoud kunnen omschreven worden. Vooral de eerste hoofdstukken zijn wonderschoon. De briefwisseling tusschen G u a 1 th e r u s van A r k e l van Olt-Veluwe en zijn kleinzoon Frank te
Smyrna winnen het hart van ieder onpartijdig lezer. De grootvader herinnert aan den edelen persoon van des schrijvers
vader. Frank schijnt meermaal de plaats van V o s m a e r zelf
in te nemen. Frank en Sietske muntten uit door belangstelling in alles, wat verheft en adelt. De korte geschiedenis voor
hunne verloving is een meesterstuk op zich zelf. Hun wijsgeerige
aanleg wordt gekenmerkt door eene vurige liefde voor ideale
schoonheid, naar het wetboek der Helleensche aesthetiek. De
reis door Zwitserland en Italic geeft aanleiding tot de rijkste
beschouwingen over on smodern leven. Nederlandsche, Engelsche,
Italiaansche personen van allerlei slag worden met scherpe en
schoone omtrekken geteekend.
Hoe jammer, dat de hand, die deze opwekkende bladzijden
schreef, plotseling verstijfde 1
Vosma er verheugde zich in de voile kracht zijner gaven
van geest en gemoed, toen hij plotseling heenging.
Hij beloofde nog zooveel . . . .
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Vosmaer stond aan het hoofd der nieuwe Nederlandsche
Renaissance, die tevens volkomen modern is in haar str ev en naar waarheid. Geen Jupiter en Venus meer bij . de
Grieken — Zeus en Aphrodite alleen ! Geene alexandrijnen
ter vertolking van H o m e r u s ! Het geheele tuighuis der Grieksche
metriek werd leeggeplunderd, het middeleeuwsche rijm voor de
behandeling van classieke stoffen over boord geworpen. Daarenboven streefde de nieuwe R en a i s s a n c e naar wetenschappelijke
juistheid in de schildering der bijzonderheden van het huiselijke
en openbare leven der Grieken. Zij legde zich toe op de studie
der archaeologie, en benijdde Alma T a d e m a zijne lauweren.
P. L. Courier, A. Chenier, P. van Limburg Brouwer,
Hamerling, Ebers, Leconte de Lisle en Vosmaer zijn
de hoofdvertegenwoordigers dezer moderne R e n a i s s a n c e. Hun
Naturalisme is volkomen Grieksch, en gruwt van elk ander, hoe
ook genaamd. Zij deinzen terug voor de ruwheden, de leelijke
woorden en de leelijke zaken, de ontzettende waarheid der nieuwe,
Naturalisten in den Franschen roman. Zij kiezen eene Grieksche
mis e- en -s c e n e, om de azuurkleur van Hellas' lucht en golyen te huwen aan de hemelsblauwe droomen van hun aesthetisch
Hellenisme.
Bovendien streefde V o s ma er heel zijn leven lang naar eene
nauwere vereeniging van Wetenschap en Kunst. Hij
betreurde het, dat de mannen, die rechten en staatswetenschappen beoefenen, vreemd blijven aan de letterkundige en aesthetische beschaving van hun tijd; dat de mannen der litteraire
studien hunne h um an i o r a begrenzen binnen wetenschap zonder kunst; dat zij eene kaste vormen, die vakstudie beoefent.
De letterkundige wetenschap door kunst te adelen en te verheffen,
de kennis te laten medewerken aan de aesthetische voortbrenging, heette bij hem nooit dilettantisme. Hij wilde niet beletten,
dat men taal en letteren als wetenschap behandelt, en erkende
er het hooge nut van, maar hij waarschuwde er voor — en dit
teekent hem ten slotte volkomen — dat bij velen de samensmelting van aesthesis en wetenschap wordt belemmerd, dat
de letteren en de kunsten beroofd worden van hun onmisbaren,
classiek-wetenschappelijken grond, en dat aldus wetenschap en
kunst gevaar loopen van elkander op den duur te vervreemden.

TEN BRINK. N.-N. Letteren II.
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1849. (Eerste opstel in proza :) „Schetsen uit het Haagsche
bosch" in den „(Leidschen) Studenten-Almanak voor het
jaar 1849. Leyden, J. H. Gebhard & Comp. en Jacs.
Hazenberg Corns. Zoon."
185o. Plaat op het Staatsexamen getiteld : „Te zijn of niet te zijn."
Op steen geteekend door J. K. J. de Jong e, steendruk van M i e1 i n g, 's-Gravenhage, 1850. (Uitgever : Pickhardt).

1852. „Jongensrampen. Schetsen met bijschriften. Twaalf steendrukplaten." Te 's-Gravenhage bij K. Fuhri, 1852, gr. 8°.
De twaalf steendrukplaten zijn alien geteekend „V (o smae r) Inv..
et Lith."

1856. „Eene studie over het schoone in de kunst." Amsterdam,
J. C. Loman Jun. 1856, 12°.
1859. („Nederlandsche Kunst. Photographieen met letterkundige
bijdragen"). „Het stadhuis te 's-Hage, bij eene teekening
van C. Spri nger met letterkundige bijdrage van C. V o sm a e r." Haarlem, J. J. Weeveringh, 1859, gr. fol.
186o. Eenige schetsen." Amsterdam, J. C. Loman Jun. 186o, post 8°.
Herdruk van opstellen in „Nederland."
„Vonken uit den Haard" in jaargang 1856.
„Twee Kunstenaars" in jaargang 1857.
„Een oude strijd" in jaargang 1857.
„Bladen uit een Levensboek" in jaargang 1857.
Uit den „Almanak voor het Schoone en Goede," 1859.
„Van twee Koningskinderen."
Uit de „Aurora," 1860.
„Eene preek in 1629."

1863. „Rembrandt Harmens van Rijn. Ses precurseurs et ses
annees d'apprentisage." La Haye, Martinus Nijhoff,
1863, roy. 8°.
Deze uitgaaf is als het eerste deel aan te merken van het boek,
later verschenen onder den titel :
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1868. „Rembrandt Harmens van Rijn, sa vi-: et ses
oeuvres." La Haye, Martinus Nijhoffo 868, roy. 8°.
(met facsim. der verschillende handteekeningen van
Rembrandt en eene ets van Jan Weissenb r u c h naar eene teekening van J o s. Israel s.)
1877. Seconde Edition (van het eerste en tweede deel)
„entierement refondue et augmentee," La Haye,
Martinus Nijhoff, 1877, imp. 8°.
1864. „Het nationaal gedenkteeken van Nederlands herstelling.
(Een beroep op de Algemeene Vergadering, die daaromtrent een voordragt moet doen aan haren Vorstelijken
Voorzitter.)" 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1864, gr. 8°.
1864. „Eenige geschriften over het nationaal gedenkteeken.
Overgedrukt uit „de(n) Nederlandsche(n) Spectator."
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1864, post 8°.
1868. „De Schilderschool. Levensschetsen en Kunstwerken van
eenige meesters uit de Hollandsche en andere Scholen.
Uitgegeven onder redactie van C. V o s m a e r." Haarlem,
A. C. Kruseman, 1868, 4°. Met houtgravuren tusschen
den tekst.
Hierin opstellen van Mr. C. V o s m a e r over : A. van Ostade. —
A. Mategna — W. van de Velde. — L. da Vinci. — A. G. Descamps. —
Cl. Lorrain. — Gericault. — P. Veronese. — Salvator Rosa. —
H. Goltzius.

1872. „Vogels van diverse pluimage." Leiden, A. W. Sijthoff,
1872-1875, 3 dln., roy. 8°.
I. Beelden en Studi'en.
II. Novellen.
III. Gedichten.
Nieuwe uitgaaf, 1879, aldaar, bij denzelfde.
Derde druk, aldaar bij denzelfde, (1885), kl. 8°.
Vierde druk. Met photogravures naar teekeningen van C h. R o c h u ss e n. Aldaar 1892, gr. 4°.
Vijfde druk. Aldaar 1896, post 8°.
Zesde druk. Met 20 ill. van C h. R o c h u s s e n. Aldaar, 1896, gr. 8°.
Herdrukken van opstellen uit den „Almanak voor het Schoone en
Goede," en uit „Aurora" tevens herdruk van „Eenige Schetsen"
in 1860 verschenen. (Zie 1860). Met nieuwe opstellen en voorredenen
vermeerderd.

1873. „Londinias." 's-Rage, Martinus Nijhoff, 1873, imp. 8°.
met gesteendrukten titel en zeven steendrukplaten van
den auteur in den tekst.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1877, imp. 8°.
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Derde druk, Leiden, A. W. Sijthoff, 1878, post 8°. Deze beide laatste
drukken zijn verrijkt met een nieuwen zang.
Van den eersten druk zijn twee exemplaren op perkament gedrukt,
thans in bezit der heeren Dr. Alph. Willems en Van Trigt te Brussel.

1873. „Les oeuvres de William Unger. Eaux-fortes d'aprês
les mattres anciens et modernes commentees par C. V o sm a er." Leide, A. W. Sijthoff, 1873-1878, fol.
1874. „Een Zaaier. Studien over Multatuli." Amsterdam, G. L.
Funke, 1874, post 8°.
Tweede druk, Rotterdam, Uitgevers-Maatschappij Elsevier, 1884,
post 8°. (Met nieuwe voorrede).
Herdrukt in de Verzamelde werken van M u 1 t a t u 1 i.

1874. „Etsen naar Frans Ha ls door W. Unger. Met eene
verhandeling over den schilder door C. V o s m a e r." Leiden,
A. W. Sijthoff, 1874, gr. fol.
Uitgegeven met Franschen, Duitschen en Engelschen tekst.
Vosma er's opstel over Frans Hals werd vertaald in het Fransch
door Prof. A 1 p h. Willem s te Brussel ; in het Engelsch door Mr.
Perrin te Londen ; in het Duitsch door 'Mevrouw J. Clan tPiepers (H o 1 d a) te 's-Gravenhage.

1879. „Vlugmaren." 's-Gravenhage, Henri J. Stemberg, 1879.
(Guldens-Editie).
1880. „Amazone." 's-Gravenhage, Mart. Nijhoff, 188o, post 8°.
(November).
Tweede druk, aldaar bij denzelfde, 1881, (Februari).
Derde druk, aldaar 1882 ; met eene opdracht aan Martinus Nijhoff
en eene teekening van L. Alma Tad em a.
Vierde druk, aldaar 1888, post 8°.
Vijfde druk. Aldaar 1892, 8°.
Nieuwe uitgave. Gall. door C h. Rochusse n. Aldaar 1893, gr. 8°.
Zesde druk. Aldaar 1900, 8°.
„Amazone" werd in het Fransch vertaald door E. G a c o n, (Paris,
Neufchatel, Geneve, Sandoz et Fischhacher, 1883), kl. 8°. ;
in het Duitsch door L i n a S c h n e i d e r met eene voorrede van
Prof. G. E b e r s, (Stuttgart, 1884, kl. 8°. ;)
en in het Engelsch door Miss E. J. Irvin g, (Londen, Fisher Unwin
1884, gr. 8°.) waarvan Brie Amerikaansche nadrukken te New-York
verschenen.

188r. „Onze hedendaagsche Schilders." 's-Gravenhage, Henri
J. Stemberg, 1881, gr. folio.
1881. (Israels, Mesdag, Bles, Bosboom, Alma Tadema).
1882. (Ten Kate, Rochussen, Bakker Korff, Bilders, Roelofs, de Haas,
•
van Trigt).
1883. (Bisschop, J. Maris, Sande).
1884. De uitgaaf werd voortgezet door Tj. van Holkema, Amsterdam,
(J. van Sande Bakhuyzen, Allebe).
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1885. (J. Ph. Koelman).

1881. „Vlugmaren." (Eerste vervoig) 's-Gravenhage, Henri J.
Sternberg, 1881. (Guldens-Editie).
1882. „Nanno. Eene Grieksche Idylle." 's-Gravenhage, Mart.
Nijhoff, 1882, 4°.
Tweede druk, Aldaar, 1883. 4°.
Derde druk. Aldaar, 1884, 8°.
In beide uitgaven eene titelteekening van Mr. C. V o s m a e r.
Vertaald in het Duitsch : „Nanno. Eine Idylle in antiker Form von
C. V. Aus dem Hollandischen iibertragen von Ann a C r o u s." Hamburg and Leipzig, J. F. Richter, 1888, 12°.

1882. „Over kunst. Schetsen en studien." Leiden, A. W. Sijthoff,
1882, gr. 8°.
(Herdrukken van verspreide opstellen).

1883. „Vlugmaren." (Tweede vervolg), 's-Gravenhage, Henri J.
Stemberg, 1883. (Guldens-Editie.)
1887. „Gedichten." Leiden, A. W. Sijthoff, 1887, post 8°.
1888. „Inwijding." Nagelaten werk van Mr. C. Vosma er. Uitgegeven door Dr. G. C. J. V o s m a e r. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1888, post 8°.
Tweede druk. Aldaar, 1889, post 8°.
Derde druk. Aldaar, 1896, 8°.

1891. ,,Gedenkboek." Met portret, Leiden,A.W. Sijthoff, 189 1 ,k1. 8°.
1898. „Te Meie. Verlangen. Twee gedichten op muziek gezet
door Anna V os." Rotterdam, W. F. Lichtenover 1896, 4°.

VERTALINGEN BEWERKT DOOR CAREL VOSMAER.
1873. „De ware geschiedenis van Jozua Davids. Uit het Engelsch van E. Lynn Linton." Leiden, A. W. Sijthoff,
1873, post 8°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1873, post 8°.
Derde druk, idem, 1874, post 8°.

1877. „Bonifacius." Naar het Duitsch van Mevrouw L in a
Schneider; (gedicht bij N i c o la i's oratorium Bonifacius).
's-Gravenhage, Mart. Nijhoff, roy. 8°.
1878-1880. „HOME ROS' ILIAS." Leiden, A. W. Sijthoff,
roy. 8°. met 24 platen.
Tweede druk. Aldaar, 1886, roy. 8°.
Derde druk, aldaar 1886. (School uitgaaf).
Vierde druk. Aldaar, 1894, 8°.
Vijfde druk. Met 24 platen. Aldaar, 1898, gr. 8°.
Zesde druk. Aldaar, 1902, 8°.
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1879. „De kunst voor ieder. Atlas der Kunstgeschiedenis ten
gebruike bij het onderwijs en eigen oefening, in school
en huis, tot kennis der kunst, der geschiedenis, der zeden,
zoowel als tot opheldering van het gelezene. Van de
oudste tijden tot het einde der i8de eeuw. Uit de Duitsche uitgave overgebracht door Mr. C. Vos ma e r."
Leiden, A. W. Sijthoff, 1879, lankw. 4°.
1883. „Geschiedenis der Bouwkunst in afbeelding. Uit den
Duitschen „Biller-Atlas zur Geschichte der Baukunst."
overgebracht door C. Vosmae r. Leiden, A. W. Sijthoff,
1883, roy. 4."
1884. „De kunst in het daaglijksch leven. Vrij naar het Engelsch van L. Foreman Da y." 's-Gravenhage, Mart.
Nijhoff, 1884, post 8°.
(Met oorspronkelijke opstellen en een vignet van den vertaler op
den band).
Tweede vertu. druk. Aldaar, 1886, 8°.

1888. „H OMERO S, DE ODUSSEE. Leiden, A. W. Sijthoff,
1888, gr. 8°.
Tweede druk. Aldaar, 1890, gr. 8°.
Derde druk. Aldaar, 1899, 8°.

BIJDRAGEN VAN CAREL VOSMAER ALS MEDEWERKER
IN DAGBLAD, TIJDSCHRIFT EN PRACHTWERK.
1848-1851. In den (Leidschen) „Studenten-Almanak" :
1848. eene plaat : „Studentenmijmering";
1849. eene plaat : „Uit Allerlei," geteekend door J. K. J.
de Jong e en C. Vosmaer;
1849. eene bijdrage in proza, getiteld „Schetsen uit het
Haagsche Bosch," zonder naamteekening bldz. 42—
50 ; een tweede bijdrage in proza, getiteld :,,A slumbering thought is capable of years" (visioen op het
Buitenhof in den Haag), zonder naamteekening,
bl. 147-158.
185o. eene plaat: „Vuurmijmeringen" ;
1851. eene plaat: „De aantrekkingskracht van Leiden
in 185o."
1855-186o. In het tijdschrift „Nederland":
eerste bijdrage: „Houten Oom," 18 55; --
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voorts : „Vonken uit den Haard," 1856; —
verder : „Bladen uit een Levensboek," 1867 ; — en
vele andere opstellen tot 186o, die verzameld werden in „Eenige Schetsen" (1860) en „Vogels van
diverse pluimage." (1872). -1856--1860. In het tijdschrift : „Konst en Letterbode :"
Eerste bijdrage : eene critiek over „Jan Steen, etude
sur l'art en Hollande" door Van West rh eene
en vele andere tot 186o.
1857-1866. In het tijdschrift: „De Gids" :
Eerste bijdrage : „Een woord over godsdienstige
kunst" — later in 1866 eene beoordeeling over de
„Aesthetica" van Dr. J. van Vloten.
1857-1876. In het tijdschrift: „De Kunstkronijk" :
Eerste bijdrage : „Eene bijdrage tot de geschiedenis
der Midden-eeuwsche kunst" ; later in 1863 : „Het
Museum te Haarlem" en andere kleinere stukken.
In de jaren 1875 en 1876 was Mr. C. Vosmaer
redacteur der „Kunstkronijk" en verrijkte hij dit
tijdschrift met vele korte opstellen.
1857-186o. In het tijdschrift: „de Tijdstroom" : —
Dit tijdschrift „gewijd aan Letteren, Wetenschap
en Kunst" werd door Mr. C. Vosmaer in vereeniging met G. Kell e r, A. I s i n g, Mr. W. v a n
de Poll, Tobias van Westrheene,J. J. Cremer
en J. B. Riets tap in 1857 opgericht. (Uitgaaf
der Wed. D. R. van Wermeskerken te Tiel). V o smaer begon met het eerste nummer, in 1858,
opstellen aan dit tijdschrift of te staan en wel
allereerst met eene critiek over Hofdijk's geillustreerde „Geschiedenis des Vaderlands" onder den
titel „Geschiedenis in schrift en beeld." In de jaren
1858 en 1859 bleef hij herhaaldelijk dit tijdschrift
steunen.
1859-1860. In den „Almanak voor het Schoone en Goede" :
eene allegorische-wijsgeerige novelle: „Van twee
Koningskinderen," en in 186o „Mona."
186o.

In „Aurora" — eene schets: „Een Pelgrimstocht
naar de Weddesteeg."

186o-1888. In den „Nederlandschen Spectator" :
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Dit tijdschrift werd in 1856 gesticht door den Ouden
Heer Smits (Dr. M. P. Lindo — uitgaaf van D. A.
Thieme te Arnhem.) Zie boven Deel II, bl. 212-217.
In den „Ned. Spect." heeft Vosmaer van 186o-1888
ijverig meegewerkt, beginnende in 186o met „Een brief
van Bamboots" (18 Febr. 186o) en „de Schilderijen in
het Raadhuis te 's-Gravenhage" (3o Juni 186o), totdat
hij in 1864 nadat Gerard K elle r naar Arnhem was
vertrokken, om als redacteur der Arnhemsche Courant
op te treden — de taak van het daaglijksch Bestuur
in den ,,Nederlandsche(n) Spectator" aanvaardde en tevens
de pen opnam, die de eerste Flan or (G e r a r d K elle r)
had laten liggen op de groene redactie-tafel. Als Flanor
heeft V o s m a er van 1864 tot 1888 zich een door ieder
gewaardeerden letterkundigen werkkring gekozen, beginnende 13 Augustus 1864, volhoudende tot zijn dood.
Reeds werd er op gewezen, dat eene verzameling van
„Vosmaer's Vlugmaren" in de Guldens-Editie (3 deelen)
het licht heeft gezien.
186o. In het „Jaarboekje voor Vrij-Metselaren" een opstel :
„De Mac... orde in hare betrekking tot Johannes den
Dooper"; in 1861 „Gedachtenisrede over Br... G. W.
Verweij Mejan, in leven Reg... Mr... der achtbare Loge:
L'Union Royale in het 0.-. van 's-Gravenhage.
1863. In het „Journal des beaux arts" een „Lettre sur Sebastiaan Vranckx" ; — in 1864 : „Lettre sur le Monument
national 1813."
1865. In den „Geldersche(n) Volksalmanak," eene schets „Daarheen."
1866. In de „Chronique internationale des beaux arts" — een
opstel : „Etude sur l'art et l'archeologie aux Pays-Bas ;"
— in 1867 : „Lettres Neerlandaises" ; in 1868: „Le Musee Boymans."
1868. In het prachtwerk „Le Peintre-graveur par J. P h. v a n
der Kelle n," de levensbeschrijvingen van Vin de Capelle, Buytewech, Moyart, Hans Bol, Cuijp en Troostwijk.
1871. In het „Zeitschrift for Bildende Kunst herausgegeben
von Prof. Dr. C a r 1. von Ltitzo w." (Leipzig, Verlag von
E. A. Seemann), een artikel over Willem en Adriaen van
de Velde; in 1873: „Die Niederlandischen Anatomic-
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Gemalde" (tegelijk in het oorspronkelijke in de „KunstKronijk" 1873), in 1874 „Johan Jozefszo(o)n van Goijen";
in 1875 „Lustige Gesellschaft von Dirk Hals" en andere
stukken tot op 1881.
1874. In het dagbiad: „Het Vaderland" eene reeks feuilletons van
26 Maart 1874 tot 4 Augustus 1883, onder den titel „Een
en ander." De opstellen over Multatuli werden later afzonderlijk uitgegeven onder den titel : „Een Zaaier."(Zie boven.)
1875. In de „Levensberichten der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden" :
het „Leven van Mr. P. A. S. van Limburg Brouwer" —
en in 1884 : het „Leven van J. E. H. Hooft van Iddekinge."
1875. In het tijdschrift : „L'Art" begonnen korte mededeelingen te
geven, meestal onder den titel „Courrier des Pays-Bas," voortgezet tot 1882; voorts eene Fransche bewerking, met vele
afbeeldingen, van het artikel over de Anatomiestukken.
1877. In het tijdschrift „De Tijdspiegel" een opstel over: „Eugene
Fromentin, Les Maitres d'autrefois. Belgique-Hollande.
Paris, E. Pion, 1876," en over de vertaling door Trouilhart Hansen.
1877. In het tijdschrift: „De Banier" een artikel over : „Homeros
in Nederland" — en in 1879 over „Hollandsche uitdrukkingen over Kunst."
1879. In het tijdschrift : „Eigen Haard" een bijschrift over „Saskia" ; een levensbericht over W. Roelofs, en in 1882 een
brief over Mevrouw Alma Tadema.
1881. In de Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen (afdeeling Letterkunde) 2e reeks,
deel XI — eene verhandeling : „Over eenige der jongste
ontdekkingen van Grieksche kunstwerken." (I 88 1); „Over
het karakter van Helena" ter verklaring van Odussee IV,
v. 235-289 (1884) 3e reeks I deel, en eene vertaling van
Albini's elegie: Vergilius (1885).
1882. In het tijdschrift: „Courrier de Part" (I Juin): „Un Rembrandt retrouve."
1882. „Voorrede" bij de „Gedichten van Jacques Per k,"
(Sneek H. Pijttersen, Tz).
1884. „Voorrede" bij P. A. M. B o e 1 e van H e n s b r o e k 's vertaling van Hamerling's „Amor and Psyche."

CONRAD BUSKEN HUET.

„Ik bemin als alle menschen den lof van
„mijne tijdgenooten, doch hooger stel ik de
rustige goedkeuring van een volgend geslacht."
Cd. B. Huet.

In het begin der achttiende eeuw werd te „Alpen in 't Keulsland, twee uren van Wesel," aan den Burgemeester, tevens „jeneverstoker en landbouwer," Jacob B u s k e n, een zoon geboren (1 September 1717), die den naam ontving van Conrad
Rutger.
De burgemeester Busk en en zijne echtgenoote, S i b el la in
g e n L o h e (I n g ell o h) schijnen zich niet in weelde gebaad te
hebben, daar hun zoon Conrad reeds op veertienjarigen leeftijd (7 Juli 1731) als apothekersleerling naar Meurs trok, om
vier jaren later (15 Juli 1735) naar Nijmegen, dan Brie jaren
later (Mei 1738) naar Amsterdam, steeds in dezelfde betrekking
te verhuizen. Den 7den Februari 1743 werd hij meesterknecht
te Haarlem bij de weduwe F er m a n n i, eindelijk 8 Juli 1744
meesterknecht bij de weduwe T e e r 1 i n g te Vlissingen.
Conrad Rutger Busk en zou nu tot aan zijn flood (23
April 1794) burger van Vlissingen blijven. Op vier-en-dertigjarigen leeftijd huwde hij aldaar met een Zeeuwsche schoone,
jacoba B a a r t, wier familienaam in de geschiedenis der letteren
onzer laatste 1 u s t r a eene tragische herinnering heeft nagelaten.
Hij was een jaar vroeger (I Januari 175o) „in (zijne) affairen
getreden," als hij zelf getuigt, en had zijne eigene apotheek
geopend.
De apotheker B u s k e n werd vader van vier dochters: S ibilla Jacomina(1753),JohannaCatharina(I755),Jacoba
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Adriana (1759) en Suzann a (1766). De meest bekende van
dezen is de derde, Jacoba A d r i a n a B u s k e n. Zij was een
klein wonder van geleerdheid, en promoveerde met de leerlingen der Latijnsche school te Vlissingen „inter p r i v a t o s
par ietes" op haar veertiende jaar. i) Zij ontving van de Curatoren een „prijs", de „Bibliotheca Belgic a" van Foppen s,
en sprak een sierlijk Latijnsch vers uit, om de heeren te bedanken. Zij ging bij den Rector der Latijnsche school te Vlissingen, den heer Van C r u ij s s e 1 b e r g e n, later nog tweemaal
wekelijks een „privaatcollege" houden, en hield dit twee jaar
vol tot haar zestiende jaar (28 Augustus 1775).
„C o o si e" — zooals de geleerde Jacoba in het dagelijksch
leven genoemd werd — nam daarenboven ook lessen „bij juffrouw Bourdon op de wolle naaiwinkel" voor twee jaren, en
„op 't clavier." Toen zij twee-en-twintig jaar oud was, kwam
reeds de eerste candidaat voor hare hand — B e r n. Ulrich,
Notaris en Procureur te Sluis. Hij werd bedankt en nog twee
candidaten werden bedankt. Eindelijk daagde de ware Jozef
1) Al deze bijzonderheden zijn ontleend aan „II et Da g b o e k van Conrad
Rutger Busk e n," gedeeltelijk uitgegeven door 1VIr. R. H. J. Gall and at
Hu et in zijn „Van en over B etj e Wolff geb. Bek k er" (Haarlem, Erven
L o o sj e 5, 1884, bl. 161-166). In eene aankondiging van dit geschrift —
namelijk der eerste afleveringen reeds in 1881 verschenen — deelde Dr. J o h.
D y s e rine k („G i d s," 1882, No. 4) nog het een en ander mede omtrent de
promotie van Jac o b a A d r i a n a B u s k e n, dat hij uit het onuitgegeven
„D agboe k" van den Vlissingsehen „Apotheker-Poeet, Burger-Captein en Ouderling der eenige, ware Kerk" mocht overnemen, als volgt :
„Den 7 Julij (1773) is onze dochter Jacoba, inter privatos parietes
in de Latijnsche School in bijwezen der Heeren Curatoren, nam. de Hr. A.
P. Lambrechtsen van Ritthem, de Hr: Pens: Van Sonsbeek,
Ds. Smith en Brahe. voorts D. H. Rect. van Cruijsselbergen en Conrect. Wagenaa r, alle de studenten, staande in een halven kring, en eindelijk
Mijn Perzoon enz ..... geremunereert en beschonken met een deftige Prijs,
zijnde de Bibliotheca Belgica van F opp ens in 2 fraaje Banden, en
met het wapen van Vlissingen versiert, gebonden, voor haare betoonde kundigheid, en gemaakte vorderingen in de Latijnse en Griexe Talen, waarover
ze agt dagen te vooren, door voorn. Heeren, beneffens de andere Studenten
was geexamineert en met verwondering gehoort geworden, diezelve dag
publique Promotie zijnde, in de franse Kerk, is haarer door voorn. Rector,
d. H. C ru ij s s. in desselvs aanspraak ook met lof gedagt geworden, en van
het voorgevallene omtrent haar aan het gemeen kennis gegeven, den volgenden dag hebbe (ik) voorn. Heeren Curatoren wezen bedanken, als ook d. H.
Rector en Z. E. voor desselvs gedane diensten 20 Rijxds. ter hand gestelt,
waarin Z. E. genoegen nam."
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op — S am u el T h é o d o r e Hue t, Waalsch predikant te Vlisi6 Augustus 1789 — huwde.
singen, met wien zij
De dertigjarige C o o sj e, die zich zoo Lang bedacht had,
voor zij in den echt trad, werd eene voorbeeldige huismoeder.
Haar gezin breidde zich binnen weinige jaren gedurig uit. Zij
las niet meer in hare Latijnsche en Grieksche dichters, maar
verloor er niets bij aan beminnelijkheid en vernuft. Dit getuigen
om strijd twee der merkwaardigste vrouwen onder hare tijdgenooten B etj e W olff en Aagj e D e k e n. Beiden waren bevriend met den Vlissingschen predikant Huet en zijne Co osj e,
beiden schreven hun hartelijke brieven, waarvan een twaalftal
bewaard werd. 1)
Hoe C o o sj e schreef, weten wij alleen door de getuigenis
van de beide uitnemende romanschrijfsters. „Het is by my uitgemaakt, dat niemand het talent van Briefschrijven in grooter
volkomenheid bezit dan mijne Coosj e" — zegt Wolf fj e, reeds
17 October 1786, toen de geleerde apothekersdochter zooveel
blauwtjes deed loopen. „Hoezeer ik u bemin, kan niemand, ik
zelf niet, u zeggen" — voegt de schrijfster van „S a r a Burge rh a r t" er bij. En zoo gaat zij gedurig voort haar „eigen, lieve
Coosj e" — reeds mevrouw Huet — geluk te wenschen „met
(haren) waardigen H u e t, geluk met (hare) lieve kinderen." Die
briefwisseling, later door Aagje D ek en uit beider naam tot
drie jaren voor beider dood voortgezet, door geschenken en
bezoeken bevestigd, spreekt van eene innige genegenheid, eene
ongemeene geestverwantschap tusschen dit drietal buitengewone
vrouwen.
De Vlissingsche mevrouw H u e t, geboren B u s k e n, 2) had een
zoon, die Conrad Busk en Huet gedoopt werd, die later met
eene nicht Theodore Esth er Hue t huwde, en in Den Haag
hoofdambtenaar bij het Ministerie van Finantien werd. Deze
beide echtgenooten stamden uit hetzelfde Waalsche predikantengeslacht, welks stamvader, ook een predikant, Frankrijk in 1685
1) Uitgegeven door Mr. R. H. J. Gallandat Huet t. a. pl. bl. 103-140.
2) In „Cd. Busken Huet door Prof. Dr. A. G. van Hamel." (,,Mannen van Beteekenis in onze dagen." Redacteur Dr. E. D. Pijzel.
Haarlem, H. D. T j eenk Willin k, 1886, biz. 8.) leest men : „Wie weet
hoeveel Busken Huet, voor de veelzijdige talenten, waarmede hij heeft geschitterd, voor het fijne vernuft, dat zich in elken volzin laat bespeuren, te danken heeft gehad aan die Jacoba Adriana Busken, die reeds op haar veertiende
jaar een prijs verwierf op het gymnasium te Vlissingen."
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had moeten verlaten. Was het gezin van Samuel Théodore
Huet talrijk, niet minder dat van zijn zoon Conrad Busker'
Huet die om zijne tafel een tiental zonen en dochters vereenigde. Een Bier zonen was de naamgenoot van zijn vader, de
tweede Conrad Busk en H u e t, over wiens leven en schriften
ter dezer plaatse het een en ander zal worden medegedeeld.

I.
Onze Conrad Busken Huet 1) was een Hagenaar. Hij
werd den 2 8 sten December 1826 geboren. In het zesde geslacht van
Franschen bloede door vader en moeder beiden 2), erfde hij
van zijne grootmoeder Coosje B u s k e n, zelfs van zijn overgrootvader, den Vlissingschen artsenijmenger B u s k e n, dat letterkundig bloed, 't welk bij hem heel zijn leven lang zoo sterk
en zoo nadrukkelijk gesproken heeft. Opmerkelijk is het reeds
terstond, dat noch het voorbeeld van grootvader Samuel T h é od o r e, noch dat van den door Lodew ij k XIV verjaagden
predikant Gedeon Hue t, in dezen nazaat eene blijvende liefde
voor het predikambt hebben kunnen teweegbrengen. Uit eene predikanten-familie geboren, zelf predikant geweest, zou de kleinzoon der vriendin van Wolff en D e k e n ten slotte liever
1) „Naar den vorm van den naam te oordeelen, behoort het geslacht Huet
in Noord-Frankrijk thuis. Want Huet heeft al den schijn van een verkleinvorm van" H u e, den ouden eersten naamval van H u o n, het Germaansche
H u g o, naar de klankwetten van de langue d'oil gevormd. Is deze afleiding
juist, dan is het niet onaardig, dat de naam van Nederlands grootsten prozaschrijver uit de 19e eeuw nagenoeg overeenkomt met den hollandschen van
Huygens." Van Hame 1, t. a. pl. bl. 6.
2) „Grootvaders van vaders- en van moeders zijde, Samuel Theodore Huet,
en Pierre Daniel Huet, waren waalsch predikant geweest, . de eerste te Vlissingen en te Brielle, de tweede te Harder wijk, Haarlem en Amsterdam. De
vader dezer beide broeders, Daniel Theodore Huet geheeten, had dezelfde
betrekking vervuld, altijd in dienst van hetzelfde kerkgenootschap te Vlissingen en te Utrecht. Diens vader, Theodore Francois Huet, was eveneens
waalsch predikant geweest te 's-Gravenhage en te Amsterdam ; en deze Theodore
Francois was de zoon van Gedeon Huet, den oudsten bekenden stamvader van
het geslacht, een uit Frankrijk gevluchte „Ministre de la Religion pretendue
Reformee," die na eenigen tijd met zijn gezin in Zwitserland en in den Palz
te hebben rondgezworven als „pasteur refugie" opgenomen was in het kader
van de leeraren der waalsche kerken in Nederland, en die als zoodanig van
1689 tot 1728 predikantsdiensten te 's-Gravenhage en vooral te Dordrecht
vervuld had." Van Ha me l, t. a. p. pl. bl. 1-2.
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luisteren naar het geritsel der bladeren in den laurierhof der
Muzen, dan druiven lezen in den wijngaard der Waalsche Hervormde Kerk.
Van 1826 tot 1839 leefde het kind, leefde de knaap zonder
buitengewone voorvallen. Zijne eerste school in Den Haag op
de Paviljoensgracht, bestuurd door den verdienstelijken onderwijzer R o g g e, bracht hem reeds in kennis met kloeke jongens,
die later, zoo goed als hij, naam maken en hoogst verdienstelijke staatsburgers zouden worden. Zijn eerste vriend was T. H.
de r Kinder en — weleer lid van het hoogste Indische Regeerings-collegie — voorts ging hij om met den jongen J. Ka ppeyne van de Coppelo, met zijne neven Brutel de la
Riviêre, de Mazels en de Van Goensen.
Uit zijn knapenleeftijd heeft hij ons later eene zeer aardige
herinnering bewaard in zijne kleine vertelling : „Gitj e" 1). Het
is de eenvoudige persoon van B r i g i t t a van d e r P 1 a s, de
naaister, die bij mevrouw H u e t in de Nobelstraat te 's-Gravenhage drie of vier malen in de week kwam arbeiden. „Tot
„hare regelmatige werkzaamheden behoorde het herstellen der
„blauw- en witgestreepte kielen, in welker ellebogen wij en onze
„broeders zulke opmerkelijke gaten wisten te boren," zegt hij.
En dan geeft hij de aantrekkelijke schets, hoe Gitj e de jurken
zijner zusters wist te strijken, hoe Gitj e eenmaal 's maands door
haar ambt en werk naar de huiskamer werd geroepen. „Dit
„geschiedde, wanneer de groote wasch, van den buitenbleeker
„thuisgekomen, aan kant gedaan werd . . . . Geen belangwek„kender schouwspel dan om onze moeder en G i t j e de noodige
,,tafel- en beddelakens te zien rekken . . . Elk was gestationeerd
„aan een der dwarszijden van de groote langwerpige eettafel ;
„van de lakens lag een nog ongerekte en afnemende stapel
„links; een reeds gerekte en telkens aangroeijende stapel regts;
„in het midden, de uiteinden van haar slagtoffer des oogenbliks,
„ellenlang en doodsbleek, tusschen . de vingers klemmend, de
„elbogen digt aan het lijf gesloten, den regtervoet vooruit, het
„bovenlijf naar achteren overhellend, stonden de beide vrouwen,
„de meesteres en de dienstbode, en rekten, rekten, rekten: typen
„van eenvoud, van pligtsbetrachting, van hollandsch leven en
„binnenleven.”
1) Geschreven in 1857, toen de auteur predikant te Haarlem was, en later
herdrukt in ,,S chet se n en V erh ale n," Guldens-Editie (1863) II deel.
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Daarbij voegt zich de herinnering aan L e e n der t, den koopman in vischgereedschap, den vrijer van Gitj e, die zeven-entwintig jaar met haar verkeerde en geen huwelijk met haar sloot,
omdat hij te arm was, en in de behoeften van eene oude blinde
moeder moest voorzien, terwijl G i tj e te zorgen had voor een
verloopen varier, die aan den drank was geraakt.
Toen Conrad dertien jaar oud was (1839), werd hij leerling
van de Haagsche Latijnsche School, een jaar voordat die
bloeiende instelling tot Haagsch Gymnasium werd hervormd
onder den bekenden Rector B a x. Latijn en Grieksch leerde hij
van dezen en van diens ambtgenooten :Lusanet de la Sabl on iê re, Osenbr ugg en en Schey; wiskundig onderwijs werd
hem gegeven door de heeren Van S i l l e v o l d t en Van A a l s t;
terwijl de nieuwe talen in handen waren van de heeren B ul kley, Hartmann, Dirksen en Mioulet. Dat het Haagsche
gymnasium destijds voor modelschool gold, is genoegzaam bekend,
en blijkt ook uit het groot aantal voortreffelijke discipelen, die
later met roem zouden uitblinken in de Nederlandsche samenleving. Als tijdgenooten van Conrad Busk en Huet zaten
van 1839 tot 1842 op de schoolbanken van het Haagsche Gymnasium, die als mannen de bekende namen zouden dragen van :
Dr. A. B. C o hen St u a r t, verdienstelijk beoefenaar der Javaansche letteren ; Mr. W. van Door n, in hooge staatsbetrekkingen
uitmuntend; J. J. van den B r o e k, overleden als predikant in
Den Haag Mr. J. Po 1 s, gestorven als lid van den Hoogen
Raad, Mr. A. A. de Pinto, lid van hetzelfde hooge collegie van
staat; Mr. J. K. J. de Jong e, schrij ver van : „D e o p k o m s t
van het Nederlandsch gezag over Java"; Mr. J.
Jochems, Mr. C. Vosmaer, Mr. J. G. Rochussen, Dr. J.
Pi e p er s en Mr. H. Pieper s, een tamelijk volledig specimen der
Haagsche samenleving van dien tijd.
Toen Conrad in 1844 naar de Leidsche Hoogeschool vertrok,
om er te studeeren in de theologie, bleven velen zijner medegymnasiasten zijne vrienden, terwijl hij daar bijzondere vriendschapsbanden aanknoopte met J. W. G. v an 0 or d t en A. v an
G e n n e p. Hij was eerst in April student geworden, en had, daar
er te Leiden, na het overlijden van Prof. H. E. W e ij er s, geen
docent in het Oostersch was, een half jaar les in het Hebreeuwsch
genomen bij den theologiae doctor Meurs in ghe te Delft.
Wat de lessen aangaat, die de student Busk en H u e t voor
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zijn propaedeutisch examen volgde, het was er mee, als reeds
geschetst werd 1), toen de student Carel V o s m a e r in September 1844 zijne studien begon. Het personeel der Letterkundige
Faculteit scheen weinig bezielenden invloed op de jonge studenten
te oefenen. De hoogleeraren J. B a k e, P. H o f m a n P e e r 1 k am p
en J. M. Schrant waren in hunne nadagen, terwij1 soms de
een of de ander door ongesteldheid verhinderd werd zijne
lessen te geven. De „extraordinarius" C. G. Cob et begon
zijne collegian eerst in Juni 1846, toen B u s k e n H u e t zich
gereed maakte de gehoorzalen der theologische professoren binnen te treden.
Hij vond daar W. A. van H e n g e 1, die den brief aan de
Romeinen verklaarde en de Homiletiek onderwees ; N. C. K i s t,
die Kerkgeschiedenis, Christelijke Ethiek en Dogmenhistorie
doceerde; J. F. van 0 o r d t, die Dogmatiek en Pastoraal leerde,
terwijl J. H. Scholten handelde over Theologia Naturalis,
en eene critiek leverde van de „H an d e 1 i n g e n" en de Symbolische Boeken der Nederlandsche Hervormde Kerk. Het was
de laatste, die destijds en later een beslissenden indruk op zijne
leerlingen maakte, niet het minst op B u s k e n Hue t. Getuige
(lit de opdracht van zijn „L an d van R e m b r a n d t" (1 Augustus 1882), waarin hij de veerkracht en frischheid herdenkt,
die S c h o l t en bij den aanvang zijner openbare loopbaan
onderscheidden, en die beide hem bleven kenmerken tot aan
het eind.
Hoezeer Busk en H u e t zich een leerling van Scholten
gevoelt, kan blijken uit de volgende, aan deze toeeigening ontleende woorden:
„Uwe jongeren eeren zichzelf, wanneer zij van hunne gehecht„heid aan U zich rekenschap trachten te geven ; en, verkeeren
„zij met mij in het geval de kerkelijke loopbaan, voor welke
„zij door U opgeleid werden, naderhand te hebben verlaten, —
„zoodat zij schijnen kunnen door U niet bevredigd te zijn —
„dan behooren zij op ongezochte wijze van het tegendeel te
„doen blijken.
„Het theologisch onderwijs door U gegeven, en in uwe ge„schriften door U voortgezet, vormt in mijne oogen eene der
„voortreffelijkste methoden, welke gedurende de laatste halve
1) Zie boven Deel II, bl. 313-317. — Al het daar vermelde omtrent den
toestand der Leidsche Hoogeschool blijft hier van toepassing.
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„eeuw in Nederland tot aanzien gekomen zijn; en geen denk„wijze brengt meer dan de 'uwe merle, ook in de zeldzaamste
„gaven slechts een leengoed te zien, een maatschappelijk talent,
„aan de eenen bedeeld voor het genoegen der anderen.”
De schrijver van „Het Land van Rembr and" hoopt, dat
Scholt en bij het welwillend doorbladeren van dit werk zijn
bloed hier en ginds zal herkeiinen. Oprechter belijdenis van
zijn dankbaar hart als leerling kan niet gegeven worden.
Nog meer trok hem aan te Leiden. Hij genoot van vriendschappelijke bijeenkomsten ten huize der familie Pruy s van
der Hoev en, hij maakte kennis met Geel en Kneppelhout.
Toen hij tot de theologische lessen was overgegaan, na de
groote vacantie van 1846, vormde hij zich een kring van degelijke vrienden onder zijne vakgenooten. Hij werd lid van een
dispuut voor Oostersche letteren

nvw-in,

en sloot zich aan

bij zijne mede-theologen, A. K u e n e n, F. W. B. van B ell,
B. L. Verwey en J. Hooykaas Herderschee. Evenals zijn
stadgenoot C a r el V o s m a er volgde hij de vergaderingen van
het door den student M. de Vries opgerichte genootschap:
„Belgicis Litteris Sacrum," juist in het tijdvak (1843—
1849), toen de praeceptor Dr. M. de Vries enkele zittingen
bijwoonde. Hier deed hij zijne eerste kennis op van onze Middelnederlandsche Letteren, van Maerlant en M eli s Stoke,
terwijl hij met zijn vriend A. van G en n e p in de StudentenRederijkerskamer, in 1833 opgericht door Hasebroek
en zijne vrienden, twaalf tot dertien jaren later een geheel nieuw
geslacht vond, dat zich vooral op de beoefening van Nederlandsche, Fransche, Duitsche en Engelsche dichters der romantische school toelegde. Hij was de jongste in dit gezelschap,
en maakte er kennis met P. Str a t en us — als student in 1846
overleden — met J. L. de B r u y n K op s, wiens naam later
op de lippen van alle Nederlandsche staathuishoudkundigen
zou zweven; met Alexander Loudon en James Loudon,
den lateren Gouverneur-Generaal, die uitmuntte in de voordracht
van fragmenten uit „J o s e" 1).
Er was een levendig verkeer onder de jongelui destijds. Met
Jan van Oordt en Arnold van Gennep ging hij dagelijks
om. Terwij1 dit drietal elkander en zich zelven in spelingen van
1) Schriftelijke mededeeling van mijn vriend Cd. Busken Huet in 1886.
23
TEN BRINK. N.-N. Letteren. II.
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ondeugend vernuft, in snaaksche kwinkslagen poogde te overtreffen, werd hun gezelschap door vele medestudenten gezocht,
behoorden zij tot de meest „getapte" Muzenzonen te Leiden..
Busk en Huet heeft in 1856 als predikant te Haarlem, den
aard en de eigenaardigheid van zijn Leidsch studentenleven
geteekend in eene novelle, getiteld : „N o g o n v e r z o e n d" i)..
Het is eenvoudig een gesprek tusschen twee studenten, B ernard van Polane n, een vermogend jurist met veel vernuft,
en Thomas van G e 1 d e r, een verwonderlijk geniaal jongmensch, met een leelijk gezicht en eene glimmende broek, die
het college-houden aan de liefhebbers overlaat, en altijd op zijn
examen den eersten graad haalt. Tijdgenooten en enkele lateren
zullen hen beiden herkennen. Zij overleggen, hoe zij bij de promotie van B er n h a r d er den promotor zullen doen inloopen,
eten oesters, drinken punch en lezen samen eene plaats uit den
„Fa u s t." Dan komt er nog een klein twistgesprek over Goethe's
pantheisme, dat hoewel in 1845 gevoerd, en in 1856 te boek
gesteld, wat helderheid van gedachte en scherpheid van blik
betreft nog heden niet beter zou kunnen geschreven worden.
Het spreekt van zelf, dat de Leidsche studenten een vriend.
als Busken Huet gaarne in hunne regeerende kringen opnamen 2). In 1848 trad hij als a b-actis van het C ol 1 egiu m
Civitatis Academicae Lugduno-Batavae Supremum
en tevens als lid der Commissie voor de redactie van den
Almanak op. In beide was hij zeer op zijne plaats. Drie jaargangen van den Almanak (1848, 1849 en 1850) bevatten zijne
bijdragen in proza, vijf novellistische schetsen, die alle zeer goed
zijn, waarvan een tweetal ver boven het peil der gewone studentenstukken staat 3).
Het eerste verhaal, „De Duiv els tre e, eene Legend e" 4),
is eene eenvoudige studentengrap. Twee jongelui uit Leiden spreken
1) Verscheen eerst in ,A uror a" van 1857, toen in „O verdrukje 81'
(1858), eindelijk in „Schetsen en Verhalen van Cd. en Anne Busken Huet." (1863).
2) ,,Zijne ,,kranigheid" werd door de jolige ,,kroeghelden" evenzeer als door
de studeerende studenten erkend." Van Hame 1, t. a. pl. bl. 11.
3) ,Dr. Burgersdijk deelde ons onlangs bij een bezoek eenige strofen mede
uit een gedicht van den student Busken Huet, dat ook in een Bier almanakken moet gestaan hebben." Van Hamel, t. a. pl. bl. 11.
4) Leidsche Student en Almanak voor 1848, bl. 109 en volg.
Herdrukt in „G roen en R ij p" door Thrasybulus (1854), bl. 13 en volg..
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met twee Haagsche handwerkslui, die ze op een Buren avond
in Maart bij den kastelein van het Bosch-Hek aantreffen, de
kachel snorrende, de glazen gevuld. Zij verklaren, waarom op
de blauwe hardsteenen stoep, die vlak voor de deur der herberg
ligt, het diepe afdruksel eener ontzaglijke schoenzool te zien is.
De arme handwerkslui loopen er geweldig in, de studenten rijden
schaterlachende been. De stof is niet zeer rijk, maar de inkleeding voortreffelijk. Onmiddellijk kondigt zich een meester in den
stijl aan. Ms student z66 te schrijven, kan alleen hij, die van plan
is Van Lennep in 1866 bij de ooren te trekken wegens zijn
„Klaasje Zevenster," die in 1868 „Lidewyde," in 1877
„Oude Romans," in 1884 „Het Land van Rembrand"
wil voltooien.
De tweede novelle: „F a m i lie over" 3) spant de kroon in
den A I m an a k voor 1848. Die geschiedenis van den studentHagenaar, familie over krijgend, om de bloeiende aloe —
Agave Am e r i c a n a— te komen zien, is zonder eenigen twijfel nu reeds classiek geworden. Mij heugt de indruk door dit
verhaal op mijn jong studentengemoed in 1854 gemaakt, toen
ik mijn eerste wierook brandde voor de Stichtsche Alma-Mater.
Wij alien zouden er destijds onzen pink voor opgeofferd hebben,
zoo wij zulk een geestig verhaal voor onzen A 1 m a n a k hadden
kunnen schrijven. Onze geestdrift was misschien een ziertje overdreven, maar ons overweldigde toch het gevoel, dat wij in stijl
en beeldende kracht ver achterbleven bij onzen Leidschen
broeder van 1848.
In denzelfden „A 1 m a n a k" voor 1848 schreef H u e t nog
„Een stap over de grenzen," in dien voor 1849 „Voogdlust," en in dien voor 185o „De levenswijsheid van Nathaniel Kip, den opp as s en" Van deze Brie opstellen getdt,
wat over de beide eersten gezegd is. Zij zijn geschreven door
een mondig stylist, die als een schrijver van den eersten rang
optreedt, schoon hij zich in den Almanak zelfs niet door eene
enkele naamletter kenbaar maakt.
1) Idem, idem. Almanak,
bl. 23 en volg.

135 en volg. — „G roen en R p,"
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II.
In den zomer van 1848 werd H u e t candidaat in de theologie.
Het behoeft niet herinnerd, dat hij, uit eene Waalsche predikantenfamilie stammende, voor het Waalsche kerkgenootschap in
ons vaderland bestemd was. De beste voorbereiding, na den
academischen cursus, was nu een verbliif in Zwitserland, waar
hij zijne theologische studien te Lausanne en te Geneve voortzette, en tevens preekbeurten in naburige Zwitsersche dorpen
waarnemen kon. Hij vertrok in den nazomer van 1848 naar
Lausanne en keerde uit Geneve in den voorzomer van 1849
naar zijn vaderland terug.
Zijn doel was volkomen bereikt. Hij had zich geoefend in
het stellen en uitspreken van Fransche sermoenen. Zeer geestig,
als altijd, heeft hij de geschiedenis van zijne eerste preeken geschreven in de kleine novelle : „L es C r o i s e t t e s," opgesteld
te Batavia in 1870 1). Zijne wandeling op een schoonen Zondagochtend in December 1848 uit Lausanne langs den straatweg, die rijzend en dalend, in breede slingers van Waadland
naar Bern kronkelt ; zijne komst te Les Croisettes met zijne
eerste leerrede in den zak ; de ontvangst hem bereid door M. 1 e
p a s t e u r D u m o n t, die zich gaarne van eene preekbeurt ontlast
zag; en dan de zonderlinge gemeente van boeren, die naarmate
ze ouder waren, er rooder uitzagen, dat alles toont ons den
jongen candidaat met al zijn lief en leed, gedurende zijne eerste
buitenlandsche reis. Van den kansel ziet hij zijne eerste hoorders, eene schaar Waadlandsche boeren en boerinnen. „Al de
„vrouwen in het zwart met donkerblauw, al de mannen in het
„bruin, met hooge, opstaande hemdsboorden om den hals en nog
„hooger ronde hoeden op het hoofd, • waarin zij v66r het plaats„nemen, gebeden prevelen.” Een opmerkelijk verschijnsel, waarop
hij toen in zijn ijver weinig acht gaf, was, dat de jonge boeren
er bruin, maar de oude er purperrood uitzagen. „Op de wangen
„der eerste geen andere gloed dan lien bij den veldarbeid de
„middagzon toovert op het levend doek ; op de neuzen der
„laatsten heuvelen van karmozijn, in karmozijne vlakten neder„dalend, gelijk in den regel alleen het in moer gedoopt penseel
„van Dionysos ze op het gelaat der oudsten en getrouwsten
„zijner dienaren achterlaat.”
1) „Novelle n" (Tweede druk). Batavia, Ernst en C o., 1875.
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De jonge candidaat preekte, de p a s t e u r D um on t bediende
het nachtmaal. En toen hij in de landelijke sacristie na den
dienst zich bij de boeren-ouderlingen vertoonde, boden dezen
hem tot zijne verontwaardiging een roemer wijn aan uit de
schenkkan van het heilig Avondmaal, er bijvoegende:
— „Yvorne van het jaar Elf, mijnheer !"
Ondanks deze ontmoedigende ondervindingen hield hij dapper
vol, preekte, studeerde, dacht en sprak in 't Fransch, zooals
men het van een goed Waalsch predikant in Nederland mag
verwachten. In den zomer van 1849 was zijne voorbereiding volbracht. Naar het vaderland teruggekeerd legde hij met gunstigen
uitslag zijn examen of en werd Candidaat tot den Heiligen
Dienst. Nu volgde er nog een kleine tijd van zoeken en wachten.
De familie B u s k e n H u e t had zich uit den Haag naar Amersfoort
verplaatst, de. jonge proponent voegde zich daar bij Naar. Het
waarnemen van predikbeurten te Utrecht in de oude Sint-Pieterskerk der Waalsche gemeente, als tijdelijk hulpprediker, bracht
hem in de vrijzinnige kringen der Stichtsche samenleving. Een
jonge vriend van Leiden, Dr. J. C. van Deventer, later zijn
zwager, kwam hem daar tegemoet — en tevens een zeer eenvoudig man van meer leeftijd, M. I). de B r u ij n, tijdgenoot van
Scholten, godgeleerde in S c h o 1 t e n s geest, die in den rang
van Candidaat tot den Heiligen Dienst met zijne buitengewone
theologische kennis menig jong Utrechtsch adspirant-domine
door zijn proponentsexamen heeft geholpen. 1)
Deze overgangstijd duurde van Augustus 1849 tot December
1851. Toen bereikte de Utrechtsche hulpprediker zijne bestemming door eene gewenschte beroeping tot Waalsch predikant
te Haarlem. Het was in dezen werkkring, dat hij zich niet
alleen als een welsprekend en overtuigend kanselredenaar, maar
1) Cd. Busk en Huet heeft bij het overlijden van zijn ouden vriend
De B r u ij n een zeer waardeerend woord geschreven in „E i g e n Haar d"
(herdrukt in het 5e deel zijner „L itterarische Fanta si e n," vierde
reeks), in welk tijdschrift een uitstekend gelijkend portret van den gestorven
theoloog verscheen. Als theologisch candidaat en kweekeling van de Utrechtsche Academie heb ik den braven en veelzijdig ontwikkelden De B r u ij n van
nabij leeren kennen in de jaren 1859 en 1860. Zijne verbazingwekkende belezenheid en groote minzaamheid maakten hem tot vriend van alle studentengeslachten, die naast hem opgroeiden, en die in den Almanak onder de V a r i a
en onder het opschrift „P roponents-exame n" gaarne van hem getuigden :
„Niemand zal ons trekken, dan ons Bruintje. "
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vooral als een strijdvaardig theoloog deed kennen. Zij, die onder
onze tijdgenooten zich neder plachten te zetten rondom den
kansel, waarin H u et zou optreden, zijn nooit naar huis gegaan
zonder de blijmoedige zekerheid, dat zij geleerd en genoten handen.
Helderheid, geestigheid, kracht van overreding vereenigden
zich, om Huet's voordracht indrukwekkend te maken. Niemand,
die er aan dacht, dat bier een geboren Nederlander zich van
eene vreemde taal bediende. De Fransche leerrede klonk uit zijn
mond, alsof hij het land zijner voorzaten nooit verlaten had.
Daarbij kwam, dat hij, leerling van S c h o 1 t en en vriend van
Kuenen, met even groote scherpzinnigheid als eenvoud de
moderne opvatting van de leer der Hervormde Kerk verdedigde, en ingang wist te doen vinden bij de lidmaten zijner
gemeente 1).
Het zal niemand verwonderen, zoo te dezer plaatse wordt
afgezien van de poging, om eene geschiedenis te schrijven der
moderne godgeleerdheid in ons vaderland, voor zoover daarin
eene belangrijke rol is gespeeld door den jongen Haarlemschen
predikant van 1851 tot 1862. Zonder twijfel zal zijn arbeid in
de historie van dit tijdvak eene aanzienlijke plaats beslaan, zal
zijn door duizenden gelezen, genoten en bestreden boek: „Vr agen en antwoorden. Brieven over den Bijbel" — de
groote theologische gebeurtenis der jaren 1857 en 1858 — eene
zeer ernstige studie vorderen. Van mij zal men echter niet
eischen, dat ik deze taak uit de handen van meer bevoegden
wegneem 2).
Als Waalsch predikant te Haarlem genoot Huet groote voldoening van zijn werk. De leden zijner gemeente betoonden
hem hartelijke genegenheid. Daar waren destijds de familien
1) „Toen hij . de aristocratische bezoekers van het nette waalsche kerkje
te Haarlem door zijne toespraken bezighield en boeide, bleek het, dat zijn
welluidenci en krachtig orgaan, de ernst zijner houding, de rythmische beweging zijner zuiver afgeronde fransche volzinnen, ook dezen H u e t eene
schoone toekomst beloofden in den patriarchalen kring der waalsche predikanten, waarvan hij destijds de Benjamin was." Van Ham e 1. t. a. pl. bl. 12.
2) De lij st der werken van C d. B u s k e n Huet aan het slot van deze
levensschets zal toonen met welk een ijver door hem op dit veld is gearbeid.
Reeds vindt men zeer belangrijke weaken bij Van Hamel, t. a. pl. bl. 13,
14, 15, vooral bl. 16, waar deze den eersten bloei der Mod erne theologie
schildert; — voorts bl. 17, waar hij de geschiedenis van Huet's „B rieven
over den B ij b e 1" schrijft, en mededeelt, dat deftige Waalsche protestanten
Huet voor den Voltaire, den Strauss van Nederland hielden.
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De Bruyn-Kops, Teding van Berkhout, Quarles van
Ufford, Crommelin, Wickevoort Crommelin, Gerlings, Enschede, Van Stirum en Van Hees, die den
jongen predikant hunne hoogachting en erkentelijkheid op het
ondubbelzinnigst toonden. Hij verkeerde in den vollen strijd voor
de nieuwe denkbeelden, uit Leiden meegebracht, en door eigen
studie en nadenken voortdurend ontwikkeld. Zijne eerste geschriften getuigen alien van zijne geestdrift voor de zaak der moderne
theologie. Behalve eene verzameling zijner academische novellen
en eenige latere opstellen, parodieen op nutslezingen en eene
novelle: „Een dag pleizier hebben" r), op den naam
van T r a s y b u 1 u s gesteld, en onder den titel : „Groen en
Rij p" verschenen in 1854, blijft hij in zijne eerste Haarlemsche
periode (1851-1862) trouw aan de theologie. Zijn boek over
„Jacques Saurin en Theodore Huet" (1855), zijne „Brieven over den Bijbel" (1857), zijne „Stichtelijke Iectuur"
(1859) — een bundel herdrukte Gids artikelen 2) — en zijne
„K anselredenen" (1861) vormen de vruchten zijner werkzaamheid als jong en strijdvaardig godgeleerde. Het belangrijkste
oogenblik van deze campagne-jaren was zeker de schermutseling
tusschen den aftredenden Waalschen predikant en Mevrouw
A. L. G. Bosboom-Toussain t, naar aanleiding van een
opstel dezer laatste onder den titel : „D e ter u g k e e r van
Golgotha." Ook dit onderwerp behoort tot de geschiedenis
der moderne theologie in Nederland gedurende de laatste vijftig
jaren, een onderwerp, dat door een bekwaam vakgeleerde zeker
eenmaal met de vereischte wetenschappelijke grondigheid zal
worden behandeld.
Tien jaren bleef Huet Waalsch predikant to Haarlem —
jaren vol dagelijksche worsteling, dappere volharding en aangename verpoozing. Een zijner liefste kringen was de D e b a t i n gc 1 u b, door hem met hulp van Mr. J. T. Buys en Dr. S. A.
C. Na be r tot stand gebracht. Daar ontmoette hij zijn kunst1) Deze novelle beschrijft de rampen van den Rotterdamschen koopman
Verschuur en zijne familie, die met eenige gasten naar Scheveningen gaan
en een dag pleizier hebben. Sommige bijzonderheden — vooral de mand van
nicht Cato — herinneren aan Jamilie o v e r." Het geheel is een allergeestigste caricatuur in den trant van B o z' „S ketches of London life,"
met Kier en daar eene herinnering aan de „C amer a."
2) Zie de lijst der werken van C d. Busken Hue t.
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minnenden uitgever A. C. K ruseman en vele mannen in Haarlem door karakter en bekwaamheid hooggeeerd, als S p a n j a a r d,
Eg e lin g en Kr ela g e, eindelijk, onder de jongeren, Mr. H. P.
G. Quack, die Mr. J. T. Buys kwam opvolgen als ambtenaar
bij het provinciaal bestuur van Noord-Holland. Het verkeer met
deze uitgezochte schaar was opwekkend en hoogst leerzaam.
Nieuwe maatschappelijke of wijsgeerige denkbeelden werden er
talentvol verdedigd of hevig aangevallen. H u e t stonds steeds
in de eerste rijen der aanvallers, wanneer het er op aan kwam
in deze spiegelgevechten door schitterend vernuft eene schijnbaar onneembare sterkte van den vijand te overrompelen. Duidelijk begon hem intusschen de zekerheid voor den geest te
staan, dat de fijne stalen degen, dien hij in den vriendschappelijken kamp met zooveel talent hanteerde, hem daarbuiten in
den grooten strijd der kerkelijke en theologische meeningen van
weinig nut zou zijn. Reeds begon de band van het kerkgenootschap pijnlijk te knellen door macht van instellingen en gewoonten, die trots het puntigste vernuft, hem niet zelven onwrikbaar bleken.
Als bondgenooten in den strijd zag hij destijds De Gene stet, Allard Pierson, Reville en Van Vloten aan zijne
zijde. Daarenboven verheugde hij zich te Amsterdam in de
vriendschap van mannen als Alb e r din g k Thij m en P o tg i e t e r. Vooral de invloed van den laatste was beslissend. I)
De kennismaking greep plaats in 1859. H u e t telde drie-en-dertig
jaren. Potgieter had zijn varier kunnen zijn. „Een der zonnestralen van (zijn) leven" heeft hij later de vriendschap van
Potgieter geprezen, terwijl hij dezen en zich zelven een lauwerkrans vlocht door zijne persoonlijke herinneringen omtrent
P o t g i e ter te boek te stellen.
Hij ondervond in den omgang met dezen zeldzamen geest,
dat hij een nieuwen cursus van hooger onderwijs doorliep. Hij
zegt er van : „Na al de klassen van een gymnasium doorloopen,
„vier jaren aan eene hoogeschool doorgebracht, ter voltooijing
„van mijne akademische opleiding een jaar in het buitenland
„vertoefd, en tot besluit acht jaren aan het hoofd van eene
„eigen kerkgemeente te hebben gestaan, had ik op, het tijdstip
„mijner kennismaking met Pot g i e t e r, die nooit ander onder1) Vergelijk: „Potgieter,1860-1875.Persoonlijke herinneringen."
Amsterdam, G. L. Funke, 1877.
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„wijs ontving dan hetgeen sedert „meer uitgebruid lager" genoemd
„werd, minstens met hem gelijk moeten staan. Maar pas du
„t out! Ik vond in hem een man, die tienmaal meer wist ; die
„werkte naar eene betere methode; scherper in het oordeelen,
„vaster van smaak; in boeken-, menschen- en wereldkennis mij
„hinderlijk ver vooruit."
Potgieter had in „de(n) Gid s" voor 1859 eene aanmoedigende recensie geschreven van Hu e t' s eerste novellen. Deze
laatste vervulde dikwijls predikbeurten te Amsterdam, en logeerde
ten huize van een veelzijdig ontwikkeld makelaar, vriend van
Po t g i e t e r. Op een avond ten huize van dezen gastheer zag
Huet de toenmalige redacteuren van „d e (n) Gids" met Po tgieter als aanvoerder. Hij maakte evenals De Gên es tet daar
zijne verschijning als Jong theoloog. Potgieter nam hem onmiddelijk onder zijne vrienden op. Hij had van H u e t niets anders
gelezen dan zijne novellen, die hij prees, dan eenige opstellen
in „de(n) Gid s" over stichtelijke lectuur, die hij had helpen
plaatsen, en zijne „B riev en over den B ij b el," waarmede hij
niet dweepte.
Deze kennismaking zou op Hu e t' s werkkring grooten invloed
oefenen. Hij zou er nauwer aan „d e (n) Gid s" door verbonden
worden. Hij zelf getuigt : „Niemand kon Van den Brink ver„vangen, die in de eerste jaren op allerlei gebied zijne breede
„schouders onder den Gid s gezet had. Maar ik had met hem,
„die sedert lang het tijdschrift ontrouw was geworden . . .. den
„smaak voor het heldentijdvak onzer litteratuur, voor het schrij„ven van oud-vaderlandsch Hollandsch, en voor het onbe„schroomd kritiseeren van tijdgenooten, gemeen. Vat Potgieter
„in Van den Brink had verioren, meende hij voor den Gid s
„in mij terug te vinden; daarbij onderstellend, dat mijne gere„gelde wijze van werken hem den steun zou leenen, waaraan
„hij voor het tweede gedeelte van zijn leven behoefte gevoelde.”
In het jaar der kennismaking met Potgieter huwde hij
(13 October 1859) Mejuffrouw Anne Dorothee van der
T hol I, zelve eene schrijfster van groote gaven, wier novellen
met die van haar echtgenoot, in twee deelen der Guldens-Editie
(No. 40, 41), het licht zagen (1863).
Voor korten tijd was hij in 186o mede-arbeider van den „N ederlandsche(n) Spectator” en schreef hij de allergeestigste,
maar partijdige studie over Bilderdij k, die onvoltooid bleef.
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Dit was een intermezzo van geene beteekenis voor het vervolg,
Groote gebeurtenissen waren er in zijn leven ophanden. De
strijd voor de moderne theologie eindigde met eene verscheuring
der kerkelijke banden, daar hij in Januari 1862 zijn ontslag nam
als Waalsch predikant te Haarlem -1). Daartegenover stond, dat
hij ter zelfder tijd als merle-redacteur van „d e (n) G i d s" optrad,
en tevens, dat hij aan den staf der aloude „O pr egte H a a rlemmer C o u r a n t" werd verbonden als redacteur voor het
buitenland. Gebroken hebbende met de theologie, liep hij over
naar de letterkundige critiek en de dagbladpers. Wie er zich
over beklagen moge, noch hij zelf, noch de vaderlandsche letteren
hebben het recht over dezen stap berouw te gevoelen. „D e
Gi d s" van 1862 begon eene reeks letterkundige opstellen onder
den alom bekenden titel : „K r o n i e k en Kr i t i e k," die het
tijdschrift eene nieuwe jeugd schenen te verzekeren. Mocht overvloed van geest en van ondeugende scherts hem soms verleiden
tot eene scherpheid van oordeel, die voor den patient allerpijnlijkst was, en voor onhandige navolgers allernoodlottigst zou
worden; hij toonde zich steeds krachtiger na iederen strijd; hij
werd er de man door, die als auteur der „L i tt er a r i s c he
Fan t asie n" den geschiedschrijver onzer letteren dezer eeuw
de klacht bespaarde, dat wij in Nederland geene „C au s er i e s
du Lund i" en geen „S ainte-Beuv e" bezitten.
III.
Nu er vijf-en-twintig deelen der „L i t t er arisch e F an t a s ie n"
zijn verschenen, nu men aan den naam van den schrijver —
evenals men weleer aan dien van de schrijfster der L e yceste r-triis tot vervelens toe den titel van „onze eerste
r o m a n c i 6r e" vastschakelde — den zeer welverdienden titel
1) „Zijne vrienden hadden sints geruimen tijd dien stap zien aankomen. En
niet alleen de Haarlemsche vrienden, geletterd en geleerd, maar toch alle
meer of min wereldsch ..... met wie hij een Nederlandschen „Courier du
Dimanche," Het Z on dagsbla d, had opgezet, met wie hij vroeger voor zijn
huwelijk aan de table d' Mite het dagelijks diner had gebruikt, of in de societeit „Trouw moet blijken" nog wel eens een partij billard ging spelen. Maar
ook de theologische en kerkelijke vrienden hadden zich niet langer kunnen
ontveinzen, dat deze „moderne predikant," met zijne uiterst kritische opvatting van de instellingen en gebruiken der Nederlandsche Hervormde Berk,
zich al te zeer belemmerd zou gaan gevoelen door de eischen van zijn ambt
om er zich met de noodige opgewektheid en lenigheid in te blijken voegen."
Van Hamel, t. a. p. bl. 21.
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van onzen e e r s t e n bellettristischen criticus en essayist heeft
verbonden, zou het een emmer water in zee gieten kunnen heeten,
als er nogmaals te dezer plaatse beproefd werd van nieuws over
eene reeds lang gevierde zegepraal op te halen. De arbeid van
den letterkundigen keurmeester opnieuw te- keuren is waarlijk
overbodig. Zijn oordeel en zijn smaak dienen geeerbiedigd door
hem, die er van afziet naar een oud voorbeeld „recensent ook
der recensenten" te worden. Cd. Busken Huet heeft van 1862
tot r886 in eene reeks van letterkundige portretten en „fantasien"
der Nederlandsche en Europeesche lettergeschiedenis zoo tallooze
diensten gedaan, dat het boekdeelen zou vorderen van ieder
der door hem gekozen onderwerpen te spreken, of ieder der door
hem aangeroerde stollen opnieuw ter toetsing te brengen.
Zelfs de catalogus zijner letterhelden beslaat eene aanzienlijke
plaats. Met uitzondering der middeleeuwen heeft hij vooral de
Brie laatste eeuwen behandeld. Vooreerst Nederlanders der zeventiende eeuw: Hooft, Vondel, Cats, Maurits en Oldenbarneveld, Jan Pietersz.Koen,Usselincx,Rembrandt
en Francois Valentyn; dan Nederlanders der achttiende
eeuw: Poot, Van Woensel, Bellamy, Bilderdijk, Van
der Palm, de Van Harens, Simon Styl, Loosjes,Feith,
Kinker, Wolff en Deken, Jacoba Busken en Mr. Johan
Valkenaer; eindelijk Nederlanders der negentiende eeuw:
Staring, Da Costa, Van Lennep, Helvetius van den
Bergh, Van Koetsveld, Mevrouw Bosboom Toussaint,
Beets, Alberdingk Thijm, Schimmel, Multatuli, Potgieter, De Genestet, Groen van Prinsterer, Bakhuizen
van den Brink, Simon Gorter, Van Oosterzee, Vosmaer, Allard Pierson, Kneppelhout, Vissering, J. J.
Cremer, Van Zeggelen, Schaepman, Tollens, Ten Kate,
De Veer, Geel, Mevrouw Elise van Calcar, Mevrouw van
Westrheene, Justus van Maurik... het is onmogelijk alien
te noemen, er ontbreekt niemand op het appel, Mina K r us ema n
en Betsy Perk niet te vergeten.
Van de Franschen koos hij naar de tijdsorde zijner studien
— de Lamartine, Henri Murger,SainteBeuve,Meilhac
en Halevy, Prevost-Paradol, Voltaire, Gustave Droz,
A. Dumas fils, Th. Gautier, Rabelais, George Sand 1)
1) Later aangevuld door eene uitvoerige studie, ,,George Sand,'' Amsterdam, G. L. Funke 1877.
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en Oct, Feuillet, Ernest Renan, Victor Hugo,Ch.Paul
deKock,LouiseAckermann,AndreChenier,Napoleon,
Emile de Girardin, Arnold Mortier, Edmond About,
Jules Vallês, Emile Zola, Moliere, Alphonse Daudet,
Paul Bourget, Michelet, en Henry Rabusson.
Van de Engelschen greep hij — Haar de tijdsorde zijner
studien — 0. Goldsmith, Thackeray, Disraeli, Charles
Dickens, Syron en Shelley, Elis. Browning, Motley,
George Eliot, Lord Lytton, Shakespeare, Milton,
Byron, Lord Beaconsfield en Carlyle.
Van de Duitschers kwamen bij hem alleen in aanmerking:
Gutenberg, Dingelstedt, Uhland, Johanna Kinkel,
Mathilde Heine, Agnese Schebest, KarlHase,Louise
von Francois, Sacher-Masoch, Wilhelmina von Hillern, Goethe, en Joseph Victor von Scheffel.
Daarenboven gaf hij zeer uitvoerige studien over : „D e H o m er is ch e Zangen," Vergilius en Dante.
De oprechtheid eischt te erkennen, dat niet alle deze schetsen
even belangrijk zijn of kunnen zijn. Er zijn er, die den stempel
van oogenblikkelijke, voorbijgaande studie dragen, er zijn er,
aan welke blijvende, wetenschappelijke waarde moet worden
toegekend. Aldus zijn de opstellen over de „Homerische
Zangen," over Vergilius, over Hooft hij gelegenheid
van het eeuwfeest in 1881 — en over Goethe. Het
onderwerp is breed en grondig behandeld, het oordeel uitgesproken op eene wijze, als een belijder van den godsdienst
der degelijkheid betaamt. Zijne methode is voortreffelijk, zijn
stijl onnavolgbaar, geheel persoonlijk, geheel met Fransch vernuft doortinteld. Zijne meesters zijn gemakkelijk aan te wijzen.
Sainte-Beuve voor de letterkundige critiek; T a i n e voor de
historische methode en voor de kunstcritiek, Renan voor de
wijsbegeerte en voor den stijl. Aan de verzameling zijner letterkundige „Fantasien" ontbreken alleen opstellen over de
Grieksche treurspeldichters, over Aristophanes over Plautus
en Terentius, over Horatius enOvidius,over Boccaccio,
over Ariosto, over Cervantes, over Pascal, Corneille
en Racine, want over Molière schreef hij een meesterlijk
opstel i). Deze verspreide hoofdstukken over de geheele geschiedenis
1) „G i

d s," Januari, 1886.
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der Europeesche Letteren, in een paar deelen vereenigd, zouden
een onschatbaar handboek vormen, — een handboek, waarnaar
onze studeerende jongelingschap dagelijks verlangender zou
moeten uitzien.
Sedert 1862 redacteur en ijverig medewerker van „d e(n)
Gids," druk arbeidend in de bureelen der „O pr egte Haa rlemme r," had hij tevens des Zondags gedurende de jaren 1862,
1863, tot Mei 1864 „toespraken" gehouden voor een aanzienlijk
deel zijner vroegere gemeenteleden in de concertzaal te Haarlem I).
Eerst wekelijks, toen maandelijks optredend, begon deze taak
bij de groote menigte zijner overige werkzaamheden, en bij,
„de verslapping van veler belangstelling," hem te zwaar te vallen. Aangevangen met „O nze Bed e" in Maart 1862, eindigde
hij met eene „A fsch ei d sr ed e," 31 Mei 1864. Zijne belangstelling in den strijd over godgeleerde vraagstukken nam langzaam af, langzaam werd zijne wereldbeschouwing meer en meer
sceptisch, zoodat hij zich eindelijk uitsluitend tot de studie van
het betrekkelijk-goddelijke in letteren, kunst en geschiedenis
bepaalde.
In den Gids-kring (Januari 1862—Januari 1865) vond hij
vooral vriendschap bij Potgieter, als reeds bij de levensschets
van dezen bleek. „Zonder valsche nederigheid," zegt hij — „het
„mag hier nog eens herhaald worden — ik verdiende haar in
„die dagen nog slechts ten halve, en had met Gretchen kunnen
„zeggen: Begreife nicht, was er an mir find't. Maar het
„was zoo. Veel heeft hij in vervolg van tijd mijnerzijds en om
„mijnentwil moeten verdragen , er zich in moeten schikken, dat
„ik bij toeneming met hem van meening verschilde , dat ik in
„zij n e rigting geen toekomst zag voor ons gemeenschappelijk
„vaderlandsch ideaal. Niets van dit alles is in staat geweest hem
„van mij te vervreemden. Mij eenmaal en amitie genomen
„hebbende, was het voor goed." 2)
Het is overbodig hier te verhalen, wat reeds elders door
mij aangaande de vriendschap tusschen Potgieter en Busk en
1) „Het was een godsdienstoefening in den vollen zin van het woord
gebed, orgel, psalmgezang, niets ontbrak ; .... de prediker begon den dienst
altijd met het voorlezen van een keurig vertaald fragment uit den Bijbel.
Nog levendig is mij de diep-ernstige indruk bijgebleven, dien ik van Huet's
optreden in de nette Concertzaal ontving." — Van Hame 1, t. a. pl., bl. 24.
2) „Potgieter 1860-1875.Persoonlijkeherinneringen."(1877)b1.14.
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Hue t, hun verkeer in de jaren 1862-1865, de noodlottige
tweespalt in de redactie van „d e(n) G i d s", en de gebeurtenissen
van Januari—Mei 1865 is verhaald. i)
IV.
Het is vooral na Januari 1865, dat Hue t als keurmeester
der letteren, als oud-theoloog, als romanschrijver, met de groote
meerderheid zijner Nederlandsche lezers op gespannen voet
kwam. 2) Zijne critiek van varier Van Lennep's „K 1 a a sj e
Zevenster"in AlberdingkThijm's„DietscheWaranda",
onder den titel : „Ernst of k o r t s w ij 1" (1866), deed de meesten
vroolijk glimlachen, om daarna bij wijze van terugwerking eene
des te hartelijker deernis voor den gevonnisten patient aan den
dag te leggen.
Bedenkelijker was zijn geheel vrijwillige stap tot bestrijding
van de moderne theologie, naar aanleiding van een duel tusschen
Allard Pierson en de partij van Reville. Zijn „On gevraagd
a d v i e s" (1866), in volle oprechtheid en scherpzinnigheid gegeven,
wekte ontevredenheid onder al zijne moderne vrienden. Maar
de meeste tegenstribbeling ondervond hij, toen hij in 1868 zijn
roman „L i de w y d e" uitgaf. Sainte Be u v e heeft met zijn roman
„V olupt e" (1834), in den vollen bloei der jeugd geschreven,
zeker niet zooveel opspraak verwekt als de twee-en-veertigjarige
auteur van „L id ewyd e" met den zijne. Sainte Beuve's
Amau r y heeft in weeke overgevoeligheid trekken gemeen met
Andre K or t en a e r, den held van H u e t. Maar dit maakte
dezen laatste daarom niet aangenamer bij het publiek der Nederlandsche lezers, die in „L id e w yd e" niets anders wisten te zien
dat een roman over den echtbreuk — eene onderafdeeling in
den roman, die men gaarne ter behandeling aan Fransche kunstenaars wilde overlaten.
1) Zie Deel II. bl. 99-101.
2) „Huet had zich met verscheidene zijner vrienden gebrouilleerd en hij
heette gebroken te hebben met de liberale partij . . . . Het was gebleken, dat
Busken Huet ook op het gebied der letterkundige kritiek zijn voile kracht
alleen ontplooien kon, wanneer hij gansch en al zich zelf mocht zijn . . . .
De krachtige en moedige gids verliet het „Fiihrerverein," waarbij hij zich
had aangesloten, om zijne eigen banen te gaan bewandelen , zijne officieele
insignes legde hij neer, doch de arendsveder, waarmee hij zich getooid had
wuifde slechts te hooger van zijn hoed." Van H am e 1, t. a. pl. bl. 33.
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Hoeveel goeds in deze — zij het ook bekrompen — meening
verscholen ligt, de schaduwzijde er van behoeft niet te warden
aangetoond. „Lidewy d e" kan den strengsten zederechter niet
mishagen wegens den kieschen en kuischen toon van het verhaal,
maar alleen wegens den inhoud er van — de geschiedenis van
den tragischen hartstocht, dien de verrukkelijk schoone Mevrouw
Dijk in den boezem van den jongen ingenieur Andre K or ten a er
doet blaken. Tevergeefs beriep H u et zich op de stelling, „dat de
„kunst in zich zelve nooit onzedelijk is" ; dat „de kunstge„wrochten doodgeboren zijn, waarin het gevaarlijk vuur van den
„hartstocht niet voor het minst smeult of sluimert”; dat „nut
„stichten en dadelijk nut stichten twee zeer verschillende zaken zijn."
Lide wyde werd in 1868 volkomen miskend.
Niemand werd meegesleept door den onnavolgbaar schoonen
stijl, die alleen in den toon der gesprekken, in het dramatische
deel van den roman, aan zekere gedwongenheid leed, maar in
de schilderende en redeneerende gedeelten alien overtrof, die in
dat tijdperk Nederlandsch schreven. Evenmin had men oog
voor de verdienstelijke studie van het zieleleven der handelende
personen. Het gezin der V is s c h er s, vader moeder en dochter
— Emma Ophelia naast Lidewyde Cleopatra — ontwapende niemands toorn, die bij het optreden van dokter R u a r d i,
„een Nederlander met de hebbelijkheden van een sultan," alleen
maar vermeerderen kon. Daarenboven kwam de snuivende heer
Le fe b r e de laatste resters van des lezers sympathie rooven door
zijne geniale satiren op al wat den naam van Nederlandsch
draagt. Men heeft, mijns inziens niet ten onrechte, getwijfeld
of het einde van den roman, de ontknooping door den zelfmoord van Andre met het pistool van Dij k, volkomen aan de
wetten der waarschijnlijkheid voldeed, doch juist deze tragische
ontknooping laat een sterken indruk achter, eene c a t h a r sis,
na het treurspel van den hartstocht dubbel op prijs te stellen.
Intusschen had Hue t in het zesjarig tijdvak zijner verbintenis
aan de „Opregte Haarlem mer" (1862-1868) zich met de
studie van buitenlandsche staatkunde, maar vooral met die der
Nederlandsche koloniale kwestie beziggehouden. Zoo vestigde
zich zijn oog op Indic; zoo begeerde hij, die in zijn vaderland
met velerlei ontmoediging te worstelen had, zich te verplaatsen
naar Batavia; zoo wenschte hij journalist in India te warden,
toen hij tegen het eind van het jaar 1867 uit Batavia het ver-
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zoek ontving, om mede-redacteur van den J a v a Bode te worden.
Wel viel het afscheid van P o t g i e t e r en van Potgieter's
zuster hem hard, maar hij verlangde breeder arbeidsveld, daar
het hem in Nederland te eng begon te worden. Er klonk een
gedruisch in zijne ooren, het stemmengerucht van de honderden
en de duizenden, die hem niet begrepen en niet gewaardeerd
hadden, en zich dus gerechtigd waanden hem te verguizen . .
uit misverstand en domheid. 1)
Te Batavia begon hij zijne taak als journalist door de redactie
van den „Ja v a Bode" te aanvaarden, totdat hij een eigen orgaan,
het „Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indie",
stichtte, dat door zijne voortreffelijke leiding een in waarheid
al g eme en gelezen dagblad werd. Dit alles getuigt voor de
buigzaamheid en de veerkracht van zijn geest, daar hij, steeds
onvermoeid, altijd met frisschen moed nieuwe stof door studie
en onderzoek tot zijn eigendom makend, ondanks tropische
hitte het eene fraai gestelde opstel door het andere verving. In
1872 werd hij bezitter eener eigene drukkerij te Batavia, bezitter
van het door hem opgerichte „A lgem een Dagblad van
Ned erl and s c h Betrekkelijk weinig werd afzonderlijk
door hem uitgegeven in het achtjarig tijdvak (1868-1875) te
Batavia doorgebracht. De bezigheid van den journalist scheen
hem geheel in te nemen. Doch niets ging daarbij verloren.
Alles werd verzameld en voor afzonderlijke uitgaaf ter zijde gelegd.
Toch verschenen bij Ernst & Co. te Batavia — de drukkerij
1) H u e t 's vertrek werd aldus door zijn vriend Van Hamel geschetst :
„Den 7den Mei 1868 verliet Busk en H u e t met vrouw en kind Rotterdam en
een paar dagen later het vaderland. Op de stoomboot naar Dordrecht ontmoette hij een jong, gelukkig paar, bekenden, halve verwanten, die juist op
denzelfden dag hun huwehjksreis begonnen. Het was niet alleen uit discretie
tegenover de jonggehuwden, dat hij zich toen wat achteraf hield. Er was
iets sombers, iets onrustigs in zijn blik. Hij vermeed gesprekken over zijne
planners en uitzichten. Hij gevoelde, dat hij eene onbekende wer gild tegemoct
ging, minder zonnig, — zoo scheen het althans — dan de geheimzinnig
stralende toekomst, die het jonge paar met vroolijke schreden tegentrad.
Hij droeg daarbij zijn Gideon op den arm, en het ventje scheen niet tierig ;
de moeder was niet sterk ; wat zou er van die beide in Indie worden ? —
En Loch, toen Hue t zijne jonge vrienden bij het afstappen te Dordrecht even
de hand ten afscheid drukte, en hun vroolijk gelaat scheen te zeggen : „wij
vertrouwen op onze liefde", — toen sprak het uit zijn helderen blik en uit
de vaste trekken van zijn gelaat: ,en ik — ik vertrouw op mijn talent." —
1. a. pi. bl. 39, 40.
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van het „A lgemeen Da gbla d," — twee deelen met „N ieuwe
Litterarische Fant a sie n", eene afzonderlijke letterkundige
studie : „De Van H ar en s", en een bundel „N ov ell e n" waarin
vele herinneringen uit het leven van den auteur. Eerst in het
voorjaar van 1876 bleek met welken ingespannen ijver de redacteur
van het „A lgemeen Dagblad" te Batavia had gearbeid. Zorg
voor de opvoeding van zijn zoon deed hem besluiten naar
Europa terug te keeren. Zijn „D a g b l a d" kon hij even goed
van daaruit blijven besturen met hulp van een bekwaam redacteur
te Batavia, welken hij het geluk had te vinden in zijn scherpzinnigen en geleerden neef, Dr. J. L'A n g e Hue t. Nederland
scheen voor hem uitgestorven na den dood van zijn besten
vriend Potgieter (Januari 1875); hij vestigde zich daarom te
Parijs 1), waar hij steeds met benijdenswaardige geestkracht
voortarbeidde tot aan zijn dood.
En nu verschenen er in 1876 en 1877, slag op slag, bij den
kloeken, helaas reeds verscheiden, uitgever G. L. Fun k e te
Amsterdam, zes zijner beste geschriften, die zelfs den knorrigsten tegenstander den moed ontnamen hem een boos gezicht te
toonen. De reeks werd geopend door drie deelen „N e d e r 1 a n dsche Bellettrie"; dan volgden twee deelen „Nationale Verto o g e n," eene bloemlezing uit zijne Indische dagbladartikelen ;
dan „Van Napels naar Amsterdam. Italiaansche reisaanteekeningen"; voorts „George Sand," „Dude Romans" en Potgieter. 1860-1875. Persoonlijke herinneringen."
Mocht men mij de keus laten uit deze zes, ik zou, na eenig
aarzelen misschien, de hand leggen op „O u d e Roman s." Zie
hier een zevental studien, die de eereplaats moeten innemen bij
eene keurlezing uit zijne „Let terk un dig e Fantasien." Eene
studie over „La nouvelle Hélois e" (1761), eene over „W ert h e r" (1774), voorts over „Sara Burgerhart en Willem
Leev end" (1782-1785), over „Paul en Virginie" (1788),
over „Ata la" en „Rene" (1802), over „Delphine" en „Corinne" (1802-1807), en de laatste over „Adolphe" (18t6),
wijken al te zaam niet voor het eerste deel van Geor g e
Brandes' „HauptstrOmungen der Literatur des neun1) lib woonde eerst in een optrekje te Saint-Cloud, daarna ,en garni'
in eene der galerijen van het Palais-Royal, toen op den boulevard Saint-Michel,
vervolgens in de rue de Medicis, eindelijk in de rue de l'Universite.
TEN BRINK. N.-N. Letteren II.
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zehnten Jahrhunderts" 1), voor Taine's „Essais de Critique et d' His t o i r e" 2), en voor de beste maandags-causerien
van „Sainte-Beuve."
Uit „O 11 de Roman s" vloeit eene bron van genot. De
laatste helft der achttiende eeuw wordt naar de rfteesterstukken
der Fransche, Duitsche en Nederlandsche roman-litteratuur geteekend ; G o e t h e's „W e r the r" met vlekkelooze helderheid uit
de geschiedenis verklaard ; Chat e a u b r i a n d 's leven naar aanleiding van „A t a 1 a" en „R e n é" in omtrek geschetst, en daarbij
op meesterlijke wijze eenige fragmenten uit de „M emoir es
d'out re-tom b e" gekozen en vertolkt. Als smaakvol vertaler
heeft B u s k e n Hue t met dit boek zich een geheel nieuwen
lauwer gevlochten. Episoden uit de „N o u v el 1 e Helois e,"
plaatsen uit „W er t he r," uit „A t a la," uit „Re n 6," het slot
der „Delphin e," een fragment uit de „C or r i n e," den geheelen roman „A dolph e" heeft Huet in het aangenaamste en
geestigste Nederlandsch overgezet — te aangenamer en te geestiger, naarmate de vertalers van beroep ons reeds eeuwen lang
met tunne onleesbare boeken hebben verdroten en verveeld.

V.
Te Parijs heeft Huet in de jongste periode van zijn letterkundig leven voortdurend aan de litterarische schaafbank gezeten en boeken getimmerd. Zijn leven werd geheel een schrijversleven, ingenomen door zeer ernstigen arbeid, verhelderd door
huiselijk heil 3), veraangenaamd door den omgang met keur van
talentvolle mannen en vrouwen uit de geletterde kringen der
Parijsche samenleving.
Zijn rustelooze arbeid schiep achtereenvolgens „P a r ij s en
omstreken" (1878), Fransche reisheugenissen; „H et land
1) „Vorlesungen, gehalten an der Kopenhagener Universita,t.
Uebersetzt and eingeleitet van Adolf Strodtmann. I Band. Die
Emigrantenliteratur." (Eerste druk: Berlin, Duncker. 1872-1876).
2) Eerste druk : Paris, Ha c h e tte et Cie, 1858.
3) Zijn eenige zoon, de heer G é d eon Hu e t, Franschman geworden door
reintegratie, staat onder de jonge geleerden, voortgekomen uit l'E c o 1 e des
Chartes, zeer gunstig aangeschreven. Sedert verbonden aan de B ibliothêque Nationale, verraste hij ons onlangs met Fragments inedits
de la traduction des Cantiques du Psautier en vieux-Neerlandais." (Oud-Nederlandsch moet met een vraagteeken gelezen worden.)
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van R ub en s" (1879), Belgische reisherinneringen, en eindelijk
„Het land van Rembrand" (1882-1884), alle drie in hoofdzaak gelijk in strekking als proeven van v erg el ij kende kuns tgeschiedenis. Doch „Het land van Rembrand" is meer,
het is Hu et's meesterstuk, een wonder van .studie, een wonder
van stijl. Terecht schrijft hij als tweeden titel op den omslag :
Studien over de Noord-Nederlandsche beschaving
in de z e v en t i e n d e e e u w. Verdrietig over de zouteloosheden
aangaande ons vaderland door mannen van naam als Vi c t or
Cousin, Xavier, Marmier en Alphonse Esquiros geschreven, heeft hij zich tot wetenschappelijke wederlegging
gereed gemaakt. Maar hij stelt zich daarbij op een eigenaardig
standpunt, op dat van een reiziger, die langen tijd in ons *vaderland toefde. Hij heeft zich in de plaats van zulk een toerist
gedacht, zich diets gemaakt, dat hij door zijn lang verblijf goed
Nederlandsch leerde schrijven en spreken, en dat hij bij zijne
thuiskomst eene wetenschappelijke en letterkundige Nederlandsche
boekerij aanlegde. In Nederland beleefd ontvangen, door ieder
naar vermogen ingelicht, en vaardig voortgeholpen, heeft hij van
het land en zijne bewoners de aangenaamste herinneringen meégebracht. Die herinnering te boek te stellen is hem eene behoefte
geworden. Hij heeft zijn onderwerp lief gekregen, hij wenscht,
met eerbiediging van de waarheid in het algemeen, de Nederlanders te schilderen als een merkwaardig yolk.
Nieuwe feiten aan den dag te brengen, nieuwe teksten uit de
archieven op te delven, was zijn voornemen niet. Hij wilde
alleen „het Nederlandsche, dat wij alien kennen, voorstellen uit
„het oogpunt der algemeene geschiedenis van Europa, en daar„door een nieuw licht op de geschiedenis van ons yolk doen
„vallen.” Hij heeft woord gehouden, met buitengemeene nauwkeurigheid en volledigheid de meeste Nederlandsche en vreemde
bronnen geraadpleegd, en door eene breede reeks van aanteekeningen zijn oordeel luisterrijk gestaafd. Men kan lichtelijk beweren, dat de auteur bier of daar op een ondergeschikt punt heeft
gefaald. Dit te zeggen bewijst niets. De greep in onze geschiedenis
der middeleeuwen is even geniaal als verrassend , voor iedere
eeuw een vertegenwoordiger kiezend — voor de i3 de Olivier
van K eul en, voor de 14 d e graaf Jan van Blois, voor de
15 de Thomas a Kempis, voor de O de Erasmus en Lucas
van Leiden. Deze geheele inleiding tintelt van frischheid en oor-
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spronkelijkheid, al het gewone wordt onder zijne behandeling
buitengewoon.
Aan de zeventiende eeuw gekomen, wordt zijn gang statiger,
omzichtiger, bedaarder. In het groot zet hij de karaktertrekken
van onze Noord-Nederlandsche beschaving uiteen, naar aanleiding van het Geloof, den Handel, de Wetenschappen en
de Lett eren, de Zeden en Person en, eindelijk naar aanleiding van de K u n s t e n. Het boek is in aller handen en boeit
alien, trots de kleine leemten, die misschien door vakmannen
bij eene enkele bijzonderheid in eene afzonderlijke onderafdeeling
zouden kunnen worden ontdekt. De historie der beschaving van
ons voorgeslacht dus op te vatten getuigt van wijsgeerigen zin,
maar vooral van groote bekwaamheid in de uiterst moeielijke
kunst van geschiedenis te schrijven. „Heitres Wissen"
en „h old es K o n n e n," aan deze twee voorwaarden, door H e i n e
gesteld voor elke verheven schepping van den geest, is in de
praktijk voldaan door den auteur van „Het Land van Re mbr and" r).
Een arbeid, waarvan men in Nederland minder kennis nam,
waren zijne „Europee s c he Brie v e n" voor zijn dagblad geschreven en geteekend Fan t a s i o. Hij had in 1878 bij den
heer W. C. de Gra a ff te Haarlem, twee deelen dezer „E u r op e e s c h e Brie v e n" uitgegeven met eene voorrede van Cd.
B. H. — eene krijgslist, die zijn auteurschap voor velen in ons
vaderland verborg. — Hij veroorloofde zich onder dezen pseudoniem Fan t a s i o zonder veel zorg voor den stip alles te zeggen,
wat hem door het hoofd ging. Dat hij echter daarmede de grenzen der betamelijkheid eene enkele maal overschreed, is hem
korten tijd v66r zijn overlijden gebleken, toen er een groot
rumoer in de Nederlandsche pers ontstond over een dezer briey en. Men heeft er terecht op gewezen, dat deze misslag aan de
overhaasting moet toegeschreven worden, waarmee hij des Vrijdags zijne „E uropeesche Brie v e n" volschreef. Zijn vriend
Van Hamel verontschuldigt hem. „Een ding is zeker" —
1) De hoogleeraar Dr. P. L. Muller te Leiden heeft de verdienste van dit
werk in Von Sybel's ,,Z eitschrif t" uiteengezet. Tegen eene onverdiende
en partijdige geringschatting van dit voortreffelijk werk, gebleken in eene
beoordeeling van Dr. W. D oor enbos (N eder 1. Spectator 1883) heb ik
het een en ander in het midden gebracht in ,,N ederlan d" 1883 I deel,
Id. 470-504: „II et Land van Remb ran d, Rene proeve van waardeering."
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zegt deze — „indien Huet iemand iets leelijks heeft willen
„zeggen, dan zeker niet aan den Oranjevorst en het Koninklijk
„gezin — hij was het tegendeel van een vorstensmader en een
„republikein — dan enkel en alleen aan het Nederlandsche
„volk, aan hetwelk hij die ongepaste woorden in den mond
„heeft gelegd, en van welks lippen hij zich werkelijk verbeeldde
„ze te hebben opgevangen."
De eerste reis, dat Huet — eveneens incognito — in „d e(n)
„G i ds" zich ironie veroorloofde over onze Tweede Kamer en
onzen minister Thor beck e, had hij er de voor hem pijnlijke
G i d s-revolutie aan te wijten. Ook nu was hij levendig getroffen
door de woorden van de dagbladpers. Het schijnt, dat hij somtijds niet geheel wilde begrijpen, hoe bitter zijne woorden konden
grieven, vooral wanneer hij dikwerf als zijne meening verkondigde, dat onze taal en onze letteren geene toekomst hadden,
wanneer hij b. v. van Beets zeide : „N icolaas Beets is de
laatste voorname dichter, lien de Nederlandsche taal bestemd
was voort te brengen.'
H u et bleef rusteloos werkzaam tot aan den laatsten dag van
zijn leven. Hij verheugde zich te Parijs in den omgang met
uitmuntende kunstenaars en geleerden, onder welke Ernest
Ren an eene voorname plaats besloeg. Hij beleefde er wekelijks
zeer genoeglijke uren in de kringen zijner vrienden, • of wanneer
hij op zijne beurt des Zaterdags zijne receptie hield.
Plotseling werd hij door den dood getroffen, den i Mei r886,
te midden van zijn arbeid, met de pen in de hand. Een slagaderbreuk maakte een eind aan zijn leven. Hij volgde het voorbeeld dier groote Nederlandsche schrijvers en strijders, die als
Marnix en Coornhert onder de zinspreuk .: Repos ailleurs!
den laatsten adem uitbliezen, voordat zij hun laatste geschrift
hadden voltooid, aan de schrijftafel gezeten, de vaardige pen in
de vingeren geklemd.

Zoo is in groote trekken het leven en de arbeid van Conrad
Busk en Huet geweest.
Ten slotte nog deze vraag. Hoe is het mogelijk, dat een man
van zoo zeldzame begaafdheid en ongemeene geestkracht somtijds
stuitte op vlagen van ontevredenheid bij zijne landgenooten en
zijne lezers?
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„Te vurige liefde voor de eer der nationale letteren is de
eenige zedelijke fout, die mijne geschriften aankleeft — meende
hij zelf i).
Daarbijkomt „het onbeschroomd kritiseeren van tijdgenooten" 2).
Beide trekken dienen aangevuld met een derden : s c ha t t en
van p1 a a gziek vernuft, dat te spoedig de oude les: z wijg en is g o u d vergeet. Mannen, die waarlij k vernuft bezitten,
zijn in Nederland witte raven. Vernuft te bezitten, en daarbij
voorzichtig te kunnen zwijgen op het juiste oogenblik, is eene
nog kostelijker zeldzaamheid. Er zijn schrijvers geweest, die hun
leven op het spel hebben gezet, door in een ongelegen oogenblik
een vernuftig woord niet te hebben kunnen verzwijgen. Aan
deze geesten gevoelde H u e t zich verwant. Daarbij wist hij zeer
goed, dat hij het bij de groote meerderheid somtijds voor korte
pooze verbruid had. „Ik ben een oude parapluie" — schreef
hij mij (io Juni 1878) — „waarop het nu al meer dan twiritig
„jaar geregend heeft, een druppel meer of minder is mij onver„schillig.” Later (19 Juni 1878) voegde hij er bij : „Ik heb sedert
„1862, toen ik geregeld voor den Gids ben gaan schrijven —
„ten einde zoo min mogelijk personeel te worden — mij stelsel„matig van het persoonlijk kennismaken met mede-litteratoren
„onthouden 3), en vroegere persoonlijke kennismakingen stelsel„matig laten doodbloeden. Wat heeft het mij gebaat? Zoovele
„boeken ik beoordeeld heb, zoovele vijanden heb ik gemaakt.
„Onze eeuw wil onafhankelijke krietiek, en daarin heeft zij
„gelijk. Maar kleine volken kunnen aan dat vak niet meedoen,
„of het wordt, zooals gij terecht zegt, een poolsche landdag.”
Er bestond inderdaad tusschen „het groote publiek in Neder„land” en den geestigsten prozaschrijver van het laatste vierdedeel dezer eeuw iets eigenaardigs, dat niet beter kan worden
uitgedrukt, dan door den echtscheidingsterm : „i ncompat ib d'humeur et de caractêre.” Men beweerde weleens
dat H u e t zekere nationale organen miste. Wat hiervan zij, de
vorming van zijn geest, van zijn stiji van zijn smaak, is Fransch.
Vele zijner stijlwendigen zijn Fransche stijlwendingen; zelfs zijne
interpunctie is Fransch.
1) „Po tgieter" bl. 15.
2) Aldaar bl. 16.
3) Mij viel het voorrecht te beurt sedert 1877 met Hue t vriendschapsbetrekkingen en briefwisseling aan te knoopen.
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Moet daarbij niet in aanmerking genomen worden, dat het
Fransche bloed van de aloude Familie Huet kroop, waar 't niet
gaan kon ? En zou in plaats van eenzijdig patriottisme, onmiddellijk opstuivend, als een woord gesproken werd, dat weinig
behaagde, niet immer het v e el z ij dig patriottisme de voorkeur
verdienen, dat juichte in het bezit van een uitgelezen man, een
auteur van den eersten rang, novellist, kunstrechter, en historieschrijver, dien andere kleine natien ons benijden en misschien
beter op prijs zouden hebben gesteld dan wij ?

WERKEN VAN CONRAD BUSKEN HUET.

1847-1849. (Eerste gedrukte opstellen in proza in de Leidsche
Studenten-Almanakken voor de jaren 1848, 1849 en 1850,
als volgt:
„De Duivelstrde," eene legende.
„Familie over," en
„Een stap over de grenzen," in den Almanak voor 1848.
„Voogd-Lust," in den Almanak voor 1849.
„De levenswijsheid van Nathaniel Kip, den oppasser."
Een vers door den student Huet in een deter Almanakken geschreven, wordt door een zijner tijdgenooten aangewezen.

1854. „Groen en rijp," door Th rasybulu s. Haarlem, A. C.
Kruseman, 1854, gr. 8°.
Herdruk der genoemde vijf novellen, vermeerderd met een zestal
nieuwe stukken (1850-1853).
De novelle : „Een stap over de grenzen" draagt nu tot titel : ,Een
dispuut op reis."
Herdrukt in Historische en romantische werk6n. Dl. VI. Haarlem,
H. D. Tjeenk Willink & Zn. 1899.

1854. „De Nederlandsche Gustaaf-Adolf-Vereeniging en hare
bestrijding." Haarlem, A. C. Kruseman, 1854, gr. 8°.
.1855. „Jacques Saurin en Theodore Huet. Proeve van kerkgeschiedkundige kritiek." Haarlem, A. C. Kruseman,
1854, gr. 8°.
1856-1857. „La seule chose necessaire. Recueil mensuel, publie
sous la direction de C d. B u sk en Hue t." Haarlem
A. C. Kruseman, 1856-1857, post 8°.
Sedert Maart 1857 verscheen dit maandschrift onder den titel:
,,Le disciple de Jesus Christ." Slechts enkele stukken zijn van den
redacteur.
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1858. „Vragen en Antwoorden. Brieven over den Bijbel." Haarlem, A. C. Kruseman, 1858, 2 din. post 8°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1863, een deel post 8°.

1858. „Uit Fanny Fern." Leeuwarden. G. T. N. Suringar,
1858, post 8°.
1858. „Overdrukjes, Schetsen en Verhalen." Haarlem C. Zwaardemaker, 1858, post 8°.
Tweede druk in: „Schetsen en Verhalen." 1863.

1859. „Stichtelijke Lectuur. Overgedrukt uit den „Girls" en
vermeerderd met een antwoord aan de redactie van
„Waarheid in Liefde." Haarlem, A. C. Kruseman,
1859, post 8°.
1861, „Kanselredenen." Haarlem A. C. Kruseman, 1861, post 8°.
Nieuwe uitgaaf, Amsterdam, T. Kouwenaar, 1871. post 8°.

„Onze bede. Toespraak gehouden in de Concertzaal te
Haarlem." Haarlem, A. C. Kruseman, 1862, post 8°.
1863. „Aan Mevrouw Bosboom-Toussaint." Haarlem, J. J. Weeveringh, 1862, post 8°.

1862.

Dit stuk bevat een antwoord op een geschrift van Mevrouw A. L.
G. Bosboom-Toussaint: „De terugkeer van Golgotha," een overdrukje
voorafgegaan van een woord aan Cd. Busken Huet. Uitgegeven ten
voordeele van het Asyl Steenbeek." Amsterdam, W. H. Kirberger,
1862, post 8°.

„Schetsen en verhalen (met A. Busk en Hue t). Eerste
volledige uitgave," Arnhem, D. A. Thieme 1863, 2 dln. kl. 8°
(Guldens-Editie, N°. 4o, 41).
1863. „Causeries Parisiennes." Haarlem, A. C. Kruseman, 1863,
post 8°.
1864. „Toespraken, gehouden in de Concertzaal te Haarlem."
Volksuitgaaf. Amsterdam; K. H. Schadd, 1864, post 8°.
1864. „Aan J. H. Gunning. Voor rekening van den schrijver."
Haarlem, A. C. Kruseman, 1864, post 8°.
1864. „Afscheidsrede, gehouden in de Concertzaal te Haarlem."
Haarlem, F. J. Macdonald, 1864, post 8°.
1864. „Verspreide polemische fragmenten." Haarlem, A. C. Kruseman, 1864, post 8°.
1865. „Aan Mevrouw Bosboom-Toussaint," Haarlem, E. E. von
Munchen, 1865, post 8°.
1866. „Ongevraagd Advies, in de zaak van Pierson tegen Reville
c. s." Voor rekening van den schrijver. Haarlem, Van
Asperen van der Velde, 1866, post 8°.
1863.
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1866. „Ada van Holland. Historisch-litterarische schets." Leiden,
A. W. Sijthoff, 1866, post 8°.
1866. „Ernst of kortswijl? Naar aanleiding der Lotgevallen van
Klaasje Zevenster door J. van Lennep." Amsterdam,
C. L. van Langenhuysen, 1866, gr. 8°.
Herdrukt in : Nieuwe litterarische fantasien, III. 1879.

1867. „Ten Kate en zijne Schepping." (Uit de(n) Levensbode.
2 dl. 2 st.) Deventer, Jac. van der Meer, 1867, post 8°.
i868. „Multatuli." Amsterdam, C. van Heiden, 1868, post 8°.
Twee drukken in 1868.

1868. „Lidewyde." Arnhem, D. A. Thieme, 1868, 2 din. roy. 8°.
Tweede druk, Amsterdam, K. H. Schadd, 1872, een deel, post 8°.
Derde druk. Met een voorbericht van G. Busk en Hue t. Haarlem,
H. D. Tjeenk Willink 1897 en als dl. VIII der Historische en romantische ,werken, 1900, 8°.
Van „Lidewyde" verscheen eene Duitsche vertaling of „Nacherzahlung" van Adolf Glase r, Bruns wijk, 1874.

1868. „Litterarische Phantasien." iste Reeks; Arnhem, D. A.
Thieme, 1868, 2 din, post 8°.
Zes drukken tot en met 1886.
In deze beide deelen komen de volgende studien voor : I deel —
Pieter Cornelisz Hooft, Joost van den Vondel, Jacob Cats, Hubert
Corn. Poot, Pieter van Woensel, A. C. W. Staring, Isaac da Costa,
A. Boxman, Lamb. de Visser : — II deel — Jacob, van Lennep, Hevetius van den Bergh, C. E. van Koetsveld, Mevr. .6osboom-Toussaint,
Nicolaas Beets, J. A. Alberdingk Thijm, H. J. Schimmel, Multatuli.
Deze artikelen zijn meest alien overdrukken uit „d e (n) G i d s" in
het tijdvak 1862-1865.

1874.

„Nieuwe litterarische phantasien."
Ernst & CO. 1874, 2 din. gr. 8°.

2de

Reeks. Batavia

Drie drukken tot en met 1886.
In deze beide deelen komen de volgende studien voor : I deel —
Lamartine, Potgieter, Henri Murger, P. A. de Genestet, Sainte-Beuve,
Meilhac en Halevy, Hathilde Heine, Groen van Pinsterer, PrevostParadol, Voltaire, Bakhuizen van den Brink, De Toekomst ; — II deel
— Joh. Gutenberg, Goldsmith, Simon Gorter, Dingelstedt, Thackeray,
Disraeli, Charles Dickens, Gustave Droz, Dumas fils, Byron en Shelley, Th. Gautier, Rabelais, Eliz. Browning, Bilderdijk. Eene tooneelvoorstelling to Buitenzorg.

1875-1877. „De familie Bruce. Een roman uit de Nederlandsche
samenleving van de jaren 1848-1870."
Onvoltooid. Fragmenten en eene Inleiding verschenen in het „Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indie" en in het tijdschrift
„Nederland."
Zie op 1898.
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1875. „De van Harens." Batavia, Ernst en Co. (Amsterdam,
J. Noordendorp,) 1875, 24°.
1875. „Novellen." Batavia, Ernst & Co., 1874, kl. 8°.
Herdruk t in Historische en romantische werken, dl. VII, Haarlem,
H. D. Tjeenk Willink & Zn. 1899.

1876. „Nederlandsche Belletrie. 1875— r 876. Kritieken." Amsterdam. G. L. Funke, 1876, 3 dln. post 8°.
Twee drukken tot en met 1886.
In deze Brie deelen komen de volgende stud ien voor : I deel —
Mr. C. Vosmaer, Dr. J. J. van Oosterzee, Nicolaas Beets, S. Hoek stra,
Bz., Dr. A. Pierson, Mr. Is. da Costa, J. Kneppelhout, Aart Admiraal, Marius, J. M. E. Derksen, Quos Ego, Mr. S. Vissering ;
II deel — E. J. Potgieter, A. W. Bronsveld, Mr. Jacob van Lennep, J. J. Cremer, F. C. Wilsen, J. Gram, Ch. Boissevain, Christine
Muller, H. J. Schimmel, H. Tiedeman, H. A. des Amorie van der
Hoeven, Dr. A. Pierson (II), Multatuli, Dr. Acquoy, Francisca Gallê,
Dr. A. Kuyper, Van Zeggelen, C. Honigh, Van Boekeren, Constantijn, J. H. Gunning Jr. ;
III deel — H. J. A. M. Schaepman, P. F. Brunings, Mevr. Bosboom-Toussaint, Mr. C. Vosmaer, Multatuli, Mr. P. A. S. van Limburg Brouwer, Theophilus van Soerabaya, Jhr. Mr. J. K. J. de
Jonge, Mina Kruseman, Betsy Perk, J. F. Osterman, Melati van Java,
Francisca Galle, Mr. van der Linden, Mr. J. A. van der Chijs , Dr.
A. Pierson (III), E. J. Potgieter.

1876. „Nationale vertoogen." Amsterdam, G. L. Funke, 1876,
2 dln. roy. 8°.
Nieuwe uitgaaf, Haarlem, H. D. Tjeenk Willink, 1882, 2 din. 8°.

1877. „Van Napels naar Amsterdam. Italiaansche Reisaanteekeningen." Amsterdam, G. L. Funke, 1877, post 8°.
Gedeeltelijk vertaald in het Italiaansch door W . M. de Jongh
voor de „Rivista Europea" van Februari en Maart 1878, en opgedragen
aan Mevrouw Emilia Peruzzi, geboren Toscanelli, to Florence.
Tweede, druk aldaar, 1878.
Derde druk, Haarlem, H. D. Tjeenk Willink, 1895, en als dl. XIII
van de Historische en romantische verhalen, 1900, 8°.

1877. „George Sand." Amsterdam, G. L. Funke, 1877, post 8°.
Tweede druk, Haarlem, H. D. Tjeenk Willink, 1882. 8°.

1877. „Oude Romans." Amsterdam, G. L, Funke, 1877,
post 8°.

2

din.

Tweede druk, aldaar, 1884, 2 dln. 8°.
Derde druk, Haarlem, 1893, 2 dln. 8°.

1877. „Potgieter. 186o-1875. Persoonlijke herinneringen." Amsterdam, G. L. Funke, 1877, post 8°.
Tweede druk, Haarlem, H. D. Tjeenk Willink, 1888.
Derde druk, aldaar, 1901, post 8°.
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1878. „Parijs en omstreken." (Premie op het Nieuws van den
Dag). Amsterdam, G. L. Funke, 1878, post 8°.
Tweede druk, aldaar, 1889, 8°.
Derde druk, aldaar 1900 als de XII dln. Historische en romantische werken.

1878. „Nieuwe litterarische fantasien," 3de Reeks. Amsterdam,
G. L. Funke, 1878-1879. 5 dln. post 8°.
Twee drukken tot en met 1888.
In deze vijf deelen komen de volgende studien voor : I deel — Maurits en Oldenbarnevelt, Jan Pieterz. Koen, Willem Usselincx, Pieter
Paulus Rubens, Rembrand, Dagboek van Ds. Verbeet, Thomas k
Kempis ,
II deel — De Van Harens, Cornelis van Lennep en de zijnen, Tollens, Een borstbeeld van De Ruyter ;
III deel — B. ter Haar, Bogaers, Withuys, J. J. L. ten Kate en
zijne „Schepping," Van Zeggelen, S. J. van den Bergh, S. E. Harthoorn, D. Chantepie de la Saussaye, Vanity Fair, H. de Veer,
Laatste Nederlandsche Gedichten, De Gaestet's uitvaart, Jhr. Mr. J.
de Bosch Kemper, Dr. M. P. Lindo, John Lothrop Motley;
IV deel — Hebreeuwsche twijfelzucht, Kinderboeken, Uhland,
Sainte Beuve, George Eliot, George Sand en Oct. Feuillet, Johanna
Kinkel en Agnese Schebest ;
V deel — Ernest Renan, Edward Bulwer, Karl Hase, Victor
Hugo, „Alcestis," Louise von Francois, Charles Paul de Kock, Sacher
Masoch, Louise Ackermann, Wilhelmina von Hillern, Gustave Droz,
De Dorpsvertelling.

1878. „Europeesche Brieven door Fan tasi o, met eene voorrede
van C d. B. H. Haarlem, W. C. de Graaff, 1878, 2 dln.
gr. 8°.
1879. „Het Land van Rubens. Belgische Reisherinneringen,"
Amsterdam, J. C. Loman Jun. 1879, roy. 8°.
Tweede herziene druk, aldaar, bij denzelfde, 1881, post 8°.
Derde druk in dl. XI der Historische en romantische werken.
Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zn. 1900, 8°.
Vertaald in het Engelsch door Albert B. van Dam, The land
of Rubens, 1887.

188o-1886. „Litterarische fantasien." (4de Reeks.) . Haarlem,
H. D. Tjeenk Willink, 188o-1885. 10 din. post 8°.
In deze tien deelen komen de volgende stukken voor :
I deel — Jacob Geel, Juffrouw Hasebroek, Mr. Mijer, Het Internationaal Letterkundig Kongres van Pals, Drie voorwaarden van
kunstgenot, Nederlandsche tijdschriften in 1878 ;
II deel — Francois Valentyn, Mevrouw Bosboom-Toussaint, Mevrouw Elise van Calcar, Mevrouw van Westhreene, Mevrouw M. C.
Frank, Maleia, Mr. William ten Hoet, Dr. Jan ten Brink, Justus
van Maurik Jr., C. Terburgh, Mr. W. van der Vlugt ;
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III deel — De Homerische Zangen, Dante, Shakespeare, Milton ;
IV deel — Chenier, Napoleon, Byron;
V deel — Pieter Cornz. Hooft, Mr. Johan Valckenaer, Het land
van Rubens, Mr. C. Vosmaer, Mr. N. P. van den Berg, M. D. de
Bruijn, Over Militaire dienstplicht ;
VI deel — Virgilius, George Eliot en haar laatste werk, Lord Beaconsfield, Emile de Girardin, Thomas Carlyle, Arnold Mortier, Edmond About, Jules Valles, Victor Hugo, Ernest Renan en Louise von
Francois, Emile Zola, Nieuwe Nederlandsche Letteren.
VII deel — Elisabeth Wolff, Agatha Deken en Jacoba Busken,
Potgieter's Kritiek, G, W. Vreede, J. Kneppelhout, Dr. Jonckbloet,
Johannes van Vloten, Multatuli, J. A. Alberdingk Thijm, E. J. P.
Jorissen, De Romantiek in Nederland ;
VIII deel — Moliere, Nieuwe Russische Letteren, De Nieuwe Zwarte
Tijd, Nieuwe Fransche Letteren, Alphonse Daudet, Ernest Renan,
Julius Stinde, Nederland en Pruisen in 1787, Paul Bourget, Graaf
Tolstoi, Emile Zola, Joseph Victor von Scheffel ;
Ix deel — Bellamy, De school van Bellamy, Van der Palm
en Bilderdijk, De Patriotten en Simon Stijl, Van Woensel en Loosjes,
Feith en Kinker ;
X deel — Bilderdijk, Murger, Michelet, Jets over het lezen, Een
schouwburgavond, Emile Zola, J. A. Alberdingk Thijm, G. Valette,
Henry Rabusson, Over Nederlandsch Indie, Nieuwe Hollandsche
Letteren, Aanhangsel.
De vier reeksen : „Litterarische Fantasien", de „Nederlandsche
Belletrie", „Oude Romans", „Potgieter" en „George Sand", zijn van
1881 tot 1888 herdrukt in vijf-en-twintig deelen, bij H. D. Tjeenk
Willink te Haarlem, post 8°.

1882-1884. „Het land van Rembrand. Studien over de NoordNederlandsche Beschaving in de zeventiende eeuw." Haarlem, H. D. Tjeenk Willink, 1882-1884. 2 deelen of drie
stukken, roy. 8°.
Tweede druk, aldaar 1886, 2 dln. 8°.
Derde druk, Geillustreerd onder toezicht van J. H. W. Unge r,
aldaar 1898, 2 dln. 8°.
Vierde druk in : Historische en romantische werken I—V. 1899.
Vierde goedkoope druk, aldaar 1901. 2d1n. 8°.
Vertaald in het Duitsch onder den titel : „Rembrand's Heimath",
onder toezicht van Frhr. Von der R op p, hoogleeraar te Giessen en
oud-leerling van Prof. R. Fruin te Leiden, door Mej. Marie Mohr,
Leipzig, 1886.

1884. „Multatuli." In: Onze hedendaagsche letterkundigen door
Jan ten Brink. Afl. 1o. Amsterdam, Tj. van Holkema
1884, fol.
Herdrukt in : Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de
XIXe eeuw. Aldaar 1888.

1888. „Letterkundige Schetsen (met A. G. van Hamel) Am-
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sterdam, Naaml. Vennootschap „De Portefeuille" 1888, 8°.
Afzonderlijke afdruk uit „de Portefeuille".

I

1890. Brieven, uitgegeven door zijne vrouw en zijn zoon (1847—
1886), Haarlem, H. D. Tjeenk Willink, I890, 2 dln. 8°.
1898. De Bruce's. Jozefine. Met een voorbericht van G. B us k en
H u et. Aldaar 1898, 8°.
Herdrukt in Historische en romantische werken IX. 1900.

1898. De Bruce's. Robert Bruce's leerjaren. Met een voorbericht
van G. Busken Hue t. Aldaar 1898, 8°.
Herdrukt in Historische en romantische werken X. 1900.

1899-1900. Historische en romantische werken en reisherinneringen. Aldaar 1899-1900, 13 dln. post 8°.
I—V. Het Land van Rembrand.—VI. Groen en rijp door Thrasybulu s.
— VII. Brieven van een kleinstedeling en Novellen. — VIII. Lidewyde.
— IX. De Bruce's. Jozefine. — X. Robert Bruce's leerjaren. — XI. Het
land van Rubens. — XII. Parijs en omstreken. — XIII. Van Napels
naar Amsterdam.

VOORREDENEN.
1859. Montgomery, „De Voorletters." Uit het Engelsch. Met
eene voorrede van Cd. B. H. Haarlem, Erven F. Bohn,
1859, I din. gr. 8°.
186o. H. Lang, „Eene wandeling door de Christeliike wereld...."
Uit het Hoogduitsch. Met eene voorrede van Cd. B. H.
Amsterdam, J. C. A. Sulpke, 1860. gr. 8°.
1884. Louise B. B., „Kindervreugd en Kinderleed". Voorrede
van Cd. B. H. Teekeningen van J. L i n s e. Haarlem H. D.
Tjeenk Willink, 1884, gr. 8°.

VERTALINGEN.
1853. „Belijdenisvrijheid, een strafgeding in Pruisen. Uit het
Hoogduitsch vertaald en medegedeeld door C. B u s k e n
H u e t." Haarlem, A. C. Kruseman, 1853, gr. 8°.
1855. E d o u a r d Reuss, „Geschiedenis der Christelijke Godgeleerdheid gedurende het Apostolische *yak. Uit het
Fransch vertaald door Cd. B. H." Met eene voorrede van
A. Kuenen. Haarlem, A. C. Kruseman, 1855, 2 dln. gr. 8°.
1873-1878. „Ernst & Co's Reis-Bibliotheek", N°. I—XXXIII.
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Batavia, 1873, en volgende jaren, kl. 4°. Van Cd. B. H.
komen in deze verzameling voor eene vertaling van
„Moliere's Medecin malgre lui", en van Voltaires
„Vision de Babouc." Voorts vertalingen uit het Fransch,
Engelsch en Duitsch naar Joseph M é r y, Octave
Feuillet, mevrouw De Gasparin, Henri Murger,
Victorien Sardou, Edmond About, Amedee
Achard, M. de Ratibor, Albert Millaud, Quatrelles, Heinrich Heine, Charles Dickens, Wilkie
Collins, Hepworth Dixon, Edward Jenkins en
Grenville Murray.
1874. „Alcestis", (Auteur onbekend). Uit het Engelsch, door
Cd. B. H. Batavia, Ernst en Co., 1874, kl. 8°.
1875. Wilhelmine von Hillern, geb. Birch. „Wally, Een
verhaal uit het Tyroler Alpenleven." Uit het Hoogduitsch
door Cd. B. H. Batavia, Ernst & Co., 1875, gr. 8°.
1875. Gustave D r o z. „Een lastige Vrouw". Uit het Fransch,
door Cd. B. H. Batavia, Ernst & Co., 1875, gr. 8°.
1879. Xavier de Montepin. „De Koning der eeuw. Naar
het Fransch door Cd. B. H." Haarlem. W. C. de Graaff,
1879, 3 dln. roy. 8°.

Afzonderlijke vermelding der verschillende artikelen in C o 1 a n i's
„Revue de Theologie", de(n) Nederlaudsche Spectator, „de(n) Gids",
„Nederland", „Dietsche Warande", „Levensbode", „Alge meen Dagblad
van Nederlandsch-Indie", „Lantaarn" „De Portefeuille" en andere
tijdschriften, is overbodig, daar bijna alien herdrukt zijn in de vijfen twintig deelen „Litterarische Fantasien", sommigen voor de vijfde
en zesde maal, van 1881 tot 1886. Verschenen bij H. D. Tjeenk Willink,
te Haarlem. Afzonderlijke melding verdient gemaakt te worden van de
artikelen in de „Revue de ThOologie" van Colan i. C d. Busken Huet
schreef in de jaren 1859 en 1860 voor deze Revue Fransche artikelen
over Scholten's „Leer der Hervormde Kerk" en een opstel : ,,Le Theatre
Raigieux" naar aanleiding van Karl Hase's boek over hetzelfde onderwerp.

JACOBUS JAN CREMER.

Hoe gelukkig zag hij er uit, hoe tintelde zijn oog, hoe hartelijk
glimlachte hij !
Het was op Zaterdag 2.6 Mei 1877.
Eenige vrienden in Den Haag waren op zijn beleefd verzoek
bijeengekomen, om met hem een feestavond te vieren ter gedachtenis van het feit, dat hij voor vijf-en-twintig jaren een
gelukkig huwelijk had gesloten.
De zilveren bruidegom naast de zilveren bruid, vergezeld van
zijne bevallige dochters, omstuwd door eene breede schaar van
gelukwenschenden ! Wat sprak er eene voldoening uit zijne
vriendelijke blauwe oogen ; hoe opgeruimd klonk zijne buigzame stem!
Men was vereenigd in de bekende zaal van Diligentia, zoo
menigwerf getuige van zijne triumfen als redenaar.
Dien Zaterdagavond mocht hij rusten op zijne lauweren, in
den aangenaamsten en besten zin van het woord. Misschien
maakte hij in stilte eene vergelijking tusschen de feestelijk versierde zaal van Diligentia, zooals hij die toen zag, en de met
menschen volgedrongen zaal, wanneer hij optrad.
Inderdaad, Diligentia's groote zaal en nog zoovele andere
gehoorzalen in Nederland, bleken veel te klein, als C r e m e r op
het spreekgestoelte verscheen. Het bekende genootschap: „Oefening
kweekt kennis" 1) had bij herhaling het voorrecht C rem er
onder zijne „sprekers" te tellen. Ongeloofelijk was de toevloed
der hoorders. Zij zaten en stonden, waar . maar een voetbreed
plaats was overgebleven. Zij vulden de zaal achter zijn rug; zij
1) Zie boven Deel I. 423-428.
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-schaarden zich aan zijne voeten; zij belemmerden hem in zijne
bewegingen. En rustig, kalm, zich zelven volkomen meester,
begon de groote kunstenaar met eene heldere stem en sobere
gebaren een Betuwsch tafereel te schilderen, te tooveren liever,
want plotseling vingen zijne personen aan te leven, te spreken
met eigen stem, en eigen gebaar, alsof zij ten tooneele verschenen.
De schildering door stem en geste, door gelaatsuitdrukking en
houding, bereikte bij C r em e r eene volmaaktheid, zooals zeldzaam bij eenig Nederlandsch redenaar of tooneelkunstenaar
voorkwam. Hij had de gaaf, om met een enkele trek een
persoon te teekenen, zoodat eene gestalte zichtbaar werd voor
-de verbeelding van alle hoorders. Zijne schoone, welluidende
stem drukte alles uit, wat hij wenschte te doen hooren. Kinderen,
vrouwen, grijsaards traden op met eigenaardig stemgeluid ; hij
bootste den slag der roeispanen in de rivier na; hij deed vuurpijlen opgaan, de zweep knallen over dravende paarden — en
dit alles zonder inspanning schijnbaar, met eene kleine aanduiding, juist ter snede gekozen.
Welk een gloed in de voordracht, als hij den opgeblazen domtrotschen boer uit het „Pauwe v e e r k e" in zijn sjees doet voorthollen over den weg ; hoe zacht en teeder klinkt de stem van
K r u u z e m u n tj e, als zij grootmoeder voorleest uit het sprookjesboek ; hoe ongeloofelijk grappig bootst hij den verwaanden
lach van La m tner t, den bouwknecht, na, als deze in de pronkkamer van vrouw Wi 1 lem s eene retie houdt tegen het portret
van Van Spey k, omdat hij hoopte met de mooie Triene van
't Putterserf te trouwen; welk eene schalkheid, als hij een Overbetuwsche Julia met een dito R o m e o doet vrijen onder het
kersenplukken, of onder den hooiwagen in den regen, of bij het
hek in het Weiland voor dag en voor dauw ; welk eene kracht,
als hij den veerman Dorus Giese ls met zijne boot over de
rivier laat roeien bij opkomenden storm !
Uitstekend was Crem er inderdaad, als kunstenaar, als mensch,
als vriend. Hij was door heel Nederland geliefd en gezien. Men
ving aan met den kunstenaar te waardeeren, weldra had men
hem lief om zijn edelmoedig, rond karakter. Het was een genot
'Cr emer te ontmoeten en een fang gesprek met hem aan te
knoopen. Uit ieder zijner woorden sprak hartelijkheid, sprak
eene vriendelijke stemming des gemoeds.
Zekere kleine eigenzinnigheden kwamen soms bij hem om
TEN BRINK. N.-N. Letteren H.

25

386

JACOBUS JAN CREMER.

,-....,•-•-•..r•-",",W..."...r■-.-..,■.,...,...-...r..".,,,^.-",•-•..•-■-

den hoek gluren. Hij had een afkeer van vernuft, wanneer het
tegen naleve, zelf ziekelijke vroomheid werd gericht. Fen zendingsfeest te Wolfhezen bijwonend, schreef hij eene beschouwing
van wat hij er zag en waarnam, die meer van zijn goed hart,
dan van zijn doorzicht getuigde i). Toch liet hij zich niet
verschalken door schijnvroomheid, als uit zijne „O v e r-B e t u wsche Novellen" („'t Hart op de V eluwe") en uit „Anna
Rooz e" bleek.
Groote eigenzinnigheid legde hij aan den dag, wanneer hij
over letterkundige critiek sprak. Bij een onderhoud met hem
in zijne woning te 's-Gravenhage bleek mij dit duidelijk. Het
was in het najaar van 1862, en Potgieter had hem in „D e (n)
G i d s" van April 2) eenige harde waarheden- gezegd. Hij scheen
gebukt te gaan onder dit oordeel, en kon er niet van zwijgen.
Zoo ging het eveneens in het voorjaar van 1868, toen ik hem
een oogenblik bij eene tooneelvoorstelling sprak, en eene beoordeeling van zijne „Anna Rooz e,' ' hoe welwillend overigens
ook gesteld, op mijn geweten had. Zijn voornaamste bezwaar
was, dat een kunstenaar dikwijls jaren achter elkaar voor een
enkel werk zorgt en zwoegt, terwijl een beoordeelaar, nauwelijksenkele weken aan zijne critiek besteedt. Zijn vriend K el ler
sprak geen gunstig oordeel uit over zijn drama „E m m a B e r thold," bij de opening van den nieuwen schouwburg te Arnhem
vertoond, en steeds vermeden de vrienden later over dit teere
punt met elkander te handelen 3).
C r e m e r stond buiten de critisch-letterkundige beweging van
zijn tijd. Hij las de tijdschriften, wanneer men hem berichtte,
dat er zijn werk in beoordeeld werd. Hij gunde zich zelven
den tijd niet boeken van anderen te lezen, waarbij zekere vrees
kwam, dat hij iets van zijne persoonlijke eigenaardigheden mocht
verliezen. Toch heeft hij als knaap en jonkman gelezen. De invloed van Charles Dickens en H endrik Conscience is
merkbaar in zijne latere geschriften. Evenwel zal men voorzichtig handelen niet te veel gewicht aan dien invloed te hechten.
Mededoogen voor armen en lijdenden heeft hij in hooge mate
1) In den „Nederlandsche(n) Spectator" van 1863. Zie „Lijst der
Werken."
2) Bl. 613-625.
3) „Jacob Jan Cremer" door G. Keller in „de(n) Gids" van 1881.
IV, bl. 228.
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met Di c k e n s gemeen, practische pleidooien tegen maatschappelijke ongerechtigheden door middel van novelle of roman
houdt hij naar Dickens' voorbeeld. Enkele trekken komen bij
beiden voor — de droom van „W outer Ling e" herinnert aan
den droom in „The Chimes" — maar Dickens arbeidde als
kunstenaar op veel grooter schaal dan Creme r. De eerste
onderscheidt zich door fraaie Kerstvertellingen, maar munt uit
door zijne breed uitgewerkte romans, zijn „Nickleb y", zijn
„C huzzlewitt," zijn „C opper fi eld"; de laatste beproeft het
verhalen van grooteren omvang als „Anna Rooz e" en „H anna
de Freule" te voltooien, maar wint zijne duurzaamste lauweren
met zijn Betuwsche en Over-Betuwsche novellen.

I.
Den i sten September 1827 werd te Arnhem in het zoogenaamde
Cremershuis 1) geboren, Jacobus Jan Creme r, zoon van
Alexander Cremer en Louise Nagel, eenedochter van Dr.
Nagel, rector te Tiel. Zijne ouders behoorden tot den
gegoeden stand, en bewoonden later een fraai buiten : de Old e nh o f te Driel. Zeer vroeg kwam het uit, dat hij aanleg had
voor tooneelspeler. Op zijn achtste jaar „speelde hij in 't ouder„lijk huis reeds in een stukje van Kotzebue. Hij stelde een
„knaap voor, die zijn grootsten schat verkoopen gaat, om geld
„voor zijn arme moeder te krijgen, Daar komt hij op, en in
„zijn rood pakje ziet de kleine Jacobus er alleraardigst uit. Maar
„hoe schrikken zijn broers en Lusters en verdere medespelers,
„nu hij zijn rol niet opzegt zooals het in 't boekje staat. •
„Geen nood nochtans, Jacobus weet wat hij doet. De woorden
„in het boekje waren hem te stijf en zonder, dat hij er zich
„rekenschap van wist te geven, te b o ekachti g; hij spreekt
„zooals het kind moest spreken, zooals hij zelf in een dergelijk
„geval zich geuit zou hebben, en hij verrukt velen door zijn
„aardig, natuurlijk spel.” 2)
1) Na zijn dood zorgden eenige vrienden onder leiding van Isin g,
K eller en De Veer, dat zijn borstbeeld in den gevel van dit huis gepiaatst werd.
2) „Levensbericht v. J. J. Cr." door Arnold Ising, Sen. in de
„Levensber. v. afgestorven medeleden der maatschappij v. Ned.
Lett. te Leiden." (1880) bl. 121.
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Na het eerste onderwijs te Arnhem te hebben genoten, werd
hij van 1837 tot 1842 op de kostschool bij den heer H. Roo dh u y z e n te Oosterbeek gedaan. Ook daar bleef hij comediespelen, waarin hij vlugger was, dan in de wetenschappen van
de kostschool. Daarbij openbaarde hij een grooten aanleg voor
teekenen, die hem allereerst deed verlangen schilder te worden.
Zijne ouders gaven hem een gouverneur in de jaren 1842 en
1843, maar steeds bleek het duidelijker, dat hij geene neiging
had om eene geleerde te worden, dat hij er naar hunkerde palet
en penseel ter hand te nemen.
Zoo kwam hij van Mei 1844 tot het najaar van 1846 op het
atelier van F. H. Hendriks te Oosterbeek. Daar voelde de
zestienjarige jonkman elken dag zijne liefde voor de schoone
Geldersche dreven toenemen, daar zag hij uit de woning van
zijn meester zijn horizon begrensd door de Nijmeegsche bergen,
terwijl zijn blik rustte op „de rijke Betuw in haar (zomer- of
„najaars-)dos, vriendelijk omarmd door Waal en Rijn, de laatste
„zichtbaar, waar hij recht voor u uit de vette Betuwsche weiden
„van den Veluwzoom scheidt en straks zich nog even ter rech„terzijde vertoont om achter den bergrug van den Duno te ver„dwijnen.” r) De landschapschilder H e n d r i k s was een zeer
ernstig man, die C r e m e r in de eerste plaats leerde de natuur
te zien met het oog van een kunstenaar. Hunne tochten naar
Wolfhezen, en de fraaie natuur te dier plaatse — bosschen van
zware, grove denneii, afgewisseld soms met zilveren berken, met
een blauw-grauwen toon in het verschiet, met een tapijt van
glibberige naalden, — heeft hij nooit vergeten.
Op deze tochten leerde C r e m e r daarenboven de landelijke
bevolking van Wolfhezens omstreken kennen, en maakte hij
zeer belangrijke studien voor zijne, later zoo geliefde Over-Betuwers.
Daar hij reeds vrij wat vorderingen gemaakt had in het schilderen,
besloot men, dat hij in 1847 naar den Haag zou gaan, om daar,
geholpen en gesteund door den omgang met talrijke beroemde
kunstbroeders, zijn schildersaanleg verder , te ontwikkelen. Hij
woonde in 1848 in de residentie op kamers, en nam op zeer
bescheiden manier deel aan het letterkundig leven. Reeds had
hij in den huiselijken kring getoond, dat hij slag had van ver-

1) „F. H. Hendriks, door zijn leerling ges chetst." Rom.
Werken XIV, (1881) blz. 37.

JACOBUS JAN CREMER.

389

tellen, liedjes voordragen en comedie spelen. Het denkbeeld,
om naast het penseel ook de pen te hanteeren, had niets schrikwekkends voor hem. Zijn eerste heldenfeit op letterkundig gebied
heeft zijn vriend Kell er medegedeeld. „Hij was", — zegt deze
— „op zijn twintigste of een-en-twintigste jaar mederedacteur
„aan een industrieel blad, dat tusschen 4o en 50 in den Haag
„verscheen, en bitter weinig beteekende. Het heette de „Nieuwe
„Stoombode" of iets dergelijks. Het had slechts een kortstondig
„bestaan, want het publiek wilde er niet van gediend zijn, en
„toen het laatste nommer verzonden werd, belastte Cremer zich
,,met de expeditie, en de abonnes kregen op het adresbandje
„eene teekening of eene aardigheid, die hen toen misschien
„wrevelig maakte, maar die zij zeker bewaard zouden hebben,
„als zij geweten hadden, dat hij, van wien ze afkomstig was,
„later de gevierde Cremer worden zou." 1)
Den winter van 185o bracht de jonge kunstenaar te Amsterdam
door, waar hij een groot boomrijk landschap voltooide, dat op
de tentoonstelling te Rotterdam al spoedig een kooper vond 2).
Tot op 1865 hield hij nog vast aan zijn roeping als kunstschilder,
bleef hij op zijn atelier aan het werk, en meende daarom ook
in 1861 dat men hem als schilder had uitgenoodigd tot het
bijwonen van het vermaarde kunstcongres te Antwerpen. 3)
Daarbij kwam, dat zijn eerste optreden als letterkundige niet
zeer glansrijk was. Hij maakte zich diets, dat hij geroepen was,
om een historischen roman te schrijven. Een dergelijk zelfbedrog van jonge letterkundige kunstenaars is een te alledaagsch
verschijnsel, om er eenig gewicht aan te hechten. Hij dacht, dat
het voldoende was W a g en a a r er op na te lezen 4), om zich aan
de zijde vanVan Lennep,Oltmans en Toussaint tescharen.
Buitengewoon veel zorg baarde hem het nazien der drukproeven
van dit eerste werk, „die van taal- en stijlfouten grimmelden," 5)
1) Keller, t. a. pl. „G i d s" 1881, IV, bl, 231.
2) Isin g, t. a. pl. bl. 122. De Yee r, „J. J. Creme r" in „M a n n en
van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en Portretten
bijeengebracht door N. C. Balsem." (Haarlem, H. D. Tj. Willink),
1881, bl. 11. I sin g verhaalt, dat dit schilderij later door den ouden heer
A. C rem e r is teruggekocht, en dat het op Creme r 's zilveren bruiloft weer
in zijn bezit kwam.
3) K e 11 e r, t. a. pl. bl. 239.
4) Isin g, t. a. pl. bl. 122.
5) Isin g, bl. 123.
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„De Lelie van 's-Gravenhage" kwam in 1851 te Amsterdam uit, nadat hij dit zijn eerste werk in Den Haag en te
Amsterdam met behulp van W a g e n a a r en van den goeden
raad zijner vrienden had voltooid. Men behoeft er geen oogenblik
aan te twijfelen — deze eerste proefneming is mislukt. Om de
wille van al wat hij later schreef, is het overbodig de zwakheid
van zijn eersteling breed uit te meten 1).

II.
In den zomer van 1852 begon hij, op den Oldenhof bij zijne
ouders logeerende, iets geheel anders. Hij had zijne fout begrepen,
Wagenaar ter zijde geschoven, en een ander terrein gekozen.
Zijne studien, waarnemingen en herinneringen uit Betuwe en
Over-Betuwe zouden hem de stof geven. De eerste bladzijde,
die hij in 1852 schreef, is van den volgenden inhoud:
)9 9 9 Hei je 't neis uut 't darp al geheurd?" vroeg de daglooner
„Peter Janssen aan zijne vrouw, die bezig was, om voor haar
„vermoeiden echtgenoot de avondpap op te zetten. „Hei je 't
„al geheurd, Net, hoe miseroabel gauw de weduwvrouw van
„Cloas Hermsen, hoar man is noa gestapt?" „ „Wat zei je!"
„riep de huismoeder verbaasd, terwijl ze den aarden schotel
„met pap op tafel zette. - „Is manke Heintje flood! Wel, jong,
„jong, die twee hebben mekoar dan niet lang allinnig geloaten.
„Cloas is van de leinte gesturven en Heintje, — da's nou krek
„zes moanden loater ! Jong, jong, 't is veur Wiege-Mie 'en heel
„ding; woar mot ze noa toe? ze het niks, geen spier; neejen en
„breien kan ze, moar da's alles, en ik geleuf niet, dat ze 't nog
„al te best duut. Nou, stil, bloagen !" vervolgde vrouw Janssen,
„hare vier spruiten toesprekende, die hunkerend de roggemeelpap
„zagen dampen : „moeder kan niet alles te geliek ! He 'k nou
„ooit van m'en léven ! Ze zal zoo um de vieftig zin gewêst, en
„Wiege-Mie was met Sint-Jan achttien joaren in 't darp. Loawwe
„erst bidden Peter, de kienders drammen en sjenken, da'k m'n
„eigen woorden niet heuren kan !"
„Janssen nam het pijpje uit den mond, drukte de pet voor
„de oogen en vrouw Janssen gaf haar oudsten telg een duw,
1) Volgens Ising (bl. 122) en K eller (bl. 232) is de „L e 1 i e" een
1,ni is sla g."
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„met een dreigenden wenk, om de oogen dicht te doen."
„Men bad — Peter bad ernstig met een dankbaar hart;
,,Willem, zijn buurman, had zulk heerlijk avondeten niet voor
,zijne vrouw en kinderen. Zijn gebed was reeds geeindigd, maar
„toen hij over den rand van zijne pet de roode wangen van
„zijne goede vrouw en kinderen beschouwde, toen deed hij de
.„oogen weer dicht, zei nog eens : „Ili dank u, goede en groote
„God, amen !" "
Dit is het eerste woord van den Betuwschen en Over-Betuwschen
novellen-dichter, het begin van zijn eerste schets : „W i e g e-M i e."
Dit stukje is zijn beste niet, maar toch is reeds hier de geheele
Creme r, met al, wat hem onderscheidt.
Terstond worde hier dus gewezen op het ongemeene en aantrekkelijke in de Betuwsche en Over-Betuwsche novellen. Cremer
heeft, toen hij den historischen roman aandurfde, toen hij daarop
zijn onvermogen inzag, en eene eenvoudige dorpsvertelling ontwierp, bijna onbewust den historischen loop eener letterkundige
omwenteling gevolgd, die van 185o tot 186o bij alle beschaafde
Europeesche volken kan worden opgemerkt. Reeds werd op
deze omwenteling gewezen, toen Van Koetsv el d's „Pa story
.t e M a s t l a n d" meer als de boeiende pastorale mededeeling van
,een dorpspredikant dan als eene d o r p s v e r t el ling werd geprezen I). De schildering van het leven van landbouwers en
'herders in hoog idealen zin, heeft in elk tijdvak der letterkundige
geschiedenis werk verschaft aan voortreffelijke dichters. Het was
niet om tot eene herleving der antieke idylle of der zeventiendeeeuwsche Arcadia's te komen, dat de bedoelde omwenteling
plaats greep. De beweging der Romantiek, sedert 1815 en 183o,
had in 185o reeds hare grootste kracht verspild. Men had de
bruisende oppervlakkigheid van het eerste romantische tijdvak
overwonnen, men eischte natuur en waarheid, eene herhaling van
den eisch, dien de ontkieniende Romantiek aan 't eind der achttiende eeuw aan de classieke school had doen hooren. Hoe
hooger onze eeuw in jaren klom, hoe moeilijker te vervullen
,eischen men den romanschrijver stelde. Juist in de eerste lustra
van de tweede helft dezer eeuw was het kenteringstijd. De honger
naar nieuwe stof werd hoe langer hoe grooter. Historische, middeleeuwsche kleurenpracht had veel van Naar luister verloren, men
verlangde nieuwe toestanden.
1) Zie boven Deel I. 233.

392
s.. ,,,,.

JACOBUS JAN CREMER.

_l■—•",

Een oogenblik moest Amerika aan dat zoeken naar nieuwe
stof te gemoet komen, Sedert 1840 waren allerlei Amerikaansche
tafereelen populair geworden. De „Trans A tlan tis c he Schetsen" van Charles Sealsfield (Karl Postl) 1) verdrongende
hooggekleurde sterk gevleide schilderijen van Friedrich G e rs t a c k e r, mochten beide ook uit eene bron — Fenimore
Cooper — hebben geput. Deze Amerikaansche mode heerschte
vooral van 1840 tot 186o. Een Franschman als Gabriel Fe r r y
veroverde vooral jonge harten; een later navolger als Jules
Verne opende wederom nieuwe wegen met hulp van al de
schatten der natuurwetenschap. De Amerikanen zelven volgden
later het voorbeeld van Europa. \Vat Seal s fi e 1 d voor Texas
gedaan had, deed Bret Harte voor California, en Mark Twain
voor Nevada. Beide jonge schrijvers trokken terstond de algemeene
aandacht, omdat zij geheel onbekende typen van menschen,
geheel onbekende zeden ten tooneele brachten.
Juist dit verlangen onzer eeuw naar het nieuwe, naar schildering van verborgen of weinig bekende plekjes uit de oude of
nieuwe wereld, had sedert 1843 in Duitschland eene welkome
bevrediging gevonden in B erthold Auerbach's „Sch w a r zw al der D o r fge schic ht en." Deze hernieuwing der dorpsidylle
droeg een eigenaardig karakter. De idylle zelve was niet meer
hoofddoel. Het kwam er op aan de dorpstoestanden, voor al
later het dorpsdialekt in het opg te doen vallen. Het
naleve van het dorpsleven en vooral van de dorpers zelven
werd het voornaamste. Men plaatste zoo de bekende, hoogbeschaafde maatschappij naast eene bijna vreemde, die allerlei
verrassingen aanbood. Nogmaals werd het evangelie der Natuur
gepredikt tegenover de ontaarding eener al te gekunstelde ontwikkeling. En juist het schrijven in de platte taal der boeren,
behoedde de dichters voor misteekening hunner dorpstafereelen. Het
dialekt behield den geheelen schat eener weinig bekende denk- en
gevoelswereld, die in de beschaafde taal spoedig zoude verwaarloosd
zijn geworden, en tot onwaarheid en overdrijving zoude hebben geleid.
Auerbach vond een geduchten mededinger in Frit z R eute r,
den schepper der Voor-Pommersche en Mecklenburgsche dorpsgeschiedenissen. Weldra volgde men op velerlei wijze, waarbij
niet vergeten mag worden, dat Auerbach en zijne school zeer
1) Karl Anton P ostl was in Znaim in Moravie geboren behoorde tot,
de orde der Kruisheeren te Praag en vluchtte in 1826 naar Amerika.
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veel verplichting htbben aan den Zwitserschen predikant Albert
Bitzius (ps: Jeremias Gotthelf) die sedert 1838 in talrijke
werken, waarvan „Uli, der Knecht" (1841) en „Uli, der
Pachter" (1849) de bekendste zijn, duidelijk toonde, welk een
rijkdom het nieuw te ontginnen terrein bevatte. Het Magyaarsche
volksleven werd geschilderd door Moritz J o k de Karpathische
dorpen door S a c her M a s o c h, de Russische boeren door graaf
Leo Tolst het landelijke leven in Elzass-Lotharingen door
Er c k m a n n-C h a t r ian, de Fransche dorpsgeestelijken door
Ferdinand F a b r e, de Vlaamsche landbouwers door Conscience, Sleeckx en de gezusters Loveling.
Reeds is er gewezen op het begin der Nederlandsche dorpsvertellingen van Jacob Vosmaer, Van Ko etsveld en Van
S c h a i k. Aan Cremer komt de eer toe dit kunstvak tot hoogeren
bloei te hebben gebracht. C r e m er neemt in de geschiedenis
onzer letteren de plaats in der genoemde talentvolle kunstenaars
nit den vreemde. Cremer werd voor Nederland in betrekking
tot de Betuwe en de Over-Betuwe, wat Fritz Reuter voor
Duitschland in betrekking tot Mecklenburg en Voor-Pommeren
geworden is. Later maakt hij zelfs eene school en komen er
Nederlandsche novellisten, (lie bijna alien afzonderlijke gewesten
van ons vaderland met opmerkelijk talent in hun dorpsleven
voorstellen: L esturgeon en Van S c h a i k (Drenthe) Van
Duinen (T hineu s) (Groningen), He erin g (Overijssel), Beunke
(Zeeland), H o 11 ide e (Noord-Brabant), S eipgens (Limburg) en
Maa ld rink (het graafschap Zutphen).

Het is hier de plaats den Betuwschen dorpsnovellist meer van
nabij te beschouwen. Hij heeft Bet uwsch e, 0 v er-B etuwsche,
zelfs S t i c h t s c h e en Scheveningsche novellen voltooid, maar
zijne kracht openbaarde hij alleen in de beide eerste. Van deze
behooren genoemd te worden de eerste Betuwsche Novellen:
1. „Wiege-Mie."
Augustus 1852.
2. „De rechte Jozef."
Augustus 1853.
3. „De oude Wessels en zijn gezin."
Augustus 1854.
4. „De Reis van Gerrit Meeuwsen en zien zeunnoar
de Amsterdamsche Karmis."
November 1853, en
5. „Deine-Meu."
September 1855.
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Daarbij komen de Over-Betuwsche novellen :
September 1856.
I. „'t Kriekende Kriekske."
September i857.
2. „t P a u w e v e e r k e."
Januari
1858.
3. „Op de Kniehorst."
April
186o.
4. „Bruur Joapik."
5.

„'t Blinkende Hoanje."

6.

„Oan 't kleine Rivierke."

7. „Gr ietje op 't Heunings-arf."
8. „Kruuzemuntje."
9.

„Bella Roel."

Augustus 1861.
Augustus 1862,
Juli 1863.
1866.
Juli 187o.

October 1874.
10. „'t Hart op de Véluw."
1877.
-II. „'t Reuske van 't darp."
In deze zestien novellen schuilt het geheim van Cremer's
roem als schrijver. Neemt men ze te zamen, dan onderscheiden
ze zich alien door lets gemeenschappelijks. In den regel treedt
een paar jongelui op. C r e m e r 's jonge boerendeernen zijn
frissche, lieve kinderen des velds met een blos op de konen en
een glimlach op de helderroode lippen. Zijne jonge boeren zijn
wat plomper, en soms geven ze den auteur veel moeite, door
bijzondere gebreken. In de meeste dezer novellen treedt naast
dit paar een bedorven schepsel op, lijdende aan trots, luiheid,
ijdelheid, nijd, gramschap, aan eene der zeven hoofdzonden.
Dit laatste maakt somtijds den gewenschten indruk niet. In
de ontmaskering der zedelijke boosheid toont de auteur te veel
zijn lust om den leeraar, den domine in par tibus te spelen.
Het is alsof hij zijn talent van beeldend en schilderend kunstenaar wantrouwt, of hij bezorgd is, dat bij zijne grepen in het
voile boerenleven de gewone menschelijke snoodheid door de
minder gewone menschelijke deugd in de schaduw zal worden
gesteld. Hierbij komt, dat zijne Betuwsche boeren en boerinnen,
als men ze eenmaal kent, herhaaldelijk hetzelfde uiterlijk vertoonen, schoon ze telkens nieuwe namen dragen. Doch dit is
bij C r e m e r eene schildersgewoonte. Het gaat hem als J o z of
lsraels, als Artz, als Blommers, als Elchanon Ver y eer,
men ziet altijd dezelfde Scheveningsche visschers, maar telkens
in eene nieuwe groepeering, in een nieuw Licht.
Van de eerste Betuwsche novellen schijnt mij het best ge-slaagd : „De Reis van Gerrit Meeuwsen en zien zeun
noar de Amsterdamsche Karmis." Het is een zeer eenvoudig verhaal met eenvoudige maar verrassende tegenstellingen.
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Boer Me e u w s e n en zijn zoon Gij s zullen naar Amsterdam,
naar de kermis. Er heerscht groote bezorgdheid bij moeder en
bij M ij n tj e, aanstaande van G ij s. Maar de boer zegt: „Nee,
{lut wi'k d'r ook is van hebben; 'k zie o v e r a l gewdst — in
Oarem, in Nimwégen, in Zutfen, o v e r a 1 ! moar in Amsterdam —
nee ! dat spul wi'k ook is zien P.',
Den volgenden morgen aan het station vraagt de klerk van
bet bureel bij het loket aan de boeren :
— „Amsterdam, derde klasse?"
— „Darde klas, wat zou dat?" — zei Meeuwsen.
— „brie klassen, vriendje" — hernam de klerk. — „Eerste,
tweede en derde ; de eerste is het duurst, de tweede middelmatig
en de derde het goedkoopst."
— „Dan za'k van de darde niet gediend wézen, en van de
tweede ook niet !" — hernam M e e u w s e n. — „'k Zit bie ons
ien de kark ook in de erste bank, want ik zie zooveul as
karkmeister."
— „In de eerste klasse?" — zei de klerk verwonderd.
,,Maar . . . . weet je . . . ."
— „Dat kan mien niet schdlen ? Ik wil 't er nou van hebben,
heur ie !"
Maar onze reizigers worden in de drukte van het vertrek
zonder veel plichtplegingen tot de derde klasse verwezen. Boer
Meeuwsen vindt zijne plaats : „slechte woar veur 't geld !"
Als de conducteur komt, zijn de kaartjes zoek, want Meeu ws e n heeft ze „ien de tweede horloziekast geburgen." Zijn zoon
Gij s schrikt bij het fluitend signaal der locomotief en denkt dat
„er een kind of een ander levend dier (!) overréje" was.
Gelukkig to Amsterdam aangekomen gaan Mee u w s e n en
Gij s in den omnibus. De conducteur vraagt den jongen boer
de plaats van zijne bestemming.
— „Ik?" — zei Gij s vreemd opziende — „Noar de karmis ;
is 't niet, voader ?"
De meeste passagiers lachen.
—

„Ziede gek, jong !" — grinnikte Gerrit Meeuwsen.

„Nee kammeroad," — vervolgde hij tot den conducteur —
„Noar 'en lozement."
— „Welk hotel ?" — was de vraag. „Eerste, tweede, derde,
vierde, vijfde klasse; Rondeel, Doelen, Munt, of mot je in de
Nes . . . . ?"
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Maar Meeuwsen antwoordt :
— „Erste klas, man, erste klas I"
Zij worden afgezet, eerst bij den Doelen, en toen voor tien
stuivers vracht.
Een brutale kellner weigert den toegang, als Meeuwsen
zeer logisch zegt :
— „Is 't hier dan geen lozement? Kan 't, of kan 't niet?"
Meer kellners komen aanstuiven; orn de Betuwers uit te lachen,
dan verschijnt de hotelhouder, en Me e u w s e n geeft te kennen :.,dat ie kort en goed lozies wou hebben; dat ie niet wist wat
„of die jonkers mosten ; dat ie met zien zeun kwam karmis
„houwen ; dat ie niet van meines was, om deur die jonkers,
„verdingsierd te worden, en dat ie nog ens vroeg of 't kon
of niet."
Eindelijk worden zij toegelaten, daar hun voorkomen en hun
reiszak vertrouwen inboezemt. Als de garcon den laatste van
G ij s overneemt, beweert deze, dat het „veulste vrindelik" was..
Trappen klimmend, steeds hooger en steeds hooger, blijft
Meeuwsen eindelijk staan. „Nee, nou geef ik er de weerlich
„af!" — roept hij, zich aan de leuning vastklemmend — „Doar
„zou 'n mins gek van worden ; 'k goai nie wiejer."
Ten slotte laat hij zich overreden, en wordt hij in ziine kamer
No. 71, en zijn zoon in No. 72 binnengeloodst. Vader en zoon
zijn gescheiden.
— „Jong, woar zit ie?" — riep Meeuwsen. — „Wat zuwwe
nou doen ? Kom toch is hier !"
„Mag dat voader 1 ! ! ! ! ?" — schreeuwde Gijs, z6o hard, dat ze.
't op straat best hooren konden.
— „Zeker!" — riep Meeuwsen.
G ij s liep op de teenen naar de deur, en sprong, alsof de
dood hem op de hielen zat, van No. 72 in No. 71.
— „Zie jong," — zei M e e u w se n, toen G ij s behouden
binnen was — „doar zitten we nou, en 'k het 'en honger da'k
schel zie."
— „Ik ook !" — betuigde Gij s.
— „Dan mo'j moar is roepen," — hernam de varier — „dan
kuwwe wat kommandieren."
De boeren worden bediend en gaan naar de kermis. In het
paardenspel van Blanus worden zij verontwaardigd over de
artisten, die in tricot-kostuum toeren verrichten. Ze toonen hunne-
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Betuwsche vuisten aan een troep hossende kermisvlegels, en
eten dure wafels. Ze dwalen door Amsterdam, en kunnen
den Doelen niet terugvinden. Eindelijk komen ze aan hun
hotel, maar kunnen in het al te weelderig zachte bed niet
slapen. En als de goede M e e u w s e n weer thuis is, klinkt de
moraal : „Das ens, moar niet weer! 'k Het alles van die erste
klas gehad!"
Mocht tegen deze boeiende vertelling het verwijt gelden, dat
het vrij gemakkelijk was de onnoozelheid der aartsdomme boeren
-tegenover de hedendaagsche wereldwijsheid van allerlei bedriegers
en oplichters te stellen, dan vergete men niet, hoe juist de
bekoorlijkheid der dorpsvertelling schuilt in een zoodanig contrast.
In deze korte schets ontbreekt, daarenboven, het didactischstichtelijk element, dat in de overige schade doet aan den eindindruk. Zelfs indien de naiveteit en botheid van Meeuwsen
en G ij s sterk overdreven waren, dan nog mocht de auteur zich
beroepen op zijn recht van schikking. C r e m e r huldigt een
niterst gematigd naturalisme in de door hem met smaak gekozen
tafereelen. Hij mag zich veroorloven ten behoeve van zijn
kunstwerk de kleur te temperen of te versterken. Zijne Betuwsche
landlieden zijn geene tooneelfiguren, netjes afgestoft en uitgedost
voor eene idylle. Hij vermijdt alleen het booze en laaghartige
tot afzichtelijke gemeenheid te doen zinken, en verdient daardoor
de blaam van hen, die Zola's boeren uit La Beauce boven de
zijnen stellen. • Misschien is er geen dankbaarder onderwerp te
vinden voor Nederlandsche lezers, dan eene grondige vergelijking
van Cremer's Betuwers met de Beaucerons van Z o 1 a. Misschien
zou kunnen worden aangetoond, dat beider theorie leidt tot
overdrijving; dat Cr emer's Geldersche landlieden te dikwerf
zijn gevleid door dichterlijke grootmoedigheid, terwijl de Fransche
te zeer zijn bespat door den kwalijk riekenden mest, dien zij
noodig hebben om „L a T e r r e" vruchtbaar te maken — loch
het is te dezer plaatse mijn voornemen niet, deze stof naar den
vollen eisch te behandelen.
Zelfs acht ik het een ondankbaar werk, om de zestien Betuwsche en Over-Betuwsche vertellingen van onzen C r em er alien
aan eene opzettelijke ontleding te onderwerpen. Ze zijn in geheel
Nederland te goed bekend geworden door de onnavolgbare voordracht van den auteur. Daarenboven, reeds werd herhaaldelijk
door bevoegde rechters over dit deel van Cr e m e r 's arbeid
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uitspraak gedaan. 1) — Men heeft hem geen lof onthouden,.
maar tevens ernstige bedenkingen doen hooren. Dat hij soms
buiten de gesprekken zijner boeren, waar hij zelfs als verhaler
optreedt, toch in het Betuwsch dialekt schrijft, is eene kunstenaarsvrijheid, die hem zeer te stade kwam voor zijne voordrachten..
Fritz Reuter schreef of in het Mecklenburgsch, Of in het VoorPommersch, terwijl hij zelfs van eene mengeling van Duitsch
en dialekt, gebruik maakte. Bij Cr em er zijn de overgangen,
van het Betuwsch tot de gewone Nederlandsche taal midden in.
zijne vertellingen niet altijd fraai, maar niemand merkte er
jets van, als hij zelf ze deed hooren.
Zeker gebrek aan kracht in de teekening zijner booze figuren
is hem zelfs tot lof gerekend 2). Doch dit oordeel schijnt al
1) W. D—s. (Potgieter) heeft in April 1862 („Gids, Bibliogr a-p h i s c h A l b u m" bl. 614-624) eene vrij uitvoerige beoordeeling van C r em e is novellistischen arbeid geschreven. Hij erkent, dat de Betuwsche Novellen in den smaak vallen, al n behoort de auteur niet tot de veelzijdigste."'
Hij prijst in hem : „Gemakkelijkheid van uitdrukking, bij bevattelijkheid van
gedachte ; slag bovenal, slag de snaren van het gevoel te doen trillen." Ook
geeft hij toe, dat C r e m e r „het geluk heeft, ons eene nieuwe wereld te ontsluiten, zij het ook maar die van den boer, grenze zij ook bij wijle aan die
der bedelarij." Maar reeds de eerste vertelling „W i e g e M i e" lijdt aan onwaarschijnlijkheid en overdrijving. „D e o u d e Wessel s" is het beste verhaal der eerste verzameling van 1856. In „D e i n e Me u" heeft de auteur met
„flinke, forsche toetsen „T e u n D i s s e l s" verval van kwaad tot erger geschetst.
De studie der landlieden is niet diep genoeg, en de personen van hooger
stand zijn louter monsters.
Boven de Betuwsche staan de Over-Betuwsche novellen. In deze laatste
heerscht eene hoofdgedachte, „die gij hoort aangeven, die gij ziet uitwerken ;"schoon de uitslag van dat streven te wenschen overlaat. Het Geldersch
dialekt in het „P a u w e v e e r k e" en „O p de Kniehor s t" verdient geen
lof. Het zijn „k u n s tj es en geen k u n st," want het zijn niet de Geldersche boeren, het is de auteur zelf, die spreekt, door zijn talent in de‘
voordracht verleid Betuwsch te schrijven, waar het niet noodzakelijk is. Het
slot van ,,B ruur Joapi k," enkele tooneelen uit „Op de Kniehors t".
zijn fraai. De maze van C r e m er vergt niet veel van ons hoofd, maar ons
hart is gerust. Het loopt altijd goed of met zijne brave Betuwers, terwijl de
boozers of bekeerd of gestraft worden. Ten slotte, als men Cremer en zijne
letterkundige gaven mocht willen vergelij ken bij een gastheer, die thee schenkt,,
zou men terstond tot de slotsom komen, dat hij te veel melk en suiker in de
kopjes doet.
2) Door Gerard K e ller ( „G i d s," November 1881, blz. 224-244),
die hier tevens de schurken zijner romans — Casper Meiner uit
„Daniel Sils," kapitein K artenglimp uit „Dokter Helmond,"
Geert Holmena uit „Anna Rooze" — op het oog heeft. Keller-
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te gewaagd. Een tooneelspeler, die uitmunt in de voorstelling
van doortrapte schurken, wordt somtijds uitgejouwd door de
armen van geest uit de hoogste rangen. Maar daarom schijnt
het nog niet geoorloofd den dichter te veroordeelen, wanneer
hij boosheid schildert, ware ze zoo zwart als die van Satan..
Shakespeare heeft Jago en Richard III doen optreden,.
Schiller Franz Moor en Wurm, Goethe Mephisto, Dickens Jonas Chuzzlewit en Uriah Heep, Thackeray,
Becky Sharp en Sir Pitt Crawley — het zou niet te pas
komen daarom aan het karakter dezer groote dichters te twijfelen..
Mocht ik eene keus doen uit Cremer's latere novellen ik
zou: „'t Pauweveerke", „Oan 't kleine Rivierke" en
„K r uuzemun tj'e" kiezen. Vooral „K ruuzemun tj e", door
den auteur in korten tijd en zonder de lange aarzelingen en
telkens op nieuw aangebrachte verbeteringen geschreven r). De
greep, het kleine, geestige K r u u z emun tj e tienjarig dochtertje van boer Arie Wink el s — te doen in hechtenis nemen
door den veldwachter en dronkaard B o 1, omdat zij appels zou
gestolen hebben, is buitengewoon gelukkig. B ol wil zich wreken
op den varier, die hem zijne dronkenschap heeft onder 't oog
prijst de Over-Betuwsche Novellen, inzonderheid de reeds meer vermeldeoverpeinzing van den bouwknecht L amm er t bij het portret van V an,
Spey k. Hij wijst op het eentonige dezer Geldersche dorpsvertellingen omdat
zij meestal naar een gelijk plan zijn bearbeid — een lief paar jongelui uit
den boerenstand, een ondeugend wezen, die hen dwarsboomt, een gelukkige
ontknooping. K elle r verdedigt het overvloedig gebruik van het Betuwsch
daar dit voor Cremer iets onvermijdelijks was. Het „P au w e v eerk e" wordt
door dezen rechter als zijn meesterstuk geprezen.
In het reeds aangehaalde „L e v e n s b e r i c h t" van I sing wordt voorals
de v o o r d r a c h t behandeld, en tevens erkend, dat de r o m a n s niet zoo hoogstaan als de Over-Betuwsche verhalen. De laatsteo had C r e m e r in zijne
macht. „Het waren met de grootste zorg voltooide kunstwerken, ook dan —
en zelfs niet het minst — wanneer hij in zeven vertellingen de zeven hoofdzonden onder typen voorstelde." Een zijner liefste stukjes acht Ising ,,.Kr u u z em u n tj e" — en met dit oordeel vereenig ik naij gaarne.
1) Ising, t. a. pl. bl. 126. Nopens „Oan 't kleine Rivierke" veDhaalt deze, dat Bakhuizen van den Brin k eens op een Spectatoravond met deze novelle in de hand C rem e r 's manier van Betuwsoh te
schrijven had gegispt; dat hij toevallig een oog vestigde op de eerete bladzijde, dat hij zweeg, het blad omsloeg en doorlas — „en toen de lange harem
voor zijn oogen wegstrijkend, heft hij het hoofd op, en zegt op zachten toon
„Toth zou ik nog wel een paar dagen van mijn leven willen geven i . olw die
bladzijde geschreven te hebben."
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gebracht. B o 1 heeft een lafhartig genoegen het arme onschuldige
kind met zijn stok vooruit te jagen, en te dreigen met het donker
hok onder den toren, waar ratten zijn. K r u u z e m u n tj e wordt
nu voor den Burgemeester gebracht, een heereboer, die zelfs de
schaduw van het kruit niet uitgevonden heeft, en telkens zijn
secretaris moet raadplegen.
Dan volgt dit uitstekend tooneel :
„Klein Anneke staat voor een tafel, waarover een groen lakensch kleed
ligt, en waarop een hooge looden inktkoker met dito zandkoker staat. Achter de tafel zit Lus, de burgervader. De secretaris zit aan een kleinen lessenaar bezijden de tafel . .
,,De veldwachter staat naast Anneke.
„Zoo, heb jij appels gestolen, zoo!" zegt de burgemeester; „zoo, heel goed!
Ahja! .... hoe is je naam ?"
„Nee, nee !" schreit Anneke : „nee burgemeister, zoo woarlik nee !"
„Zu'j stil when," zegt de veldwachter: „Heur ie niet, dat burgemeister
vroagt hoe da'j heit?"
„Anneke, burgemeister !"
„Anneke ? Zoo, heel goed. En je van ?"
„Van .... ? van voader, burgemeister. Moar appels gestolen, dat he'k zoo
woarlik niet !"
„Zoo, maar je vaders naam wou ik weten !"
„Arie Winkels, burgemeister."
„Winkels. Zoo, heel best ! Ouderdom ?"
?"
„Watblief burg .... meister
„Hoe oud da'j bint!" snauwt de veldwachter.
. tien joar, burgemeister."
„Dike
. of nee .. . . watblief secretaris ?"
„Beroep
Deze is den burgervader met een stuk papier genaderd, wijst er met' een
vinger op, en fluistert met een den edelachtbaren wat in 't oor. Lus
knikt, en zegt van tijd tot tijd zachtjes : „Jawel , jawel , ja, ja !
Sjuust- ...... "
De secretaris zit weer voor zijn lessenaar.
De burgervader knauwt op de veder van zijn pen en strak op den looden
inktkoker turend, zegt hij : „Een moeielijk geval ! hum !" Dan eensklaps tot
Anneke : „Zal je 't nooit weer doen, zeg ?"
„Nee burgemeister, nee ! maor ik h e b niks gedoan."
„Za'j den mond houen met de leugens!" grijnst de veldwachter „zeg, za'j ?"
De ronde blozende burgervader is te goedaardig dan dat hij — vooral na
het fluistèrend gesprek met zijn secretaris — geen medelijden met het lieve
schreiende kind zou hebben. Den veldwachter vindt hij een beetje erg actief,
ja barbaarsch, — Tedeksel baars ! Daar valt hem wat in. Als hij 't vergat,
dan zou vrouwlief zenuwachtig worden : „Och Bol, zou jij de baars reis
eventjes uit de kaar willen halen : we zouen 'en sausbaarsje hebben van
middag. Wil je ?"
„Tot je orders, burgemeister, moar met je permissie, burgemeister, zou ik
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1870. „Een woord aan zijne landgenooten."
1871. „Brief aan alle Nederlansche werklieden, leden
en geen leden der Internationale door Jan
Stukadoor."
187L. „De oorlog een noodzakelijk kwaad."
1871. „Antwoord van Jan Stukadoor aanPietSchaver."
C r e m e r was een vriend van armen en lijdenden. Mededoogen
voor velerlei ongeluk openbaart zich in alles wat hij schreef.
Velerlei edelmoedige opwellingen deden hem naar de pen grijpen,
om met de hem geschonken gaven te strijden tegen maatschappelijke ongerechtigheden en bittere ellende. Hij vergat daarbij
echter wel eens, dat het gemakkelijker valt de zeven hoofdzonden
in Betuwsch kostuum te kleeden, dan geneesmiddelen aan te
wijzen voor sociale kwalen, wier diagnose zelfs door de bekwaamste
artsen nauwelijks is vastgesteld.
Zijne eerste proef op dit gebied : „W outer Ling e" bevat een
pleidooi voor Frederiksoord en de bekende Maatschappij van
Weldadigheid. Hij is er zelf geweest, en heeft begrepen, dat
hij kon medewerken voor een goed doel. De hoofdzaak was
geld te doen vloeien in de kas der Maatschappij. Daarom
vertelt hij de geschiedenis van W o u t e r Linge die uit eene
kelderwoning van „een onzer eerste steden," na hevige worsteling
met velerlei armoede en verzoeking, naar Drenthe werd overgeplaatst, naar Frederiksoord. „Uit de groote maatschappij,
,waarin zij zoo behoeftig waren, maar geen armen wilden zijn,
„werden zij in eene kleinere overgebracht" — de Maatschappij
van Weldadigheid. En dan grijpt Cremer naar zijne pen, om
als kunstenaar al het voortreffelijke van hun nieuwen toestand
te schilderen. Het geldt vooral de dochter van Wouter,
Anna Linge:
„Vriendelijker oogen zaagt gij maar zelden, dan die van de schoone
Anna Ling e. In de stad heeft men 't reeds gezegd, dat zij een beeldig
gezigtje had ; maar thans — ik zou u haar schilderen willen, zooals zij daar
staat, met den ronden schouder geleund tegen de borst van een kloeken
knaap, die hare hand in de zijne gedrukt houdt. Prachtig boerinnetje met
uwe blauwe heldere oogen en uwe zwarte golvende haren, die zich echter
voor 't grootste deel in het hagelwitte mutsje verschuilen ; aanvallige maagd
met uw paarsch katoen jakje om de welgevormde leden . . er zijn knapen,
die . . . beweren, dat Anna hooghartig en trotsch op haar schoon is. Doch
Wille m, de flinke jongen, weet het beter Anna heeft geen 1 iefde kunnen
schenken, aleer die zuivere gloed in haar boezem ontvonkt was. Willem
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weet, dat zij kan minnen, minnen met vuur, loch rein en geduldig. Rein
en geduldig evenals hij, want — de toestand in deze maatschappij opent
den minnenden knaap, die nog broeders en zusters en ook een oude moeder
heeft, geen lachend verschiet. Wanneer — wan n e e r zal de ure slaan, dat
hij zijne dierbare Anne in eene der nederige hoeven als de zijne kan binnen voeren ? Helaas, daar zijn bezwaren, droevige bezwaren : hun beider
toekomst is nog door een wolk verduisterd. Maar — geen wolkje zweeft er
op dit oogenblik langs beider voorhoofd. Neen zij staan er nog een wijle
met de handen ineên ; dan buigt Willem zijn hoofd wat ter zij en drukt
de lieve een zoen op haar blozende wang. En dan, als hij haar loslaat, dan
zegt hij zoo heel eenvoudig : ,,D a g Ann a." 't Meisje ziet hem recht liefdevol aan — ze hebben maar weinig te praten zij zegt er : „D a g W id 1 e m !"
En hij weer met sprekende blikken : „Dag lieve A n n a !" En zij : „Dag
beste Willem !" Er volgt weer een zoen op. Nu zal de jongen zich verwijderen maar nogmaals blijft hij staan, geniet met zijn blik de schoone
gestalte in haar geheel en dan — nog een zoen en weder, alsof het wat
nieuws was : „Dag b e s t e Anna!" Nu spoedt hij zich voort, want Anna
is aan de andere zijde den heuvel langs de elzenstruiken afgesneld en ijlt er
met ligten tred naar het ouderlijk erf toe."

Verstaat de dichter de kunst ons aldus voor zijn hupsch paar
te winnen, ook voor W out er Lin g e en de zijnen weet hij
welsprekend te pleiten. Dat hun gevaar boven het hoofd hangt,
daar de ouders te bejaard zijn, om langer de hun toevertrouwde
hoeve te bestieren, dat zij naar de groote maatschappij zullen
worden teruggezonden, daar de bestuurders der vrije kolonie
Frederiksoord zich „niet langer met schulden mogen beladen",
en allengs het getal der beschermde hoevenaars moeten verminderen, wordt door zijne vertelling zoo treffend aanschouwelijk gemaakt, dat wij vragen, hoe kan dit gevaar worden
afgewend ? De auteur zegt het u kortaf met eene gebiedende
wijs: „G e e f!" En ik weet het, dat dit soms helpt. Een rijk en
geletterd burger van Batavia zond na de lezing van „W outer
Ling e" in een briefomslag een paar flinke bankpapiertjes naar
Frederiksoord.
Zullen wij bier de meening aanhangen, dat het den dichter
niet betaamt ten prikkel der philanthropie de pen op te nemen,
dat hij louter ter wille der kunst behoort te schrijven ? „Verzen
„en boekskens uit te geven voor loterijen en bazars te houden
„om de wille van dit arm gezin of die noodlijdende gemeente,
„wat is het anders dan eene volksdeugd te vervalschen en des,
„kunst te verlagen tot kwakzalverij ?" Deze gestrenge eisch, nog
aangedrongen door het gewijde woord: „Niemand kan twee
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heeren dienen !" — komt natuurlijk van P o t gi eter's zijde. I)
Zou ook hier niet overvraagd worden ? Heeft men Charles
Dickens ooit verweten, dat zijn „P ickwic k" niet deugde,
omdat hij de ellenden der schuldengevangenissen teekende; dat zijn
„N icolas Ni ck le b y" mislukt was, omdat hij de gruwelen der
kostscholen in Yorkshire tuchtigde? Alles hangt of van het talent,
waarmee de dichter de gekozen sociale stof behandelt. Zijn
Kunst en Economie onvereenigbaar, waarom kunnen Kunst en
Geschiedenis dan wel vereenigd worden ? Waarom zou W a l ter
Scott een onderwerp aan de Kruistochten mogen ontleenen,
maar Dickens den slakkengang der civile procedure van Engeland
niet mogen op de kaak stellen in een roman ?
Te verklaren, dat de kunst niet kan geoefend worden, zoodra
de kunststof aan de eene of andere wetenschap wordt ontleend,
is eenvoudig eene bewering zonder bewijs. De eischen der
schoonheid en die der wetenschappelijke stof zijn niet onvereenigbaar, wat Potgieter ook zegge. In elken roman uit ons
modern leven wordt een onderwerp behandeld, of behoort althans
een onderwerp behandeld te worden, dat of eene studie van den
mensch als denkend en gevoelend wezen, of eene schildering
van bepaalde maatschappelijke levensvormen aanbiedt, of beide
te zaam. De psychologische en de sociologische roman hebben
beide recht van bestaan. Niet hierover loopt de strijd, maar
alleen over het talent van den kunstenaar in de bewerking
zijner stof.
Voor Cr emer mogen zijne „Fa briek s kin d ere n" pleiten!
Men heeft hier te doen met eene sociologische novelle. Het lot
der arme fabriekskinderen, vooral uit Leiden, kon nimmer welsprekender, nimmer warmer worden aanbevolen. Een enkel
staaltje moge dit staven. Drie doodarme, ongelukkige kinderen
worden in December te zes uren des morgens naar de fabriek
1) „G i d s," 1862, I, bl. 617. Volgens Potgiet er kenschetst „W outer
L i n g e" C r emer's trant en talent in zwakheid en kracht vrij getrouw.
Dat de „arme" lui weer le beau role spelen, dat gebrek en godsvrucht
zoo innig saamverbonden zijn, oordeelt hij „te teerhartig." Goede grepen,
getrouw getroffen karaktertrekken prijst- hij, maar laakt het, dat het arme
y olk zulke fijne zenuwen heeft, dat het, „duchtig noch degelijk" is, geene
flinke levensbeschouwing bezit, geen wil, geen vlijt toont, en alle hulp tot
verbetering in hun toestand van anderen verwacht. Cremer had den strijd
der eerlijke armoede moeten schilderen, had de poging niet mogen wagen het
onvereenigbare te vereenigen — Kunst en Economie.
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gezonden door de laaghartige, verdierlijkte ouders. Een deter
kinderen, een ventje van tien jaren, valt op straat in slaap, hij
kan de fabriek niet bereiken. Daar komt een jong student, die
laat op de kroeg was blijven plakken, of zooals Cr emer met
zijn goed hart beweert — die met een vriend mathesis had
gewerkt, en op diens kamer in slaap was gevallen; (laat het zoo
zijn, in Cremer's naam Deze jonge student nadert de plek,
waar het arme kind „met het hoofdje rustend op den kleinen
arm en die arm gekromd op den scherpen rand van een lage
stoep," lag te sluimeren. Terstond besluit de jonge, edelmoedige
student den armen drommel mee te nemen naar huis — anders
vriest het kind dood. Groote verbazing en ergernis van de
huisploertin, als de student haar roept, om haar te laten zien,
hoe het verkleumde kind in zijn ledikant rust. Nu begint het
volgende gesprek:
„—„Hoe vin-je dat, he ?" — „Hoe ik dat vind ..... ? Mag ik reis vragen,
hoe uwes Mama dat zou vinden ?" — „Heb je wel eens op straat geslapen,
juffrouw B a k s, met een stoep tot je kussen ?" — „Lieve Hemel, ikke !"
roept de juffrouw ; „ik ben Goddank een fatsoenlik-manskind ; maar weetje
waar zulk gespuis van afkomstig is" — en zij wijst met haar vleezigen vinger
op den armen Sander, die in Willems ledikant zoo kostelijk te slapen ligt —
„van 't rapalje, weetje, uit de fabrieken ; van ouwers, die drinken en luieren,
en d'r eigen onmondig vleesch voor den kost laten zorgen, zie-je, weet u
menheer, van zu'k rapalje !" — „Zoo, juffrouw B a k s." — „Ja, van yolk,
dat z'n eigen vader en moeder voor een glas jenever aan de galg zou helpers;
maar wil ik je reis wat zeggen, menheer, als je van 'en ouwer mensch 'en
goeje raad wilt aannemen, pas op, dat je je vingers niet brandt, 't vuil maken
van je eigen boel, en 't gebabbel in de straat wil ik daarlaten, maar met je
dat verwaarloosd en liederlijk sezjet heel kristelijk aan te trekken, ga je viak
buiten je boekje. Als we 't avond of morgen zoo'n zuiplap in de deur krijgen,
die mijn of in'n man 'en maling schopt, omdat we z'n kind van 't febriek
hebben afgehouwen, dan bent uwes responsabel ; ieder man blijft baas over
z'n eigen kinders. Als bij voorbeeld uwes mama.. . ." — „Wil je klaar zetten,
juffrouw B a k s ?" — (Lieve hemel, wat zette ie vreeselijke oogen op). —
„Jawel menheer; twee kadetjes, niewaar ?" — ,,Zes kadetjes en tien krentebroodjes, juffrouw B a k s." (Hemel wat oogen !) — ,,Koffie- of theewater, menheer ?" — „Chocoladewater, juffrouw B a k s." — Juffrouw B a k s maakt rechtsomkeer ; en als zij langzaam wegschommelt, dan mompelt ze bij zichzelve :
,,om zoo'n vuil opraapsel 'en fatsoenlik mensch nog te schandalizeeren ook :
— weet-je, ze 2011 wel . . . . maar d'r kamers en 't lieve geld ! Je moet al wat
doen in de wereld !"

Met de uiterste oplettendheid zorgt de student voor het geredde
kind. Ilij laat hem uitslapen en wikkelt hem in eene oude
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overjas. Dan zet hij hem op de sofa van zijn studeerkamer
en overlaadt hem met krentebroodjes en waterchocolaad. Ze
voeren daarop een Lang gesprek, als het kind nieuwsgierig
begonnen is met de vraag:
— „Ben jij een pries?"
— „Ik ? wel nee !" lacht Willem uit zijn gemijmer ontwakend. „Maar,
als ik het was, zou je dan wel altijd bij zoo'n prins willen blijven ?"
— „Ja wel ;" zegt Sande r.
— „Waarom ?"
— „Om ditte !" — zegt de jongen, en likt nog Bens langs den rand van
den grooten chocolade-kop.
— „Halt-je dat nooit geproefd ?"
„Het ventje grinnikt, alsof hij wilde zeggen : Dat kun je begrijpen ! ,,'k
Docht eerst, dat het mosterd was", zegt hij iets later.
— „Mosterd ?"
— „Ja die haalt moeder in een potje, en 's middags, als we van 't febriek
kommen, dan krijgen we aardappels met zoo'n beetje mosterd in 't water."
— „IsTiets antlers ?"
— Ja, soms wel een scheutje azijn. Vader en Moeder eten meestal spek,
maar da's gallig voor de kinders zeit moeder."
— „Beesten !" roept W i 11 e m.
„Neen Sander, schrik maar zoo niet; dat geldt niet u of een van uw's
gelijken ; hoor maar, hij, vraagt u weer vriendelijk :
— „En hoe heet je vader ?"
— „Dat weet ik niet" ; is het antwoord.
— „Maar jij, hoe heet jij ?"
— „Sander Zwarte."
— „En wat doet je vader ?"
— „He, he," grinnikte de jongen, „moeder zeit zuipen."
— ,,Maar wat is hij van zijn ambacht ?"
— „Ambacht ?" grinnikte het kind ; .... daar had hij nooit avan gehoord.
- „Waar verdient hij zijn centen mee?"
— „Dat doers wellui."
— „En hoe oud ben je al ventje, ben je al zevenV'
— „Ikke", zegt het jongske : ,,ikke ben tien !" —

Ook deze uitmuntende bladzijde werd geschreven ten prikkel
der philanthropie, meer bijzonder, om maatregelen uit te lokken,
maatregelen door Koning en Staten-Generaal te nemen in den
vorm van eene wet op den kinderarbeid.
Dit alles beweegt mij niet uit te roepen: Niemand kan twee
heeren dienen! — hoewel het mij leed doet aan het slot van
„Fabriekskinderen" als oorzaak van het ellendig lot der
arme kinderen van fabrieksarbeiders te zien opgegeven — de
concurrentie der fabrikanten onderling. C r em e r verraadt hier een
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in 't oog vallend gemis aan economische kennis. Misschien gaat
K eller te ver, als hij beweert : „Cremer wist van de staathuis„houdkunde niet veel meer, misschien nog iets minder dan een
„gewoon beschaafd man, en het lag niet op zijn weg om voor
„zulk eene gelegenheid van die wetenschap zijne studie te maken” z).
In elk geval Cremer raadpleegde alleen de stem van zijn
edelmoedig hart. Hij gevoelde het leed zijner natuurgenooten
met gadeloos medelijden. Zijne stille weldaden zijn vele. Maar
niet altijd gebruikt hij daarvoor het noodige oordeel. Zoo gaat
het gewoonlijk, als dilettanten over het lot van den arbeider en
den daglooner spreken. Men legt meer goedhartigheid dan logischen
zin aan den dag, en wil niet inzien, dat, wat den toestand van
den proletarier zoo ongelukkig maakt, niets anders is, dan het
sluiten van onberaden huwelijken door behoeftige werklui, en
het daaruit geboren talrijk, nog behoeftiger, kroost. Het ware
beter, in plaats van op de concurrentie der fabrikanten te wijzen,
den proletarier te overtuigen, dat hij in zedelijke en stoffelijke
waarde belangrijk zou rijzen, wanneer hij zich voortaan onthield
van een radeloos huwelijk, wanneer hij eene natuurdrift onderdrukte, die door het verwekken van vele telgen hem en de zijnen
tot naamlooze ellende veroordeelt.
Een ding moet ten slotte tot eer van Cremer gezegd worden,
als kunstwerk is zijne novelle : „Fabriek s k i n d e r e n" uitstekend
geslaagd, en zijne bedoeling is begrepen. leder weet, hoe wakker
Mr. S. v an H o u t en zijn plicht als volksvertegenwoordiger heeft
betracht, zoodat het ministerie van April 1888 onder leiding
van Mr. 2E. Baron Mackay er niet voor terugdeinsde een ontwerp
tot herziening en uitbreiding van de wet regelende den arbeid
van kinderen en vrouwen aan de Staten-Generaal voor te dragen.

V.
In den Haag bewerkte Cr em e r, behalve de reeds genoemde
Over-Betuwsche novellen, nog tweeerlei soort van kunstwerken
— tooneelstukken en romans. Van de eerste voltooide hij er drie:
„B o er en Ede I man" — geschreven in 1864.
„Emma Berthol d" — geschreven in 1865.
1) „G i d s," 1881, IV. bl. 234.
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„Titulair. Klucht of Been Klucht"— geschreven in 1874.
Van de laatste vier:
„A nna Rooz e" — geschreven in 1867.
„Dokter Helmond en zijne v rouw"— geschreven in 1869.
„Hanna de Freul e" — geschreven in 1872.
„T oon e els peler s" — geschreven in 1874.
Niemand onder Creme r's vrienden heeft hem aangeraden
zijne halfgeslaagde pogingen met tooneelstukken te herhalen.
Schoon zelf een uitstekend acteur, had hij den waren slag niet,
om een tooneelstuk te schrijven. Hij vergde te veel van zijne
hoorders, door kleine symbolische toespelingen te maken, die bij
de vertooning op het tooneel niet genoeg de aandacht trokken.
De tooneelspelers kleuren hun gelaat, trekken zwarte randen om
hunne oogen, en bedekken hunne lippen met karmozijn — alles,
om van verre den schijn van bloeiende blankheid te vertoonen.
Zoo is het met de taal van het drama. Zij, die een dialoog
voor een roman met vernuft en meesterschap kunnen schrijven,
missen de vaardigheid, om een dramatisch gesprek te doen
voeren. Al te groote waarheid en natuurlijkheid zijn hier evengoed te mijden, als overdreven lyrische schoonheden en gezochte
oratorische pracht.
Terecht heeft de Veer gezegd : „Nog afgezien van de nood„zakelijkheid om met de planken vertrouwd te zijn, wil men
„met goed gevolg voor het publiek als tooneelschrijver optreden,
„meen ik, dat Cr em er zich nooit op zijn gemak gevoeld zou
„hebben in het keurslijf van de dialoog, hoe los en bevallig de
„zijne in den regel ook was. Hij had de behoefte nu en dan,
„als 't hem lustte, zich rechtstreeks tot zijne lezers te richten,
„van de dingen, die hij zag en hoorde, het zijne te zeggen, en
„wel op zijne eigenaardige manier.” 1)
Daarenboven was er nog iets, wat hem belette met tooneelarbeid voort te gaan zijne reeds vermelde gevoeligheid voor
critiek. De beoordeelingen van „B o e r en Edelm a n," van
„E mma Berthol d," luidden niet onvoorwaardelijk gunstig.
„Ik kan zijn „Emma Berthol d" niet mooi vinden" — zegt
Keller, „evenmin als ik zijn „Boer en Edelman" mooi
„vind, of zijn „Klucht of geen kluch t." De gedachte is goed
„en juist, maar er is niets boeiends of verrassends in en de
1) „Mannen van beteekenis," 1881, XII bundel, bl. 14,
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„dialoog is zwak, omdat uit den aard der zaak de nalveteit,
„die de kracht van Cremer's dialogen uitmaakt, daarin slechts
„eene bescheiden plaats kan innemen" i).
Toch heeft deze arbeid voor het tooneel 2) zijne vruchten
gedragen, daar C r e m e r bij de repetitie en de vertooning zijner
stukken de geheel eigenaardige wereld der tooneelspelers van
nabij leerde kennen. Zijn laatste roman „To on eels pel er s"
toont, hoe fijn hij alles heeft uitgewerkt wat hem trof, hoe juist
hij de eischen van een goed en de gebreken van een slecht
drama inziet. Dit wordt bewezen door de twee schetsen van
een tooneelstuk, een uit de oude en een uit de nieuwe school,
in „T ooneels pe I er s" ingevlochten, en tevens door K el 1 er
geprezen.
Zijne vier groote romans staan veel hooger dan zijne drama's,
maar lager dan zijne Over-Betuwsche novellen. Sommige afzonderlijke gedeelten evenwel zijner romans zijn voortreffelijk
geslaagd. De billijkheid eischt dit met een voorbeeld te staven.
Zijn breedst aangelegd verhaal is „Anna Roo z e." Ook in dit
werk worden zijne schitterende hoedanigheden als kunstenaar
opgewogen door enkele eigenaardigheden en tekortkomingen. In
de eerste plaats valt in 't oog, dat de kern van het nieuwe kunstwerk gevormd wordt door eene novelle, ditmaal eene Veluwsche
novelle. Die novelle is de geschiedenis van Hann ek e h o ffe 1 s,
het „frissche boerenkind," 't welk de laster van kindermoord
beticht. Maar aan dit verschrikkelijk misdrijf is zij onschuldig,
al is zij in stilte moeder geworden, al heeft ze haar kind te
vondeling doen leggen. Aandoenlijk is de belle van de arme,
benauwde Han n e k e, als ze in den vroegen winterochtend voor
haar stoel neervalt en bidt:
„0 Lieve Heere Jezus! wa'k oe verzuuken mag, loat 't niet uutkommen,
nee ! Voader zal mien vluuken en Boost ..... o God ! ik zal wel tweemoalen
Zundags noar de karke goan, en van 't loon uutlegge veur den arme, vier
duute was of ook wel 'n stuuver, o Lieven Heere Jezus, ik was een kiende en ..... "
1) „G i d s", t. a. pl. 1881. IV. bl. 228-229.
2) Busken Huet (Nederlandsche Belletrie", II Bundel, 1876,
bl. 59-65), oordeelt, dat in „E mma Berthol d" alleen traditioneele brave
en slechte tooneelfiguren optreden ; dat Emma een onnatuurlijk schepsel is,
even als eene Indische kat met een knoop in den staart; zoo kwalijk te huis
in de kennis der manners, dat zij door den eersten huichelaar den besten
zich een eerlijk minnaar laat ontfutselen.

JACOBUS JAN CREMER.

4"

Maar het ongeluk vervolgt haar. De lasterlijke geruchten
worden natuurlijk gretig en gaarne geloofd en verspreid. De
predikant, bij wien Hanneke diende, jaagt haar weg. Partij
trekken voor slachtoffers van laster geeft maar moeite en onaangenaamheden. Het is eenvoudiger den laster te gelooven. Ze
dwaalt in den kouden winteravond door 't bosch vol vrees voor
'Laren vader en haar eerlijken minnaar. Luid schreiend roept
zij uit: „Naor moeders huus toe!" — en trots alle vrees, snelt
ze naar de landelijke herberg, waar vader en moeder woven.
Weldra staat ze voor hare ouders.
En dan volgt dit uitmuntend tafereel :
„Hanneke staat te klappertanden, vader ziet haar aan, en herhaalt met
„krachtiger stem zijn vraag „wat er dan was, dat haar op dit late uur van
„'t dominee's huis naar den berg joeg?"
„Zie je dan niet, Berend, dat ze hoast niet spreken kan, zoo kolde ze is ! —
„Kom hier, Hanneke, hier op de vuurploate. 'k Zeg : loat ze erst bekommen,
„eer ze proaten zal. God, kiend ! oe handen zin as steen . . . . Hier, goat er
„zitten hier op mien stoel."
„Berend stelt zich in den weg. Hevig :
„Heur ie mien niet : ik vroag wit er is ?"
„Man, wes toch wiezer. Altied den driftkop ! Oe kiend is dood van de
kolde, da's nommer een. Kom. ." en terwijl zij Berend ter zijde stoot, dwingt
ze Hanneke neer te zitten in haar stoel bij de plaat.
Schoffels beheerscht zich met geweld ; hij loopt naar de deur ; van de deur
naar de bedstee ; van de bedstee naar het raam, en dan — dan snel terugkeerend naar den haard, roept hij nog luider voor Hanneke stilstaande :
„En nou, n o u zal ik weten, wat 'r gebeurd is !"
Moeder Schoffels heeft haar warmen kapmantel om Hanneke's schouders
geworpen. Een rilling doet het meisje schudden, maar de groote donkere
oogen slaat ze ook nu voor vader niet neer, en ze zegt :
„Ruzie 'ehad voader, ruzie !"
„Ruzie met wie ?"
„Met domenie's juffer !"
„Woarover ?"
„Over . over ..... "
„Hanneke, ge liegt."
„Man, wes toch stil !" roept vrouw Grietje. „Ge roast as'en dolheufd. Weet
ie 'et beter as Hanneke eiges ..... ?"
„En ik vroag : woarover, w ó a r o ver! ?" dondert Schoffels.
't Arme Hanneke zwenkt met den blik ; vluchtig is slechts het wit van
haar oogen te zien. Het is haar — onbestemd — als sloeg haar het plaatvuur naar den zolder, en draaide vader met het hoofd naar den vloer en
wrong de kamer zich saam. Een zacht geluid ontsnapt aan haar doodsbleeke
lippen en zie daar ligt ze met slappe armen, het hoofd terzij op den schouder.
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„Dood. ! 0 God, dood ! dood !” barst de vader nu los ; en hij strekt
de beide handen naar zijn Hanneke uit, en omvat haar met zijne armen en
roept haar bij haar naam, verscheidene malen achtereen, en strijkt zich het
klamme zweet van het voorhoofd, want . . . . want hij weet niet of ze dood
is of . . . . leeft, Hanneke, z ij n lieve Hanneke." —

De verwonderlijke, fijne takt, waarmee hier de liefde der moeder
is geteekend, die met het schijnbaar onschuldige woord : „Oe
kiend is dood van de kolde, da's nommer een !" den driftigen
vader terzijde schuift, verdient den hoogsten lof.
Maar Hann e k e is alleen eene persoon van den tweeden
grond. Anna Rooze is de heldin; „Anna Rooz e, eene schoone
weeze, edel van hart en zin, oprecht en waarheidlievend. Hare
moeder heeft ze vroeg verloren, haar vader, een zeeofficier, was
voor twee jaren nog in leven. Ze heeft met hem een bezoek
aan het graf harer moeder gebracht.
,,Toen papa met haar bij die zerk heeft gestaan, toen sprak hij zonderling
bewogen : — „Best, lief wijfje ! al veertien jaren leg je daar onder dat kouwe,
harde ding. Bon je nou ons krullig bruintj e eens zien, he ! Kom, Anna,
kom !" — Anna was heelemaal koud en vreemd geworden, want papa had
haar zoo raar, zoo hard met den arm om haar hals naar zich toe getrokk en,
en — terwijl hij naar de zerk wees — op zoo'n wonderlijken, ze zou haast
zeggen zoo'n schreiachtigen toon gezegd : „Dat mensch kon geen onrecht
zien. Slaap zacht, best wijfje ! Als de steken gelijk hebben, dat er van een
menschenkind nog wat overblij ft, dan ben jij een engel geworden, een engel
van waarheid ! Ja, als het waar is !" — „Maar dat is waar, dat is zeer
waar, lieve papa," heeft Anna gezegd. — „Zooveel te beter, best bruintje",
heeft hij toen geantwoord. „Als er dan ook van den raren zeerob wat overblijft dan komt hij je nog eens opzoeken, hoor, zoodra de golven bij hem
doen, wat die zerk doet daar !" Schielijk had hij het hoofd terzij gewend
en waren ze heengegaan."

Anna R o o z e toont zich de flinke dochter van dezen wakkeren zeeofficier. Een toeval brengt haar in het bezit van
Hann e k e ' s geheim. Als ze voor het Hof van Gelderland moet
getuigen in de zaak van het ongelukkig boerenmeisje, zal zij
de voile waarheid zeggen — even als Jenny Deans in Walter
Scott's „Heart of Midlothian". Doch gelukkigis Hanneke
onschuldig, en spreekt het Hof haar vrij.
Een minder welkom verschijnsel in den roman is het, dat dit
alles, het proces van Hanneke, de getuigenis van Anna Rooz e,
moet samenwerken, om de onbillijkheid der p r a e v e n t i e v e
hec htenis ten onzent in het oog te doen vallen. En hierbij
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openbaart zich een gebrek aan takt bij den romanschrijver, daar
hij van Ha n n e k e' s verblijf in het huis van verzekering te
Arnhem volstrekt niets mededeelt, dan alleen het aantal dagen
harer opsluiting. Op deze wijze begint er twijfel te ontstaan,
wat eigenlijk het hoofdonderwerp van den roman vormt, te meer,
daar er nog eene andere stof is, die de schrijver behandelt —
het lasteren en kwaadspreken van het dorpspubliek tegenover
Anna Rooze.
Verschillende hoofdonderwerpen, gebrek aan eenheid, beletten,
dat deze roman als geheel vlekkeloos is te prijzen. Vele der
talrijke personen, die in „A n n n a R o o z e" optreden, verdienen
daarentegen zeer eervolle onderscheiding en lof. De onuitstaanbare
domino Haver ki st is in zijne reusachtige zelfzucht, ellendige
ijdelheid en schandelijke liefdeloosheid voortreffelijk getroffen,
maar de adellijke heeren en dames, mevrouw Van Br eela n d,
mevrouw Van Ridder v o or s t, Baron Ge erek e zijn vrij conventioneel van toon, houding en handelingen. Ook de beide
schurken, oom L y n in g met den basiliscus-blik en zijn medeplichtige, G e e r t Holmen a, zijn louter tooneelfiguren.
Een ernstig bezwaar zou ook moeten worden gemaakt tegen
de zonderlinge poging van den schrijver, om bekende Nederlanders,
in 1867 levende, in het verhaal te pas te brengen. Zijne verdichte personen spreken van mevrouw B o s b o o m-T o u s s a in t,
van S. J. van d en Bergh, van de hoogleeraren L on c q, Mulder,
Opzoomer, Tiele, Pierson en den tooneelspeler Albregt.
Vermenging van verdichte personen met levende tijdgenooten
in een roman kan niet worden toegelaten. De goede smaak
verbiedt het. Zelfs in den historischen roman maakt het optreden
van tijdgenooten een verkeerden indruk. Slechts in eene vermomming laat men de helden van den dag op het terrein der
verdichting verschijnen.
Zijn er hier en daar schaduwzijden in „A n n a R o o z e", reeds
is het gebleken, op welke wijze C r e m er weder uitmunt. De
geschiedenis van H a n n e k e is eene ingeschoven Veluwsche
novelle, en op zich zelve voortreffelijk. Enkele bladzijden zijn
daarenboven, uitmuntend door den stijl, kleinooden onzer letterkunde geworden. Ten bewijze volge hier de best geschreven
pagina uit „Anna Rooze":
„'t Is een uur na middernacht.
„In het Over-Maasche daar had hij zich gelegerd, de S tor m.
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„Daar stonden populieren en esschen en wilgen in gestadigen ootmoed
voor hem te buigen.
„Dock, zich verheffend uit zijn rust, huilend als een verscheurend gedierte,
vloog hij overeind.
„Den slanken esch greep hij bij den voet en rukte hem neder.
„En de andere stammers bogen dieper, loch sidderden inwendig bij het
voelen van de ijzeren vuist, die hen kraken deed.
„En wat hem stoorde in zijn woeste vaart — dat slingerde hij met kracht
ter aarde.
,,Voort ! hij moet zich baden in den breeders vloed
„Voort ! lien knotwilg gesmakt in de klei.
,,Dat lies en riet gezweept in het drassig oeversop.
„Voort! zich zelf gestort in den stroom.
„En het klotst en bruist
schuitht, waar hij de waatren beukt. — Voort I
naar gene zijde !
,,Het fiere fregat in 't midden der rivier op stroom voor anker voelt te
loefwaart een ijzeren stoot en hoort den ankerketting knarsen, en ziet zijn
vrijen wimpel in den bezaanstop gegrepen en weggeslingerd in het donkere nat.
,,Voort, moet hij, voort ! Naar die bodems in dommel aan gindschen wal
en naar de huizen, waarbinnen de lauwe rust hem walgt. Ha ! hij zal ze
luide wakker gillen uit den zoeten slaap. Hoor maar, hoe hij in het want
dier schepen gilt. Hoor maar hoe hij de glazers dier gaslantaarn al rinkelend
aan stukken beukt; hoor maar, hoe hij bonst op die vensters.
„Zie ! Dien schoorsteen zal hij doen neerdonderen op de pannen van uw
dak. Waak op! Waak op Rotterdam ! 't Is de reus uit het Over-Maasche !"

VI.
Uit de vier romans, te 's-Gravenhage geschreven, eene keus
doende, werd hier eenigszins breeder van „A n n a R o o z e"
gehandeld. Ik acht het mij dus geoorloofd omtrent de twee
romans, die naar mijn oordeel het minst geslaagd zijn: „Do k ter
Helmond" 1) en „To oneelspelers" tot de orde over te gaan.
Omtrent „Hann a d e Fr e u 1 e" dient echter nog een enkel
woord gezegd te worden. Wij zien Cremer in dit verhaal opnieuw
eene poging wagen, om den toestand onzer fabrieksarbeiders,
om de loonquaestie en alle verdere quaestien, die men goed
1) Busken Huet, („Nederlandsche Bellettrie", II bundel 1876,
bl. 109-115) die op Potgiete r's voorbeeld C rem er ,,een auteur met
banketbakkersgaven" noemt, en hem verwijt, dat hij ,,het goede en edele met
suiker opdischt, zoodat de deugd gaat tegenstaan", vindt in ,,D okter He lino n d" meer objectivitelt dan vroeger, schoon de auteur steeds subjectief blijft.
Hij prijst enkele hoofdstukken als zeer verdienstelijk. De ijdelheid en adeltrots
van Eva Helmond zijn voortreffelijk geschilderd.
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gevonden heeft men den naam van s o ci a le q ua es t i e te bestempelen in een nieuw licht te plaatsen. Het schijnt wel, of onze
gemoedelijke dorpsverteller zich voelt aangetrokken het voorbeeld
van C h a ries Dick en s te volgen ; of hij, als deze, zijne geringe
ingenomenheid met de wetenschap der staathuishoudkunde wil
in het licht stellen. Zeker antagonisme tusschen poezie en
economie valt licht te begrijpen. Het werk van den nijveren
arbeider als koopwaar, het loon als een marktprijs van arbeid,
slotsom van den strijd tusschen vraag en aanbod, te hooren
omschrijven, bevat iets stuitends voor het menschlievend hart
van den gemoedelijken dichter. Zulk een dichterlijk gestemd
hart gruwt van verontwaardiging bij al de duizenden ellenden
van het maatschappelijk leven in onze eeuw. De poeet ontfermt
zich over het lot van het lijdende deel der maatschappij, tast
in het oogvallende misbruiken met woedende satire aan, stort
over zijne poetische schepping het goudstof van zijn genie, en
wint het pleidooi voor de oningewijde menigte.
Dickens greep in „Oliver Twist" de armhuizen, in „Nell y"
en „H a r d Tim e s" de arbeiders-quaestie, in „Nick l e b y" de
kostscholen, in „C h u z z 1 e w i t" de slavernij in Amerika, in
„Dombey" de geldaristocratie, in „C o ppperfield" de knoeierijen van Doctors-Commons, in „B 1 ea k-Hous e" het kanselarijhof en de evangelisatiewoede onder de Engelsche vrouwen voor
uitheemsche volken, in „Litt 1 e-D or r i t" de schuldengevangenissen aan, en heeft bij alle overdrijving en gebrek aan wetenschappelijk doorzicht onberekenbaar veel goeds gesticht. Want
de schitterende zijne van het dichterlijke scheppingsvermogen
deed een helder licht opgaan over velerlei ellende, en mocht hij
mistasten of in zijne beminnelijke dweepzucht tot het onmogelijke
of onpraktische zijne toevlucht nemen, Britsche mannen van
wetenschap en staatsbeleid toonden een geopend oor te bezitten
voor de klachten des dichters.
Op dezen weg poogde C r em e r — als gezegd is — met
„Wouter hinge", „Fabriekskinderen" en „Anna Rooze"
Dick ens na te wandelen. „Hanna de Fr e u l e" is eene nieuwe
poging. Ditmaal geldt het de wereld der fabrieksarbeiders in
haar geheel — mannen, vrouwen jongens, meisjes, kinderen.
Het hoofdonderwerp van den roman is eene werkstaking in
de katoenspinnerij van de firma Deg en & Bronsber g te
Veenwijk. De arbeiders worden aangevoerd door een welsprekend
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werkman, Wouter Gl over. De patroon D e g e n sterft door
eene beroerte uit plotselingen toorn over de brutaliteit der fabrieksarbeiders. De patroon B r o n s b e r g is een dilettant-philanthroop,
en geeft de helft van den eisch der arbeiders tot loonsverhooging
toe. De slechtgezinden willen den vollen eisch, en vallen B r o n sbe rg hard. De werkstaking duurt voort, tot eene geweldige
dijkbreuk tusschen beide komt, en de fabriek: Het Kromveld
verwoest.
Bij deze .gelegenheid redt Glover het leven van zijn patroon
B r o n s b e r g, hoewel hij van de fabriek is weggejaagd. Dan
volgt de verzoening tusschen beide partijen. De fabriek wordt
herbouwd, en de werklieden genieten intusschen vrij loon van
den patroon. Glover wordt onderbaas op eene fabriek in
Twente, en huwt Hanna, de heldin van het verhaal.
Voordat bier een woord volgt over de letterkundige verdienste,
of over de economische strekking van dezen roman, mag niet
verzwegen worden, dat op enkele bladzijden de dichter, die den
Rotterdamschen storm bezong, op nieuw het woord vraagt. —
Zoo vindt men het volgend schilderij van de fabriek in werking:
„T.Tit den langen schoorsteen van Het Kromveld stijgen zwarte rookpluimen naar omhoog.
„Hein Pronk, de stoker, werpt binnen het kete/huis nieuwe kolen in den
fellen gloed.
,En de vuurvlammen slaan ten oven uit, als zoeken ze de vrijheid, die
men haar betwist.
„Hein werpt de ijzeren kerkerdeur toe.
,En het vuur sist en knettert en bruit, dat het wraak nemen en toch zich
bevrijden zal.
,En met een haat, fel als zijne hitte, sart en bestookt het vuur den aartsvijand, gekerkerd als hij.
„En het water, ziedend van gramschap, raast en klaagt wegkrimpend in
doodstrijd.
„Dock wie zal dooden, wat niet te dooden is !
,En wie kan binders den vrijen geest! In 't sterven verzoend, breekt de
geest van het vuur en het water vereenigd ten kerker uit.
„Ten leven ! Doode krachten bezielend !
„Ziet! Metalen armen verheffen zich, en dalen en keeren en grijpen in
tanden en wielen.
,,En 't stampt en dreunt en davert in het groote gebouw.
„Der elementen geest heeft het nit zijn sluimer gewekt."

Bij deze en dergelijke lyrische ontboezemingen is het Cremer
niet alleen om den s tij 1 te doen. Hij allegoriseert. Dit blijkt
terstond uit den plechtigen toon. Hier stelt het kampen der
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vijandige „elementen" de aanstaande werkstaking der arbeiders
voor. In het fraaie lied op den storm in „A n n a R o o z e" werd
ook eene allegorie bedoeld. Doch deze ligt zoo diep verborgen,
dat ik, ondanks de toelichting door den schrijver zelf mij gegeven,
het er liever voor houd, dat hij enkel den orkaan Wilde schilderen.
„H a nn a de Fr e u 1 e" bevat meer uitstekende episoden. Hier
en daar laat de duidelijkheid en waarschijnlijkheid te wenschen
over, meestal ten gevolge van de bijna angstige zorg, om op
elke bladzijde een verrassend effekt aan te bieden. De best
gelukte figuren van het geheele werk zijn de Israelietische uitdrager, Elie Mager, zijn vrouw Saar tj e en zijn zoon I z a k.
De winkel met ouden rommel is vol schilderachtige kleur —
een verschijnsel, dat bij C r e m er niet altijd te prijzen is, daar
hij den lezer omtrent het koloriet van het landschap en de
portretten zijner personen meermalen in het onzekere laat. Des
te meer maakt de auteur ons tot vertrouweling van den gedachtengang zijner hoofdfiguren, 't welk, vooral bij Hanna de Fr e u 1 e
zelve, tot zekere gerektheid en stoornis in den loop van het
verhaal aanleiding geeft.
Han na is eene jonge spinster, een onwettig kind van den
overleden patroon D e g e n. Zij wordt voor krankzinnig gehouden,
omdat zij van eene koets met paarden gesproken heeft, waarin
haar vader haar zou komen halen. De Jood Elie Mager kent
het geh eim van Hanna's geboorte. Hanna' s moeder, de
schoone E s t h er, werd door Degen verleid en bedrogen, terwijI
Elie zelf als jonkman E s t h er te vergeefs om liefde vroeg.
Daar de edelmoedige fabrikant Br o n s b e r g met de dochter
van zijn overleden compagnon gaat trouwen, daar ook hij weet,
wie Hanna is, daar hij schriftelijke bewijzen in handen heeft,
scheen het onvermijdelijk voor den auteur, om B r o n sb er g tot
den onmiddellijken beschermer van de arme spinster te maken.
Dit geschiedt niet. Bronsberg wil voor zijne braid verbergen
welk een misdrijf haar vader pleegde. Hanna moet terzijde
geschoven worden, om de zennwen van de aanstaande mevrouw
B r o n s b erg te sparen. De daemon der zelfzucht speelt hier
zijne parten aan den edelmoedigen philanthroop-industrieel.
Degen, zijn compagnon, was een ellendeling. En toch moest
zijne schim in eere gehouden worden bij zijne wettige dochter,
schoon daardoor der natuurlijke haar recht onthouden werd.
De toekomstige vrouw van den philanthroop wordt nu ter wille
TEN BRINK. N.-N. Letterer'. II.
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van hare teergevoelige natuur gespaard, en Hanna terzijde
gesteld. Wel huwt zij met Glover, en krijgt deze door B r o n sberg's goedheid eene betrekking, maar de sleutel tot al deze
edelmoedigheid is niet van fijn goud.
Daar C r e m e r van zijn B r o n s b erg een held heeft gemaakt,
is deze motiveering zijner handelingen eene aesthetisch-psychologische fout, de hoofdfout tevens in dezen roman, die door
eenheid van samenstelling boven al zijne andere uitmunt.
Wat de economische strekking van „Ha nn a de Fr e u 1 e"
betreft, zoo schijnt het duidelijk, dat de auteur zijn doel heeft
voorbijgestreefd. De geschiedenis der werkstaking klinkt zeer
onwaarschijnlijk. De schikking door Bronsberg in den beginne
aangeboden, was niet naar den vollen eisch der werklieden,
maar toch billijk, en zou in de werkelijkheid waarschijnlijk zijn
aangenomen. De verwoesting der fabriek door dijkbreuk zou
waarschijnlijk een geweldig eind aan de zaak gemaakt hebben,
terwijl de arbeiders zich naar elders zouden hebben verspreid.
De edelmoedigheid van B r o n s b e r g, die, terwijl de fabriek
herbouwd wordt, nog loon aan de arbeiders uitbetaalt, gaat
geheel buiten de economische toestanden. C r e m e r schijnt van
meening te zijn, dat de philanthrophie en de nijverheid altijd
hand aan hand behooren te gaan, dat het kapitaal uit menschenmin en niet om winst dient te worden omgezet. Zou deze katoenspinnerij de concurrentie kunnen volhouden tegen andereu, terwijl
de industrieel al zijne winst uit liefde voor zijne arbeiders gewillig
afstaat ? 1k vrees, dat Bronsberg nog eenmaal met verlies zal
moeten liquideeren, tenzij de gezamenlijke industrieelen van ons
vaderland, door zijn edelmoedig voorbeeld bewogen, mochten
besluiten, hem in alles na te volgen.
Op nieuw blijkt hier, dat Cremer weinig doorzicht bezat
in maatschappelijke toestanden, weinig studie besteed had aan
staathuishoudkundige onderwerpen.
Hiertegenover staat het verschijnsel, dat hij bij de uitgaaf
zijner novellen en romans, bij zijne voordrachten in het openbaar zijne geldelijke belangen uitmuntend wist te behartigen.
Volkornen juist zegt A. C. Kruseman: „Mevrouw Bosboom
„had, onbillijk genoeg, in vroeger jaren te o e k e n naar
„uitgevers, die haar arbeid tegen fatsoenlijk honorarium aan„durfden, terwijl C r e m e r zijne eischen bijna zoo „hoog kon
„stellen, als hij begeerde, en zooals men zegt, „nageloopen

JACOBUS JAN CREMER.
-...--

419

werd." 1) Een gevolg van dit feit is, dat Cremer zijne werken
bij verschillende uitgevers, en ieder afzonderlijk geschrift, in
verschillende samenvoegingen met andere, telkens op nieuw heeft
uitgegeven, zoodat het samenstellen eener nauwkeurige lijst zijner
geschriften geene gemakkelijke taak is.
C r em e r overleed to 's-Gravenhage in den vroegen morgen
van den 5den Juni 1880. Hij telde nog geen drie en vijftig
jaren. Eene leverkwaal sloopte zijn zwak gestel. Met innige ontroering werd hij door een groot aantal kunstbroeders ten grave
gebracht. Zijn eigen denkbeeld — eene monumentale bank in
de Scheveningsche boschjes, als eene herinnering aan zijn persoon
en zijne werken, — is door zijne vereerders onder leiding van
C r em e r 's besten vriend, Arnold Ising senior, den 2 3sten December 1881 tot een feit geworden.
1) „Bouwstoffen voor eene geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel, gedurende de halve eeuw 1830-1880." II deel,
bl. 64. (Amsterdam, P. N. van Kampen 8z, Z o o n, 1887.)
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1851. „De Lelie van 's-Gravenhage. Een verhaal." Amsterdam.
J. Noordendorp, 1851, post 8°. I)
Geschreven in den Haag, 1850, en te Amsterdam in den winter van
1850 op 1851.
Zes drukken 2).

1853. „Wiege Mie." (Eerste Betuwsche vertelling) : verschenen
in „de(n) Geldersche(n) Volksalmanak van 1853. Arnhem,
I. A. Nijhoff & Zoon. bl. 21-36.
1854. „Een Winternacht. Uitgegeven ten voordeele van eerlijke armoede." Arnhem, I. A. Nijhoff& Zoon. 1854, post 8°.
Geschreven December 1853.

1856. „Betuwsche Novellen." (Eerste verzameling). Haarlem,
Erven Loosjes, 1856, gr. 12°.
Bevat : „Wiege-Mie," geschreven Augustus, 1852 — „De recite Jozef,"
geschr. Aug. 1853 — „De oude Wessels en zijn gezin," geschr. Aug.
1854 — „De reis van Gerrit Meeuwsen en zien zeun Roar de Amsterdamsche karmis," geschr. Nov. 1853 — „Deine-Meu," geschr.
Sept. 1855.
Zes drukken.

1856. „Daniel Sils." Arnhem, I. A. Nijhoff & Zoon. 1856,
gr. 8°.

2

dl.

Geschreven 1855-1856 te Loenen ajd Vecht.
Drie drukken volgens de laatste uitgaaf van A. W. Sijthoff (1888).
Er bestaan er echter vier. De eerste : 1856; de tweede, Leiden, P. van
Santen, 1875. post 8°; de derde, Leiden, Noothoven van Goor door
Cremer de tweede genoemd, en de vierde in Sijthoff's halve-guldens-editie.
1) „Mijn allereerste letter-arbeid," zegt C rem e r, noot op de Voorrede bij
het vierde deel der uitgaaf zijner „Romant. Werken" 1878.
2) Titelblad van den laatsten druk : Leiden A. W. Sijthoff. 'Louder jaartal. (1888).
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1857. „De vriend van den huize en andere verhalen en gedichten." Tiel, Wed. D. R. van Wermeskerken, 1857, gr. 8°.
„De vriend van den huize" werd geschreven Januari 1856. Herhaaldelijk gedrukt, o. a. in:

1858. „Een reisgezelschap. Novellen." Haarlem, Erven Loosjes.
1858,

2

deelen met pl. 12°.

Bevat : „Eene zoogmoeder," Nov. 1855. - „De Fransche Komiek
en de Douairiere," April 1854 - „De vriend v. d. huize," (zie 1857)
- „Het einde," Maart 1856 - „Ritter's Hans," April 1856.
Herhaaldelijk gedrukt.

186o. „Arnie Samuel. Een verhaal." Leiden, A. W. Sijthoff. 186o.
post 8°. met platen.
Geschreven Aug. 1859.
Herhaaldelijk gedrukt

186o. „Portretten. Kees Springer in en buiten de Kerk." Leiden,
A. W. Sijthoff, 186o, post 8°. met platen.
Herhaaldelijk gedrukt.

186o. „Sinter-Klaas, Oud- en , Nieuwjaar. Vier vertellingen."
Arnhem. D. A. Thieme, 186o, post 8°. Met titelplaat.
Geschreven 1857 en 1858.
Herhaaldelijk gedrukt.

1861. „Op den zolder. Eene schets. Geheel ten voordeele van
de noodlijdenden ten gevolge der overstroomingen binnen
Nederland in 1861." - Rotterdam, H. Nijgh, 1861, post 8°.
Geschreven Januari 1861.
Herhaaldelijk gedrukt.

1861. „Wouter Linge. Novelle." - Arnhem, D. A. Thieme.
1861, 12°. Met titelplaat.
Herhaaldelijk gedrukt.

1862. „Een Betuwsch Klaverblad. Met illustration van W. H.
St a m naar teekening van J. M. Schmidt C r a n s".
Schiedam, H. A. M. Roelants, 1862, post 8°.
Bevat: „Op de Kniehorst," Januari 1858 - „'t Kriekende
Kriekske," Sept. 1856 - „'t Pauweveerke," 1857. Herhaaldelijk
gedrukt.

1862. „Uit het leven. Beelden en Schetsen". Leiden, A. W.
Sijthoff. 1862, post 8°.
1862. „Twee Novelletten." Met illustration van J. van de La ar
en T. M. Schmidt Cr a ns. Rotterdam, H. Nijgh, 1862.
post 8°.
1863. „Fabriekskinderen. Eene belle, maar niet om geld." Arnhem, D. A. Thieme, 1863, post 8°.
Geschreven 23 Februari 1863.
Meermalen herdrukt. Naar bl. 421.
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1864. „Distels in het Weiland. Overbetuwsche Vertellingen,"

Leiden, A. W. Sijthoff, 1864, roy. 8°. Met platen.
1865. „Frederik Hendrik Hendriks, de schilder van Wolfhezen,
geschetst door zijn leerling." Arnhem, H. B. Breijer,
1865, post 8°.
Geschreven, Mei 1865.
Meermalen herdrukt.

1866. „Nieuwe Ove r_Betuwsche Vertellingen." Leiden, A. W.
Sijthoff, 1866, gr. 8°.
In het volgend jaar kwamen deze afzonderlijk uit en wel:

1867. „Bruur Joapik." Leiden, A. W. Sijthoff, 1867, 4°.
Geschreven, April 1860.

1867. „'t Blinkende Hoantje." Leiden, A. W. Sijthoff, 1867, 4°.
Geschreven, Augustus 1861.

1867. „Oan 't kleine rivierke." Leiden, A. W. Sijthoff, 1867, 4°.
Geschreven, Augustus 1862.

1867. „Op de Kniehorst." Leiden, A. W. Sijthoff, 1867, 4°.
1867. „Kriekende Kriekske." Leiden, A. W. Sijthoff, 1867. 4°.
(Zie 1862).
1867. „'t Pauweveerke." Leiden, A. W. Sijthoff, 1867. 4°. (Zie 1862).
1867. „Grietje op 't Heuningsarf." Leiden, A. W. Sijthoff, 4°.
Geschreven, Juli 1863.
Alle vele malen herdrukt.

1868. „Anna Rooze." 3 deelen. 's Hage, Mart. Nijhoff, Leiden,
A. W. Sijthoff, Arnhem, D. A. Thieme, 1868, gr. 8°.
Geschreven, 1867.
Tweede druk, 1869 bij dezelfden.
, 1879-1880. Leiden, D. Noothoven v. Goor.
Derde
Vierde ,,
1888. Leid. A. W. Sijthoff.

1869. „Betuwsche Novellen." Haarlem, Erven Loosjes, 1869, postf.
(Zie 1856.)

1869. „Thijs de smid." (Uitgegeven met een liefdadig doel.)
Arnhem, D. A. Thieme, 1869, kl. 8°.
Geschreven 17 October 1869.

187o. „Openbare brief aan Z.E. den Minister van Binnenlandsche
Zaken, opgenomen in „het Vaderland." Den Haag, Mart.
Nijhoff, 187o, gr. 8°.
(Mei 1870.)
(Over den arbeid van fabriekskinderen).

IS7o. „Kruusemuntje en andere Vertellingen." Leiden, A. W.
Sijthoff, 1870, 12°.
,Kruusemuntje," geschreven 1866.
Tele malen herdrukt. Naar bl. 422.
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1870. „Dokter Helmond en zijne vrouw." 's Hage, Mart. Nijhoff,
Leiden, A. W. Sijthoff, Arnhem, D. A. Thieme, 1870,
gr. 8°.

2

deelen. (Tweede druk.)

Geschreven 1869, geplaatst in „het Vaderland." (Eerste druk).
Derde druk, Guldens-Editie. 100-103.
Vierde „ Leiden, Noothoven van Goor, 1879.
A. W. Sijthoff, 1887.
Vijfde ,,
7/

1870. „Een reisgezelschap." Haarlem, Erven Loosjes, 187o, postf.
Met platen. (Zie 1858).
1870. „Een woord aan zijne landgenooten." Overgedrukt uit
„het Vaderland," 1870, N°. 44. 's Hage, C. A. van Reijn,
1870 kl. 8°.
(Over den arbeid van fabriekskinderen.)
Februari 1870.

187o. „Emma Berthold." Eerst verschenen in het „Geillustreerd
Stuiversmagazijn." 1869-1870.
Geschreven in 1865.

1871. „Bella Roel. Overbetuwsche Vertelling." Amsterdam,
G. L. Funke, 1871, roy. 8°. Met zes platen.
Geschreven Juli 1870.
Vele malen herdrukt.

1871. „Brief aan alle Nederlandsche werklieden, leden en geen
leden der Internationale, door Jan Stu c a d o o r. Onder
toezicht gesteld van zijn neef den hulponderwijzer B."
Leeuwarden, H. Kuipers, 1871, post 8°. iste en 2de druk.
(Juli 1871).

1871. „De oorlog een noodzakelijk kwaad." Leiden, Van den
Heuvell en Van Santen, 1871, postf.
1871. „Antwoord van Jan St u c a d o o r aan Piet Schaver, met
een woord aan den lezer." Leeuwarden, H. Kuipers,
1872, post 8°.
Geschreven 6 December 1871, naar aanieiding van eene polemiek.

1871. „Novellen." Leiden, A. W. Sijthoff, 1871, gr. 8°.
Zie 1860, 1862, 1864, 1870.

1871. „Overbetuwsche novellen." (Grietje op 't Heuningsarf."
- „'t Kriekende Kriekske." - „Op de Kniehorst." „'t Blinkende Hoantje.") Leiden, A. W. Sijthoff, 1871, post 8°.
Zie 1866, 1867.

1872. „Overbetuwsche novellen." („Bruur Joapik." - „Oan
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't kleine rivierke." — „'t Pauweveerke.") Leiden, A. W.
Sijthoff, 1872, post 8°.
Zie 1866, 1867.

1872. „Overbetuwsche novellen en andere vertellingen." („Kruusemuntje." — „Van binnen en van buiten." — „Mijn
oude Jacob." — „Een Oudejaarsavond." „Wouter
Linge.") Leiden, A. W. Sijthoff, 1872, post 8°.
Zie 1870.

1873. „Gedichtjes." Amsterdam, G. L. Funke, 1873, 8°.
(Meermalen herdrukt).

1873. „Hanna de Freule." Amsterdam, G. L. Funke, 1873,
roy. 8°. (Tweede druk.)
(Eerste druk, Premie, Nieuws van den Dag, 1873, post 8°.)
Derde druk, Amsterdam, G. L. Funke, 1874, post 8°.
Vierde „ Leiden, Noothoven van Goor, 1880, post 8°.
Vijfde „ A. W. Sijthoff, 1888 en 1896.

1873. „Novellen en Vertellingen." 3 deelen. Leiden, A. W.
Sijthoff, 1873, post 8°.
I. „Kees Springer." — „Zes schetsen in eene
— „Een
winteravond."
Zie 1860.
II. „Arme Samuel." — „Op den zolder." — „Wat varier Harmen
vertelt." — „Naar omhoog." — ,,Het jawoord."
Zie 1860, 1861.
„Portretten." (1858). — „Toners in den Nieuwjaarsmorgen."
III.
(1858). — „Wat ik hoorde en zag in den spoorwagen en binnen de
wachtkamer." (1859). — „Driemaal gezien," (1858).
De beide laatste novellen kwamen voor :
„Wat ik hoorde en zag" enz. in rde(n) Tijdstroom" (1859) en
„Driemaal gezien" in „Aurora" van 1859.

1874. 't Hart op de Veluwe. Overbetuwsche Vertelling." 's Hage,
Gebroeders Belinfante, 1874, roy. 8°.
Geschreven October 1874.
Meermalen herdrukt.

1874. ,,Boer en Edelman. Tooneelspel in 5 bedrijven en 7 afdeelingen." 's Hage, Gebroeders Belinfante, 1874, post 8°.
Geschreven 1864. Herdrukt.

1875. „Overbetuwsche Novellen. Nieuw geillustreerde uitgaaf."
Leiden, A. W. Sijthoff, 1875, post 8°. a8. 1-2, met 2 platen.
Zie 1864, 1866, 1867, 1870, 1871, 1872.

1875. „Tooneelspelers." Leiden, P. van Santen, 1875, roy. 8°.
Tweede druk, Leiden, Noothoven van Goor, 1880.
Derde „ A. W. Sijthoff, 1888.
(Guldens-Editie, No. 115, 116.)
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1876. „Overbetuwsche Novellen." Geillustreerde uitgave, Leiden.
A. W. Sijthoff, 1876, post 8°.
Ali. 3-19.
(Zie 1875.)

1876. „Titulair. Klucht of geen Klucht." (In een bedrijf of
twee afdeelingen). 's Hage, Gebroeders Belinfante, 1876,
post 8°.
1877. „Japik en Pleuntje." Eene schets uit de duinen en aan
zee." 's Hage, D. A. Thieme, kl. 8°.
Geschreven Augustus 1877.

1877. „Overbetuwsche Novellen."
Sijthoff, 1877, post 8°.

uitg. Leiden, A. W.

AIL 20-25.
(Zie 1875).

1877. „Overbetuwsche Novellen en Vertellingen." Geillustr. uitg.
Leiden, A. W. Sijthoff, 1877; met 7 platen post 8°.
(Zie 1873).

1877. „'t Reuske van 't darp. Overbetuwsche Vertelling." Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1877, post 8°.
Geschreven 1877 voor „Eigen Haard."

1877. „Romantische Werken." Leiden, P. van Santen, 1877,
post 8°. (Compleet in 6o afleveringen of

12 deelen

-

naar de raming van 1877.)
In 1877 verscheen deel I en II.
In 1878, bij D. Noothoven van Goor, deel III en IV.
In 1879, bij denzelfde, deel V, VI, VIII en IX.
In 1880, bij denzelfde, deel VII, X en XI.
In 1881, deel XII, XIII en XIV.
Door den schrijver tot aan zijn dood (1880) herzien, met chronologische opgaven verrijkt, blijft deze uitgaaf de beste uit het oogpunt
der letterkundige geschiedenis.

1878. „'t Hart op de Veluw. Overbetuwsche Vertelling," 's Hage,
Gebroeders Belinfante, 1878, 12°.
Zie 1874.

1879. „Novellen en Vertellingen," Leiden, A. W. Sijthoff, 1879,
post 8°.
Zie 1873, 1877.

1879. „Overbetuwsche Novellen." Leiden, A. W. Sijthoff, 1879,
post 8°.
Zie 1875.

1880. „Monte Carlo. Brieven uit Nizza." Amsterdam, D. Noothoven van Goor, 188o, gr. 8°.
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1883. „Gedichtjes." Arnhem en Nijmegen. Gebr. E. & M. Cohen,
1883, post 8°.
(Herdruk van verspreide gedichten.)

1887-1888. Romantische Werken. Met een woord vooraf van
Jan ten Brink. Leiden, A. W. Sijthoff, 1887-1888,
XII deelen in de bekende Vijftig-cents-editie.

BIJDRAGEN VAN J. J. CREMER IN ALMANAKKEN
EN TIJDSCHRIFTEN.
1853. „Wiege Mie" - Betuwsche Novelle - in „de(n) Geldersche(n) Volksalmanak van 1853." (Arnhem, I. A. Nijhoff
& Zoon). bl. 2 1-36.
In denzelfden Almanak schreef hij :
1854. „De regte Jozef," bl. 30-57.
1855. „De oude Wessels en zijn gezin," bl. 75-93.
1856. „Deine-Meu," N. 103-157.
1857. „'t Kriekende Kriekske," H. 102-167.
1859. „Van binnen en van buiten," bl. 177-194.

1856. „Een Winteravond" - in „Nederland. Proza en Poezie
van Nederlandsche auteurs." Amsterdam, J. C. Loman
Jun. (1856, afl. 1).
In „Nederland" schreef hij nog :
1856. „Ritter's Hans," (afl. 5).
1857. „Een Oudejaarsavond," (afl. 1).
1858. „Kees Springer in en buiten de kerk," (afl. 2).

1858. „Het Pauweveerke" in „de(n) Tijdspiegel" Arnhem, D.
A. 'rhieme, 1858 I deel bl. 335-358.
In „de(n) Tijdspiegel" schreef hij nog :
1859. „Op de Kniehorst." Eene Overbetuwsche vertelling. (1859. I deel,
bl. 284-311.)
1860. „Bruur Joapik." Eene Overb. Novelle. (1860, II deel, bl. 351-375.)

1858. „Arme Jacob" - in „de(n) Tijdstroom," maandschrift
gewijd aan Wetenschap, Letteren en Kunst. Redacteurs:
J. J. Cremer, A. Ising, G. Keller, Mr. W. van de
Poll, J. B. Rietstap en T. van Westrheene Wz.
Eerste jaargang. Tiel, Weduwe D. R. van Wermeskerken,
1858, bl. 1-24.
In „de(n) Tijdstroom" schreef hij voorts :
1859. „Een woord van Inleiding tot den tweeden Jaargang." b1.1-1`2.
„Een toast op Jan van Beers, 9 November 1858, met een Overbetuwsch praatje tot inleiding," bl. 94-97. (Verzen).
„Zes schetsen in eene
bl. 179 en volg.
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„Wat ik hoorde en zag in de spoorwagen en binnen de wachtkamer," bl. 347 en voig.

i86o. „Een dag in de Residentie" — in de(n) Nederlandsche(n)
Spectator" van 186o, bl. 261, 268, 273, 284, 29o, 318 en 324.
In ,,de(n) Nederlandsche(n) Spectator" schreef hij nog:
1860. „De Betuwsche Neef," bl. 5, 13, 21, en 29.
1863. ,-Te Wolfhezen. Mijn ontslapen vriend, den kunstschilder
P. L. L. Oerder gewijd," bl. 281-285.
„Geene Recensie," bl. 242-293.
1866. „Brief," bl. 20, 25.
Over Fabriekskinderen en andere onderwerpen.
„Brief aan Dr. S. H. Coronel," bl. 52.
(Over Fabriekskinderen.)
1867. „Een Kunstenaar-Maecenas," bl. 117 en voig.
(Over de vertaling van Dant e's „Her door Dr. Ha cke v an M ij n d e n.)
„Een talentvol annexeerder," bl. 315 en voig.
(Over Dr. A. Glaser's vertaling van „Klaasje Zevenster.")

Enkele artikelen in Dagbladen en prachtjaarboekj es zijn reeds voor het
grootste deel boven vermeld in de lijst der werken.

HENDRIK DE VEER.

I.
„Ik heb een afkeer van biografieen, waarin het
beeld der volmaaktheid ons op elke bladzijde
tegenkomt."
„T o e n .. . en nu." (bl. 232).

Sommelsdijk op Overflakkee is de geboorteplaats van Hendrik
de Veer. Nauw anderhalf jaar oud, i moest hij de bloeiende
plaats verlaten, daar zijn vader A r n o 1 d An t on i e de Veer,

griffier van het „Vredegerecht" aldaar, in 1831 stierf. Zijne
moeder, Anna Petronella van der Meulen, bracht het kind
naar Amsterdam in het huis van een grootvader, zoodat hij van
Sommelsdijk niets anders meenam dan den datum zijner geboorte
— 23 November 1829.
De jeugd en de jongelingsjaren van H e n d r i k de V eer
kenmerkten zich niet door vele, maar toch door enkele buitengemeene voorvallen. Moest hij zijn vader vroeg missen, zijne
moeder stierf in 1835, waardoor de verweesde zesjarige knaap
geheel onder het toezicht en de zorg van welgegoede bloedverwanten kwam. Men zond hem naar eene kostschool in Overijssel. Te Hasselt bij den kostschoolhouder So et e r s leerde hij
de nieuwe, en door hulp van den predikant Br u n a de oude talen.
In latere jaren heeft de Veer zijne herinneringen op geestige
wijze met zijne fantasie doorweven in een bundel schetsen onder
den titel: „To en .. . . en n u." 1) Van zijn vertrek naar de
kostschool zegt hij : „Ik was een wees. Mijne ouders hadden
„mij niets nagelaten dan hun zegenbede en hun eerlijken naam.
1) Zie 1877.
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„Ik moest de wereld door en dus hoe eer ik de wereld intrad
„hoe beter. Waar kon ik geschikter beginnen dan op een kost„school ? Barmhartige bloedverwanten hadden zich bereid ver„klaard de kosten te dragen . . .. Ik zou overvloed van stevigen
„kost krijgen. De lucht aan den overkant der Zuiderzee was
„gezond. 't Water was er zelfs beroemd. Daarbij zou ik alles
„kunnen leeren, wat ik noodig had, om mijn eigen brood te
„verdienen.” 1) De kostschool zelve wordt uitvoerig geschilderd:
de „monsieur” en zijne bleeke, zwakke vrouw, (een fantasie-beeld),
de jongens en hun moedwil, hunne plagerijen, al de ellende,
die een knaap op eene kostschool kan doorleven. Dit geheele
vagevuur der kindsheid en van den knapenleeftijd heeft hij doorworsteld en te boek gesteld. „Ik kwam op school als een kind”
— zegt hij — „en ik ging heen, toen ik reeds bijna volwassen
„mocht heeten." In dien tusschentijd had hij te worstelen met
„jong lijden," ofschoon hij toch over het geheel opgeruimd en
kinderlijk gelukkig was. „Ik stond nagenoeg alleen op de wereld,
„zonder medelijdende harten, doch ik herinner mij niet, dat deze
„toestand op zich zelf mij ongelukkig maakte. Ik hechtte mij,
„in de korte weken mijner zomervacantie, aan mijne eenige
„zuster, alsof wij elken dag bij elkander waren , aan de bloed,,verwanten, die de plaats van vader en moeder bij ons trachtten
„te vervullen; aan den man, die mij verzorgde en onderwees;
„aan een paar kameraden en bovenal aan het leven, het heerliike
„leven, met zijn zonneschijn en avondschemering, zijn materieele
„producten en de poezie, die ik achter de dingen verscholen
„zag." 2)
De Veer bleef tot zijn zeventiende jaar ter kostschool van
den heer S o e te r s te Hasselt, om daarna te Amsterdam door
Dr. P. E p k e m a, privaat-docent, te worden voorbereid tot het
destijds zoo zeer gevreesde staatsexamen. Van September 1846
tot September 1848 genoot hij het onderwijs van E p k e ma, dat
op hem een diepen indruk maakte. Hij had te Hasselt bij den
predikant B r u n a — als gezegd werd — een begin met zijne
classieke studien gemaakt. Wat er bij hem omging, toen hij
onder de leiding van Epk e ma geplaatst werd, beschrijft hij
zelf, als volgt : „Ik was destijds een opgeschoten knaap van
„ongeveer zestien jaar. Ik had reeds vier jaren lang in het
1)

„T o en .... en nu," bl. 2.

2)

Aldaar, bl. 69.
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„classicisme gewerkt en, naar mijn vorige leermeester beweerde
„en ik zeif maar al te graag geloofde, niet zonder vrucht. Ik
„had mijn Xenophon ver achter den rug, reeds een paar tragedies
„van Sophocles gelezen ; het uitzicht, dat ik weldra kennis zou
„maken met Euripides en mijn tanden stomp zou mogen bijten
„op zeker welbekend caput uit Thucydides lachte mij toe. Daar
„naast wachtten mij de zwaarste oraties van Cicero, wiens „De
„Amicitia" en „De Senectute" ik al genoten had, terwiji ik, aan
„de hand van een voorzichtig leidsman, mij nu en dan al eens
„met Tibullus en Catullus had bezig gehouden." 1)
Het viel hem zeer uit de hand, toen hij van Epke ma moest
hooren, dat hij zijne eigenlijke grammatische studie der classieken
nog beginnen moest. Doch het gevreesde staats-examen was
hem een machtige prikkel. Hij werd in de laagste klasse van
D r. E pk e m a's inrichting opgenomen, en moest, als het ware,
van voren of aan beginnen. In twee jaren was hij klaar en
kwam met glans door het staats-examen, steeds, ook na zijne
academische studien, den man met innige dankbaarheid vereerend, die hem den toegang daartoe zoo gemakkelijk gemaakt had.
H en dr ik de Veer had de theologie tot zijn studievak, en,
zijne bloedverwanten medehelpende, Utrecht tot zijne hoogeschool
gekozen. Hij werd er in September 1848 als student ingeschreven.
Een nieuw vagevuur wachtte hem — de groentijd. „'t Is immers
„een feit, dat het groenloopen voor het tegenwoordig geslacht
„een gebruik is geworden, waarover men zich min of meer
schaamt" — zeide hij later 2), al komt de geschiedenis der allerlaatste jaren tegen deze uitspraak in verzet, al schijnt hij zelf
de zegeningen van zijn eigen groentijd dieper te beseffen, dan
bij minder begaafde lotgenooten in den regel het geval is.
Zeer aardig en zeer eigenaardig klinkt bij de V e er eene
lofspraak op de vormende kracht van het groenloopen. „Het
„groenloopen (te Utrecht in September 1848) was werkelijk een
„niet te verwerpen zaak; ofschoon de bewering, dat 't het beste
„middel mocht heeten om kennis te maken met de oudere
„studenten, eenvoudig eene dwaasheid was. Men maakt moeilijk
„kennis, wanneer de eene partij het onbeperkte recht heeft om
„de andere uit te schelden, te martelen, te overbluffen en van
1)

,,T oen .... en nu," bl. 219.

2)

„T o en.... en nu," hi. 245.
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„dat recht een schromelijk misbruik maakt. Ook was 't in honderd
„gevallen niets meer dan een masker. De ruwe en onbarmhartige
„donderaar (ik gebruik het geijkte, classieke woord) bleek menig„maal later een van de zachtaardigste en vriendelijkste jongens
„te zijn, met wien wij hartelijk lachten om het feit . . .. dat wij
„een poos lang voor hem gesidderd hadden.” I)
Dan komt een pleidooi voor andere „voordeelen" van het
groenloopen, dan wordt de kennismaking der groenen onderling
geprezen. De groote ontgroenpartij, in de lokalen van den
Utrechtschen schouwburg op en onder het Vreeburg, boezemt
hem nog als man van rijpen leeftijd (1877) den meesten eerbied
in. De academische jeugd, die zich eenige jaren geleden (18841889) over velerlei misbruiken bij het groenloopen had te verdedigen tegen velerlei gezag, zou uit de Veer's hoofdstuk:
„Voor en na het ontgroenen" in zijn „Toen .... en nu"
eene niet onbelangrijke bloemlezing van lofspraken op deze meer
en meer gewraakte instelling kunnen samenlezen. Men vergete
niet, dat de Veer als zevenjarige knaap een zeer pijnlijken en
langdurigen groentijd op eene kostschool had doorleefd; dat hij,
als wees, hoe liefderijk door bloedverwanten gesteund, nooit de
zoete vreugden en de zachte banden van het ouderlijk huis had
gekend. Hij had zeer vroeg in zich zelf steun moeten zoeken
en steun gevonden ; hij was beter dan eenig ander n o v i t i u s
tegen de stormen van het Utrechtsche groenwezen 2) opgewassen.
1) Aldaar, bl. 248.
2) Het groenloopen aan de Utrechtsche academie in de 1 u s t r a van 18481853 en 1853-1858 behoorde niet tot de aangenaamste uitspanningen voor
jonge studenten. Volgens getuigenis van academieburgers uit dat tijdvak moesten
de rampzalige groenen zich op al de collegian van des morgens acht uur of
laten vinden. De hoogleeraar C. H. D. B u y s-B all o t gaf in dat vroege morgenuur les in het zoogenaamd klein-auditorium, een der naargeestigste vertrekken,
die ooit voor hooger onderwijs warden bestemd. En reeds te acht uren warden
de gehoorzame groenen daar opgewacht door eenige veteranen met rijzweepen,
die een ,,gloeiend feest" van den nacht besloten door de schuchtere groenen
onder ploertig getier met hunne karwatsen op de vingers te tikken. Reeds
in Mei 1848 hadden eenige Utrechtsche studenten eene brochure geschreven :
„Bedenkingen tegen het Groenwezen aan de Utrechtsche Hooge„school, uitgegeven van wage het gezelschap Sappho.” (Utrecht,
W. H. van He ij fling e n, 1848). Daartegen zag het licht : „G edachten bij
het lezen der van wege het gezelschap Sappho uitgegeven
Bedenkingen tegen het Groenwezen" (Utrecht, J. G. Broese, 1848)
en: „Het Groenwezen tegen Sappho verdedigd, door D.Koorders"
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Ging het hem dus voor den wind in den groentijd toen hij
student was geworden, liep bet hem niet tegen. Op den oosthoek van de Lijnmarkt, tegenover de Choorstraat, stond de
burgerlijke woning, waar hij kamers huurde, en metter woon
getrouw bleef volharden tot aan zijn vertrek uit Utrecht. Zijne
gezellige studentenkamer bleef van 1848 tot 1853 eene loopplaats voor talrijke, hartelijke vrienden. Na de ontgroening
namen eenige der jonge studenten dienst als „rustbewaarders,"
daar men zich te Utrecht in het tijdperk der Grondwetsherziening (Maart tot October 1848) soms zeer beangst maakte voor
ongeregeldheden. De studenten hadden deel genomen aan het
politiek leven van den dag. „Naauwelijks was het koninklijk
„besluit van 14 Maart bekend" — zegt de verslaggever van de
„Lotgevallen der Utrechtschehoogeschool van 1 Nov.
„1 847 tot I Nov. 18 4 8" I) — „of nog denzelfden dag (15
„Nov.) werd er des avonds te io ure op de societeit eene buiten„gewone convocatie belegd, welke, niettegenstaande er geen
„genoegzame tijd tot behoorlijke afkondiging was geweest, echter
„vrij talrijk bezocht was. Daar stelde een onzer oudere academie„broeders voor, den volgenden dag de vlag uit te steken en de
„societeit te illumineeren. Met overgroote meerderheid werd het
„voorstel aangenomen , en den volgenden dag wapperde de vader„landsche vlag van zeer vele studentenwoningen, terwijl des
„avonds een schitterend chassinet voor de societeit met de woorden :
„Hulde aan den Koning,
„Leve de Grondwets-herziening!”

„de oorzaak Bier feestvreugde te kennen gaf.”
Toen den 24sten Maart de tijding van een oproer te Amsterdam
kwam, verspreide men het gerucht, dat er ook te Utrecht ongeregelheden zouden voorvallen. Honderdvijfentwintig studenten
boden zich als vrijwilligers aan bij het Stedelijk Bestuur, om
met eene burgerwacht uit de ingezetenen de rust te bewaren.
Ze werden gewapend met geweren van „allerlei soort en kaliber,”
maar hadden niet noodig bun cooed te toonen, daar te Utrecht
(toen student in de theologie) ( Haarssen, bij C. van N ederha sselt J r. 1848y.
In het begin van October werd door eene algemeene studenten-vergadering
natuurlijk met groote meerderheid besloten het groenwezen te behouden.
1) „Utrechtsche Studenten-Almanak voor het jaar 1849,"
bl. 118.
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alles rustig bleef. Ook de Veer sloot zich in October 1848
bij hen aan, en nam deel aan den vreedzamen optocht van
3 October onder leiding van den student 0. van Rees, ter
heugelijke viering van de afkondiging der nieuwe Grondwet.

II.
Zij, die van 1848 tot 1853 te Utrecht in de godgeleerdheid
studeerden, hadden zich eerst toe te leggen op het zoogenoemde
klein-mathesis-examen onder leiding van den hoogleeraar Dr. C.
H. D. Buy s-Ballot, om vervolgens, meestal gedurende twee
academische cursussen, zich te wijden aan de studien voor het
propaedeutisch-examen. Langs dezen weg moest ook de student
de Veer tot zijne eigenlijke theologische studien komen. Voor
hem, die de collegian wilde bezoeken, was er destijds ruimschoots gelegenheid. Men begon te acht uur met de E 1 e m en t a
Mat h e s e o s in het sombere klein-auditorium bij Professor
Buys -B allot, om te negen uur naar den Springweg te ijlen,
waar de bejaarde Professor J. C. S wij ghuis en Gro en e w oud
de Hebreeuwsche Oudheid aan zijne jongeren verklaren zou.
Het was er dikwijls vol van jonge adspirant-theologen, die hunne
druipende regenschermen in een hoek opeenstapelden, die met
domige voorhoofden en kwalijk onderdrukte geeuwbuien naar
de snel uitgesproken voordracht van den hoogleeraar luisterden
— een boerschen grijsaard met haveloozen, zwarten rok en een
stroom van middelmatige Latijnsche volzinnen. Te tien uren
snelde men naar de Korte Nieuwstraat, om in een keldervertrek
bij den hoogleeraar L. G. V i s sch e r de geschiedenis der Nederlandsche Letteren te hooren verhalen door een grappig oud-heer
met een gouden bril en eene zwart fluweelen baret.
Er stond daar in de collegiekamer een zwart bord waarop
snaaksche muzenzonen alle mogelijke en osnmogelijke termen
schreven, die soms tot groote vreugde der au di tor es aanleiding
gaven tot allerlei voor de vuist uitgesproken verhalen van den
hoogleeraar in Nederlandsche taal en letteren. Na een vroolijk
uur te hebben doorgebracht, rende men te elf uur naar de Lange
Nieuwstraat, naar eene bouwvallige zolderkamer met veel ruimte,
een gevaarlijken vloer vol gaten, en eene gebarsten kachel,
om bij Professor An to ni e van Go udoev er een Latijnsch
TEN BRINK. N.-N. Letteren II.
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dictaat over Sall u s t i u s' Jugurthijnschen oorlog of over V e rg ili u s' „A en e i s" te hooren voorlezen. Men kon zich hier
onderscheiden door alles op te schrijven, wat reeds in tal van
afschriften onder de jongelui verspreid was, of wel door zachtkens
in te dommelen bij den eentonigen klank van des comme ntator 's stem.
Nog was de dagtaak niet volbracht. Van de Lange Nieuwstraat
holden de p r o p a e d e u t i c i naar de Oude Gracht, Weesbrug,
om de Brandsteeg in te slaan en door eene openstaande deur
naar boven te stijgen, ten einde kwart na twaalf de les van den
hoogleeraar S. Karsten over Sophocles' „Koning Oedipus"
of over Demosthenes' rede : „de Corona" te volgen. Voor
het eerst mocht de moede jonkman zich hier in eene behoorlijke
zaal en op behoorlijke banken nederzetten, en, daar de vier vervlogen uren hem geene bijzondere inspanning hadden gekost,
luisterde hij met dubbele aandacht naar de heldere, smaakvolle,
Latijnsche voordracht van dezen professor.
Niet elken dag volgden de collegian zoo snel op elkaar, schoon
Donderdags, Vrijdags en Zaterdags de lessen over Logica van
den hoogleeraar Opzoomer te twee uren bijna al de nieuwe
studenten der beide laatste jaren en niet weinigen uit het derde,
vierde of vijfde jaar te zaarn vereenigden. Het bouwvallige vertrek in de Lange Nieuwstraat zag somtijds meer dan tweeho nd e r d studenten samenstroomen, om de in kristalhelder Nederlandsch uitgesproken lessen met gespannen aandacht te volgen.
Voor de Veer en voor zoo menig zijner tijdgenooten was het
uur der L o g i c a een uur van verademing, van rijke leering,
van genot en stichting tevens. Menig jong studentenhart, dat
bijna bezweek onder de opeenstapeling van de bontste feiten
in middeleeuwsch Latijn, begon te herleven, als Opzoomer
met de hem eigen duidelijkheid en welsprekendheid een hoofdstuk zijner L o g i c a verklaarde ; menig jong gemoed, dat wanhoopte den weg te vinden in de doolhoven der Romeinsche,
Grieksche of Hebreeuwsche antiquiteiten, werd voor de wetenschap
en voor het leven gereci door 0 p z o o me r.
Voor de Veer en zijne vrienden was de invloed van dezen
hoogleeraar beslissend. Al wie een weinig smaak, een weinig
hart voor ernstige studie en ernstig nadenken bezat, sloeg geene
der lessen van 0 p z o o m e r over. Tot de vaste bezoekers behoorden
de Veer en de zijnen. Onder de Utrechtsche studenten, die
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in het lustrum van 1848-1853 min of meer op den voorgrond
traden, behoorden W. B. J. van Eyk, A. H eyn sius 1), W.
Hoevers, P. M. Keller van Hoorn, Daniel Koorders,
Louis Mulder, Otto van Rees, J. van Meerbeke, Allard
Pierson, J. Sternberg, H. Kern, J. A. Lamping, A. G.C.
van Duyl, G. van Gorkom en H. G. Hagen. Van dezeallen
behoorden Allard Pierson en J. St em berg tot zijne beste
vrienden, waarbij gevoegd moeten worden E. J. P. J o r i s s e n,
L. H. Slot em a k er, M. Mees en J. W. D. Roell. Vooral
na het afleggen van zijn propaedeutisch examen (1850) began
die club invloed te oefenen in de Utrechtsche studenten-kringen.
Vrij getrouw de lessen der drie welbekende professoren B o um a n,
Vink e en Royaards van September 185o tot Juni 1853
bijwonende, kenmerkte zich zijne loopbaan als student door zijne
medewerking aan den Utrechtschen Studenten-Almanak. Er
was veel letterkundig leven onder de Utrechtsche jongelui. 0 pzo omer had een collegie tot oefening in de welsprekendheid
geopend; de studenten stelden er het hoogste belang in 2). In
den Almanak van 1851 verscheen eene vertaling van het schoone:
„Adieu, adieu! my native shore
„My native land — good night !"
— het afscheid van Chil d e- Ha r o 1 d — door den student J. H.

C. Kern; gedichten van A. Pierson, W. B. J. van Eyk,
E. E k k e r, W. J. J o r i s s e n en H. de Veer. De geest der jonge
dichters is zeer ernstig. De Veer's eerste vers is getiteld:
„Bidt voor ha a r," eene sooyt van hoogromantische ode op
eene kindermoordenares, die in de verste verte niet doet vermoeden, dat de dichter in de wieg was gelegd om den „Tr o uringh voor 't Jonge Holland" te schrijven. Niet minder
deftig is een tweede gedicht : „T wee v or ste n" (N apo le on
en Louis Philippe) in denzelfden almanak, kernachtig van
inhoud, maar uiterst zwak van vorm. Dit belette niet, dat hij
met zijne vrienden Mees en Pierson den Studenten-Almanak

1) Helaas ! reeds 4 October 1885, aan zijn gezin, zijn vaderland, der medische
wetenschap en der Leidsche Universiteit door een vroegen flood ontrukt !
2) Zie „Verslag van den Toestand en de Lotgevallen der
Utrechtsche Hoogeschool van 15 Nov. 1849-15November1850"
in den „Studenten-Almanak voor 1851," bl. 112.
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voor 1852 „redigeerde." Intusschen had men een druk jaar
achter zich liggen, het lustrumjaar 1851. De Veer had volop
gedeeld in de academie-feesten, had zich benoemd gezien tot lid
der commissie voor de reunie van de studenten uit de jaren
1843-1848; had als lid der Haarlemsche Rhetorijkerkamer
„Liefd e bov en al" eene rol vervuld in de maskerade. Van
daar, dat hij zich in het najaar van 1851 geheel aan zijne studien
wijdde, en de Almanak van 1852 slechts enkele bladvullingen
van hem bevat.
In den zomer van 1852 werd hij candidaat in de theologie,
en met dien van 1853 ging hij Utrecht verlaten. Poch bleef
dit jaar rijk aan de schoonste herinneringen. De Ve er „redigeerde"
nogmaals met zijne vrienden Mees, Pierson, E. J. B. Jo riss en
en L. H. Slotemak er den Studenten-Almanak voor 1853.
Daar hij secretaris der redactie was, nam hij een ruim aandeel
aan het opstellen van het „V e r s la g." Duidelijk komt het hierbij
uit, hoe hij tot op zijn laatste studiejaar getrokken werd door
0 p z o o me r, die niet alleen een buitengewoon collegie over
welsprekendheid had gegeven, maar nu ook met zijne studenten
Schiller 's treurspelen las r). En dat hij een echt leerling van
E p k e m a bleef, blijkt uit de verontwaardiging, waarmee hij het
Koninklijk Besluit van 4 Augustus 1852 (Staatsblad No. 5o),
houdende vrijstelling voor aanstaande studenten van alle getuigschriften omtrent vroegere studien, vermeldt. Afschaffing van
het staatsexamen scheen aan de leerlingen van E p k em a destijds
een hemeltergende gruwel.
In den Almanak van 1.853 komt alleen voor eene korte
„Redacteurs-Nachtmerrie," geteekend de Veer, frisch en
levendig gesteld, vier bladzijden, die een aanstaand schrijver
voorspellen. Voor het overige werd de Veer geheel ingenomen
door zijne studien voor het proponentsexamen, dat door hem den
5 Augustus 1853 met gunstig gevolg to Arnhem werd afgelegd.

1) „(Zoo wij) onzen leermeester Opzoomer noemen, wij doen dat, omdat
zijn collegie over uiterlijke welsprekendheid dit jaar eene wijziging heeft
ondergaan, die ons de heerlijke schetsen over Schiller's dramen deed hooren,
waardoor de kunstsmaak in ons werd aangekweekt en wij nevens positieve
kennis bouwstoffen voor ware humaniteit ontvingen." V erslag van den
toestand en de lotgevallen der Utrechtsche Hoogeschool 1851—
1852, in den „Studenten Alm. v. 1853" bl. 126
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De vijf gelukkige academische jaren waren te snel voorbijgevlogen. De student was candidaat, was proponent geworden,
de vervulling zijner bestemming, het predikambt, wachtte hem.
Gelukkig, dat hij niet lang had rond te zwerven als proefprekend
proponent. De gemeente Meerkerk (Zuid-Holland, aan het
Zederik-kanaal, tusschen Gorinchem en Vianen) beriep hem in
Maart 1854. Hier aanvaardde hij zijn ambt als v er bi divini
minister, hier zag hij zijne vriendelijke pastorie in een lustoord
herschapen, toen hij er zijne bruid, mejuffrouw Sara T ij 1, uit
Zwolle, als zijne echtgenoote binnenleidde.
Nederland bezit in den „Trou-ringh voor 't Jonge Holland" eene zoo vitvoerige en geestige getuigenis van den echtgenoot en den vader omtrent alles wat ons nationaal huiselijk
leven aangaat, dat men geen woord behoeft te spreken over het
echtelijk geluk van den jongen predikant, die later als hoofd
des huizes een kring van twaalf kinderen om zich heen verzamelde . . . . hij heeft alles zelf verteld, verdichting en waarheid
smaakvol sadmgeweven, als weldra blijken zal.
De Veer bleef korten. tijd — drie jaren — te Meerkerk, en
nam in 1857 een beroep aan naar Wormerveer. Daar stond
in zijne pastorie te Wormerveer een gevelsteen met den naam
van Wessel M o b a c h, een toeval, dat de V e e r aan den
schrijversnaam van Vesa li us Mobachus hielp, toen hij in
1859 zich als auteur nog niet bij zijn eigen naam wilde noemen.
Hij werd in dat jaar naar Delft beroepen, en trad tevens op
als romanschrijver. In 1859 en 186o kwamen snel achter elkander
twee werken van zijne hand in .het licht, die nauw samenhangen
door de stof, welke ze behandelen. In beide boeken : „V a n g elijke bewegingen als Gij, door Vesalius Mobachus,"
roman, en „A g a t h a W e 1 h o e k," historische studie, wordt de
geschiedenis verhaald van een verliefd predikant, in zijne liefde
gedwarsboomd, omdat hij p r e d i k a n t is. Als wrekers hunner
beide ambtgenooten, de een gedroomd, de ander historisch, die
moesten lijden, omdat zij predikanten waren, treden Vesalius
Mobachus en de Veer te voorschijn. In beide boeken heet
de heldin Agatha, in beide verzet de vader, hier een trotsche
Baron, daar een diet minder trotsche Burgemeester van Delft,
zich zoo lang mogelijk tegen het huwelijk. In beide eindelijk
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blijven de heldinnen volharden, ondanks alien tegenstand, toonen
de domino's-helden de voorbeeldigste trouw en geestkracht.
In den roman: „Van gelijke bewegingen als Gij" isdeze
stof door de idealiseerende verbeelding van den verhaler zeer
behendig zoo geschikt, dat de predikant aller harten verovert
op een na — dat van den hooghartigen vader zijner A g a t h a,
den Baron. In de geschiedenis van „Agatha Wel h oek" moest
der fantasie het zwijgen worden opgelegd. Een aanzienlijk burger
van Delft, de heer C. H o e k water, lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal, wees de Veer op deze „ware historie."
Aanstonds snuffelde hij in het „actenboek" van den Delftschen
kerkeraad, en vond er belangrijke stukken omtrent de gedwarsboomde vrijaadje van zekeren Domino Arnoldus B o r n i u s
met mejuffrouw Agatha Welhoek, dochter van een Delftschen
Burgemeester, bewindhebber der Oost-Indische Compagnie, een
patricier, wiens praalgraf in de Oude Kerk te Delft prijkt. Uit
die stukken stelde hij een boeiend historisch verslag op, waarbij
de volharding en de trouw van Born i u s en zijne Aga t h a
herhaaldelijk geprezen, het gedrag van den Burgemeester en van
diens weduwe scherp gelaakt werden. Men heeft er op gewezen,
dat de Veer in zijn onderzoek niet ver genoeg gegaan was,
dat hij „geheel onbekend was gebleven met de geschiedenis, wij
„zouden bijna zeggen, de chronique scandaleuse van den dag," 1)
Inderdaad geven eenige pamfletten uit de verzameling van Frederik
Muller, inzonderheid een „Schuytpraetje tusschen vier
personen, varende van Delft op Leyden," het noodige
licht. Het blijkt, dat de predikant B o r n i u s zeven-en-veertig
jaar oud en weduwnaar met bijna volwassen kinderen was, toen
hij naar de hand van de twintigjarige Agatha W el h o ek,
zijne leerlinge, dong en dat — benevens het verschil in stand
— dit eene ernstige reden was voor den Burgemeester W e 1 h o e k
zijne toestemming tot zulk een huwelijk te weigeren.
Noch uit „Van gelijke bewegingen als Gij," noch uit
„A g a t ha W el h o e k" zal men d e V eer ' s verdienste als letterkundig kunstenaar kunnen beoordeelen. Deze zijne beide eerste1) „N ederlandsche S pectato r ," 1860, bl. 391-393, in eene beoordeeling van „A gat ha W el h o e k," door C. C. — die op een aantal pamfletten
wijst, waaruit licht over deze geschiedenis opgaat. Dit oordeel werd omhelsd
door , E. J. Potgieter, „Girls," 1861 „Kritische studien," III deel,
bl. 230-265.
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lingen zijn te veel geschreven met het doel de eer van zijn
beroep te handhaven. In zijne voorrede van het eerste boek,
in den vorm van een brief aan Ds. M. medegedeeld, leest men
de verklaring: „De plaats, welke (de predikant) inneemt in de
„maatschappij is nog te weinig omschreven. .. . . Met steek en
„bef of toga wordt hij geen geheel ander mensch dan hij was.
„Wien God een ambt geeft van die gehalte als het onze, dien
„geeft hij niet aanstonds al de kennis en al de wetenschap en
„al de wijsheid en kracht, welke daarbij noodig zijn." Dit in
1859 geschreven woord komt ons nu (1902) bijna verwonderlijk
voor, daar het „tijdperk van overgang (voor de predikanten)
„uit de kastenverdeeling naar de zelfstandige en vrije openbaring
„van (hunne) geestkracht op elk gebied van het maatschappelijke
„leven" — waar de Veer in dezelfde voorrede van spreekt —
reeds lang voorbij is. De rechte belangstelling voor een roman
als „Van gelijke bewegingen als Gij" kan nu niet meer
worden opgewekt, hoewel de billijkheid eischt te erkennen, dat
vele uitstekend geslaagde bladzijden voor een buitengemeen
schrijverstalent van dezen auteur getuigen I).
De Veer heeft tien jaren het predikambt waargenomen
(1854-1864) te Meerkerk, Wormerveer en Delft. Toen kwam
de groote geweldenaar, die men de „omstandigheden" noemt,
hem van den kansel roepen, voor de eer van welken hij in zijne
beide eerste geschriften zoo wakker had gestreden. Tijdens het
tweede ministerie Thorbecke (1862-1866) kwam de wet
„houdende regeling van het Middelbaar Onderwijs" tot stand.
In 1863 was heel Nederland vol van „burger-dag-en-avondscholen"
van „Rijks-Hoogere-Burgerscholen" van „Middelbaar-onderwijs
voor meisjes," zoodat soms de dagbladen half onleesbaar en de
gesprekken geheel ongenietbaar werden. Ondanks dit klein verdriet namen alien, die beschaving en wetenschap op prijs stelden,
1) Het best is dit met een woord van Po t g i et er te staven, die erkent
tafereelen in dezen roman aangetroffen te hebben, welke hoogen lof verdienen,
zoo als: ,,het feest op het land, de toast van 'Willem, zijn gesprek met den
barot. Als de schrijver er een enkel toetsje aan toevoegt, als hij, door in
het midden te brengen, dat ons yolk uitsp a t, omdat het te z e 1 d en geniet,
het later verwijt van den ambachtsheer aan den domine niet voorkomt, maar
bij voorbaat ontzenuwt, dan hebben wij er slechts lof voor. Het is even waar
gedacht als warm geschilderd; eene blad zij de, die, wie ons y olk lief
heeft, den schrijver benijden zou, als het bewonderen niet
zoeter ware." „Kritische Studien," III. bl. 223.
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de nieuwe middelbaar-onderwijs-beweging met groot genoegen
waar. De vraag bleef evenwel, vanwaar het groot personeel
van directeurs en leeraars voor de aanstaande Hoogere Burgerscholen moest komen ?
Te Delft werd deze vraag op zeer bevredigende wijze opgelost.
De Burgemeester, Mr. J. van K u y k, wist den predikant de
Veer over te halen toga en bef af te leggen, om in dienst der
gemeente Delft het ambt van Directeur der Hoogere Burgerschool
te gaan bekleeden. De eenige verplichting, die van hem werd
gevergd, was het afleggen van een candidaats-examen in de
letteren, eene taak, die den oud-leerling van E p k e m a, oudstudent der Utrechtsche Academie, niet zwaar kon vallen. Na
zich snel van dezen plicht te hebben gekweten, trad hij in 1864
bij de oprichting der Delftsche Hoogere-Burgerschool als Directeur op I).
IV.
In den eersten tijd na zijne aanstelling wijdt de Veer zich
met inspanning van elk uur aan zijne nieuwe taak, de inrichting
der Delftsche Hoogere Burgerschool. Zoo spoedig hij na een
paar jaren van zorg en nauwlettend toezicht de zekerheid had
verkregen, dat zijne regeling aan de voorschriften der wet, aan
de verwachting van het Delftsch gemeentebestuur en die der
Delftsche ouders voldeed, zonderde hij gaarne enkele van zijne
vrije uren af, om de pen op te vatten, die hij tijdens de tien
jaren van zijn predikambt reeds met goed gevolg had gevoerd.
Het had zijne aandacht getrokken, dat te Leiden in 1866
een nieuw tijdschrift was opgericht onder den titel : „L o s en
V a st." Hoewel er op het titelblad stond, dat de inhoud ontleend was aan de „briefwisseling van een Leidsch Student,"
bleef het voor hem geen geheim, dat twee oude kennissen uit
Utrecht, Dr. G. van G o r k urn en Dr. H. G. Ha g e n, met de
Leidsche predikanten Dr. W. Sche ffe r en R. Koopmans
1) Zijn laatste letterkundig werk als predikant was „Een Lied" bij gelegenheid der Novemberfeesten van 1863, voorgedragen in eene „feestelijke
vergadering" van het Nut te Delft. Het gedicht bevat een paar zeer treffende
strophen, maar onderscheidt zich verder niet van de gewone gelegenheidsstukken uit dat tijdvak.
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van B o e k e r e n, het tijdschrift hadden in 't leven geroepen ,
niet het minst, om een woord mee te spreken ter verdediging
der door hen met groote geestdrift gehuldigde moderne richting
in de godgeleerdheid en in de Nederlandsche Hervormde Kerk.
De Veer had toga en bef niet over de heining geworpen, hij
bleef met levendige belangstelling de lotgevallen der moderne
richting volgen, en voor hare beginselen strijden. Later zegt hij
er van : „Ik heb ook in 't kerkelijke mijn campagnes gemaakt
„en verzeker u, dat ik niet achter ben gebleven. In mijn jeugd
„waren de Groningers aan de spits. . . Ik heb met de keurbende
„mijner tijdgenooten die Groningers onder den voet geloopen
„en met al de onbarmhartigheid en den overmoed, welke aan
„zoo'n jonge keurbende alle eeuwen door schijnt eigen te zijn,
„op mijn tijd den staf gebroken over die geantiqueerde Groninger
„theologie. Daarop hebben wij ons met hart en ziel in den
„strijd tusschen Scholten en 0 p z o o m e r geworpen. We hebben
„de taaiste brokken moraal met het helderste en fijnste merk
„onzer jongensphilosophie overgoten . . . ." 1)
Hij sloot zich aan bij de Leidsche predikanten en hun tijdschrift „Los en V a s t," om zoowel aan den strijd voor de
moderne richting deel te nemen, als om zijne eigene hoogst
eigenaardige opstellen te plaatsen. Gustave Droz had in 1866
een buitengewonen bijval verworven met het alom bekende boek :
„M on si eur, Madame et B eb e." Eene plotselinge opwelling
deed de V e er besluiten dezelfde stof uit een nationaal Nederlandsch oogpunt te behandelen, en zoo begon hij in 1867 in
het tweede deel van „L o s en Vast" met : „D r i e hoof dstukken uit een Hollandschen „Monsieur, Madame
et Bebe," en schreef: „Zestienjaren," „Wij blijven thuis"
en „H et complo t." Zoodra men deze opstellen gelezen had,
begreep men, dat onze letteren een geheel nieuwen schrijver rijker
waren geworden. Van de drie opstellen waren er twee zeer
goed, een maar middelmatig. In 1868 gaf het Leidsche tijdschrift nog een opstel van hem: „W ij komen n i et u i t," en
in datzelfde jaar verscheen te Leiden bij den uitgever van „L o s
en Vast," den heer S. C. Doesburgh: „Trouringh voor
't jonge Holland."
1) Uit „L os en Vast" (1870, V, blz. 280). Deze woorden komen voor in
een opstel, getiteld : M ij nheerm ij n zoo n" (ald. bl. 274-285), later opgenomen
in den tweeden druk van den „T rou-ring h," (1872, II, blz. 214-215).
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Met dit boek heeft de Veer volkomen bereikt, wat hij zich
had voorgesteld — een Hollandsche D r o z te worden. Zijn
„Tr o u - r i n g h" staat met inachtneming van het nationale en
eigenaardige op gelijke lijn met „Monsieur, MadameetB ebe."
Droz is vroolijker, oolijker, gelijkmatiger, logischer in de voorstelling, De V e er ernstiger, gemoedelijker, deftiger, zwaartillender,
Beiden deden een zeer goed werk, en maakten zich een letterkundigen naam voor de toekomst. Neemt men den „Tr o urin gh" van 1868 ter hand, dan is de eerste indruk na de lezing,
dat het boek begint met het zesde hoofdstuk : „H o e i k aan
m ij n e v r o u w k w a m," en dat de vijfde voorafgaande schetsen
zonder groote stoornis konden gemist worden. De overige dertien
zijn alien voortreffelijk.
Met het zesde hoofdstuk begint, wat men noemen kan, het
pleidooi voor de Hollandsc he v r o u w. De „een of andere
povere knaap" heeft verteld, dat het beter was niet te trouwen
naar het voorbeeld van Parijs, en toen hebben de jongens vastgesteld, dat de Hollandsche vrouw „meer geschikt was voor
„keuken en kelder dan voor omgang met den man." Fen „paar
van onze geniaalste schrijvers" hebben die jongensbeweging gesteund, en nu werd de Hollandsche vrouw een „goed, braaf
„mensch, met wie . een ambachtsman door zuinigheid rijk kan
„warden en bovendien nog vrij gelukkig zijn; maar zij, verloor
„alle aanspraak op hoogeren rang. De fijne schaaf was er niet
„over gegaan. Haar ontbrak de eigenlijke bevalligheid. Zij kon
„wel bloemen vlechten door het aardsche leven der mannen,
„maar 't waren zonnebloemen of stokrozen. De geur en sier„lijkheid moest men dus van elders laten komen, tenzij men met
„een burgermans huiselijk leven tevreden gelieft te zijn.”
D e V e e r daarentegen zal onwrikbaar staande houden, wat
hij een onderwerp van nationalen trots acht, en daarom met
groote letters schrijft : „DAT DE HOLLANDSCHE VROUW NIET
MINDER BEVALLIG IS DAN DEGELIJK, " dat hij ze niet anders zou

willen hebben, dan ze van nature is. En daarop begint de pleitrede, die met buitengemeen talent, met buitengemeen gevoel en
buitengemeene hartelijkheid wordt volgehouden tot het einde.
Het is duidelijk, dat de Veer veel meer werk maakt van
„M a da m e" en ettelijke „b ebe 's" dan van „Mon si eur."
Ma d a m e moet er bij zijn, als M on si e u r vertellen zal, hoe
hij aan Naar gekomen is, en daarom zwijgt M on s i e u r er maar
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over. Hij kan den tijd van zijne verloving niet vergeten 1),
en staat al onder de pantoffel, als Madame hem helpt de portretten zijner vrienden op te hangen, wanneer ze hunne eerste
mooning betrokken hebben 2). Nog meer treedt Madame op
den voorgrond, als Oom en Tante komen logeeren, en Monsieur
zich geweldig verveelt, omdat Ma dame altijd bij hare loge's
is. En dan komt de merkwaardige avond

Oom en Tante

gaan uit, de jonggetrouwden blijven thuis, en zitten weer alleen
te zaam. Monsieur klaagt er over, dat Oom en Tante hem
storen in zijne huiselijkheid, en Madame vertelt hem haar
groot geheim 3), „terwijl een hoog rood haren hals kleurde en
„haar blik zwom in een weelde, die geen weemoed en geen
„blijdschap was," de blijde boodschap van „bebe" No. i. Mo nsieur komt langzamerhand nog meer onder den plak 4), als
hij, na zeven maanden getrouwd te zijn, voor het eerst naar
een heerendiner gaat, en Madame hem beweegt, na eenig tegenstribbelen zijnerzijds, om te negen uur weer thuis te zijn.
Mocht men al willen opmerken, dat de Veer in de beste
hoofdstukken van zijn „Tr ou-ring h" zijne lauweren en rozen
alleen om het blanke voorhoofd der Hollandsche vrouw vlecht,
. men erkenne tevens, dat dit werk met voile overtuiging en zeer
veel smaak is gedaan. In diezelfde beste hoofdstukken spreekt
hij sours op een toon, alsof hij den oud-Hollandschen geest en
den oud-Hollandschen humor van B etj e Wolff had geerfd.
Dit blijkt bij den eersten twist tusschen de jonge echtgenooten 5).
Tante had een brief geschreven aan Madam e. Tante had diep
medelijden met haar, „die nog, zoo jong en onervaren, toch
„reeds zoo diep in de zorgen zat." Tante meende bovendien,
„dat men maar eens jong was en dat de mannen geen begrip
„hebben van 't geen een vrouw toekomt."
Gekwetst door den giftigen steek van dit kwaadaardig serpent,
den eersten twistappel in het gelukkig gezin werpende, ontkiemt
bij Madame een zweem van wantrouwen. Zij wil niet zeggen,

wat er in den brief staat,

zij

pruilt. Monsieur

is ontstemd,

1) VII Hoofdstuk: „Mooi weer van alle kanten."
2) VIII Hoofdstuk: „Hoe men last kan hebben van afwezige
vrienden."
3) IX Hoofdstuk: „W ij b 1 ij ven thui s."
4) X Hoofdstuk: „Hoe een verstandige vrouw haar zin krijgt."
5) XII Hoofdstuk: „Een vreeselijke scene."
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en neemt alles zeer hoog op. De oorlog staat op het punt uit
te breken, maar het goede hart van Madame zegeviert, zij
vertelt alles openhartig . . . . de kracht van den boozen daemon
is gebroken.
Eene opmerking, die misschien hare plaats niet onwaardig
is, zou kunnen gemaakt worden op de al te sterk geldealiseerde
schildering van den schrijver. Hij ziet alleen zonneschijn, en
maar heel zelden schaduw. De geldelijke zorgen van het jonge
gezin worden op verwonderlijk gemakkelijke manier overwonnen,
daar een vermogend oom vrij groote sommen voorschiet, om die
later op de erfportie of te schrijven I). Dan komt er in den
geheelen „T r o u - r in g h" geen woord over „de meiden" . . . . en
over zooveel, wat door de Veer behendig wordt verzwegen.
Hij vindt allerlei verzachtende omstandigheden, en ziet alles in
een heerlijk rozenrood licht. Maar daarvoor is hij idealist en
bekent het vrijmoedig; hij houdt niet van „de verrassingen en
verschrikkingen van het romantisme," of van „de enormiteiten
der jongste realistische school" (1868). Dat hij met het oog op
zijne Hollandsche lezers en lezeressen niet geheel mistastte,
bewijst de algemeene bijval aan zijn boek geschonken, bewijst
de tweede druk, die in 1872, de derde, die in 1876, en de vierde,
die in 1886 het licht zag.
De drie laatste drukken bevatten een geheel nieuw deel met
latere opstellen, waarvan een zestal in de jaargangen 1869,187o,
1871 en 1872 van „L o s en Vast" vooraf verscheen. De vijftien schetsen van den nieuwen bundel zijn niet alien even
belangrijk, behandelen soms „vreemde mingevallen" 2), maar
komen ten slotte tot „Mo n s i e u r, Madam e" en vele bébé's"
terug. De allerbeste zijn: „Ons groote diner," „On s optrekj e,"
„Klein vrouwtje gaat been," „Met ons beitjes" en
„B e r lij n s c h zilver." Er treedt bier eigenlijk eene nieuwe
persoon op, die zich in den eersten bundel reeds schuchter vertoonde : „klein vrouwtje," de oudste dochter des huizes. Haar
vertrek naar de kostschool, hare terugkomst met de vacantie,
1) XI Hoofdstuk: „Wij komen niet nit."
2) „Mijn vriend Tubal" (V), „Mijn vriend Salomo" (VI), „Ilene
onheilige zorgvuldigheid" (VII), „Eene echte wildzang" (VIII),
„Klein maar dapper" (IX), en „Een huwelijk zonder kinderen"
(X). In de VII schets schildert d e Veer met weinige woorden hetzelfde
leven later (1883), door Guy de Maup a ssan t in „Une Vie" verhaald.

HENDRIK DE VEER.

445
–

als varier haar afhaalt, en zij met hem in een groot hotel gaat
logeeren, als zij hem des ochtends komt wekken, als zij hem
thee scheiikt, en met hem gaat wandelen in beemd en bosch,
is even treffend als voortreffelijk en daarenboven Hollandsch,
echt Hollandsch gevoeld en gegeven.
Intusschen had de Veer in de jaren, gedurende welke hij
aan het tijdschrift „L o s en Va s t" verbonden was, nog vrij
wat meer voor dit tijdschrift gearbeid dan oppervlakkig bleek.
Hij teekende de schetsen voor den „Tr o u- ring h" met zijn
naam, maar daarenboven zorgde hij ijverig voor de redactie.
Van 1867 tot 1872 had hij met zijn vriend Van Go r k o m het
voornaamste deel aan de samenstelling van den inhoud. Van
1872 tot 1875 kwam het tijdschrift enkel onder beider bestuur
uit. Belangrijke artikelen over staatkunde, godsdienst, kerk en
letteren waren de vrucht van rijp mondeling overleg, en werden
door hem of Van Gorkom gesteld, met eene kleine wijziging
in den trant van Er c k mann-Chat r i a n I). Beiden gaven zij
hunne oorspronkelijke denkbeelden, beiden hunne luim, beiden
hun humor. En beiden gingen daarbij uit van eene harmonische
stemming, van eene overeenkomst in beginselen en meeningen,
die het nu zeer moeilijk maakt aan to toonen, wat in de hoofdartikelen van dit tijdschrift (1867-1874) aan den Hollandschen
Erck m an n, wat aan den Hollandschen C ha t r i a n zal moeten
worden toegeschreven.

V.
De wet, „houdende" afschaffing van het zegel op de dagbladen
(1869), zou groote veranderingen voor het letterkundige Nederland ten gevolge hebben. Met Januari 187o begon eene algemeene
uitbreiding van de gevestigde en eene kloeke oprichting van nieuwe
dagbladen. In de laatste maanden van 1869, in de eerste van
van 187o, waren alle beplakbare muren der hoofdstad overdekt
met groote, veelkleurige papieren, die nieuwe dagbladen aankondigden. Het formaat der bestaande kranten groeide op verontrustende wijze. De nieuwe krant : „Het Noorden" — in
schitterende voorstellingen van ijsschotsen en ondergaande zonnen
op al de aanplakborden van Amsterdam prijkende — kwam
1) Schriftelijke mededeeling van H. de V e e r.
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met acht, twaalf of meer bladzijden, de advertentien op de
eerste. De al te groote uitbreiding der nieuwspapieren deed
menig deftig Nederlandsch Staatsburger vreezen dat het H a nd e 1 s b 1 a d zich zou uitzetten tot een Amsterdamschen Time s,
of de Nieuwe R o t t e r d a m m e r tot een Rotterdamschen Dail yN e w s. Juist in deze dagen kwamen twee schrandere mannen
— G. L. Funk e en P. van S a n t e n — op het denkbeeld een
nieuw dagblad aan te kondigen onder den titel : „H et N i e u w s
van den Dag" met de veelzeggende toevoeging : „K leine
Courant." Vooral deze zou in den smaak van het publiek
vallen, en blijven voortleven, terwiji anderen, op grooten voet
begonnen, na eenige jaren van worsteling bezweken.
De vergroote dagbladen en de „Kleine Courant" zouden onmiddellijken invloed oefenen op het leven van Hendrik de
V e er. Hem werd opgedragen voor het feuilleton van de vergroote Nieuwe Ro t ter da mmer te zorgen, minstens een jaar
lang. Zoo begon hij in 1870 den roman „Frans Holste r,"
die in 1871 in drie deelen het licht zag. Dit is het uitvoerigste
werk van dezen schrijver, een breede roman van drie deelen,
te zaam bijna dertienhonderd bladzijden. Wil men de eenvoudige
waarheid omtrent dit boek zeggen, dan dient niet verzwegen,
dat het den auteur te doen is geweest eene reeks van min of
meer samenhangende feuilletons te voltooien, en dat hij daaraan
zijn roman heeft opgeofferd. Zijn held, Frans Holste r, speelt
nauwelijks eene rol in de laatste helft van het derde deel, en
nimmer de hoofdrol. Eene breede reeks van personen wordt
ten tooneele gebracht: de rijke koopman Me lde r, een zwak,
koudbloedig egoist, onder de pantoffel van mevrouw Meld e r,
geboren T e k e 1, die alleen voor het belang harer familie —
eene aaneenschakeling van ellendelingen — zorgt; de brave
boekhouder Jan se n, een voortreffelijk werktuig in het groote
kantoor, „eerbiedwaardig" om zijn „talrijk gezin" — zegt de
auteur ; de weduwe Holste r, zuster van den rijken koopman
M e 1 d e r, met hare twee kinderen Frans en Marie; J a cob
W e s t, een letterkundige van den tweeden rang met het koninklijkste hart en de edelste idealen, later uit den nood geholpen
door een onverwacht legaat, 't welk de schrijver hem edelmoedig
in den schoot werpt , Sam Beeve r, letterkundige van den derden
rang, die uit hebzucht trouwt met een kwaadaardig monster, dat
al twee mannen heeft doodgeplaagd ; Simon Eggin k, de kruier,

HENDRIK DE VEER.

447
---

een juweel van eenvoud en vroomheid ;Fritz E gg in k, kleinzoon
van dezen, uitmuntend in rondheid en moed ; de kruidenier R ol
en zijne vrouw, eerste pleegouders van Fran s en Marie Holster, ruwe, gemeene, schraperige burgerlui; Antoine Tek el,
lid der clan van armoedige, onbeschaamde Tek el's zelf eeii
doortrapte schoft, huichelaar, hondsvot, lief en klaplooper, die
steeds de kat in 't donker knijpt en eene kantoorkruk verovert
bij zijn oom M e I der, nog eeii Teke 1, een geruineerde bankroetier, die kruiken vol schiedammer verzwelgt, en valsche kassiersbriefjes maakt; Tante G o n n e, een klein, krom, verdraaid
schepsel, zuster van den boekhouder Jansen, een engel, die
de boosheid van kleine en de laagheid van groote menschen
bezweert door hare onuitputtelijke goedheid; eene geheele OostIndische familie, de Mein e r t s, vader, moeder, noon en dochters ;
drie kantoorbedienden van den rijken M e 1 d e r, drie automaten ;
het personeel van het dorp Eerloo, waar Frans Holster in
den kost wordt gedaan bij de ellendige familie B eels, vader,
moeder en acht kinderen, waarvan de oudste, Caroline, eene
knappe dochter, zich laat schaken door een landjonker ; het
personeel van het dorp Ganderkerk, waar de brave familie Palm
zich over Frans ontfermt, waar deze in domine B o s en diens
nicht Laura zijne idealen vindt ; te Amsterdam nog een vriend
van den geruineerden T e k e 1, haveloos bedelaar en aarts-nathals,
de leden der Rotterdamsche familie T e k el, en voorts nog eene
groote menigte zwijgende personen, zooals het in een goed drama
met groot spectakel behoort.
„Frans Holster" evenwel vertoont maar een eenvoudig
drama, met weinige woorden te omschrijven. De hoofdvraag
in dit boek is : wie zal den rijken koopman Meld e r, die kinderloos bleef, opvolgen in de beroemde firma, wie zal alzoo zijn
fortuin erven? In het eerst schijnt Antoine T ek el, door
bescherming van mevrouw M el d e r, de aangewezen man, maar
nadat zijne schurkenstreken zijn gebleken, komt de eerlijke Frans
Holster hem opvolgen. Was de neef van mevrouw een schobbejak van het grofste soort, de neef van meneer is een natuurkind met verheven dichterlijken aanleg. Daarom kan hij het op
het duffe kantoor van oom Mel d e r niet harden, daarom treedt
hij zijn fortuin met voeten, en gaat hij aan het slot van den
roman naar Amerika. De slotsom is, dat het fortuin van den
rijken M eld er zal geerfd worden door de leden der Rotter-
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damsche familie Tek el — eene uitkomst, die vrij schraal schijnt
tegenover de meer dan uitvoerige behandeling.
Die uitvoerigheid is juist de zwakke zijde van dezen roman. Zoo
dikwijls de schrijver gelegenheid vindt het een of ander thema
op wijsgeerig-humoristische wijze te varieeren, z e t hij — om eene
Oostindische spreekwijze te gebruiken 1) — e en boom o p,
en verdiept hij zich in zijne uitweidingen. Uitweidingen over
kunst en wetenschap (I, 7, 8), over het beroep van den letterkundige (I, 39-41), over de dienstboden (I, 69, 7o), over opvoeding (I, 83-85), over de erfelijkheid in de handelsfirma's
(I, 110-119), over scholen (I, 150-458), maar het is
onnoodig meer te zeggen dan het Vergiliaansche : Ex u n o
disce omnes....
Nog eene opmerking mag niet onderdrukt worden. De Veer
heeft in zijn „T r ou-r in g h" ruiterlijk gezegd, dat hij noch van
romantische gruwelen, noch van realistische platheden houdt.
In dezen grooten roman komt soms wat van deze beide afgekeurde elementen. De schurken, Antoine T e k e 1, de bankroetier
T e k e 1, en zijn vriend, de nathals, openbaren zich in hunne
grove boosheid te dikwijls zonder eenige fijnheid of nieuwe
schakeering. Daartegenover schijnen de edele figuren omstraald
met een bovenaardschen glans van heiligheid. De kruier Eggin k,
zijn kleinzoon Frit s, de wijsgeer West, Fr ans Holster en
L a u r a, verheugen ons hart door hunne volkomen vlekkelooze
reinheid van gemoed, maar — evenals de booze naturen — zweven
zij te veel in het absolute. Te veel goed, te veel kwaad, te
weinig vastheid van hand of scherpheid van blik.
Daartegenover staat, dat er in „F r an s Holste r" een schat
van schoonheden te prijzen valt. De algemeene stemming van
den auteur is lyrisch-humoristisch. Dickens en T hack eray
hebben sommige zijner helden ten doop gehouden. De rijke
koopman Melder zweemt naar Dom bey en Antoine Tekel
naar Jonas Chuzzlewit; Caroline Beels herinnert in de
verte aan Becky Sharp. Doch dit alles is geene opzettelijke
navolging. De Veer drinkt in gezelschap van de groote Engelsche
meesters, maar hij drinkt uit zijn eigen glas. Dit bewijze ten
terste de persoon van tante G o n n e, zuster van den braven
boekhouder Jan se n.
1) In 1886 door Busken H u e t zeer ter suede herinnerd in „d e (n)
Iantaarn."
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De toovermacht, die van dit krom en verdraaid wezen uitgaat,
is met meesterhand geteekend. De arme tante biedt met engelachtig geduld hare hulp in het talrijk gezin van haar broeder.
De oudste dochter Betsy is tot haar vijftiende jaar „een akelig
kind vol eigenzinnige nukken en grillen." Op haar zestienden
verjaardag wordt aan dit onhandelbare wezen eene wonderbare
les gegeven. Zij kreeg allerlei aardige geschenken, „waarvoor
door alien sinds lang gespaard en bezuinigd was." Maar Betsy
trok den neus op en bleef dezelfde. Haar vader berispt haar
bij het naar bed gaan. Pruilend gaat zij slapen. Midden in
den nacht ontwaakt zij door het knetteren van het nachtlicht.
Zij ziet tante Gonn e, die in slaap was gevallen over eenig
verstelwerk. Zij roept en vraagt haar, waarom ze niet gaat
slapen. Tante moest eerst nog iets afmaken. Betsy wilde
gaarne weten, waaraan tante werkte. En nu bleek het, dat het
haar eigen jurk was, die ze des avonds in hare boosheid bij het
uitkleeden verscheurd had.
„Den volgenden morgen, toen tante Gonne, na in een haastigen slaap een
,,weinig verkwikking te hebben gevonden, op haar gewone uur wakker werd,
„viel haar oog 't eerst op de blonde haren van Betsy. 't Meisje lag geknield
„voor taste's bed en scheen 't oogenblik van haar pntwaken maar afgewacht
„te hebben, om in tranen uit te barsten. „Lieve, beste tante," klonk 't, „zeg
„mij toch wat ik doen moet, om zoo lief en goed te worden als u. Nadat u
„naar bed gegaan was, heb ik geen oog meer dicht gedaan ... Ik heb mijn
„jury, waaraan u den geheelen nacht gewerkt heeft, niet kunnen aantrekken ...
„Neen, nooit zal ik weer zoo eigenzinnig en kwaadaardig wezen. Wel twee
„uur lang heb ik geschreid en u toegefluisterd, dat ik een braaf meisje wil
„worden ... U zal me wel zeggen wat ik daarvoor moet doen. U is zelve zoo
„lief en zoo goed en zoo alles voor anderen ... Ik heb dat nooit willen zien
,,en nooit gedacht ... Och, lieve, beste tante Gonne, zeg mij toch wat ik doen
,,moet om ook zoo te worden ..."

Den invloed van een edel karakter z66 te teekenen, getuigt
van een buitengewoon talent, herinnert aan de beste bladzijden
van den „T r ou-ring h." Evengoed geslaagd is de teekening
der Oostindische familie Meiner t, die met guldens betaalt, wat
met stuivers kan gekocht worden ; die in Amsterdam een huis
huurt en er een koopt in den Haag, doch beide plotseling weer
wil overdoen aan anderen. Zeer knap is de beschrijving van de
vlucht der beide schurken, Antoine en de falsaris T e k e 1,
vooral de reis op de stoomboot, hunne dronkenschap, hunne
zeeziekte, hun flood ; voorts het bezoek van Frans Holster
29
TEN BRINK. N.-N Letteren. II.
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aan zijn oom en tante Meld er op hun buiten te Driebergen
gedurende een regenachtigen Zondag; dan de dag van L a u r a' s
belijdenis, haar afkeer van plotselingen rijkdom, welke niet door
eigen inspanning is verdiend, haar moed, om Frans aan te
vuren zijne schoone vooruitzichten aan zijne onafhankelijkheid
op te offeren. Dit alles staaft, dat er talrijke voortreffelijke bladzijden in „Frans Holster" zijn te waardeeren, mocht ook aan
den roman, als geheel, geen onvoorwaardelijke lof kunnen worden
toegekend.
VI.
De kleine courant : „H et N i eu w s van den Dag" werd in
187o opgericht door de uitgevers F u n k e en Van S a n t e n,
onder hoofdredactie van Simon Gorter. Het heugt ons alien
nog te goed, hoe smartelijk de vrienden van dezen veelbelovenden
schrijver werden ontroerd door zijn vroegen reeds lang gevreesden
flood, in 1.871. Het behoeft bijna geene herinnering, hoe de
Veer in datzelfde jaar de taak van G o r t er opvatte, en gedurende
negentien jaren tot op 1890 met den besten uitslag voortzette.
In plaats van staatkundige bespiegelingen, alleen voor een betrekkelijk klein aantal van ingewijde lezers belangrijk, en misschien
voor een veel grooter menigte van zoogenaamde ingewijden
noodzakelijk, gaf „Het Ni eu w s" korte hoofdartikelen over
onderwerpen van letterkundigen en maatschappelijken aard, die
ieder lezer met genoegen en graagte kon lezen. De Veer heeft
zich een meester getoond in het schrijven van zoodanige artikelen,
en bleef voortgaan in dit opzicht eene geheel eigenaardige plaats
onder de hoofdopstellers onzer invloedrijke dagbladen te bekleeden.
Behalve deze moeielijke taak bleek reeds zijn aandeel in de samenstelling van „Los en Vast" van 1867 tot 1875, toen hij begon
met een nieuw geillustreerd tijdschrift : „Fig en Haar d," dat
hij tot 1890 met goed gevolg heeft bestuurd. r) Behalve dezen
reeds veelomvattenden arbeid vond hij door aanhoudenden ijver
nog gelegenheid in 1877 als premie voor het „Ni euw s van
den Dag" een roman onder den titel „O v e r troffen" en
eenige schetsen uit zijn jongenstijd, door hem „T o en .... en
1) "Poor de opgaaf zijner afzonderlijke artikelen zie men de Lijst zijner
werken aan het slot van deze levensschets.
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n u" genaamd, waarop boven gewezeii is, te voltooien. In het
volgende jaar zagen zijne „K erstv er tell in g e n" het licht met
een klein drama : „H o e o o m op z ij n n eu s keek"; in 1879
een roman, op nieuw als premie voor zijn „Nieu w s," getiteld :
„H alfb 1 oe d"; in 188o „Mal thusia," in 1885 nog eene premieuitgaaf: „Moderne Schaduwbeelden," en in 1887: „De
Mijnheers en hun polderland door den bril van een
Duitscher bekek en."
Wat van „Frans Holster" geldt, kan van „Overtroffen"
en „Hal fb 1 o e d" gezegd worden : fraaie bladzijden (teekening
van den brand in eene achterbuurt te Amsterdam, waarbij de
scheepstimmerman Bartels een klein meisje het !even redt in
„0 vertro ffe n" ; schildering van het vurig, opbruischend Oostindisch karakter van Albert van Duren in „Halfbloed"),
maar al te groote uitvoerigheid in de bijzonderheden, iets sleepends
in den gang der vertelling, een half realisme, dat niet past bij
de idealistische wereldbeschouwing van den schrijver.
Daar ik geloof, dat „M althusi a" en „De Mijnheers en
hun polderland" om hunne eigenaardige wijsbegeerte en
zonderlinge economische utopieen, om hunne schijnbaar weinig
patriottische strekking, door velen zullen wthsproken worden,
schuif ik deze werken ter zijne, om ten slotte de aandacht te
vestigen op „K erstvertellinge n." In dit boek openbaart de
Veer den vollen omvang van zijn talent als verteller. Het is
geestig sathngesteld als een Hollandsche D e c a m e r on e, die
echter maar een paar kerst-avonden en slechts z es vertellingen
omvat. Alle deze zes vertellingen zijn op zich zelven uitmuntend.
In klein bestek ontwikkelt de schrijver eene geheel eigenaardige
humoristische kracht, die hem bij groote scheppingen niet schijnt
te willen bezielen. Met zijne wijsgeerige en zedelijke idealen
wordt hij telkens, zoo dikwijls hij het gewoel der hedendaagsche
maatschappij op breeder schaal teekent, pijnlijk getroffen door
onloochenbare, ruwe feiten, die hem vermanen, dat hij een edele,
maar onverbeterlijke droomer is. Doch hij herleeft bij de vertelling, vooral bij de Kerstvertelling, die eene ruime mate van
ernstigen humor toelaat, die het „S u r s u m cord a!" nooit te
vergeefs heeft gepredikt.
In de zes „Kerstvertellingen" heerscht de aangename prettige
toon uit de Veer's „Trou-ringh." „Het verhaal van
Neef Albert" munt boven de anderen uit door groote opge-
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wektheid, daar de spreker een gelukkig echtgenoot is, en de
vrienden eigenlijk bezig houdt met hun vertrouwlijk mede te
deelen, hoe hij aan zijne vrouw kwam; het brengt ons in de
echte Kerststemming, want het begint op een prachtigen winterdag, als de „winterkoning door de luchtrijdt op* een gouden narreslee
vol dianianten versierselen en met paarden, wier zilveren bellen
uren en uren ver worden gehoord." De lotgevallen van Neef
Alber t, die bij oom, tante en drie mooie nichtjes logeert, die,
onverhoeds ontvangen door de trits van knappe gezichten met
eene hagelbui van sneeuwballen, op alle drie te gelijk verliefd
wordt, vormen een der meest opgewekte, meest Nederlandsche,
meest stichtelijke verhalen van den geheelen bundel. Albert
komt herhaaldelijk zijne Kerstvacantie buiten bij de nichtjes
doorbrengen, en verkeert eerst in den waan, dat de oudste, dan,
dat de tweede, eindelijk, dat de derde zijne uitverkorene zal
worden. Dit is zeker hoogst eenvoudig, bijna armoedig, wat de
verwikkeling aangaat, maar de prettige toon der vertelling maakt
alles goed. In plaats der allegorische droomen en spookverschijningen bij Charl es Dick en s, komt bij de Veer het volle
leven, de klare dag, schoon beider Kerstvertellingen in gezonden
humor en blijden levenslust overeenstemmen.
„Het verhaal van mijn neef den makelaar" is merkwaardig in verband met „F r a n s Holster." In deze vertelling
keert de heer W el m a n met een groot fortuin uit Amerika terug.
Na jaren van afwezigheid komt hij zijne familie overvallen, en
ondervindt bij broeders en zusters, dat zijn geld geen indruk
op hen maakt. Allen hebben een bescheiden, maar onafhankelijk bestaan. Allen doen hem inzien, dat ze hem met heel
zijn fortuin niet noodig hebben. Deze zeldzaam onbaatzuchtige
familie jaagt Welman op de vlucht. De Nabob gaat te Arnhem
wonen, en wordt op alle mogelijke wijzen gekweld, bedrogen en
bestolen door allerlei soort van huishoudsters, dienstboden, huisbewaarders en schoonmaaksters. Eindelijk vernedert hij zich,
en bidt zijne familie, die hij uit de hoogte behandeld had, de
Kerstdagen bij hem te komen doorbrengen. Dat men in de werkelijkheid nergens zoo edele, zoo grootmoedige familie, zonder inhaligheid, zonder hebzucht, zal vereenigd vinden, hindert niet aan
den indruk, daar men in den kring, waar de zes vertellingen
worden me6gedeeld, er bp aandringt, dat ze „nooit moeten
gebeurd zijn."
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„H et verhaal van 'taardig vrouwtje" bevat de karakterstudie eener jonge vrouw, van het kostschool tot in het huwelijk.
Em m a, eene soort van vrouwelijke Steer fo r t h, bederft de
meisjes op school, ontvlucht zelfs des nachts in de barre kou,
komt des morgens doodziek terug, en schijnt ontembaar voor
wie haar niet met voorzichtige liefde behandelt. Later trouwt
Emma een zeer verstandigen man, die zijne zeer knappe
moeder, eene „engel van een vrouw," in de jonge huishouding
brengt, waarvan wederom het gevolg is, dat zeer scherpe, zeer
murwe, oude-vrijsters, vriendinnen van schoonmama, bij de jongelui
komen logeeren. Uit het verhaal van het „aardig vrouwtje"
blijkt met welk een fijnen tact Em m a, zoowel hare schoonmama
als de vriendinnen weet te bewegen, zich eigen kamers in de
stad barer inwoning te kiezen.
Verreweg het schoonst verhaal uit den bundel is dat van
„Neef de(n) 0 °sterling." In deze schets gaf de Veer —
kortweg gezegd — een meesterstuk. Het was hem te doen de
karakterschets te leveren van eene jonge Javaansche vrouw,
dochter van een Regent, die met een Nederlander is getrouwd.
Die Nederlander, Simon s, was gouvernements-ambtenaar, later
koffieplanter, geweest. De hoofdzaak is aan te toonen, hoe de
aanzienlijke familie van Simons bij zijne terugkomst op zijn
bruin vrouwtje en zijn bruin knaapje met al den overmoed van
het blanke ras nederziet, en hoe datzelfde vrouwtje door haar
vasten wil, door hare kloekheid alien verbaast, als er een groot
ongeluk voorvalt. De terugkomst in Nederland is uitmuntend
geteekend. De familie is opgetogen, en put zich uit in beleefdheden, maar begaat eene leelijke vergissing, daar zij de baboe,
die het kind draagt, voor mevrouw Simons aanziet. De eerste
indruk is dus allerongunstigst. Men spreekt allerlei kwaad van
de Javaansche. Deze weet zich evenwel door haren goeden
wil en ijver bijzonder te onderscheiden. In den kersttijd logeert
Simons met zijne bibberende vrouw bij een broer in een ruim,
groot landhuis aan de Vecht. Zij ziet uit het venster naar de
schaatsenrijders en arresleden. Zij schept er ongemeen vermaak
in. Maar des namiddags gebeurt het ongeluk. Simons rijdt
met eene arresled tegen de brug en raakt in een gevaarlijk wak.
Zoodra de kleine bruine vrouw dit verneemt, snelt ze zonder
hoed of sjaal naar buiten, naar de kleine herberg bij de brug,
waar men den drenkeling had binnengebracht. Zij dringt met
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onbegrijpelijke kracht alle omstanders voorbij. „Met een gil,
„die alle aanwezigen door merg en been drong, heeft de zwakke,
„kouwelijke, domme, onnoozele Oosterlinge zich neergeworpen
„bij het lichaam, dat daar voor het vuur op den grond ligt, en
„snel als de gedachte heeft zij het hoofd van den lijder op haar
„schoot gelegd en is zij bezig te doen, wat verstand en traditie
„haar geleerd hadden bij drenkelingen aan te wenden. Volken,
„bij wie de doktoren niet zoo talrijk en niet zoo geleerd zijn
„als bij ons, hebben zich de goede gewoonte moeten aanwennen
„zelf te handelen . . . . Tot verbazing van alle aanwezigen bleek
„mevrouw Simons zelfs een meer dan gewone bekwaamheid te
„bezitten. En in een oogenblik had ze alien dienstbaar gemaakt
„aan haar wil, al het koninklijke bloed, dat ooit in de aderen
„barer voorvaderen gevloeid had, liet zich gelden. Een ieder
„vloog op haar minste wenk. Zij eischte meer licht. Zij beval
„het vuur hoog te doen opvlammen. Zij wist wat ze deed en
„deed het met vaste hand. — Na een half uur kwam de dokter
„van het dorp. Hij behoefde niets te doen, dan te constateeren,
„dat de patient behouden was, ofschoon het voile bewustzijn nog
„niet was teruggekeerd. — Op die woorden, die door God zelven
„van den Hemel haar schenen toegeroepen te worden, zakte
„mevrouw Simons ineen. Haar taak was volbracht, maar ook
„haar kracht was uitgeput."

Na 1887 heeft de Veer weinig meer geschreven. In den vollen
herfstbloei des levens overleed hij (189o) een-en-zestig jaar oud
— het voorbeeld nalatend van een energisch werker die overal
met vaste hand ingreep. Eerst baande hij zich den weg door
de velen moeilijkheden, die het jonge domineesleven hem opleverde.
Toen hielp hij de Delftsche Hoogere Burgerschool tot eenekrachtige
organisatie, daarna toonde hij zich een geheel origineel, volkomen
oorspronkelijk hoofdredacteur van Het Ni enws van den Dag.
Wat de lezers van den Trou-ringh en de Kerstvertellingen aan hem verplicht zijn, werd boven door mij aangetoond.

WERKEN VAN HENDRIK DE VEER.

1851. (Eerste in druk verschenen Gedicht :) „Bidt voor Haar."
Met den naam des schrijvers in den Utrechtschen „Studenten-Almanak voor het jaar 1851." Utrecht, Kemink &
Zoon, 1851.
1853. (Eerste in druk verschenen Opstel in proza :) „RedacteursNachtmerrie." Met den naam des schrijvers in den Utrechtschen „Studenten-Almanak voor het jaar 1853." Utrecht,
Van Heijningen & Post Uiterweer, 1853.
1853. „De groote kwesties van den dag. Wat deze en gene al
zoo dacht, sprak en deed in de jongste dagen bij de
dreigende invoering der Bisdommen in Nederland. Een
paar ruwe schetsen met een paar ernstige woorden van
een Protestant." Utrecht, J. D. Doorman, 1853. 8°.
1859. „Van gelijke bewegingen als gij, door V e s a 1 i u s M obachu s." Zwolle, Erven J. J. Tijl, 1859, post 8°.
186o. „Agatha Welhoek. De Staat, de Kerk en het hart. Een
paar bladzijden uit het archief der Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Delft." Delft, H. Koster, 186o,
post 8°.
1863. „1813-1863. Een lied van H. de Veer, predikant te
Delft ; voorgedragen door den heer F. T. Perk, in de
feestelijke Vergadering van het departement Delft der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, den 'ben November
1863." Delft. H. Koster, 1863, gr. 8°.
1868. „Trou-Ringh voor 't Jonge Holland." Leiden,. S. C. van
Doesburgh, 1868, post 8°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1872, post 8°., met een „Nieuwe(n)
Bundel" als tweede deel.
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Derde druk, aldaar, bij denzelfde, 1876, in een deel.
Vierde druk, aldaar, bij denzelfde, 1886.
Vijfde druk, aldaar, bij denzelfde, 1894.

1871. „Zwervers." Schoonhoven, S. & W. N. van Nooten, 1871,
post 8°.
1871. „Frans Holster. Oorspronkelijke Roman." Rotterdam,
Nijgh & van Ditmar, 1871, 3 dln. gr. 8°.
1877. „Overtroffen. Roman." (Premie van het Nieuws van den
Dag voor 1877). Amsterdam, G. L. Funke & P. van
Santen, 1877, post 8°.
1877. „Toen .. en Nu." Amsterdam, Gebr. Kraay, 1877, post 8°.
1878. „Kerstvertellingen." Haarlem, H. D. Tjeenk Willink, 1878,
post 8°.
Tweede druk, aldaar, 1879, post 8°.
Goedkoope uitgave. Aldaar 1887, post 8°.

1878. „Hoe Oom op zijn neus keek. Blijspel in drie bedrijven."
Amsterdam, G. Theod. Born, 1878, post 8°.
1879. „Halfbloed." (Premie van het Nieuws van den Dag voor
1879). Amsterdam, G. L. Funke, 1879, post 8°.
1880. „Malthusia." Leiden. S. C. van Doesburgh, 188o, 2 din.
post 8°.
1884. „Het beleg van Haarlem, (Panorama-Plantage, Amsterdam)." Amsterdam, Tj. van Holkerna, 1884, gr. 8°, met
eene uitslaande plaat.
1885. „Moderne Schaduwbeelden. Een viertal schetsen en verhalen." (Premie van het Nieuws van den Dag, 1885).
Amsterdam, G. L. Funke, 1885, post 8°.
1887. „De Mijnheers en hun Poiderland, door den bril van een
Duitscher bekeken. Uitgegeven onder toezicht van H. d e
V e e r." Leiden, S. C. van Doesburgh, 1887; roy. 8°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1887, post 8°.

1887. „Een Schoonmoeder." Den Haag. Guldens-Editie No. 167.
Ch. Ewings, 1887.
1888. „Multatuli." - In : Mannen van beteekenis XIX N°. 4. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink, 1888, kl. 8°.
1889. Oudejaarsavondschetsen. Aldaar, 1889, kl. 8°.
De Trou-Ring h, wend in het Hoogduitsch vertaald door Taco
H. de Bee r, Munster A. Russell 1870. (Verscheen onder den naam
Oscar Sylva n, ps. van een leeraar aan de Realschule I. 0. to
Keulen, die de proeven corrigeerde. De uitgever heeft daarmede
honorarium en present-Exemplaren gespaard).
Enkele hoofdstukken werden in het Fransch vertaald door Taco
H. de Beer, in de Revue Generale. Paris 1893.
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BIJDRAGEN IN TIJDSCHRIFTEN.
„De Gids."
1859 „Beschouwing" van „Het Leven en Karakter van A. des
Amorie van der Hoeven door F. J. Domela Nieuwenhuis." Jaargang
1859 II, 47 en volg. — en
„Een Apostel op historisch gebied." („Paulus" door Nicolaas Beets).
1859. II, bl. 709 en volg.

„Los en Vast."
Dit tijdschrift werd opgericht in 1866 to Leiden door de predikanten :
Dr. G. van Gorkom, Dr. H. G. Hagen, Dr. W. Scheffer,
R. Koopmans van B o e k e r en en den uitgever S. C. van Doesburgh onder den titel : „Los en Vast. Uit de briefwisseling van een
Leidsch Student."
In 1867 (II Deel) begint H. de Veer in „Los en Vast" met
„Drie Hoofdstukken uit een Hollandsch „Monsieur, Madame et Bébe,"
onder de titels :
„Zestien jaren" ;
„Wij blijven thuis" ;
,,Het Complot".
In 1868 (III Deel) Vervolg onder den titel :
„Wij komen niet nit"; (bl. 88-102).
In 1869 (IV Deel) Vervolg onder den titel:
,,Nog een paar hoofdstukken voor den „Trou-ringh" van H. de Veer;
„Mijn vriend Tubal" 01. 17-66).
In 1870 (V Deel) Vervolg onder den titel:
„Mijnheer mijn zoon" (bl. 274-285).
In 1871 (VI Deel) Vervolg onder de titels :
„Mijn vriend Salomo" (bl. 1-23).
„Die goede oude tante" (bl. 24-31).
In 1872 (VII Deel) verschenen onder de redactie van G. van Gorkom en
H. de Veer :
,,Twee nieuwe hoofdstukken voor De Veer's Trou-ringh":
„Alles om de kinderen" (bl. 86-100);
„Ons optrekje" (bl. 101-112).
In 1875 ging „Los en Vast" over in hoofdredactie van J o. de V r i e s, met
medewerking van Aart Admiraal, A. G. van Hamel, C. van
Nievelt en anderen. Onder deze redactie schreef H. de Veer:
In 1877 (XII Deel) :
„Stiefmoederlijk" (bl. 105-130).
„De Oudejaarsavond van een celibatair" (bl. 402-413).
In 1878 (XIII Deel) :
„Heilige Droefheid" (bl. 319-329).
In 1879 (XIV Deel) werden onder de vaste medewerkers opgenomen : W. G.
C. Bijvanck en J. van Loenen Martinet.
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De Veer schreef in dat deel :
„Een moderne Simson" (bl. 141-166);
„Ouderlijke ijdelheid" (bl. 322-334).
In 1880 (XV Deel) werd A. G. van Hamel hoofdredacteur met dezelfde
medewerkers.
In 1881 (XVI Deel) schreef de Veer onder deze redactie :
„Onze Badreis" (bl. 303-316).

„Eigen Haard."
Dit tijdschrift werd 1°. Januari 1875 door de uitgevers Kruseman
en Tjeenk Willink in het licht gezonden. De redactie werd gevormd
door de heeren H. de Veer, H. F. R. Hubrecht en J. H. 11 e nnefel d. De eerste heeft tot zijn flood (1890) de redactie waargenomen ,
de twee laatsten zijn vervangen door Dr. E. van der V e n en C h.
Rochusse n, en later nog versterkt door J o. d e V r i e s.
De Redacteur De Veer schreef in „Eigen Haard" :
In 1875 (I Deel) :
,,Ruth. Een vrouwenportret." (Novelle).
,,Niet voltooid." (Novelle).
In 1876 (II Deel) :
,,Aan onze kust." (Novelle).
„De oudejaarsavond van Jeremias Grijns."
In 1878 (IV Deel) :
„Hoe een dorpsaristocraat weer een mensch werd."
„ Woelwater en Co." (Novelle).
In 1879 (V Peel) :
„Kerstvertelling."
In 1880 (VI Deel) :
„Hoe Sinterklaas van zijn voetstuk viel."
In 1881 (VII Deel) :
,,Nieuwjaarsgroet."
„Bernard ter Haar."
„Hooft, een gentleman in de 17de eeuw."
„Kerstvertelling."
In 1882 (VIII Deel) :
,,Het Testament."
„De vrouw van den „locomotief." "
,,Een kerstdag in den vreemde."
„Grootmoeders Oudejaarsavond."
In 1883 (IX Peel) :
„Op het Hoogkamp."
„Eene Kerstvertelling."
In 1884 (X Deel) :
„Nabob een portret."
„Eene Kerstvertelling."
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In 1885 (XI Deel) :
„Het al te gezegende dorp."
„Een beschaafd man."
„Indische kinderen."
„Kerstvertelling." (Een ruwe schets.)
„Van het eene geslaGht op het andere." (Gedicht.)
In 1886 (XII Deel):
„De Freule. Eene vertelling."
„Eene Kerstvertelling."
In 1887 (XIII Deel):
„Een oudejaarsavondschets."
In 1888 (XIV Deel):
„Jonge Smart."
„Yfijn vriend Demosthenes."
In 1889 (XV Deel). Fabelen.
,,De Kerstvacantie van Janus Secundus."
C. P. van Eeghen.
In 1890 (XVI Deel) Fabelen. 1)

„Christelijke Volks-almanak."
Jaargang 1860 : „Troosten" (bl. 108-113).
1861: „Een koude dag" (bl. 5-31).
71
„Blij zijn" (bl. 91-98); en
„Proeve van een kommentaar," gedichten op plaatsen
uit het Evangelie van Mattheus, Johannes en uit
de Psalmen (bl. 32-36, 122-130).
1862: „Moed en
„Piet Hein en zijn moeder," gedicht, (b1.147 en 167)
1863: „Eenige opmerkingen over opvoeding" (bl. 66-102)
1864: „Mistige dagen" (bl. 33-64).
71
1865: „Eigenwaan en ijdelheid." Eene voorlezing, (bl.
71
116-152).
1) De cijfers der bladzijden zijn niet opgegeven, omdat de novellen over
verscheiden weeknummers zijn verdeeld. Daar elk deel zijne inhoudsopgave
heeft, zijn de genoemde bijdragen onmiddellijk na te slaan.

GERARD KELLER.

— „Mag ik je eens wat vragen ?"
— „Met pleizier, domine !"
— „Wie is Gerard Keller?"
— „G e r a r d Keller!! .... Nooit van gehoord, domine !"
— Olisschien is het een pseudoniem. Ik las onlangs een paar alleraardigste verhalen in de „L et ter o e feninge n" geteekend met den naam van
„Gerard Keller."
— „U maakt me nieuwsgierig !"
— ,Nu let er eens op. Lees eens wat van hem, en vertel me later, of je
me geen gelijk geeft!"
— „Zeker, domine !"
Dit gesprek greep plaats in den winter van 1856 te Utrecht. Een deftig
domine en een zeer eenvoudig student wisselden er alzoo van gedachten. De
student nam den wenk ter harte, en heeft sedert lien tijd tot heden vlijtig
de werken van den altijd boeienden Gerard Keller gelezen. Of hij het
met vrucht deed, zal blijken uit de volgende schets.

I.
Gerard K ell e r is van geboorte een Gouwenaar, maar door
verblijf sedert zijn tweede levensjaar een echt Hagenaar. Hij
werd den 13 Februari 1829 te Gouda geboren, waar zijn vader
ontvanger der registratie was. Daar deze in het volgende jaar
naar Den Haag werd overgeplaatst, heeft zijn zoon Gerard
het volste recht zich een Hagenaar te noemen. Van zijne prilste
jeugd tot op den leeftijd van vijf-en-dertig jaren heeft hij de
residentie bewoond en bestudeerd. In al zijne novellen, de
laatsten niet uitgesloten, kan men den invloed dier Haagsche
studien bespeuren. De indrukten tijdens zijne kindsheid, zijn
knapenleeftijd en zijne jongelingsjaren ontvangen, bleken ook bij
G e r a r d K eller bestand tegen latere ervaringen. Als kind en
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knaap zag hij zijne ouders dagelijks met groote vlijt arbeiden
voor de welvaart van hun gezin. Zijn vader kreeg als ontvanger
der registratie in Den Haag het drukste kantoor — gerechtelijke
acten en het zegel — maar tevens het kleinste tractement.
De zorgen van onbemiddelde ouders van goeden huize, die
te midden der Haagsche weelde hunnen kinderen eene degelijke
opvoeding pogen te geven, dien strijd, door Keller later in
velerlei schakeeringen behandeld, zag de knaap dagelijks in het
voorbeeld van zijn vader en zijne moeder. Die zorgende liefde,
welke van geen rusten weet, ondervond hij ieder uur. Daar zijn
vader van 's morgens zeven tot des avonds tien uur met kleine
tusschenpoozen op zijn kantoor moest arbeiden, 1) stonden de
kinderen dagelijks onder de leiding der uiterst goedhartige, maar
hoogst ernstige, kerkelijk rechtzinnige moeder. Beide ouders
poogden het huiselijk leven zoo aangenaam mogelijk te maken ;
beiden muntten uit door voorbeeldige goedheid van hart, door
onkreukbare liefde voor waarheid en rechtvaardigheid. De moeder
ging gedurende de week nooit uit, des Zondags evenwel trouw
ter kerk. De zeven kinderen waren gelukkig in het eenvoudig
huiselijk leven, waarin door bezoeken of partijen zeldzaam eenige
afwisseling werd gebracht. Maar de ouders hadden er den slag
van hunne kinderen te boeien, hunne hartelijkste wederliefde te
winnen. Gerard Keller zeide in latere jaren dikwijls : „Beter
mensch dan mijn vader heb ik in mijn leven niet ontmoet."
G e r a r d, die tot de jongste kinderen van het gezin behoorde,
doorliep de gewone Haagsche scholen, eerst de bekende departementaal-school, toen die van G. A. Burnie r, niet minder
bekend en geprezen. Op zijn dertiende jaar had hij de hoogste
klasse bereikt en afgeloopen. De groote vraag: „Wat wil-je
worden ?" had hij tot nog toe alleen in ontkennenden zin beantwoord, daar men er het voorstel van Burnie r, om onderwij zer
te worden, bijvoegde. De dertienjarige knaap hield zich evenwel
dagelijks met dit vraagstuk bezig. De eerste oplossing ervan
klonk bijna avontuurlijk. Zijne oudste zuster was gehuwd met
den chirurgijn J. C. Mulle r. Zoo vormde men het — trouwens
weinig kostbare — plan, om Gerard bij dezen heelmeester in
de leer te doen. Moderne en eerlijke Gil Bla s, hield hij het
een jaar tang uit bij zijn zwager, pleisters leggend i bloedzuigers
1) Deze en volgende bijzonderheden vernam ik door heusche mededeelingen
van mijn vriend Gerard Keller.
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zettend, huiverende patienten bij arm of been vasthoudend,
terwijl de wondheeler met het lancet de operatie begon. Eindelijk
droeg men hem eene aderlating op, doch de kleine, tengere
knaap, die er als een kind uitzag, deinsde er voor terug, en
kreeg zijn ontslag.
Nu werd een beter plan gevormd. De vlugge en handige
jongen zou studeeren. In Augustus 1844 legde hij toelatingsexamen af voor het Haagsche gymnasium, en kwam er met
glans door. Men hoopte, dat G e r a r d predikant zou worden.
Daarom vatte hij de studie der classieke talen met grooten ijver
aan, en was maanden lang de pr i m us der eerste kiasse. In de
tweede behoorde hij tot de middelmatige leerlingen, omdat sommigen zijner makkers zich in de vacantie door een der praeceptoren lieten drillen, en hem zoo over het hoofd sprongen. Hier
leed zijn eerzucht een geweldigen knak. Primus geweest te
zijn, en nu alleen tot de gewone middelsoort te behooren, was
hem eene ondragelijke gedachte. Hij begon aan zichzelven te
twijfelen, en meende, dat hij altijd zou achterblijven, zoodat zijn
eerste ijver grootelijks bekoelde. Toch was hij een der meest
belovende leerlingen van het gymnasium in 1845 en 1846. Met
zijne makkers had hij een gezelschap „Am ici ti a" gevormd,
en las er zijne allereerste verhalen en verzen. juist dit was het
eigenaardige in hem, dat hij van zijn tiende jaar af heele schrijfboeken vulde met verhalen uit zijne kinderlijke verbeeldingskracht
gesproten. Onder zijne vrienden maakte hij zich een naam met
zijne „Chronique hebdom ada ire," eene courant voor gymnasiasten, door hem zelf „geillustreerd." Zijn stoutste stuk was
de „Physiologie van het Haagsche Gymnasium," in
navolging van Jonckbloet's „Physiologie," door zijne
kameraden uitbundig geprezen.
Ondanks dit alles gevoelde hij zich op het Haagsche gymnasium niet meer thuis. Dat enkelen zijner medeleerlingen zich
door privaat onderwijs lieten bekwaam maken, om p r i m u s te
worden, was hem een doom in 't oog. Zijn aanleg voor avonturen
medehelpend, wist hij zijn vader te bewegen, hem naar de
Delftsche academie te zenden. Een vriend, die student. te Delft
was, had hem eene aanlokkelijke schilderij van het studentenleven
opgehangen, en terstond had hij besloten daar opnieuw zijn geluk
te beproeven. Vooraf moest hij zich evenwel eene goede hoeveelheid wiskundige kennis toeeigenen, en zich in het handteekenen
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oefenen. Met voorbeeldige vlugheid wist hij in de zomermaanden
van 1846 het ontbrekende aan te vullen. In September legde
hij het toelatingsexamen met uitstekend gevolg af, en werd hij
student te Delft.
In dien rang leefde hij van September 1846 tot Mei 1848.
Hij was een vlijtig en vlug student, die de lessen volgde, en
bijhield, terwijI zijn sterk sprekende aanleg tot vertellen in het
gezelschap zijner medestudenten hem aller genegenheid verwierf.
Dat hij tijdens zijne studie zich geene weelde mocht veroorloven,
dat hij, zuiniger dan de zuinigste, zich met zijn klein maandgeld
moest zien te redden, wist hij opperbest, maar beklaagde er zich
niet over, daar zijne natuurlijke opgeruimdheid, zijn voorbeeldige levenslust, hem nimmer in verlegenheid lieten. Zijne lijfspreuk
was : hoe armer hoe meer pleizier !
Geboren novellist en dagbladschrijver bleef hij in zijne vrije
uren voor zijn genoegen aan het knutselen met de pen, of verdiepte hij zich in de boeken, die hij meester kon worden. Als
knaap reeds had hij wekelijks een vers gemaakt voor zijne
„abonnes" in den kring zijner familie en bij vrienden van deze.
De enkele stuivers, die hij zoo vergaderde, dienden hem, om
goedkoope Belgische nadrukken van Fransche classieken te koopen.
Zijne leeslust was onverzadelijk. Hij had op den zolder bij zijn
vader eene kist met oude boeken gevonden, waaronder het
bekende werk van Le F r a n c q van B e r k h e y en .... de romans
van Pigault-Lebrun. Dat de vroolijke lichtzinnigheid van
dezen laatste hem niet zou ergeren, was natuurlijk voor zijn
leeftijd, hoe bedenkelijk ook de erotische zedeleer van dezen,
nu reeds vergeten romancier moge zijn. 1)
Tot Mei 1848 bleef hij student te Delft. Na de Februariomwenteling kwamen dagen van crisis, een slechte tijd voor
iedereen. De Delftsche student werd naar huis teruggeroepen,
omdat zijn vader tengevolge der slechte tijden zijne studien niet
1) Het is opmerkelijk, dat een groot kunstenaar, dat Gus tav e F la ube rt in zijne jeugd ook veel op had met Pigault-L ebrun (1753-1820)
„Il est un ecrivain qui laissa trace en lui" — zegt Maxim e du Cam p,
„Souvenirs L it t er ai r e s," Tome I p. 229 — „j'ose a peine le Timmer :
c'est Pigault-L e bru n, qu'il avait lu, qui le faisait rire et l'avait pousse
vers une recherche du comique, dont le r6sultat n'a pas toujours ete heureux."
D em ogeot zegt in zijne bekende geschiedenis der Fransehe letteren van hem
(p. 544) : „La plaisanterie grossiere et nalvement licencieuse eut Pigaul tL e b run pour principal interprete."
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meer kon bekostigen. Gerard had zijn negentiende jaar bereikt,
en wilde nu op zijne gewone, vlugge en knappe wijze oogenblikkelijk eene betrekking zoeken. Met het heelmeestersvak,
met het adspirant-predikant en ingenieur zijn, was hij niet geslaagd,
hij beproefde het nu bij een broeder van zijn zwager M u 11 e r,
om architect te worden. Hij teekende plannen voor gebouwen
van den morgen tot den avond, maar zag spoedig in, dat de
tijd der voorbereiding veel te lang zou Buren, terwill hij streefde,
om aanstonds, zoo snel mogelijk althans, tot zijne bestemming
te komen. Nieuwe pogingen deed hij te Amsterdam, waar hij
eene getrouwde zuster had, wier echtgenoot, een koopman, hem
zoo goed mogelijk bijstond. Er werd van alles beproefd, en
reeds bestond het uitzicht, dat hij bij de stedelijke gasfabriek zou
geplaatst worden, toen ook deze zaak weder mislukte. Teleurgesteld,
maar niet mismoedig, keerde hij naar den Haag terug. Om zijne
teleurstelling te overwinnen schreef hij een paar vroolijke tooneelstukjes, die hij thuis met zijne zusters vertoonde, opdat de speelman niet geheel en al van het dak zijner ouders mocht tuimelen.
De betrekking, die Gerard K ell e r zoo ijverig gezocht, maar
niet gevonden had, kwam ten slotte, terwijl hij stil zat, tot hem.
In het begin van 1849 werd de stenographie bij de beide Kamers
der Staten-Generaal ingevoerd. Een achtenswaardig vriend der
familie Kell er — de latere hoofdambtenaar bij het departement
van finantien, R i b b e, — kwam vader en zoon dat bericht
brengen. De laatste aarzelde geen oogenblik en begon — even
als Charles D ic kens op bijna denzelfden leeftijd en in bijna
dezelfde omstandigheden — zich aan de moeilijke kunst der
stenographie te wijden. Keller had van Mei tot November
1849 voor leermeester den heer T e t a r v an E 1 v e n, en legde
zich met zoo buitengewonen ijver op het vak toe, dat hij van
's morgens vroeg tot 's avonds laat langdradige boeken overschreef
in stenographische hieroglyphen, ja „den h eel en W a g e n a a r"
aldus in kunstschrift overbracht. 1) Charles Dick en s oefende
zich van 1830 tot 1832 met een handboek (Gurney's „System
of shorthan d") en werd, evenals Keller, op zijn twintigste
jaar tot stenograaf bij de zittingen van het Parlement aangesteld. 2)
1) Schriftelijke mededeeling van Gerard K e ller.
2) Men leze Dickens' eigen getuigenis in zijn „C opperfi el d." Vergelijk
mijne: „Litterarische Studien en Kritieken": „Charles Dickens.
Zijne eerste roman". Leiden, A. W. Sijthoff, 1883. bl. 10, 11.

GERARD KELLER.
,-...........W.-/v-....",,,,-,..,_,....

465
-....___........

Dat beiden juist bij het begin van hun loopbaan als stenografen
ook eene welgelukte poging beproefden hunne eigen denkbeelden
in gewoon schrift te boek te stellen, dat beiden onder dezelfde
omstandigheden als novellisten optraden, is een te veel in het
oog springend punt van overeenkomst, om er niet met nadruk
de aandacht op te vestigen.
II.
Met Januari 185o werd G e r a r d K eller aangesteld tot
stenograaf bij de beide kamers onzer Staten-Generaal. In dien
tijd — Thorbecke's eerste ministerie — moesten de stenografen
hard werken, maar K el 1 e r verrichtte met de grootste blijmoedigheid zijn arbeid, terwijl een der gedenkwaardigste en gelukkigste
oogenblikken van zijn leven voor hem aanbrak, toen het bij
de betaling van het eerste kwartaal zijner wedde bleek, dat hij
jaarlijks honderdtwintig gulden rijker was, dan hij wist. Toch
had hij niet zelden vrijen tijd, en gebruikte dien, om naar de
inspraak zijner onafwijsbare roeping kleine novellen of dagbladartikelen te schrijven. Voor verteller en dagbladredacteur in de
wieg gelegd, bereikte hij nu, langs een omweg, door de deur
der stenographie zijne bestemming.
Zijn begin was zeer nederig. Hij vertaalde uit vreemde tijdschriften voor het maandwerk „E uro pa," onder redactie van
S. J. van den B e rg h, en stelde zich tevreden met het plezier
zijn werk gedrukt te zien. De stenographische werkzaamheid
deed hem kennis maken met al, wat er tusschen regeering en
vertegenwoordigers des yolks voorviel. Hij werd dus uitstekend
geschikt voor staatkundig briefschrijver in dagbladen en begon
(1850) deze taak voor de „A rn h e m sc he Courant" terwijihij
daarbij tevens „Z on dags b ri e v en" over allerlei andere onderwerpen voegde — eene ouitvinding van Gera r d Keller, die
later door al de groote dagbladen werd nagevolgd. Weldra
breidde zijn arbeid voor de dagbladen zich uit, en werd hij later
achtereenvolgens „correspondent" van „de(n) J a v a-B ode,"
van „de Locomotief," het „Bataviaasch Handelsblad"
en het „Soerabaiaasch Handelsblad."
.Veel van den arbeid zijns geestes — van dat oogenblik tot
heden — is in den altijd blakenden oven van de dagelijksche
dagbladpers verdwenen. Hij schreef iederen dag en werd gedurig
TEN BRINK. N.-N. Letteren II.
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bekwamer, geoefender, zekerder van zijne zaak. Tegelijkertijd
beproefde hij naast zijne vertalingen in „Europa" (1849-1851)
ook oorspronkelijke kleine novellen op te stellen, zooals hij van
k naap of gewoon was te doen. Zijn „m a i d en novel" — zegt
hij zelf 1) — was een verhaal in den „G oudsch e(n) Almana k"
voor 1849, getiteld : „K a m e r s." Hij had er y als naamteekening
onder geplaatst, maar de redacteur G u a 1 t h e r u s Kolff —
toen boek verkoopersbediende bij den uitgever G. B. van Go or
te Gouda — maakte er Gerard van, onder welken naam nu
al zijne eerste novellen verschenen. De redacteur van „Europ a" —
welk tijdschrift te Gouda bij denzelfden uitgever Van Goo r
verscheen — nam deze novelle ook in zijn tijdschrift op, en
versierde haar met eene plaat. Zoo kwam de naam van den
novellenschrijver Gerard het eerst onder de oogen van het
groote publiek, schoon hij in kleineren kring reeds lang bekend
was. Nog eenige korte schetsen volgden, totdat in 1851 de
redacteur van de „L et teroefeni nge n," G. C. Wit h uys, hem
uitnoodigde in dat tijdschrift met zijn vollen naam op te treden,
waaraan hij voldeed. In 1854 volgde het „L eeskabine t" met
hetzelfde verzoek, waaraan hij van 1854 tot 1858 medearbeidde,
totdat eindelijk „Tij d s pi eg el" „Tij dstroo m" en „N e d e rlandsche Spectator" van 1858 tot 1864 beslag op den jongen
veelbelovenden kunstenaar legden.
In het tijdvak van 1849 tot 1864 heeft G e r a r d Kell er meer
novellen geschreven dan wie ook onzer „hedendaagsche letterkundigen." Zelfs de „V olksui tg a v e" (1881) heeft er maar
z even-e n-tw in tig verzameld, schoon er veel meer her- en
derwaarts verspreid zijn. Het is zeer moeilijk hier van deze alien
te spreken, daar ze te talrijk zijn, en niet steeds dezelfde kunstwaarde bezitten. Zijn „maiden-novel," „Ka mers" (1849)
werd door hem zelf ongunstig beoordeeld. 2) Aller aandacht won
hij het eerst met eene novelle in de „L et ter oe fenin g en"
(1854) onder den titel : „D e N et eldoe kj e s." In dit werk komt
de echte Gerard K eller te voorschijn. Zijn onderwerp is dooren-door Haagsch: eene ambtenaarsfamilie, zeer arm en bekrompen
levend, en toch verplicht fatsoen te houden. Deze familie heet
Ret e I houck, en zal in volgende novellen telkens onder anderen
1) „Gesprek tussehen de beide auteur s," (Voorbericht voor „V i e r
Novellen" van J. J. Cremer en Gerard Keller. Arnhem, 1858). bl.IX.
2) In het aangehaalde ,G espre k." (Voorrede Guldens-Editie No. 2). (1858).
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naam met eene kleine wijziging of eene lichte schakeering in
dien toestand terugkomen. Zelfs in een zijner laatste romans:
„Flikker en d e v lamm en" treedt zij op onder den naam Darive,
maar tot hare eer moet gezegd worden, dat zij, hoe vaak ook
verschijnend, altijd onze geheele oplettendheid waard is. „De
Neteld oekj es," 'zoo noemt de kleine burgerij, zoo noemen de
bakkers en de slagers, de dochters van den ambtenaar Re t elhouc k, „wegens het oud-Haagsch gebruik, om zooveel mogelijk
„de namen niet uit te spreken zooals het behoort," zegt Keller,
„er bijvoegend : De burgerij eener hofstad schept er altijd en
„alom behagen in de would-be aristocratie de oogen uit te steken
„en ze te bespotten; deze daarentegen om' de gezeten burgers
„met voorname minachting te behandelen" 1).
Uitmuntend is hier terstond de beschrijving van een Zondag
bij de familie R e telhouc k, beginnende met de „halfslachtige
straat," het vervelooze huis, de vervallen binnenkamers, om
daarna over te gaan tot den deftig in het zwart gekleeden heer
des huizes, zijne vrouw in zwarte zijde, en hunne jongste dochter,
die een paar oude witte glace-handschoenen met alle mogelijke
huismiddelen poogt schoon te maken. Het nu volgend gesprek,
waarin de booze luim der kinderen en de geldnood der ouders
aan het licht komen, behoort tot het beste deel van dit kunstwerk. Hun bezoek aan de „tent" in voile deftigheid, terwijl de
jongelui in de buurt fluisterend vragen, of ze weer „programma's
eten," daar de familte nooit iets „gebruikt" in de tent; gevolgd
door een tocht naar Scheveningen in een rammelend huurrijtuig,
terwijl men te voet naar huis gaat — dit alles getuigt van *le
waarneming, dit alles is uit het voile menschenleven gegrepen,
en tintelt van waarheid.
Minder gelukkig is de greep, de arme familie door eene „langverwachte erfenis" plotseling schatrijk te maken. Men beet nu
niet rneer R e t el h o u ck maar de Re te le Houx, als de
emigranten-familie, van welke ze afstammen. Hun rijkdom maakt
hen volslagen belachelijk en diep rampzalig. Van de kinderen
komt niets terecht, de ouders kwijnen buiten de wereld in een
somber buitenverblijf weg. Door dit laatste deel loopt de roode
draad van des schrijvers zedekundige bespiegeling, die wil aan-

1) „De Neteldoekjes" in Volk suitgaaf der Novellen. Deel II.
(1881) bl. 17.
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toonen, dat geen geluk mogelijk is, waar het huiselijk leven
ontbreekt, waar alleen geleefd wordt voor de wereld.
Uit deze eerste welgeslaagde proef van G er a r d Keller 's
talent als novellist blijkt terstond, wie hij is, wie hij worden zal.
De schildering van de fatsoenlijke armoede der R e t el h o u c k en
is voortreffelijk. Voor het eerst brengt K eller het geld en
al wat daarmee verwant is in de novelle. Door deze eigenaardigheid toont hij zich geestverwant van den Franschen realist,
Honoré de B a l z a c, hoewel hij van dezen en zijne diepe
studie der moderne maatschappij afwijkt, waar hij zijn eigen lust
voor het avontuurlijke boet, en zijne N e teldo ekj es op onwaarschijnlijke wijze rijk maakt en rijk doet leven. Het blijkt duidelijk,
dat hij niet in bewondering voor de Romantiek van 183o is
opgegroeid; het historisch costuum heeft geene aantrekkelijkheid
voor hem; geene tragische hartstochten blaken het hart zijner helden
en heldinnen, die noch als Alma gr o' s, noch als Jose' s, noch als
Ahasverussen, noch als Rosamunda's ten tooneele verschijnen, maar als kleine Haagsche ambtenaren — met eene talrijke
familie en veel schulden — wier dochters door den bakker en den
slager met minachting voor Net el d o ekj es worden versleten.
Terwij1 hij vlijtig bleef stenographeeren in de Tweede en
Eerste Kamer, werd zijne wedde geleidelijk verhoogd en trad hij
op zes-en-twintigjarigen leeftijd (18 Juli 1855) in den echt met
Mejuffrouw A 11 o t, vast besloten door verdubbelden ijver te
waken, dat geene zorgen eene schaduw zouden kunnen werpen
in zijn gezellig huisvertrek. In 1858 bood zijn vriend Gu altherus
Kolff hem aan, met zijn gezin naar Indic te komen, en de redactie
van „de(n) Java b o d e" op zich te nemen. Hoewel hij er zelf
toe neigde, scheen de zaak ten slotte onraadzaam, en werden
de onderhandelingen afgehroken. Met des te vaster banden verbond hij zich aan de letterkunde van zijn vaderland. Een
krachtig en beleidvol uitgever, D. A. T h i e m e, sprak hem in
1857 .het eerst over een plan, am oorspronkelijke novellen en
romans voor een gulden het deel in het licht te geven. Hij verlangde K e 11 e iss hulp, en deze sloot zich bij hem aan als medewerker en vriend — een band, die alleen door Thiem e's dood
(i i Juni 1879) werd opgelost.
Voor de Guldens-Editie heeft hij meer dan een dozijn
deelen volgeschreven I), en onmiddellijk bij het begin van het
1) Vergelijk de lust zijner W erk en.
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tweede deel der geheele serie, arm in arm met J a c o b u s Jan
C r em e r, door een geestig voorbericht I) de belangstelling van
het letterkundig publiek gewonnen. Dit tweede deel behelsde
„Vier Novellen" (1858) van Cremer en Kell er. De laatste
had daarvoor gekozen zijn „Pr oza en Poe zy" uit de „Vad e rlandsche Letteroefeningen" van 1853 en zijn „Uit onze
dagen," verschenen in „het 'Leeskabinet" van 1856.
De laatste novelle sluit zich aan bij „D e Neteld oekj es."
Eene echte Haagsche geschiedenis wordt op nieuw verteld. De
Re t el h ouck en heeten nu Van Meter en brengen ons door
den persoon van hun hoofd naar de donkere en geheimzinnige
vertrekken der Haagsche ministerien en staats-colleges. De heer
V a n Meter is wederom een zeer arm ambtenaar met zes
kinderen, waarvan de oudste dochter Malvin a, na haar examen
gedaan te hebben, om hare ouders te steunen, eene betrekking
aanneemt bij den rijken grutter en kruienier Douwerman.
De teekening van het Ministerie en van de zaal, waarin V a n
Meter en zijn chef Morzen dagelijks moeten arbeiden —
de beide ramen uitziende op een zonnig binnenplaatsje, „waar
men de jalousien van den ambtenaar aan de overzijde zien kon,
en de tortelduiven van den concierge kon hooren," waar men
in den regel alleen de vierhonderd vier-en-veertig blauwe steenen,
waarvan er vijftien gebroken waren, kon bewonderen — is tintelend van natuur en leven. De arme huisvader-ambtenaar wordt
in dit verhaal gesteund door zijne voorbeeldige dochter, die
goede manieren leert aan een kruieniersgezin, het hart wint van
Morzen, en eindelijk, omdat het avontuurlijke niet mag ontbreken, op een haar geschonken lot in de staatsloterij eene
aanzienlijke som wint, die haar vader uit den nood redt.
Doch Keller zou meer voor de Gulden s - e d i t i e doen dan
het herdrukken zijner reeds verschenen novellen. In 1859 zag
met het vierde nummer dezer uitgaaf een geheel nieuw verhaal:
„Het Huisgezin van den Praeceptor" het licht. Tot nog
toe had Keller zijne vertelling binnen enge grenzen beperkt.
„Het Huisgezin van den Praeceptor" heeft de uitgebreidheid van een kleinen roman. De Praeceptor R o b e r t Stalker
en zijne vrouw Riek a vormen met hun talrijk gezin — de
jongste dochter heet Sep tima— de waardige vertegenwoordigers
1) Gesprek tusschen de beide auteurs van het tweede nummer der Guldens-Editie.
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der Retelhoucken en der Van Meters. Al aanstonds doet
zich een groot verschil op. Wij zijn niet meer in den Haag,
maar in het zeer onbepaalde V. Van daar, dat de teekenachtige
bijzonderheden ontbreken, dat er jets onzekers heerscht in alles,
wat de plaatsbepaling aangaat. Had Kell er in de kleine novellen
weinig werk gemaakt van fijn gesponnen verwikkeling, nu heeft
hij er eene gevonden, die zoo avontuurlijk mogelijk is. Twee
echt romantische personen treden op: eene verlaten echtgenoote,
Mevrouw Meler sheim, die eene wettige dochter, Marie van
L a n den, half verstoot, om eener natuurlijke, Helene, hare
voile liefde te schenken ; en een geheimzinnig reizend bon-vivant,
dien men Ems noemt, die de wettige echtgenoot van gezegde
Mevrouw M e l e r s h e i m is, en den broeder van den Praeceptor
in een duel heeft gedood, omdat deze tijdens E m s' afwezigheid
zijne vrouw, welke hem overleden waande, heeft verleid. Uit
deze voorstelling van personen en taken ontstaan geweldige
verwarringen. De Praeceptor heeft een knappen zoon F r i t s,
die in de godgeleerdheid studeert en tot de orthodoxie overloopt,
en tevens een neef Ma u r i t s, zoon van den in het duel gesneuvelden
minnaar van Mevrouw M el e r s h e i m. Deze laatste met hare
twee dochters, Hél en e en Mari e, komt in de zonderlingste
angsten, omdat M a urits zijne halve zuster Helene ten huwelijk
vraagt, welk huwelijk door Em s -M el e r s h e i m heimelijk wordt
begunstigd, daar deze denkt, dat Helene zijne wettige dochter
is, wijl hij niet weet, dat de moeder deze onder den naam van
Marie van Landen naar Belgie heeft verbannen.
Zulke romantische en tragische verwarringen voeren Kell e r
naar de oude Romantiek terug. De hartstochtelijke liefde van
twee jongelieden, die ten slotte blijken broer en zuster te zijn,
is een zeer oude vond, waarin men gedurende de middeleeuwen
al een zonderling genoegen schepte, waarvan in de achttiende
eeuw Christian Furchtegott Gellert gebruik maakte
voor zijn even stuitenden als langdradigen roman : „Das L e b en
der schwedischen Grafin von G***," (1746.)
Is de al te avontuurlijke verhouding der hoofdpersonen de
schaduwzijde van „Het Huisgezin van den Praeceptor,"
de lichtzijde wordt gevonden in de uitnemend geslaagde schildering van den Praeceptor, zijne vrouw en zijne kinderen. Reeds
het eerste hoofdstuk biedt een fraai tafereel van het gezellig
levee in des Praeceptor's woning, zooals men er later in den
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loop van het verhaal te veel mist. De Praeceptor is een der
braafste en edelste mannen, die ooit een heel leven van slavenarbeid voor een bedelaarsloon verricht hebben in den waan, dat
daar nu eenmaal niets aan te veranderen is, maar die tevens
door den adel van zijn karakter en de liefde der zijnen zich
volkomen gelukkig acht. Zijne vrouw Rieka is nog beter
geslaagd. Hoewel zij den zwaren strijd der arme huismoeders
strijdt, weet zij haar man te bewegen, om met den oudste van
het gezin een uitstapje te maken. I) Ze zou zich later kleine
ontberingen getroosten, om haar echtgenoot nieuwe veerkracht,
nieuwe frischheid te verschaffen. „Zij had nu wel den besten
der mannen in hem, maar dan zou hij toch nog beter zijn."
De vrouw van den Praeceptor is de altijd stralende zon van het
gezin, bij rampen — de flood van een geliefd kind — bij geldelijke ongelegenheid houdt zij steeds het hoofd omhoog, en
leidt zij den meer ontwikkelden, maar minder practischen echtgenoot tot berusting en nieuwe inspanning. Zeer fraai is de
kleine volzin, dien de auteur schrijft bij gelegenheid van een
bal in V. De oudste dochter Anne zou er heen gaan, maar
had geen japon voor het feest. Door kiesche, vriendelijke zorg
wordt het lieve, eenvoudige kind geholpen aan een balkleedje.
Als zij nu verschijnt in de huiskamer in den vollen luister van
hare schoonheid en jeugd, gereed naar het bal te gaan, is de
moeder trotsch op hare dochter. Keller zegt : „Rieka had bijna
„geene woorden voor anderen, zoolang Anne nog te huis was,
„en zij moest hare oogen afwisschen, toen zij haar kind zoo
„heen zag rijden. Moeders zijn ook vrouwen."

De uitgever D. A. T hi e m e had met belangstelling den ontwikkelingsgang van Keller's talent bespied. In 1859 stelde hij
hem voor eene reis naar Denemarken, Zweden en Noorwegen
te maken, en later zijne indrukken te boek te stellen. De reis
werd ondernomen van Mei tot Augustus 1859, en de indrukken
van den reiziger het volgende jaar medegedeeld in twee fraaie
deelen met platen onder den titel: „E en z o m er in het N o o r de n."
In dit boek openbaarde Gerard Keller een geheel nieuw talent.
1) „Het Huisgezin van den Praeceptor." bl. 42.
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Zijne reisbeschrijving van Zweden en Noorwegen is een meesterstuk mocht het ook in rijkdom van letterkundige kennis
onderdoen voor Potgieter's „N oorde n." De teekening van
landschap, bergen, watervallen, pijnbosschen, van steden en dorpen,
is scherp en kloek; de kleur van den Noordschen hemel, het
halflicht van den Noordschen zomernacht vloeit over zijne
schilderij, terwijl elke ontmoeting met Zweden of Noren hem
aanleiding geeft met schalken, soms met weemoedigen humor,
de eene of andere hoogst eigenaardige persoonlijkheid te schetsen.
Er is eene bladzijde in zijn werk, die men telkens weer met
buitengewoon genoegen leest : de reis met de Zweedsche k a r r a
van Asen naar Sarna, toen onze toerist zich had voorgenomen
over de bergen uit West-Zweden naar Noorwegen te trekken.
Ik vlecht hier een klein fragment in, dat het best voor zich zelf
spreekt. De reiziger bevindt zich te middernacht in het pijnwoud
met kar en voerman, welke laatste er op het uiterlijk als een
boef uitziet. Het paard moet rusten en grazen. 't Is alles doodstil. Men „luistert naar de eenzaamheid." De voerman, een
somber grijsaard, maakt een vuur van droge takken en schors.
Het vervolg moge K eller verhalen :
„De oude zette zich op een der boomen van de kar neder, opende den
„lederen zak, haalde zijn knackenbrood te voorschijn en zijn kaas en begon
„zijn avondeten. Ik keek in het vuur en genoot, genoot meer dan het lek„kerste souper mij geven kon. Het zijne was spoedig geeindigd en toen wij
„naast elkander stonden en beiden in de vlammen staarden, vroeg hij :
— Hoe oud ztt ge ?
— Dertig jaar.
— Ik ben twee-en-zeventig.
— Een mooije leeftijd.
— Toch zijn wij beiden kinderen.
— Dat zijn we.
— Van 6enen Vader ! en de oude wees naar boven.
— Zeker.
— Gelooft gij dat ?
— Onvoorwaardelijk.
— En gij zijt professor?
— Ik geloof het, antwoordde ik, en zoo ooit een leugen, hoe onschuldig ook
„als mijn aangematigde titel was, nit berouwde, het was op dat oogenblik.
— Willen wij dan zamen eens zingen ? vroeg de oude man, terwt1 hij nit
„zijn vestzak eenige in achten gevouwen bladen te voorschijn haalde.
1) In latere jaren trachtte Marc e 11 u s E man t s hem in een frisch en
Slink geschreven boek over Zweden te evenaren, overtreffen kon hij hem niet.

GERARD KELLER.

473

^...".....W.-

— Ik kan niet zingen.
— Niet ? Wil ik dan eens zingen? en hij ontvouwde intusschen zijne
„blaadjes, en streek de bruine randen glad.
— Gaarne.
— Daar, ik ken het van buiten, zie maar na.
„Ik nam de papiertjes aan en zag bij het licht van ons vuur, dat het gods„dienstige liederen waren.
„De oude plaatste zich op eenigen afstand en zong met de zilveren stem
„den Zweden eigen :
„0, hwad Salighet Gud will skanka
„At de Utwalde i Himmelen !
„Ej nagon Mennisko-tanke kan tanka,
„Ej nagon Tunga utsaga ken” 1).
„Hij zong een couplet en nog een, en eenzaam en stil bleef het woud, en
„kalm en effen de lichtgele lucht, en onbewegelijk en statig de donkere pijn„boomen, en met breede lekkende vlammen knetterde het houtvuur. Ili herinner
„mij niet op mijn geheele reis, peen, in mijn gansche leven misschien, een
„indrukwekkender oogenblik te hebben beleefd.
— En nu gij, zeide de oude man, wiens gelaatstrekken thans niets meer
„van een boef vertoonden.
— Ik ? ik kan niet zingen.
— Maar gij hebt toch psalmen en gij zult wel behoefte hebben uw hart
„ook lucht te geven.
— Ja.
— Welnu, zeg er dan een op.
„Ik vroeg niet of hlj het verstaan zou en ik maakte ook pene veront„schuldiging over mijn zwak declamatorisch talent. Ik sprak het Onze Vader
„uit . . . . Misschien heb ik nooit beter gesproken. De oude luisterde aandachtig ;
,,toen het geeindigd was, drukte hij mij de hand en zeide : Daar moeten wij
„maar aan vasthouden, professor” 2).

„E en Zo me r in het No o r de n" werd overal met welgevallen en hoogen lof ontvangen. Zij, die van den novellist
Keller hielden, stelden den reiziger Keller niet minder op
prijs. Door zijne reisbeschrijving won hij zich nieuwe aanspraken
op de dankbaarheid zijner landgenooten, werd zijn naam naast
de beste letterkundige namen van zijn vaderland genoemd.
Inmiddels had hij van 1858 tot 186o met Creme r, V o sm a er, Ising, Van Westrheene en enkele anderen „de(n)
„O wat zaligheid God zal schenken
„Aan de uitverkorenen in het Hemelrijk
„Meer dan menschengedachte kan denken,
„Meer dan de tong uitspreken kan." -2) „E en Zomer in het Noorde n." (Guldens-Editie) I deel bl. 201
202, 203 (1866).
1)
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T ij ds tr oo m" uitgegeven, waardoor hij — als bekend is —
in 186o mederedacteur werd van „d e(n) Ned e r l a n d s c h e(n)
Sp ecta t o r." Voor dit tijdschrift was Keller een der meest
gewaardeerde medewerkers van 1 Januari 186o tot ultimo Januari
1864. Jaarlijks schreef hij voor „d e(n) S p e c t a to r" een of twee
novellen 1), en sedert io Augustus 1861 begon hij van tijd tot
tijd die even aardige als merkwaardige „V 1 u g m a r e n" door
Flanor te schrijven, die hij 2 2 Maart 1864 afbrak, om zijne
taak aan zijn vriend Vo s m a er over te geven. Door de „Vlu gmaren" won de „Nederlandsche Spectator" vele lezers
en dus evenvele vrienden. Niet velen onzer dagbladen of tijdschriften hadden een prettiger, een vernuftiger keuvelaar dan
Flan or -K eller van 1861-1864, 2) even weinigen een boeiender
novellist.
Als bewijs der laatste stelling diene „D e g e c hi e d e ni s v a n
een dubbeltje," op een wenk van Bakhuizen van den
Brink in 1861 voor den „S p ect a t or" geschreven met den
tweeden titel : „S ta a t s reg t el ij k e n ov ell e." Knapper satire
is moeilijk te schrijven. De administratieve beuzelarijen in
Gemeenteraden, Gedeputeerde Staten, Departementen van Algemeen Bestuur en Rekenkamer worden met groote kennis van
zaken in het voile daglicht gesteld. De kern van de zaak is,
dat een Hannoveraansch deserteur, Ern s t L u d w i g RAI b ens a u s, door den Nederlandschen rijclenden veldwachter over de
grenzen wordt gebracht, dat daarbij een dubbeltje veergeld
betaald is, door den Burgemeester der grensgemeente voorgeschoten, en derhalve op de gemeente-begrooting gebracht. Nu
begint de vergadering der Gedeputeerden in de provincie de
begrooting terug te zenden wegens onregelmatige opgaaf van
een dubbeltje veergeld voor een deserteur, en daarna wordt er
1) Vergelijk de lijst zijner W e r k e n.
2) Een enkel voorbeeld. In den „S p e c tat o r" van 6 December 1862
eindigt Flanor zijne „V lugmare n" aldus : „Voor ik eindig. Als ge een
„goed werk wilt doen, koop dan de bloemlezing uit de werken van Joh. Ph.
„van Golstein, uitgekomen bij den boekhandelaar Siddre te -Utrecht. Maar
rvoeg er een weldaad bij, die Siddre ten voordeel zij. Stuur den man een
„paar kwartjes er bij voor een taalboekje, ten einde hem in de gelegenheid
„te stellen nog wat Hollandsch te leeren. Hij heeft het noodig; getuige wat
„hij van zijn uitgave verklaart, dat het hi er ge 1 d t de we d u w e e e n s in
„l even zij n d e(n) In stituteu r. Vrage : hoe men de weduwe kan zijn van
een in leven zijnde. 0, Sidder, Siddre."
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jaren aan jaren heen en weer geschreven tusschen alle hooge
„administratieve autoriteiten," om te beslissen op wiens rekening
het bewuste dubbeltje moet gebracht worden. 1)
Het jaar 1861 was voor Keller in hooge mate merkwaardig,
omdat hij ten tweeden maal op verzoek van zijn uitgever D. A.
Thi eme eene reis ondernam. Vergezeld door een vriend, den
heer P. J. B. C. Robide van der A a, mederedacteur van
„d e(n) Nederlandsch e(n) Spectator," trok hij gedurende
den zomer naar Spanje. Zijne reisherinneringen zagen in 1864
het licht onder den titel van „E en Z o m e r in het Z u i de n"
— een boek dat zijner reisbeschrijving van Zweden waardig op
zijde streeft. Hier had hij echter met machtige mededingers
te kampen, vooral met Theophile Gautier, die in zijne
„Voyage en E spa gn e" (1842) een meesterstuk van kleur en
stijl leverde, zeer moeilijk te overtreffen, gelijk later met het
uitnemend fraaie werk van E d m on d o de A m i c i s bleek. Hoe
schitterend ook in alle opzichten, zal „S pagn a" (1873) van
dezen laatste, evenals K eller 's „E en Zom er in het Zu id en"
wel naast, maar nimmer boven T h é o p h i l e G a u tier mogen
gerangschikt worden.
Voor de derde maal ondernam T h i e m e een aanslag op den
persoon van Gerard K elle r. Ditmaal was het te doen, om
hem geheel uit den Haag weg te troonen, en naar Arnhem te
lokken. Met 1 Februari 1864 aanvaardde hij de redactie van
de Arnh emsc he C our an t, de betrekking, die hij tot 1897
met ongerepte frischheid van geest en „innig genot" — als hij
mij schreef — waarnam. Gelukkig, dat deze taak hem vrije
uren genoeg overliet, waarin hij — gedrongen door zijne oude
1) „Keller behoorde tot de eerste oprichters en werkzame leven van den
„Spectator. Was Bakhuizen van den Brink de ziel en de meester, Keller was
„de omnis homo, die aan alles leven en gestalte gaf. Nu eens door novellen
„en vertogen, dan door een pluksel of guitig puntdicht ; soms, als Bakhuizen
„dicteerde, als stenograaf. Vaak, als Bakhuizen met zijn vuurschietende oogen
„een grap of gedachte op het tapijt bracht, verduurzaamde Keller ze. D e g e„s chiedenis van e en dubbeltje was in mice een grap van Bakhuizen,
„waaraan Keller de geestige en levensvolle inkleeding gaf. Niemand anders
„had dit zoo kunnen doen en Bakhuizen glansde van plezier bij elk hoofd„stuk. Zoo schiep Keller ook de eerste Vlugmaren. Altijd de vroolijke, aardige,
„handige, om iets terstond ten uitvoer te brengen ; rijk in vinding, gemakke„lijk in uitvoering.” (V o s m a e r) in den Ned e r 1. Spectator van 6 Maart
1886, bl. 79.
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behoefte om te vertellen, wat hij uit studie en verbeelding putte
— zich nederzette, om de eene of andere novelle, de eene of
andere reisschets voor duizenden vrienden en lezers te boek
te stellen.
Zijne werkzaamheid als letterkundig kunstenaar bepaalde zich
meestal tot deze beide vakken : reisbeschrijving en novelle of
romans; somtijds — voor velen te zelden — trad hij als tooneelschrijver op.
Na Zweden en Spanje kwam Parijs in 187o en 1871 aan de
beurt. Hij vertoefde er in het tijdvak, dat na het teekenen van
den vrede tusschen Duitschland en Frankrijk en de eerste dagen
der Commune verliep (28 Januari 1871 — April 1871), en
keerde er terug in Juni 1871, nadat de bloedige worsteling met
het C o m mu ne-bestuur was beslist. Twee boeken : „H et
belegerde Parijs" (1871) en „Het vermoorde Parijs"
(1872) hoewel zonder groote letterkundige waarde, getuigden
van zijne werkzaamheid in de zwaarbeproefde stad, gelijk in
het volgend jaar zijn „We e n en" toonde, dat men hem gerust
als girls voor de groote tenstoonstelling in de hupsche Keizerstad
mocht raadplegen 1).
Als novellen- en romanschrijver heeft Gerard Keller van
1864 tot 1899 voltooid :
1865. „De hypotheek op Wasenstein."
1867. „Van huis."
1873. „Gederailleerd."
1880. „Twee Novellen" — (Guldens-Editie No. 126).
1882. „Het testament van mevrouw de Tonnette.'' (GuldensEditie No. 145.)
1884. „Flikkerende vlammen."
1886. „Nemesis."
1886. „Onze Minister en andere novellen." (Guld. Edit. No. 161).

Het grootste, belangrijkste, meest besproken en geprezen kunstwerk van deze allen is „Van Hui s," een roman in drie deelen.
Daar er, om uitvoerigheid te mijden, niet van elke novelle
afzonderlijk kan gehandeld worden, vestig ik , de aandacht op
„Van Huis."
De inhoud van „Van Hui s" is eenvoudig. Een jong mensch
Philip van Er 1 e n genaamd, leest 's avonds in de „Opregte"
Haarlemmer. Hij merkt op, dat vele oude menschen sterven.
1) De overige werken aan reisbeschrijving gewijd, 't zij uit eigen aanschouwing, 't zij uit studie geput, zijn vermeld in de lijst zijner geschriften.
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Hierover wordt hij door zijn vader, den ontvanger Van Er 1 e n,
berispt. Doch deze herinnert zich dan, dat hij een ouden, schatrijken schoonvader bezit, dat hij nog nimmer eenige hulp van
dien rijkaard ontving, daar hij te trotsch was om iets te vragen;
dat hij echter zijn zoon Philip naar de steenbakkerij van den
oude kan sturen. Dit geschiedt. Maar Philip komt niet in gunst
bij zijn grootvader, den negen-en-tachtigjarigen heer V a s t e m a n.
Zelfs wordt er door dieven ingebroken, en schijnt een samenloop van omstandigheden te bewijzen, dat Ph ilip de dief is,
schoon in waarheid geheel onschuldig. Daarom vlucht P hilip
naar Brussel; daarom komt hij eerst in het huis van een o m n i sh o m o, die een-en-twintig verschillende zaken tegelijk drijft, en
met wiens echtgenoote Philip bijna al te vertrouwelijk werd;
daarom wordt hij aangenomen door een impresario als koffiehuiszanger; daarom huwt hij in naam met eene koffiehuiskoningin;
daarom moet hij deze terugzoeken, als zij met een rentenierszoon spoorloos verdwijnt; daarom moet hij te Amsterdam zijn
schatrijken grootvader terugvinden, die juist van pas sterft, om hem
millionair te maken, en met de dame zijner keuze te doen huwen.
Te midden dezer verwikkeling is nog eene andere gevlochten.
Het is de roman van de dames Degeling, Hermine, en
Leonie Deg eling, de eerste van welke zulk een diepen indruk
op het hart van Philip gemaakt had. Hoe de dochters van
den burgemeester Deg eling, die achteruitgegaan is, en zijn post
verliest, uit het huis haars vaders vertrekken, en voor gouvernante
of huishoudster gaan dienen ; hoe de eene, He rm i n e, eindelijk
in Philip een bruidegom vindt; hoe de andere, Leo n i e, op
een ma r i a g e de r a i s on en eene pastorie speculeert, en die
eindelijk verkrijgt, wordt in dezen tweeden roman verhaalt.
Let men nu op den eenvoudigen draad, die al deze gebeurtenissen samensnoert, dan is men geneigd K ell er's kracht meer
in de vertelling der bijzondere onderdeelen van dezen roman,
dan in de samenstelling van het geheele kunstwerk te zoeken.
De verschillende avonturen van P hili p zijn met groot talent
behandeld, de hoofdgeschiedenis zelve is in weinige woorden
mede te deelen. Ofschoon de Retelhoucken, de Van Meters,
de St a lk e r s niet terugkomen, herinnert de toestand der fa' milie
Van Er 1 en toch eenigszins aan den hunne. Er is evenwel iets
geheel nieuws in dezen roman: de zwerftochten van Philip in
den vreemde. Deze worden op zoo onderhoudende wijze mede-
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gedeeld, dat P hilip van Erlen als de late naneef van L a z a r i 110
de Tormes, Guzman d' Alfarache, Pablo de Segovia,
Gil Blas, Estevanillo Gonzales en Mirandor, den „vermakelijken avonturier," ten tooneele verschijnt. Phil i p is echter
geen Spaansche pi ca ro, zelfs geen Gil Blas of Mirandor,
hij is een fatsoenlijk, door en door eerlijk avonturier, die in
onze hedendaagsche samenleving en in onzen tegenwoordigen
roman een zeer goed figuur maakt. Kell er heeft al het aantrekkelijke van den ouden schelmenroman begrepen, maar gezorgd,
dat zijn held in alle opzichten van goeden huize bleef.
In het vlechten van sterk door elkander verwikkelde draden,
al te zaam leidend naar eene noodzakelijke, schoon onverwachte
oplossing; in het ontwerpen van een episch geheel, waarbij alles
geleidelijk ineenvloeit tot uitwerking eener grootsche gedachte,
munt de oude schelmenroman even min als de nieuwe van
Gerard K eller uit. Maar als deze bezit ook de roman „V a n
Hui s" de voortreffelijke eigenschap verrassende ontmoetingen,
aardige avonturen, en vroolijke minnarijen op de boeiendste
wijze te vertellen. Hierin komt Keller met de groote Hollandsche
binnenhuisschilders en met de oolijkste kluchtspeldichters der
zeventiende eeuw overeen, dat hij een meester is in het genre.
In „V a n Hui s" komt boven alles uit de schrale gestalte van
den ontvanger Van Erlen. Wanneer de nieuwe Gil B 1 as
de ouderlijke woning verlaat, wanneer Philip door zijn vader
naar de stoomboot wordt gebracht, geeft de verhaler eene doodeenvoudige, maar aangrijpende schildering van het afscheid.
Zulke uitmuntende tafereelen zijn er meer in „Van Hui s."
Als zoodanig wijs ik op het inwijdingsfeest van de nieuwe school
te Rodenburg, op de tooneelen te Brussel in het huis van de
familie Con i n c k x, op het zonderling avontuur ter pastorie van
Domine S tin s, waar een zoon zijn vader door hulp zijner medestudenten geld poogt af te persen, en op al wat er door den
impresario Fr oment voor zijn café-chantant wordt verricht.
Eene uitmuntende bladzijde komt even voor het slot van den
roman — de verzoening van den strengen vader Van E r 1 en
met Philip. De ontvanger heeft vroeger aan de schuld van
zijn zoon geloofd. Hij heeft hem weleer een paar regelen vol
bitteren boon en vervloeking gezonden. Na eenige jaren brengen
omstandigheden hem te Amsterdam, en besluit hij met zekeren
Munster een bezoek bij zijn zoon af te leggen, daar ook M un-
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s t e r aan Phlip's schuld geloofd heeft, en meer en meer, als
Van Erl en, begint te twijfelen. De drukte en de beweging
in Amsterdam brengen deze beide provincialen eenigszins in
verwarring.
— „De kalmte, die beiden zoo eigen was, bleek niet bestand tegen zulk
„een magtigen invloed en toen zij eindelijk de afgelegen straat bereikt had„den, waarin Philip woonde, verkeerden zij ongeveer in de stemming van
„een' sollicitant, die op audientie gaat. Al bekenden zij het zich zelven
„niet, zij zagen eenigszins op tegen het bezoek bij een man, die in deze
„drukke wereld leefde en te huis was. Zij voelden zich zoo klein en onbe„duidend tegenover de menschen van die bezige maatschappij en misschien
„was het wel aan dit gevoel toe te schrijven, dat de ontvanger Van Erlen,
„toen hij in de kamer van zijn zoon gelaten werd, hem plotseling om den
„hals viel en in plaats van het kalm overlegd verhoor te beginners, uitriep:
„Mijn Philip! mijn jongen! mijn zoon !” — „Varier! mijn goede, beste,
„eenige varier ! Goddank, dat ik u weerzie !” — Toen zwegen beiden geruimen
„tijd, en toen zij elkanders gelaat zagen, waren beider oogen met tranen
„gevuld, en Munster, de onpartijdige derde persoon, had ook moeite, om zijne
„aandoening te bedwingen. Zijne oogen bleven droog, maar hij verpletterde
„bijna de hand van Philip, toen hij die vastgreep en het was hem niet mogelijk
„een woord te uiten !"
Mag het als eene onderscheiding beschouwd worden, wanneer
een Nederlandsche roman in het Duitsch wordt vertolkt, dan
heeft Adolf Glaser die onderscheiding met het volste recht
aan K ell er 's „In der Fremd e" bewezen. 1)
Te zeldzaam beproefde Keller zijne krachten aan het drama.
Onder zijne werken vindt men :
1878. „D e Dochter van den Barbier. Blijspel met zang in den bedrijf.
1881. „H et blauwe lint. Blijspel in .vijf bedrijven."
1881. „O p het postkantoo r. Dramatische schets in den bedrijf."
1884. „Het gevaarl ij ke nichtj e. Blijspel in Brie bedrijven."

De twee eerste stukken zijn beide bekroond bij wedstrijden,
uitgeschreven door het Gemeentebestuur van Antwerpen. „H e t
b 1 a u w e 1 i n t" is vertoond door de kunstenaars der „V e r e en i g in g: het Nederlandsch tooneel" (afdeeling Amsterdam).
„O p het Postkantoo r," zonder vrouwenrollen, is bekend als
voortreffelijk te passen in een kring van beschaafde tooneelliefhebbers 2). „De Dochter van den Barbier" is eene aardige
1) Zie de Ast der Werke n.
2) In den winter van 1884-85 werd dit stuk zeer verdienstelijk vertoond.
door de leden van het Leidsche Studententooneel.
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klucht met zang, waarin eene vrouw ,;alle mannen te erg" is,
en van de kleinsteedsche vendetta's gebruik maakt, om zich
een gewenschten bruigom en een klein kapitaaltje te verwerven.
Het meeste gewicht als letterkundig werk zal „H et blauwe
I i n t" in de schaal werpen. IJit dit blijspel is de novellist
Keller onmiddellijk te herkennen. De Haagsche referendaris
Van Eer um Is een oude kennis, die in „O vercompl e et"
Van Arlen heet, maar in plaats van zeven dochters er maar
eene bezit. Als type voor het tooneel kan de referendaris met
het eeuwig herhalen van zijn „consideratie en advies" veel
vroolijkheid verwekken. De knoop, gelegd door een pakje minnebrieven met een blauw lint er om, schijnt niet zeer belangrijk.
De Baron Van Herstal en de geheele geschiedenis zijner
natuurlijke dochter Machteld is al te romantisch en al te
alledaagsch, maar de geestige gesprekken maken zeer veel good.
Als de Haagsche referendarisdochter op bevel harer moeder het
.hof moet maken aan een architect, die haar koel bejegent, zegt
zij spijtig : „'t Is een automaat. Een impossibiliteit. Neem er
„de proef maar eens van, mama ? Ik geef het op. Er blijft mij
„niets antlers over dan in het water te vallen en mij door hem
„te laten redden !" — Mevrouw Van E er u m antwoordt ver„schrikt : Kindlief, wacht je er wel voor, denk aan je zijden japon !”
Een buitengewone bijval viel hem onverwacht ten deel, toen
hij in 1878 zijn „S ervetje" uitgaf. Voor het „S oerabaiaasch
H a n d e 1 s b 1 a d" frisch weg voor de vuist op het papier geworpen,
zonder schroom menschen en zaken bij den naam noemend,
daarenboven een schat van aardigheden over de voornaamste
Haagsche letterkundigen ten beste gevend, werd deze „H e r i nnering aan Oefening kweekt kennis" zoo boeiend en
tevens zoo belangrijk voor de geschiedenis onzer letteren, dat
de ronde en hartelijke Gualt her us Kolff — door Keller
in de „L evensbericht en" der Leidsche Maatschappij van
Letterkunde uitstekend geschetst I) — niet ophield, of hij moest
er eene afzonderlijke uitgaaf met acht-en-veertig portretten op
den titel van hebben in 't licht gezonden.

1) Herdrukt in „Bijdragen tot de Geschiedenis van den Neder1 an dsch en Boekhandel." , I Deel bl. 231-240 (Amsterdam P. N. v a n
Kampen & Zn. 1884.)
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Indien de, Utrechtsche predikant van 1856 nog leefde en mij
andermaal vroeg: Vie is Gerard K eller? dan zou ik hem
eerst alles vertellen, wat ik hierboven heb medegedeeld, en er
dan bijvoegen wat volgt:
Gerard K ell e r is helaas niet meer onder de levenden. Gebeurtenissen, machtiger dan zijn wil, hebben zijn leven verkort.
In 1897 werd de „A rnhemsche Courant" eene Naamlooze
Vennootschap. De aandeelhouders hadden niets eer te doen dan
om Ger a r d Keller, die het blad uit de volstrektste onbelangrijkheid, tot een der meest gelezen dagbladen van Nederland had
weten te doen stijgen, of te zetten als Directeur en Hoofdredacteur.
Een meester in de rechten mr. J. A. van Gil s e, werd in zijne
plaats gesteld. „Der Mohr hat seine Arbeit gethan, der
Mohr kann gehen!" Gerard Keller ontvingeen geweldigen
knak. Hij leefde voor zijne krant en kon zijn dagelijksch werk niet
missen. Met groote opgewektheid begon hij des morgens te
zeven uur, als hij zijne couranten kreeg, en arbeidde elken dag
tot half drie, tot de zijne was afgedrukt. Als Lid der Commissie
van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs, maar vooral als
redacteur der „A r n hems c h e," kwam menigeen hem raadplegen,
en werd door hem met voorkomendheid ontvangen, behalve
misschien van drie tot half vijf, als hij voor den arbeid van
den dag zich schadeloos stelde door een partijtje whist te spelen.
Dit en zijn letterkundig werk, dat hij des avonds tegen negen
uur, na zijne bezigheden voor de courant, ter hand nam, maakten
zijne eenvoudige weelde uit.
En van dit alles werd hij nu op eens beroofd. Men schoof
hem op zijde zonder veel komplimenten. Een ander werd in
zijne plaats gesteld. Zeer terecht is van hem gezegd: „Zijne
kracht was met de voor hem zoo treurige en onverdiende levensverandering gebroken," en na eene korte ongesteldheid bezweek
hij, de onvermoeide. Gelijk hij in zijne novellen het gelukkigst
was, wanneer hij intieme tafereelen schetste met een opgewekten
levendigen dialoog en een gerusten blik op de karakters, die hij
beschreef, zoo was hij ook zelf de man voor het intieme, huiselijke
'even, werkend en strijdend voor zijn gezin met rustelooze pen,
te midden van de drukten der huiskamer met alien meelevend
en de atmosfeer van zijne deelneming en humor vervullend.
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WERKEN VAN GERARD KELLER. I)

1844-1845. (Eerste onuitgegeven geschrift) :
,,Physiologie van het Haagsche Gymnasium."
1849. (Eerste in druk verschenen oorspronkelijk opstel) :
„Kamers" in den ,,Goudsche(n) Almanak voor 1849." (Redacteur
Gualtherus Kolff).
In hetzelfde jaar 1849 opgenomen in het tijdschrift „Europa."
(Redacteur : S. J. van den Bergh).
In de jaargangen 1849-1851 van „Europa" komen vertalingen voor
van Gerard Keller.
1851-1858. Verschillende Novellen in „Europa," Jaderlandsche Letter., oefeningen." (Redacteur : C. G. W i t h u y s) en Leeskabinet." Het meest
opgemerkt werd „De Neteldoekjes," 1854.

1858. „Vier Novellen van J. J. Cremer en Gerard Keller."
Te Arnhem bij D. A. Thieme, 1858, No. 2 der GuldensEditie.
De twee novellen van Keller zijn getiteld : „Int onze dagen,"
bl. 22-103 ; en „Proza en Poezy," bl. 149-205.
Beide zijn herdrukken. ,,Proza en Poezy" verscheen in de „Vaderlandsche Letteroefeningen," jaargang 1853 ; „Uit onze dagen" in „het
Leeskabinet," jaargang 1856.
„Mt onze dagen" is vertaald in het Duitsch door Adolf Glaser
onder den titel : r Aus unseren Tagen" in „Drei Novellen von Gerard
Kelle r. Dem Hollandischen nacherzahlt," Leipzig, Philipp Reclam.
Jun. (zonder jaartal), 16°.

1858. „Het huisgezin van den Praeceptor," Arnhem, D. A.
Thieme 1858, 120.
Tweede druk, Guldens-Editie, No. 4.

1858. „Zomervruchten. Drietal verhalen voor de jeugd, door
T. van Westrheene Wzn., A. Ising en Gerard
Keller." Leiden, A. W. Sijthoff, 1858, kl. 4°.
1) Om al te groote uitvoerigheid te vermijden zijn de titels van kleinere
opstellen of verhalen in tijdsehriften en almanakken niet opgenomen.
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186o. „Binnen en buiten. Novelle ter ondersteuning van een
oud vriend, dien hij in de vriendschap van alien aanbeveelt." 's-Gravenhage, C. van Doorn & Zoon, 186o,
post 8°.
186o. „Een zomer in het noorden." Arnhem, D. A. Thieme,
1860-1861, 2 din. gr. 8°. met platen.
Tweede druk : Guldens-Editie, No. 65, 66.

I 86o-1889. „Novellen" in den „Nederlandsche(n) Spectator."
(Lie lager: Almanakken, Tijdschr. enz.)

1864. ,,Een zomer in het zuiden." Arnhem, D. A. Thieme, 1864,
2 din. roy. 8° met 6 uitslaande platen.
Tweede druk : „Guldens-Editie," No. 95, 96.

1865. „De hypotheek op Wasenstein." Leiden, A. W. Sijthoff,
1865, post 8°.
1866. „Prentenboeken. De wandelende Pop — Jan Goudvink —
Leida's Kasteel." Arnhem, J. van Egmond, Jun., Rotterdam, Jac. Robbers, 1866, 4°. met gekleurde platen.
1867. „Van huis." Arnhem, D. A. Thieme, 1867, 3 din. roy. 8°.
Tweede druk, Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink, 1881. 2 din. post 8°.
In het Duitsch vertaald onder den titel:
„In der Fremde. Dem Hollandischen des G e r a r d K e 11 e r nacheralit vom Adolf G1 as e r." 2 din. Braunschweig, Druck and Verlag
von Georg Westermann, 1868, 8°.

1868. „Een misverstand." Novelle. In „de(n) Gids." 1868, I. bl.
495 en vlg.
1869. „De geschiedenis van Robinson Crusoe." Arnhem, J. van
Egmond Jun., 1869, kl. 4°. met 5o houtgravuren.
Vertaald in het Soendaneesch : „Robinson Crusoe, naar het Hollandsch
van Gerard K e l l e r door Raden K art a Win at a, Translateur voor
de Soendasche taal." Batavia, Landsdrukkerij,1879, 8°. Met houtgravuren.

1869. „Spoorweg a. b. c." Arnhem, J. van Egmond Jun., 1869,
4°. met gekleurde platen.
187o. „De goot-aap." Met bijdragen van De Ro p, Lauri 11 a rd
en anderen. Krommenie, J. de Haan, 187o, kl. 8°. met
gekleurde platen.
1871. „Overkompleet en andere novellen." Arnhem, D. A. Thieme,
1871, N°. 84 van de Guldens-Editie.
Deze novellen verschenen eerst in den „Nederlandsche(n) Spectator"
van 1860-1864.
Overkompleet" is vertaald in het Duitseh door Adolf Glaser
onder den titel „Der Herr Geheimrath" in „Drei Novellen von G. K."
Leipzig, Ph. Reclam, Jun., zonder jaartal, 16°.
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1871.

„Het belegerde Parijs." Arnhem, I). A. Thieme, 1871,
4°. met 200 houtgravuren.
Nieuwe uitgaaf, 's-Gravenhage, Henri J. Stemberg, 1881, 4°.

1872.

„Het vermoorde Parijs." Arnhem, D. A. Thieme, 1872,
4°. met 85 houtgravuren.
Nieuwe uitgaaf, 's-Gravenhage, Henri J. Stemberg, 1882.

1873. „Gederailleerd." Novelle. Arnhem, D. A. Thieme, 1873,
roy. 8°.
1873. „Weenen." Bezoek aan WilhelmshOhe, Dresden, Praag,
Weenen, Ofen-Pesth, Salzkammergut en Salzburg." Met
een plattegrond van Weenen. Arnhem, D. A. Thieme,
1873, roy. 8°.
1875. „Kunstjuweeltjes." Etsen van W. Unger en Novellen
van Gerard Keller. Leiden, A. W. Sijthoff, 1875, folio.
1876. „Diamanten." Etsen van W. Unger en anderen. Novellen
van G. Keller. Leiden, A. W. Sijthoff, [875, folio.
1877-1880. „Europa in al zijn heerlijkheid geschetst. Met houtgravuren naar oorspronkelijke teekeningen." Rotterdam,
Jac. Robbers, 1877-1880, 4°. 5 dln.
1878. „Het Servetje. Herinnering aan „Oefening kweekt kennis"
door Conviva." Leiden, Gualth. Kolff, 1878, kl. 4°. met
48 portretten op den omslag.
Tweede druk, Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij Elzevier 1899, gr. 16°.

1878. „De dochter van den barbier. Blijspel met zang in een
bedrijf. Bekroond bij den wedstrijd uitgeschreven door
het Gemeentebestuur van Antwerpen." Arnhem, J. Minkman, 1878, post 8°.
Tweede druk, Amsterdam, G. Theod. Bom, 1882, post 8°.
Vier drukken tot 1899.

1879. „Waldeck in vogelvlucht." Haarlem, H. D. Tjeenk Willink, 1879, post 8°.
1880. „Twee novellen. (De heeren Stalem.—Ochave)." 's-Gravenhage, Henri J. Stemberg, 1880.
No. 126 der Guldens-Editie.

1880. „Italic van de Alpen tot den Etna." Leiden, A. W. Sijthoff,
1880, 4°.
1880. „In het Zuiden." In „de(n) Gids," 1880, IV, bl. 446 vig.
1881. „Levensbericht van Gualtherus Kolff" in de „Levensberichten" der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde to Leiden.
1881. ,;Het blauwe lint. Blijspel in vijf bedrijven." 's-Graven-
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hage. Henri J. Sternberg, post 8°. Bekroond in den wedstrijd to Antwerpen.
1881. „Novellen. Volksuitgave." 's-Gravenhage, Henri J. Stemberg, 1881, 5 dln. post 8°. Met portret.
Uit vele tijdschriften, vooral uit den ,,Nederlandsche(n) Spectator,"
bijeengebracht.

1881. „Jacob ran Cremer." In „de(n) Gids," 1881, IV, bl. 224 vlg.
1881. „Op het Postkantoor. Dramatische schets in een bedrijf."
Amsterdam, G. Theod. Born, 188r, post 8°.
Tweede druk, Zutphen, Schillemans & v. Belkum, 1897, kl. 8°.

1881. „Twee Weduwnaars." 's-Gravenhage, Gebroeders Belinfante,
1881, 3 dln. 32°.
1881. „Waarom heeft hij ze ook in de kast gesloten ?" 's-Gravenhage, Henri J. Sternberg, 1881, kl. 8°. met vier platen.
1882. „Het Testament van Mevrouw de Tonnette." 's-Gravenhage, Ch. Ewings, 1882, Guldens-Editie. No. 145.
1882. „Zwitserland. Naar schetsen van W old ema r Ka den."
Leiden. A. W. Sijthoff, 1882, 4°. met platen.
1883. „Onze Minister." Novelle in „de(n) Gids." 1883, I. bl.
105 vlg.
1884. „Het gevaarlijke Nichtje. Blijspel in Brie bedrijven." Haarlem, G. G. Vonk, 1884, post 8°.
1884. „Flikkerende vlammen." Novelle. Rotterdam, UitgeversMaatschappij Elzevier, 1884., post 8°.
1885. „Nemesis." Novelle. Uitgevers-Maatschappij Elzevier, Rotterdam, 1885, 2 dln. gr. 8°.
1886-89. „Amerika in beeld en schrift." Rotterdam, UitgeversMaatschappij Elzevier, 1886-89, 4 dln. 4°.
1886. „Onze Minister en andere Novellen." 's Gravenhage,
Charles Ewings, 1886 Guldens-Editie, No. 161.
1888. „Een uitstapje naar de Schotsche Hooglanden." Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij Elzevier, 1888, post 8°.
1890. „Najaarsrozen," Amsterdam, S. Warendorf Jr., 1890, post 8°.
(W arendorf Novellen-Bibliotheek N°. 1).
1895-96. „Romantische werken." Leiden, A. W. Sijthoff,,
1895-96, 10 dln. kl. 8°.
1898. „Haar Buurman." Amsterdam, Cohen Zonen, 1898, 8°.
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ALMANAKKEN, TIJDSCHRIFTEN EN DAGBLADEN
ONDER REDACTIE VAN GERARD KELLER.
1858-186o. „De Tijdstroom."
(Zie boven Deel II bl. 466.)

1864. „De Kinder-Courant."
186o-1889. „De Nederlandsche Spectator."
In dit tijdschrift schreef Keller gedurende de vijf jaren van
zijn redacteurschap de volgende novellen :
in 1860 : „Eene vacature" (bl. 68 enz.) en nOverkompleet"
(bl. 211 enz.)
in 1861 : „Eene zaak" (bl. 46 enz.) en „De geschiedenis van
een dubbeltje" (bl. 218 enz.)
in 1862 : „Het groote masker" (bl. 91 enz.) en „De lont in 't
kruit" (bl. 237 enz).
in 1863 : ,,Een legaat" (bl. 29 enz.) en aanvankelijk verscheen
onder zijn naam : „In Rome," later onder lien van J. P h.
Koelma n.
in 1864 geene novelle, maar voortzetting der geestige reeks
van „Vlugmaren," door hem begonnen in 1861 10 Augustus, en
voortgezet tot 22 Maart 1864 onder den pseudonieum F 1 a n o r.
Van deze zeven novellen zijn er vier herdrukt in No. 84 der
Guldens-Editie (1871) en vijf ten derden male gedrukt in
de volksuitgaaf van Keller's „Novellen" (1881). Twee
novellen : „Eene vacature" en „De lont in 't kruit" werden
niet herdrukt.
Van uit Arnhem schreef hij voor „de(n) Spectator" :
in 1867 : „De Buit," — novelle.
in 1872 : „De Heeren van Esten" — novelle.
in 1873 : „De parapluie van Dessau" — novelle.
in 1874 : ,,Eene Luchtreis" — schets.
in 1875: „Mon repos" — novelle.
in 1876 : Herinneringen aan Scandinavia" (recensie van een
boek over Zweden door Jhr. Mr. J. K. W. Quarles van 'Word).
in 1879 : „De Oudejaarsnacht van den beul" — novelle.
in 1880 : „Eene Kerknovelle."
in 1881 : „Vervolg van „Eene Kerknovelle" — „Een Zwitsersch reisje."
in 1882: „Eene Tramnovelle." — „Herinneringen aan een
Spectator-avond."
in 1888 : „Vrienden over" — novelle.
in 1889: Japansche vazen en Delftsch aardewerk.
In de volksuitgaaf der „Novellen (1881) zijn herdrukt:
„Eene luchtreis," „Een Oudejaarsnacht van den beul" en
„Eene Kerknovelle."

1864-1897 „De Arnhemsche Courant."
1865-1868. „De Geldersche Volksalmanak." (Arnhem. D. A.
Thieme.)
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1877. „Geillustreerde Bibliotheek voor jonge lieden." Cs-Gravenhage, Joh. IJkema.)
1877-1897. „De Kunstkroniek. Lectuur voor iedereen." (Leiden,
A. W. Sijthoff.)
1875-1897. „Voor 't jonge volkje." ('s-Gravenhage, Joh. IJkema.)
1881-1882. „Het Zondagsblad voor 't jonge Nederland."
('s Gravenhage, Henri J. Stemberg.)
1887-1889. „Vreemd en Eigen. Geillustreerd Maandschrift onder
Redactie van G. K." Haarlem, H. ,D. Tjeenk
Willink, roy. 8°.

VERTALINGEN.
Zonder Jaartal. „Avonturen van Baron von Mtnchhausen, met
156 platen van G u s t. D o r é." Amsterdam, K. H. Schadd,
imp. 8°.
Vier drukken tot 1896.

1866. „De zwerveling," naar het Fransch.
(Het Buitenland. Romantische lectuur, Arnhem, J. van Egmond
Jun. 1866, kl. 8°.)

1868. „De Lydfords. Een verhaal uit Engelands Burgerkrijg."
Uit het Engelsch. Arnhem, J. Heuvelink, 1868, post 8°.
Tweede druk, Tiel, H. C. A. Campagne en Zn. 1887.

1875. „De reis om de wereld in 8o dagen." Naar J u 1. Verne.
Leiden, P. van Santen, 1875, post 8°.
Herhaaldelijk herdrukt.

1876. „Uitspanningsboek voor jongens." Naar het Duitsch.
Arnhem, G. J. Thieme, 1876, post 8°.
Drie drukken tot 1889.

1878. „Jong Rusland." Naar I wan Turgenj e w. Onder toezicht
van G. K ell e r. Arnhem, P. Gouda Quint, 1878, roy. 8°.
1878. „De Nabob. Naar A. Daudet. Roman." Arnhem, K. van
der Zande, 1878, roy. 8°. 2 din,
i880. „Quisisana." Naar Spiel h a gen. Onder toezicht van G.
Kell er. Arnhem, P. Gouda Quint, 1880, roy. 8°.
1880. „Aileen in de wereld, naar Hector Mal ot." Rotterdam,
D. Bolle, 1880, 2 din. post 8°.
Zes drukken tot 1897.

1881. „De prijsvraag van Joshua Halland. Naar A. Brown.
Met 20 illustr." Schiedam, H. A. M. Roelants, 1881, roy. 8°.
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1883. „Een jongensleven. Naar het Fransch. (van Alphonse
Daudet, „Le Petit Chose.") Met 2 2 platen naar P hilli pot ea ux." — Schiedam, H. A. M. Roelants, 1883, post 8°.
1885. „De Familie Buchholz in Italic. Reisavonturen van Wilhelmina Buchholz. Uitgegeven door Julius S t i n d e. Naar
den 2 5-sten druk. Uit het Hoogduitsch vertaald." Utrecht,
J. G. Broese, 1885, 8°.
Tweede en derde druk aldaar bij denzelfde, 1886, 1887, 8°.

1886. F. Anste y. „De geroofde Godin. Fantastische novelle.
Naar het Engelsch." Haarlem, Erven F. Bohn, 1886, post 8°.
1886. Anna Linda u. „Sprookjes. Naverteld door G. K."
Amsterdam, C. L. Brinkman, 1886, post 8°.
1887. „E. Ma r 1 i t t, (E u genie John). Haar leven en werken
geschetst. Vrij bewerkt naar de Gartenlaube." ArnhemNijmegen, Gebr. E. & M. Cohen, 1887, post 8°.
1887. „De geschiedenis van een ondeugenden jongen door hem
zelven verteld. (A bad boy's diary)" Zutphen. W. J.
Thieme & Co., 1887, post 8°.
1887. Stinde (J.) „Mevrouw Wilhelmina Buchholz. Vertaald
door G. Keller." Utrecht, J. G. Broese, 1887, 8°.
1889-91. „Volledige Arabische vertellingen van de duizend en
een nacht. Bewerkt voor 't Nederl. yolk, door G. Keller."
Met Illustr. Arnhem-Nijmegen, 1889-91, 7 dln. gr. 8°.
1889. Wells (J. W.) „De stem van Urbano. Uit het Eng." Met
pl. Haarlem, G. G. Vonk, 1889, post 8°.
1889. Oppel (K) „Tamboer en Generaal. Een verhaal uit den
Amerikaanschen vrijheidsoorlog. Naar het Hoogd." Geill.
Amsterdam, N. J. Boon, 1889, post 8°.
Tweede druk 1897.

189o. Hall (M. R.) „Wie wil, die kan. (Histoire d'un petit
homme.) Bewerkt door G. Keller." Met 8 Illustr. Almelo.
W. Hilarius Wzn. 189o, 8°.
Tweede druk, aldaar 1891, 8°.
Derde druk, aldaar, 1897, 8°.

189o. Hodge t t s (J. F.) „Odins Kampvechter. Een verhaal uit
het leven der oude Noormannen. Naar het Eng. op nieuw
bewerkt." Amsterdam, N. J. Boon, 189o, 8°.
Drie drukken.

1891. „J u 1. Stinde's werken vertaald door G. K el 1 e r."
Goedkoope uitg. Arnhem-Nijmegen, Gebr. Cohen, 1891,
6 dln. 8°.
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1892. Halt (M. R.) „In behouden haven. Naar 't Fransch
bewerkt." Almelo, W. Hilarius Wzn. 1892, 8°.
1892. „Parzival en de wonderen van den Heiligen Graal. Een
verhaal voor jonge lieden. Naar het Duitsch bewerkt."
Tiel, H. C. A. Campagne, 1892, 8°.
1893. Jerome (J. H.) „In ledige uren gedacht. Bewerkt door
G. K ell er." Utrecht, H. Honig, 1893, 8°.
Tweede druk, aldaar 1894, 8°.

1893-96. „Scott (W.), Werken. Op nieuw vertaald en bewerkt
door G. K el 1 e r." M. pl. Arnhem-Nijmegen, Gebr. Cohen,
1893-96, is dln. 8°.
1896. Goldsmith (0.) „De predikant van Wakefield. Bewerkt
door G. K eller." Arnhem-Nijmegen, Gebr. Cohen, 1896, 8°.
1897. Dahn (F.) „Ebroin. Historische roman uit den tijd der
volksverhuizing. Vertaald door G. K e 11 e r." ArnhemNijmegen, Gebr. Cohen, 1897, 2 din. 8°.
1899. „Fen reis op den rug van een walvisch. Naar 't Fransch
door G. Keller." Met ill. Amersfoort, Valkhoff & v. d.
Dries, 1899, 8°.

PETER AUGUSTUS DE GENESTET.

„Hoe boeit mij de rijke, de manlijke luit,
„Hoe wensch ik den zanger te kronen,
„Die gloeit voor zijn God, voor zijn land, voor zijn bruid,
„Die 't leven in zinrijke toners
„Weerspieglend, al bloemen, vol kleurigen gloed,
„Vol geuren des levees, ons strooit in 't gemoed."
(Levenslied.)

Jong te sterven is een blijk van der Goden gunst — zoo
luidde eene uitspraak der oude Grieksche wijsheid I).
Later vond men iets dichterlijk weemoedigs in het verscheiden
van jonge kunstenaars, zoodat het oordeel over de werken van
hun kortstondig leven met de meeste welwillendheid werd uitgesproken. Alfr ed de V i g n y zeide eens : „De dichter heeft
een vloek over zijn leven en een zegen over zijne nagedachtenis!"
Het laatste deel dezer stelling schijnt juister dan het eerste.
Wanneer men in de geschiedenis onzer letteren de namen eeniger
jonggestorven dichters aantreft — Bred e r o, A n t o n i d e s,
Schermer, Nieuwland, De Genestet, Jacques Perk —
schijnt het — met uitzondering van den eerste misschien —
minder gepast van den vloek over hun leven, dan van den zegen
over hunne nagedachtenis te spreken.
Van De Gene s t et kan dit laatste met het volste recht gezegd
worden. Hij heeft maar een-en-dertig en een groot half jaar
geleefd, en nog is de zegen over zijne nagedachtenis niet verzwonden. Zijne gedichten zijn door eene hoogbegaafde vriendenhand met vrome vereering bijeengebracht en gerangschikt. Onop1) ;;OP of ei. oi qn2oiutP, oin-oaPijaxa vio;." . (Uitspraak aan
Sol on toegeschreven).
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houdelijk, tot heden werden ze herdrukt. Nederlandsche kunstenaars — Ch. Rochussen, J. G. Greive Jun., P. Carl
Sierig, J. C. d' A rnaud Gerkens — hebben ze met fraaie
teekeningen opgeluisterd. De schooljeugd kreeg ze in eene bloemlezing, en prentte ze in het geheugen. De herinnering aan zijne
innemende persoonlijkheid is bij alien, die hem gekend hebben,
nog groen. De bekoring, die van zijn gesprek uitging, staat
zijnen vrienden levendig voor den geest. De kleine doodenakker
te Rozendaal, het eenvoudig, smaakvol gedenkteeken daar door
dankbare vrienden geplaatst, blijven nog altijd jaarlijks veel
beevaartgangers vereenigen, die gelooven, dat de wijde, wilde
wereld den naam van D e G en e s t e t niet zal prijsgeven aan
de wervelwinden van onverschilligheid en verguizing.

I.
De Gen estet is Amsterdarnmer van geboorte. 1) Hij zag
daar het eerste levenslicht den 21 November 1829. Reeds zeer
vroeg was hij wees. Zijn vader heeft hij niet gekend — zijne
moeder ontviel hem in zijne kindsheid. Haar levensgroot portret,
eene schoone vrouw voorstellend, op wie hij geleek 2), hing
altijd op zijne studeerkamer. Juist door dit verlies moest hij
Amsterdam verlaten, om bij zijne grootmoeder te Breukelen te
gaan wonen. Daar begon hij school te gaan van 1836 tot 1842
bij den heer Monn é. 3) Op zijn twaalfde jaar werd hij als
„interne" op de kostschool van den heer Kapteyn te Barneveld geplaatst. 4)
Te Barneveld leerde hij eene familie kennel), die op een buiten
woonde, en hem meestal van Zaterdag tot Maandag gastvrijheid
1) De meeste bijzonderheden over zijn leven zijn verhaald door:
Joh. Zimmerman, Onze jonggestorven vriend," „Girls," 1861
II, p. 225 en vlg.
(Dr. A. Pierson), „Levensschets" in de „Levensberichten" der
Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1862, bl. 147-156.
C. P. Tiele, „Levenss diets van P. A. de Ge nestet" —indebekende
uitgaaf der „D ichtwerke n," 1869 (Eerste druk).
2) Tiel e, t. a. p. blz. 6.
3) Pierson, t. a. p. bl. 145.
4) P. J. Andriessen, „Een twaalfjarig Dichter. Drie gedichten van P. A. de Genestet." Amst. C. L. Brinkman, (1876) bl. 5.
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betoonde. 1) De vrouw des huizes was hem als eene tweede
moeder, daar hij, over haar schrijveride, haar „Moetje" noemde. 2)
Nog eene andere vriendin won hij in deze woning, de gouvernante, die reeds in dezen twaalfjarigen knaap den aanstaanden
dichter ontdekte.
Het geschiedde naar aanleiding van een heerlijken zonsondergang, door de gouvernante en den scholier den 2 den September
1842 genoten. Zij zaten in den tuin van het gastvrij buiten in
een prieel. Beiden waren opgetogen over de schoonheid van
het landschap. Toen zeide de gouvernante:
— „He, Peter! daar moest je eens een vers op maken !"
— „Dat kon ik wel doen, juf!" — oordeelde de knaap. 3)
Den 3den September bracht de dichter in den knop zijn kunststuk aan de gouvernante:
„Wanneer we in 't avonduur het eenzaam woud doorkruisen,
„Terwijl de wind door 't hoog geboomte speelt,
„Terwijl de schoone beek ons door een lieflijk ruischen,
„De nachtegaal ons door zijn tonen streelt;
„Wanneer wij in het rijk der scheemrende idealen,
„Door weemoeds-droomen zachtkens voortgeleid,
„De schoone zon, die met haar purpren stralen
„Alom haar nut en ook haar zoet verspreidt,
„Gelijk een vuurkolom, omringd van gloende vonken,
„Door 't lieflijk groen zien schittrend ondergaan,
„O, dan, dan roepen we, in aanbidding weggezonken,
,,Daar we ons gevoel niet kunnen wederstaan :
„Ja, schoon wij hier op aard den hemel niet aanschouwen,
,,Natuur kan ons een lichte schaduw bien
Van 't nooit volprezen schoon dier hemelsche landouwen,
• „Waar, wij, o God ! 1:Tw grootheid zullen zien." 4)

Indien dit vers door een voiwassen dichter ware aangeboden,
zou het zeker niet zonder ernstige bedenkingen door de critiek
zijn terzijde gelegd. De verzen zijn zwak, en de taal is eentonig.
Maar, zoodra zulk een gedicht door een schooljongen van twaalf
jaren wordt aangeboden, past eene andere waardeering. Het
gedicht staaft duidelijk, dat de maker een buitengewone knaap
1) Andriessen, t. a. p. bl. 6.
2) Aldaar, bl. 12.
3) Aldaar, bl. 8.
4) Volgens het aan de gouvernante behoorende handschrift uitgegeven door
Andriessen, t. a. pl. bl. 8.
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is. Reeds nu verraadt zich de dichter der „E erste Gedicht en."
Reeds nu worden de „scheemrende idealen" en de „weemoedsdroomen" genoemd. De zanger van idealen en weemoed praeludeert.
Schoon in den regel jongensverzen vol flood en eeuwigheid zijn,
en deze stof inderdaad aan het slot van dit gedicht wordt aangeroerd, zal de godsdienstige stemming hier geenszins als een
sporadisch verschijnsel mogen beschouwd worden. De student,
de predikant, de leekedichter komen later op dit thema terug.
Dat De Genestet reeds op de kostschool te Barneveld zijn
vo6rtreffelijken aanleg toonde, bevestigt mij in de meening, dat
zijn geest zeer vroeg tot bewustzijn van eigen streven geraakte,
misschien ook, omdat hij, als wees in het huis eener grootmoeder
opgevoed, zich terstond tot zelfstandig denken en handelen moest
bepalen. De gouvernante, die te Barneveld in hem den dichter
deed ontwaken, ontving van hem nog den io den September 1842
een vers in haar album en den i8 den Februari 1843 een verjaarsvers I). In het laatste is reeds groote metrische vooruitgang te
bespeuren, waar de dertienjarige knaap schrijft:
„Bij 't klimmen der jaren, bij 't vlien van den tijd,
„Klim' hooger de zon, die u thans nog verblijdt.
,,Haar stralen,
„Die pralen
„In blinkenden gloed ,
„Haar luister,
„Verduister,
„Wat ze immer ontmoet. —
„Zij groeije,
„Zij bloeije,
„De bloem uwer vreugd,
„Als rozen
„Die blozen
„In 't bloeijen der jeugd! —
„Nooit kwijne,
„Verdwijne,
„Die glans van 't geluk ;
„Ontheven,
„In 't leven,
„Van jammer en druk.
1) Andriessen, t. pl. bl. 9, 10.
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„Verle den,
„Tevreden ;
„Met morgen verblijd!
,Het heden
„Bestreden
„In vrolijken strijd."

Neemt ook hier de gedachte geene hooge vlucht, karakteristiek
klinkt toch de „v r o 1 ij k e strijd" tegen het heden. De eigenaardigheid van den knaap openbaart zich in deftige vormen.
Dat hij geen „alarmist," geen „bange wezel," geen „kennis van
Job" zal worden, is nu reeds duidelijk. En tevens blijkt het, dat
hij, zoo jong als hij is, reeds vrij wat lectuur heeft. Wij weten,
dat hij eerlang Van Lennep „zijn dichter" zal noemen, en
vermoeden, dat hij reeds nu zijn hart ophaalt aan „d e (n)
Pleegzoon."
Fen bewijs van zijne opgeruimde stemming als schoolknaap
te Barneveld geeft ons de brief vandaar aan de gouvernante,
die te Amsterdam logeerde, gezonden. Alles is in prettigen, opgewekten toon gesteld, vol naiven humor en grappige zetten. Men
proeft er den flinken Hollandschen jongen uit, die zelf een dier
„blauwgekielde, dier frisch ontloken knapen" is :
„Met road gemoed en ronde vuist,
„En met een blauwen kiel tot wapen
„Van d'adel die in harte hoist." 1)
1) De brief werd medegedeeld door Andriessen (t. a. p. bl. 11, 12)
en dient hier te worden ingevlochten als het eenige en beste document uit
De Genestet's jeugd:
,B arne v el d, 13 November 1842.
,LIEVE JUF !

„Volgens mijne belofte, om U spoedig eens te schrijven, wil ik ook nu
de pen eens opvatten en U eens vertellen, hoe het ons gaat. Het is vandaag
op het buiten bijzonder stil, zooals gij ligt begrijpen kunt, want de drukste
van de heele familie zijn nit, dat 'is te zeggen, diegene, welke het meeste
leven in huis maakten door schoppe maaije te spelen en te vechten. Mijnheer is op het oogenblik uit, zoodat ik met mevrouw alleen in het kamertje
zit, en we er over spreken wat U wel doen zou; het weer is allerakeligst,
niet koud, maar nat, en van nacht blijf ik hier logeeren en slaap op uw
kamer in 't bed van Toos. Mevrouw is van morgen zeer ongerust geworden,
toen ik haar zeide, dat Jet en Net bij Mevrouw van B. waren uitgevraagd,
want Moetje zeide, dat gij slechts ter loops daarvan gesproken halt en het
haar verder geheel door het hoofd was gegaan; maar in elk geval was het
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Met den zomer van 1843 kwam hij eene schrede nader tot
zijne bestemming. De vakantie bracht hij door te Bloemendaal,
waar hij de familie Bien fa i t, later zoo nauw aan zijn leven
verbonden, leerde kennen 1). Na bijna zijne geheele jeugd buiten
te hebben doorgebracht, keerde hij in September 1843 naar
Amsterdam terug, om de Latijnsche school te bezoeken 2). Van
dat oogenblik neemt hij zijn intrek bij zijn oom en voogd, den
bekenden schilder J. A. Krusem a n, wonende op de Keizersgracht bij de Huidenstraat, No. 200 3). Peter vond daar liefde
en genegenheid als in een ouderlijk huis, en bleef in wederliefde
en dankbaarheid jegens dit edel gezin volharden tot aan zijn
dood. Hij was toen een tenger kind, zwak van gezondheid,
maar uitnemend ontwikkeld naar gemoed en verstand. En toch
was hij tevens een gewone, vroolijke knaap, die lang niet tot
het droge ras der Brave-Hendrikken behoorde. Hij sprak even
toch geen weer voor haar geweest, en dan ook Jeannette is nog nooit alleen
uit geweest, zoodat de kinderen beide in huis gebleven zijn en ik op mij
genomen heb, het bij Mevrouw v. B. weer goed te maken. Ik heb daar op
't oogenblik uw hond eens duchtig afgerost, want hij was schrikkelijk ondeugend ; als U er bij geweest was, had ik zeker een pak slaag van U gekregen, zoodat het gelukkig is, dat U op 't oogenblik in Amsterdam zit.
„Mijnheer (hier verhaal ik U het negende wonder, want het paleis van
Amsterdam is het achtste,) ja, mijnheer zelf heeft van morgen het geduld
gehad ; om bij Ds. H. eene vijfkwartierige preek aan te hooren! — De oude
heer S. is van morgen weer in de kerk geweest met zijne vrouw, en Gilles
C. ook, die nog al stil gezeten heeft. U moet de complimenten hebben van
Noes, Mijnheer, van Juffrouw M. en van Piet, Jet en Net.
„Verder weet ik U niets meer te schrij ven, dan dat wij alien zeer welvarend
zijn en hopen spoedig van U hetzelfde te vernemen. Na vele groeten noem ik mij
u lie fhebbenden
PETER.
,,PS. Mr. N. zal u wel nader schrijven.
,,NB. Het kind van W. is dood.
,,PS. Jufv. D. is weer heel en al beter.
„NB. Piet M. heeft Mr. van M. in de kerk van morgen verschrikkelijk
gehinderd.
„PS. Gerritje Pl. en Gijsje P. zijn kapot ; Eerw. H. heeft van morgen een
zielmis voor hen gehouden.
,,NB. Mijnheer heeft van morgen bij Mr. d. Br. de twee juffrouwen de V.
ontmoet, tegen welke hij mevrouw gezegd heeft, par mêprise a cause van
hunne dikte.'
1) Zimmerman, t. a. p. bl. 233.
2) Aidaar, bl. 233.
3) Amsterdamsche „S tudenten-Almanak" voor 1849, bl. 44.
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levendig en opgewonden, als hij schreef. Hij heeft het later (1849)
zoo guitig gezegd, toen hij zijne „L a t ij nsche scho ol" prees.
Des morgens te negen uur en des middags te twee uur kwam
hij na eene korte wandeling — van de Keizersgracht over het
Molenpad naar het Singel bij het Klooster — met zijne kameraden
voor de poort der oude Latijnsche school. Daar stonden zij,
daar plaagden zij, wie geplaagd wilde worden, als hij zelf getuigde:
„Latijnsche school, Latijnsche poort!
„Gezegend en gezellig oord,
„0 wereld vol illuzie !
„Vol lust en Grieksch en lief en leed,
„O wereld, die ik nooit vergeet!
„Vol vriendschap en vol ruzie !
7,0 zoete bluf van 't eerst Latijn,
„0 heerlijkheid de tolk te zijn
,,Cornelii Nepotis!
„Te voelen, als men verzen schrijft,
„Dat men altoos een bengel blijft,
„En dat de Rektor groot is !
„0 lieve standjes voor de poort!
„Mooi-meisjes in haar vree gestoord,
„Die langs den Singel kuierden ;
„Waar onvermoeid, om klokke twee
„Nos patriae deliciae
„Nog een kwartiertje luierden!
„We waren toch zoo prettig slecht;
„(Zij 't met een diepen zucht gezegd!)
„Wij gaven om geen pensa!
Wij plaagden, wat zich plagen liet,
„En waren banjaarts op 't gebied
„Van rtlarco en van mensa!"

Wie zou beter dan deze dichter zijn vierjarigen cursus aan
de Amsterdamsche Latijnsche school hebben kunnen beschrijven ?
1k heb er niets bij te voegen, dan dat de Latijnsche jongens
van 1843 tot 1847 te Amsterdam een zeer goed en zeer geestig
slag van jongens vormden, die de poorten der Universiteit niet
konden binnentreden dan na voldaan te hebben aan het destijds
zoo gevreesde staatsexamen.
De geschiedenis van D e Geneste t's staatsexamen is door
hem dichterlijk beschreven in het bekende vers :
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„Aan een lid der kommissie tot afneming van het
weleer beruchte Staats-Examen" I). Dat hij in vierjaren
de Amsterdamsche Latijnsche school afliep, bewijst, hoe hij door
buitengewone vlugheid uitmuntte. Toch maakte hij zich angstig
over den uitslag van zijn staatsexamen.
Later werd die angst grappig geparodieerd in den voorzang
van genoemd lied:
„Deed Peloponnesisch woeden
„Hellas' ingewanden bloeden,
„Van haar roem en rang ontzet:
„Wat zijn driemaal tiers tirannen,
„Bij de Zwolsche Zevenmannen,
„Wat Lysander bij Cobet?" —

Later bleek het hoe het gegaan was, daar hij tot „een lid der
kommissie" in verzen sprak:
„O wist gij, Welk een heldre taal
„Daar uit uw blikken sprak,
„Toen in die groote, holle zaal
„Mijn hart van weedom brak ;
„Toen 'k riep: °deans zaalgewelf,
„Zink op den stomling neer!
„Toen 'k twijfelde aan mijn ikheid zelf,
„Als aan de fabelleer."

De zaak was eenvoudig. De candidaten, die to Zwolle in
1847 werden geexamineerd, kwamen bijeen in de groote zaal
van Odeon. De zeventienjarige De G é n e s t e t, wiens
„lichaamslijtend zenuwstel"

door het vooruitzicht van het Zwolsche staatsexamen zeer geschokt
was, zette zich in die zaal aan zijn schriftelijk werk, maar wierp
door zijne gejaagdheid een inktkoker over zijn papier, toen hij
reeds de helft van den arbeid achter den rug had. Bijna radeloos
zag hij in het ronde, toen een statige, eerbied inboezemende
gestalte op hem toetrad. Het was de rector der Latijnsche
Scholen, de heer T h i e b o u t. Deze werd getroffen door het geestig
gelaat, het schitterend oog van den knaap. „Hij sprak hem toe,
„voerde hem uit „die groote holle zaal," ging met hem den
„tuin op en neer, behandelde al causeerende allerlei onderwerpen,
1) „Eerste Gedichten," (Mtg. Tiele) 1 deel, bl. 71-76.
TEN BRINK. N.-N. Letteren II,

32
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„vroeg hem uit, zonder dat de Genestet er zich van bewust was,
„en toen deze ten laatste zeide: „nu ben ik mij zelf weder en
„kan ik antwoorden, mag ik nu naar de zaal teruggaan en wilt
„ge me daar ondervragen ?" klonk het antwoord : „Ik weet reeds
„alles wat ik weten wilde, zoo ver mij betreft, is uw examen
„afgeloopen."
„De heer Thiebout deelde zijn collega's zijn bevinding mede,
„en de fijngevoelende jonge dichter werd toegelaten als student." i)
Welk een indruk deze verstandige, smaakvolle handelwijze
van den Rector Thiebout op den jonkman, die eerst in November 1847 zijn achttiende jaar bereikte, 2) gemaakt heeft, blijkt
uit zijne dichterlijke biecht :
„I:1w blik was noordstar voor mijn ziel :
„Kompas op d'oceaan ;
„Een vuurbaak der verdoolde kiel
„Bij 't bruisend golvenslaan.
” 'k Was haast in eigen drift gestikt,
„Uw hand hield mij omhoog !
,Uw vriendschap heeft mij meer verkwikt,
„Dan watertoog bij toog."

Zeer eigenaardig vooral was de brief, waarin De G é n e s t e t
zijne dichterlijke hulde aan den Zwolschen rector toezond :
Amsterdam, 11 September 1847.
,,WELEDEL ZEER GELEERDE HEER !"

,,De hersens in mijn duiz'lend hoofd,
,Met Algebra en Grieksch doorstoofd,
„De vingers gansch bevuild met inkt,
„Van 't worteltrekken half verminkt ;
„De Borst beklemd, het hoofd op zij ;
,En warsch van alle rijmlarij,
„Het brein van sense en nonsense vol, —
„Zoo stoomde ik heen, naar 't dreigend Zwol !
1) Mededeeling van den ongenoemden beoordeelaar van „d e B o e k e n der
rige maand" in „d e(n) Gids," 1878. IV, 617.
2) In zijn gedicht aan den rector Thiebout noemt hij zich :
,Een vroolijk kind van zestien jaar."
Het is moeilijk te zeggen, waarom de dichter zich een jaar minder toekent,
dan hij telde. Om in den zomer van 1847 zestien jaren te tellen, had hij in
November 1830 geboren moeten worden. Dit geschiedde evenwel in 1829. -Crit
ijdelheid deed hij het zeker niet. Misschien geschiedde het nit metrische
behoefte, daar het woord zeventien eene syllabe te veel had. — Zie echter
hierover later.
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„Maar anders, anders keerde ik weer,
„Nu niet beroerd of bauzig meer,
7,Maar zorgloos, jong en blij en vrij
„Ontboeid, ontgloeid voor Poezij
„'k Liet ginds die gruw'lijke Algebra,
„lieer Kroon, als een cadeautje na,
„Maar bracht, ver van de Zuijerzee
„Een heir van zoete liedjes mee

„Maar toch nimmer heb ik zoo gauw en zoo prettig een vers
„gemaakt, als 't hier ingesloten „Souvenir."
„Ach, ik bid u, Gij hebt toch niet gedacht, dat ik mijn
„b e I o ft e vergeten was . . . ik zou 't waarlijk van dat idee alleen
„op mijn zenuwen kunnen krijgen. Neen ! die belofte te vervullen,
„was mijn eerste werk, mijn eerste behoefte, toen ik weer, in
„vrede, op mijn delicieuse kamer zat en mijn dichtbestoven
„portefeuille voor den dag had gehaald. Ik verzoek u daarom
„den datum onder het vaers niet voor poetisch te houden. De
„reden, dat ik het nu pas, naar „overdierbaar Zwol" zende, is
„deze, dat ik vernomen had, dat Gij niet in Zwol, maar op reis
„waart, en niet voor het einde dezer week zoudt terugkeeren.
,,,,Nonum prematur in annum" dacht ik, laat het dan nog maar
„een dag of acht liggen ! misschien — neen stellig ! zal er nog
„wel het een of ander aan te veranderen zijn. Ondertusschen
„heb ik geleerd, dat elke verandering geen verbetering is —
„althans niet in verzen van dezen aart, die men met verbeteren
„of liever veranderen, totaal zou verknoeien.
„Ik feliciteer u met den afloop van het Staats-examen.
„Die felicitatie komt redelijk laat — maar ze is toch niet
„minder hartelijk. Och, ik kan me zoo klaar voorstellen, hoe
„ijselijk vervelend dat moet geweest zijn — dertig dagen lang !
„Waarlijk nu moogt gij ook wel dertig dagen gefeliciteerd worden !
„ergo komt mijn gelukwensching niet te laa t. En nu zeggen
„ze nog, dat ik mathesis moet leeren, om helder te kunnen
„redeneeren !
„Goddank dat ik geheel en al van die liefhebberij ben verlost!
„Ik ben verleden ziek geweest, ik verveelde mij razend — maar
„ik smaakte toch een negatief geluk, bij het idee, dat ik nu
„nooit meer Algebra zou hebben te werken I Vertel het s. v. p.
„toch- niet aan Prof. Enschede, die mij gezegd heeft : „Studeer
„je de Gelder nog eens braaf." Arme de Gelder ! ik zal u zijn
„sort" maar niet vertellen. Vindt Gij al mijn geschrijf niet
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„vreeselijk laf en vervelend? Dit is een tusschenzin, uit het hart
„gevloeid. Nu heb ik U nog jets te vragen. Ik weet niet, of
„Gij w e e t, dat ik wel eens de arrogantie heb gehad het een
„en ander te laten drukken 1). Scheltema kon het u verteld
„hebben — mag nu ook dit vaers gedrukt worden — of hebt
„Gij het 1 i ever niet ? Ik wou wel maar ik onderwerp mij
„volkomen aan uw wil. Ergo — ergo, — ach, ik durf haast
„niet zou ik van u een paar regels in antwoord — mogen
„verwachten ? Mijn hart klopt van angst, terwij1 ik die pedante
„vraag doe en ik vraag wel duizend maal verschooning!
„Alles wat ik van nu aan uit mocht geven ('t zal wel niet
„veel en niet veel bijzonders wezen) zal ik zoo vrij zijn U cadeau
„te zenden. Ik mag toch wel? — Maar mijn papier raakt vol,
,,al keuvelende. Ik moet mij reppen, om U nog eens duizend„maal dank te zeggen, duizendmaal excuus te vragen, mij dringend
„in uw vriendschap aan te bevelen; om U te verzoeken, of ik
„spoedig nog weer eens een epistel schrijven mag? — om ook
„Uwe echtgenote, die mij zoo allerhartelijkst heeft ontvangen,
„nog eens recht hartelijk dank te zeggen. Ik eindig met de
„hoop, dat nevensgaand versje U aangenaam wezen zal, schoon
„het ook alleen zijn geringe waarde erlangt van het dankbaar,
„oprecht liethebbend hart, waarmede het U wordt aangeboden door
WelEdel Zeergeleerde Heer I
„Uw bereidwillige dienaar,

„P, A. DE G ENESTET.
„Adres: ten huize van den Heer J. A. Kruseman,
„Keizersgracht, bij de Huidenstraat.” 2)
1) 0. a. ook „Het penningske der Weduwe," van 2 Juni in den
„Muzen-Almanak" van 1847.
2) Deze brief is het eerst medegedeeld door den heer J. van Loenen
Martinet — ter gedachtenis van den 25-jarigen sterfdag des dichters —
in „E igen Haar d," 1886, No. 27 (Juni) bl. 332-334. Het origineel is in
het bezit van M r. J. T h i e b o u t te Zwolle. Bij de uitgaaf van het vers
aan den rector T h i e b o u t in de „Eerste gedichten" (1851) heeft de
dichter eenige lezingen veranderd. In plaats van :
„Een vroolijk kind van z estien jaar"
had hij achttien jaar geschreven. De heer Van L o en en Martinet merkt
te recht op, dat dit dichter bij de waarheid zou geweest zijn, en vraagt of in
dat zestien eene kleine ijdelheid mocht schuilen ? Het woord z e v e n t i e n
paste niet in het metrum, dock het woord kind paste ook niet bij achttien,
zoo kwam de poeet tot zestie n.
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Toont deze brief welk eene dankbaarheid den jonkman bezielde
voor de heusche behandeling te Zwolle ondervonden, hij schildert
tevens op eigenaardige wijze zijn karakter en gemoedstoestand.
De brief aan de gouvernante te Barneveld openbaarde het echt
Hollandsch vroolijk karakter van den knaap. Luimige zetten,
kleine plagerijen zijn hem lief — preeken van vijf kwartier een
gruwel. De brief 'aan den Zwolschen rector verraadt, dat hij
„boven alle tijtcortinghe de soete poesye heeft uitverkoren" —
als een vroeggestorven dichter der zeventiende eeuw heeft gezegd.
Het is hem een genot op zijn „delicieuse" kamer verzen te
schrijven. Hij heeft een hekel aan mathesis en algebra, en heeft zelfs
zijn De Gelder in het vuur geworpen. Dat hij al eenige verzen
mocht doen drukken is een feit, 't welk hij niet onder stoelen
of banken steekt. Hij denkt er reeds over, het vers aan den
heer Thi eb out hier of daar te plaatsen, en vormt zich misschien
de voorstelling van een bundel eerste gedichten.
Wat de verzen betreft; die v66r den zomer van 1847 geschreven of gedrukt zijn, men heeft geene ruime keus, daar
hij in 1846, behalve een reeds genoemd gedichtje voor den
„Mu z en - A 1 m a n a k" (1847), bij eene schilderij van zijn oom
K r u s e m a n, niet anders voltooide dan : „M or g e n is m ij n
Dichter jarig. Een lied aan Mr. J. van Lennep, in den
nacht van 24 Ma art 1846" — „Kritiek," 16 Maart 1846"
— en „Aan deHollandschejongensvanHildebrandt,"
Juli 1846.
Het behoeft niet verzwegen te worden, dat deze eerste proefnemingen van het — in waarheid — zestienjarige, vroolijke
kind niet ongunstig afsteken tegen gedichten van lateren datum.
Zijne hulde aan Van L en n ep en Beets bewijst, hoe hij het
gezonde, nationale element in beiden erkent en liefheeft. Hij
toont, dat hij gelezen heeft al, wat de eerste van 1824 tot 1846
schreef, en bewijst, hoe goed hij z ij n dichter verstaat.
Eene zeer geestige gedachte vormt den grondslag van het
gedicht. Verschillende hoofdpersonen uit de „Nederlands c h e
Legenden," uit „Ferdinand Huyck," uit „De Roos van
Dekema," uit „Brinio," uit „S a ffo," treden juichend op,
om „hun" dichter te prijzen, en noodigen „het vrolijk kind van
zestien jaren" een loflied voor den meester aan te heffen. Zeer
in het oog vallend is de luimige boosheid tegen „de(n) Gids"
door Br in i o getoond:
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„'k Zal den „blauwen Beul" vertrappen,
„met zijn heele santekraam,
„Durft hij nog een haatlijk vlekje
werpen op zijn diehternaam."

„D e G id s" vloeide van 1837 tot 1846 niet over van lof voor
Van Len n ep' s verzen en proza, en De G é n e s t et heeft een
oogenblik ondervonden, dat men dezen lof aan Vader Va n
L en n ep niet onder zijne goede werken telde.
Zijn geestdrift voor Hildebrand's „Hollandsche Jong en s" is de geestdrift van den schoolknaap, die zich opwindt tot
eene vrij zonderlinge ontboezeming tegen „ridderlijke jeugd" ten
voordeele van de kinderen des yolks 1). Het is evenwel duidelijk,
dat De Genes tet in aanleg en smaak punten van overeenkomst
bezit met Hildebrand. Dat hij in Hildebrand's schuitje
roeide en hem voorbijvoer, gelijk B us ken Huet schreef 2),
schijnt mij meer als aardigheid van een geestig man dan als
ernst van een gewetensnauw beoordeelaar te moeten worden
begrepen.
Beets en De G é n es t e t mogen als dichters vergeleken
worden. Beiden hebben Ru ck e r t vertaald, beiden hebben
uitgemunt in het genre der „onderonsjes," beiden hebben aan
de inspraken van het ouderhart veel schoons ontleend — doch
hier houdt de vergelijking op. De Génestet heeft alleen in
zijne voorlaatste periode het genre der „onderonsjes" gekozen,
Beets bleef er steeds meester in. De Gen e s t et spreidt zijne
dichterlijke kracht het beste ten toon in zijne humoristische,
verhalende gedichten, Beets heeft maar eenmaal van dit genre
de proef genomen. 3) Beets heeft zijne jeugd in ongemeen hoogromantische stemming doorgebracht, De G é n e s t e t ademde in
geheel andere lucht.
1)

„voor ons geen ridderlijke jeugd,

„Bij hen geen heul of heil te zoeken,
„Uws adels diep gezonken kroost,
„Wier wufte lippen Holland vloeken,
Wier fletse wang voor Holland bloost !
„In 't yolk alleen is Neerlands hope
„Hun kindren zijn nog niet ontaard .."
2) Busken Huet, „Litterarisehe Fantasien en Kritieken,"
II deel. (Arnhem D A. Thieme 1868). Haarlem, Tj eenk Willin k, 1881,
bl. 206.
3) In „de Maskerade."
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Doch voordat hier over dit vraagstuk een laatste woord kan
gezegd worden, schijnt het raadzaam eerst den jongen dichter
aan den arbeid te bespieden.

II.
Met het najaar van 1847 werd hij ingeschreven als student
aan het Athenaeum Illustre. Eigen keus had zijne bestemming
bepaald. Hij behoorde tot de Remonstrantsche Broederschap,
en verlangde, na zijne studien aan het Seminarium te Amsterdam
te hebben voltooid, eene plaats als predikant bij eene Remonstrantsche gemeente te bekleeden. Sedert zijne kindsheid had hij
naast blijde neiging tot levensvreugde een echt godsdienstig
gemoed geopenbaard. Deze beide trekken van zijn karakter
smolten saam onder invloed van zijn kunstenaarshart. Bij dezen
knaap, bij dezen jonkman, had de begeerte, om elken machtigen
indruk, van de natuur of de menschen ontvangen, op dichterlijke
wijze uit te spreken, reeds zeer vroeg wortel geschoten. De Barneveldsche gouvernante had dit opgemerkt, toen P et e r nog den
blauwen kiel der schooljongens droeg. En zoo had hij zeer
vroeg de groote vraag naar zijne bestemming in de maatschappij
geheel uit een dichterlijk oogpunt willen beschouwen, en scheen
hem het predikambt in de eene of andere Remonstrantsche
gemeente het meest poetische ambt, dat hij met zijn warm godsdienstig hart zou kunnen vervullen.
Zijne beide eerste studiejaren waren aan oude letteren gewijd.
Da v id j a cob van L e n n e p vierde den 19 den November 1849
den dag, waarop hij voor eene halve eeuw het professoraat aan
het Athenaeum aanvaard had. Van zijne lessen kon De G é n e st et Been grooten indruk meer verkrijgen; des te meer neigde
hij het oor naar de lessen van J o ha nn es B o s s c h a, die met
grooten smaak den „O ra to r" van Cicero, de satiren van
Juvenalis, en de „Phoenissae" van Euripidestoelichtte I).
Jammer, dat eene ernstige ongesteldheid dezen voortreffelijken
hoogleeraar verplichtte zijne lessen na de zomervakantie van
1849 te staken 2).
1) Zie de „S e r i e s Lectionu m" van het Amsterdamsche Athenaeum in
den Studenten-Almanak voor 1849.
2) „Vervolg der Korte Geschiedenis van het Athenaeum
Illustr e" in den Amsterdamschen Studente n-A lmanak voor 1850, bl- 57-58.
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De Genes t e t mocht met zijne eigenaardige vlugheid Latijnsche
oratoren en Attische treurspeldichters kunnen lezen, er waren
andere dichters, die tot zij n hart spraken. In 1848 en 1849
heerschtte er in academische kringen een nog altijd naijverige
liefde voor de classieke letteren, en werden studenten, die aan
moderne letteren „deden," met onheilspellende blikken waargenomen. De Gan es t e t 's uitvoerigste biograaf verhaalt, dat
hij zelf op een feest door Prof. Abraham des Am or i e van
der H o e v en gegeven — ter gelegenheid van De Gdnestet's
verloving — een dronk uitbracht op de nieuwere letterkunde,
welke door D e G é n e s t e t met geestdrift beantwoord, en door
Des A m o r i e van der Ho e v en niet werd tegengesproken r).
Dezelfde verhaalt, dat er een „groot gegraveerd" portret van
Lord Byron op De Gen es tet's studeerkamer hing, dat deze
Heine liefhad, dat hij Alfred de Musset, Victor Hugo,
Lamartine en Barbier las; dat hij Rti ckert,Dingelstedt,
en G o e t h e vereerde 2). Tot onze landgenooten overgaande
vernemen wij, dat hij H u y g e n s stelde boven H o o ft, en Cats
boven V o n d el 3.) Wat de tijdgenooten betreft, weten wij reeds,
dat Van L en n e p zijn dichter was, en daarom dient niet verzwegen, dat hij een groot zwak had voor Da Cost a, blijkende
uit den prozastijl en de voordracht van De G é n e s t e t 4). De
jonge dichter kwam bij Van L e n n e p en Da Costa aan huis,
en beyond zich reeds in de eerste jaren van zijn studententijd
to midden der voornaamste en talentvolste letterkundigen van
Amsterdam. Hij gold voor een jongmensch van groote verwachtingen op achttien- en negentienjarigen leeftijd. Als jong
kunstenaar was hij al zijne makkers ver vooruit, niet alleen door
zijn eigen uitmuntend werk, maar ook door zijne kennis en
belezenheid in vaderlandsche en uitheemsch e dichters. Beets
en Ter Haar stonden hoog bij hem aangeschreven, 5) — loch
den krachtigsten indruk ontving hij van Heine en B y r o n.
1) Tiel e, t. a. pl. bl. 9.
2) Tiel e, t. a. pl. 9, 10.
3) Dit laatste blijkt alleen door een citaat uit „F antasi o" van twee regels
en een slotmoraal in drie strophen aan het eind van dit gedicht. Mij dunkt,
tot bevestiging van deze voorkeur — Cats boven V o n d e 1 — ware een afdoender bewijs niet onwelkom geweest.
4) Tiel e, t. a. pl. bl. 11.
5) Tiel e, t. a. pl. bl. 11.
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In 1847, 1848 en 1849 ging liefde voor Byron en Hein e
bij ons jong Holland gepaard met meer oordeel en minder opgewondenheid, dan in het tijdvak van 183o tot 1835. Van bleeke
wangen en slapelooze nachten kwam niets meer in, vooral bij
De Gene s t e t, wiens echt Hollandsche opgewektheid en blijde
zin zich paarden aan een scherpen blik voor het belachelijke
der aesthetische overdrijving van, der aesthetische dweperij met
letterkundige schoonheid. Een ding echter liet hij zich niet
ontrooven. Hij gaf zich met hartstocht over aan zijne kunst,
hij leefde alleen voor zijne verzen. Hij heeft van bezadigde
oudere vrienden dikwijls moeten hooren, dat deze al to gloeiende
geestdrift hem schadelijk zou worden, dat hij v66r zijn tijd
verlept zou zijn en versleten, dat hij zichzelven en zijne gezondheid in gevaar zou brengen.
Op al deze bedenkingen heeft hij in 1849 geantwoord met een
fraai vers: „Vriendenraad en Dichtersantwoord" 1),
waarin het met Da C o s t i a a n s c h e geestdrift heet:
„Uw raad is welgemeend en hartlijk, braaf en trouw,
„Een klein gebrek alleen bederft hem in mijn oogen:
„'t Is onzin, onzin!
Ach, onzinnig waar' mijn pogen,
„Schoon ik, met hart en ziel, hem leidzaam volgen woil.
„O boei mijn veder, boei mijn tong, ontsteel de zangen
„Der dichtren aan mijn oog, en wees, uit liefde, hard —
„Vergeefs daar gloeit een lied in 't tintlen van mijn wangen!
,,Het klinkt in 't kloppen van mijn hart!
„'t Is mooglijk, dat de kunst des levens krachten slope,
„'t Is mooglijk dat de geest het lichaam ondermijn',
„Laat de engel van mijn lied mijn stervensengel zijli!
„Ik kreeg, ik heb haar lief, als de engel mijner hope!
„Haar ademtocht bezielt mijn leven, als mijn luit;
„Zij spreekt van troost en liefde in meer dan aardsche toners,
„Als de Evangelieleer komt ze in de harten woven,
„Ik min haar als de knaap zijn bruid!"

Weinig dacht de van leven en levenslust tintelende jonkman,
dat hij een sombere voorzegging over zijne toekomst had uitgesproken in den regel:
„Laat de engel van mijn lied mijn stervensengel zijn!"

1) „Eerste Gedichten" (uitg. Tiele) bl. 112-114.
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Hij jubelt uit voile borst in ditzelfde jaar (1849), als hij des
zomers in de vakantie buiten te Bloemendaal of in de duinen
bij Haarlem aan de zijde van zijne aanstaande bruid, mejuffrouw
Henriette Bien fait, mag ronddwalen. Met trillende stem en
een vochtig oog getuigt hij :
„Ik ben gelukkig als een kind en dwaas en stout,
„Ik durf weer veilig van het leven alles hopen !
„Het morgenkoeltje waait mijn opgeruimden geest
„Zoo vroolijk wakker met de bloemen in de dalen !
„Mij kwelt een kwaal, die slechts van rozengeur geneest,
„Een heimwee naar de lucht en zuivre zonnestralen!" 1)

Mocht het schijnen, dat de student De G é n es tet zich vooral
buiten de kringen zijner kameraden als een zeer merkwaardig
jonkman onderscheidde, in de werkelijkheid was hij echt student,
al mocht een tengere lichaamsbouw, een al te prikkelbaar zenuwleven hem verbieden aan de „gloeiende" symposien zijner makkers
geregeld deel te nemen. Toch stelde men hem op hoogen prijs.
Reeds in 1848 benoemde men hem tot questor van den Senatus
Veteranorum der Remonstrantsche studentzn en tot redacteur
van den Studenten-Almanak. Beide betrekkingen bleef hij in
de jaren 1849, 185o en 1851 bekleeden.
Beter redacteur dan De Genestet kon het Amsterdarnsche
studentencorps niet wenschen. Alleen de student E. H. s'Jacob
kwam hem in aesthetischen smaak en belezenheid nabij. Beiden
hebben nauwlettend zorg gedragen voor de samenstelling van
den almanak in deze trits van jaren, terwijl de studenten P.
Bruyn en J. T. Buys hun in de jaren 1849 en 185o bijstonden.
De G é n e stet is mild met zijne verzen. In den Al m an a k
van 1849 geeft hij eene vertaling naar zijn vriend Ruck ert
(bl. 67), een „Epicurisch feestgezang" (bl. 68), en nog
drie gedichten, getiteld: „G el o o f" (bl. 86), „Ala rmis ten"
(bl. 96) en „S choon he id" (bl. 99).
Zeer knap is de factuur van het jolig lied: „Epic urisch
fees t g e z a n g," een gedicht van 1847 in den allereersten jubel
van het pas begonnen studentenleven op het papier geworpen 2)
— knapper nog de uitstekend geslaagde satire „A la r mis t e n,"
1) „Eerste Gedichten" t. a. p. bl. 121.
2) Herdrukt zonder variant in de „E erste Gedichte n" t. a. pl. bl.
159-161.
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in Augustus 1848 onder' den indruk der staatkundige en maatschappelijke gebeurtenissen geschreven. Een negentienjarig student
zegt het, en nog zeg ik het hem gaarne na :
„Ook ik beken het garen :
„Wat onze tij den baren,
„Is ver van amuzant.
„'t Is vreeslijk en 't is ijselijk,
„'t Is schriklijk en afgrijselijk .....
„En ik heb ook het land !
„Maar 't ergst van alle plagen
„Zijn toch in onze dagen
„Die kennissen van JoB !
„Het zijn je die meneeren,
„Die steeds jeremieeren,
„Die altijd lamenteeren
„En 't weinig goeds negeeren,
„En eeuwig redeneeren
„Als kippers zonder kop !" 1)

Men verwijte den jongen zanger zijn optimisme niet De Amsterdamsche studentenwereld had er hem lief om en droeg hem
op de handen. Dit bleek bij het verschijnen van den Alman ak
van 1850, waarin zijne twee verzen: „Een liedj e a an een
j ong student" (bl. 65) en „Kritiek" (bl. III) de algemeene
goedkeuring wegdroegen. Zijn mede-student Ti el e, later zijn
biograaf, sprak er in 1869 nog met lof van 2). Het studentenlied
1) Opgenomen in „E er ste G e di chte n" t. a. pl. bl. 108-111. Met
varianten. In den A lm an a k staat :
„Die laat zijn vrouw verhong'ren,"
en in de uitgaaf van Tiele:
„Die laat zijn kroost verhong'ren."
Een geheel couplet is vervallen. In den Al m an a k stond :
„Met al die bleeke neuzen,
„Die al to serieusen,
„Die lafaards zonder tal ,
„Met al die alarmisten,
„Die om de glorie twisters,
„ Wie 't ergst voorspellen zal.—"
en in de uitgaaf van Tie 1 e is dit couplet weggelaten als minder geslaagd.
In het laatste couplet geeft de A 1 m anak „nieeren" — de latere lezing
„negeeren."
2) T. a. pl. bl. 13.
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dateert van 1849 (November) en „K ritiek" is op nog jonger
leeftijd gedicht (16 Maart 1846). Het eerste is frisch en flink,
het tweede wat al te hoogdravend a la B a r b i e r, schoon er uit
blijkt, dat in 1846, gelijk nu, reeds critiek werd geoefend, die
„als een half ontzinde,
„Een heks, in wie Been kind gelooft,
„Met schele blikken loert of rondtast in den blinde,
„Een schaamtloos naam en eere rooft !" 1)

Maar zijn beste verzen gaf de student De Gene stet in den
A 1 m a n a k voor 1851. Hij was nu voorzitter der redactie en
schonk vier gedichten aan het jaarboekje. Drie er van zijn
slechts middelmatig : „A a n m ij n v r i e n d Mr. E. H. s'Jaco b.
Naar Batavia vertrekkende. Ter herinnering" (bl. 63),
„Het Land" (bl. 78), en „De Humorist" (bl. 135) 2), maar
het vierde : „HET SCHOTJE " (bl. 156-163) is beroemd geworden.
leder kent en weet wat het schotje is geweest in het kleine
gebouw van het voormalig Amsterdamsche Athenaeum. De
dichter heeft het zelf verteld in de inhoudsopgaaf van zijn bundel
„Eerste Gedichten."
De afscheiding der professoren van het Athenaeum en die
der Seminarian moest vooral den jongen Remonstrantschen
student tegen de borst stuiten. Het beginsel van verdraagzaamheid — de kostbaarste parel in heel den schat van wijsgeerigchristelijke denkbeelden der Remonstranten — deed hem toornen
tegen het schotje. Het gedicht was van 185o en strekte den eenen-twintigjarigen student tot hooge eer, daar het schotje korten
tijd na het gedicht werd weggeruimd.
Intusschen wie meent, dat De G é n e s t e t de voile maat gaf
van zijne dagelijks zich stouter ontplooiende dichtkracht, bedriegt
zich. Het beste, wat hij voltooid heeft in het tijdvak van 1847
tot 185o, bleef verborgen in zijne portefeuille — in eerste plaats:
„F a n t a s i o," geschreven in 1847 en 1848, bestemd ter voordracht
in de Hollandsche Maatschappij van fraaie Kunsten en Wetenschappen te Amsterdam, te Rotterdam en elders en in de tweede
plaats: „De Sin t-Nikola a sa v ond," geschreven in 1849, en
1) Beide zijn opgenomen in „E e r s t e G e d i oh ten," het laatste vers met
varianten, die verbeteringen zijn.
2) Alle Brie in „E erste G e d i c h t e n," de beide eersten met noodige
verbeteringen.
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eerst in 186o waardig gekeurd, om in den tweeden druk der
„Eerste Gedichten" te worden opgenomen.
Deze beide meesterstukken, die al wat hij v66r 1850 schreef,
en veel van wat hij na dat jaar in 't licht gaf, in de schaduw
stellen, dagteekenen dus van zijn i8 de , 19 de en 20ste jaar. Zeker
overdreven eerbied voor het decorum belette hem, nadat hij de
toga der predikanten had verworven, met deze bevoorrechte
kinderen van zijne jonge luim voor den dag te komen. Hij
spaarde ze daarentegen voor de mondelinge voordracht, en liet
ze alleen in beperkten kring hooren. Vandaar het verschijnsel,
dat „Fantasio" en „De Sint-Nikolaasavond" minder
populair zijn geworden, dan beide verdiend hadden. .1)
De gronden, door De Genes te t in de voorrede tot den eersten
druk der „Eer ste Gedichten" in 1851 voor dit achterhouden
van het beste te berde gebracht, zijn niet van gezochtheid vrij
te pleiten.
Hij beweert, dat hij alleen het Liedje „ui t het Land van
Kokanje" in 1851 uit zijn „Sint-Nikolaasavond" kon
losmaken, dat „niet alles wat goed is om te worden gehoord,
ook geschikt is om te worden gedrukt," dat hij vreest nu, „van
„hatelijkheden beschuldigd te zullen worden, waar eenmaal, zelfs
„de gestrengste toehoorder niets erger dan eene vroolijke dwaas„heid vernam.” Ten laatste maakt hij er zich met eene geestigheid
af, en belijdt, dat hij deze gedichten onderdrukte, „omdat" —
als hij zegt — „ik het veel amusanter vind te mogen hooren,
„dat het jammer is, dat die bewuste verhaaltjes ongedrukt blijven,
„dan te moeten vreezen, dat later een of ander gedienstige geest
„mij uit oprechte vriendschap de mededeeling doet, dat het
„toch eigenlijk jammer is, dat ze wel gedrukt zijn."
Dat hij evenwel aan zijn „Sint -Nik olaasavond" zelf eenige
waarde toeschreef, bleek uit „E en woord ten g el ei de van
den tweeden druk" der „Eerste Gedichten" (186o).Deze
voorrede is bijna geheel door eene pleitrede voor het aanvankelijk
verworpen gedicht ingenomen. Hij erkent, dat de bezwaren
tegen de uitgaaf door den tijd zijn opgelost, dat zijn werk geene
andere beteekenis heeft dan :
1) De beide gedichten zijn voor het eerst in 1869 door Busk en Huet
(Nieuwe Litterarische Fantasien,") Batavia, Ernst & Co., 1874
op hunne voile waarde geschat. (I deel, bl. 66-90.)
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n un gros rire,
„Gonfle de gaffe franche et de bonne satire !"
dat hij op gezag van anderen gelooft, voor zijn „Sin t - N i k o 1 a a sa v on d" een kleen, kleen plaatsje te mogen vragen op het gebied
der Nederlandsche Letterkunde, als „welgemeende proeve in een
„dichtsoort, die, zoover hij weet, ten onzent althans, nog niet
„door afschrikkende meesterstukken is vertegenwoordigd."
Het is jammer, dat hij zwijgt over „Fan t a s i o," want ook
op dit meesterstuk is ten voile toepasselijk, wat de auteur ter
aanbeveling van zijn „Sint -N ikolaasavon d" heeft gezegd.
„Fan ta sio" is de eerste proef van een klein humoristischsatirisch epos, waaruit eene echo van B y r on' s „Don Juan"
tot ons komt. Als dichter, wat het stoffelijke van de kunst betreft,
op bescheiden wijze Byron's gadelooze macht over taal, maat
en rijm navolgend, I) wijkt hij van hem of in de voorstelling
van personen en zaken. Byron staat als schilder van erotischen
hartstocht ver boven zijn jongen Hollandschen leerling, maar
deze wacht er zich met ernst voor, den cynischen spot en den
overmoed van zijn genialen Britschen meester te volgen.
Het gedicht begint met de schildering van een buiten, van
eene vroolijke groep jongelieden, die raketten. De dichter dweept
met raketten.
” 'k Mag graag den lichten bal, met opgewonden slagen,
„In 't dichtgelokte blond der lieve Partner jagen."

En hij gaat voort met de teekening van het raketten, alsof
hij reeds toen wist, dat eene kwarteeuw later Emile Zola eene
partij raketten zou beschrij ven („La C o n q uête de P l a s sans"
1873), gedurende welke zekere abbe Surin en zekere dames
Ra s t oil met het raket in de hand even behendig zouden heenen weerspringen als zijne jonge heldinnen.
Juist de heldin wordt door den jongen dichter met ongemeenen
gloed — en bier met onmiddellijke aansluiting aan By r on —
geschilderd. Dit getuigen de elfde en twaalfde strophe:
1) Byron's Italiaansch metrum, de o t t a v a rim a, wordt bij De Gene stet
niet nagevolgd, maar vervangen door eene zesregelige strophe met het rijmschema; aa, bb, cc, waarvan aa en cc, sleepende rijmen geven. De toon en
de geest der o t t a v a r i m a van Byron klinken echter in deze zesregelige
coupletten.
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„Ze is jong als de engel Gods, schoon als een bloeiend Eden,
„Rank — als een droombeeld nit een dichterlijk verleden ;
„Bekoorlijk — als een vrouw, die gij te laat ontmoet
„In 't leven, die wellicht uw lijden had verzoet,
„En, zoo ik 't wel versta, bij zooveel andre kreten,
„Moet zij Maria, of Marie, of Mary heeten I
„Marie ! geen reiner naam trilde ooit op dichtersnaren !
„Een naam dien 'k liefheb, sinds mijn eerste kinderjaren,
„De schoonste, die daar ooit van 's hemels bergen viel,
„Als honing voor den mond en balsem voor de ziel ;
„Een naam geschapen nit den lach der engelkoren,
„Om Bens der schoonste vrouw, der reinste toe to hooren." 1)

Dat de jonge dichter zijne letterkundige sympathieen niet
onder stoelen of banken steekt, blijkt uit de twee eerste regels
van de veertiende strophe:
Mijne trouwe Hoorders, ik beging hier plagiaten,
„Een van Barbier, 66n van Lord Byron, — wie kan. 't laten"?

terwijl hij Byron's regel :
,,I have a passion for the name of „Mary" " —
herhaalt in de vijftiende strophe:
„k Belijd u graag mijn schuld, al ware 't op mijn kniee,
„Maar 'k heb een passie voor dien eernaam van Marie !"

Zeker mag ik de kleine fabel van „F a n t a s i o" bekend achten :
den vurigen hartstocht van F a n t a s i o voor de bevallige Marie,
zijne poging om een volant met een briefje in het open venster
zijner schoone te raketten, en voorts, hoe die volant bij ongeluk
vlak voor 't ledikant der Fransche gouvernante terechtkwam,
en welke vreeselijke gevolgen daaruit ontstonden. Het is zeer
duidelijk, dat de dichter om den inhoud van zijne vertelling
1) Vergelijk „D on Juan" Canto IT, strophe IV.
„I have a passion for the name of „Mary,"
„For once is was a magic sound to me ;
„And still it half calls up the realms of fairy,
„Where I beheld what never was to be ;
„All feelings changed, but this was last to vary,
„A spell from which even yet I am not quite free."
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weinig geeft, maar met des te meer vroolijkheid zijne luim botviert, en allerlei invallen in de fraaiste verzen ontboezemt.
Op Byron komt hij herhaaldelijk terug. Zijn held Fanta s i o
heeft reeds „op moeders knie" Lord Byron gelezen. En dan
volgt eene apostrophe, waarin hij eerst de geestdrift van zijn
knapenhart schildert :
„Wie, lien uw starre blik niet diep in 't harte schokte,
„Uw jonge wanhoop niet verteederde en verlokte,
„Erw Grieksche lauwer niet misleid heeft en verrukt,
„Schoon met den doorn der Pijn, in 't bleek gelaat gedrukt?
„Wie had de Tering niet, die u de ziel doorgriefde ?
„Wie had de Mary niet, op wie zijn Jeugd verliefde ?" —

om later, na bekend. te hebben, dat hij eene pooze de menschen
gehaat en de halve wereld getart heeft, de geschiedenis zijner
genezing van het romantisch pessimisme aldus schertsend te
vertellen :
„O sinds ik eenmaal, toen 'k van kiespijn half creveerde,
„Mijn eigen ideaal, uit wrevel, dissekeerde,
„Held van mijn zwarten Tijd, wat bleef, wat werd er van?
„Hoe leek mijn Lucifer een spleenzieke Engelschman ! .
„Het martlaarskroontje glee geleidlijk van mijn lokken,
was aan d' invloed van mijn boozen geest onttrokken."
„En

De les, door den achttienjarigen dichter aan zijn pessimistische
tijdgenooten gegeven, schijnt nog niet geheel verouderd.
,De knaap, hij buigt niet graag voor 't koel, gezond verstand ;
„'t Zijn maar drie woorden, om te zeggen : 'k Heb het Land !
„Goed staat het, als een snor, op 't Leven wat te vloeken,
,In alles Bitterheid en Ridikuul te zoeken •
„Maar met een kalm gelaat, vergevende en tevreden,
„De wereld, als de school des Levens, in te treden

.

,That is the question !"

Toch had De G e n e s t e t ook zijne grieven en wel inzonderheid tegen „de(n) G i d s," onder welks redacteuren hij eerlang
zijn beste vrienden zou tellen. Bij de teekening der eigenaardigheden van zijn held Fantasio zegt hij tot tweemaal toe :
,En geestig al s — de (lids — in lang vervlogen dagen,
„Ja, jolig als de Gids, toen hij nog jong student was !"
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en dan volgt in de twee-en twintigste strophe eene vermakelijke
inzegging:
„O, Gids! — dit en passant — van waar zoo duf en de ftig?
„Waar bleef uw jonge jeugd, zoo bruisend en zoo heftig,
„Vol spes, vol vuur en vol genie ! Zeg kreeg je een kwaal,
„Of is 't nu zooals 't hoort, beleefd, professoraal ?
„Ampart je deftigheid ! een sprongetje, uit je toga !
„Tracteer je vrinden weer op zoeten wijn en Noga 1"

Dartelend, spotziek, vlug als water, vloeien de verzen in
„F ant a s i o" een feest voor 't oog, die ze leest, voor 't oor,
die ze hoort.
Geheel hetzelfde moet getuigd worden, en zelfs met meer
klem, van zijn „Sint-Nikola as a von d," door hem — als
gezegd werd — in 1851 niet toegelaten tot zijn bundel „E erste
Gedic h ten." De vlugge, beweeglijke rhythmus van „F antasio"
komt terug 1), de opgewekte toon, zich uitend in den uitroep :
„mijn lied moet vroolijk zijn,
„Breng peper aan en zout, o Muzen ! geen venijn"

verlaat hem geen oogenblik, maar de samenstelling van het geheel
is zorgvuldiger behandeld, het verhaal boeiender, belangwekkender.
Wederom is het overbodig den kleinen, ieder bekenden roman
hier te herhalen. Twee ouders, eene lieve dochter, een verliefde
dichter, zijn de hoofdpersonen van het drama. De vader aanbidt
ridderlint, aanbidt ridderkruis, en haat alle poezie. De vader
wil zijne dochter aan geen dichter geven, die met decoraties
den gek scheert. De moeder treedt op ;als de verzoenende genius,
terwijl ze den verworpen vrijer op Sint-Nicolaasavond voor den
Bisschop laat spelen, die eene verrassing voor den verbolgen
man meebrengt — het commandeurskruis van de Eikenkroon.
Slechts het vermoeden kan uitgesproken worden, dat de hier
behandelde anecdote op een historisch feit berust, daar de auteur
zoo bang is, dat men hem van „hatelijkheid" zal beschuldigen,
daar hij zoo lang aarzelt met zijn werk voor den dag te komen.
Doch historisch of niet, het tafereel in den „S in t-Nico1a a s a von d"
1) „De Sint-Nikolaasavond" is in Byron's (en Tasso's en
Ari os to ' s) maat, de otta v a rim a, geschreven. Aileen het rijmschema is
eenigszins gewijzigd en hier : aa, bb, cc, dd, met geregelde afwisseling van
staand en sleepend rijm.
33
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geeft een zoo juist beeld van het Hollandsch familieleven in een
deftig Amsterdamsch gezin, dat we als pendant alleen het koekplakken van Sint-Nikolaas bij bakker de G r o ot te Haarlem
kunnen voorstellen. Hildebrand schetst de Sint- Nikolaasdrukte
in een bakkersgezin te Haarlem, De G é n e s t e t brengt ons bij
eene patricische familie te Amsterdam. In de derde plaats komt
de oude beer S m i t s met drie schetsen van den Sint-Nicolaasavond, in eene kostschool, bij eene fatsoenlijke 'familie, die de
winkels bezoekt, en eindelijk in eene bewaarschool, waar de
bestuurderessen en beschermvrouwen zich met koude voornaarnheid over hare eigen voortreffelijkheid verheugen.
Van al deze genre-tafereelen schittert De Génestet's kunstwerk niet het minst door den fijn ironischen toon, als hij den
liefhebber der lintjes op het tooneel brengt, en door de weldadige
gemoedswarmte, waar het geldt zijne sympathieke heldinnen,
moeder en dochter, aan den lezer voor te stellen. En hoe gaarne
zeggen wij hem na :
„0 vrouwelijk vernuft, zoo onuitputlijk rijk,
„Zoo geestig en gevat, geen wijsheid u gelijk !
„Och ik geloof, men had zoo'n zotheid niet bedreven,
„Had men des Ridders kruis aan 's Ridders vrouw gegeven !
„'t „Virtus nobilitat" zou dan geen parodie.
„teen laster zijn geweest van wijsheid en genie . . . .
„En schoon al menigeen die stelling mij betwist heeft,
hou nog altijd vol, dat men zich hier vergist heeft !"

In het bijzonder mag de ingevlochten lyrische romance. „Ui t
het land van Kok an j e" met lof vermeld worden. De vlugheid, „de snelvoetigheid," van het rhythmus sleept den opgeruimden lezer of hoorder meé. Eene kleine opwelling van verstoordheid over zoo groote minachting voor achtbare ridderorden
wordt aanstonds verjaagd door de onweerstaanbare luim van
den vriendelijken dochter.
Luistert men nauwkeurig naar de drie eerste coupletten :
„Daar leefde — het sprookje schijnt waar op mijn eer —
„Een moedige, goedige Koning weleer;
„In zijn zalige jeugd
„Had de roem hem verheugd,
„Nu woonde hij stil in zijn land van Kokanje
,Hield veel van zijn yolk en nog meer van — champanje.
1) De mildheid van Koning Willem II gaf er aanleiding toe.
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„Aan tafel bij 't schuimen van d'edelen wijn,
„Met makke ministers aan 't geurig festijn,
„Sloeg hij dikwijls een ui,
„In een lustige bui,
„En schreeuwde, verrukt door de flesch, die hem lief was,
,,Dat de eerste minister een oolijke dief was !
„llij scheen met de heeren bepaald familjaar,
„Vaak zaten ze laat in den nacht bij elkaer,
„Met een eerlijken roes,
„In een heerlijken soes,
„En brachten het verder in snuggere zetten,
„Dan 't slimste, dan 't leepste der staats-kabinetten

• • •

luistert men — herhaal ik — naar dezen zang, dan valt
terstond in het oog, dat de dichter zich ongerust maakte over
zijne eigen stoutheid — daar hij het vermoeden wekt historische
personen op het oog te hebben gehad.
Misschien zou tegen het plan van D e Gen es t et 's roman
in verzen kunnen worden aangemerkt, dat de held, de dichter
tevens van het K o k a n j e 1 i e d, zeer onvoorzichtig handelde door
zijn aanstaanden schoonvader zoo diep te beleedigen; dat een
vader, hij moge zich zoo sterk vergapen aan ridderorden, als
hij verkiest, altijd als vader eener dochter, wier hart en hand
men heimelijk begeert, rechten bezit, die niet straffeloos kunnen
overtreden worden. De satirische overdrijving brengt den zanger
op den rand der karikatuur, en hier en daar zelfs er over.

Zoo openbaarde zich de dichter in den student De G é n e s t e t
gedurende het tijdvak wen 1847 tot 1852.
Wat hij in deze zelfde jaren deed, om zich te bekwamen voor
zijne bestemming, teekent zijn tijdgenoot en vriend C. P. Ti el e
in weinige, scherpe trekken. D e Gón est et sloot zich aan bij
den eenigen hoogleeraar aan het Seminarium der Remonstranten,
bij Abraham des Amorie van der Hoeven, „de(n) man,
die als redenaar de plaats had ingenomen van Van der Palm" 1).
De hoogleeraar behandelde den jonkman met onderscheiding.
„Zij waren elkander waard en verstonden elkander. Een dor en
„afgetrokken geleerde, een man, die louter voor de wetenschap
1) Tiel e, t. a. p. bl. 8.
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„leefde, zou voor den dichterlijken student niet dat geweest zijn,
„wat deze geniale redenaar, deze oprechte, hartelijke, vaderlijke
,,vriend voor hem geweest is" 1). Ook in den gezelligen omgang
vonden professor en student elkander terug. Bij de Dinsdagsche
theevisites zat De G é n e s t e t steeds aan de rechterzijde van
Van der H o e v e n, en ging hij alien voor in onbeschroomde,
vroolijke scherts.
De uitkomst zijner studien was niet, dat hij als aanstaand
kampioen voor de nieuwe richting in de wetenschap der Godgeleerdheid ten strijde trok. Eerst in latere jaren te Delft boeiden
hem de wetenschappelijke theologische vraagstukken van den
dag. Als student veroorloofde hij zich in enkele verzen een vrij
luchtigen toon, als hij over zijn vak sprak. „In deze wereld van
„moraal, kritiek en polemiek" voelde hij zich gansch niet thuis.
„Zij was voor hem niet gemaakt en hij niet voor haar" —
getuigt T i el e. 2) En deze voegt er terstond bij, dat het ook
later niet veel beter ging. Uitgenoodigd als predikant deel te
nemen aan de vergaderingen zijner theologische geestverwanten,
antwoordde hij : „Lieve vriend, ofschoon de Theses van dien
„aard zijn, dat ze iemand weg zouden jagen — ben ik wel
„gedetermineerd (de hoofdkwestie was het Determinisme) Dingsdag
„ten uwent te komen. Ik hoop, dat het colloquium wat minder
„stijf en deftig en langdradig zal wezen dan de vorige keer
." 3)
Intusschen verzuimde hij niet de verplichte examens of te
leggen en de gebruikelijke proefpreeken , „vijf of zes maal,
naar het gebruik bij het Remonstrantsche Seminarium" 4),
waarvan twee in 1851 5), te houden. In den nazomer van datzelfde jaar maakte hij een kort uitstapje naar Parijs 6). Bij deze
gelegenheid 7) maakte hij kennis met Victor Hugo en A 1 fr ed
1)
2)
3)

Tiel e, t. a. pl. bl. 8.
T. a. pl. bl. 12.
Aldaar, bl. 13.
Aldaar.
5) Zimmerman, t. a. pl. bl. 235.
6) Zimmerman, t. a. pl. bl. 235.
7) Zijn „L e v e n s b e r i eh t" in de Werken der Leidsche Maatschappij van
Letterkunde stelt de reis in 1857, hetgeen waarschijnlijk eene drukfout is.
Dit „L evensberich t" wordt aan Dr. A. Pierson toegeschreven door het
„G edenkschrif t" der Maatschappij (1867). Opmerkelijk is het, dat zoowel Pierson (30 Juni 1863) als Zimmerman (Augustus 1861) geheel
dezelfde bijzonderheden omtrent het verblijf te Parijs mededeelen, blijkbaar
door beiden uit den mond van De G6nestet opgevangen.
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de Mu s s e t. Veel wist hij zijnen vrienden meé te deelen omtrent
zijne ontmoeting met Al fr e d de Muss e t, aan wiens ziekbed
hij eene poos vertoefde. 1) Er zijn punten van overeenkomst
tusschen beiden. De Musset zou na deze ontmoeting nog zes,
D e G é n es te t nog tien jaren leven. De eerste telde een-enveertig, de laatste een-en-twintig jaren, maar beiden rnuntten uit
door die fijnheid van aristocratische gelaatstrekken, welke ieder
in het oog viel ; beiden bezaten jets elegants, dat aanstonds
behaagde; beiden konden met hun gesprek een geheelen vriendenkring urenlang boeien ; beiden verstonden de kunst verzen te
schrijven, die de dubbele schoonheid van eenvoud en fijnheid
naar den vorm vereenigden, mocht beider gevoels- en denkwijze
overigens ver uiteenloopen. Misschien staat de Fransche kunstenaar hooger als dichter dan de Nederlandsche, maar deze
wint het van gene, als men begint beider levensbeschouwing te
vergelijken. De Musset draagt het bestaan als een vloek, omdat
hij het leven zich als een gastmaal gedacht had, waar de Borst
niet te verslaan, de hunger niet te stillen zouden zijn, ondanks
duizendvoudig en tienduizendvoudig herhaald genot ; De Gene st et had het leven lief als eene kostbare parel, welke hij met
teedere zorg bewaarde, later als een kruis met rozen omwonden,
dat ondanks zwaren druk hem door zijne lieflijke bloemenpracht
bleef bekoren.
Men bedenke, dat Al fred de M u s set eene zeer sombere
jeugd heeft gehad, dat hij arm was, dat zijne gedichten hem
noch roem, noch belooning verschaften, v6Ordat het te laat was;
dat hij zeer terecht van zich zelven gezegd heeft:
„Ah ! malheur a celui qui laisse la debauche
„Planter le premier clou sous sa mamelle gauche !
„Le coeur d'un homme vierge est un vase profond :
„Lorsque la premiere eau qu'on y verse est impure,
„La mer y passerait sans laver la souillure,
„Car Pabime est immense et la tache est au fond." 2)

1) Z imm er m an zegt terecht : „Het moet een treffende tegenstelling zijn
geweest van Licht en schaduw, toen Peter de Genestet zat aan het ziekbed
van Alfred de Musset, en wij weten niet, aan welke zijde de verbazing bij
een blik in elkanders gemoedsleven het levendigst zal zijn geweest." t. a. p.
bl. 236.
2) „La Coupe et les Lévres." — Poêsies. I (1867, Charpentier)
p. 266.
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Toen De Genest et hem in 1851 zag, was hij de vroegere
schitterende jonge dichter niet meer. De voortdurende somberheid, spruitend uit overprikkeling en langzame verwoesting van
zijn zenuwstelsel door dagelijksch misbruik van absinth, maakte
hem schuw en bitter. Zijne vrienden zagen hem weinig 1). Hij
kwijnde langzaam weg. Wellicht heeft de schitterende blik uit
de donkere oogen van den Hollandschen dichter een straal van
Licht geworpen in de sombere ziekenkamer van Alfred de Muss et.
De traditie bericht niets omtrent de ontmoeting van De
G e nest et en Vi c t or Hugo. Deze was in September 1851
volksvertegenwoordiger en vurig republikein, in voortdurenden
strijd met den Prins President, die reeds den bezem gereed hield,
waarmeé hij in December de partij der eerlijke Fransche staatsburgers uit Parijs en over de grenzen zou drijven. Dit is zeker,
dat de jonge Hollandsche dichter zijne hooge ingenomenheid
met Victor Hugo bleef bewaren tot op het laatst van zijn
leven, daar hij uit den in 1859 verschenen bundel : „L a Légende
des Si êcl es" het fraaie stuk: „P au vres Gen s" koos, en
vertaalde onder den titel : „A r me V i s s c h e r s."
In 1851 trad hij tevens op als dichter voor het Nederlandsche
yolk door de uitgaaf zijner „E erste G ed ichte n.'' Eene ernstige
grief tegen het niet opnemen van het beste, wat hij bezat, en
zijne niet geslaagde verdediging dezer handelwijs in de voorrede
van lien eersten bundel, werd reeds door mij aangeroerd. Al
de reeds genoemde gedichten uit zijn knapenleeftijd en studentenjaren zijn hier bijeenverzameld. De geheele toon van het nette
bundeltje is een zuiver harmonisch accoord — de jonge dichter
heeft het leven lief, hoopt de kostbare parel van het verworven
levensgeluk rein to bewaren. De schaduw van het kruis der
rampen, die in aantocht zijn, is nog niet op zijn pad gevallen.
Zijn bundel is in December 1851 verschenen, en bevat — met
uitzondering van „Fantasio" en „De Sint-Nikolaasavond"
1) Maxime du Camp, „Souvenirs litteraires," Tome II (1883)
p. 341, zag hem voor het laatst in 1854 en teekende zijn portret aldus : „Il
avait alors quarante-quatre ans ; de sa jeunesse, de sa beaute passee, it n'avait
conserve qu'une admirable chevelure blonde que dorait le reflet des lumieres ;
le visage allonge etait amaigri ; des rides precoces accusaient les traits, le
front avait de la grandeur, mais la lêvre inferieure semblait amollie et donnait a I'ensemble une sorte d'expression d'hebetude ; la main, belle et soignee,
rassurait parfois les boucles de cheveux. Le costume, et surtout la facon de
le porter, avait quelque chose de suranne, qui sentait le vieux dandy."
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— de nieeste scheppingen van zijn zestiende tot zijn twee-entwintigste jaar. Al de rechters, die zijn werk beoordeelden
(Zimmerman, Busken Huet, Pierson, Tiele, Schaepman I), stemmen overeen in den lof voor den schoonen vorm.
Te erkennen, dat er ook zwakkere gedichten in dit eerste werk
voorkomen, is niet meer dan billijk. In „Louise de Coligny"
is weinig, dat zich boven het zeer middelmatige verheft, zoo
ook in „de Hertogin van Orleans." In de „Vervelende
Soirée" schijnen kleine historisch-letterkundige ketterijen op te
merken. De dichter denkt
„Aan de oude feestjes op het dierbaar Muiderslot —
.......... . „aan Tesselade's knie,
„Die bij 't ver]iefde vuur van 's Drossaerts poezie
„Barlaeus zachtkens stiet ...."

Dit alles is zuivere fantasie. De naam Tesselade kan een
drukfout zijn 2). Van de Barlaeaansche Tessela mag nimmer
Tesselade gevormd worden. Roemer, Vondel, Huygens,
Jan Vos, Tesselschade, Barlaeus zijn op het HoogeHuis
bijeen, 't geen vooral bedenking wekt, daar Roemer stierf in
het jaar (1620), — waarin Jan Vos geboren werd.
Het meest geslaagd schijnen mij de liederen, waarin de schoone
harmonieen van zijn denken en gevoelen het innigst samensmelten. De jonge dichter bezit een uitnemend helder oordeel,
zijn smaak is gezond, zijn gemoed is vroom gestemd. Geen
zweem van dweepzucht, in welke richting ook, spreekt uit zijn
woorden. Hij oordeelt met de helderheid van een volkomen
normaal ontwikkeld hoofd — en, schoon zijn lichaamsbouw
tenger, schoon zijne zenuwen bij al te forsche indrukken pijnlijk
aangedaan worden, van nevrose is geene spraak bij hem.
Onder zijne fraaiste liederen in dezen eerste bundel rangschik
ik het flinke „A an I e d e r e e n," met deze twee kernachtige
strophen:
„Als u het hart tot spreken dringt,
Zoo spreek !
„Maar wat ge spreekt, of preekt of zingt,
„Hou steek !
1)
2)

„D e Wachter," 3 jaargang, I deel (1873) bl. 58-66.
Ilitgaaf Tiele I. 115.
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,,Nooit rake uw bol, wat zeng of zied,
„Van streek !
„Kort, krachtig zij uw toast, uw lied
Uw preek."
„Geef, Meester in de Kunst, kritiek,
,,Maar wik !
,,En scherm niet voor uw eigen kliek,
„Of Ik !
„Ei, gun den dommen dwaas geen rust,
„Pik prik !
„Maar schreeuwt ge nit nijd, of luim, of lust,
Zoo — stik !"

In dezelfde geest onderscheidt zich zijn zang „Dagelij ksch
Brood,"
„Mijn brood is 't brood der bloeiende aarde,"

in het voile bewustzijn van levenskracht op zijn een-en-twintigste
jaar voltooid.
Bij de verschijning van de „E e r ste G e di chte n," troffen
hem sommige teleurstellingen. Hij toonde een brief van „een
onzer gevierdste" dichters (T o 11 en s) aan zijn vriend Tiel e,
welke brief hem geen anderen lof toezwaaide, dan „dat de vorm
zoo schoon was" 1). Maar erger ging het bij de „officieele"
critiek. De September-aflevering van d e(n) G id s" voor 1852
bracht een ongunstig oordeel van J o h. C. Zimmerman, die
weinige jaren tot zijn grootste bewonderaars zou behooren.
Zimmerman was in Maart 1852 tot de redactie van „d e(n)
Gids" toegetreden 2). De jonge vriend van P o t g i e t e r wilde
zijn ijver toonen. De G é n e s t e t had in zijn vers aan V a n
L e n n e p van den „blauwen Beul" gesproken, had in „F an ta s i o"
in het openbaar eenige verwijtingen tot den te deftigen „Gi d s"
gericht. Zimmerman was dus niet ingenomen met wat hij
als ongepaste aanmatiging beschouwde.
Zijne beoordeeling was verre van genadig. Het eerste verwijt
luidt : dat de „E erste Gedichte n" geene individualiteit,"
geen „karakter" vertoonen, geen bepaalden indruk nalaten. Het
is overbodig aan te toonen, dat het oordeel hier manker gaat
dan de kunst. De tweede grief luidt : dat de dichter „dwarrelt"
tusschen een meer ernstigen en meer jovialen, soms schertsenden
1)
2)

Tiel e, t. a. p. bl. 19.
Mr. H. P. G. Qua ck, „Joh. Zimmerman." Gid s, 1888, IV, bl. 188.
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toon, schoon zijn „meestal bevallige vorm" wordt geprezen. Ook
hier valt het moeilijk den keurmeester te steunen, die evenwel
— en terecht — scherp genoeg ziet, om een voortreffelijk gedicht
als „Dagelijksch Brood" te prijzen.Ook heeft Zimmerman
gelijk, wanneer hij zangen als „L o u i s e de Co 1 i g n y" en „d e
Hertog in van Orleans" minder geslaagd acht 1). Of hij
daarom recht had te zeggen : „Wij gelooven niet, dat de Heer
de Genestet in staat is karakters weer te geven of hartstochten
te beschrijven" — is zeer twijfelachtig, vooral als hij „Fa ntasio" en „De Sint-Nikolaasav on d" door den dichter
had hooren voordragen.
Verder oordeelt Zimmerman, dat de luimige gedichten in
den bundel „al te studentikoos" zijn, dat zij beter achterwege
„waren gebleven." Inzonderheid mishaagt hem het geestig gedichtje: „A la r m isten," en kan hij niet goed vinden, dat
in het laatste stuk van den bundel : „Vo ge 1 tj e s, die zoo v r o e g
z in g en, k rij gt de poes." iets onaangenaams aan de critiek
gezegd wordt. „Overmoedige uitdagingen," als deze, schijnen
Zim m erm an ongepast. Evenzoo gaat het met: „Op eene v e rvel end e s o ir é e," waarin niet de schildering van een avond
bij H o o ft, maar het gebrek aan waardeering van het Amsterdamsch gezellig verkeer omstreeks 1852 wordt gelaakt. De slotsom is, dat de verzen van den jongen dichter bevallig van vorm,
maar naar den inhoud, de gedachte arm en oppervlakkig schijnen.
Het kan zijn nut hebben te herinneren aan vonnissen der
critiek, die, in eerste instantie uitgesproken, bij appel op het
algemeene oordeel volkomen nietig zijn verklaard. Zelfs Zi mm er m a n herriep zijne uit'spraak openlijk, toen hij na den flood
van De G é n e s t e t in het Augustusnummer van „d e (n) G i d s"
van 1861 met diepen weemoed het beeld van „O n ze(n) j o n gg es tor y en v r ien d" teekende. Na negen jaar is zijn oordeel
geheel gewijzigd, want nu beet het:
„De eerste gedichten, die hij in het licht heeft gegeven, dragen
„de blijken van een waarachtig dichterlijk gemoed, en ofschoon
„ze meer uitmunten door schoonheid van vorm, door frisschheid,
„gemakkelijkheid en bevalligheid, door melodic en zoetvloeijend„heid, schoon de gedachte soms op den tweeden rang scheen
„te worden geplaatst en de inhoud niet aan den rijken vorm
„geevenredigd was, bezitten zij drie groote verdiensten, IN
1) „G i d s,” 1852. 2 deel bl. 417 en volg.
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„VROEGERE JAREN DOOR SOMM1GEN MISKEND, DIE ZE THANS HEBBEN
„LEEREN WA ARDEEREN EN GENIETEN. Zij openbaren eene heldere,

„eene kinderlijk blijmoedige, eene breede en milde levensbe„schouwing, vreemd aan alien dwang en aan iedere conventie,
,,wars van iederen scheidsmuur bij elke onverdraagzaamheid,
„in hooge mate ontvankelijk voor 't ideale, 't schoone en 't eeuwige;
„zij getuigen op welsprekende wijze van eene vroegtijdige studie
„van 't zieleleven met al zijne aandoeningen, zijne vreugde en
„zijn leed, en zij munten uit door eene natuurlijkheid, NIET
„ALLEEN VAN VORM, MAAR VAN GEDACHTE EN GEVOEL, door een

„zich zelf geven van den dichter, waaraan de schoonste en
„zuiverste inspiraties plegen te ontspruiten” 1).
Zoo werd de schim van den dichter verzoend voor het onrecht
hem vroeger aangedaan!

IV.
In Juni 1852 was De Genes t et proponent geworden bij de
Remonstrantsche Broederschap. Zijne eerste openbare leerrede
als proponent sprak hij uit te Amsterdam den 2 7 sten Juni 1852. 2)
Zijn portret, zijn beeld als proponent van drie-en-twintig jaren,
is allervoortreffelijkst door Zimmerman geteekend. Voor hen,
die 't gaat als mij, die be Geneste t maar eenmaal in 1859
mochten ontmoeten, heeft dit portret hooge waarde. En daarom,
deel ik het bier aan mijne lezers mede:
„D e Genestet was een aardig, jong proponentje; zijn figuur,
„zijn gelaat, alles was even fijn en tenger, schier kinderlijk; de
„krullende Karen omwuifden zijn flunk, schoon gewelfd voorhoofd,
„zijn welgevormde mond was steeds tot een halven glimlach
„ontplooid ; zijne goede, eerlijke oogen, soms droomende, soms
„tintelende van vuur, kwamen schalk onder de wenkbraauwen
„te voorschijn, de witte das was los gestrikt en hing met breede,
„lange punten af; zijne kleeding was eenvoudig, maar net en
„zorgvuldig; en zijn geheele voorkomen was even behagelijk en
„innemend als zijn jeugdig gelaat" 3).
Het ging dezen zoo buitengewoon bevoorrechten jonkman
1) „G i d s," 1861. II deel, bl. 234.
2) Tiel e, t. a. p. bl. 23. Zimmerman, „Girls" 1861. II deel, bl. 235.
1) Zimmerman, „Gi g s," 1861.
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aanvankelijk in alles goed. Beroepen te Moordrecht, onmiddellijk
daarna te Delft, nam hij de laatste betrekking aan, en werd er
bevestigd door zijn geliefden leermeester, P r o f. Abraham des
Amorie van der Hoeven, in December van 1852. Reeds in
September van datzelfde jaar was hij te Bloemendaal in den
echt verbonden met mejuffrouw H enriette B ienfait, de beminnelijke bruid, de hartelijke geliefde vrouw, de gelukkige moeder,
welke hij later niet zeldzaam zijne innige dankbaarheid toonde
door zijn van geluk of van weedom schier bezwijkend hart in
muzikale verzen te uiten.
Te dezer plaatse past het te wijzen op het schoonste gedicht
in dezen geest

een gedicht van 1859, onder den eenvoudigen

titel : „L i e fd e":
„Die ik het meest heb liefgehad,
„'t Was niet de slanke bruid, met wie 'k in 't zoeter leven
„Mocht dwalen op het duin en droomen in de dreven,
„Wier hand mij leidde op 't rozenpad;
„'t Was niet de jonge en teedre vrouw,
„Die, goede genius, mijn hart, mijn huis bewaakte,
„Die mij het leven, ach, zoo licht en lieflijk maakte,
Met al den rijkdom harer trouw !
„„Zoo was 't de moeder van uw kroost,
„„Die, u, gelukkige, voor 't offer veler smarte,
,,,,Deed smaken, overmengd, het reinst geluk van 't harte,
„„Des levens liefelijksten troost?"
„Neen! — die ik 't meest heb liefgehad,
„Dat was mijn kranke; 't was de moede, de uitgeteerde,
„Van wie ik leven beide en hopend sterven leerde,
„Toen 'k weenend aan haar sponde zat."

Zeker, Zimmerman mocht het getuigen : „Da t v in d ik
zoo mooi, dat ik 't niet zeggen kan!" De Genestet
openbaarde altijd met volledige oprechtheid wat hem trof. Dat
hij zulk eene bekentenis aflegt, dat de kwijnende, welhaast
stervende, vrouw door hare zielroerende zachtmoedigheid en
stille onderworpenheid hem dezen hoogsten lof afdwong op haar
sterfbed — hoe strekt het beiden tot onvergankelijken lof!
In den winter van 1852 aanvaardde de jonge predikant zijne
bediening te Delft. Mocht het schetsen van zijne verdiensten
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als dienaar des H. Woords te dezer plaatse minder gepast
schijnen, zoo volsta hier eene verwijzing naar den lof, hem in
dit opzicht geschonken door zijn vriend Tiel e. Volgens dezen
viel de taak der wekelijksche prediking aan De Genestet
zwaar. Het was hem te doen in elke preek een kunstwerk te
geven, uitmuntend door ongemeene inkleeding en aangrijpende
leering. Te Delft zette hij zijne theologische studien met grooten
ijver voort, zooals eerlang bleek uit de dichterlijke inkleeding
zijner godgeleerde overpeinzingen in „L e e k edichtje s." Met
den meesten ijver nam hij de aan zijn ambt verbonden plichten
waar, een geliefd vriend zijner leerlingen, een hartelijke bezoeker
zijner kranken. De kleine Remonstrantsche gemeente te Delft
heeft groote verplichtingen aan hem. De kerk werd weldra te
klein, om de steeds aangroeiende schaar zijner hoorders te
bevatten. Daarenboven vergunde zijne edelmoedigheid het dezer
gemeente eene zelfstandige te worden, daar „haar middelen destijds nog niet toereikend waren, om in het onderhoud van een
eigen leeraar te voorzien." 1) Na acht jaren werd hij in 186o
genoodzaakt zijn werk te staken — zijn ijver overtrof zijne
krachten. Schoon en aangrijpend heeft Ter Haar zijn beeld
geteekend, in het bekende gedicht, . „O p het ketkhof te
Rozendaar:
„Weer staat gij voor mijn oog, bezield, bezielend spreker,
,,Als ge optradt in het heiligdom :
„Hoe 't licht-gekleurd gelaat straks bleeker werd en bleeker,
„En u het paarlend zweet op 't hooge voorhoofd glom . . . .
„Hoe 't zilver van uw stem dof aansloeg en verflauwde !
,,Hoe 't ademscheppen U de heesche keel benauwde !
,,En 'k staarde U met bekomring aan,
„Als met het vingermerk eens vroegen doods geteekend ;
,,Helaas I wat toekomst U kon worden toegerekend,
„Geen langgerekte levensbaan !" 2)

Toch waren de eerste jaren te Delft de gelukkigste van zijn
leven. Men herleze het bekende lieve gedicht : „J ong-H ollandsch Binnenhuisje," in 1857 geschreven. De Genestet
heeft geen enkel woord te veel gezegd van zijn huiselijk geluk.
Zij, die hem van nabij kenden, verrasten hem soms, wanneer
1)
2)

Tie 1 e, t. a. pl. blz. 25.
„G edichte n" (folio uitg. Th i e m e, 1871) bl. 406.
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hij op de knieen lag, om een schreiend kind met den hoogsten
ernst te bezweren, zijn hart door hare tranen niet te breken I).
Maar eenmaal deed hij met een vriend een uitstapje naar
Zwitserlarid, en in het gedicht, dat er de heugenis van bewaart,
te In ter la ken 6 Augustus 1856 geschreven, bekent hij gaarne,
dat hij in de trotsche natuur wel niets t e 1 a k e n heeft, maar zijn
,,hart (was) Binder in (zijn) Hollands dierbre dalen."

Hem zweefden de „kopjens zijner lieven" voor den geest, hem
straalt „uit Brie paar vriendelijke oogen" het schoonste licht toe.
Nog blijft hij gelukkig, nog schijnt zijn heil te stijgen, want
in Mei 1859 wordt hem een zoon geboren. Men moet de brieven
aan zijn vriend T i e le geschreven bij deze gebeurtenis herlezen,
en daarnaast leggen de tijdingen, die twee maanden later over
zijne bittere huiselijke rampen aan denzelfde geschreven zijn,
om De Genestet ten volle te waardeeren. De vrouw, die hij
als jongeling zoo innig lief had gehad in „Hollands rozentuin,"
die zijn jong-Hollandsch binnenhuisje met licht en gloed had
vervuld, die vrouw leerde hem nu heldhaftig, weemoedig berusten
in het onvermijdelijk stervenslot. Hij vertrok met den zomer van
1859 naar Bloemendaal, doch de lijderes hief het moede hoofd
niet weer op. De liefste plek van den dichter werd zijn olijvenhof.
In September bracht hij de kranke naar Amsterdam, naar het
huis harer moeder, omgeven en bewaakt door allen, die zij 't
meest lief had. Langzaam, zag de dichter den slag naderen.
Hoe hij gestemd was, blijke uit een brief aan Ti el e van
15 October 1859:
„De gure dagen, die wij gehad hebben, waren voor mijne
„zieke niet gunstig. Schoon zij steeds het bed houdt, de scherpe
„N. en 0. wind dringt overal door. Nu onmerkbaar, dan weer
„merkbaar, wordt dat lief en liefelijk wezen gesloopt van dag
„tot dag . . . . voor de oogen onzer liefde. Ik ben ziek, bedroefd
„en lijd erge pijn ook menigmalen, doch ik doe mijn best mij
„over te geven. Mijn Christendom lost zich op — ten minste
„als ik christelijk ben gestemd, in een Fia t v o lunta s! uitge„sproken met een eeuwige hope in het hart ..... Doch in het
„leerstuk der H. Triniteit vind ik geenerlei troost of kracht.” 2)
In November verloor hij zijne vrouw, kort daarna zijn zoontje.
1)
2)

Tiel e, t. a. pl. bl. 28.
Tiel e, t. a. pl. bl. 31.
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Nu nam de diepgetroffen weduwnaar zijn ontslag als predikant
te Delft, en poogde in den arbeid, in de liefde zijner kinderen,
in het verkeer met zijne letterkundige vrienden in de hoofdstad
eenige afleiding te vinden. Des zomers was hij te Bloemendaal,
doch nam overigens zijn vast verblijf te Amsterdam. Hij werd
er nog tot lid der plaatselijke schoolcommissie en tot secretaris
der commissie voor het standbeeld van Von d el benoemd. Toen
dit monument in 1867 onthuld werd, was het al zes jaren
geleden dat men D e G é n e s t e t op het kerkhof te Rozendaal
naar zijn graf had gebracht.
In 186o hield hij zich met de uitgaaf zijner beide laatste
bundels bezig.
Hij koos het 'eerst de liederen, die hij in „d e(n) G i d s" zelf
met den titel van „Leek edich tj es" had bestempeld. Zij waren
de vrucht zijner laatste jaren. Ook moest het verzamelen en
ordenen zijner overige gedichten, in tijdschriften en almanakken
verspreid, hem onder den eersten indruk zijner smart niet aanlachen, omdat die liederen hem zooveel liefs en zooveel smartelijks
herinnerden 1). Hij hield zich eerst met zijne „L e ekedichtj es"
bezig. De vrucht zijner theologische en wijsgeerige studien had
hij dikwijls in korte kleine epigrammen uitgesproken. Het kon
wel niet anders. Van 1857 tot 1861 en later waren vele Nederlandsche hoofden vervuld met alles, wat er op theologisch-wijsgeerig gebied in ons vaderland geschiedde. De „B r i e v e n o v er
den B ij b e 1" (1857) maakten een diepen indruk 2). Het tegenschrift onder gelijken titel van den jongen Dr. C. P. H o fs tede
de Groot, de strijd over wat men noemde den „vrijen" wil,
het determinisme, het dualisme, het monisme, het „M i h i c o n s t a t"
van Prof. D o e d e s, de mannen van het „j u s t e milieu," het
„Leven van Jezus" van Dr. Meyboom, — dit alles lokte
toen tot even langgerekte als hartstochtelijke debatten.
De Genes t e t moest er wel kennis van nemen, en schonk
de bloem van zijn vernuft in korte, kleine rijmen, die altijd een
glimlach om de lippen tooverden. Het waren modern-theologische
S n el dic hten, welke somtijds die van Huygens in de schaduw
stelden. De dichter streefde er naar, want hij gaf aan een dezer
den titel:

1)
2)

Zie: „Iets over den titel."Voorbericht van de „Laatste der eerste."
Zie boven Deel II. bl. 358-361.
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„In Huygens' vorm.
„'t Houdt geen steek ;
„Maar een steek
„Houdt het toch! —""
„Zei een Leek."

Dergelijke spelingen van vroolijk vernuft komen herhaaldelijk
voor in den bundel der „L eekedichtje s." Maar niet altijd
wint hij zijn pleidooi met een geestig woord De G é n e s t e t
was onder den drang der omstandigheden innig overtuigd, dat
hij niet onverschillig kon blijven in den strijd, die door zijne
tijdgenooten werd gestreden. Hem klonk het „T u a r e s a g i tur"!
in de ooren. Reeds van zijne vroegste jonkheid had zijn edel
ontwikkeld godsdienstig gevoel in dichterlijke taal gesproken,
en nu werden gemoed en rede tegelijk aangegrepen door den
strijd over wat eenmaal ook door hem als heilige overtuiging
was geeerbiedigd. Hij koos partij, en streed met voile kracht
voer wat weldra „de moderne richting" heette. Voeg hierbij,
dat hij een hevigen afkeer van deftigheid, preektoon gemaaktheid, koesterde, waartegen zijn geheel karakter, zijne natuur reeds
in opstand kwamen, toen hij „Het Scho tj e" schreef, dan laat
zich uitstekend verklaren, hoe hij in de laatste jaren bijna uitsluitend hart had voor „L eekedichtje s," en dat slechts bij
uitzondering scherts, meestal hooge ernst de stemming van den
dichter bepalen.
Trots den bijna algemeenen lof aan de „L eekedichtj e s"
geschonken 1), schijnt het mij evenwel, dat deze rijmen met tot
het uitgelezendste deel zijner nalatenschap behooren. Wijsgeerigtheologische puntdichten komen mij voor een basterd-genre van
poezie to vormen. Van aard en aanleg didactisch, kunnen zij
alleen gered worden door een alles veroverend vernuft, of een
allen bevredigenden goeden smaak. Mocht dit met zeldzame

1) Bij veel lof voegde E. L. C. (S chaepma n) in „d e(n) Wachter"
(1873 1 d. bl. 59) de volgende critiek: „De Genestet vertoornt u nooit, al
zijt ge 't met hem oneens. Zijn pijltjens, hoe spits soms ook, dringen niet in het
hart. Zij hebben kleurige veertjens, de spits is fijn, het schachtjen van keurig
gesneden, geurig hout Een flitsjen van de Genestets koorde doet u schrikken, het rinkelt, het haakt vast, ge slaat met de hand, ge lacht met uw
schrik. Zijn denkbeelden glijden Tangs de uwe heen, ze botsen niet in geweldigen schok, maar zoo ge vast zijt, glijden ze weg."
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uitzonderingen 1) ook bij deze „L eeke di c h tj es" het geval
zijn, toch lijden ze aan de gebreken van het genre, aan de feilen
der geleerde poezie. Zij, die B i 1 d e r d ij k het medisch-pathologisch materiaal zijner „Ziek te der G el ee r de n" voor de voeten.
werpen, zullen dit bezwaar met mij deelen.
Misschien heeft De G é n e s t e t zelf aan iets dergelijks gedacht,
toen hij in Maart 1861 „Ie ts over den tit el" als voorbericht
bij zijn bundel „L a a t s t e der e er s t e" schreef. Aan het slot
van dit opstel zegt hij : „Ik geloof, dat er nog wel andere snaren
„op mijn speeltuig kunnen weerklinken, dan die tot nu toe met
„hun teederen toon slechts een vriendelijk oor hebben gestreeld.
„Ik hoop... en ce n'est pas jurer gros! — dat ik nog
„misschien wel iets beters zal mogen geven, dan ik gaf tot heden."
Hierbij sluit zich eene getuigenis aan van zijn vriend Busken
Huet 2). Deze had een onderhoud met hem in de tweede
helft van April 1861, „weinige dagen v66r zijn vertrek „naar het
„weemoedig Rozendaal, vanwaar zijne vrienden hem niet zagen
„terugkeeren." Het was bij eene wandeling in den Haarlemmer
Hout. De dichter sprak toen zijne oprechte meening uit over
zijn eigen werk. Zijne „L e e k e d i c h tj e s" staafden niet, dat
hij, als zijne vrienden meenden, de „tweede periode van zijn
talent" was ingetreden. Mocht men, zoo dacht hij, ze te ernstig
oordeelen, om ze „voor eene versnapering" te houden, dan
behoorde men ze te aanvaarden als een „ter afwisseling aangeboden „h o r s-d'oeuvr e," niet als het begin van een tweeden
maaltijd, substantieeler dan de eerste.
D e G é n e s t e t klaagde toen, dat hij zich nog te veel op
„konventioneele" wegen had bewogen, dat hij niet op stouter
wijze een eigen pad had gekozen. Hij had zijn vaderland willen
verrijken met „enkele dier scheppingen, welke alleen instaat zijn
„de hoogste eerzucht te bevredigen." Hij had te weinig gedurfd,
en gevoelde toch, dat er iets moest gedaan worden, „om de
„grenzen van het letterkundig gebied ten onzent een weinig uit
„te zetten." Hij wenschte eene poezie, die een „getrouwer spiegel
1) Reeds is door Tie 1 e (t. a. pl. bl. 50) aangetoond, hoe hij de bedoeling
van Ho fst e de de Groot geen recht deed wedervaren, hoe hij het „DI i h i
c on sta t" van Doedes eene duiding gees t, die dit volkomen verd edigbaar
woord niet verdiende.
2) „Nieuwe Litterarische Fantasien," (Batavia, 1874) 1 deel. bl.
68-72.
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„van het leven onzer eeuw, ook in Nederland" zou zijn. De
school moest verlaten worden voor de natuur, die men wederom
op de daad zelve moest betrappen.
Dat was, volgens het verslag van B u s k e n Hue t, de inhoud
van het laatste gesprek, 't welk hij met D e G é n e s t et voerde.
Welke gevolgtrekking men ook uit deze gegevens zou willen
afleiden, dit schijnt zeker, dat de „I, eekedichtj e s" slechts
een voorbijgaand verschijnsel in de loopbaan des dichters hebben
opgeleverd. Juist daarom client met des te grooter geestdrift
een meesterstuk uit dezen bundel : „P einzensmo e" — „de
„slotsom van heel zijn innerlijken kamp" 1) — te worden geprezen. Een diepe weemoed grijpt ieder lezer aan bij deze
sombere, edel gedachte, edel geschreven strophen. Reeds de
aaiihef ontroert :
„Daar is geen Priester,
„Die Hem verklaart!
„In raads'len wandelt
„De mensch op aard.
„Mysterie — 't leven!
„Mysterie — 't lot!
„De schepping predikt
„teen liefd'rijk God.
„En Hij, die allen
„Is voorgegaan,
„Liet zonder antwoord
„Ons Waarom staan!
„Het eind der wijsheid
Blijkt altoos meer;
,,Wij weten weinig —
„Te weinig, Heer !" —

En, als hij verder gaat, om naar de inspraak van zijn altijd
godsdienstig gestemd hart te betuigen :
„Maar toch, al gloeit soms
„Mijn hoofd van smart -„In U, mijn Schepper,
„Vertrouwt mijn hart.
1) Tiel e, t. a. pl. bl. 54.
TEN BRINK. N.-N. Letteren. H.
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„Niet Omdat alles
„Uw Liefde ontdekt,
„Maar Ondanks alles,
„Dat twijfel wekt !
,,Ja, tOch ik meene
„Dat ik Uw hand
„Wel speurde in 't leven —
Uw Vaderhand.
„Na vuur en stormwind
„Zweefde ook sours mij —
„Schoon geen Elia
„De Heer voorbij .. .
„Ik smacht, vermoeide
„Van 's levees loop —
„Mijn hope is weemoed,
„Mijn weemoed hoopt !
„Daar is geen Priester,
„Die U verklaart,
„Dock U zoekt niemand
„Vergeefs op aard . . . ."

wanneer hij aldus de uitkomst zijner worsteling met zich zelven
en met zijn twijfel uitspreekt, schijnt hij mij geenszins gemis
aan ernst en diepte te verraden 1), maar veeleer met volkomen
recht te luisteren naar de inspraak van zijn godsdienstig gevoel,
en in elk geval oneindig verheven te zijn boven die oppervlakkige geesten, welke het : „O God! daar is geen God !" van
Jan Rap zoo mooi vinden.

V.
In 186o verzamelde hij tevens de overal verspreide gedichtjes
en gedichten, die hij van 1854 tot 1859 had geschreven. Hij
stond vooral sedert 1856 vele kleinere verzen of aan den
„Christelij ke(n) Volksalmanak," dien hij met zijn vriend
T i el e redigeerde 2); voorts aan „d e(n) G ids" van 1848 tot
aan zijn dood 3); aan de „A u r o r a" van 1854 tot aan zijn dood 3);
1)
2)
3)

(S chaepm an) t. a. p. bl. 64.
Zie voor de bijzonderheden de Lijst zijner Werken.
Zie aldaar.
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en eene enkele maal aan „N e d e r 1 an d" r) of den „M u z e nAlm a n a k." Zoo vereenigde hij de vruchten zijner letterkundige
uitspanning in de jaren, toen hij predikant te Delft was, aanvankelijk vol levensmoed, en later berustend in den onspoed,
met innige vroomheid het „Fiat Voluntas !" fluisterend.
Aan het slot dier eerste jaren beproefde hij nog eenmaal —
November 1858 — of het jonge hart, waaruit „F an ta si o" en
,,De Sin t-N ik ola a sa v ond" gevloeid waren, opnieuw in zijn
borst klopte. Het oude metrum van „F a ntasi o" keert terug,
en opgewekt begint de dichter :
„Mijn oude luim keert weer en 't jonge hart komt boven!
„Te midden van den strijd van 't denken en gelooven,
„Van 's levens ernst en zorg en moeiten en verdriet,
„Verlucht' zich hart en hoofd in 't geestontspannend lied
Heb dikwijls pin in 't brein en weemoed in het harte —
„Doch weet ge, 't vroolijk Rijm is balsem voor mijn smarte !
„Is 't ook een tijd, waarin wij leven! ach wij hooren
„Geen geestig liedje schier uit Hollands dichterkoren!
„En 't lieve Vaderland, het schijnt me al meer en meer
„Eên godgeleerd dispuut, waar ik mij wende of keer'
„O Muzen mijner Jeugd, o schalken, zorgeloozen !
„Laat me aan uw hart een wijl van al dien strijd verpoozen!"

Het was zijn laatste terugkeer tot de heiligdommen zijner
jonkheid, het was : „D e Mailbrie f," waaruit nogmaals de oorspronkelijke, natuurlijke aanleg van den poeet sprak. Hij noemt
deze helaas! door zware huiselijke rampen onvoltooid gebleven
— schets: „Fragment van eene Delftsche vertelling,
medegedeeld als een kleine bijdrage tot de kennis
van het Hollandsch familieleven in de XIXde eeuw;
2e helft."
In elk geval heeft hij gelegenheid gevonden zijn Delft, als
„een aandoenlijk interessant stedeken" te schilderen, om de
wille zijner Indische kolonie :
„Ja, 't beeld is niet te stout, oud Delfia-Batava
„Is, in den grond beschouwd, een voorstad slechts van — Java.
„Men leeft te Delft in d' Oost en, bijna voor de helft,
„Leeft Indien ook weer in 't zoet en achtbaar Delft.
„Ik — zelf ben naar den geest vast daaglijks nu te Padang,
„En dan in de Kadoe en dan weer te Samarang."
1) In welk tijdschrift zijne voorlezing over „K inderpoezi e" verscheen •
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Aan dat eigenaardige Delft, aan dat stadje :
— „Vol van Oostersche gedachten" —
knoopt hij zijn kleinen roman. Hij gaat uit van het gewichtig
oogenblik, wanneer de mail uit de Oost aankomt; hij schildert
de mengeling van lief en leed door mailbrieven aan tal van
Delftsche gezinnen geboodschapt ; hij laat eindelijk zulk een
mailbrief bezorgen bij een Delftsche huisvader, die geene familie
in de Oost heeft, maar wiens dochter spoedig genoeg begrijpt,
van wien de brief komt.
Doch het is onnoodig de aan ieder bekende geschiedenis nog
eens over te vertellen, te meer, daar zij reeds eindigt, v66r zij
eigenlijk goed was begonnen. Een eerste en een halve tweede
zang werden voltooid, toen bleef het werk liggen. Toch is er
in den dichter van „F an ta si o" en „D e(n) Sint-Nikolaa savon d" iets veranderd. A Is kunstenaar is hij even vlug en flunk
gebleven, als man heeft hij de schitterende, lichtuitstralende volgeestigheid zijner jeugd niet geheel behouden. Het schijnt of de
schaduw van naderende, donkere wolken reeds om zijn voorhoofd zweeft, of de fonkelende blik zijner innemende oogen door
een ingehouden traan wordt verdonkerd.
Dat het karakter dezer „L a a t:s te der eerste" uitnemend
• goed door den titel werd aangegeven, behoeft, na hetgeen door
den dichter zelf in zijn betoog : „I e t s over den t i t e 1" gezegd
is, en wat door zijne vrienden Tiele en Busk en H u e t daaraan
later is toegevoegd, niet verder gestaafd te worden. Dat D e
Gen estet zich voorstelde een nieuwen weg voor zijne kunst
te zoeken, bleek reeds. Dit neemt ons echter niet tegen zijn
bundel „L aatste der eerste" in. En wel in het minst niet,
omdat hij vreesde, dat „eene geestige en geniale kritiek" hem
zou terechtwijzen met een : „De meeste dezer verzen zijn en
„blijven toch maar „O n der -on sj es."
In de jaren 1859, 186o en in de eerste maanden van 1861
had hij de warme vriendschap van P o tgieter en zijne Gidsvrienden verworven en ervaren. De gezellige en gastvrije feestavonden in Potgieter's woning op de Leliegracht werden door
de tegenwoordigheid en de luim van De Genestet in hooge
mate opgeluisterd. Vandaar, dat hij misschien wel eens het
hoofd boog voor meeningen van den meester, die — als meer
pleegt te geschieden — min of meer uit eene voorbijgaande
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opwelling voortvloeiden. Po t g i e t er oordeelde met buitengewone
gestrengheid over de liederen, door B e e t s in zijne „K orenbloemen," in zijne „Madelieven" en in zijne „Nieuwe
g e d i c h t e n" uitgegeven. Het zachtste, wat hij er van oordeelde,
als D e
was, dat het „Onder-onsjes" waren, „zich bewegende
„binnen een zekeren kring van gedachten
Genes tet zegt
„en gevoelens, niet zeer ruim, niet zeer hoog, en vrij alledaagsch
„familie-poezie voor ieder begrijpelijk, gemoedelijk, niet te diep,
.." I).
„niet te stout, vooral ook niet raar of onstichtelijk
Ondanks deze veroordeeling van het genre zou De Gene st e t er nog over gedacht hebben, zijn tweeden bundel „Onderonsj e s" te noemen, had niet de overtuiging, dat er ook geheel
andere gedichten in voorkwamen, hem weerhouden. En toch had
hij zich over zijne „Onder-onsjes," over zijne geestverwantschap
met B e e t s niet te schamen 2). Cosmopolitische lauweren zou
hij met zijne intieme poezie niet winnen, omdat het eerlijk,
gezellig Hollandsch leven in huis, aan den disch, aan de theetafel, om den haard, weinig schokkends aanbiedt voor de fantasie
van den vreemdeling. Maar nationale lauweren zijn hem geschonken voor den reinen zin, den goeden smaak, den hartelijken
toon, — waar zijn ze n u gebleven? — die de aantrekkingskracht
vormden van een klein getal gedichten, aan zijne lieve huisgenooten te Delft gewijd 3).
1) Bijlage: Jets over den titel," bij „Laatste d. e." Uitg. Tiele,
II deel. bl. 212.
2) Busken Hue t, die het aangenaam vond, zooveel mogelijk met P o tgieter in meening overeen te stemmen zegt: („N ieuwe L. F." Batavia,
1874. I. bl. 89). „De Onder-onsjes zijn een verwerpelijk genre, omdat zij
ten koste van het nationaal en bovenal van het kosmopolitisch leven, hetwelk de eenige passende vorm van bestaan voor de hoogere dichtkunst is,
de ijdelheid voeden eener coterie, en het geslacht helpen voortplanten van
gezelschaps- of genootschapsdichters." Bij dit in 1869 geschreven oordeel
steekt gunstig of het vonnis in 1864 („G i d s") geveld : „De poezie van den
heer (sic !) Beets is mij van der jeugd eene verkwikking geweest. Minstens
sedert twintig jaren spelen zijne zangen mij door het geheugen." Maar hij
had reeds vooraf gezegd : „Zonder aarzelen ken ik voor mi.jz elven De Genestet den voorrang toe. Hij evenaart den beer (sic!) Beets in al hetgeen,
waarin deze uitmunt, en overtreft hem in vele opzigten."
3) Hiertoe behooren in de „L aatste d. E." (uitg. Tiel e, II deel): „D elie fste plek," (bl. 7), „JongHolla ndschBinnenhuisje"(bl. 29), „Anni's
taal" (bl. 36), „Opvoeding" (bl. 39), „Het oude (bl. 66), „Welgelegen," (bl. 77), „Op een kind in Mei geboren," (bl. 79), „Liefde,''
(bl. 82) en „B en jamin-a f" (bl. 146). In het geheel dus negen gedichten
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„Zoodra een dichter," ik zeg het gaarne met de woorden
van B u s k e n H u e t 1) — „al wil hij niet meer zijn dan een
„schilder van stadsgezigten of binnenhuizen met de pen, —
„zoodra hij en zich losmaakt van zijne eigene subjektiviteit, en
„buiten de hem omringende wereld gaat staan ;" ('t geen evenwel
„Petrarca in zijne „Rime" en Shakespeare in zijne „Son„n e ts” ,niet deden) zoodra hij van medespeler waarnemer, en van
„waarnemer verslaggever geworden is, — dichterlijk waarnemer
„en dichterlijk verslaggever,

heeft hij de grenzen van het

„Onder-onsje verbroken."
Is deze stelling juist, dan verdient menig gedicht uit de
„L a a t s t e der e e r s t e" met dubbele belangstelling gelezen te
worden. 2) Inzonderheid: „Het H aan tje van den toren,"
een meesterstuk, waaraan nijdige vitzucht zich de tanden stomp
moge knagen. Hier is de poeet geheel los „van eigen subjektiviteit," hier staat hij „geheel buiten de hem omringende wereld"
— eenvoudiger en helderder gezegd : hier schept hij een modern
episch lied uit zuiver Hollandsche stof. Hier is tevens een diep
ontroerend drama, eene arme lijderes, die te vergeefs hoopt op
den zoelen Zuidenwind, op eene warme zomermaand, en zich
vol berusting in de armen van den engel des floods werpt met
een „Fiat Voluntas!" op de lippen. Er is hier in de tegenstelling van de geduldige kranke en van den boozen Noordenwind, die haar belet de heilzame voorjaarslucht te genieten,
tevens een geheimzinnig raadsel. Het is eene variatie op eene
strophe nit „P einzensmoe :"
„Natuur
wat deert haar
„Uw vreugde, uw leed ?
„Ze is zielloos lieflijk
„En reedloos wreed."

Daar is een diep aandoenlijk tooneel te bespieden, als de

in het door Potgieter en Huet veroordeelde genre, doch alien — ondanks
dit vonnis — nog zeer frisch en zeer schoon.
1) „N ieuwe Litt. F." (Batavia, 1874) I. bl. 89.
2) En wel: „Een liedje van Verlangen," (bl. 20), „Kinderloos,"
(bl. 24), „Aan de Zon," (bl. 54), „Vrienden op het kerkhof" (bl. 58),
„Komen en gaan,"(b1.72),„llet Haantj e van den toren,"(b1.93). „Naar
de natuur," (bl. 128), ,,De schoenlapper van Alexandrie," (b1.133),
en de „Mailbrief" (b1. 150).
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dichter zijne kranke naar den toren doet opzien, biddend om
herstel :
„'k Wou toch alleen zoo graag, dat God,
eer Hij mij tot zich nam,
„Nog eens een zoeler luchtje gaf
voor zijn geschoren lam ;
„'k Wou nog zoo graag het groen eens zien,
den blijden zonneschijn
„En dan, zoo 't warmer was wellicht
zou ik ook beter zijn ....
„O Gij, die Liefde en Almacht zijt,
Gij, als mijn Bijbel leert,
„Die met een wenken van Uw hand
en wolk en wind regeert!
„Zoo toch Uw hand, o Heer, voor mij
dat Haantje eens keeren wou
„Naar 't Zuiden heen, Gij kunt het toch !
hoe ik U danken zou . ...
„Wat omging in haar ziel? .... Zij stond
en staarde, als wachtte ze af,
„Of ook haar belle werd verhoord
en God een teeken gaf!
„Ze ontwaakte opeens: ze ontroerde zelfs
van 't spel der fantazie ;
„Keek naar de lucht, keek naar de kerk,
en zei: „Uw wil geschie!"
„Des andren daags maar even wierp ze
een blik naar buiten toe,
„Half zegevierend, kalm, beslist,
half strijdens, hopens moe,
„En toes — niet meer!"

Met Zimmerman roep ik ook hier uit : Dat vind ik zoo
mooi, dat ik het niet zeggen kan ! Het innig aangrijpend slot, als
het pleit der lieve lijderes is beslist:
„Naar 't Haantje van den toren keek,
met droeven glimlach, een.
„'t Blonk in de blauwe lucht en wees
naar 't zoele Zuiden heen !"

stort eene huivering van ontroering en weemoed in het hart van.
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den dankbaren lezer, en brengt een ander dichter tot de bekentenis: „De Genestet heeft de tering geidealiseerd." 1)
Fen eigenaardig verschijnsel is de reeds genoemde dichterlijke
bewerking van Victor Hugo's „P a u v r es G e n s" in December
1859 en Januari 186o onder handen genomen. De vertaling is
zeer zeker geslaagd, het gedicht heeft eene geheel Hollandsche
kleur gekregen. Om evenwel rechtvaardig te zijn, dient herinnerd,
dat S. J. van den Bergh in denzelfden tijd uit dezelfde
„Legende des Siêcles" van Victor Hugo „La Rose de
1' I n fa n te" vertaalde, en — schoon hij, als oorspronkelijk
dichter zelfs niet ter hoogte van De Génestet's schoenriem
kwam — hem, als vertolker, overtrof.
De Genestet ondernam nog in 186o om een Duitsch drama
van Halm („Der Sohn der Wildnisse") in Nederlandsche
verzen te vertolken, maar hij liet het werk liggen, en nimmer
werd er iets van uitgegeven. Wat hij overigens voor plannen
koesterde, bleek uit de mededeeling van B u s k e n Hue t. 2)
Hier en daar verspreid vindt men nog kleine proza-opstellen
van De Genestet; in de eerste plaats: „Over Kinderpoezie,"
de bekende redevoering, die T i el e aan het slot van het tweede
deel der gedichten opnam; in de tweede: drie opstellen in het
„Zondagsblad. Maandelijksche uitgave" van A. C.
Kruseman in 186o, 3) door De Genestet „Brieven aan
het Publiek over de letterkundige dingen van den
d a g" genoemd ; en in de derde plaats in het weekblad : „D e
Teekenen des Tijds. Weekblad aan de belangen der
Godsdienst gewijd. Uitgegeven door C. P. Tiele." 3)
In „d e(n) G i d s" van 1861, komt nog eene critiek van een
bundel vertaalde verzen door S. J. van den Bergh. 3)

Over de laatste ziekte van onzen dichter, zich reeds in den
zomer van 1869 openbarende, zijne keelongesteldheid in het
begin van 1861, zijne aanvankelijke herstelling, zijne instorting,
het vertrek naar Rozendaal, vergezeld van de zijnen, onder wie
ook een zuster zijner overleden vrouw — eene zuster, die hij
bij herwonnen gezondheid de zijne had hopen te noemen —

'

1) ,,De Wachter," III. 1 : 61.
2) Zie' boven bl. 528.
3) Zie de Lijst der Werken.
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over zijn dood (2 Juli 1860, en zijne uitvaart vooral, hebben
Zimmerman I), Busken Huet 2) en Tiele 3) zoo uitvoerig
en treffend gesproken, dat mij niets dan eene eenvoudige verwijzing naar de beste vrienden van den dichter overblijft.
De stille verzuchting der dagen van smart en benauwdheid:
„Fiat V o lu n t a s!" deden zij beitelen in het eenvoudig grafmonument te Rozendaal. 4)
En zoo er een uitvoeriger grafschrift noodig geweest ware,
dan koos ik daartoe, wat Busk en Hu et in 1869 schreef:
„Gelijk men in eene familie, van het eene geslacht op het andere
„elkander een kleinood vertoont, hetwelk de trots der groot„ouders geweest is, en bij feestelijke gelegenheden door de klein„kinderen gedragen wordt, zullen ook, zoolang het Hollandsch
„eene afzonderlijke taal blijft, de verzen van De Genestet van
„hand tot hand en van heugenis tot heugenis gaan.”
1) „Ooze jonggestorven vriend.” — „Girls" 1861. II. bl. 227-232.
2) ,,Letterkundige Fant." Nieuwe Reeks, III. „De Gênestet' s
uitvaart" (1861), bl. 167-171.
3) T. a. p. pl. 33-35.
4) Voortreffelijk geschreven is een na 25 jaren op het graf van den dichter
neergelegd. albumblad: „Een graf te RozendaaldoorWilly"—„Nieuws
van den Dag. (Zondagsblad,)" 4 Juli 1886.
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1842. (Eerste gedrukte Gedichten :)
„Bij het ondergaan der zon," geschreven te Barneveld,
3 September, 1842.
„In het album van Mej. ***" geschreven te Barneveld,
To September 1842.
1843. „Op den verjaardag van Mej. ***" geschreven te Barneveld, 18 Februari 1843. 1)
1846. „Morgen is mijn Dichter jarig. Een lied aan Mr. J. van
Lennep, in den nacht van 24 Maart 1846."
„Kritiek." (Verscheen in den Amsterdamschen „Studenten-Almanak" voor 1850, bl. 1 1 1-113 ; geteekend 16
Maart 1846).
„Het Penningske der Weduwe," (geschreven bij eene
gravure in den Muzen-Almanak voor 1847, naar de
bekende schilderij van T. A. Kr usem a n, geteekend
2 Juni 1846.
„Aan de Hollandsche jongens van Hildebrand," (geteekend Juli 1846). 2)
1850. „Ten Feest." Z. p. 1850, 8°.
1851. „Eerste gedichten." Amsterdam, Gebroeders Kraay, i85i, 12°.
Tweede druk, aldaar bij dezelfden, 1860. 12°. Vermeerderd met de
eerste uitgaaf van den „St.-Nikolaas-avond."
Derde druk aldaar, bij dezelfden, 1863, 12°.
1867, 12°.
Vierde druk
71
71
71
(Zie verder bij de uitgaven der verzamelde „Diehtwerken.")
1) Deze drie gedichten van 1842 en 1843 zijn uitgegeven door P. J. A ndriessen, t. a. pl.
2) Deze, vier gedichten van 1846 zijn in 1851 in de „E erste Gedichte n"
opgenomen. Het is overbodig de lust der gedichten chronologisch voort te
zetten, daar bijna alle gedichten in T i el e' s uitgaaf van een datum voorzien zijn.
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1853. (Gedichten in :)
Gedichten van S. J. van den Berg h, J. Brester A z., P. A. de
Génestet e. a. Uitgegeven ten behoeve eener bewaarschool op te
richten te Boscoop." Amsterdam, J. C. Loman Jun. 1853, post. 8°.

1856. „In Memoriam. Fen gedicht ter nagedachtenis van
Abraham des Amorie van der Hoeven." Amsterdam,
Gebroeders Kraay, 1856, roy. 8°.
1856. „Christelijke Volksalmanak." Nieuwe serie: (van 18561861). Verzameld door P. A. de Gen es t et en C. P.
Ti e 1 e. (Amsterdam, P. N. van Kampen, later Haarlem,
A. C. Kruseman.)
Bijdragen van De G6neste t.
1856 : „Nieuwjaarsgroet."
1857 : „Jorge Roeping." — „Waar en hoe." — „Lied in 't leven."
— „In Christus ' dienst." — „Werken, denken, leeren."
1858 : „Waar, maar ." — „Waar het meeste wordt geleden." —
„Twee in een huis." — „De schoenlapper van Alexandri 6."
— „Onvermoeid."
1859: „Jan Rap." — „Koosjen." — „De ware godgeleerde." —
„Ernst en vrijheid." — „De beste denker." — „Wetenschap
en oppervlakkigheid."
1860: „I4 kende de H. Schriften van kindsheid af." — „Welgelegen."
— „Het oude huis."
„Onder den preekstoel." — „Kijkjes
in 't leven." — „Twee levensbeelden."
1861: „De engel bij het graf." — „Liefde." — „Variatie op I Kor.
XIV. v. 20."

186o. „Leekedichtjes." Rijmen en dichten, zoo oude als nieuwe."
Haarlem. A. C. Kruseman 186o, 12°.
Tweede druk aldaar bij denzelfde, 1861, 12°.
Derde druk
„
1863, 12°.
71
71
Vierde druk Amsterdam, Gebr. Kraay, 1867. 12°.
Uitgegeven en van eene inleiding en aanteekeningen voorzien door
H. U. M e ij b o o m. Groningen J. B. Wolters 1894. 8°.
Tweede druk. Aldaar bij denzelfde 1896.
(Zie verder bij de verzamelde „Dichtwerken.")

186o. „Zondagsblad. Maandelijksche uitgave, onder medewerking

J. T. Buys,
P. A. de Gen e s t e t en anderen." Haarlem, A. C. Krusevan P. A. S. van Limburg Brouwer,
man, 186o, 8°.
Bijdragen van De Geneste t.
1860. 16 April: „Brieven aan het Publiek, over de letterkundige
dingen van (ten dag I."
24 April: Vervolg II.
16 Mei :
„
III.
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1861. „Laatste der eerste. Verspreide gedichten." Amsterdam,
Gebroeders Kraay, 1861. post 8°.
Tweede druk aldaar bij dezelfden, 1862, post 8°.
1863 ,
,
Derde dru
7,
,1,
//
/I
1864. ,,
Vierde dru
11
7/
n
/7
„
„
1866, „ „
Vijfde druk
71
(Zie verder bij de verzamelde „Dichtwerken").
Zesde (afzonderlijke) druk : onder den titel :
„De geillustreerde Laatste der eerste," met 83 illustration van C h.
Rochussen, J. C. Greive Jun., P. CarlSierig,J.C.d'Arnaud
Gerkens en anderen. Amsterdam, Gebr. Kraay, 1877, 4°.

1865. „Over Kinderpoezie. Eene voorlezing gehouden to Rotterdam in de Hollandsche Maatschappij van fraaie Kunsten
en Wetenschappen." Amsterdam, Gebr. Kraay, 1865,12°.
(Tweede druk).
Eerste druk in het tijdschrift „Nederland," 1858. (Geschreven 1857).

1869. „De Dichtwerken van P. A. De Gen es t et." Verzameld
en uitgegeven onder toezicht van C. P. Ti e 1 e. (Met
eene „Levensschets van P. A. de G." door C. P. Tiele.)
Amsterdam, Gebr. Kraay, 1869, 2 deelen, 8°.
In het tweede deel als aanhangsel : „Over Kinderpoezie" en als
bijlage : „Facsimile van een brief aan C. P. Tiele."
In het eerste een — niet gevleid — portret in staal gegraveerd
door W. Steel in k, naar eene teekening van A n t h. de Vries.
Tweede druk. Rotterdam, Uitgevers-maatschappij Elzevier, 1881, kl. 8°.
Achtste druk aldaar, bij dezelfde maatschappij. 1893, kl. 8°.

(1876). ,,Een twaalfjarige Dichter. Drie gedichten van P. A. de
Genes te t, op twaalfjarigen leeftijd vervaardigd. Uitgegeven door P. J. A n d r i e s s e n." Amsterdam, C. L. Brinkman, zonder jaartal, post 8°.
1878. „Eene Bloemlezing uit de dichtwerken van P. A. de
Gen es t et. Verzameld en gerangschikt door A. W. S t ellwag en." Amsterdam, Gebr. Kraay, 1878, post 8°.
1879. „Dichtwerken. Geillustreerd met portret en 193 illustratien van Ch. Rochussen, J. G. GreiveJun.,P. Carl
Sierig, J. C. d'Arnaud Gerkens, M. W. Liernur
e. a." Amsterdam, Gebr. Kraay, 1879, 4°. 3 deelen.
Nieuwe uitgave, Amsterdam, Uitgevers-Maatsch. Elzevier, 1896,
1 dl. 4°.

1885. „Dichtwerken." Volksuitgave, Utrecht, J. van Druten,
1885, post 8°.
1886. „Ausgewahlte Gedichte." Aus dem Holl. nbersetzt von
J. R. Ha nn e. Halle, Hendel, 1886, post 8°.
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1890. „Der Sanct-Nicolaus-Abend and andere Gedichte." 2e sehr
vermehrte, mit einer Einleitung von Prof. T i el e versehene
Aufl. Den Holhtndischen Originalen nachgebildet van J. R.
Hann e. Halle, Hendel 1890, post 8°.
1901. G en este ti i Carmen „Onvermoeid" latine versum a J. J.
Hartman. A. Metro Alcaico. — B. Metro Sapphico. —
In Feestbundel Prof. Boot. Leiden, E. J. Brill, 1901, 4°.
1901. Genestetiana sive Petri de Genes tet poetae neerlandici
Carmina selecta, latine vertit J. J. Hart ma n. Lugd. Batay.
A. W. Sijthoff, 1901, 8°.

BIJDRAGEN VAN P. A. DE GENESTET IN ALMANAKKEN OF TIJDSCHRIFTEN.
,,De Gids."
1848. (1 deel. bl. 649) : „De Weduwe van Orleans." Later in „Eerste Gedichten"
met gewijzigden titel : „De Hertogin van Orleans."
1852. ( I deel, bl. 672) : „Slagveld bij Hastings naar H. Heine."
1859. (II deel, bl. 408): „lVIachteld en Leonard."
1859. (II deel, bl. 690 en v.) „Leekedichtjes."
1860. ( I deel, bl. 125 en v.) „Leekedichtjes."
1861. (Februari afl. bl. 250 en v.) Critiek van : „Geest en Hart. Liederen,
Duitschlands .Dichteren nagezongen door S. J. v an den Bergh."
Utrecht, C. van der Post Jun. 1866.
(Geestige en vriendelijke aanbeveling met korte critische wenken).

Amsterdamsche „Studenten-Almanak." (Te Amsterdam bij C. G. van der Post).
1849. Eerste en laatste refs, (naar) Ruckert . bl. 67.
„Epicurisch Feestgezang"
68-69.
„Geloof."
86.
71
„Alarmisten," (geteekend Augustus 1848) „ 96, 97, 98.
„Schoonheid," (get. 1847 )99-100.
77
1850. „Een Liedjen aan een jong Student" . . , 65-67.
„Kritiek" (zie 1846)
111-113.
71
1851. „Aan mijn lieven vriend Mr. E. H. 's Jacob.
Naar Batavia vertrekkende. Ter herinnering."
63-64.
77
„Het Land" (bladvulling) . .
. , 78.
„De Humorist," (Oct. 1850 . ) .
. „ 135-136.
„Het Schotje," (1850) ..
. „ 156-163.
1852. „Boutade," (Nov. 1851) . .
76.
...
„Vreeradelingen." (Vijf vertal. naar H.
Heine)
, 151-153.
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„Aurora." (Onder redactie van Mr. J. L. D. Nep v eu en S. J. v an den
B ergh. — Haarlem, A. C. Kruseman).
Van 1854 tot 1861 verschillende verzen :
1854. „Martha." — 1855. „De liefste plek." — 1857. „Op reis." — 1858.
„Morgen bij de Duinen." — 1859. „Het Haantje van den toren." — 1861.
„Schitierende starre."

„De Teekenen des Tijds. Weekblad aan de belangen der Godsdienst gewijd,
onder vaste medewerking van verscheidene godgeleerden. llitgegeven door
C. P. Tie 1 e." Rotterdam bij C. W. Draaier.
Begonnen 1 October 1858 — gestaakt 23 September 1859.
In dit weekblad schreef D e G d n es tet:
1859. 7 Januari. Aankondiging van: „ Versjes voor jonge kinderen getrokken
nit de door J. J. Goeverneur uitgegeven Fabelboekjes en met enkele
vermeerderd." Groningen, M. Smit.
1859. 15 April. Aankondiging van: „Stichtelijk Huisboek. Dichterlijke bladen
van J. J. L. ten Kate." 1 ail. Deventer, A. ter Gunne, 1858.
1859. 24 Juni. Aankondiging van : „Mortara. Dichtregelen naar aanleiding
van den Kinderroof, gepleegd to Bologna." Dordrecht. P. K. Braat, 1859.

IN BETREKKING TOT P. A. DE GENESTET'S
GEDICHTEN VERSCHENEN:
1872. „De Genestet-album. Teekeningen van W. M olk enbo er."
Leeuwarden, A. Akkeringa, 1872. — oblong.
1872. „Een Kruis met rozen." (Photographie, gekleurd ; met
het vers v. D. G.) Amsterdam, A. Jager, 1872, fol. cab. form.
1879. „De Genestet-Scheurkalender voor 1877-1879." Amsterdam, Gebr. Kraay.
1887. „Nederlandsche Liederen voor eene zangstem. Met pianobegeleiding. Opus 5 N°. I. Liedje in de maneschijn van
D. G." Utrecht—Arnhem, H. Rahr, 1887, 4°.
189o. „Een kruis met rozen." Muziek van M. A. B ran dts
Buys. Voor een zangstem. Schiedam, H. A. M. Roelants,
1890, 4°.
i892. „Een kruis met rozen." Muziek voor mezzo-sopraan door
W. van Steenacker. Heerenveen, A. L. Land, 1892, 4°.
1893. „Egoismus." Liedje voor een zangstem met pianobegeleiding door K. Bouman. 's Hertogenbosch, H. Mosman,
1893, 4°.
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1893. „Zachtheid." Lied voor sopraan of tenor door T. M. d e
Roo. Weesp, D. J. Goethals, 1893, 4°.
1894. „Jonge roeping." Lied voor eene zangstem met pianobegeleiding door H. J. J. Rousseau Du cr o is s i. Rotterdam, W. F. Lichtenauer, 1894, 4°.
[894. „Uit de Kindsheid." Lied voor eene zangstem met begeleiding van harmonium of piano door S. A. Appel.
Amsterdam, F. W. Egeling, 1894, 4°.

INHOUD VAN HET TWEEDE PEEL

Bladz
BERNARD TER HAAR .

I

EVERHARD JOHANNES POTGIETER .

. 53

JOSEPHUS ALBERTUS ALBERDINGK THIJM

II7

WILLEM JACOBSZ. HOFDIJK

. 1 56

MARK PRAGER LIN DO .

. 198

LODEWIJK MULDER

22 7

HENDRIK. JAN SCHIMMEL .

2 58

CAREL VOSMAER .
CONRAD BUSKEN HURT .
JACOBUS JAN CREMER

.. .
'.

305
346
384

HENDRIK DE VEER

428

GERARD KELLER .

460

PETER AUGUSTUS DE GENESTET .

490

