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Voorbericht vow den eersten druk.

Conrad Busken Hu et had in het voorjaar van 1886 het
voornemen opgevat eene studie te schrijven over : „De Roma ntiek in Nederland", had de beide eerste bladzijden voltooid,
toen de onverbiddelijke flood — tot groote schade onzer rationale Letteren — hem de pen uit de hand nam. (1 Mei 1886.)
In die beide eerste en laatste bladzijden was een begin
gemaakt met de beoordeeling van mijn werk : „Onze H e d e nda a gs che Letterkundigen". Zijne voornaamste aanmerking
gold de onvolledigheid. Doch ik geef het woord aan den
genialen auteur, aan mijn diepbetreurden vriend :
„(De) verzameling („Onze(r) Hedendaagsche Letter„k un dig en"), die alleen de levenden of toen levenden omvat,
„is niet volledig; en zelfs is dit onze eenige grief tegen het
„ontwerp, waarnaar (de schrijver) met zulk een bewonderens„waardigen ijver, en in betrekkelijk zeer korten tijd, de opgevatte
„taak heeft uitgevoerd.
„Ons schijnt het toe, dat hij ook sommige dooden had moe„ten medetellen, en aan het denkbeeld hedendaagsch meer
„uitbreiding geven. Van kiassieke letterkundigen hebben wij
„eene voorstelling ; evenzoo van moderne. Ook van buitengewone,
„en van daagsche of alledaagsche. Hedendaagsche heeft alleen
„zin, indien wij daaronder al de auteurs van beteekenis ver„staan, die tot zeker tijdperk behooren, nog voortdurend of pas
„gesloten.
„Doch, reeds te veel aanmerkingen op een arbeid, dien ik
„tnij niet in staat acht aan te vullen of te verbeteren. De
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„rechte man, om dit te doen is de beer Ten Brink zelf, want
„hij alleen bezit in die mate den onmisbaren hartstocht der
„biografie. Hij heeft het in zijne hand nalezing der overge„slagenen te houden, en op die wijs zijn werk te verheffen
„tot een litterarisch-historisch standaardwerk voor een volgend
„geslacht.” 1)
De eenvoudigste pieteit tegenover den verscheiden grooten
schrijver zou niet gedoogen, dat deze laatste letterkundige wilsbeschikking onuitgevoerd bleef. Het is mij een dierbare plicht
niet alleen, maar tevens eene aangename taak, te verwezenlijken,
wat Busken Hu e t mij heeft opgedragen.
Het werk, waarvoor dit bericht bestemd is, vormt dus den
tweed e n, ruimschoots aangevulden en uitgebreiden d r u k van
mijne: „Onze Hedendaagsche Letterkundigen", sedert
1883 tot 1886 verschenen.
Het dient Busk en H u e t zonder aarzelen toegegeven te worden, de titel van „Onze Hedendaagsche Letterkundigen" is onzeker, nauwelijks bruikbaar, en lang niet fraai. De
keus van dezen titel werd gedaan door den uitgever, die aan
zijn kostbaar werk: „Onze Hedendaagsche Schilders"
als tegenstuk eene dergelijke van „O nze H ed en daagsche
Lett e r k u n d i g e n", wilde verbinden. Daarbij was het stelsel
aangenomen, dat a 1 leen 1 e v e n d e kunstenaars uit NoordNederland zouden worden behandeld.
En zoo is de onvolledigheid ontstaan, door Busken
H u e t terecht gegispt eene onvolledigheid uit noodzakelijkheid.
Bij dezen tweeden druk kon dus het oorspronkeliik ontwerp
gewijzigd, en aan groote schrijvers, die ons door den dood
ontvallen waren, recht worden gedaan. De gewenschte nalezing
der overgeslagenen werd ondernomen, naar betrekkelijke volledigheid gestreefd.
Het eerste deel van „Onze Hedendaagsche Letterkundigen" b-_:vatte de levensbeschrijvingen van Mevrouw
1) ,,Litterarische Fa,ntasieen en Kritieken door Cd. Busken
H u e t." XXII deel. Haarlem, Tjeenk Willin k. (zonder jaartal) blz. 202.
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A. L. G. Bosboom-Toussaint, Nicolaas Beets, J. J. L.
ten Kate, J. P. Hasebroek, Jos. A. Alberdingk Thijm,
C. Vosmaer, W. J. Hofdijk en E. Douwes Dekker —
deze laatste opgesteld door C d. Busken H u e t.
Het tweede deel bracht de biographieen van H. J. Schimmel, H. de Veer, Gerard Keller, F. Haver-Schmidt,
Cd. Busken Huet, H. J. A. M. Schaepman, C. E. van
Koetsveld, Justus van Maurik Jun., Lodewijk Mulder
en A. Werumeus Buning.
Deze tweede druk wordt uitgebreid met de levensbeschrijvingen van Isaac da Costa, Jacob van Lennep, Tan Frederik Oltmans, Bernard ter Haar, Everard Johannes
Potgieter, Marc Prager Lindo, Jan Jacob Cremer en
Pieter Augustus de Genestet.
Natuurlijker wijze kan men tegen mijn dus aangevuld werk
nog altijd het verwijt der onvolledigheid richten. Het begrip
van volledigheid eischt echter geenszins volmaaktheid, maar
blijft des ondanks toch zeer onzeker, en volkomen afhankelijk
van persoonlijke opvattingen. Ik heb daarom den titel gewijzigd en mij veroorloofd dit boek eene „Geschiedenis der
Noord-Nederlandsche Letterkunde in de XIX Eeuw
(1830-1880)" te noemen.
Onze Wester- en Oosterburen hebben ons reeds gewend aan
letterkundige geschiedenissen in biographieen, onder den titel:
„Great Writers" of „English Men ofLetters", of„Deut-sche Dichter der Gegenwart, biographisch-litterari
sche Charakterbilder". Wanneer er slechts gezorgd wordt,
dat het hier gekozen tijdvak, 1830-1880, het tijdvak der
Nederlandsche Romantiek, behoorlijk worde toegelicht
door een historische Inleiding, wanneer daarbij eene poging
in het werk wordt gesteld, om de h e r k o m s t en oorspronkelijkheid onzer Romantiek te bepalen, en tevens aan het
slot der levensbeschrij vingen een 0 v e r z i c h t gevoegd wordt,
waarin aan vele nog ongenoemde personen en zaken uit dit
tijdvak recht gedaan wordt, kan naar mijne meening de titel:
„Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren
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in de XI Xe Eeuw (1830-1880)" niet al te snel aan eene
opwelling van vermetelheid worden toegeschreven.
Het is naar dit plan, dat de tweede druk van ,,O n z e
Hedendaagsche Letterkundigen" werd bewerkt. Busken
H u e t veronderstelde met buitengewone welwillendheid, dat mijn
arbeid — op voorwaarde der noodzakelijke uitbreiding — nuttige vruchten zou opleveren. „(De schrijver) heeft het in zijne
hand" — schreef hij weinigen oogenblikken v66r zijn dood —
„nalezing der overgeslagenen te houden, en op die wijs zijn
werk te verheffen tot een litterarisch-historisch standaardwerk
voor een volgend geslacht."
Of ieder zoo edelmoedig zal oordeelen, of zijne goede meening
na de voltooiing van dit werk zal worden gedeeld door mijne
lezers, waag ik niet aan te roeren. Eene poging om Busken
Huet's laatste wenschen op te volgen, is hier in 't werk gesteld. Of zij geslaagd zij, staat niet aan het oordeel van
1888.

DE(N) SCHRIJVER.

Voorbericht voor den tweeden druk.

Sedert de heer D. Bolle eigenaar werd van Ten Brink's
Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letter en in
de X I X e E e u w was het werk in prijs verminderd en spoedig
geheel uitverkocht.
Volgens het bestaande contract werd een nieuwe uitgave voorbereid en nam Ten Brink den arbeid weer ter hand, zooals hij
die in 1889 had laten afdrukken en begon dien te herzien en
bij te werken. In weerwil van zijne ernstige ongesteldheid werkte
hij voort zooveel zijne krachten dit toelieten en reeds had hij
het herzien van de levensbeschrijving van de Gen es t e t ten
einde gebracht, toen de krachten hem ontzonken en hij op
19 Juli 1901 overleed.
Zijn geheele leven had hij gewerkt en hij is blijven werken
onverpoosd en — naar men uit zijn arbeid zou gissen -- met
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blijden zin, met liefde voor hetgeen hij deed; hij heeft gearbeid
tot aan zijn einde; op zijn arbeidsveld, men zou zeggen met de
wapenen in de hand is hij gestorven.
In „Noord en Zuid" wijdde ik een artikel aan zijn leven en
werken en schreef daarin o. a. :
„Zijn hoofdwerk zal ten alien tijde blijven de Geschiedenis
der Nederlandsche Letteren in de negentiende eeuw.
Dat werk zal blijven bestaan en zal steeds geraadpleegd moeten
worden, omdat de Schrijver daarin gaf, wat niemand anders
kon geven , want ook bier werd Schaepman's woord I) bewaarheid,
dat Ten Brink geheel opging in het werk, waarmede hij op dat
oogenblik bezig was.
Niemand dan hij — of 't moest van Vloten geweest zijn —
kende zoo goed persoonlijk alien, die in ons land schrijven; van
jong student tot aan zijn laatste levensdagen stond hij in persoonlijk of briefwisselend verkeer met alles, wat romans en
novellen schreef, tooneelstukken schreef of dichtte, Hij had met
hen vergaderd, gereisd, gegeten, hij had bij hen gelogeerd of
hun boeken besproken, ze waren medewerkers geweest aan een
of meer van de vele tijdschriften, die hij achtereenvolgens
redigeerde of wel, als 't jongeren waren, had hij hen met goeden
raad gediend.
Zoo kon hij dus over Schimmel en Potgieter, over Schaepman
en Smit Kleine, over Perk en van Deyssel, over Hasebroek en
Groenewegen, over Wallis en Emants, over Couperus en Frans
Netscher, over alles wat in ons land de pen voerde stellig meer
zeggen dan iemand, omdat hij bijna alien persoonlijk kende."
Weinig kon ik, dat schrijvende, vermoeden, dat ik geroepen
zou worden dezen arbeid voort te zetten. Hoezeer opziende
tegen den omvattenden arbeid en de groote verantwoordelijkheid
kon ik het verzoek van den uitgever niet afslaan : Ten Brink en
ik we hebben in het leven zoo vele jaren naast elkaar gestaan, en
hetzelfde gewild, het is mij een streelende gedachte een werk van
beteekenis het licht te doen zien, waaraan wij beiden werkten.
1) Rede op het Congres te Nijmegen, Aug, 1901.
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Vooral was ik ingenomen met het denkbeeld, dat ik na de geschiedenis der Duitsche letteren tot 1900 te hebben beschreven in
A u s d e r Praxis en die der Engelsche letteren tot 1900 in t h e
L i t e r a r y Rea de r, ook thans die der Nederlandsche letteren tot
1900 zal beschrijven als voortzetting van het werk van Ten
Brink. 1) In een kort bericht, dat bestemd was aan dezen druk
vooraf te gaan, verklaarde zich Ten Brink „volkomen bewust van
de bijna onoverkomelijke bezwaren aan zulk eene onderneming
verbonden" en ik acht mij verplicht hetzelfde te verklaren.
Het is mij een groote steun te weten, dat de thans levende
schrijvers, redacteuren en lezers, de geschiedenis der laatste
twintig jaar mee doorleefd hebben en dat het mij aan inlichtingen niet behoeft te ontbreken, waar boeken, aanteekeningen
of persoonlijke herinneringen onvoldoende mochten blijken.
In hoofdzaak heb ik mij bepaald tot hen, wier werken tusschen
188o en 1900 a fz o n de r 1 ij k zijn uitgegeven en slechts nu en
dan heb ik, behalve bij de geschiedenis der tijdschriften zelve,
melding gemaakt van personen, die alleen door artikelen in
tijdschriften bekend werden. Van deze allen heb ik getracht
zoo volledig mogelijk te zijn.
Zoo handelende heb ik den arbeid geheel in den geest van
den oorspronkelijken Schrijver opgevat, die aangaande het tijdvak 183o-185o verklaarde:
„Daar het niet aangaat eene geheel volledige letterkundige geschiedenis van dit tijdvak te schrijven, dewijl
dan aan ieder middelmatig of onhandig samensteller van
enkele bladzijden proza en poezie eene plaats zou moeten
worden aangewezen, en de omvang van zulk een werk
geen waarborg zou aanbieden voor zijne belangrijkheid,
werden hier een zeker aantal vertegenwoordigers gekozen,
die een denkbeeld kunnen geven van hetgeen de Nederlandsche Romantiek sedert 183o geweest is en tot heden
nog bleef."
1) In 1892 verscheen bij de uitgevers Blom en Olivierse te Kuilenburg :
Geschiedenis der Nederlandsche letteren 1880-1890 door
Taco H. de Beer; uit het Hoogduitsch door G. A. Geerligs.
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Van het oorspronkelijke heb ik binnen de grenzen van des
Schr. bedoeling gewijzigd en aangevuld, wat wijziging en aanvulling behoefde van de plaats af, waar zijne revisie had
opgehouden.
Verder moge de arbeid voor zich zelve spreken, waar ik
onder de leuze van het Wurtembergsche wapen „onbevreesd en
eerlijk" mijne taak als geschiedschrijver heb opgevat en volvoerd.
TACO H. DE BEER.

INLE1DING.

I.
DE ROMANTIEK IN NEDERLAND.
De geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde heeft hare
eigenaardige verdeeling in tijdvakken. Dat de Middeleeuwen
(1200-1550) worden gevolgd door den schoonen tijd van ons
machtig Gemeenebest der Getnieerde Provincien (1600-1795),
en dat daarop ons tegenwoordig tijdvak (1843-1900) aanbreekt,
behoeft geene herinnering. Het is evenwel noodzakelijk tusschen
dit drietal tijdvakken twee perioden van overgang aan te nemen,
en wel eene van 15 .5o tot 1600 als verbindingsschakel tusschen
het eerste en tweede tijdvak, terwijl eene tweede van 1795
tot 183o dienen moet, om het derde tijdvak aan het tweede te
verbinden.
De eerste periode van overgang brengt ons uit den middeleeuwschen gedachtenkring langs den weg van Renaissance,
Humanismus en Hervorming naar de zeventiende en achttiende
,eeuwen, terwij1 de tweede onder den invloed van Revolutie,
Restauratie en Romantiek uit den vreemde ons voorbereidt tot
de geschiedenis der Romantiek in Nederland:
Het is een zeer eigenaardig verschijnsel in de geschiedenis
onzer nationale letteren, dat de negentiende eeuw voor de
meeste Nederlandsche schrijvers eerst in 183o begint. Ons
vaderland verkeerde door velerlei staatkundige lotwisseling in
een geheel bijzonderen toestand. V66r de omwenteling van
1795 nam de strijd tusschen de staatkundige partijen vele hoofden,
harten en hander in beslag. De politiek verjoeg Bilderd ij k
TEN BRINK.
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de politiek bracht de beide vriendinnen Wolff en D ek en uit
Trevoux in Bourgondie naar den Haag terug. De overwinnende
Patriotten misbruikten hun gezag, verkwistten hun tijd gedurende
de ijdele woordenwisselingen van 1796, 1797 en 1798 in de
verschillende nationale vergaderingen, en zagen tot hunne teleurstelling de Bataafsche Republiek zich oplossen in een Koninkrijk Holland.
En terwijl de strijdlustigheid der vroegere staatkundige tegenstanders Cdoodbloedde under den dwang van den Franschen
Caesar, scheen in ons vaderland een tijd van stilzwijgen aangebroken voor ieder, die niet als H elm ers de gevoeligheid van
Fransche bestuurders met zijne „H o 11 an d s c h e N a tie" durfde
trotseeren. B i 1 d e r d ij k — die door de voorbeeldige edelmoedigheid van Koning Lodewij k en door zijne gehechtheid aan
het monarchale beginsel zich had laten bewegen als hoveling
naast den troon van den vreemden meester plaats te nemen —
doorleefde verschrikkelijke dagen gedurende het tijdperk der
inlijving. Men had na langen strijd eindelijk verkregen, wat
men het hoogst en heerlijkst had geacht — de e e n h e i d van het
vaderland, tegenover de vroegere unie der provincien; de verkondiging der Rechten van den Mensch en den Burger;
de afschaffing van alle overblijfselen uit vroegere feodale rechtstoestanden ; de afschaffing der Staatskerk . • . . en toch was al
dit geluk uitgeloopen op eene smadelijke inlijving.
Met te meer verwachting werd de toekomst van het vaderland
heuglijk geacht, sedert November 1813. finder den Souvereinen
Vorst, weldra Koning, die terstond den eed van trouw aan de
staatsregeling van 1814 aflegde, die zeventien provincien en de
oude kolonien door de welwillendheid van het diplomaten-congres.
te Weenen vereenigde, die persoonlijk voor zijn huis werd
schadeloos gesteld door Luxemburg, die met groote voorzichtigheid het openrijten van oude wonden voorkwam, door zijn
ridderlijken zoon triomfeerend bij Quatre-Bras en Waterloo,.
scheen het, dat het nieuwe koninkrijk een zonnig tijdperk van
krachtigen bloei tegemoet ging.
Noord-Nederland heeft in zekeren zin gebloeid van 1815 tot.
1830. De buitengewone ijver en de uitmuntende plannen van
Koning Wille m I deden den geheel verstorven nationalen handel,
met zeevaart en nijverheid, herleven. De betrekkingen tusschen
moederland en kolonien werden op nieuw geregeld en her-
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vormd. De Nederlandsche Handel-Maatschappij kwam krachtig tusschenbeide, om het gestremde verkeer te herstellen. De
verwarde financien en de nationale schuld vorderden de meest
aanhoudende zorg van den Koning en zijne raadslieden. Nieuwe
verkeerswegen, vooral kanalen, werden aangelegd , het nieuwe
koninkrijk der Nederlanden staatkundig en maatschappelijk
door tal van Koninklijke Besluiten voortreffelijk geregeld, loch
ondanks dit alles en trots velerlei niet onbelangrijke sporen
van herleving en hoopvollen bloei bleef er jets ontbreken.
De stichting van het koninkrijk der zeventien gewesten was
eene schepping der verbondene mogendheden, met uitzondering
van het overwonnen Frankrijk. Het Congres te Weenen had
zich deze vrijheid veroorloofd, geleid door de gedachte, dat de
kaart van Europa opnieuw moest worden ingericht naar den
ouden toestand v6Or 1789. Reeds bij de Pacificatie van Gent
hadden de zeventien Nederlandsche gewesten zich vereenigd,
en, daar Oostenrijk zich vergenoegende met het rijke Gallicie,
zijne rechten op de zuidelijke provincien in 1815 niet deed
golden, vond men goed die met de noordelijke onder den
schepter van Willem I te vereenigen.
Deze nieuwe staat was een uitvloeisel der nieuwe staatkunde
van herstel. De terugkeer tot het oude werd alom beproefd.
De souvereine Vorst had echter in 1813 begrepen, dat het niet
aanging tot 1795 terug te keeren. Door G ij sbert Karel
van H o g e n d o r p gesteund, bekrachtigde hij eene Grondwet,
die ten minste de gelijkstelling van alle burgers voor de wet,
en de afschaffing der vroegere staatskerk handhaafde, al mocht
de instelling van eene wetgevende Kamer, gekozen door de
Provinciale Staten, die zelven door drie kiescolleges werden
samengesteld, juist niet van groote vrijgevigheid op het stuk
der staatkundige rechten getuigen. Deze Grondwet, in 1814 tot
stand gekomen, moest, door de uitbreiding van het koninkrijk
met de zuidelijke provincien, in 1815 worden herzien. Wijzigingen het grondgebied betreffende konden niet uitblijven ; ook
begreep men, dat voor de nieuwe staatsburgers, die van 1794
tot 1815 in Frankrijk en onder Fransche staatswetten geleefd
hadden, de instelling van twee wetgevende Kamers noodzakelijk
was, mocht men ook de benoeming der leden van de Eerste
Kamer aan den Koning opdragen.
De alzoo in hare strekking bijna geheel onveranderde Grond-
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wet van 1814, werd in 1815 door de Noordnederlandsche
wetgevende Kamer te 's-Gravenhage aangenomen, maar door de
vergadering van Notabelen te Brussel verworpen. Met eene
kleine behendigheid in het groepeeren der cijfers wist men
evenwel te bewijzen, dat ze door beide landen was aangenomen.
Reeds aanstonds wekte dit verbittering in het Zuiden, wijl men
er — als gezegd is — bijna een kwart eeuw onder vrijzinniger
staatsinstellingen had geleefd; waar men zich nu genoodzaakt
zag te gehoorzamen aan eene grondwet zonder ministerieele
verantwoordelijkheid en zonder vrije verkiezingen — twee hoofdvoorwaarden tot een vrijzinnig constitutioneel staatsleven.
De nieuw aangewonnen provincien schikten zich morrend
onder het gezag van Willem I, in het Zuiden woelend door
aanstoking van Waalsche liberale advocaten, in het Noorden
aangevuurd door de vijandige taal der ontevreden geesteiijken.
Noord-Nederland toonde zich niet geheel onvoldaan. Het tijdvak
der inlijving had velen de oogen geopend, terwijl de hoofden
der oude Patriotten door de verzoenende politiek van Willem I
tot uitmuntende Nederlandsche staatburgers werden hervormd.
Dit nam niet weg, dat de geheele toon en strekking der regeering
zuiver conservatief was, en dat iedere regeeringsdaad door het
koninklijk goedvinden en den koninklijken wil werd bepaald.
Het persoonlijk gouvernement van Willem I was niet drukkend ;
geen vorst scheen ooit met edeler belangstelling voor zijne
verheven taak bezield. Toch bracht het eerste tijdvak zijner
regeering verslapping en indompeling van de geesten in het
Noorden, scherpte het de bestaande grieven en vuurde het de
ontevreden stemming in het Zuiden aan.
Voor het Noorden waren de jaren, die van 1815 tot 1830
verliepen, in vele opzichten noodlottig. Men scheen in 1815
al te gelukkig geworden. Het drijven der staatkundige tinnegieters uit een vroeger tijdvak, zoo noodlottig gebleken, maakte
plaats voor algemeene tevredenheid en berusting in het beleid
des Konings. De staatkundige, godsdienstige, wijsgeerige denkbeelden der achttiende eeuw konden, voor zoover ze op oorspronkelijkheid mochten bogen, in hoofdzaak voor vrijzinnig
gehouden worden. Het scheen of men in ons vaderland door
misbruik van voorzichtigheid plotseling tot de overtuiging kwam,
dat al de liberale ideeen der achttiende eeuw uit de school des
satans waren.
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Geen wonder, dat rustige rust en kalme tevredenheid tot
ontzenuwing en gevoelloosheid leidden. Zij, die den toon gaven
v66r 183o, keerden terug naar de oude liefde voor deftige
vormen en schoonklinkende woorden. Men wilde de woestheden,
de onfatsoenlijke luidruchtigheden van het Keezentijdvak doen
vergeten. De deftigste onder alien, Van der Palm, schaamde
zich nu een patriot geweest te zijn. Hij legde er zich op toe,
den Leidschen theologischen studenten liefde voor welluidend
klinkende volzinnen en fraaie manieren in te boezemen. Toch
waren er, die zagen, dat „de Nederlandsche volksgeest bij de
verbreking van het (Fransche) juk in zelfstandigheid niet veel
gewonnen" I) had. Bilder dijk, wien alles mishaagde, klaagt
over de „flauwheid" van zijn tijd. Waar hij overdreef, maakten
anderen het nog erger door een zenuwloos optimisme, met alles
en alien ingenomen, in hunne verblindheid wanende, dat voor
Noord-Nederland eene gouden eeuw was aangebroken.
De beoefening der Letteren moest lijden onder den nood
der tijden. Geestdrift voor het vaderland kon in 1815 van de
gezamenlijke lyrische dichters niets beters verkrijgen, dan het
„Wien Neerlandsch bloed" van Tollens en het „Wij
leven vrij, wij leven blij!" van Mr. J. Brandt van
C a b a u. B i l d e r d ij k heeft een buitengewonen overvloed van
versbundels zijn ondankbaren tijdgenooten in den schoot geworpen, maar werd in de nieuwe maatschappij en den nieuwen
staat van 1815 weinig gewaardeerd. Zijn toon was te deftig, te
achttiende-eeuwsch, zijne taal te hoog, te weinig populair, zijn
afkeer tegen de bestaande toestanden te hevig, zijn strijd tegen
staatkundige en kerkelijke lauwheid te fel.
Het Koninkrijk der zeventien vereenigde provincien in het
Europeesch concert van behoudlievenden terugkeer tot het
oude medeinstemmende, moest daarvan eerlang de gevolgen
ondervinden. Tegen de algemeene staatkunde van achteruitgang
in Europa rijpten denkbeelden van verzet, die in Juli en
Augustus 183o tot krachtige daden • van omwenteling zouden
Leiden. In de Europeesche letteren is een dergelijken toestand
waar te nemen. Door de veldtochten van Napoleon hadden
de volken van het vasteland, eindelijk ook de Engelschen,
ruimere gelegenheid tot kennismaking, tot gedachtenwisseling.
1) Groen van Prinsterer.

6

DE ROMANTIEK IN NEDERLAND.

Tegen het nieuwe absolutisme van a rs verhieven zich de
stemmen van hen, die in hunne jeugd den vrijheidsboom hadden
zien planten, die grootsche verwachtingen van de toekomst
hadden gekoesterd. In de lucht van 1815 tot 183o zweefden
allerlei nieuwe denkbeelden, die zich kantten tegen de heerschende. Men zocht naar nieuwe inkleeding van de nieuwe
ideeen, naar nieuwe dichters en leiders der algemeene onvoldaanheid.
Dit verschijnsel is algemeen in de meest beschaafde landen
van Europa, Engeland, Duitschland, Frankrijk, Nederland,
Italic en Spanje. Noemt men dezen internationalen drang naar
verandering, naar wijziging van het bestaande, in letterkundigen
zin de R o m a n t i e k, dan heeft men een term gevonden, die
verreweg in de meeste gevallen zeer gepast is. De Romantiek
is niet overal geheel hetzelfde verschijnsel in hare verschillende
schakeeringen. Als in t er na ti o naal letterkundig feit berust de
Romantiek op een algemeenen grondslag verzet tegen de
heerschende vereering der classieke school naar de opvatting
der groote Fransche schrijvers van de zeventiende en de achttiende
eeuw. De aanval was minder gericht tegen de groote dichters
der Grieksch-Romeinsche oudheid, die voor Duitschland door
de scherpzinnige critiek van L e s s i n g en door de latere
werken van G o e t h e en Schiller hooge waarde behielden ;
die voor Frankrijk in de fiere verzen van Andre C h e n i e r
eene verre echo vonden ; die voor Engeland in de meesterlijk
gestijlde brieven van Savage L an d o r herleefden ; die voor
Nederland hun invloed behielden door de lessen en geschriften
van David Jacob van Lennep en Petrus van Limburg
Brouwer; de aanval was gemunt op Racine, Corneille en
V oltair e, tegen welke de Romantiek in het algemeen S h a k es p e a r e en zijne school stelde.
Als n a t i o n a a 1 teeken van letterkundige wedergeboorte heeft
de Romantiek telkens haren eigenaardigen weg bewandeld.
leder beschaafd yolk komt in Europa gedurende de eerste
dertig jaren der negentiende eeuw vroeg of laat tot het nieuwe
letterkundige evangelie, maar niet alien toonen denzelfden ijver.
De afwijkingen volgen uit eigenaardige historische toestanden,
maar in hoofdzaak blijven alien aan het beginsel der Romantiek
getrouw. Aan een klein yolk, als het Nederlandsche, voegt het
eene bescheiden rol to spelen in de algemeene geschiedenis der
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Romantiek. Het was wel te verwachten, dat Nederland de
leiders der groote beweging zou volgen. Uit Nederland konden
de mannen niet voortkomen, die zich aan het hoofd dezer
letterkundige omwenteling zouden stellen. Maar Nederland wordt
hevig bewogen, zoodra de wateren der Romantiek beginnen
te wassen.
Het was alleen schijnbaar eene ramp, toen de zuidelijke
provincien na de Julidagen van 183o tot den opstand
overgingen. De grieven van „'t ontzinde muitrenrot" —
als het heette — waren voor een deel volkomen gerechtvaardigd, voor een deel op kinderachtige wijze overdreven. Samenleven onder een koning uit het huis van 0 r a n j e bleek voor
Zuid- en Noord-Nederland onmogelijk. De schok van den
opstand werkte weldadig in het Noorden. De in sluimering
rustende volksgeest ontwaakte. Jong en oud staken voor het
eerst na 1815 weer de handen uit de mouwen. Het geheele
y olk trok als een man partij voor zijn koning en gevoelde
opnieuw, dat het Nederlandsche bloed nog krachtig door de
aderen vloeide. De terugwerking der gebeurtenissen van 183o
en 1831 was allerheilzaamst. De algemeene slaperige traagheid
week. Men was eenmaal op onverwachte wijze wakker geschud
en bleef nu waken. Men zag het velerlei gebrekkige van den
vorigen toestand in, en liet het ontzenuwend optimisme varen.
Overal werd nu naar verbetering gestreefd, overal werd de
geest der critiek wakker.
Zoo was de tijd aangebroken, waarin de Nederlandsche Letteren konden komen onder den invloed der Romantiek, die
overal elders reeds zegevierde. Eerst na 183o had men hier oog
voor de letterkundige omwenteling, die wij tot nogtoe slechts
van verre hadden hooren naderen. Van alle zijden bleek belangstelling, vooral bij het Jonge Holland van 1830. Iets geheel
oorspronkelijks te scheppen, waarover Europa verbaasd zou
staan, waarmee Europa zijn voordeel zou doen, stond niet in
onze macht. Ons te richten naar het voorbeeld in den vreemde
gegeven, was het beste, wat wij doen konden. Onze oorspronkelijkheid Teed er door, maar onze kunstoefeningen stegen in
waarde. Voor onze Letteren brak een beter Leven aan, daar wij
door vergelijking met het beste, 't welk elders werd voortgebracht, leerden inzien, hoezeer onze armoede afstak bij den
rijkdom van Engelschen, Duitschers en Franschen.
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De geschiedschrijver der Nederlandsche Romantiek behoort
nauwkeurig aan te toonen, wat Jong Holland van 183o aan
vreemde letteren dankt. Daartoe is het noodig te onderzoeken,
welk aandeel Nederland toekomt in de overwinningen der Romantiek, zoo hier als elders behaald. Invloeden van Engeland,
Frankrijk en Duitschland uitgaande, moeten nauwkeurig geschetst worden, om het eigenaardig Nederlandsche van onze
Romantiek onpartijdiger te kunnen waardeeren.
..........W.,....,,,,,,,

II.
INVLOED VAN ENGELAND.
Het belangrijkste feit uit de letterkundige geschiedenis van de
XVIII en de XIX eeuw is de overwegende invloed der Engelsche
literatuur op die van Europa's vasteland. Ri c ha rd so n wordt
een meester i n den roman voor Duitschland, Frankrijk en
Nederland; Young een apostel voor de nieuwe school der
„schoone zielen", die de blauwe bloem der sentimentaliteit met
geheimzinnigen eerbied aanbidden. In Duitschland begint de
erkenning van Shakespeare, de waardeering van het Engelsche
treurspel en blijspel der zestiende en zeventiende eeuw, later
door heel de beschaafde wereld gevolgd — eene geestdrift, die
op het homerisch voorhoofd van G o et h e zelfs eenige lichte
ironische rimpels te voorschijn roept.
V66r de negentiende eeuw, v66r de Romantiek, gaat daarenboven eene geheel nieuwe bezieling uit van twee Engelsche
kunstenaars — tot op dit oogenblik nog door ieder beschaafd
man met den hoed in de hand geeerd — Sir Walt er Scott
en Lord B y r o n: de twee groote heroen der moderne Romantiek.
Hoe belangrijk ook Walter Scott's dichterlijke werken
schenen, zijn invloed begon eerst in 1814 met zijn „Waverle y."
Eene schitterende reeks van epische verhalen in proza, besloten
in 1831 met zijn „C o u n t Robert of Par is", waarborgden
Scott zijn, tot heden v66rtdurenden, invloed. Zijne schepping
de historlsche roman in proza, vond in geheel Europa
bewonderaars en navolgers. Het Romantische in W a 1 ter
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Scott openbaart zich door liefde voor de middeleeuwen, voor
de XVI en XVII eeuw, door zijne beoefening der nationale
geschiedenis, door zijne epische geestdrift. De chanson -d eg e s t e der middeleeuwen wordt herboren in gelouterden vorm.
In plaats van de Grieksch-Romeinsch-Aziatische helden der
Fransche classieke school verschijnen de groote mannen en
vrouwen der Engelsche geschiedenis. — Richard Coeur -deLion, Elisabeth, Maria Stuart, Jacobus I, Leicester,
Essex, Buck in g ha m, naast befaamde historische personen
uit den vreemde, als Saladin, Karel den Stoute, Bohem o n d van T a r e n t e en Lode w ij k X I, alien geschilderd met
die eigenaardige kostumen en eigenaardige zeden, welke eene
schrandere historische studie wist to ontdekken. Voor het eerst
na S ha k es p e a r e herleeft de Engelsche historie in de letterkundige
kunst. Het levendig verhaal van Scott, de echt dramatische
toon ziiner gesprekken waren eene verlossing voor honderdduizenden lezers, die den gedwongen briefstijl, of de gezwollen,
tot berstens toe gezwollen, volzinnen van de oudere moderomans moede waren.
W a 1 t e r S co t t vindt in heel Europa vrienden en leerlingen.
De Baron de La Mo tt e Fouqué volgt hem reeds in 18 r5 I);
zijne romans worden in het Fransch vertaald, en bezielen
Alfred de Vigny, Victor Hugo, zelfs Prosper Merimee
in zijne „Chronique du rêgne de Charles IX". Degroote
populariteit van den ouden Dumas staat in nauw verband met
zijne handige navolging van Walter Scott. In het begin van
zijne loopbaan beproeft zelfs H on or é de B a 1 z a c den historischen roman.
Voor Noord-Nederland is de invloed van Walter Scot t
beslissend. In 1829 schrijft M r. Jacob van Len nep zijn
„P lee g z o o n", terwijl in hetzelfde jaar eene stadgenoote,
Mejuffrouw Margaretha Jacoba de Neufville, gelijke poging in het werk stelt met haar „Schildknaa p". Beiden
volgen op aanwijzing van den hoogleeraar D. J. van Len n e p
Sir Walter Scott. In hetzelfde jaar 1829 schrijft Balzac
zijne „Chouans", de Vigny zijn „Cinq-Mars", Merimee
1) Georg Brandes, „Die Romantische Schule in Frankreich",
V deel van „Die Litteratur des neunzehnten Jahrhunderts",
1883, bl. 59.
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zijne „Chronique du rêgne de Charles IX" —allen onder
den invloed van Scott.
B a 1 z a c vormde het plan eene reeks historische romans te
schrijven, beginnende met Charlemagn e, een denkbeeld, later
in Van Lenn ep 's „V oorouder s" gedeeltelijk verwezenlijkt
nog eens beproefd door M. P. M a s d o r p in 1858 onder
den titel „O ns Volk ", waarvan een uitstekende roman „D e
Heiden-Priester van Harr ago" het gevolg was. In onze
dagen trachtte Gustav Frey tag met „Die A h n e n" het oude
denkbeeld van nieuws vruchtbaar te maken, en altijd bleek
het, dat de eerste bezieling was uitgegaan van S i r
Walter Scott.
Tot de school van Scott behoort, wat den roman in proza
betreft, sedevt 14 Januari 1831 Vic tor Hugo met „No t r eDame de Paris", eene nieuwe verheerlijking van de MiddelEeuwen en de Middeleeuwsche kerkelijke bouwkunst. Goethe
had ongeveer een halve eeuw vroeger als student evenzoo
met de cathedraal van Straatsburg, en Oehlenschlager
(1779-1850) met den Dom te Roeskilde gedweept. Alles
wat tot het middeleeuwsche ridderleven behoorde, kasteelen,
wapenen, tornooien, was door Walter Scott weer in de mode
gebracht. Daarnaast kwam de beoefening van de geschiedenis
der Hervorming, het tijdvak van Frangois I, Henry VII I
en Willem van Oranje. In ons land wordt Van Len nep
trouw geholpen door Dr o s t met zijn „Her m in gard van de
Eikenterpen" (1831), door Oltmans met zijn „Slot Loeves tein" (1834) en zijn „S c ha aph er d er” (1838), wordt hij later
zelfs overtroffen door mejuffrouw A. L. G. Toussaint,
1837 met „Alma gro", in 1838 met haar „Graaf van D e von sh ire" beginnend.
Hoe groot de invloed van Sir Walter Scott moge geschat
N i c o 1 a a s Beets noemde hem eenmaal „den welworden
doener van zijn leven" uit Engeland kwam de dichter, die
Scott noopte het schrijven van verzen voor goed aan hem
over te laten — Lord Byron (12 Januari 1788-19 April
1824). Een Pair van Engeland, die met wegsleepend genie de
tolk scheen te worden van al de ontevredenen en teleurgestelden
sedert 1815, zou den toon aangeven voor geheel Europa. Toen
hij in 1812 de eerste cantoos van zijn „C hil d e - H a r old"
uit at, lag Engeland aan zijne voeten. Weldra door zijne ver-
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metelheid de liefde zijner landgenooten verbeurend, sedert de
vlucht van Lady Byron uit zijn huis verafschuwd en met
vingeren nagewezen, verliet hij Engeland, en voltooide hij zijne
grootste kunstwerken in den vreemde. Juist op deze wijze werd
hij de heraut der Romantiek, zelfs door den tot de Antieken
teruggekeerden G o e t h e wegens zijne „gadelooze genialiteit"
gehuldigd.
Alles was in Byron vereenigd, alles wat Jong-Europa van.
1815 tot 183o ken bekoren. Zijne bitterheid, zijn menschenhaat, zijne twijfelzucht, werden modeartikelen. Zijne schitterende
kunstvaardigheid, zijn onnavolgbaar meesterschap over de taal,
zijne bewonderenswaardige schildering van natuurschoon, zijn
hartveroverende gloed in de voorstelling van liefde — het
schoonst in het tafereel van Don Juan en H a i d e e — zijn
partij-trekken voor de onderdrukte Grieken, zijne oprechtheid,
zijn heldenmoed — dit alles maakte hem na zijn vroegen flood tot
een afgod van ieder, die de vrijheid lief had en Engelsch verstond.
In zijn vaderland weigerde men, wat men hem op het vaste
land van Europa zoo ruimschoots schonk — waardeering.
Zijne asch mocht niet worden bijgezet onder de hooge
gewelven van Westminster-Abbey. Men kon hem zijn wereldburgerschap, zijne twijfelzucht, zijn gebrek aan deftige vormen,
zijne twisten met zijne echtgenoot, en zijn „D on J u a n" niet
vergeven. Zijne verzen werden door Southey voor poezie des
Boozen uitgekreten. Als tuchtmeester der Engelsche schijnheiligheid vond hij louter vijanden, waar hij Engelschen aantrof.
Twee andere bannelingen uit de Engelsche samenleving: Wa 1 ter
Savage Landor en Percy Bysshe Shelley, staan aan
zijne zijde; Shelley wordt zijn boezemvriend en oefent een
heilzamen invloed op zijne ontwikkeling als denker. — Na
186o vond hij van Engelsche zijde het eerst bewondering bij
Swinburne („Selections from the works of Lord Byron, 1871"), schoon de oude vijandschap op Engelschen bodem
nog zoo krachtig bloeit, dat de tegenwoordige eigenaar van
Newstead-Abby, zekere Mr. W e b b, niemand vergunt B y r o n's
vroegere woonplaats te bezoeken en al zijn best doet de herinneringen aan den onsterfelijken dichter met kinderachtig wandalisme te vernietigen 1).
1) Karl Elz e, „Lord Byron" (Dritte, verbesserte Auflage), Berlin,
1 886, 111. 84, 85.
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De in vlo e d van Byron op de nieuwe letteren in Europa
is gadeloos.
Hem in zijne voile waarde het eerst te hebben begrepen, is
eene eer, die Duitschland toekomt. Het voorbeeld gaf G o e t h e.
Herhaaldelijk spreekt Goethe van Byron's genialiteit sedert
1817, zoowel in zijne „Zur auswartigen Litteratur and
Volkspoesie", als in zijne „Unterhaltungen mit dem
Kanzler von Moller" en in „Eckermann's Gesprache
mit Goeth e" 1). Den schitterenden aanhef van „Don Juan",
de alleenspraak uit „M a n fr e d", heeft Goethe vertaald.
In het tweede deel van zijn „F a u s t" wijdt hij eene elegie
aan den dichter van „M a n fr ed", door het koor uitgesproken
na het verdwijnen van Euphorio n, die voor een oogenblik de
geniale vermetelheid van Byron voorstelt 2).
Bij Goethe ging deze waardeering uit van het kunstenaarshart, dat heel zijn leven luid klopte. Den wereldbestormenden
overmoed van Byron streng te bestraffen scheen hem niet der
moeite waard. Als denker een kind, als dichter een weergaloos
genie — zoo ongeveer maakte Goethe de balans op 3).
Maar nog in een ander opzicht oefent Byron een gewichtigen invloed op het jonge Duitschland. Er heerschte eene
zeer gedrukte stemming na 1815. Juist, nadat Pruisen, gesteund
door Rusland, later door Engeland, door de Middel-Staten en
Oostenrijk, den grooten overweldiger van Wagram en Jena
had vernietigd, bij Leipzig en bij Waterloo, juist nu ging men
ijveren tegen het denkbeeld der vereeniging van alle Duitsche Staten, juist nu ving eene scherpe onderdrukking aan van
alle vrijzinnige denkbeelden over staatkundige en kerkelijke
stollen. Byron, die voor de vrijheid der Grieken streed, werd
eene soort van Messias voor het ontevreden Duitschland.
„Griechenlieder" zong een aankomend dichter, Wilhelm
Muller (1794-1824). Alle jonge kunstenaars van naam be1) Dr. E. H. Otto Weddigen, „Lord Byron's Einfluss auf
die europaischen Litteraturen der Neuzeit. Ein Beitrag zur
allgemeinen Litteraturgeschichte." Hannover, 1884, bl. 31.
2). 3. Act. Tr auerges an g, aan het slot. (S. 490 „W e r k e" Stuttgart
1860, II B.
3) „Lord Byron ist nur gross, wenn er dichtet. Sobald
er reflectirt ist er ein Kind." Eekermanns Gesprache mit
Goethe.
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wonderen, als doze, het revolutionnaire in B yr o n's karakter
en leven. Zijn woord :
Revolution.
,,Alone can save the world from Hell's pollution"—

werd met geestdrift door jonge Duitsche dwepers herhaald.
leder wijdt een vers aan zijn leven en zijn noodlot, ieder wil
een fragment zijner werken vertalen. A d a lber t v an C h amisso (1781-1878) schrijft „Lord Byron's letzte Liebe";
Christian Dietrich Grabbe (1801-1836), volgt den „Don
J uan" in zijn „Don Juan and Faust" (1829); de heerlijke
schilderingen van de Mi ddellandsche Zee worden nagebootst
door Ruckert, Bodenstedt en Leopold Schefer. Heinrich Heine wordt te Berlijn in het tijdvak van 182o tot
1824 bezield door de geestdrift der dichteres Elise v on
H oh e n ha use n, die Byron als een heilige vereert. Heine
en B6r n e (1786-1837) arbeiden in gelijke richting, ten
einde de revolutionnaire stemming v66r 183o zooveel mogelijk
te prikkelen.
Dadelijke navolging van Byron beproeft Heine met zijn
drama „W illiam R a tc 1 i ff" (1823), terwijl hij een lied vol
weemoed schrijft, als het lijk van den gestorven dichter uit
Missolonghi naar New-Stead-Abbey vertrekt. F r e i ligr a t h (18101875) vertaalt „M a z e p p a", L en au (1802-1850) beproeft een
.00rspronkelijken „Don Juan" (1851) even goed als een oorspronkelijken „F a us t" (1836) te voltooien.
Machtig werkt het voorbeeld van Byron als zanger der
,onderdrukte vrijheid, als schepper van moderne staatkundige
lierzangen. Oostenrijksche dichters volgen hem op dit gebied,
Zedlitz, Grun, Moritz Hartmann en Alfred Meissner.
In den politieken lierzang heeft Byron in Nederland tot navolger, met geheel tegenovergestelde richting, M r. Isaac d a Costa,
die reeds in 182o in zijn gedicht „D e T ra a n" het Engelsch
van Lord Byron van verre volgde, reeds in 1822 een fragment
van zijn „C a in" vertolkte, en in 1814 in „D e verl o s sin g
v a n N e d e r la n d" zijn eersten staatkundigen lierzang zong.
Da C osta toonde zich ook in dit opzicht een leerling van
Bild e r dij k, die met een bitsen grauw van Byron's „ongoddelijken wildzang" sprak, maar toch de verzoeking niet weerstaan kon om van tijd tot tijd eene kleinigheid van Byron
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te vertalen 1). Beiden deden hun best de bewondering voor
Byron te fnuiken, hoewel Vrouwe Bilderdijk-Schw eickhardt het verrukkelijke „Adieu, adieu, my native shore"
uit den eersten Canto van „C h i 1 d e-H a r o 1 d" en „The destruction of S e n n a c h e r i b" met veel talent vertolkte (r 829).
Eerst omstreeks 1830 wordt Byron bemind en bewonderd
in ons vaderland. Van L en n ep gaf het voorbeeld met zijne
vertaling van „The Bride of Abydos" (1826), van „Marino
Faliero" (1829) van „The Siege of Corinth" (1831), van
„The Lament of Tasso" (1833) en van „Beppo", benevens
van enkele kleinere gedichten. In 1834 volgt hem de student
Nicolaas Beets met „Proeven uit Lord Byrons Werk en" en weldra ontstaat er eene algemeene inspanning, om
Byron zoo fraai mogelijk in Nederlandsche verzen te vertolken.
Beets zelf toonde het met zijne vertaling van „The prisoner
of Chillon" (1835), van „Mazeppa" (1835) en van „Parisina en andere gedichten" (1837). Tot deze „andere
gedichten" behooren vertolkingen van „Hebrew Melodies",
van „The Dream", van „The Lament of Tasso" en den
vierden Canto van „C hilde-Harold". Dat de schrijver van
de „Camera 0 bscu ra" later met weerzin aan het tijdperk
zijner geestdrift voor Byron dacht, is niet geheel onbekend en
zal te zijner plaatse uitvoeriger worden behandeld.
Intusschen blijven vele Nederlandsche dichters zich aan Byron wagers. Ten Ka te vertaalt „Pa ri s in a" (1836) en „The
Gia our" (1840); hij geeft in 187o den bundel „Ge di chten
van Lord Byron" uit, waarin behalve de twee genoemde
nog eene vertolking van : ,,H ea v en and Ear t h", fragmenten
uit „M an fr ed", uit „C a i n", uit „C hild e-H arold" en „H e
brew Melodies" voorkomen. S. J. van den Bergh beproeft
eene vertaling van „The Corsair" (18 43) en van „La r a"
(1845); Potgieter van „The Destruction of Sennacherib" (1830), voorts geeft deze laatste in het tweede deel zijner
„Poezy" (1875) eene omwerking van „The Dream" en een
fragment uit „The prophecy of Dante".
Nog bestaan er vertalingen van Byron's „H ea v en and
1) Alzoo de 44ste Stanza van „B e p p o" onder den titel : „H et Ital iaan s c h" („11 min ik teer, o taal van lust en weelde" — „I love thee,
language, that soft bastard Latin") in zijne „K r e k e 1 z a n g e n" Rotterdam,
bij J. Immerze el Jun. 1822, I deel bl. 99.
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Earth" door J. J. Abbink (1802-187o), van zijn „Prisoner
of Chillon" door K. L. Ledeganck (1840 9, van „Sardanapalus" door Vinkeles, van „The Bride of Abydos"
door W. Hecker, van „Manfred" door J. R. Steinmetz
en door W. Gosler. Het is evenwel duidelijk, dat de hooghartige taal van B i 1 d e r d ij k, de ernstige waarschuwingen van
Da Costa en het strenge oord eel van Beets de vereering van
Byron door Nederlanders hoofdzakelijk beperkt hebben binnen
het tijdvak van 183o tot 185o. Mejuffrouw Touissant, die
met haar eersteling „Alma gro" (1837) uit de school van
Byron scheen te komen, toonde met haar tweeden roman
„De graaf van Devonshire" (1838), dat zij zich schaarde
onder de jongeren van Walter Scott. Deze blijft de gids,
naar wien de Nederlandsche historische romanschrijvers —
Van Lennep, Drost, Oltmans, Van Limburg Brouwer varier en zoon, J. Chr. Gewin, J. Krabbendam Pz.,
J. A. Alberdingk Thijm (in zijne „Verspreide Verhalen" en „Portretten van Vondel"), A. L. H. Ising
Lodewijk Mulder, M. P. Masdorp, H. J. Schimmel,
Huf van Buren en A. C. S. Wallis — zich hebben gericht.
In het tijdvak van 1830 tot 185o blijft Byron's geest in
Duitschland heerschen over het woelige Jonge-Duitschland, dat
naar eene betere toekomst uitziet. Karl Gutzkow (1811—
1878) spreekt met bittere wereldsmart en pijnlijken twijfel. in
zijn „Uriel Acosta" (1846) de taal van Byron's „Manfred": een vriend van Gtltzkow, Ernst Willkomm, schrijft
in acht deelen een levee van Byron in den vorm van een
roman: „Lord Byron, ein Dichterleben" (1839). Vorst
Puckler-Muskau (1785-1871) poogde een tweede Byron
te worden als dichter, reiziger, menschenhater en dandy. Het
drama „Marino Faliero" worth telkens op nieuw ter hand
genomen. In Nederland begint Jacob van Lennep zijne
loopbaan als dramatisch schrijver met eene bewerking van
„Marino Faliero" in alexandrijnen (1821). Wat in Frankrijk Casimir Delavigne met „Marino Faliero' (1829)
ondernam, wat nog onlangs (1885) met dezelfde stof door S winburne geschiedde, beproefden in Duitschland Albert Lindner
1) Bl. 272-292 der „G edichte n", uitgegeven door Dr. J. F. J. Her em a n s, 2de druk. Gent. 1868.
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(1875), Murad Effendi (1876), Heinrich Kruse (1876)
en Martin Greif (1879), die alien een Trauerspiel „Marino F a 1 i e r o" in vier of vijf bedrij ven voltooiden.
In Duitschland schijnt Byron nog steeds aan de orde. In
de eerste plaats blijkt dit uit de herhaalde pogingen om zijn
leven te schetsen, door Eduard Engel 2), door F el i x
E b e r ty 3) en door Karl El z e 4) ; in de tweede plaats mag de
vraag worden gesteld of er geene verwantschap naar den geest
bestaat tusschen Byron en S c h o p e n h a u e r, tusschen Byron
en Eduard von Hartmann?
Wat den gang van zaken in de letteren betreft, bleek Byron
voor Duitschland en Nederland van 1815 tot en zelfs na 183o
onmisbaar. De groote Engelsche Pair bestuurt het groote koor
der letterkundige zangers. Het moge schijnen, dat de Nederlandsche kunstenaars zich liever naar de rustige leiding van Sir
Walter Scott voegen, over alien heerscht op een gegeven
oogenblik, zij het ook voor korten tijd, het onweerstaanbaar
genie van Childe-Harold.
Hetzelfde verschijnsel doet zich in Frankrijk voor. Mevrouw
de St a e 1- Holstein, bevel voerend over de eerste voorhoede
der Romantiek, die yds& 183o buiten Frankrijk het hoofd
opsteekt, bewonderde Byron als knap dichter en als knap
man, toen hij haar bezocht op haar kasteel aan de oevers van
het meer van Geneve. Eigenaardig is het op te merken, dat
de latere leider der Duitsche Romantiek, August Wilhelm
Schlegel, toen als amanuensis van mevrouw de S ta el in het
slot te Coppet verblijf hield, zoodat op hunne bijeenkomsten
drie der hoofdaanvoerders van de moderne Romantiek Engeland,
Frankrijk en Duitschland vertegenwoordigden 5). L a m a r tin e
1) Vergelijk het artikel „Marino Falieri en zijne diehters door
Fiore della Nev e" in „N ederlan d", 1886, II, p. 235, volg., p. 426, volgt
en III, p. 69, volg. De werken van Van Lenne p, Heinrich Kruse en
Martin Greif worden in dat artikel niet aangeroerd.
2) „Lord Byron. Eine Autobiographie nach Tagebiichern
und Briefen. Zweite Auflage." Berlin, 1876.
3) „Lord Byron. Ein Lebensbild. Zweite Ausgabe." II. Th.
Leipzig, 1879.
4) „Lord Byron. Dritte, verbesserte Auflage." Berlin 1886.
5) „Kaum mbgen jemals drei eitlere Menschen als Byron, Schlegel und
Frau Stael sich beisammengefunden haben und wunderbarer Weise fiihlten
19.
sie sich mit einander behaglich." Felix Ebert y, t. a. pl.
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achtte zich het eerst geroepen als erfgenaam van Byro n's roem
op te treden, toen hij in 1825 „Le der nier Chant du 1361 er in age de Child e-H a r old" voltooide, ondanks het groote
verschil van beider genialiteit. La ma r t i n e moge zich al vrij
wat inspanning en geldverspilling op zijne reis in een eigen
stoomvaartuig naar het Oosten hebben getroost, om als een
tweede Byron in de Levant te verschijnen, niemand heeft zijner
bleeke Muze ooit een traan gewijd, toen hij met het zwakke
„La Chute d'un Ange" Byron's „Heaven and Earth"
poogde te evenaren.
Terwijl door Byro n's voorbeeld atom de belangstelling in
den opstand der Grieken levendiger wordt uitgesproken, begint
Casimir D e l a v i g n e (1794-1873) zijne staatkundige lierzangen, klachten over het vernederde Frankrijk van 1815, te
ontboezemen, en noemt ze ter eere van het verjongde Griekenland „Messeniennes" (1818), terwijl Victor Hug o de
Morgenlandsche kleuren van Byron op schitterende wijze volgt
in zijne „O r ient ale s" (1826). Het meest van alien komt
Alfred de Musset Byron nabij, zoodat de beeldhouwer
Auguste Preault hem „Mademoiselle Byron" noemde I).
In fijnheid van gevoel, in scherpe ontleding van den hartstocht, zoowel als in vermetele uiting van zinnelijken gloed
overtreft Alfred de M u s s e t den zanger van „B e p p o" en
„D on J u a n". Toch blijft hij de geniaalste jongere van den
grooten meester. Zijn „R o I la", zijne „N amoun a" herinneren
aan „Bep p o" en „Do n Juan," zijne „P or ti a" aan „L a r a"
en „P a r i s i n a". De M u s s e t Wilde er niets van weten. Hij
heeft juist in zijn „N amoun a, c on t e oriental" (1832) met
nadruk gezegd :
„Byron, me direz-vous, m'a servi de modêle.
„Vous ne savez done pas qu'il imitait Pulci?" 2)

Toch is Alfred de M u s se t vol van B y r o n, ondanks zijne
eigene, echt Parijsche geestigheid, trots zijn welbeschaafd

1) G. Brandes, „Die romantische Schule in Frankreich."
ir deel van „Die Litteratur des neunzehnten Jahrhunderts."
(1883). S. 67.
2) „Poesies. Nouvelle edition". (1867). Tome I, p. 351.
TEN BRINK. N.-N. Letteren. I
2
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pessimisme — en, half aarzelend alleen, gelooven wij hem; als
hij beweert
,,Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre."

INVLOED VAN DUITSCHLAND.
De geheele Europeesche Letterkunde heeft van 1815 tot 1850
de groote voorbeelden van Walter Scott en Byron gevolgd.
Geschiedschrijvers der Russische, der Deensche of der Nederlandsche, of van welke Letteren ook uit dit tijdvak, doen eery
ijdel werk, wanneer zij meenen, dat zij slechts de historie der
nationale gebeurtenissen hebben te vermelden. Elke geschiedenis
der letterkundige kunst in Europa uit de eerste helft der negentiende eeuw is in de eerste plaats de geschiedenis van den
invloed, door Scott en Byron op de litteratuur van het vasteland uitgeoefend.
Kleine volken, als het Nederlandsche, konden zich te minder
aan de macht van dien invloed onttrekken, indien grootere, als
Duitschland en Frankrijk, er krachtig door werden aangegrepen.
Dit verhindert evenwel niet, dat iedere beschaafde natie, hoe
klein ook, hare ' bijzondere eigenaardigheid behoudt bij het
volgen der groote meesters. De Romantiek vertoont zich, als
algemeen verschijnsel, telkens onder gewijzigden vorm in het
leven der verschillende volken. Maar de Engelsche, de Duitsche,.
de Fransche Romantiek geven den hoofdtoon aan, die in de
algemeene letterkundige geschiedenis van Europa, bij elk bijzonder
yolk telkens eene bijzondere wijziging vindt.
_
Na den invloed der Engelsche komt voor Nederland die
der Duitsche Romantiek. Deze vertoont zich onder hoogst
eigenaardige omstandigheden. In het laatste vierdedeel der achttiende eeuw stonden de meest ontwikkelde Duitsche schrijvers
aan de spits der verstandelijke beschaving van Europa. Mocht
ook uit Engeland de stroom der vrijzinnige denkbeelden door
de wijsbegeerte van Locke en Berkeley naar het vasteland
zijn overgekomen — denkbeelden, gepopulariseerd door V o 1t air e, door de Réfugié s, door den Zwitser de Mural t en de
Encyclopaedisten, practisch tot daden zich ontwikkelend in de
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groote omwenteling van 1789, — het wetenschappelijk onderzoek
naar de waarde dezer nieuwe begrippen, de critiek er van werd
geleverd door Immanuel Kan t. Het jonge Duitschland
begroette in zijn „K ritik der reinen V er nunf t" een nieuw
evangelie op het oogenblik (1781), dat Lessing stierf.
L e s s i n g, hervormer even groot en geniaal als K a n t, zou
eerst eene halve eeuw na zijn dood in zijne volle grootheid
worden gewaardeerd. Zijn veldtocht tegen het Fransche classicisme der XVII en der XVIII eeuw in zijne „H am bur gische
Dramaturgi e" (1767-1769) werd eene lange reeks van
wetenschappelijke overwinningen. Al wat later door de beide
SchlegelsenTieck ter eere van Shakespeare en Calderon
werd gedaan, de geheele strijd der romantische school voor
Natuur en Waarheid schijnt in zeker opzicht eene herhaling
van wat reeds door Lessing was vastgesteld. De groote
helderheid, de onmiskenbare duidelijkheid van L e s s i n g's still
hadden alle hoofden en alle harten moeten veroveren, maar
Lessing was zijn tijd te veel vooruit, om zelf de vruchten
van zijn onsterfelijken arbeid te plukken.
Daarenboven was de groote Duitsche maatschappij in de vijfen-twintig laatste jaren der XVIII eeuw te zeer geschokt door
allerlei tegenstrijdige gewaarwordingen. Groote en kleine hoven
dweepten met Fransche beschaving. Voltaire gaf den toon
te Potsdam aan. De adel klampte zich met wanhopige hardnekkigheid aan zijne feodale privilegien. De Luthersche orthodoxie riep met duizenden monden ach en wee over de snoodheid
van den geest des tijds, toonde Lessing de tanden, en,
bemoeilijkte Kant in de behandeling van theologische vraagstukken bij zijne lessen voor de studenten te Konigsberg.
De burgerlijke samenleving boog met slaafschen ootmoed het
hoofd voor de „gestelde machten." Al wat ze zich veroorloofde
was een traan te plengen bij K 1 o p s t o c k's „O d e n" (17 71),
in stilte te huiveren bij Burger 's „L e o n o r e" (1773) en
eindelijk van mededoogen ineen te krimpen bij de lezing van
G o e t h e's „W er t he r" (1774). Het overspannen boek van den
predikant Hermes, „Sophiens Reisen vonMemel nach
Sachsen" (1769-1773), onder den invloed van Richardson
als roman in brieven tot den omvang van zes deelen geschreven,
kostte een vloed van tranen aan vele schoone Duitsche meisjesoogen, en een schat van tijd aan vele jonge Duitsche studenten,
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die met een verstrooid hoofd hadden gebladerd in L e s s i n g's
„L a o k o o n" (1766), en bij K a n t's lessen over Metaphysica
zich op eene gedurige neiging tot geeuwen hadden betrapt.
Het is een voor onze nationale ijdelheid vleiend verschijnsel,
dat reeds in 1785 over Her me s' boek een scherp oordeel werd
uitgesproken door Betje Wolf f. r)
In Duitschland maakte inmiddels G o e t h e's „W er the r" den
grootsten opgang onder lezers met een zwak, licht ontvlambaar
gemoed. De afstand tusschen lagere en hoogere klassen bracht
G o e t h e's vriend Jerusalem tot zelfmoord, en hem zelven tot
het verhaal van W e r t he r's zelfmoord, dat zooveel onheil zou
stichten. G o e t h e zelf kon zich door het schrijven van dit
werk ontworstelen aan de gedrukte stemming, die hem te Wetzlar
had gekweld. Den „S turm-und-Dran g", die andere jeugdige
hoofden op hol bracht, kwam hij daardoor te boven. Sedert
1775 leeft Goethe te Weimar aan de zijde van den Hertog
Karl A ugus t, voor zijn ambt als staatsraad en minister, voor
wetenschap en letteren, het oog op de toekomst gericht, zich
in 't minst niet kreunend om de gebeurtenissen van den dag,
verheven boven den strijd der partijen. „S t u r m und D r a n g"
heerschen in andere hoofden, als blijkt uit de vertooning van
S ch i l ler's „Rau b e r" (1781), eerlang gevolgd door die van
1) In de Or oorrede voor het vijfde deel" van de „Historie van
den h e e r Willem Lee ven d", geteekend 5 Februari 1785, zegt Betje:
zal nog een paar woorden zeggen over Sophia's Reizen van Memel naar
Saxen. Het Plan van dit overgroote Werk (myne Roogduitsche uitgaaf beloopt
zes zwaare Octavo's, waarvan ieder over de duizend wel digt ineen gedrukte
bladzyden beslaat) is gering en geheel onwaarschijnlijk ; ......
„Hoe kan het zijn, dat de kundige Professor Hermes het onbestaanbare niet
gezien (of vermyd) heeft, dat er ligt in de weduwe W. toe te staan, een zeer
schoon, jong, trotsch, coquet meisje, een reis door een vyandelyk land te
laaten doen ; tusschen Legers door, alleen met het oogmerk om eenige papieren
aan eene onwaardige Dogter, die men niet eens meer wist, of wel meer leefde,
te gaan brengen ; dat zy aan zo een meisje toelaat, de reis te doen onder
geleide van een knaap, die zich zonder bewijs uitgeeft voor Sophia's
Eene bedenking heb ik, zy is deeze, zou men onze Leezers
broeder 9
niet eenen aangenaamen dienst gedaan hebben, zo men niet het geheele Werk
vertaald had, maar er eenige stukken uitgeligt, en die vertaald had uitgegeeven met deezen titel: „Fragmenten nit Sophia's Reizen van
Meemel naar Saxen?"
Het is jammer, dat deze critiek ook eenigszins toepasselijk is op den
„Willem Leevend".
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zijn „K a b a l e u n d L i e b e" (1784). Geheel Duitschland door
gewaagt men van den stouten dichter, die aan de regeeringen
en de aristocratie van Duitschland zulke harde waarheden
durft zeggen.
Intusschen bleef het bij het zegge n. Met uitzondering van
den liberalen Hertog van Weimar vermoedden de vorsten,
noch de hoogere standen, dat er eene groote omwenteling in
aantocht was. G o e t h e beijvert zich buitengewone geesten naar
Weimar te lokken. Wi e 1 a nd leefde er sedert 1772, Herder
werd door Goet he geroepen, Schiller door zijn invloed professor te Jena (1789). Zij alien pogen zich boven het drukkende
van hun tijd te verheffen door vertrouwelijken omgang en
hartelijke waardeering. Zij verzekeren elkander, dat geniale
kunstenaars boven de slechte wetten van hun tijd verheven zijn,
even als Goethe's GOtz en Schiller's Karl Moor. De
emancipatie van het genie leidt tot emancipatie van de zedewet.
Er ontstaan allerlei romantisChe vriendschapsbanden. Goethe
huldigt als zijne muze Charlotte von Stein, vrouw van een
opperstalmeester en hofdame, moeder van zeven kinderen, maar
nog schoon op drie-en-dertigjarigen leeftijd en zeer geestig.
Sch iller heeft zijn hart geschonken aan Charlotte von
K al b, die zich van haar man wil laten scheiden, om hem te
huwen. Wieland kan de geliefde zijner jeugd, Sophie von
La R oche niet vergeten. J e an Paul is louter verrukking
over den vrijen toon, die te Weimar wordt aangeslagen I).
Terwijl zoo de groote mannen zich boven hun tijd en hunne
omgeving plaatsen — zij de poezie en de alledaagsche menschen
het proza vertegenwoordigende — terwijl zij, in den kring hunner
gedachten en kunstwerken levende, de banden, die hen aan de
historische werkelijkheid banden, steeds verder verscheuren,
komen de groote staatkundige stormen van 1789 tot 1815 over
Duitschland. Kant juichte in den beginne over de Fransche
revolutie, de heroen van Weimar en Jena bleven koel. De
onverschilligheid over de politieke gebeurtenissen ging bij
Goethe zoover, dat hij op den dag van den slag bij Jena zich

1) „Ach, hier sind Welber!" ruft Jean Paul aus, als er nach Weimar
kommt, „hier is alles revolutionar and Gattinnen gelten nichts."
Or Brandes, „Die romantische Schule in Deutschland." II Band
von „Die Litteratur des XIX. Jahrhunderts (1887). S. 22, 23.
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met zijne optische instrumenten bezig hield en zijne vrienden
onderhield over .... osteologie I).
De hartstochtelijke toon, door G o e t h e en Schiller in de
werken hunner jeugd aangeslagen, later door henzelven als hun
zwarte tijd herdacht, had elders navolging gevonden. Reeds in
1785 had Iffland „Die Jager", in 1789 Kotzebue „Menschenhass und Reue", in 1795 Heinrich Zschokke
„Aballino der grosse Bandit", voltooid. In 1802 werden
NovaHs' geschriften, na zijn vroegen dood, uitgegeven. In
1811 verscheen„Die Hermansschlacht" van Heinrich von
Kleist. Van 1814 tot 1822 kwamen de bloedige spookgeschiedenissen van Hoffmann, terwijl reeds in 1799 de beroemde
rooverroman „Rinaldo Rinaldini" van Vulpius, later
zwager van Goethe, opgang maakte, en de romans van Spiess
(1755-1799), inzonderheid diens „Meine Reisen durch die
Hoblen des Ungliicks und Gernacher des Jammers"
met Cramer's (1758-1817) „Lichen und Thaten des
edlen K i x von Kaxburg" door de aanzienlijkste lezers
werden ter hand genomen.
Voor ons vaderland bleef deze groote letterkundige beweging
niet zonder gevolgen. Er werd in het laatste vierdedeel der
achttiende eeuw ten onzent met ongemeenen ijver vertaald.
Vele Engelsche, maar vooral Duitsche geschriften werden vertolkt. Wolff en D e k e n stelden op het titelblad van hunne
romans de waarschuwing : N i e t v e r t a a l d! en werden daarin
nagevolgd door eene Haagsche schrijfster, Cornelia L u b e rtina van der Weyde (1767-1808) 2).
Eene schaduwzijde dier talrijke Nederlandsche vertalingen
was, dat niet altijd het beste en schoonste, niet altijd het geniale
gekozen werd. Alleen de meest middelmatige romans — als
bleek met Hermes' „Sophien's Reizen van Memel naar
S a k s e n," — genoten de twijfelachtige eer eener vertaling in
het Nederlandsch. August Lafontain e, (1758-1831), de
schepper van tallooze sentimenteele romans, bij dozijnen den
Duitschen lezers aangeboden, was even als Langbein (1757—
1835), die er slag van had den toon van Gellert na to bootsen
1) Naar de getuigenis van zijn vriend K n e b e . l. B r a n d e s, t. a. p. S. 28.
2) Men zie over haar mine opstellen in de „O prechte Haarlemmer
Courant" van 31 Mei en van 13 Juni 1887.
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de man naar het hart der Nederlandsche lezeressen. Tusschen
1805 en 1824 zagen der t i g in onze taal vertaalde romans van
Lafontaine, tusschen 1811 en 1824 een tiental verhollandschte
Langbeins het licht.
Wieland, Schiller, Goethe zouden in ons vaderland
eerst veel later hunne lezers vinden, eerst na Walt e r Scott
en Lord Byron, in den bloeitijd onzer romantiek, werd deze
trits van groote Duitsche dichters begrepen. Wel komt eene
enkele vertaling van Wieland voor, 1) wel is een enkel gedicht
van Ewald Christian von Kleist 2) bekend geworden,
wel heeft de ijverige N. G. van Kampen A. W. Schlegel's
„Vorlesungen tuber dramatische Kunst and Litter a tur" (r808) 3) voor Nederlanders bewerkt, doch ernstige
studie van de heroen der Duitsche letteren L e s s i n g,
Goethe, Wieland, Herder, Schiller — begint eerst
na 1830.
Het middelmatige, het burgerlijke, het licht begrijpelijke,
vooral het aandoenlijke en roerende uit de Duitsche letteren
werd hier in het tijdperk van 1795 tot 1830 het hoogst op prijs
gesteld. Met een enkel, maar treffend bewijs zij dit hier
gestaafd. Geen vruchtbaarder auteur aan het slot der achttiende eeuw dan August von Kotzebue (1761-1819). Had
de dolk van den dwependen student Karl Sand hem niet op
acht-en-vijftigjarigen leeftijd doodelijk getroffen, hij zou zeker
nog veel meer dan t w eehonderd en el f tooneelwerken hebben
nagelaten. Oppervlakkig, maar handig bewerkt, wisten zijne
tooneelstukken, zijne blijspelen en kluchten, door dolle vroolijkheid en door stroomen van tranen — dit laatste in aansluiting
bij Klopstock, Hermes en August Lafontaine — zich
in alle schouwburgen van ons werelddeel beroemd to maken.
In Nederland verwerft geen treur-, blij- of kluchtspeldichter in
het tijdvak van 1790 tot 1830 den schitterenden roem van
1) „De Bevalligheden naar het illoogduitsch van C. M. Wieland." („Musarion oder die Phil osophie der Grazien", 1768)
door C. Gr oene v el d. Amsterdam, 1785.
„Wieland's Abderiten (1774) — een staatkundige roman door
G. Pa a p e." 's-Gravenhage, 1786.
2) Von Kleist, De Lente („D er Friihling", 1749), 'Utrecht, 1772.
3) „Gesehiedenis der tooneelkunst en tooneelpoezy." Leiden,
L. llerdingh & Zoon, 1810.
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Kotzebue en van zijn volger August Wilhelm Iffland
(1759-1814).
In onze taal zijn in hetzelfde tijdvak nauw enkele stukken van
G o e t h e 1) en S c hill e r 2) vertolkr, daartegenover staan d e r t i g
van Iffland en ruim honderd-dertig van Kotzebue.
De Duitsche en Nederlandsche schouwburgbezoekers werden
niet moe van *hen, weenen en handgeklap bij de vertooning
van I ffl a n d's en Kotzebu e's drama's. Stukken als I ffl a n d's
„De speler of Rev enge-Praag" en „De Jagers", bleven
met Kotzebue's „Mensch enhaat en berouw", „De onechte Zoon", „De Spanjaarden in Peru of de flood
van Rolla", „De verwarring", „De a rme dichter" en
„D e P a g e s t r e k e n" langer dan eene halve eeuw het Nederlandsche schouwburgpubliek in groote menigte lokken. Op
letterkundige verdiensten werd alleen toevalligerwijze gelet, men
vroeg naar groote woorden, platte aardigheden en tranen met
tuiten. Ontwikkeling van eigen kracht werd daarbij zoo weinig
gekweekt, dat na 1815 oorspronkelijke Nederlandsche tooneelstukken met eene lantaarn dienen gezocht te worden.
Terwij1 de middelmatigheid en burgerlijke eigenwijsheid in
Duitschland zegevieren, trekken de groote mannen zich met
fierheid terug. G o e t h e en Schiller kanten zich met te meer
kracht tegen de hartstochtelijke taal der navolgers van G o tz,
W e r t her en K a r l Moo r, naarmate zij grooter spijt gevoelen
een dergelijk voorbeeld te hebben gegeven. Zij beginners een
terugtocht naar de Antieken en vermijden het met de „filisterachtige" bekrompenheid der hen omringende halve grootheden
in aanraking te komen. Hun werk streeft voortdurend naar
verhevener kunstideaal en wordt steeds minder populair. Zij
gevoelen geene belangstelling meer voor de mannen uit de
eerste gelederen der Romantiek, die met de beide Schlegel s,
1) „C 1 av ig o", Amsterdam, 1781. — „E gm on t,'" Amst. 1789 (later in
1853, door J. A. van E e d e n herhaald (Haarlem) ). — „S t e 11 a", tooneelspel
voor verliefden, Deventer 1782.
2) „De Roover s", Utrecht, 1789. — „D on Carlo s", door E. M. Post,
Amsterdam, 1789. — „F iesk o", Amst. 1792, 1800, 1825, (door Mr: J. v a n
Lennep). — „Kabaal en Liefde", Amst. 1791. — „De Maagd van
Orleans" en Maria Stuart door Mr. J. Kinker", Amst. 1807. —
„Willem T e 11" door A. D oyer T z., Haarlem 1821. — Later in den
besten tijd onzer Romantiek vertaalt J. J. L. ten K ate Schiller's „Maria
Stuart" en Goethe's „Faust".
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met Tieck, met Holderlin, met Novalis, met Hoffmann, met Chamisso en Heinrich von Kleist, onder
aanroeping van Shakespeare „und kein En de" eene volkomen opheffing van alle schoolregelen prediken, en gevaar
loopen op de kronkelpaden eener ongezonde kunstmystiek te
verdwalen.
Nog grooter minachting koestert Goethe voor den burgerlijken roman van Lafontaine, Claur en, Spiess en Langb e i n, voor het burgerlijk drama van S c h r o d e r, Iffla n d
en Kotzebue. S c hiller deelt het gevoelen van zijn vriend,
en schrijft een epigram op „M ens chen ha ss and Reue":
„Menschenhass! Nein, davon verspiie ich beim
heutigen Stiicke
„Keine Regung; jedoch Reue, die hab' ich gefiihlt."

Kotzebue trachtte in 1802 te Weimar twist tusschen
G o e t h e en S c h ill e r te stoken. Hij keerde uit Rusland terug
met een adellijken titel en eene gevulde beurs. Terstond poogde
hij in zijne geboortestad Weimar zich op gelijken voet met
Goethe te stellen. Schoon hij aan het hof werd toegelaten,
weigerde G o e t h e hem te ontvangen, ondanks de voorspraak
van vele schoone dames. K o t z e b u e wilde wraak nemen, en
besloot een dramatischen avond in de nieuw herstelde zaal van
het raadhuis te geven. Men zou „Das Lied von d er
G 1 o c k e" voordragen, de buste van S c hiller kronen, fragmenten uit Kotzebue's beste stukken doen hooren. Toen op
het laatste oogenblik de Burgemeester den gasten verbood de
nieuw gerestaureerde zaal van het Raadhuis te gebruiken, ontstond er groot misnoegen, 't welk zich tegen G o e t h e richtte.
Herder, Wieland en de adellijke dames van het hof kozen
partij voor Kotzebue 1).
Go e t h e kon aan het Duitsche lezerspubliek niet vergeven,
dat men Zschokke's „Aballino", dat men Vulpius' „Rinaldo" hooger stelde dan zijn „Wilhelm Meister" en zijne
„Wahlverwandtschaften", dat zijn „Tasso" en zijn
„Iphigenie" voor de prullen van Iffland en Kotzebue
moesten wijken. Hij verlaat den ingeslagen weg, en doet boete
1) Brandes, „Die romantische Schule in Deutschland", t. a.
pl. Leipzig, 1887, bl. 31-33.
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in den tempel der Grieksche Muzen. Vandaar het verschijnsel,
dat de aanhangers der Romantiek in Europa meer getrokken
worden door Sir Walter Scott en Lord Byron, dat
Goeth e's tijd eerst veel later komt. G o et h e keert hoe langer
hoe meer naar de Oudheid terug. De classieke vormschoonheid
staat bij hem boven alles. Hij schept een ongemeen behagen
in de allegorieen der Grieksche Godenleer ; hij streeft naar het
hoogste idealisme in de kunst. Natuurwaarheid wordt hem onverschillig, kunstwaarheid hem alles. Ondanks L e s s i n g poogt hij
op het theater te Weimar weer bewondering te kweeken voor
Racine, Voltaire en Alfieri, en verwijdert hij zich daardoor nog verder van het dagelijksche publiek, dat hem niet
kan waardeeren.
Op deze wijze is het ook te verklaren, dat de schrijvers uit
het eerste tijdvak der Duitsche Romantiek zoo weinig invloed
oefenen. Zij zagen hunne aanvoerders de vlag verlaten, waaronder deze als jongelingen hadden gestreden. Zij namen van
hen wel het streven naar het geniale en hoogverhevene over,
maar moesten zich een eigen weg kiezen, daar de groote gidsen
zich terugtrokken. Nu de eerste periode van „Sturm und
D r a n g" voorbij was, nu zelfs eene nieuwe poging tot herleving
der Grieksch-Romeinsche Oudheid werd gewaagd, begon de
Duitsche jongelingschap na 1815 te eerder naar de stem van
groote Engeische meesters te luisteren.
Bovendien had de leer van F i c h t e, de leer van het absolute
1k, van den bespiegelenden mensch, die onbegrensde vrijheid
eischt voor zijne ontwikkeling als levend en denkend wezen —
eene leer onder invloed der Fransche omwenteling ontstaan —
eene ongemeene bekoorlijkheid voor de oude aanhangers der
Romantiek. Men zag zich gerechtigd overal natuur en waarheid
te minachten, omdat men zich door geene regelen gebonden
achtte. De verbeelding durfde het uiterste beproeven. Grillen,
invallen, luimen golden voor genialiteit ; alles zweefde in de
lucht; een bodemloos, mystiek Idealisme heerschte. Men kwam
tot groote bloedarmoede en fantastische leegheid.
De beide Schlegels en Tieck prediken Shakespeare en
Calderon; No v alis hult zich in den mantel der droefgeestigheid en stort bittere tranen over de verwelkte bloesems van
zijn levensgeluk; H o ff m a n n overtreft in woeste wildheid
allen, die voor of na hem door bloedige visioenen het argeloos
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gemoed van den onvoorbereiden lezer poogden te schokken.
Na, of omstreeks, 183o werden enkelen hunner geschriften in
Nederland bekend 1). Het jonge Duitschland komt na 183o
door Scott en Byron tot nieuwe idealen als reeds boven
werd aangetoond — en zoo eindelijk tot grondiger waardeering
van de groote trits: Lessing, Goethe, Schiller.

IV.
INVI,OED VAN FRANKRIJK.
Niets eigenaardiger dan het feit, dat in Frankrijk de oude
dienst der Classieken naar de leerwijze van B o i 1 e a u, C o rn e ill e en Racine nog voortduurt na de groote omwenteling
van 1789. In alle opzichten omwentelingsgezind, schijnt Frankrijk
uiterst behoudend op letterkundig gebied. De Republikeinen
van 1792 dweepten met Phrygische mutsen, bijlbundels, Romeinsche en Grieksche eigennamen, met al de uiterlijkheden
van het Romeinsche staatkundige en militaire leven. De
Consul — later de Keizer — Napoleon behield den dienst
Bier uiterlijkheden, om den schijn te hebben, alsof hij zijne
republikeinsche afkomst niet verloochende.
Geene liefde voor de schoonheid der Grieksche kunst school
1) Slechts een paar vertalingen teeken ik hier op :
Willibald Alexis, „Walladmor" 3 dln. Groningen, 1827. (Wal,
ladmo r", navolging van Walter Scott, verscheen in 1823.)
Adalbert van Chamisso, „De wonderbare geschiedenis van
Peter Schlemihl, vertaald door D. Bomhoff," Zutphen, 1831.
E. T. A. Hoffmann. „De elixers des duivels, vertaald door
D. Bomhoff", 2 dln., Deventer, 1830.
L. T i e c k, „D e verloving door W. A. S. 0." Leiden, 1830.
L. Tiecii, „Het oproer in de Cevennes". Een roman. Den Haag,
2 dln. 1833.
L. Tiec k. „S t. E v r e m o n t". Een roman. Sneek, 3 dln. 1847.
C. A. Tiedge, „Urania, bespiegelingen over God en den
mensch, in zes zangen, door J. F. Schimsheimer". 1832.
Een tweede vertaling van „Urania" is van J. P. van Goethem 1837.
Enz. Enz.
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achter dezen dienst der antieke levensvormen. De dichter, die
de Grieksche oudheid begreep, Andre C h e n i e r, was een
vurig aanhanger van het oude koningschap, en stierf op het
schavot. Zijn broeder, Marie J o s e p h, de vriend van Robe sp i e r r e, schreef zijn treurspel : „C h a r 1 e s IX" in den bekenden
trant van V o 1 t a i r e. De oude classieke school blijft heerschen
gedurende de voor de Letteren zoo magere 'jaren van de Republiek, het Consulaat en het Keizerrijk. Aileen de teenstanders
van de gevestigde orde van zaken, Chdteaubrian d, mevrouw
de Stael-Holstein, de SenancourenBenjaminConStant treden reeds voor 1815, onder leiding van R o u s s e a u,
G o e t h e en B y r o n, te voorschijn als herauten der naderende
Fransche Romantiek.
Na het herstel der Bourbons komt een nieuwe letterkundige
geest over Frankrijk. De kloekste mannen waren sedert het
vierde eener eeuw door het leger, de staatkunde, het beh€er der
geldmiddelen, in beslag genomen. Thans rusteri de wapenen
en neemt men de pen voor den degen ter hand. De algemeene
teleurstelling na de Restauratie uit zich het krachtigst op het
terrein der Letteren, daar de arijd, door welsprekende redenaars in de wetgevende Kamers voor 183o gevoerd, tot machteloosheid gedoemd schijnt, totdat eindelijk de Juli-uitbarsting
een weldadige zuivering van den drukkenden staatkundigen en
maatschappelijken dampkring aanbrengt.
Met buitengewone geestdrift treedt het letterkundig Jong
Frankrijk in 183o op. Dit geslacht werd geboren gedurende
de stormen der Revolutie en de oorlogen van Napoleo D.
De dagen van hunne jeugd geleken op een epos, maar de
treurige ontknooping van 1814 en 1815 roofde hun al hunne
heerlijke verwachtingen voor de toekomst. Koningschap, adel,
geestelijkheid, daarenboven het geloof aan Boileau en aan de
Brie eenheden — alles was teruggekomen. Toen in den Juliopstand de terugwerking van het oude regime was overwonnen,
toen de burger-koning eene vrijzinnige grondwet had toegezegd,
verlangde men er naar ook de letterkundige constitutie uit den
tijd van L o d e w ij k XIV te herzien. Men gevoelde, dat de
dichter B e r c h o u x (1765-183 9) het wachtwoord gegeven had
met zijne bekende vraag :
„Qui nous delivrera des Grecs et des Romains?"
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Frankrijk was verre ten achter bij het overig Europa met
treurspeldichters als Ducis r), Marie-Joseph Chenier 2),
en Raynouard 3), met blijspeldichters als Fabre d'E g 1 a ntine 4), Collin-d'Harleville 5) en Andrieux 6), met
lyrische zangers als E c o u c h a r d Lebrun 7), met didactische
verzenfabrikanten als Delille 8) en de Font anes 9). E n g eland en Duitschland waren hooger ontwikkeld. Men begon
nu Engelschen en Duitschers te vertalen, en liet de kleurlooze
vertolkingen van de kunstjuweelen der Oudheid ro), toen in de
mode, varen. Br u g i è r es (1773-1823) b4nt met Southey
en Sha kespeare; Baour-Lormian (1770-1854) vervolgt met
0 s s i a n (1800) op verlangen van Napoleon, en met T a s s o's
„Gerusalemme", Delille met Milton (1803) en Pope
(r8rr); C h a u s s a r d (1766-1823) met lyrische gedichten van
Sch iller. D en n e-B a ron (1780-1854) was de eerste, die
Byron aandurfde, en zijn „Corsa ir" in Fransche verzen
overbracht II).
M de drama's van Kotzebue werden vertaald door Weiss
en L. J. J a u ffr et; te beginnen in 1793. In Frankrijk hecht
men, als ten onzent, het meest aan „Misa nth ro pie et Repentir'', La Reconciliation ou les deux Freres"
„Octavie" en „Rolla" 12). „Misanthropie et Repentir"
werd vertaald door M me d e Va 11i v on, gewoonlijk bekend
onder haar meisjesnaam Julie Mole, „pen sionnaire de
lancienne Comedie-Francaise" en won bij de vertooning, ondanks het bloedig treurspel van La T e r r e u r, een
ongehoorden bij val. P a tr a t bewerkte „Les deu x Freres"
(1799); en Mercier-Dupaty (1775-1859) L'Intrigue aux
fen é t res". Nog enkele andere vertalingen uit het Duitsch
1) 1733-1816. 2) 1764-1811. 3) 1761-1836. 4) 1755-1794. 5) 1755-1806.
6) 1759-1833. 7) 1729-1807. 8) 1738-1813. 9) 1761-1821.
10) Fariau de Saint-Ange (1747-1810) vertaalde Ovidius' „Met amorphosen" (1800-1808); Firmin Didot (1764-1836) de Bucolica
van Vergilius (1806) en de Idyllen van Theocritus (1810-1836);
de Gaston (1767-1808) de AeneIs; Graaf Daru (1767-1829) Horatius; Tissot (1768-1854) de Bucolica en Aignan (1773-1824) de
Ilias. Zie Gustave Merlet, „Tableau de la Litterature franc aise 1800-1815". (Paris) 1878. p. 493-496.
11) Merle t, t. a. pl. p. 496-544.
12) Merlet, t. a. pl. bl. 544. Alfred de Musset noemt zijn romantischen held : Roll a.
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dienen eershalve genoemd te worden, zooals „La Phi o sop hie
de Kant" (i8oi) door de Villers (1767-1815), en den
„Wallenstein" van Schiller door Benjamin Constant
(1797-1830).
Ook de groote meesters werden gelezen : W al ter S co t t,
Byron en Goet h e, als reeds werd aangetoond. Van de
Duitschers won H o ff m a n n den duurzaamsten invloed, daar
hij tot op dit oogenhlik bij de jongste, afvallige scholieren
van het Naturalisme in hooge eer gehouden wordt. Om
het zonderlinge van dit feit dient bier bijgevoegd, dat T heophile Gautier en Gerard de Nerval dweepten met Hoffm a n n; dat een Duitsche jood, Loev e-W ei mars 1), die even
v66r de Juli-revolutie Parijs vervulde van het gerucht zijner
erotische heldenfeiten, op zijn eigen naam eene vertaalde novelle
van Hoffmann „Le Violon de Cremone" uitgaf; dat
hij, op letterdieverij betrapt, onmiddellijk overging om al de
„Contes fantastiques" van Hoffmann te vertolken, ditmaal met den naam van den auteur; dat het somber genie
van H of fm a n n, — den man, van wien zijn vijand E i c h end orff Diet zonder grond zeide: „Er schrieb u m zu
trinken, and trank urn zu schreiben" — eene toovermacht oefent over de grootste der jonge Fransche dichters van
183o; dat in het begin van zijne loopbaan Victor Hugo zich
met zijn „Han d'I slan de" (1823), met zijn „B ug jarg al"
(1825) en met zijn „Le Bernier jour ,d'un condamne"
(1831) geheel naar het voorbeeld van H o ffm an n schijnt
te richten.
De geheele Fransche kunstwereld komt in beweging na de
juli-revolutie. De verschillende zusterkunsten reiken elkaar de
hand. Inzonderheid snellen de schilders den dichter te hulp.
Het schilderen van Romeinsch-Grieksche onderwerpen naar het
voorbeeld van Jacques Louis David (-f- 1825) vond bet
eerst afkeuring bij de jonge kunstenaars, toen Gericault, even
v66r de Juli-dagen, zijne „Sc hipbr euk der Medusa" tentoon-stelde. De schilders lazen, evenals het jonge letterkundige
Frankrijk, in hunne ateliers Dan te, Shakespeare, Goeth e,
Byron en Walter Scott. Eugene Delacroix(1799-1863)
wordt na veel strijd de koning der romantische schilders. Hij
1) 1799-1854. Zie Maxime du Camp „Souvenirs litteraires".
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verbaast het onnoozel publiek met zijn „Barque de Dan te,"
„Marino Falieri", „Le Tasse dans la prison des
fous" en zijn „Faust" in 1826 door Go eth e geprezen 1).
De beste der jongere kunstenaars volgen zijn voetspoor, de
beide Deveria's, Ary Scheffer, Horace Vernet en Paul
Delaroche.
De verbroedering bepaalt zich niet enkel tot de schilders.
Au b e r wierp met zijne „M uette de Portici" de lont in 't
kruit te Brussel, en deed de omwenteling van Augustus 1830
tegen Koning Willem I losbarsten. M e yer beer wint door
zijn „Robert le Diable" duizenden en tienduizenden Parijzenaars voor de jonge beweging. Eene eigenaardige geestdrift
maakt zich meester van alien, wien de kunst, onder welken
vorm ook, dierbaar is. De schoone vrucht van deze samenwerking is duideiijk te bespeuren in een zeer zeldzaam aroma,
dat alter kunstwerk jets ongemeen boeiends verleent. Als het
geoOrloofd is het lagere met het hoogere te vergelijken, zou
men durven beweren, dat de Fransche kunst gedurende de
eerste lustra na 183o zich kenmerkt door diezelfde aantrekkelijkheid, welke edele wijnen ujt een buitengewoon gunstig wijnjaar onderscheidt. Het letterkundig bouquet van 1830 is jets
geheel buitengewoons, en laat zich met niets anders vergelijken.
De nieuwe romantische richting onderscheidt zich door nauwe
aaneensluiting der verschillende voorstanders. Men volgt de aangewezen hoofden — Victor Hugo, Delacroix, Alexandre
Dumas senior, A ub e r, David d'A ngers— met de gehoorzaamheid van welgeoefende soldaten, men steunt op elkander,
men helpt elkander wederkeerig, men heeft elkander lief. De
ingenomenheid met ongewone, verouderde woorden en kunstig
samengestelde volzinnen brengt de jonge dichters tot de middeleeuwen en de eigenaardige poezie van R o n s a r d terug, evenals
onze Nederlandsche Romantiek onder aanvoering van B a khuizen van den Brink en Potgieter tot Hooft, Vondel
en H u y g e n s terugkeert.
De levendigste worsteling en de schitterendste zegepraa/
vinden plaats op het tooneel. L es sin g's strijd tegen de pseudoclassieke school, C oleridg e's ijver voor Shakespeare beginnen
zich naar Frankrijk te verplaatsen. De Romantiek zegeviert met
1) Eckermann, „Gespra che mit Goethe". 24 November 1826.
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„H e r n a n i" en „A n t o n y." Een vast kennierk der verjongde
kunst is het streven naar het bijzondere, het individueele, het
plaatselijke, het tijdelijke, naar „c ouleur locale," als het
heet. In aansluiting bij de Engelsche Romantiek is de Fransche
dus naturalistisch van beginsel, en staat vierkant tegenover de
idealistische classieke kunstleer van G o e t h e en Schiller
na 1789, en het mystisch idealisme der oudere Duitsche
Romantiek \TO& 183o.
Het romantisch naturalisme van Victor Hugo en zijne
jongeren werd in de beroemde „P r é f a c e" van den „C r o mw e 1 1" (1827) uitgesproken — het programma der nieuwe
school. Terugkeer tot natuur en waarheid verhinderde evenwel niet tot overdrijving te vervallen, zoodat het schitterend
coloriet van Scott en Byron bij Victor Hugo en
Theophile Gautier in al te bonte kleurenpracht ontaardt.
De stijl der Fransche Romantiek draaft driftig door als een
strijdros met purperen pluimen getooid. Bij Victor Hugo en
Alfred de M u s s e t fonkelen de schilderende adjectieven als
karbonkelsteenen. Alles is luister, weelde, goud en diamanten
bij Theophile Gautier.
Eigenaardig komt hierbij, dat de nieuwe school zich weinig
bekreunt om nationale vooroordeelen en het liefst nit Engelsche
en Duitsche bronnen hare bezieling gaat putten. De trek tot
het vreemde, het Oostersch-Grieksche, het Italiaansch-Spaansche,
kenmerkt de eerste periode der Fransche Romantiek. Toch
blijft zij nationaal Fransch door helderheid en nauwkeurige
teekening. Ras en aanleg dwingen de Fransche kunstenaars tot
scherpe logische ontwikkeling van hunne plannen, zij kunnen
niet duister zijn ; ook niet, als zij willen.
De Nederlandsche Romantiek begon bijna op hetzelfde oogenblik als de Fransche, met dit onderscheid, dat deze laatste, in
de eerste plaats, tijdens het Keizerrijk en de Restauratie werd
ingeleid door eene voorhoede, die Middeleeuwen en Catholicisme predikte onder aanvoering van C hat e a u b r i a nd; en,
in de tweede plaats, reeds sedert 1820 de eerste poezie en het
eerste proza van Victor Hugo bezat als heilrijk morgenrood
van den aanbrekenden dag.
In den beginne schijnt de invloed der Fransche Romantiek
voor Nederland van weinig gewicht, daar bier zelfs de vertalingen van Byron met zeker wantrouwen worden ontvangen ;
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daar „B r a g a” in 1843 en 1844 „de verderfelijke Leidsche
Romantiek," en de uitheemsche neigingen van den „Girls" vinnig
hekeit. Maar wakkere geesten als Hildebrand durven op een
ouderwetsch partijtje bij oom Stastok een meesterlijke vertaling van Victor Hug o's:
„Lorsque l'enfant parait...."

1)

voordragen. Hoe luid ook de loftuitingen van tante Stastok,
hoe vereerend de goedkeuring van K oo sj e van Na sla an
voor den jongen student mochten zijn, de vader van dat vrienclelijke juffertje, de heer Van Naslaan, had een bedenkelijk
gezicht gezet, toen hij hoorde, dat het gedicht „uit het
Fran sch" was vertaald. Meneer Van Naslaan — men mag
hem gerust voor model nemen van al de eerwaardige burgerheeren, die ons vaderland in 1838 bezat — had vrij wat in
't midden te brengen, toen hij vernam, dat de dichter van het
oorspronkelijke vers Victor Hugo heette. Meneer Van Nasla an meende, dat „die man" niets dan ijselijkheden schreef;
hij had het in de „L etteroefenin gen" gelezen. Hij dacht,
dat Hugo „zoo'n bloederig man" was. Meneer D or b e enook al een burgerheer van 1838, zoo als er toen duizenden
waren — vraagt aan Van Naslaan, of hij Victor Hugo
ook verwart met Jacques J u l i n, die dat boek over „Barn eveld" geschreven had, als oom Stastok er bijvoegt. Zulke
kinderachtigheden werden ten onzent in burgerkringen nog omstreeks 1838 gezegd. Een Leid3ch student, als Hil de brand,
die deze zijne vrienden zeer gelijkend portretteert, overdrijft
niet — hij alleen leest en vertaalt Victor Hug o. De ouderwetsche heeren houden zich bij W a g e n a a r, bij Le F r an c q
van Berkhey, bij Tuinman, bij de „Letteroefeningen"
en de „Boek z a a l". Een verloopen student, als R u d o 1 f v an
Bra mmen, spreekt op het oogenblik, waarin de schuit met de
spelevarenden vast blijft liggen, van den „Z wit s er schen Robinson", maar een goed student, als Hildebrand, heeft een
fraai portret van Walter Scott op zijne kamer, bij het aanschouwen waarvan meneer K e g g e vraagt, of hij te Leiden ook
1) Het gedicht is van 18 Mei 1830, opgenomen in den bundel : „L e s
Feuilles d'A utomn e", bl. 327 in het tweede deel der „E dition definitive d'aprés les manuscripts originaux" van Hetzel en
Quantin, 1880.
TEN BRINK, N.-N. Letteren.

I.
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eene dure editie van Walter Scott zou kunnen koopen.
Meneer K e g g e is een Westindische specialiteit, en verzoekt
Hildebrand, om, als er wat nieuws van „Bulwer of zoo,
iemand" mocht uitkomen, het voor zijne rekening mee to nemen
naar Haarlem.
Hildebrand leest niet alleen Walter Scott, hij heeft
daarenboven veel op met Goethe's „Wilhelm Meister's
Lehrjahre," waarvan hij spreekt onder het concert van het
genootschap Melodia. De pronkerige meneer Van der Hoogen
houdt van andere lectuur. Op zijne ontbijttafel ligt een deeltje
van Paul de Kock opengeslagen naast „een flacon met reukwater." Mejuffrouw Mina Deluw, de zestienjarige, welontwikkelde jonge dame, die Fransch, Engelsch en Duitsch leest,
schept het meeste behagen in „Amours et a m o u r e t t e s de
Napoleon." De knappe student Gerrit Witse leest de „Lett eroefeningen," maar is de laatste niet, die Naar huiselijke
beeldspraak van „ongare kost, hoofdschotel, keurige schotels,
goed gekruid, sterk aangezet" laakt; hij leest ook den „Gids,"
het „Leeskabinet" en de „Boekzaal." Te Rotterdam op
het Leesmuseum neemt hij „Ruy Bias" van Victor Hugo
ter hand. Mevrouw Stork eindelijk, die de Nederlandsche
lezende dameswereld van 1840 vertegenwoordigt, leest den
„Corsair" van Lord Byron," de„Notre-Dame de Paris"
van Victor Hugo, de Gedenkschriften van Walter Scott,
den „Jocelyn" van Lamartine, en den „Maltravers" van
Lord Lytton.
Het publiek uit de „Camera" is niet anders, dan het Nederlandsche publiek van 1830 tot 1840. Victor Hugo vindt alleen
zijne bewonderaars bij jonge lieden en half geleerde dames.
Verreweg het grootste deel der lezende Nederlanders blijven
trouw aan de Engelsche Romantiek, die zelfs voor de auteurs
van „Braga," voor den dichter van „Quos Ego" eene groote
ergernis is. Het middelmatige en slechte uit de Fransche school
wordt intusschen even ijverig vertaald als het middelmatige en
slechte uit de Duitsche.
Van 1840 tot T850 worden al de romans van E ugen e Sue,
Fr é d é r i c Soulié en Paul Feva 1 vertaald, zooals vroeger
van 1805 tot 1820 Lafontaine, Langbein en Spies vertolkt werden. De woede der „Ver b org en h e d e n" maakt zich
na Sue's „Myster es de Paris" (1842), van vele hoofden en
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harten meester. Paul Féval schrijft onder den verdichten naam
van Sir Francis Troloppe „Les mystêres de Londres"
(1844), en een geheel vergeten Nederlander, die zich verbergt
onder den naam van L. van Eik enhors t, 1) volgt hem na
met „De Verborgenheden van Amsterdam" (1844).
Naast Sue en Paul Feval staat Alexandre Dumas,
de oude, zeer hoog bij de Nederlandsche vertalers aangeschreven.
De leesbibliotheken zijn verplicht zich een dozijn exemplaren
van „M o n t e-C h r i s t o" aan to schaffen, het een voor, het
ander na, stukgelezen door jong en oud.
In toongevende kringen blijven Engeland en Duitschland
heerschen. Ons Nederlandsch koel temperament voegt zich niet
naar de hevige pleidooien van G e or ge Sand, onze strenge
zedigheid luistert niet naar de hartstochtelijke uitvallen van
Alfred de M u s s e t. Onze Nederlandsche protestantsche voorzichtigheid schroomt voor zedenverbastering bij de lezing van
Henry Beyle en Theophile Gautier, mochten ook onze
aankomende juffertjes en onze piepjonge dandy's al stil een oog
slaan in Paul de Koc k. Vict or Hugo wordt eerst zeer laat
gewaardeerd. In 1861 wordt er een wedstrijd in het vertalen gehouden tusschen P. A. de G é n e s t e t en S. J. van den Bergh,
De eerste kiest uit Victor Hugo's „Légende des Siècles" 2)
„Pauvres Gens," de laatste „La rose de l'Infante''.
Eerst in 1881 verschijnt de schoone maar sterk verchristelijkte
vertaling van Victor Hugo's „Lyrische Poezie" door
J. J. L. ten K a t e. 3) Geheel hetzelfde verschijnsel doet zich
voor op ons tooneel. Men vertaalt de zeer middelmatige, maar
geruchtmakende stukken, de draken. Men vergaapt zich in de
Nederlandsche schouwburgen aan : „T he o do r a-V i o 1 e t t a of de
bravo van Venetic (1837) door Anicet Bourgeois;
aan: „John of de Klokkeluider der Sint-Pauluskerk" (1840), aan „Lazaro,deVeehoeder"(1842),beide
van Bouchardy; aan„Ben-Leil of de zoon van den
nacht" (1845) door Victor Sej our; aan: „De giftmengster"(T846)door AnicetBourgeoisenDennery;
aan „Marie-Jeanne, de vrouw uit de volksklasse"
(1859) door Dennery en Mallian....
1)
2)
3)

Jan de Vries (1819-1855).
Eerste serie, 2 deelen. Brussel 186O.
Premie tot Het Nieuws van den Dag.
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Het is niet noodig de anderen te noemen. Even als vroeger
slechts de middelmatige stukken van I ffl and en Kotzebue
op onzen schouwburg konden bloeien, met terzijdestelling van
Goethe en Schiller, zoo ging hethier.VanVictorHugo
nauwelijks een vijftal stukken 1), van Alexander Dumas
Senior slechts drie onbeduidende kleinigheden 2), maar van
S c rib e, den K o t z e b u e der Fransche Romantiek, worden meer
dan een twintigtal kleinere en grootere tooneelwerken vertaald. 3)
Mocht het mij gelukt zijn eene juiste voorstelling te geven van
de letterkundige beweging in Engeland, Duitschland en Frankrijk
sedert het begin dezer eeuw, van de algemeene wetten volgens
welke de Romantiek zich over Europa uitbreidt en ook Nederland verovert, dan mag voorloopig het onderzoek over de h e rkomst en de oorspronkelijkheid der Nederlandsche
Romantiek worden gesloten.
1) „ANGELO TYRAN VAN PADUA " , door C. J. Roobo 1. Amst. 1842. —
„RuY BLAS " door F. H. G r e b, Amst. 1854, 1870. — „HERNANI " 1 en 2
bedrijf door F. H. Greb (Jaarboekje voor Rederijkers,) Amst.
1868. — „MARION DE LORME" door L. J. V el t m a n, Amst. 1870. — „D e
Ellendigen" naar den roman: „Les Miserables" door S.‘,dellaan,
Amst. 1873.
2) „De Weduwe en haar echtgenoot" door C. J. Roobol,
Amst. 1837. — „H et hu wel ij k b ij tromm elsl a g", Zangspel door
J. Ruff a en J. Beem s, den Haag, 1850. — „De Goudm ake r" door
A. van der Hoop, Juns z. Schiedam 1856.
3) BERTRAM EN RATON," zonder jaartal, Rott. — „D e Oude K o p i I s t"
blijspel met zang door J. de Q u a c k, den Haag, 1823. — „D e eerste
huwel ij k s w e e k," blijspel met zang, door A. R u y s e h, Zierikzee, 1830.—
„D e Heidi n," Amst. 1834. — „H et t es tamen t," blijsp. met zang, Amst.
1834. — „Brama en Zoloe of de verliefde bayadere," zangspel
Amst.1835.—„De huwbare dochterofde eerste zamenkomst",
blijsp. met zang door C. J. Roobo 1, Amst. 1835. — „E stelle of v ad er
en dochter" door M. Schouten, den Haag, 1836. —De verborgen
hartstocht,"Amst.1839.—„Japhet deVondelin g," Utrecht, 1840.—
„Clermont of de vrouw eensKunstenaars,"doorC.A.vanRay
Rott. 1840. — „HET GLAS WATER, " door C. A. van Ra y, Amst. 1841. „DE LASTER, " Amst. 1840. — De S taats man b ij toe va 1," blijspel met
zang, door Mr. J. van Lennep, Amst. 1852. — De Puff of logen en
w a arh e i d," door N. S. Calis c h, Amst. 1854. — „S st!" („C h u t!")
blijspel met zang, door C. J. Roobo 1. Amst. 1859. — „D e L e k k e r b e k
zonder gel d". blijspel met zang, door J. H. Gra y e, Amst. 1864. — „E e n
beroemd man", door Leonard. Amst. 1872 —en,,De twe eSchoolmeesters", door Leonard, Amst. 1872.
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Wat zij geweest is in het tijdvak van 183o tot 188o moge
nu blijken uit de vii f-en-twintig levensbeschrijvingen,
die volgen. Daar het niet aangaat eene geheel volledige letterkundige geschiedenis van dit tijdvak te schrijven, dewij1 dan aan
ieder middelmatig of onhandig samensteller van enkele bladzijden
proza en poezie eene plaats zou moeten worden aangewezen, en
de omvang van zulk een werk geen waarborg zou aanbieden
voor zijne belangrijkheid, werden hier een zeker aantal vertegenwoordigers gekozen, die een denkbeeld kunnen geven van hetgeen
de Nederlandsche Romantiek sedert 183o geweest is en tot
heden nog bleef.
Bij ieder hunner zal het bijzonder aandeel, 't welk hun toekomt in de algemeene geschiedenis onzer Romantiek, nader
kunnen worden aangewezen. Op deze wijze zal een min of meer
gelijkend beeld verkregen worden van het letterkundig leven in
Noord-Nederland gedurende de halve eeuw, die sedert 183o
verliep. De ontwikkeling der Zuid-Nederlandsche letterkundige
historie is een even belangrijk onderwerp, 't welk echter wegens
de staatkundige gebeurtenissen en de scheiding van beide deelen
der vroegere zeventien Nederlandsche provincien, geheel afzonderlijk dient behandeld te worden. De Letteren volgen in de
Nederlandsche gewesten van het koninkrijk Belgic niet geheel
denzelfden ontwikkelingsgang als in Noord-Nederland. Niet uit
gebrek aan belangstelling, noch uit Bemis aan liefde voor dit
schoone onderwerp, moest ik dit thans ter zijde schuiven. Het
degelijk werk der Gravin Ida von D -Lir ings feld: „Von der
Schelde bis zur Maas. Das geistige Leben der Vlamingen seit dem Wiederaufbluhen der Literatur,
Biographieen, Bibliographieen and Proben" (1861)
behoeft alleen aanvulling en herziening, die het best door eene
Zuid-Nederlandsche pen kan worden gegeven.
Over den verderen gang onzer letterkundige ontwikkeling in
het Noorden na het uitsterven der Romantische invloeden, hoop
ik aan de hand van een betrouwbaren Gids ten slotte een enkel
woord te zeggen. 1)
1) Deze taak heeft de schrijver niet kunnen volbrengen, gelijk ik in het
Voorbericht vermeldde.
DE B.

ISAAC DA COSTA.

„Van uw Davidsharpe stralen glansen,
„Wier godlijk recht op hulde nooit verjaart."
Mr. H. J. KOENEN.

De Rozengracht te Amsterdam is niet vermaard door hare
schoonheid, noch ooit in dichterlijke taal een Eden op aarde
genoemd. In de zeventiende eeuw echter woonde er de vorst
der Hollandsche schilders, in de negentiende verscheen er
macht van Amsterdammers en vreemdelingen, om zich naar het
huis van Da Costa te begeven.
In 1858 viel er op de Rozengracht een sterfgeval voor, drie
of vier huizen van Da Cost a's woning. Een door en door
bekwaam en hooggeschat Amsterdammer, ter Beurs als makelaar
met eere bekend, had na een welbesteed levee het tijdelijke
gezegend. Na de begrafenis ontving de weduwe van vele
vrienden bezoeken. Eerst laat in den namiddag verscheen D a
Costa als belangstellend buurman, om de bedroefde weduwe
en de weezen te troosten.
Er zat in het vertrek der treurenden op dat oogenblik een
student in .de godgeleerdheid, die Da Costa nimmer gezien
had, en bij het noemen van 's dichters naam levendig ontroerde. De jonkman kon de oogen niet van hem afwenden.
Hij zag een klein, tenger wezen, met het hoofd ter zijde
gewend, de oogen half gesloten, de beide handen rustend op
den knop van zijn rotting. Hij hoorde een zwakke stem in
klagenden toon, die met aandoening over den dood van zijn
buurman sprak.
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Eerst na geruime poos viel de aandacht van Da Costa op
den student. Toen deze na de vraag in welk vak hij studeerde,
het woord t h eol o g i e uitsprak, opende Da Costa zijne oogen.
Met eene eigenaardige stembuiging vroeg hij :
„En wie zijn uwe vrienden onder de studenten te Utrecht ?"
Er werd . een drietal namen genoemd. Een er van zou eerlang een schoonen klank verwerven onder de Nederlandsche
godgeleerden van behoudende richting. Da Cost a knikte met
voldoening en zei, veel luider :
„Dan wensch ik u geluk met deze vrienden ! U, die Godgeleerde wilt zijn, wensch ik daarenboven, dat Gij naar het
Woord des Apostels van God zelven zult geleerd worden — dat
gij eenmaal Gods eigendom zult zijn."
De jonkman had niet veel te antwoorden. Hij begeleidde den
dichter naar de huisdeur, en bleef peinzend staan, terwiji hij
zich afvroeg, hoe het mogelijk was dat de zanger van „H a g a r"
en der politieke hymnen zooveel belang stelde in de theologische
studenten der Stichtsche Hoogeschool ......
Nu hij, na dertig jaren, de hand aan het werk slaat, om een
overzicht te geven van Da Costa's leven en schriften, betreurt
hij het, dat hem slechts deze eerie ontmoeting met den ongemeen
genialen man te beurt viel.

I.
Midden onder het twistrumoer der Unitarissen en Federalisten
op het Binnenhof te 's Gravenhage, greep te Amsterdam (14
Januari 1798) een feit plaats, dat in de geschiedenis onzer nationale letteren van de hoogste beteekenis zou worden — de
geboorte van Isaac da Costa.
„Ik stam of van eene dier familien, welke langen tijd het
Spaansche schiereiland bewoonden" — zegt de dichter ergens 1).
1) „E en en ander uit het leven van Dr. da Costa,doorhem
zelven beschreven. Naar delloogduitsche vertaling"(Amst.
W. de Gr ebbe r, 1845), bl. 8, 9. Da Costa schreef op verzoek van den
predikant Her s c hell voor een Engelsch tijdschrift : „T he voice of
I s r a e 1" een kort overzicht van zijn leven. Dit werd in het Duitsch vertaald
door J. A. H a u s m e i s t e r en uit het Duitsch weder in het Nederlandsch.
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„Onderscheidene mijner voorvaders omhelsden in dat land de
Roomsch-Catholyke godsdienst . . . Menschelijkerwijze gesproken
zou mijne familie zich nog op dit Schiereiland en in den schoot
der Roomsche Kerk bevinden, wanneer niet een lid derzelve te
Oporto zijn (geestelijk) ambt had nedergelegd. Twijfelingen over
het Christendom kwelden hem. Daarom verliet hij het land,
waar hij steeds den Christen zou hebben moeten huichelen, vestigde zich in Holland en werd een lid van de synagoge . ...
eenen jongeren zoon van deze linie,
Van JozEF
stamt mijne familie van de mannelijke zijde af. Mijne familie
behoorde gedurende twee eeuwen tot de Spaansch-Portugesche
synagoge in Amsterdam en genoot al die voorregten, welke
Holland aan mijn y olk in deszelfs ballingschap en drukkenden
toestand schonk."
Oogenblikkelijk komt hier een der hoofdtrekken van D a
Costa's karakter nit — fierheid op zijn Hebreeuwsch-Portugeesch bloed. Zijn geslacht is een adellijk, een koninklijk geslacht. Hij is er trotsch op heel zijn leven. Hij blijft later —
ondanks zijne Christelijke overtuiging — innig verbonden aan
Jacob's lijdend nageslacht ; hij blijft Jood, maar een zulke, die
zijn ridderlijk blazoen naast de oudste wapenschilden van Europa's
adellijke huizen durft ophangen :
DA COSTA,

„Der COSTA ' S zilvren beenderen,
Pereira's kruis van keel,
en menig schild van vorstenrang
met streep of barensteel" 1) —

maar een zulke, die niet vreest aan de zijde van Nederland's
Koning plaats te nemen in de fiere overtuiging, dat hij van eene
goede familie stamt.
Da Costa's ouders waren Daniel da Costa en Rebecca
Ri cardo; de vader „een geacht handelsman, niet zoozeer wetenschappelijk gevormd, maar rechtschapen, werkzaam, en niet vrij

1) Uit het gedicht (romance) „U it Portuga 1" („K o m p 1. W e r k e n"
III, bl. 254). In het laatst van zijn leven schreef hij voor het tijdsehrift :
„De Navorscher" (1859) een artikel over „Adellijke Geslachten
o n d e r de Israeliete n" en bewees welken hoogen prijs hij stelde op zijne
afstamming uit Spaansch-Portugeesch adellijk bloed.
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van eene zekere aangeborene fierheid en onbuigzame standvastigheid"; de moeder, „eene bloedverwante van den bekenden
Britschen staathuishoudkuiidige beiden tot de aristocratie
der Portugeesche Israelieten behoorende" I). De zoon zegt van
zijne ouders : „Mijn vader was, gelijk de meeste Joden, het huis
van Oranje zeer toegedaan, en daarom ook hevig verbitterd tegen
de Fransche omwenteling, terwij1 hij mij dergelijke gezindheden
inprentte. In een godsdienstig opzicht, was hij volstrekt geen
strenge jood; hoewel hij aan de godsdienstige oefeningen en
gebruiken der joden de gevorderde achting bewees. Mijne moeder,
daarentegen, had meer neiging voor den cultus van het nieuwere,
meer opgeklaard judaismus." 2) Nog verklaart hij 3) te zijn
opgevoed in een denkwijze „geheel strijdig met den heerschenden geest der eeuw."
Dat hij zijn vader voor al de weldaden eener zorgvuldige
opvoeding dankbaar was, toonde hij in de opdracht van zijne
„P o e z y", zijn eersten bundel in 1821.
„'k Loonde met geen aardsche schatten,
met geen wereldheerschappy,
al uw zwoegen, al uw pogen
in de vorming van mijn jeugd,
immer zwevend voor mijn oogen,
met het voorbeeld van uw deugd." 4)

Aldus de jonge dichter, die zijn vader daarenboven voor het
„bloed, dat in (zijn) aderen vloeit,"
„kostbaar erfdeel onzer Vaderen"

den hoogsten dank betaalt. Van den beginne of toont hij zich
innig verwant aan den geest zijner ouders, die het buitengemeene
in hun zoon erkenden, en niets verzuimden, om dit tot de
schoonste ontwikkeling te brengen.
Daniel d a Costa dreef met zijn compagnon, den ouden
1) Mr. H.J. Koenen, „Levensbericht van Mr. Is. da Costa"
in de „Handelingen en Levensberichten" derMaatsch.v.Nederl.
Letterkunde te Leiden (1860, bl. 308).
2) „Een en ander uit het Leven van Dr. da Costa," bl. 9.
3) V o o r r e d e" van het eerste deel zijner „P o e z y" (Leiden, 1821).
4) „Kompl. Dichtwerken, I, bl. 298.
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beer Capadose — broeder van Dr. Imanuel Capadose,
lijfarts van Koning L o d e w ij k, welke medicus gehuwd was met
B a tseba da Costa, zuster van Daniel 1) — een „aanzienlijken" wijnhandel. 2) Het huisgezin leefde in deftige welvaart,
zoodat het den vluggen knaap van den beginne of niet aan
meesters in allerlei vakken ontbrak. In 1806 werd Isaac ter
Latijnsche school gedaan, daar hij reeds genoegzaam was voorbereid. „Daar trok zijn levendig vernuft weldra de algemeene
opmerkzaamheid. Zijn blakende geest" — zegt K o en e n 3) —
„wierp zich met voile vermogen op de Oude Letteren, en voor
dat hij nog aan de Nederlandsche muze offers kon brengen,
bespeelde hij met nog kinderlijke vingeren de Romeinsche Tier".
Het is zeker geen alledaagsch verschijnsel, dat een knaap van
acht jaar de lessen eener Latijnsche school met goed gevolg kan
bijwonen, en op dertienjarigen leeftijd promoveert tot hooger
onderwijs, na het uitspreken van een door hem zelven geschreven Latijnsch vers: „Over de twaalf werken van Hercules" 4).
Da C o sta zegt er zelf van : 5). „Mijn vader, die mijne
neiging voor de studie had bemerkt, bestemde mij voor de
regtsgeleerdheid, een vak, dat vroeger voor de joden geheel
gesloten was, doch sedert de omwenteling van 1795 ook voor
hen toegankelijk was geworden. Van mijn dertiende tot mijn
veertiende jaar (1811-1813) . . . . hoorde ik de voorlezingen van
eenen hoogleeraar in de oudheid, en de letterkunde. Deze (D avid
J a cob van L ennep) was een zeer geleerd man, die daarbij
veel gelouterden smaak had".

1) Hasebroek, Toelichtingen bij deel I der Kompl. Werken,
bl. 216. dl. IV.
2) K o e n e n, t. a. pl., bl. 308.
3) T. a. p1., bl. 309.
4) Koenen, t. a. p . ; bl. 310. Koenen verhaalt, dat hij reeds in 1811
de Latijnsche school verliet, op zijn dertiende jaar. Door de welwillendheid
van des grooten dichters zoon, Mr. A. da Costa to Amsterdam, heb ik een
afschrift ontvangen van het Latijnsche vers : ,,C a r men de H e r c u 1 e i s
laboribu 5," waarop met de hand des auteurs het jaartal 1813 is geschreven.
De promotie naar het Athenaeum zou dus misschien plaats gegrepen hebben
in het vijftiende levensjaar van Isaac da Cost a, tenzij het jaartal 1813 de
datum van het afschrift voorstelt.
5) Een en ander uit het levee van Dr. da Costa" bl. 11.
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Met bijzonderen spoed en even ongemeenen voorspoed ging
de ontwikkeling van dezen zeldzamen knaap. Toch bleef hij
afgezonderd van den omgang met andere knapen van zijn leeftijd, daar de denkbeelden, die hij uit den huiselijken kring meebracht, geheel aandruischten tegen de destijds heerschende
meeningen. Zijn eenige speelmakker was A b r a h a m C a p ad o s e, zoon van den compagnon zijns vaders, twee jaren ouder
dan hij. 1)
Hoorde hij reeds in 181i de colleges van den ouden V a n
L en n ep, hij stond tevens ouder leiding van een huisonderwijzer,
den heer Fr êr e, een geemigreerden Franschman, die „naderhand
ook in onderscheidene Christen-familien huisonderwijzer geweest
is". 2) Maar Van Lennep maakte den blijvendsten indruk op
hem. Hij deelt er ons het volgende van mede: „(V a n L enn e p's) geschiedkundige voorlezingen gaven hem veelvuldig
gelegenheid, om de geschriften van M oz es, derzelver hoog
gewigt en hunne echtheid regt aanschouwelijk te maken en op
vaste gronden te plaatsen ; hij verdedigde dezelve tegen de
sophismata en de bedriegelijke gevolgtrekkingen van Voltaire
en andere twijfelaars van dien tijd. Daardoor werd het geloof
aan eene POSITIEVE OPENBARING in mijn gemoed opgewekt; ik
begon aan de goddelijkheid van het oude testament geloof te
slaan . . . De gedachte werd zekerheid bij mij : daar b e s t a a t
eene geopenbaarde godsdienst, de bijbel berust op
goddelijls gezag, en dit is eene geschiedkundige
d aadzaak." 3)
In latere jaren toonde Da Costa zijne diepgevoelde dankbaarheid aan den grijzen dichter van den „H ollandsche (n)
Duinz an g". Allereerst droeg hij hem zijne vertaling van
Aeschylus' „Perz en" in 18 r6 op ; daarna verscheen hij ten
feestmaaltijd (19 November i 849), toen Van L en n e p's gouden
bruiloft als professor aan het Amsterdamsche Athenaeum werd
gevierd, en droeg daar zijn „F e e s t z a n g" voor. In dit treffend
en voortreffelijk gedicht getuigt Da Costa met zijn eigenaardigen gloed :

1) Koene n, t. a. pl., bl. 309.
2) K o e n e n, t. a. pl. M. 308.
3) „E en en ander," bl. 11, 12.
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„Achtbre Grijzaart, met wiens lessen in uw mannelijke jeugd
„mijn nog ongewisse jonkheid als met kinderlijke vreagd
„d'eersten indruk mocht ontfangen van de waarheid van dat woord,
„dat uit Isrel door de volken van heel de aarde werd gehoord ; —
,,de eerste zelfbewustheid voelde van de roeping van mijn stam ;
„de eerste trekking (licht!) mijns harten tot den God van Abraham."

1)

en bevestigt het reeds vroeger gegeven getuigenis, dat D. J. v a n
Le nnep door zijne lessen hem heeft overtuigd van het feit —
„de Goddelijke openbaring is eene geschiedkundige daadzaak."
II.
Zoo is Da Costa veertien jaren oud geworden. Onder al
de invloeden, die bij de vorming van zijn smaak, van zijn
karakter en van zijn genie behooren te worden vermeld, is er
een, aan welken niet genoeg gewicht kan worden gehecht —
de tij d, waarin hij leefde. Geboren juist na de belangrijke
staatsomwenteling, die van het oude Gemeentebest der getInieerde
gewesten eene Bataafsche Republiek maakte op modern staatsrechtelijken grondslag ; opgevoed door ouders en vrienden, die
niet ophielden hunne ontevredenheid over den loop van zaken
aan den dag te leggen ; getroffen door de dagelijksche berichten
van oorlog en vrede, door de schitterende krijgsbedrijven van
den eersten Napoleon; met al de zijnen treurend over de vernedering van Nederland — het gastvrij oord der ballingschap
voor Jacob's kroost — moesten verbeelding en hart beide
voortdurend getroffen worden door de groote gebeurtenissen
van den dag. De „Hollandsche Natie" van Helmer s
maakte een onvergetelijken indruk op den jonkman, 2) die reeds
door Latijnsche verzen had gestaafd, dat er iets dichterlijks in
zijn aanleg school.
„De studie der Classici, de staatkundige gebeurtenissen van
1813 tot 1815, alsook het nasporen der geschiedenis van mijne
voorouders deden de gaaf der dichtkunst in mijne ziel ontgloeijen" — zegt hij zelf. 3) Nog eene kleine omstandigheid
1) Komp 1. Dicht w., III, bl. 264.
2) K o e n e n, t. a. pl., bl. 310.
3) Een en antler".... bl.
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komt in aanmerking. Da Costa was op zijn veertiende jaar lid
van het letterkundig genootschap „Concordia crescimus'
welks leden „alien tot het Israelitisch kerkgenootschap behoorden." i) Hij was niet alleen lid, maar al zeer vroeg voorzitter van dezen kring. Hier kwam hij met zijn eerste vers
„L of der Di chtk un s t" (1812) en oogstte er zijn eersten triumf
als kunstenaar.
Het gedicht is voor een veertienjarigen knaap buitengewoon
welgeslaagd. 't Hoofddenkbeeld was geput uit een bekend epigram
der Grieksche Anthologie, waarin de Ilias en de Odyssee
aan geen sterfelijken dichter, maar aan Apollo zelven worden
toegeschreven. Groote liefde voor en grondige kennis van de
hoofddichters der Oudheid spraken uit iederen regel. Opmerkelijk was deze eersteling, omdat de vurige liefde van den jonkman
voor het Grieksche heidendicht zich in de latere episch-lyrische
meesterstukken van den volkomen ontwikkelden dichter nimmer
zou verloochenen — eene merkwaardige harmonie tusschen ieugd
en grijsheid van Da Costa, door weisprekende getuigenissen naar
waarde geprezen. 2)
Eene tweede, niet minder gewichtige bijzonderheid aan dit
gedicht verbonden is de kennismaking van Da Costa met
B i 1 d erdij k. Een geleerde Israeliet, de beer Leman s, gaf
Da Costa in 1812 en 1813 lessen in het Hebreeuwsch. Deze
was toen lid van een Israelitisch Genootschap „Tot Nut en
Bescha ving", te Amsterdam na 1795 bloeiende, omdat na de
omwenteling en stichting der Bataafsche Republiek „nieuwe
loopbanen voor maatschappelijk en wetenschappelijk streven"

1) Hasebroek, „Kompl. Werken, Toelichtingen," bl. 158
(deel IV).
2) K o e n e n, (t. a. pl., bl. 311) wijst er op, dat uit zijne hymne „V o o rz i e n i g h e i d" („P o e z y" II deel, 1822), vooral uit de „onovertref bare"
I n 1 e i d i n g tot deze hymne, zijne liefde en eerbied voor Homerus
blijken, zooals die een jaar te voren gebleken waren uit zijne letterkundige
dissertatie. Later las Da Costa met zijn vriend Willem de C l e r c q
opnieuw de Ilias en de Odyssee. Hasebroek („Overzicht van
het Leven en de Werken des Di chters") „Kompl. Werken
IV deel, bl. 388 vertelt, hoe Da Costa nog op het laatst van zijn leven,
na zijn „S lag van N i e u w p o o r t," gevraagd zijnde, of hij voor dit meesterstuk op nieuw studie van H o m e r us gemaakt had, antwoordde : „Het
was niet noodig ! (en op zijn borst wijzend) Hij leeft bier!''

46

••
ISAAC DA COSTA.

voor bekwame Israelitische jongelieden geopend werden. 1) En
dat genootschap droeg het eerelidmaatschap op aan den beroemden wiskundigen Van S wind e n, aan den orientalist W i 1m et, aan den dichter B i 1 d e r d ij k.
Bilderdij k woonde de wekelijksche vergaderingen van „T o t
Nut en B e s c h a v i n g" in den regel bij, en trachtte de
historische studien der leden eene met zijne denkbeelden overeenstemmende richting te geven. Gedurende eene dier vergaderingen (1813) bood Da Costa's leermeester in het Hebreeuwsch
de beer Leman s, het eerste gedicht van zijn leerling B i 1 d e rdij k aan. En Bilderdij k vond er „jets go eds in. 2) Daarop
stelde L em a n s zijn jongen dichter voor, om met Bil der d ij k
kennis te maken. Deze stemde onmiddellijk toe. Hij plaatste
Bil der dij k toen zeer zeker nog niet boven zijne classiekeschrijvers,
noch boven Goethe en Byron, maar hij ergerde zich over de
„onvoegzame, de meer dan onedele wijze, waarop hij den
buitengewonen man reeds toen door de kritiek der Journalen
behandeld zag." 3) Daarenboven hij verwachtte iets van die kennismaking voor zich zelven.
„Opgevoed" — zoo spreekt hij zelf 4) — door tedere en
edele ouders in de vurigste, aan hunne geslachten van ouds
eigene Oranjegezindheid, tegelijk gedreven door een gevoel van
Israelitische nationaliteit, die (mij) Been rust liet van de gedachte
aan eene handhaving, eene hereeniging, eene herstelling van dit
(mijn) yolk . . . . was dat alles (mij) tot hiertoe slechts wortel
van droefheden en onbevredigde behoeften geweest. Aangaande
Godsdienst en Openbaring was (mijn) gemoed niet minder in
vragen en weifelingen verdiept. Ook by (mij) was van kindsbeen of iets gevoeld van dat woord des Kerkvaders : O n s hart
is naar U toe geschapen, o God! Maar te midden van het
overal, ook onder de (mijnen) veldwinnend ongeloof, had (ik)
moeite genoeg gehad, om (mijn) geloof aan God en onsterfelijkheld te redden uit de aanvallen van Voltaire en Encyclopedisten
v66r den overgang van het Gymnasium tot het Athenaeum....
1) Da Costa, ,De mensch en de Dichter Willem Bilderd ij k" (1859), bl. 274.
2) Da Costa, „De Mensch en de Dichter W. B., bl. 276.
3) Da Cost a, aldaar, bl. 277.
4) Da Costa, aldaar, bl. 277, 278, 279.
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(Voor) zoover het Oude Testament betreft, was (ik), dank zij
het onderwijs in de Algemeene Geschiedenis van eenen ook deswege steeds in eere by (mij) gehouden Hoogleeraar (D. J. v a n
Lenne p) tot eene gevestigde overtuiging gekomen en (mijne)
hoop op een nationaal en Godsdienstig herstel van (mijn) yolk
niet weinig gesterkt en verlevendigd. Maar van het denkbeeld
van een Nieuw Testament, van de erkenning als Messias en
Redder, van Jezus van Nazareth, dien eenigen naam, die tot
zaligheid onder den hemel gegeven is, stond (ik) nog op onafzienbaren afstand . . . . Weinig heeft het Israelitisch Genootschap T o t Nut en B e s c ha vin g kunnen denken, waartoe voor
(mij) hunne vereering van Bilderdijk met het eerelidmaatschap
in de gevolgen dienstbaar heeft moeten zijn".
Dit was de gemoedstoestand van den jonkman, die aan B i 1d erd ij k zou worden voorgesteld. Zijne eigene woorden zijn
te kostbaar in dit beslissend oogenblik zijns levens; zij mogen
door geene andere worden vervangen. Hij verhaalt de ontmoeting als volgt : I)
„Onuitgewischt bleef tot in den avond (mijns) levens de indruk van het oogenblik in (mijne) ziel. Nog is het (mij), als
of (ik) in dien nauwen gang in de sombere woning op den
Achterburgwal, den langzamen tred hoor van den Grijzaart met
zijn tweejarig kind aan de hand. Nog heugt (mij) tot in bijzonderheden dat onderhoud van schier drie uren lang met den
Israelitischen Taal- en Wiskundige, (L e m a n s), en de woorden
ook tot den onbeduidenden knaap, die er starend by zat, gericht
over poezy en Nederduitsche taal. Van de uitnoodiging, gretig
aangenomen, om het bezoek te hervatten, werd eerlang, en tot
onbescheidenheid toe, gebruik gemaakt. Later werd door (mijn)
waardigen vader . . . . op raad van een hoogleeraar te Leyden
(H. W. T y d e m a n), vriend des Dichters, een geregelde opleiding in onderscheidene vakken, in de plaats vooreerst van
onmiddelijke vorming aan de Hoogeschool, voor (mij) gevraagd
en verkregen. De studie van het Romeinsche Recht, bepaaldelijk uitlegging en bearbeiding der Pandecten was van die
lessen het hoofdpunt ; straks wederom punt van uitgang voor
allerlei gesprekken over vele taken en aangelegenheden van

1) Da Cost a, aldaar, bl. 279, 280.
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Recht, van Taal, van Poezy, van Geschiedenis, van Philosophie. ..
Zoo werd de omgang een aanhoudende, een dagelijksche, een
intieme, als van kind en vrind des huizes".
Bilderdijk verkeerde in de jaren r8I2 en 1813 juist niet in
zeer opgewekte stemming. In den zomer van 1810 had hij, na de
inlijving, zijn post aan het hof van Koning Lodew ij k verloren,
en kreeg hij een klein pensioen in plaats van eene groote jaarwedde. In 1811 vertaalde bij Brie Fransche Codes, om jets te
verdienen, „midden in de Amsterdamsche hel, omringd, en
aangeblaft, en verscheurd door de op (hem) sinds omtrent 3o
jaar lang altijd woedende en steeds woedender honden". t) Dus
schrijft hij aan zijn vriend H. W. Tydeman, hoogleeraar te
Franeker (13 Februari 1811). Hij voegt er bij : „Intusschen leef
ik van droog brood en gerstenwater, mijn vrouw en kind van
aardappelen met azijn". Op 1 Mei 1811 moet hij verhuizen
naar een klein huisje op de Heeregracht bij den Amstel, No. 2;
de helft van zijne boeken en inboedel wordt verkocht. Wel is
waar zorgden destijds zijne vrienden Jeronimo de Vries en
J on as Daniel Meijer in stilte voor hem, maar hij had desniettemin met groote bezwaren te worstelen. In Mei 1813 moest
hij weer verhuizen naar den Oudezijds-achterburgwal bij de
Barnesteeg — vierhonderd gulden jaarlijks aan huur betalen
ging boven zijne kracht.
Juist in deze armzalige, sombere woning werd de jonge joodsche
dichter met groote voorkomendheid — Been alledaagsch verschijnsel te dier plaatse — ontvangen ; hier werd over de levensrichting van Da Cos ta beslist. Gelukkig, dat de Novemberdagen
van 1813 voor B i 1 d er d ij k een nieuwe hoop deden ontkiemen.
Hij had reeds met zijne eigenaardige dichterlijke zienersgaaf
(arr) in Felix Meritis zijn beroemd „Afsch eid" voorgedragen, waarvan de regelen :
„Holland groeit weer !
„Holland bloeit weer!
„Hollands naam is weer hersteld !
„Holland uit zijn stof verrezen
„Zal op nieuw weer Holland wezen" —

1) Briefwisseling van Mr.W.Bilderdijk met de Hoogleeraren
en Mrs. M. en H. W. Tydeman (1807-1831) uitgegeven door H. W.
T. Tydeman, Pr edikant te Roo send aal. (Sneek 1866) 1 deel, bl. 247.
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in November 1813 luisterrijk werden vervuld, doch waarvan
de laatste regel :
„Stervend heb ik 't u gemeld!"

bijna eene kwarteeuw te vroeg kwam.
Na de terugkomst van den Souvereinen Vorst mocht B i 1 d e rd ij k op betere dingen hopen. Voor den jongen Da Costa
moest hij nu in alles de groote, onweerstaanbare man van gezag
worden. Bilderdij k's betrekking tot het Koninklijk Nederlandsch Instituut, de hooge vereering, die hem daar ten deel
viel van leden, als M. C. van Hall, S. I. Wiselius, D. J.
van Lennep, J. D. Meijer, Jeronimo de Vries, stempelden hem tot chef, tot halfgod in de oogen van zijn dankbaren discipel.
Dank b a a r was Da Costa aan dezen meester zijn geheele
leven lang. Hij begon in 1813 met Bilderd ij k, hij eindigde
in I 86o met de uitgaaf van B i 1 d e r d ij k's werken. Zijn allerlaatste vers in den winter van 1859 was aan zijne vrouw „bij
de overgave van het laatste deel der kompleete Dichtwerken van
B il derdij k". In 1859 schreef hij de verheerlijkende levensbeschrijving van zijn meester bij K r us em an's bekende uitgaaf
en op de eerste bladzijde stelde hij het ontroerend motto:
„INDIEN IK U VERGETE . . . ." (Ps. 137 : 5a), Zijne eigene eerste
ontmoeting met B ild e r d ij k verhaalde hij in dit boek onder
den titel: „Weldaden aan een zoon uit Israel". Toen
Bilderdij k's lijk in de schoone Groote Kerk te Haarlem werd
bijgezet, was het Da Costa, die, allerbitterst bedroefd, „letterlijk
snikkend", zegt Willem de C ler cq 1) tranen van dankbaarheid weende, omdat Bilderdij k hem tot Christus gebracht
had, wien zijne vaderen gekruisigd hadden.

De heuglijke gebeurtenis van November 1813 dreef in 1814
den zestienjarigen jonkman tot het schrijven van een gedicht:
„De Verlossing van Ned erlan d," in datzelfde jaar uitgegeven. Da Costa heeft later meesterstukken geschreven, waarbij
dit knapenlied in het niet verzinkt, maar toch heeft het voor
1) „Willem de Clerq naar zijn dagboek", II, bl. 325.
TEN BRINK. N -N. Letteren I.
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de geschiedenis onzer Letteren in deze eeuw eene allereigenaardigste beteekenis. Het is Da Costa's eerste p olitiek e poezie.
Hij geeft hier in het klein aan wat hij eenmaal worden zal, en
tevens treedt hij hiermede aan de spits onzer dichters, die het
romantische tijdvak openen.
Hoe classiek ook ontwikkeld, hoe hartelijk geneigd de lessen
van D. J. van L e n n e p en Bilderd ij k to volgen, verried
Da Costa toch aanstonds zijn volbloed romantischen aanleg.
Het Oostersch-Hebreeuwsche en het Zuidelijk-Portugeesche vormen hem reeds terstond tot romanticus. Hij moge Latijnsche
verzen schrijven als knaap, als man is hij de heraut der groote
gebeurtenissen van het oogenblik. Hij neemt de wereldgeschiedenis als stof voor zijne staatkundige hymnen, en volgt daarmee
den stroom, die in de Engelsche, Duitsche en Fransche Letteren
met hevigen romantischen golfslag voortbruist.
Da Costa kent Byron, als weldra blijken zal, Byron, die,
een tiental jaren later, de gadeloos geniale pleitbezorger der
onderdrukte Grieken zal worden, voor wier vrijheidsworsteling
hij fortuin en leven offert. In Duitschland klonken de staatkundige liederen van August von Platen, van Adalbert von
Ch am is s o, en Karl Immerm an n, meest alien in geestdrift
ontvonkt door den zegevierenden opstand der Grieken, meest
alien onder den invloed van Lord Byron. Er ontstaat eene
nieuwe soort van poezie, de s t a a t k u n di g e Lyriek, die door
Dingelstedt, Hoffmann von Fallersleben en Freiligr a t h breeder wordt ontwikkeld. In Frankrijk toont Lamar tin e —
het is reeds gezegd — zich een leerling dezer nieuwe school;
Victor Hugo's „O r i en t a les" sluiten zich rechtstreeks aan
bij het Philhellenismus van Byron; Casimir Dela vi g n e wordt
de staatkundige hymnenzanger bij uitnemendheid in zijne „M e sseniennies", nog overtroffen door A u g u s t e B a r b i e r in zijne
Jambes".
Niemand heeft in Nederland — P o t g i e t e r uitgezonderd —
uit de geschiedenis van den dag, gesteld naast ons luisterrijk
verleden der zeventiende eeuw, met zoo geniale hand de stof
gegrepen voor een tijdzang, als Da Co s ta. Hij staat door dit
feit met de Dingelstedts, de Delavignes,deFreiligraths
en de Bar bi er s op One lijn — behoudens een kenmerkend
onderscheid: zijne Hebreeuwsche, zijne Calvanistisch-Dordtsche
wereldbeschouwing. Al de odendichters in Frankrijk en Duitsch-
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land, die historisch-politische gedachten en verzen hebben uitgesproken, zijn met Byron in opstand tegen de staatkundige
en kerkelijke Restauratie, die van 1815 tot 183o een oogenblik
scheen te zegepralen. Da Cos t a, met Hebreeuwsch-Portugeesch e
fierheid op alles nederziend, wat door westersche beschaving,
vooral westersche geestbeschaving mocht zijn gewrocht, als leerling van B i 1 d e r d ij k met een gadeloozen hartstocht, eene nimmer
sluimerende verbolgenheid tegen „ongodisten" en „de filozofen
onzer dagen" bezield — Da Costa is even oorlogzuchtig als
de jonge romantische strijders in den vreemde. Maar Da Costa
voert krijg op leven en dood tegen alle ketterij, tegen alle wan-,
on- en bijgeloovigen, omdat hem een godsdienstig-israelitisch hart
in den boezem klopt, omdat hij met joodschen gloed ijvert voor
den Messias, dien zijne vaderen kruisten ; omdat hij zich ter
goeder trouw, als een Israeliet zonder bedrog, geroepen acht te
profeteeren en het: „Jeruzalem! Gij hebt niet gewild!"
zijnen tijdgenooten voor de voeten te werpen ; omdat bij hem
eindelijk onder het godsdienstig-joodsche hart ook een dichterlijk
hart klopt en aandrijft tot het zingen van Hebreeuwsche psalmen,
boetpsalmen, psalmen der wraak en der vervloeking, tot het verkondigen van profetieen en gezichten, ten einde de valsche
afgoden dezer eeuw tot in hunne laatste schuilhoeken te vervolgen en te verdelgen.
Naar deze opvatting behoort Da Costa tot de Nederlandsche
Romantiek, een allermerkwaardigst contrast vormend met den
grootsten lyrischen zanger der Duitsche Romantiek, Hebreeuwsch
van afkomst als hij, Heinrich Heine 1).
Met een enkelen trek dus den weg afbakenend, langs welken
hij zijne luisterrijke levensreis als kunstenaar, als psalmist en
profeet, heeft volbracht, voegt het thans aan te stippen, hoe die
reis begon. In 1813 kwam de vijftienjarige knaap onder de leiding
van Bild e rdijk. Van dat tijdschap of tot 1816 bleef hij met
dezen in allerlei vakken studeeren. Maar ook de lessen van
D. J. van Lennep bleven hem vormen. Van Lennep won
Da Cos ta's vurig hart voor A es chylu s, en eerlang beproefde
1) Op dit contrast is vroeger gewezen door Prof. C. P. Tide in zijn artikel „Isaac da Costa" („Nederlandsche Spectator" 1861, No. 13, 14,
15), vooral in het fraaie slot, bl. 115. — Aan dezen greep werd recht gedaan
door Cd. Busken Huet in zijn artikel „Isaac da Costa" („Litter.
Ph anta s." 1, (3 druk, 1874), bl. 172 e. v.
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hij het „D e P er z e n" en „P rometheu s" in Nederlandsche
verzen te vertolken.
Verschillende beweegredenen nopen den jongen, ontwakenden
dichter om Aeschylus te kiezen. In het geheel heeft Da Costa
zich aan vier zijner treurspelen gewaagd, daar hij naast de beide
genoemde ook nog „Het verhaal van den Bode" uit „De
Zeven tegen Thebe" en „Cassandra's Voorzegging" uit
„A gam e m n o n" vertaalde — twee geheele tragedian en twee
fragmenten. De aanstaande dichter van staatkundige hymnen zag
in Aeschylu s' werken duidingen op den tijd, dien hij beleefde.
In „De P e r z e n" is het de vernietiging van de reuzenmacht
der Aziaten bij Plataea, waarin hij het profetisch beeld van den
slag van Waterloo aanschouwt. Prometheus aan de rots gekluisterd is hem een sprekend voorbeeld van Napoleon op
St. Helena, wiens hart door den arend van het zelfverwijt „verteerd werd". Het fragment uit „De Zev en teg en Theb e"
bevat eene toespeling op den „heirtocht" der verbondene Mogendheden naar Parijs, en het herstel van het huis van Oranje, het
fragment uit den „A g a m e m n o n" ziet op het eind van Keizer
Al e x a n d e r I, door vergif omgekomen, wijl hij tegen zijn vader
Paul I had samengezworen 1).
De allereerste aanleiding was „een enkel tooneel uit Eschylus
Perzen, oefeningshalve. . . in Hollandsche verzen overgezet" 2).
Daarbij kwam, dat de jonge Da Costa iets buitengemeens voor
Aeschylus gevoelde. Met de groote kunst van Israals harpenaren dwepend, was geene andere kunst hem lief, dan de allerverhevenste—Homerus, Aeschylus, Dante, Shakespeare.
Daarenboven, er was iets Oost er sc h in Aeschylus, dat tot
zijn Hebreeuwsch hart sprak 3). Van daar de poging van den
achttienjarigen jonkman om het geheele dramatische dichtstuk
„De Perzen" in Nederlandsche verzen te vertolken, en zijn
1) Uitvoerig en duidelijk aangetoond door K o e n e n, t. a. pl. Toelic htingen, „De Navolgingen van Aeschylus", bl. 353.
2) „Voorrede" voor „De Perzen" (1816).
3) „voor mij, Israeliet, die ik ben van afkomst en aanleg, zal het niemand
bevreemden, als ik hier bij herhaling te kennen geef, dat hetgeen mij zoo
vroeg en zoo sterk in den Dichter van de P e r z e n, van de Z even tegen
Thebe, van den Prometheus, van den Agamemnon aantrok, de ruim
zoo zeer Oostersche als Griekscbe adem is, die deze meesterstukken „doorwaait
en bezielt". V oorrede voor den tweeden druk (1853).
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eersten arbeid aan zijn beide meesters D. J. van L e n n e p en
W. Bilder dij k op te dragen met een gedicht, waarvan de vier
laatste regels luiden:
„Brengt hen te rug, der Dichtkunst gouden dagen
op Neerlands grond, als Griekens, thans weer vrij!
En word' haar dank u beiden opgedragen
van na- tot nageslacht, zoo vurig als van my." 1)

De vergelijking van de bevrijding der Grieken uit de Perzische
slavernij met de herstelling van Nederland uit de Fransche inlijving blijft hem gedurig voor oogen, en bezielt hem bij deze
taak, voor een jonkman van zijnen leeftijd met buitengewone
vaardigheid voltooid. Vergelijkt men Da C o s t a's „P e r z e n"
met Hooft's „Achilles en Polyxena", dan moet men oogenblikkelijk tot de slotsom komen, dat deze Israelitische koopmanszoon onzer eeuw het in smaak en vaardigheid wint van den
„libertijnschen" koopmanszoon der zeventiende — onder erkenning natuurlijk, dat men in 1598 te worstelen had met zwarigheden, die men in 1816 reeds lang had overwonnen.
Overigens kon de dichterlijke vertaler der „P e r z e n" in 1816 geen
beteren tekst van Aeschylus ter vertaling gebruiken, dan die
door C. G. Sc hutz 2) was bezorgd, zoodat hij de uitnemende
tekstverzuivering van W. D i n d o r f, G. Her m a n n (1852) en
H. Weil (1858) niet tot zijn voordeel kon gebruiken, en inzonderheid, wat de „P er z en" aangaat, geene kennis kon nemen
van de studien door Blom field (1823), door Lange en Pinzger
(1825), door T e u ffe 1 (tweede uitgaaf, 1875) en Oberdick (1876)
op het oudste kunstwerk van A e s c h y l u s gemaakt. Da Cost a
veroorlooft zich vele vrijheden, genoopt door ,den geschonden
tekst, en eindigt met een slottooneel van eigen vinding.
Daarenboven dient niet vergeten, dat Da Costa in Aeschylus'
voorstelling van het alverplettrend Noodlot iets aantrekkelijks
vond voor zijn godsdienstig, Hebreeuwsch hart. In 1819 schreef
hij eene ode aan het treurspel, in 182o gevoegd bij zijne dichterlijke vertolking van „Promethe us", waarin hij van den
dichter der „P erze n" zegt :
1)
2)

„Kompl. Dichtw." I, bl. 25.
Derde uitgaaf, 1809-1822.
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„o, Eschylus ! uw stoute dichtvlucht dorst
het spoor tot hooger waarheen barren,
dan blinde heidnenzielen wanen !
De zetel van hun valsche goon
schokte op het galmen van uw toon !
Uit hooger, ja, uit hemelsche oorden
drong met den klank van uwe woorden
een straal van waarheid in het hart . . ." 1)

Da Costa was van oordeel, dat het eenigermate zelfbew u s t e Noodlot 2) bij A e s chylus scheen to duiden op de „alregerende, albestemmende Voorzienigheid Gods", en de dichter
der „P e r z e n" scheen hem een verkondiger van „den God, die
de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is" 3).
In het tijdvak van 1814 tot 1816 had de jonge dichter onafgebroken met Bilderdij k Romeinsch Recht en nog oneindig veel
meer bestudeerd. Tot het afleggen van examens en ter verkrijging
van den graad van doctor in de rechten vertrok Da Costa in
1816 naar Leiden. De Leidsche Studenten-Almanak van 1817
geeft zijn adres : „I. da Costa, Breed estr aa t, V. d. Mey" 4),
terwijl de vriend zijner kindsheid A. C a p a d o s e eveneens onder
de Leidsche studeerende jongelinschap werd opgenomen. De Al-,
manak van 1818 herhaalt hetzelfde adres 5); die van 1819 geeft
het voor de laatste reis op 6), en de Almanak van 1820 vermeldt alleen, dat Da Costa reeds in 1818, 7 December, tot
doctor in de Rechten is gepromoveerd.
Zeer treffend voegt zich hierbij het feit, dat Bilderd ij k in
1817 naar Leiden verhuist. Men kent de aanleiding. Een professoraat in de Nederlandsche Taal, Letteren en Vaderlandsche
Geschiedenis aan het Amsterdamsche Athenaeum was een jong
wiskundige, Johannes Pieter van Cap pell e, toegewezen.
1) Kompl. Dichtw." I, bl. 214.
2) Koene n, t. a. pl. bl. 314.
3) Koenen (t. a. pl. bl. 352) beroept zich ter handhaving dezer verchristelijking van Aeschylus op eene uitspraak van Villemain „E s s a i
s u r le genie de P i n d a r e" (1859) : „C'etait aux choeurs d'Eschyle que les
premiers chretiens faisaient le plus d'emprunts h l'appui de leur foi." Verder
op: Dr. B. Gerlinger „Fatum and Nemesis in der dramatischen
Dichtung" (1858).
4) Stud. Alm. v. 1817, Leijden, L. Herding h & Zoon, bl. 38.
5) Stud. Alm. v. 1818, Leijden, L. Herdingh & Zoon, bl. 41.
6) Stud. Alm. v. 1819, Leijden, L. Herdingh & Zoon, bl. 43.
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In October 1816 schrijft Bilderdij k aan den oud-hoogleeraar
M. Ty d e m a n : „Het smart u, dat mij het professoraat in Taal„kunde etc. niet is opgedragen ? Het smart mij, om de w o o r d„b r e u k des Konings.... Deze schandvlek voor den Vorst
„moet mij smarten ; en het smart mij desgelijks, daar al die pro„fessoraten zoo schandelijk en door de alleronbekwaamste lieden,
„die er te vinden waren, vervuld zijn . De (Amsterdamsche
„magistraat) heeft consequent gehandeld met liever den . . . .
„Cappelle
voor een paar duizend guldens meer Professor te
„maken, dan mij voor zooveel minder” .
i)
Bij zijne terugkomst had de Souvereine vorst aan B il der dij k
„ietwat onbedachtzaa m” 2), een professoraat beloofd. Vandaar, dat de beleedigde man van „woordbreuk des Konings"
gewaagt. Hij heeft heel zijn leven — later ging het Da Costa
eveneens — over deze teleurstelling gezucht. Dat hij daarbij
telkens verzekert
als in October 1816 aan Tydeman
„Ik betuig u, den weg der Voorzienigheid ook daarin te kennen
en te eeren!" — schijnt minder hooggenialen stervelingen een
overbodig.
weinig
Onder duizende bezwaren, verkoudheden, verwarringen en
zelfkwellingen, in ettelijke briefjes aan den hoogleeraar H. W.
Tydema n uitgedrukt, besloot B i l d e r d ij k tegen I Mei 18 17
naar Leiden te verhuizen. Da Costa studeerde er al sedert
het najaar van 1816, en had v6Or Bilderdij k's komst reeds
de twee vereischte examens gedaan.
H. W. Tydeman schreef den meester, 26 Nov. 1816:
„D'Acosta heeft een voortreffelijk examen over het Rom. Regt
gedaan, en doet U in alle opzigten eere aan". 3)
Daarop — 3o December 1816 — gaat dezelfde voort :
„D'Acosta is vertrokken zonder mij bepaald te waarschuwen
en heeft mij daardoor beroofd van 't genoegen u te zeggen welk
een allerliefst, accuraat en toch modest examen in jure Rom.
hij onlangs hier afgelegd heeft." 4)
Wederom
28 April 1817 — van denzelfden aan denzelfden :
1) Briefwisseling van Mr. W. Bilderdijk met de beide hoogl.
Tydeman" . . . II deel (1857), bl. 182.
2) Koene n, t. a. pl. bl. 315.
3) „Briefwisseling" . . . (t. a. pl.), II, bl. 195.
4) „Briefwisseling" . . . II. bl. 196.
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„Dacosta heeft gister en heden excellente examina in jure
hodierno gedaan." 1)
Bij al de onvermijdelijke verdrietelijkheden en ondoorgrondelijke beslommeringen, die B il d e r d ij k dag aan dag het leven
bedierven, zal het hem een kostbare troost zijn geweest te ervaren, met welk een glans en welk een spoed zijn geliefde leerling
candidaats- en doctoraal examen in de Rechten had afgelegd.
Da -Costa was zeer wel voorbereid in 1816 te Leiden aangekomen. Hij vond er vier rechtsgeleerde professoren: J o h a nn e s Melchior Kemper, den vriend der Oranje-Vorsten in
1813, en 1814, die hem lessen in Natuurrecht, in Volkenrecht
en Strafrecht gaf; den bejaarden Nicolaas Smallenbur g,
die het Romeinsch Recht verklaarde en hem niets meer behoefde te leeren ; den vast zeventigjarigen Eduard H a g e m a n,
die lessen gaf in de Statistiek en in de geschiedenis der Diplomatie van Europa ; eindelijk Bilderdij k's grooten vriend
Hendrik Willem Tyd em an, die Encyclopaedie en Methodologie van de Rechtswetenschappen en de Geschiedenis van
bet Vaderlandsch Recht onderwees.
Van Da Costa's leven als student kan alleen vermeld worden, dat hij reeds een bekend dichter geacht werd, op een
leeftijd, wanneer andere jongelieden voor het eerst wordeningeschreven in het album der Academie. Dit blijkt uit den StudentenAlmanak van 1819, in welks „Korte Geschiedenis der Leydsche
Universiteit (1817-1818)" gezegd wordt : „De ongelukkig ontstane tweedragt in ons (der Studenten) midden heeft plaats
gemaakt voor verbroedering en vriendschap". In de „Mengelingen" van dien Almanak vindt men Brie gedichten naar
aanleiding deter verzoening, waarvan een : „B r o e d e r s c hap"
geteekend is : Da Costa, terwijl alle andere bijdragen nauwelijks met een enkele letter worden aangeduid 2). Tot zijne beste
vrienden behooren zijn oude kameraad Abraham Ca padose
en de twee zonen van Gijsbert Karel van Hogendorp,
met Bilderd ij k in hun midden een kring vormend, die veel
van zich zal doen spreken. 3)
1) „Briefwisseling" . . . II. bl. 210.
2) Vergelijk de hierachter volgende lijst der „W e r k e n van I s. d a Cost a".
3) Da Costa promoveerde in de Rechten den 7 December 1818, des voor_
middags te elf uren, met eene Dissertatie „e xhib ens obser y ata quaed am
de Condictionibus."
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In de jaren 1818, 1819 en 1820 leefde Da Costa afwisselend te Leiden en te Amsterdam. Hij wilde na zijne promotie
in de Rechten nog den titel van doctor in de Letteren verwerven, 't welk een jonkman van zijne verwonderiijke vlugheid niet
moeilijk zou vallen. Een dichterlijke arbeid van 1818, het treurspel : „A 1 phon sus de E e r s t e", mislukte. Trots de voor hem
zoo hoogst belangrijke stof, de geschiedenis van den eersten
Portugeeschen Koning, heeft hij zich niet weten te verheffen
boven den gewonen treurspeltoon uit het laatst der achttiende
eeuw, boven den bekenden dreun der alexandrijnen van Nomsz,
Van Merken, Wiselius en van Bilderdijk zelven in den
„Fl or i s V". Zijn aanleg, geheel lyrisch-episch, zou hem volkomen ongeschikt maken voor het drama, even als zijn meester.
Dankbaarheid voor het vele uitstekende, voor het onnavolgbaar
geniale van zijn lateren dichterlijken arbeid, is mij aanleiding
hier niet uitvoerig stil te staan bij dit zwakke gewrocht zijner
jonkheid.
Gedurende het tijdvak v66r zijne promotie in de Letteren
werd de omgang met Bilderdij k steeds vertrouwelijker. Vast
besloten eerlang in de schaduw der Teisterbantsche krijgsbanier
mede te- strijden, deed zich nu het merkwaardig verschijnsel voor,
dat de leerling van zijne zijne invloed begon te oefenen op den
meester I). Da Costa volgde Bilderdij k niet in alles, niet
in zijne denkbeelden over Natuurrecht, ontleend aan den cynischen
Hobbes 2); niet in zijne bewondering voor de eeuw van
Lodewijk XIV en Lodewijk XV 3). Da Costa bracht meer
romantische denkbeelden in het dagelijkscli gesprek, en uitte
zijne ingenomenheid met T a s s o, C a m o en s, Herder en
Lamartine 4).
Bilderdij k heeft niet geaarzeld te erkennen, dat Da Costa,
door hem op Robert Southey en diens heldendicht te wijzen,
er veelszins toe heeft bijgedragen, om hem te brengen tot dien
„minder stijven en gekunstelden, meer natuurlijken, lossen, gevoelvollen dichttrant, welken hij sints zijne vestiging te Leiden

1) Voortreffelijk opgemerkt en gestaafd door Koenen in zijne levensbeschrijving van Da Cost a.
2) Koene n, t. a. pl. bl. 317.
3) Koene n, t. a. pl. bl. 318.
4) Aldaar.
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heeft aangenomen" 1). In 1819 treurt Da Costa met Bil der,
d ij k over het afsterven van den veelbelovenden Julius Will em
B i 1 d e r d ii k, „op zijnen zeetocht" als adelborst overleden ; in
182o geeft hij als een vervolg op de „Perz en" zijn „Pro meth eu s,
dramatisch dichtstuk naar Eschy]us" en eindelijk, den
21 Juni 1821, des voormiddags to io uren verwerft hij den
graad van Doctor in de Letteren met een „Specim en In a ugurale exhibens Positiones quasdam ad philosophiam
theoreticam pertinentes".
In dit proefstuk behandelt hij vier vraagstukken : twee wijsgeerige en twee letterkundige. Philosophisch zet hij zijne denkbeelden uiteen over „de zekerheid der menschelijke
kennis", en over „de zedelijke vrijheid van den mensch",
beide in streng Hebreeuwsch-theistischen geeft behandeld 2).
Letterkundig schrijft hij een opstel over „de d r i e Grieksche
treurspeldichters," inzonderheid Over de verhevenheid
der Aeschyleische helden en over de „eenheid en echth e i d van de Ilia s" 3), zich aansluitende bij de meeningen
van ChAteaubriand, D. J. van Lennep, Bilderdijk en
Lamartine.
IV.
Te Amsterdam, nu als advocaat gevestigd, had hij een jaar
vroeger 2 Januari 182o, in de Hollandsche Maatschappij van
Kunsten en Wetenschappen eene voordracht gehouden. Onder
zijne hoorders was toen Willem de C 1 e r c q, later zijn boezemvriend, de vermaarde improvisator. In hetzelfde jaar ontmoette
hij de Clercq voor het eerst bij een vriend. Beide mannen
geven om strijd getuigenis van dit feit.
De Clercq verhaalt 4):
(1820). „Twee zeer genoegelijke bijeenkomsten had ik bij
Hartsen en Pauly en leerde daar met recht veel genoegen den

1)
2)
3)
4)
door
V. d.

Aldaar.
Koenen, Aanteekeningen, t. a. p1. bl. 354, 355.
Aldaar, bl. 355.
Willem de Clercq, naar zijn Dagboek 1811-1824 (bewerkt
Dr. A. Pier s o n). (Niet in den handel). Gedrukt bij V. As per en en
Veld e, Haarlem, 1869, bl. 121.
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jongen Da Costa kennen, den voedsterzoon van Bilderdijk, die
veel genie en vooral de groote kracht van geest heeft om voor
zijne gevoelens uit te komen . . . ."
(Dingsdag, 17 Oct. 182o). „Een heerlijke avond. Reeds lang
had ik gewenscht Da Costa nader te leeren kennen. Ik gaf
hem deze begeerte te verstaan, en nu kwam hij op een recht
genoegelijken avond bij mij. Hij is wezenlijk dichter, vol vuur,
vol gevoel; wij doorliepen de schoonste stukken van verschillende
letterkunde. Spanje, Italic, Portugal, alles had zijn beurt" 1) ...
(30 October 1820.) „J'eus une soiree charmante chez le bon
oncle de Vos avec van 's Gravenweert et Da Costa
Da Costa a encore une imagination fraiche et facile. C'est
l'homme qui de tous ceux que j'ai vus m'a realise le plus l'idee d'un
homme de genie. Nous dimes vraiment un souper attique" 2)
Omtrent deze zelfde ontmoetingen oordeelt Da Costa:
„Het was in het jaar 182o. Ilt had de Hoogeschool te Leyden
nog niet voor altoos vaarwel gezegd . . . . . Het was op dat tijdstip, dat ik, twee-en-twintigjarig jongeling, met den destijds vijfen-twintigjarigen DE CLERCQ in kennis en aanraking kwam. Het
was ten huize van den Dichter ANTONI HARTSEN te Amsterdam
Met onderscheidene mannen van naam in handel en letteren zag
ik my aldaar vereenigd ter maaltijd. Daar stond, onder de levendig geNN:ordene zamensprekingen op het nagerecht, een man op
in al den gloed der jeugd, merkwaardig in geheel zijn uitzien en
voorkomen, maar bovenal door het tintelende gitzwart zijner
geest- en levenvolle oogen, en in het geheel door iets karakteristieks Zuidelijks en toch tegelijk oud-Hollandsch in de uitdrukkingen van gelaat en gestalte. Met een soort van eigenaardig
driftige beweging van zijn zetel opgerezen, stond by weldra in
schier onbewegelijke houding voor ons, en van zijne tong
stroomde onverwijld en onbelemmerd een breede en heldere
vloed van dichtregels . . . ." 3)
1) Ook hieruit blijkt, hoe de Clercq met Da Costa in de romantische
school te huis behooren. VOOr 1820 is deze bewondering voor Zuid-Europa
zeer zeldzaam.
2) De Clercq schrijft zijn Dagboek deels in goed Fransch, deels in
voortreffelijk Nederlandsch.
3) „Herinneringen uit het Leven en den Omgang van Willem de Clercq, door Mr. Is. da Co sta." Amsterdam, H. Hoveker,
1850, IA 5.
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Op deze wijze hebben beide groote geesten elkander leeren
kennen. Willem d e Clercq heeft van 1820 tot 1844, van
de eerste ontmoeting bij den dichter Harts en tot aan den rand
van zijn graf, met Da Costa geleefd in zeldzame harmonie en
onverminderde vriendschap. Zijn D a g b o ek getuigt het bladzijde
aan bladzijde. Enkele uitspraken van zulk een genialen vriend
mogen hier niet gemist worden.
(1821.) „Da Costa, hij staat daar als een reus tusschen de
Pygmeen van onzen tijd." 1)
(April, 1821.) „Da Costa heeft mij zoo even verlaten, en ik
kan zoo spoedig niet weder tot bedaarde en rustige denkbeelden,
voor het dagelijksch leven bezield, terugkeeren. Ja, voorwaar,
dat is een beter, hooger geest dan de gewone. Eenige uren is
hij bij mij geweest. Zijn geest heeft dezelve tot minuten gemaakt." 2)
(3 Augustus 1821). „Heerlijk, onvergetelijk, heilig, onbeschrijfbaar was mij de avond van gisteren . . . . Nu leerde ik Da
Costa kennen, bewonderde de hoogte van zijn geest, de verheffing van zijn genie . . . . Tot dusver bleef ik op een afstand
met Da Costa, doch verwonderde mij telkens, als hij met den
hoogsten eerbied de woorden van ons Evangelie aanhaalde of
met eene onbegrijpelijke scherpzinnigheid de punten vaststelde,
waarin Jood en Kristen zich vereenigen . . . . Eindelijk had ik
Da Costa op mijn laatste feest (herdenking van de C ler cq's
huwelijksdag) als vriend, als mensch in de rij van de mijnen
met onuitsprekelijk genoegen gezien, en nu ging ik weder tot
hem. Nadat wij eenige alleraangenaamste oogenblikken in het
letterkundige doorgebracht hadden, stonden wij als gewoonlijk
op, en werd ons onderhoud gedurig belangrijker . . . ." 3)
De C 1 e r c q spreekt zijne vurige hoop uit, zijn vriend eenmaal tot dat Christelijk geloof to zien overgaan, dat hem het
heerlijkst heiligdom des harten is geworden, en plotseling zag
hij den man, die als vernuft, als genie, alles voor hem was, al's
Christen v6Or hem staan. 4)
Wat De C 1 e r c q zoo heugelijk verraste, was reeds lang voorbereid. De omgang met, de invloed van Bilderd ij k waren
hier beslissend. Aan opzettelijken bekeeringsijver of zachten
1)
2)
3)
4)

„Dagboek van Willem de Clercq", I, bl. 123.
Aldaar, bl. 125, 126.
Aldaar, bl. 128.
Aldaar, bl. 129.
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dwang van Bilderd ij k's zijde behoeft niet gedacht te werden.
Da Costa verklaart uitdrukkelijk, dat Bilderd ij k er de man
niet naar was, om „van zijnen leerling een proselyt te maken;" 1) dat hij met zijn meester sprak over het Oude Testament, over de beloften aan de oude Hebraeen gegeven, dat
hij hem zelfs wees op de oude Rabbijnsche overleveringen 2).
„Pogingen, om zijnen jongen vriend, wij zeggen niet te bekeeren . . . . maar te overtuigen, of op den weg te helpen, werden
met een bepaald opzet niet in het werk gesteld." 3) Bilderd ij k
maakte grooten indruk op hem, door er op te wijzen, dat de
ware Christen aan de verwachtingen van Israel deelneemt, en
dat „de Messias ter eeniger tijd nog glorievol als Koning zal
heerschen op den troon van David." 4) In des meesters gedichten klinkt soms een woord van aansporing. Bij pa Cost a's
bevordering tot Doctor in de Rechten (1818) had Bilderd ij k
hem toegeroepen :
„Verwissel voor geen Heidnenleer
„Geweten, Waarheid, God en Eer :
„De aan God getrou we Jood is Christen in 't verlangen." 5)

Twee jaren later (1820) klinkt het duidelijker :
Mijn kweekling ! wees me een levend beeld !
„Wees, door mijn Vaderzucht herteeld,
Wat ik . . . waar ik naar trachtte en streefde.
„Wees Dichter, maar u-zelv' alleen !
„Veracht den wierook van 't gemeen,
„En wie zich d' ijdlen hoop verkleefde !
„Wees vrij, in daad, gevoel, en Loon !
„We es braaf, en . . . Christen! en, mijn Loon,
„Zoo w as 't niet vruchtloos dat ik leefde." 6)

B it d er dij k's gesprekken met zijn kweekeling waren zonder
opzet : „Christusprediking" 7). Da Costa begon het Nieuwe
Testament te lezen. Hem troffen inzonderheid de eerste woorden van het vierde Evangelie. Hij begreep ten slotte, dat de
1) „Een en ander... bl. 15.
2) Aldaar, M. 15.
3) „De Mensch en de Di chter Bilderdijk ..." bl. 282.
4) „Een en ander... bl. 15.
5) „Krekelzangen," III deel (Rotterdam, J. Immerz eel Jun.),
1823, bl. 48.
6) „K r ek elz angen," III deel, bl. 55.
7) „De mensch en de dichter... bl. 282
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voorzeggingen van Profeten en Psalmisten in vervulling waren
gegaan ; hij omhelsde het Christendom, omdat Bilderdij k tot
hem gezegd had op zekeren onvergetelijken dag in October
182o: „De oude Joden hebben een meervoud van personen in
de onuitsprekelijke eenheid van God erkend. God, zich zelven
ziende, zich zelven beschouwende en zelf zijn eigen afschijnsel
zijnde, teelde van eeuwigheid of zijnen Zoon. Deze zoon is
dezelfde, welken de Christenen in den persoon van JEZUS
CHRISTUS, den Gekruisigden, aanbidden" 1). Toen vielen hem,
naar zijn eigen getuigenis, „de schellen van de oogen", en „geloovend mocht hij nedervallen voor dien J e z u s den N a z arener, den Koning der Joden, ook zijn Heer en zijn
God" 2).
Het mag geene verwondering wekken, dat Da Cost a, de
vurige zoon van S e m, met den echt godsdienstigen aanleg van
zijn ras, juist door dergelijke Christelijke mystiek werd getroffen.
Voor B i 1 d e r d ij k was het een onwaardeerbare triumf, D a
Costa tot een zoon naar zijn geest en zijnen godsdienst te
hebben gevormd. „Laat men mij nu vrij vergeten," — schrijft
hij in 182o aan een vriend 3) — „ik heb twee leerlingen gemaakt, die oorspronkelijk zijn, en geene kopijen of naapers van
hun voorganger, als anderen deden. Mijne vrouw en d a Co st a
zullen de wareld overtuigen, dat Poezy by my nog iets hoogers
was, dan 't geen ik my eigen kon maken, en dat men, die de
vlerken uitslaat, in geene kooi moet willen sluiten, maar in de
ruime lucht brengen, waar by ze roeren kan".
Hoogst eigenaardig, zeer eerbiedwaardig is het besluit van
Da Costa zijne nieuwe overtuiging vooreerst geheim te houden.
Hij wilde zijne ouders niet bedroeven. Bovendien, hij had deelgenooten in zijn geheim, vooreerst Willem de Clercq 4), en
dan.... zijne nicht Hanna Belmont e, „die innemende, schier
Andalusische Schoone" 5). Van hunne eerste jeugd hadden neef
en nicht elkaar gekend. Da Costa spreekt sedert 1819 tot haar
in zijne verzen :
1) „Een en ander... bl. 15, 16.
2) ,De mensch en de dichter... bl. 283.
3) „B ilderd ij k's Br ieve n," deel II, bl. 214, 215.
4) „Dagboek van W. de Clercq" I, bl. 134.
5) Potgieter, „Leven van R. C. Bakhuizen van den Brink",
(Haarlem, H. D. Tjeenk Willink, 1885, bl. 70).
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„O! mocht mijn boezem eens zich aan uw boezem prangen,
„naar wie mijn hart vergeefs sints de eerste kindsheid zucht,
„wier tooverbeeld me omzweeft, wier wezen my ontvlucht." 1)

Hanna B elm o n t e is Da Cos t a 's eerste en eenige liefde
geweest. In alles naar het verhevene en grootsche strevend, had
hij zijne nicht lief met de ridderlijke geestdrift van een modernen
Arn a di s. In 182o werd hij aan haar verloofd, en van dit tijdstip tot aan zijn flood heeft deze Is a a c veertig jaren lang zijne
Rebecca liefgehad met onverminderde genegenheid. Zijn laatste
vers is gewijd :
„Der dierbre Vrouw,
„wier liefde en trouw
„sints driemaal dertien jaren
„in elken strijd,
„ten alien tijd,
„in zielsbezwaren en gevaren
„my stond ter zij . . . ." 2)

Zulk een zwarienzang zegt meer dan heele boekdeelen vol
sentimentaliteit. In April 1821 op haar verjaardag wijdt hij,
haar zijn eerste deel „Poezie" met de bede :
„Lieve, ja . neem deze bladen
als een klein verjaargift aan !
dring, hun inhoud door uw harte !
en gy zult het mijn verstaan." 3)

En reeds was tusschen die beide harten een eerbiedwekkend
geheim. Hanna B elm on t e was in een Christelijk instituut
opgevoed. „Van het oogenblik af, waarop ik haar mededeelde''
— zegt hij 4) — „wat er in mijn gemoed omging, werd zij voor
mij eene trouwe zuster in
en eene trouwe helpster bii
de beproevingen van dit leven en in het streven naar het
eeuwige door het geloof aan onzen grooten God en Verlosser.'"
Gadeloos moet de blijdschap van Da Co st a geweest zijn, toen
hij van de lippen zijner aangebeden nicht de bekentenis vernam, dat zij niet aarzelde to deelen in zijne nieuwe godsdienstige
overtuiging. Hooger steeg nog zijn geluk, toen hij, drie weken
CHRISTUS,

1)
2)
3)
4)

„Kompl. Dichtw." I. bl. 217.
Aldaar IV, bl. 154.
Aldaar, II, bl. 162.
„Een en ander... bl 18.

64

ISAAC DA COSTA.
s...,•■....,-,W,,,,..,,,...,...,,,,,......./-■....."...^......,....,...W.

na zijne promotie in de Letteren, den 11 Juli 1821, met Hanna
B e 1 m o n t e huwde, en aanvankelijk in de ouderlijke woning met
zijne jonge vrouw ging wonen.
Een ding is opmerkelijk in Da Costa gedurende dit tijdperk
van uiteriijken voorspoed. Hij is niet gel u k k i g en bekent
het aan Willem de Clercq, die er in zijn „Dagboek" 1)
het volgende van zegt :
(1822.) „Da Costa is niet gelukkig; ten minste hij gelooft
het niet te zijn. Als hij op dit kapittel komt, schijnt de diepste
melancholie zijne trekken te bezielen, en hij v erk la a r t b ij
alles wat hem heilig is, geen oogenblik gelukkig geweest te zijn in zijn geheel leven. Fen raadsel is en blijft
de mensch in alle omstandigheden. God weet wat hij geeft. Wij
moeten hem aanbidden."
Het is niet waarschijnlijk, dat deze naleve psychologie den zonderlingen toestand volledig verklaart. Van waar dit gebrek aan
evenwicht in Da Costa's karakter ? B ild e r d ij k heeft heel
zijn leven lang op „deze gevloekte wareld" gesmaald, een felt,
dat men terecht verklaart door op zijn eigenaardigen lichaamstoestand en zijne Teisterbantsche droomen te wijzen. Da Cos to
droomde Spaansch-Portugeesche droomen. Hij zegt tot zijne
vrouw, korten tijd na hun huwelijk :
„O ! indien ......
„in dit herbergzaam Noorden
„als aan Taag- en Iberboorden
„Costa's oud en eerlijk bloed
„weder blonk van riddergloed !" 2)

Doch dergelijke droom sproot niet uit grootheidswaanzin, en
kon den zoon uit zoo „oud en eerlijk" bloed het leven niet
verbitteren. Daarenboven juicht hij steeds over de zekerheid van
zijn geloof, en steunend op deze vastgewortelde overtuiging zwelt
zijn borst van vermetelen strijdlust. Het wordt zijne taak oorlog
te voeren met de „Ongodisten". In het slingeren van banvloeken
over de eeuw, waarin hij leeft, bereikt hij eene hoogte, waar
B il de r dij k zijn ouderwetschen hoed voor moet afnemen. En
toch ongelukkig!
1)
2)

I. deel, bl. 160.
„Komi)]. Dichtw." I, bl. 287.
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Bij zooveel vastheid van beginselen en zoo uittartenden gladiatorsmoed, had men meer harmonie verlangd. Doch — de eenvoudigste verklaring is altijd de beste — men bedenke, dat
Da Costa door zijne hevige opgewondenheid, zijne luid jubelende
geestdrift, tot kwellende zwaarmoedigheid moest vervallen — de
.gewone vrucht van al te groote inspanning der menschelijke
krachten. Geheel weggezonken in een toestand van uitputting,
klonk zijne stem dof en klagend, totdat bij het uitspreken van
-een denkbeeld, dat hem belang inboezemde, zijn oog weer
opvlamde, zijne borst zich uitzette, zijne stem als van nieuw
metaal weergalmde, en de oude Da Costa zich in zijne voile
kracht toonde. W il 1 em de C l e r c q heeft hem in uren van
neerslachtigheid, in dagen van opgewondenheid, bespied, en een
zeer gelijkend portret van hem in zijn „Dagboek!' geteekend.
V.
Da Costa bleef na zijn huwelijk geen vol jaar met zijn vader
in de ouderlijke woning samenleven. David da Costa overleed 22 Februari 1822. Tot nog toe had hij uit eerbied en
kieschheid geheel gezwegen van zijn verlangen openlijk tot de
'Christelijke geloofsbelijdenis over te gaan. Hij bepaalde, dat
hij uit achting voor de nagedachtenis zijns vaders het Israelitische rouwjaar met al de daar bij behoorende gebruiken zou
waarnemen, en ging in de eerste weken elken morgen vroeg het
gebed voor den afgestorvene doen I). In de zomermaanden
van 1822 vertrok hij met zijne vrouw ter ontspámning naar
,Zeist. Daar kwam het verzoek van de Clercq tot hem, om
door hem aan B i 1 d e r d ij k voorgesteld te worden. Gaarne voldeed Da Costa aan lien plicht. De Cler cq heeft de ontmoeting met nauwkeurige, fijne trekken geschilderd 2).
Den 9 Juli 1822 vertrok De Clercq naar Leiden, en stapte
of in den Gouden Leeuw. Da Costa was met zijne vrouw, die
in plaats van Hanna welluidendheidshalve Nancy genoemd
werd, reeds gekomen. Bilder dijk maakt geen aangenamen
indruk op de Clerc q. ,,Bilderdijk ziet er niet eerbiedwekkend,
maar eenigszins afstootend uit. Een pruikje, sterk geprononceerde
1)
2)

Koene n, t. a. pl. bl. 326.
„D agboe k" I, bl. 161-165.
TEN BRINK, N.-N. Letteren. I.
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trekken, die met de rimpels in een smelten, een pet op het
h o ofd, een pikante doch geenszins medeslepende toon in zijn
onderhoud." Mevrouw B i 1 d e r d ij k komt er beter of — ' zij is
„klein van postuur, eenvoudig gekleed, met weinig uitgewerkte
trekken" en bij dit alles „een zachte, zilverachtige stem, die haar
geheel in voile waarde doet kennen". Het bezoek duurde tot
vreugd van De Clercq maar kort.
Den volgenden dag (to Juli) zou men bij Bild erdij k den
maaltijd gebruiken. „Da Costa was zoo als altoos, de strijd tusschen verheffing en neerslachtigheid." De beide vrienden hadden
den avond te voren zoo luid gedeclameerd in eene kamer van
den Gouden Leeuw, dat een Franschman, naast hen logeerende,
met verzoek om minder gerucht kwam. Da Costa maakte zich
bevreesd, dat hun bezoek B i l d e r d ij k tot „omslag en kosten"
zou noodzaken. Zoo verscheen men te drie uur bij den meester.
Zijn toon was ver van aanmoedigend; het gezelschap zeer stijf
aan tafel. Da Costa sprak geen woord, omdat het hem Diet
paste in zijns meesters tegenwoordigheid te spreken. Juist, toen
men pudding at, kreeg de jonge mevrouw Da Costa naar de
zonderlinge gewoonte van dien tijd een zenuwtoeval. De Clercq
stelt alles zeer naief voor : „Nancy roept : L i e v e, 1 i e v e, en op
het oogenblik, dat wij bezig waren de verdiensten van een pudding
te apprecieeren, zinkt zij in elkander". Dit kleine familietafereel,
met de daarbij behoorende ,,consternatie" van 1822, moest dienen, om De Cl er cq te overtuigen, dat Bilderdij k een „hart"
bezat. De deftige man met pruik en pet zorgde voor geneeskundige hulp, liet zijn zoon L o d e w ij k de kamer uitgaan, en
stelde Da Costa gerust. Na eenigen tijd week het toeval, en
vertrokken de beide echtgenooten. De Clercq bleef om met
Bilderdij k het dessert te gebruiken, „dat de goede mevrouw
Bilderdijk nog zooveel moeite gekost had". Juist onder dit ge'sprek kwam er eene vriendschappelijke verhouding tusschen den
improvisator en den gastheer tot stand, die beloofde den volgenden dag bij De Clercq en Da Costa in den Gouden Leeuw
het middagmaal te gebruiken.
De 11 Juli 1822 was de eerste verjaring van Da Costa's
trouwdag. De vrienden vierden dien te zamen in „de zijkamer
van den Gouden Leeuw", in tegenwoordigheid van den heer
Herding h, Da Costa's en somtijds Bilderdij k's uitgever.
Bilderdij k droeg een vers voor, „waarin de geheele Bilderdijk
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ademde", zegt De Clercq. Er was inderdaad jets zeer hartelijks,
jets zeer aangrijpends in strophen als deze :
„Tijn vriend, mijn Kweekling !
Ja, mijn Zoon ! —
„Gy Wien ik thans aan 't hart mag drukken,
Gewonnen voor de Hemelkroon ! —
Weg lauwren, weg gy aardsche palmen !
Wy stroomen uit in Jubelpsalmen
Van dank, geloof, en liefde, en hoop !
Ja 'k heb in u een Zoon hervonden,
Wy zijn in Jezus bloed verbonden
o! Zijn we 't ook in Jezus loop ! —" 1)

Mevrouw Da Costa was geheel hersteld van de zenuwaandoening des vorigen dags, en kon met aandoening luisteren naar
de volgende verzen:
„En gij, Da Costaas dierbre Gade !
Gij, van zijn ademtocht bezield,
Die, deelster in zijn heilgenade,
Met hem voor Jezus voeten knielt ;
Ja met den zielsgevoel van Vader
Omvangt mijn hart u bei te gader . . . 2)

De Clercq getuigt met zijn beminnelijken eenvoud: „Nu
volgde er een tooneel van weemoed en aandoening tusschen den
vurig beminnenden jongeling en den diepgevoelenden grijsaard
Ik voelde poezij in mijn geheele lichaam tintelen en eene opeenhooping van gevoel, die zich moest uitstorten. Het was dus geen
genot van eigenliefde, dat ik gevoelde, maar waarachtige behoefte
aan verlichting, toen ik opstond". 3)
Met andere woorden De C l e r c q goot den vollen rijkdom
van zijn aandoenlijk hart in een stroom van verzen uit, en bewees
aan Bild er d ij k, dat er dichters zijn, die geene pen noodig
hebben. Hij durfde niet al te veel voor het Christendom van
Da Co s t a uitkomen, omdat hij niet wist, of Da Costa's uitgever — geen compliment voor dezen — in het vers van
Bilde rdij k alles begrepen had.
Intusschen maakte Da C ost a nu geen geheim meer van zijne
geloofsverandering. Eerst had hij willen wachten tot het rouw1)
2)
3)

„Krekelzan gen" (1823), III deel, bl. 63.
Aldaar.
„D agboe k", I deel, bl. 164.
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jaar na zijns vaders dood geheel afgeloopen was, maar zijn
vriend C a pa dose, die met hem als Christen wilde gedoopt
worden, , overreedde hem deze plechtigheid eenigszins te vervroegen. Da Costa en zijne vrouw begaven zich naar Leiden.
23 September 1822, en wendden zich tot den bekenden en algemeen beminden predikant Lucas Egeling, om v66r den
loop nog godsdienstonderwijs te ontvangèn. r) Deze lessen
duurden tot 17 October, op welken dag Da Costa; zijne echtgenoote en Ca p e d o s e hunne geloofsbelijdenis aflegden. Men
had gezorgd, dat er van deze plechtigheid en de daarop volgende bediening des doops zoo weinig mogelijk gerucht gemaakt
werd. Bilderdijk, de Van Hogendorpen en de trouwe
De Clercq waren ingewijd.
Hoogst aangrijpend is het verhaal Aran dezen laatste 2). Hij
kwam Zaterdags, den r9 October naar Leiden en vond Da Costa
in een „stil en deftig logement", de Plaats Royaal. Da Costa
zelf was rustig, mevrouw bleek „sterk geagiteerd". Da Costa
ging lien namiddag naar domino Egeling, om de plaatsen in de
kerk te gaan bezien. Hij kwam met den predikant terug. Deze
was „een bejaard man, met iets eenvoudigs, iets kinderlijks.
Hij sprak een en ander, meer in eenen kristelijken zin, dan wel
als uitwerksel van eenige menschelijke wijsheid, en echter was
ik, toen hij heenging, diep getroffen", zegt De Clercq.
Er werd een groot geheim gemaakt van den dag en het uur,
waarop de doopplechtigheid zou plaats hebben. De predikant
Egeling had deze zeldzame doopelingen niet aangenomen om
met hen te schitteren. Hij had bij de aanneming van Da Costa
en Cap edose verzocht niet „zoo rad" te spreken. Sommige
antwoorden vroeg hij schriftelijk te hebben. Hij maakte diepen
indruk door zijne persoonlijkheid, een beeld van Evangelische
zachtmoedigheid, en daarom in het geheel niet ingenomen met
de Teisterbantsche bitsheden en bitterheden.
„Egeling is geen vriend van Bilderdijk, integendeel bevreesd
voor zijn invloed," bericht De C 1 e r c q. Des avonds maakte
Da Costa zich zeer ongerust over het zeggen van Domino
Egeling, dat Bilderd ij k, gem lid der gemeente zijnde, misschien geene plaats zou krijgen in de bank der ouderlingen.
1)
2)

Koene n, t. e. pl. bl. 327.
„D agboe k," I deel, hi. 166--171.
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Op den dag van de doopbediening (Zondag 20 October 1822),
kwamen er weinig menschen in de Pieterskerk ; men wist niet,
dat er iets bijzonders zou voorvallen .... De Clercq zat met
D irk van Hog end or p in de ouderlingenbank. E g eling
leidde de godsdienstoefening met innige hartelijkheid en bijzonder
goeden smaak. Zijne leerrede is later uitgegeven r) en liep over
de woorden van Paulus aan de Romeinen:
„ALZOO IS ER DAN OOK IN DEZEN TEGENWOORDIGEN TIJD EEN
OVERBLIJFSEL GEWORDEN NAAR DE VERKIEZING DER GENADE".

Het „overblijfsel der genade" onder de Israclieten, met dezen
-zuiver Paulinischen term werd door den predikant Egeling het
eigenaardig verschijnsel der geloofsverandering dezer afstammelingen uit „Jacob's lijdend nageslacht" aangeduid." Hier knielde
Da Costa, en De C 1 er cq deelde „in zijne plechtige vernedering voor God". Ook Bilderd ij k woonde de plechtigheid bij
en ontving de nieuw gedoopten ten zijnent. Wederom getuigt de
dankbare de Clercq: „Aan tafel was het wezenlijk oud-hollandsche gulheid en mevrouw Bilderdijk is inderdaad een heerlijke vrouw". Bilderd ij k deed uitkomen, dat de godsdienst
der dischgenooten „eene vroolijke godsdienst" was, die „ieder
zuiver genot" veroorloofde. Hij schonk den drie nieuw gedoopten
een kerkboek met een gedicht. Da Costa erkende : „J a, v a n
daag ben ik gelukkig!"
VI.
Na deze voor Da Costa zoo heuglijke ontknooping eener
sinds langen tijd heimelijk volgehouden worsteling, kwam hij
tot eene betrekkelijke rust, en keerde met zijne schoone Nancy
(Ha n n a) naar Amsterdam tot zijn nieuwen werkkring terug.
Doch voordat er hier eenigszins uitvoeriger gesproken mag worden van dat nieuwe werk, voegt het te herinneren, dat de
dichter juist in deze dagen, tot verrassing van de beschaafden
onder zijne landgenooten in zijne volle grootheid was opgetreden.
Te midden van zijn geestelijken strijd in de jaren 1818 tot
1) „Leerrede over Romeinen XI, v. 5 door L. Egeling, E vangeliedienaar bij de Hervormde Gemeente te Leyden, bij de
gelegenheid van de bediening des loops aan drie tot onzen
Heer bekeerde Israelieten." Leyden, 1823.
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1822, had Da Costa allerlei gedichten geschreven, die hij in
1821 en 1822 bij Lucas Herdingh & Zoon te Leiden uitgaf, onder den titel: „Poezy". De dichter, op het keerpunt
zijns levens, met de hem onderscheidende hartstochtelijkheid
reeds de groote denkbeelden van het Evangelie belijdende, verkeert hier in een zeer eigenaardigen toestand. Het oude Hebreeuwsche deisme gaat over in een steeds blakender dwepen
met de christelijke leer. Da Costa verschijnt oogenblikkelijk
in de voile wapenrusting van een christelijk soldaat, bereid de
ideeen, die zijn dierbaarst heiligdom geworden zijn, die hij met
de woeste liefde van een zoon der „Libyaansche stranden"
bemint, tegen elke bedenking, tegen alle ontheiliging te verdedigen.
In de „Voorrede" tot het eerste deel (1821) kondigt hij vol
strijdlust aan, dat hij tegen „den heerschenden geest der eeuw"
het een en ander heeft in het midden te brengen." „Hierin stelt
hij eer en genoegen". Hij hoopt, dat alle weldenkenden met
hem tegen twee „afschuwelijkheden": „ongodisterij en omverwerping der maatschappelijke orde" zullen kampen. 't Zij nog
Jood, 't zij reeds Christen, zijn haat tegen de Ongodisten is een
gloeiende, alles verterende haat. Daarom zal hij in den bekenden zang: „De gaaf der Poezy" (eerste deel) naast Gevoel
en Verb e el din g ook dien H el d en m o ed plaatsen, die terecht
critiek uitiokte I), maar zonder welken een kampvechter als Da
Costa niet denkbaar is.
„Des Dichters hand stort wel geen bloed,
„(hy is geen gruwzaam tweedrachtstichter!)
„maar echter is zijn wezen — moed !
„en zonder heldenm oe d geen Dichter!" 2)

Kampvechter wil hij zijn, heldenmoed wil hij bezitten, maar
geen ander wapen hanteeren dan zijne zangen:
„M o e d zonder steun, dan in zijn God,
„en zonder wapen, dan die zangen,
„in Goddelijke drift ontfangen,
„waarmee hy inrukt tegen 't lot". 2)

1) „Isaac da Costa", door C.P. Tiele, in de(n) „Nederlandsche(n)
Spectator" van 30 Maart 1861, bl. 99.
2) „K ompl. W er k en" I, bl. 277.
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Men ziet het : door de Harp zal deze gladiator-profeet de
booze wereld der Ongodisten bedwingen; door de Harp, als de
Barden der oude Britten, strijdzangen uitstortend in de harten
der worstelende helden; als de koninklijke Zangers der Hebreeuwsche Oudheid, strafprofetieen verkondigend over Tyrus
en Damascus.
De geheele Da Costa is in deze eerste openbaring van zijn
onweerstaanbaar genie : de Israelietisch-Portugeesche Da Costa,
met zijn hoog-adellijk, trotsch hart, de laatste profeet van
Jacob's lijdend nageslacht; de apocalyptisch-christelijke D a
Costa met geoper.d vizier het ongeloof uittartend, den tijdgeest .
hekelend in zangen des dags, en tot wapenspreuk op zijn schild
schild schrijvend :
„Gevoel, Verbeelding, Heldenmoed!"
Er is nog meer in deze beide deelen.
De eerste Da Costa, de jongeling, die de Classieken lief had,
schrijft eene vrij middelmatige romance, onder den titel :
„Euridyce", schrijft eene vrij zwakke bespiegeling onder den
titel: „Des Dichters I., otbest em ming", vol herinneringen
aan de Classieke Oudheid en de Renaissance; schrijft „I n e s
de Castro", proef, hoe men de romantisch-Portugeesche stof
van C a m o e n s in „stijl en toon" der Nederlandsche tragische
poezie weet over te brengen 1); schrijft eene dichterlijke vertolking uit het XIIIe boek van Ovidius' Metamorphosen —
Aj a x en Ulysses, dingende naar de wapenen van Achill es —
schrijft eindelijk eene vertaling van Dryden's „Alexander s
Z eg e fees t", al te zaam verradend, dat de geniale man zich
losworstelt uit het eerste stadium eener academische jongelingsontwikkeling, dat hij den dageraad van een nieuwen dag in het
Oosten gezien heeft, dat hij zijn laatste vaarwel zegt aan eenmaal geliefkoosde, nu ter zijde geschoven idealen.
1) In de „V oorred e" tot het eerste deel der „P o e z y" (1821) zegt de
dichter : Omtrent Ines de Castro merke ik aan, dat dit Dichtstuk, in den
vorm van een Tooneel naar den trant der Ouden geschreven, geenszins als
een gedeelte van een vervaardigd of ontworpen Treurspel met beschouwd
worden . . . Het vers was bestemd tot de vervulling eener spreekbeurt in het
te Amsterdam nieuw opgericht Genootschap Voor uiterl ij ke welspr ek end h e i d, en had alzoo geen ander Joel, dan om, overeenkomstig de instellingen dezes Genootschaps, tot eene proeve te verstrekken van den stijl en
toon van tragische poezy en versificatie in onze taal."
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De twee deelen van Da Cost a's eerste poczie rangschikken
hem onder de allereerste leiders der letterkundige romantische
beweging in Nederland. Het tijdperk der Loots e n, der K i nk e r s, der S p a n d a w s, heeft, ondanks de verzenstroomen, trots
de zich opeenstapelende bundels van Bilderd ij k in de jaren
1815 tot 183o, niets voortgebracht, dat zoo door en door romantisch is als deze eerste verzen van Da Costa. Juist deze bewijzen, dat ook in ons vaderland de schok gevoeld wordt, elders
door vorsten in de letterkundige kunst, als Sir Walter Scott
en Lord B y r o n, teweeggebracht.
In het oogvallend is het terstond, dat onze Da Costa, zoo,
goed als Goeth e, door Byron tegelijk wordt getrokken en
afgestooten. Da Costa staat als innig godsdienstig Semiet, als
nieuw bekeerd Christen, lijnrecht tegen Byron over. Hij heeft
bet zelf zeer scherp gezegd in zijne „V o o r r e d e" (tweede deel), i)
maar toch is de verzoeking hem te groot. Hij vertaalt een paar
tooneelen uit B y r o n's „C a i n" en voegt er tot bevrediging van
zijn geweten een Rei van Engelen aan toe, die de vermetele taal
van Cain en Lucifer zal bestraffen. Met gadelooze verrukking
de dichterlijke vlucht der Hebreeuwsche profeten, der breedsprakige Muze van B i 1 d e r d ij k's hymnen, zelfs der niet minder
wijdloopige zanggodin van La m a r tin e's bespiegelingen bewonderend, durft hij Lord B yr o n's genie niet begrijpen, hoezeer
hij er door wordt aangetrokken. Byron is hem een booze daemon.
Byron huldigt den kwaden geest dezer ongodsdienstige eeuw ;
dus is hij belangwekkender psychologisch, dan aesthetisch verschijnsel. Een dichter zonder godsdienstig enthousiasme kan volgens Da Costa geen dichter zijn.
Het romantisch karakter van Da Cost a's lyriek komt nimmer beter uit, dan wanneer hij zijn eigen karakter als dichter
1) „Ten aanzien van (het) Oorspronkelijk(e) zelf merke ik op, dat deCain van den Lord Byron wederom is een Bier dichtwerken, waarin zich
dit voor den menschkundige meer nog dan voor den beminnaar van Poezy
beschouwenswaardig wezen in alle de vreemdheid van zijn persoonlijk karakter
vertoont. Men vindt hier den Noordschen Edelman, den zwaarmoedigen
Engelschman, den gevoeligen Poeet, den hoogmoedigen en tevens lichtzinnigen,
Twijfelaar, wiens ongelukkige geestgesteldheid zich de kwade Geest van onzeongodsdienstige eeuw heeft weten ten nutte te maken, met al zijne tegenstrijdigheden terug". Da Costa beschuldigt Byron aan Manicheismus te doers
„een sofisme der Ongodisterij".
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omschrijft. Eene verwijzing naar de schitterende „I nlei din g
tot de hymne: Voorzienigheid" kan volstaan. Men komt
hier tot eene zeer bekende, zeer dikwijls aangehaalde plaats.
Het is de lof aan de Homerische zangen :
„Meoonsche zwaan ! verheven is uw zingen,
„zieltreffend stout, en hartinnemend zacht,
„gelijk de hand, die Hector kon bedwingen,
„gelijk de traan der weduw, die hem wacht!
„Maar hoe ge ook praalt in 't Rijk der dichtgeluiden,
„hoe eeuw aan eeuw ter neer knielt voor uw lied ;
„(wil, achtbre schim my niet dit woord misduiden!)
„ook gy voldoet den eisch mijns boezems niet!
„Ik ben geen zoon der laauwe Westerstranden!
„Mijn Vaderland is daar de Zon ontwaakt!
„En als de gloed der Libyaansche zanden,
„zoo is de dorst naar Dichtkunst, die mij blaakt!"

1).

Er is veel geschreven, veel gezegd over deze dichterlijke
geloofsbelijdenis. Fen zeker gebrek aan juistheid in de geogra-phische bepaling van des dichters vaderland is niet weg to
redeneeren. De historische vaderen van Da Costa komen niet
van de boorden des Jordaans : P otgieter heeft het in zijn
schoonen „R ouwzan g" 2) zoo schoon gezegd:
„Hervormd Amsterdam! gij, gelukkige moeder
Der fiere gemeent, die u glansrijk herschiep,
Bleek immer uw menschlijkheid vroomer of vroeder
Dan toen zij 't Huis Jacobs het wellekom riep ;

Al 't voordeel waarderend van vlijtigen wandel
Weest ge Wings hun plaatse in der poorteren rij,
't Verlaten Lisboa riep wee om zijn handel,
De korlen des Taags werden staven aan 't

IJ!"

Doch de hoofdstrekking blijft. Da Costa stelt zich tegenover den algemeenen toon en inhoud der Westersche poezie.
Hij zoekt geene rustplaats op west-oostelijke divans, maar klaagt
onder de schaduwen van den Libanon, en profeteert of weent
met zijne Muze, de Si o ni t e, aan de stroomen van Babel. Juist
1)
2)

Kompl, Dichtw."
G id s, 1860.

II

deel, bl. 83.
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hierin openbaart zich het modern romantisch karakter zijner
kunst. Zijne harp mengt hier een wonderheerlijk accoord in de
algemeene symphonie van 0 r ien tales der jonge romantische
school.
Dat hij tevens blijft zweren bij „Jeruzalems Profeten", vermeerdert het Oostersch karakter zijner zangen.
„Gy, Heiligen ! Gy zijt de ware Dichters !
„uw taal is ziel en zielenmelody !
„Verheft ge uw stem, gy aardsche hemelstichters ?
„het Heidendom wijkt sidderend op zij !
„Mijn hart springt op, en wil zijn boei ontglippen,
„en golven met uw hymnen hemelwaart.
„De kou der koorts bevangt mijn bleeke lippen,
„rondom mijn hart is 't brandend bloed vergaard.
„Mijn Vaderen ! geef me adem, krachten, woorden !
,,En stortte ik uit hetgeen mijn borst doet gloen !
„Verhoort gij mij ? Zoo zullen mijn akkoorden
„den psalm van 't Oost in 'tWest weergalmen doen". 1)

Oostersche psalmen te zingen in het ceremonieel stijve Holland van 1818 tot 1822 is hetzelfde als een nieuw tijdperk in
de vaderlandsche historie der Letteren te doen aanbreken.
Da Costa zag met kinderlijke dankbaarheid altijd hoog op
tegen B il der d ij k, en tegen alles wat door B i 1 d e r d ij k werd
geda.cht en gedicht, maar begreep niet, of wilde niet begrijpen,
dat zijne eigen dichterlijke vlucht die van den meester ver
voorbijstreefde ; mocht hij soms door deftige stroefheid en gebrek
aan smaak zondigen in den trant van dezen. 2)
Dat hij B ild er d ij k voorbijsteefde, is gemakkelijk te verklaren. Da Costa behoort geheel tot de negentiende eeuw. B i Id e r d ij k betreurt, dat de achttiende niet tot 183o voortduurt. 3)
1) „K o m p 1. Di ch t w." II deel, bl. 84.
2) Meer dan eens is op Da Cost a's gebrek aan smaak gewezen. Men
heeft het gewoonlijk op een kort gedicht: „Het Paar d" (K. D. II. 160)
gemunt, vooral om de vier laatste regels:
„Mijn God, mijn ziel verlangt voor U ten strijd te spoeden !
maar gaat die zucht te ver, o ! tem mijn ongeduld !
Het klemmen van Uw toom zal my de hoop doen voeden,
dat Ge in den dag des strijds mijn Ruiter wezen zult !
3) Reeds werd dit door K o en en (t. a. pl. bl. 318) beweerd : „Bilderdijk
betreurde, „dat hem de oude toestand van Staat en Kerk voor 1781 ontvallen
was, zonder dat de terugkeer van het Huis van Oranje hem hetgeen hij
wenschte en wilde had aangebracht."
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Da Costa is als kunstenaar de heraut van het nieuwe letterkundige leven der toekomst in zijn vaderland; is daarenboven
door zijn strijd tegen de wijsgeerige en godgeleerde meeningen
zijner uitmuntendste tijdgenooten de hoofdman eener krachtige
herleving van het Calvinisme in Nederland, de eerste generaal
in het leger des heils van 1823 tot aan zijn flood.
En wie blaakt als hij van dien ontstuimigen hartstocht, dien
verterenden gloed, wanneer hij — geheel geestdrift, geheel verrukking — luide jubelt :
„ln assehe zal de Godverlooehnaar knielen,
„en Hallels op doen stijgen God ter eer,
„wanneer mijn mond d'Almachtige zal zingers,
„den Opperheer van Eeuwigheid en tijd,
„den Legervorst, die vlammende Englenkringen
„tot wachters heeft, en op de wolken rijdt!
„Slaat u dan uit, mijn diehterlijke vleugelen!
„al moet ik ook neertuimlen in uw vaart!
„'k Vermag het niet, u langer in te teugelen!
„ik ben vermoeid van 't kruipen over de aard!
„Mijn Tier! hef aan, en doe de snaren bruischen !
„Verhef! verbaas! sleep weg! doordring, doorgloei!
„Mijn zielsgevoel! breek open uwe sluisen
„en Goddelijke Hymne! vloei!" 1)

VII.
De laatste regel uit Da Cost a's eerste verzameling van
verzen, B i l d e r d ij k toegeroepen luidt : „VREDE IN DES HEEREN
NAAM ! AAN DE ONGODISTEN KRUG !" Met dat woord op de lippen
keerde hij naar Amsterdam terug, na den plechtigen dag van
zijn loop te Leiden. De dag des arbeids is gekomen, maar de
maatschappelijke werkkring van advokaat zeer weinig geschikt
voor een buitengemeen man als Da Cost a. Aan het voortzetten van de handelszaak zijns vaders kon hij al mede niet
denken. Daarom begon hij met voordrachten te houden voor
eenige vrienden over „taalwetenschap". 2) Hij sprak daarbij
zijn oordeel uit over het taalstelsel van B i 1 derdij k. Zijne
voornaamste denkbeelden waren : 1. de Taal is geenszins de
1) „Inleiding tot de Hymne: Voorzienigheid" K. D. II deel,
bl. 85.
2) Koene n, t. a. pl. M. 327.
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vrucht eener overeenkomst van menschen ; 2. de oorsprong der
Taal moet gezocht worden in het geopenbaarde woord Gods en
in den aard en het wezen van den naar Gods beeld geformeerden mensch ; 3. de taal spruit uit het eerste menschenpaar; 4.
de talen kunnen teruggebracht worden tot de eerste oorspronkelijke taal; 5. ,de Nederlandsche taal, hoofdtak der echt Duitsche
moederspraak, is een gedenkteeken der bijzondere bestemming,
die door de Goddelijke Voorzienigheid van de vroegste tijden
af, aan dit ons Vaderland aangewezen werd. 1)
Da Costa's denkbeelden te bestrijden — zelfs op het zuiver
wetenschappelijk gebied der taalstudie, — behoort niet tot de
taak van den geschiedschrijver zijns levens. Het is genoeg ze
te hebben aangeduid. Wanneer eene geschiedenis onzer vaderlandsche letteren in de XIXde eeuw tegelijk zou moeten bevatten eene diep ingrijpende critiek van alles, wat door onze
Nederlandsche schrijvers op het gebied der philologie, der
theologie, der wijsbegeerte, der ethiek, en der rechtswetenschap
werd in het licht gegeven, zou ons studieveld eene zoo onmetelijke uitgebreidheid verkrijgen, dat het onmogelijk ware voor
de krachten van een enkel letterkundig historieschrijver dit met
vrucht in alle richtingen te doorkruisen. De mensch en de
d i c h ter alleen hebben aanspraak op ons nailer onderzoek.
Voor het overige mogen philologen, theologen, philosophen, moralisten en juristen ieder op hun eigen terrein oordeelen, welke
verdiensten aan Nederlandsche auteurs moeten worden toegeschreven, die niet alleen in de litteratuur, maar ook in hun
bijzonder vak hebben uitgeblonken.
Da Costa heeft van 1823 tot 1825, en van 1831 tot 186o,
twee-en-dertig jaren lang, volhard in het houden van voorlezingen voor een min of meer talrijk gehoor, eerst aan huffs,
later in algemeen toegankelijke lokalen te Amsterdam ; na 1844
ook buiten de hoofdstad. Onwillekeurig is dit werk zijne belangrijkste openbare bezigheid geworden. Hij kwam door deze
voordrachten in het midden van een publiek, dat hem gaarne
wilde hooren, dat het zeldzame en voortreffelijke van zijn woord
op hoogen prijs stelde. Het werd zijne levenstaak dit getrouwe
publiek hoe langer hoe meer aan zich te verbinden. Steeds
1) Naar de eigen woorden van Da Costa geciteerd door Koenen in,
zijne Aanteekeningen No. IV „Voorlezingen over de taal" t. a
pl. bl. 356.
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nieuwe stof aangrijpend begon hij in 1823 met het reeds vermelde onderwerp: Het taalstelsel van Bilderdijk. En zoo
gaat het voort. In 1823-2 4 spreekt hij over „de Remonstrantsche en Contra-remonstrantsche twisten en
de Synode van Dordrecht;" en in 1824-25 over „de
Handelingen der Apostelen." Na eene rust van vijf
jaren gaat hij voort in 1831-33 met zijn eerste reeks voorlezingen over de Vaderlandsche Geschiedenis, welke hij
tot 1836 in vier reeksen voortzet. In 1835-36 spreekt hij over
Taal en poezie," in 1836-37 hervat hij in eene vijfde reeks
zijne mededeelingen over de Vaderlandsche Geschie-denis, en handelt hij tevens over Bilderdijk's „Ondergang
der eerste wareld"; in 1837-38 over „Vaderlandsche
H i s t o r i e", zesde reeks; in 1838-39 over eenige d i c h t w e rken van Bilderdijk, in 1839-40 over entegen„Das Leben
Jesu" van Strauss; in 1840-1841 verklaart hij eenige letterkundige onderwerpen aan jonge lieden, in 1842- 43 spreekt hij
over verschillende onderwerpen en over de Schriften des
Ouden Verbonds; eene stof voortgezet in 18 43-44 ; in
18 44-45 begint hij over den apostel Paulus te handelen ; in
1845-46 houdt hij Christologische lezingen; in 1846-47
gaat hij voort met de Geschiedenis der Joden uit het
standpunt des Evangelies; in 1847-48 met het Evangelie van Johannes; in 1848-49 met de Openbaring
van Johannes; in 1849-50 met de Psalmen, in 185o-5r
met Taal en moderne Poezie in verband met Geschie-denis en Menschkunde; in 1851, 52, 5 3 wijst hij den aard
en omvang der reeds vervulde en nog te vervullen Bijbelsche
profetieen aan; in 1853-54 kiest hij Levens van uitstekende mannen op 't gebied van algemeene, kerkelijke
en Nederlandsche Geschiedenis; in 1854-55, 56 Bijbellezingen; in 1857-58 den Brief aan de Romeinen;
in 1858-5 9 de Brieven van Paulus; in 1859-60 neemt
hij zich voor te spreken over het Evangelie van Johannes
in verband met de Schriften des Ouden Testaments, doch deze
voorlezingen werden door zijne laatste ziekte niet gehouden. t)
Een van Da Costa's beste vrienden 2) zegt omtrent dit
1)
2)

Lie Koenen, t. a. pl. Voorlezingen van Da Costa, b1.360-362.
Koenen, t. a. pl. bl. 343.

••

78

ISAAC DA COSTA.

deel van zijne werkzaamheid : „Het is niet gemakkelijk, aan
hen, die deze voordrachten niet hebben bijgewoond, er een
voldoend denkbeeld van te geven. De Spreker hield zich, vooral
in de laatste jaren, niet altoos — somwijlen in het geheel niet
— aan zijn oorspronkelijk opstel, maar veroorloofde zich dikwerf uitweidingen, in welke hij denkbeelden, die hem bij de
voordracht belangrijk voorkwamen, nader uitbreidde en op de
omstandigheden des tijds vrij en krachtig toepaste. Die uitweidingen waren weleens het belangrijkste gedeelte der geheele
voordracht, maar leidden dan ook vaak ver of van het eigentlijk
onderwerp, dat was aangekondigd ; nu en dan waren zij vol
juiste opmerkingen, geniale blikken, treffende anecdoten, maar
ook sours, hoezeer altoos een diepe ernst ten gronde lag, van
eene gemeenzaamheid, die aan het alledaagsche, van eene
luim, die aan het boertige grensde".
Niet alle hoorders waren met dit humoristisch bestanddeel
van Da Costa's voordrachten ingenomen. Ook openbaarde
deze trek zich eerst op later leeftijd en stellig niet v66r 1847.
Zijn spreek- en schrijftrant in Proza bezat bij al het karakteristieke en oorspronkelijke van den mensch, niet het verhevene,
niet het wegsleepende, 't welk den dichter, zoo ras hij met een
voltooid kunstwerk te voorschijn kwam, onderscheidde. 1) Intusschen bleef hij ook in het minder aantrekkelijke, Bilderdijkachtig stroeve van zijn stijl altijd de man met het groote hart
en de groote geestdrift," die zijne hoarders wist te boeien en aan
zich te verbinden.
Reeds in 1823 was Da Costa door heel Nederland bekend.
In de eerste plaats door zijne beide deelen „Po e zy", maar
meer nog door zijn in dat jaar verschenen vlugschrift : „B ezwaren tegen den Geest der Eeuw" ander het Paulinisch
motto : „Want wy en hebben den strijt niet tegen vleesch ende
1) Zoo is ook het oordeel van Prof. Dr. A. Pierson in zijn opstel : „I s a N, c
da Costa naar zijne Brieven" (Gids, 1872 IV deel bl. 1-31), eene
beoordeeling van: ,,Mr. G. Groen van Prinsteror), „Brieven van
Ir. I s. da Costa (1830-1849), Amsterdam, H veker & Zoon 1872." "
Hij noemt deze briefwisseling „t a m e1 ij k e e n t o n i g ;" hij mist „d i e lo sheid en volkomen natuurlijkheid van stijl," die aan brieven eene
algemeene belangstelling verzekeren. Dat er echter vooruitgang zichtbaar is,
dat Da Costa even als Guizot door veel te spreken zijn stijl merkbaar
heeft verbeterd, wordt op de hoffelijkste wijze erkend.
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bloet, maer tegen de Overheden, tegen de Machten, tegen de
Geweldthebbers der werelt, DER DUYSTERNISSE DEZER EEUWE,
tegen de geestelicke boosheden in de lucht". Da Costa oordeelde in 1837 1) over deze hartstochtelijke oorlogsverklaring
aan de negentiende eeuw : „Het boeksken der Bezwaren was
de uitboezeming van een gemoeft, dat zijn gevonden God en
Zaligmaker, in de wereld, die Hy kwam behouden, die Hy
weldra komt oordeelen, niet als Koning en Heer zag gehuldigd,
maar by alle inrichtingen en bedoelingen in onzen tijd meer
dan immer uitgesloten en verloochend."
In 1823 brandde Da Costa's hart van dien buitengewonen
ijver, die nieuw bekeerden altijd zoo eigenaardig onderscheidt.
Zijn hoofd was ingenomen door tal van Teisterbantsche paradoxen. Zijne geheele ziel blaakte van vurigen hartstocht voor
de nieuw gewonnen overtuiging.
Hij beminde zijn Messias, zijn Koning en zijn Heer, met
eene geweldige, alles overheerschende liefde. Hij streefde er
naar geheel Nederland op de hoogte te brengen van zijne gemoedsstemming, en schreef daarom — op gevaar af, of ondanks
het gevaar, martelaar te zullen worden — zijne „B ezwar en ,
tegen den geest der eeuw."
Het is hem te doen eenige zeer harde waarheden aan de bewonderaars der negentiende eeuw te zeggen, en daarom handelt
hij over : Godsdienst, Zedelijkheid, Verdraagzaamheid en Menschlijkheid, Schoone Kunsten, Wetenschappen, Constitutie, Geboorte,
Publieke Opinie, Onderwijs, en Vrijheid en Verlichting. In
iederen regel tintelt de hartstochtelijkheid van den dichterlijken
pleitbezorger. Koel overleg wordt zelfs niet bij uitzondering
gepleegd. Alle argumenten zijn hem goed, ook de meest gedrochtelijke, de meest smakelooze.
Met enkele voorbeelden zij dit gestaafd.
De negentiende eeuw is ten aanzien van den Go dsdienst
op bedroevende wijze achteruitgegaan. Dit wordt bewezen door
de volgende stellingen :
„Zelfs de naam van Christendom is aan de vrijheid- en verlichtingschreeuwers onzer filosofische tijden onverdraaglijk. Wy
hebben immers 'de Metaphysieke stelsels van Schelling en Fichte :
wat hebben wy langer met die van Paulus en Joannes van
1) „Voorrede" voor „B ilderd ij k's Brieve n" (1837) IV deel, bl. XVIII.
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nooden ? Wy hebben de hoogmoedige e i g en w e t g e v i n g van
Kant; wat zullen wy ons langer om de nederige leer van liefde
en zelfverloochening van den gekruisten Jezus van Nazareth
bekommeren?" 1)
De negentiende eeuw gaat ook in z e d el ij kheid achteruit.
Om dit to bewijzen, vraagt Da Costa:
„Ik vrage het aan alle onpartijdigen: Verbeeldt men zich,
dat sedert een goddelooze Voltaire zij nen C a n did e en duizenden helsche schriften van dien aart meer in het licht heeft
gegeven, sedert Rousseau zijne onbeschaamde C o n fe s s i o n s
(schreef) sedert een August Lafontaine zich uitput in harten verstandverpestende en ontzenuwende Romans . ... , sedert
de verzen van Lord Byron en van zijne nog veel dieper vervallen volgelingen over geheel de beschaafde wereld zoo buiten
als binnen Groot-Brittanje verspreid en bewonderd worden . . . . ,
verbeeldt men zich (zegge ik) dat sedert dit alles de zedelijkheid
eenige vorderingen kan gemaakt hebben." 2)
De negentiende eeuw is niet v e r d r a a g z a m e r, niet m e nschel ij k er dan vroeger eeuwen.
Verdraagzamer ? De Jacobijnen hebben L o d e w ij k X V I en
den Dauphin ter dood gebracht en ten doode gemarteld; de
Duitsche liberalen hebben Ko tz ebue vermoord, de Fransche
den Hertog van B erry!
Menschelijker ! Daartegen getuigen de Dan to n's, de Rob espi err e's, de Marat's, deVan Damme's, de republikeinsche huwelij ken, de lan taar n straffen, en zoovele „helsche
gruwelen van den Geest der Eeuw."
Mocht iemand er op wijzen, dat men de slavernij der Negers
wil afschaffen, dan houdt Da Costa het er voor, „dat de
afschaffing van de slaverny der Negers alsmede behoort tot die
hersenschimmige menschelijke wijsheid, die de Almacht wil
vooruitloopen, en niets uit zal richten ten goede, maar veeleer
eindeloos veel ten kwade." 3)
De hoogmoed der negentiende eeuw wordt niet gerechtvaardigd door den bloei der Sc h o o n e K u n s t e n,
Want in onze eeuw zijn geene R afa el's, geene Guid o R en i's,
1) „Bezwaren . ." bl. 10.
." bl. 13, 14.
2) ,,Bezwaren
." bl. 27.
3) ,,Bezwaren
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geene Da V i n c i's, geene Ruben se n, geene Van D ij c k's, die
door het Evangelic werden bezield, maar er is een Da v i d,
bezield door Franschen omwentelingsgeest.
De negentiende eeuw heeft geen roem te dragen op vooruitgang in de Wetenschap.
„Men heeft de Geologie bestudeerd, om Mozes' verhaal van
de Schepping en van den Zondvloed voor valsch te verklaren,
de Sterrekunde om het wonder van Josua tegen te spreken, de
Natuurkunde om alle onze betrekkingen tot de geestenwereld
stelselmatig of te snijden ; men heeft het zoogenaamde natuurrecht
tegen Goddelijke zedelijkheid en Goddelijke instellingen doen
opstaan, en de filosofen zijn zoover gekomen, dat de Fransche
Encyclopedisten het overspel gewettigd, en dat de Duitsche
Neologen het huwelijk tot een bloot burgerlijk verdrag ontheiligd hebben". I)
De negentiende eeuw is in s t a a t k u n dig opzicht diep
beklagenswaardig.
Zij gelooft, dat de Staten door verdrag (c o n t rat s ocia 1) zijn
ontstaan ; zij gelooft, dat de eerste Koning een gelukkig soldaat
is geweest, naar de meening van Voltaire. Men zou kunnen
vragen — werpt Da Co s t a tegen — of „de zuigeling bij verdrag de melk geniet, die hem de moederborsten aanbieden?" —
„of niet ten gevolge van een verdrag de saisoenen elkander
opvolgen". 2) In plaats van koningen, die „naar het beeld des
Vaders in de Hemelen" hunne kinderen regeeren, alleen voor
God verantwoordelijk, onschendbaar, onwederstaanbaar, dweept
de negentiende eeuw met Con s t i t u ti e s, waarin de doemwaardige leer der volkssouvereiniteit wordt gehuldigd. In Spanje,
Italic, Duitschland, „woelt men van alle kanten om de koninklijke
macht en waardigheid te vernietigen", en dit heet nu „s t a a tkundige v erl ich t in g". 3) De Koning van Nederland „is aan
den eed, door hem op de Constitutie gedaan, niet gehouden,
zoodra Hy oordeelt, dat de intrekking derzelve gevorderd wordt
ter handhaving van zijn gezag als varier, van zijne waardigheid
als Vorst, van zijne verplichting als Stedehouder Gods . . . . van
zijne betrekking als Christen-Koning, die de Hervormde Ge1)
2)
3)

„Bezwaren ..." bl. 39.
„Bezwaren .. ." bl. 46.
„Bezwaren . . ." bl. 57.
TEN BRINK. N.-N. Letteren. I

6
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loofsbelijdenis geroepen is aan te kleven en te beschermen". I)
In de negentiende eeuw wordt algemeen aangenomen, dat de
pub li ek e opinie de richtsnoer behoort te zijn van de handelingen en voorzieningen der Regeeringen.
En, o gruwel! „de publieke opinie in Sodom en Gomorre was
aan de allerafschuwelijkste ontucht overgegeven, en de tijdschriften (?) van die steden hadden het den ouderwetschen Loth
zeer kwalijk genomen, dat by het voor zijn deur vergaderde
y olk met de uitlevering van zijne hemelsche gasten niet ter
wille stond". 2)
De publieke opinie dreef de Joden in de woestijn tot oprichting van het gouden kalf; steenigde de Profeten; weigerde den
Zoon van Maria als Messias van Israel te erkennen; deed
Mil t i a d e s in den kerker omkomen; veroordeelde S o c r a t e s
ter flood ; steunde den kindermoorder Brutus — omdat „het
gedichtsel van 's menschen harte alleenlijk boos is, en de mensch
uit zijn staat van rechtheid is vervallen". 3)
Reeds voorbeelden genoeg. Da Cos t a heeft zijne meening
zoo onomwonden mogelijk in deze stellingen uitgesproken. Reeds
is vroeger aangetoond, waarom hier ter plaatse van eene geregelde wederlegging dezer meeningen geene sprake kan zijn.
Bovendien mag veilig ,worden aangenomen, dat Da Costa's
„Bezwaren" van 1823 op dit oogenblik (1901) door de gebeurtenissen zelven overvloedig zijn weersproken. In 1823 maakte
dit vlugschrift een zeer diepen indruk, en werd het van vele
zijden heftig aangevallen. 4)
." bl. 59.
1) „Bezwaren
." bl. 67.
2) „Bezwaren
." bl. 69.
3) .Bezwaren
4) Da Cost a's tijdgenooten hebben ons de taak der wederlegging geheel
uit de hand genomen. Naar aanleiding van zijn vlugschrift verschenen :
1°. (J. A. Lotze), „IT V brieven behelzende eenige a anmerkingen over het zoo veel geruchtmakend boek getiteld Bezwaren
door M r. I. da Costa." Amsterd, bij Lod. van E s, 1823, 8°. (53 bladz.)
2°. J. Roemer, „Voordeelen van den Geest der Eeuw." Leyden,
bij J. W. Dauw Le m, 1823. 8°. (86 bladz.)
3°. (J. J. E. F. SchrOter), „Gedachten over de Bezwaren" .
enz. Dordr. Blusse en van Braam. 1823. 8°. (160 bladz.)
4°. N. G. van Kampen, „Verdediging van het goede der negeniende eeuw tegen de Bezwaren .." enz. Haarlem, Erven F. Bohn.
1823. 8°. (107 bladz.)
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De vrienden verdedigden Da Costa, inzonderheid Bilde rd ij k, die de Teisterbantsche banier boven het hoofd van Da Co s t a
zwaaide, in den vorm van eene „T o e l i c h tin g" tot de
„Bezwaren .."
En toch ! De beste vrienden waren verlegen. Vooral W i 11 e m
de Clerc q. Zulk een Calvinistisch-Chiliastisch strijdgeschreeuw
klonk hem niet aangenaam in de ooren. Zijn „D agboek"
(7 Augustus 1823) getuigt er van. Hij schrijft „Ik heb God om
kracht en moed gebeden en Hij heeft mij ook reeds moed gegeven. Als kristen en vriend, mag ik hem niet verloochenen,
en daarentegen mag ik ook mij en de mijnen niet in onaangenaamheden wikkelen voor gevoelens, waarvan sommigen de mijne
nog niet zijn." I) De CI er c q verhaalt allerlei zeer belangrijke
bijzonderheden over de opschudding door dit werk gemaakt.
„Bij de meesten staat het boek in slechten reuk," (22 Augustus
1823), pat de Clercq voort." Wiselius is sterk tegen het
boek van Da Costa ingenornen, en kan vooral den kindermoorder Brutus, in wiens kostuum hij zichzelf heeft doen uitschilderen „(hoe teekenac'ntig is deze bijzonderheid voor den
tijd en voor den man!)" niet vergeten. In de Arnhemsche Courant noemt men Da Costa voluit een
in den
Recensent zijn geschrift een theologisch en politiek keukenboekje, Losstorming tegen Da Cost a, zoo in de Letteroefeningen als in het Letterlievend Maandschrift. Le Chevalier zeide :
dit spreekt voor hem, dat men zoo van alle zij den op hem
aanvalt. Er is volstrekt geen rust, elk spreekt over dit kleine
boekje. De eerste uitgave van 500 exemplaren is reeds uitverELLENDELING . . .

5°. Mr. W. Bilderdijk, „De Bezwaren . . . toegelicht." Leyden,
bij L. Herdingh & Zoon. 1823. 8°. (66 bl.)
Ten slotte zij nog aangestipt: (G. Bruinin g), „E en hartig woordje
aan W. Bilderdijk." Leyd. 1823. — E. C. d'Engelbronner, Jets
aangaande de Toelichtingen v. W. Bild." Leyd. 1823. — J. Haefkens, „De geest der Eeuw." Amst. 1823. — J. P. Arend, „Kritische
Aanmerkingen op de Bezw." Amst. 1823. — J. J. E. F. Schrtiter,
„Aan mijne waarde Landgenooten." Dordr. 1823. — C. Pothoff,
„Vrijmoedige brieven aan Da Costa." Koevord. 1823. — J. S.Swaan,
„Bedenkingen op de Bezwaren." Amst. 1824. — 0. Schilperoort,
„Beschouwing van beiderzijdsch ongelijk." Amst. 1824. — L. H.
Bahl er, „La Verite de J. Ch." Amst. 1824.
1) Dagboe k, t. a. p. I deel, Id. 196.
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kocht. Ook v. d. Palm verklaart zich daartegen in de voorrede
van zijn tiental preeken" . . . . r)
Ja, zelfs de voorzichtige Van der Palm doet mee !
De verontwaardiging is algemeen. Het kan niet ontkend
worden, dat Da Costa door zijne wilde hartstochtelijkheid zich
de ongunst zijner meeste vrienden en bekenden moest berokkenen. Ook de waardige predikant E g e 1 i n g vermeed hem.
J e r. de Vries en D. J. van L en n e p zagen hem niet meer 2).
Fen bleef er getrouw aan zijne zijde staan : Willem de
Clercq. Als dichters en christenen stemden zij in bijna alle
hoofdzaken overeen. De Clercq bekommerde zich weinig
om al het misbaar in den lande, sinds het verschijnen van de
„B e z w are n." Reeds begint hij van dit tijdgtip het Teisterbantsche Calvinisme meer en meer te naderen. Ongelukkig voor
de vrienden werden zij nu voor zekeren tijd gescheiden, daar
de Handelmaatschappij naar den Haag verhuisde, en D e
C l e r c q den 1 September 1824 als Secretaris derwaarts vertrok.
Deze scheiding duurde tot 183o. Eene zeer drukke briefwisseling 3) volgde, voor beiden van het hoogste gewicht 4).
VIII.
Het algemeen gerucht in den lande over zijne „B ez waren
tegen den Geest der Eeuw" had Da Costa meer aangevuurd, dan terneergeslagen. IJveriger dan ooit gaat hij studeeren, meest godgeleerdheid en geschiedenis. Zijn brandende
ijver werd door niets afgekoeld. Daarenboven werd hij gesterkt
door den steun zijner naaste bloedverwanten en vrienden. In
1824 ging zijne schoonmoeder, mevrouw Bel mont e, op acht1) „Dagboek," I, bl. 198.
2) Koenen t. a. pl. bl. 332.
3) Sommige dezer brieven zijn medegedeeld door Prof. D r. A. Pierson
in het „D agboe k" van de Clercq, II deel.
4) Da Costa vermeldt in zijne „Herinneringen uit het leven en
den omgang van Willem de Clercq" (Amst. HOveker, 1850) bl. 34:
„Wel werd gedurende het zevental jaren van de vestiging der Handelmaatschappij in den Haag, (onze) dagelijksche omgang opgeheven , maar daardoor
werd des te meer plaats gemaakt voor de wisseling van allerlei mededeeling
bij schrifte. Toen ten jare 1831 DE CLERCQ met de Maatschappij zich weder
te Amsterdam had neergezet, bleef de briefwisseling voortduren."
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en-zestigjarigen leeftijd, tegelijk met hare dochter Esther tot
het Christendom over. Da Costa beschrijft het feit op de
volgende wijs :1)
„Op zekeren avond had ik een onderhoud met mijne schoonmoeder, God legde zulk eenen zegen in hetzelve, dat zij daardoor
regt over het heil van hare ziel bekommerd werd. De dochter
trad insgelijks spoedig in de voetstappen van hare moeder.
Beide koesterden een hartelijk verlangen, om onderwijs in de
Christelijke godsdienst te ontvangen en nadat deze wensch
vervuld was, bekenden zij openlijk den naam des Heeren JEZUS
CHRISTUS, en werden door den eerwaarden PIERRE CHEVALLIER,
predikant bij de Waalsche gemeente alhier 2), die nu met deze
geliefden reeds voor den troon van het lam staat, gedoopt.
„Onze moeder, toenmaals den ouderdom van 68 jaren bereikt
hebbende, leefde nog slechts twee jaren na deze plechtigheid.
Zij wijdde lien tijd bijna uitsluitend aan het gebed en aan
het lezen der Heilige Schrift, bijzonder van het Nieuwe Testament. In volkomen vrede doorleefde zij hare laatste dagen.
Hare laatste woorden waren deze : „Kom, beer JEZUS !" Hare
dochter EsmER werd later de echtgenoote van den zoon des
Waalschen predikants, van onzen vertrouwden vriend J. CHEVALLIER. Haar levenswandel was wezenlijk stichtelijk, en geheel had
zij zich aan haren Heer en Heiland toegewijd, die haar in 184o
van het kraambed tot zich riep. Ook hare ziel rust in vrede
in den schoot van ABRAHAM, en in het vol genot van de tegenwoordigheid desgenen, die haar met Zijn bloed heeft gekocht."
Het aan Da Costa over te laten zulk eene voor hem gewichtige gebeurtenis te verhalen in zijne eigenaardige Calvinistischmystieke taal, is tevens aantoonen in welke bijbelsche termen
hij begint te spreken. Hij trok zich terug uit de letterkundige
kringen, hij verzamelde alleen enkele vrome vrienden en vriendinnen om zich been, zelfs uit de minder beschaafden — een
voorbeeld later gevolgd door De Clercq, die met zijne voormalige dienstboden briefwisseling aanknoopte over de genade1) „Een en ander uit het leven van Dr. da Costa, door hem
zelven beschreven" (1845), bl. 18, 19. — Vergelijk: „Bekeering van
Dr. A. Capadose, Portugeeseh-Israeliet. ITitgegeven door het
Genootschap der vrienden Israels te Neufchatel. Uit betFransch
door M. J. Chev al 1 i e r". Amst. 1837, bl. 9, 10.
2) Amsterdam.

86

ISAAC DA COSTA.

middelen der kerk I) — en hield huiselijke godsdienstoefeningen,
die later in openbare lokalen onder grooten toeloop werden
voortgezet. Zijn leven werd aan eene propaganda gewijd, hem
door zijn geweten voorgeschreven. Zijne voordrachten bleven
een voornaam middel om te getuigen. Ook gaf hij enkele zijner
voorlezingen in boekvorm uit, als : „D e S a d d u c e en" (1824);
„Het karakter van Prins Maurits en de rechtspleging
van Oldenbarnevelt" (1825); „Voorlezingen over de
Handelingen der Apostelen" (1827); „Voorlezingen
over de verscheidenheid en overeenstemming der
vier Evangelien (1840-42); „Voorlezingen over de
waarheid en de waardij der schriften van het Oude
Testament" (, 1 g-44- 1848 ); „Paulus, eene Schriftbeschouwing" (1847-1848); „Israel en de Volken" (18481849), en Beschouwingen van het tweede boek van
Lucas, genaamd Handelingen der Apostelen" (1858).
Alle deze werken behooren tot Da Costa's godgeleerde strijdschriften, die veel tegenspraak en veel afkeuring uitlokten.
Kan het inderdaad bier de plaats niet zijn, waar de verdienste
van den godgeleerde in Da Costa aan een streng wetenschappelijk oordeel mag worden onderworpen, het is daarom niet
verboden eene enkele opmerking merle te deelen ter kenschetsing
van dezen veelomvattenden arbeid van onzen dichter. Reeds is
genoegzaam verklaard, hoe hij er toe kwam. Dat een man van
zijn genie, gedreven door de wilskracht van den hartstochtelijken
dweper het grootste deel van zijn leven besteedde aan liefhebberij-studien in de godgeleerdheid, moest aanleiding geven tot
de klacht, dat de groote dichter zijne eigen gaven miskende.
Daar hij evenwel na zijne benoeming tot lid van het Koninklijk
Instituut in 1839 nog twintig jaren lang zijne schoonste zangen
aan zijn vaderland schonk, verliest deze klacht veel van hare
beteekenis. Toch blijft er bezwaar. Alle bovengenoemde theologische werken — en voorts nog vele strijdschriften tegen
1) De Clercq las als Da Costa uit den Bijbel voor aan zijne dienstboden. „D a g b o e k", II, bl. 339 : „30 December 1832 : Zoo even verlaten mij
de dienstboden, met wie ik nog Mattheus XXV mocht lezen." II, bl. 279:
„Zoo even verlaat Kaatj e Sjonket ons huis, na vijf en een half jaar ons
als kindermeid trouw gediend te hebben. God zij gedankt voor den rijkdom
der genade over haar en over ons." — II, bl. 281, 4 Augustus 1829. „Vroeg
opgestaan, daar waren brieven te schrijven aan Kaatje Sjonke t, aan
Bosscha, enz."
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de Groninger School, tegen de Leidsche theologische faculteit I) — gaan uit van de stellingen, dat de m e n s c h elij k e
rede niets vermag, dat alle wetenschap vloeit uit
God del ij k e o penb a rin g. Als Jood, als Calvinist, als
Dichter hadden deze begrippen voor hem iets ongemeen dierbaars. Voor Da Co s t a moest de Bijbel, Oud- en NieuwTestament, een onaantastbaar geheel vormen. Elke zinsnede is
voor hem Godspraak. Het eenvoudige denkbeeld, dat wetenschappelijke critiek op de Heilige Schriften mag en moet toegepast
worden, is hem een gruwel. Zulk eene wetenschap spruit uit
ongeloof, uit haat tegen God.
Historische-litterarische critiek der Bijbelboeken schijnt hem
eene uitvinding des Satans. Het felt, dat aan de Nederlandsche
Hoogescholen zoodanig eene wetenschap wordt onderwezen, beweegt hem tot de hoogste verontwaardiging 2). Dat men eene
geschiedenis der Godsdiensten, en nog wel eene vergelijkende,
begint te schrijven, is enkel het gevolg van het boos gedichtsel
dezer dwalende eeuw. Een vraagstuk, dat slechts door taalkennis
en geschiedkundige critiek kan uitgemaakt worden — b. v. of
de Brief a an de Hebraeen al of niet door den Apostel
Pa ul us is geschreven — wordt door Da Costa alleen beslecht
met het hart en met het geloof.
Eigenlijke wetenschappelijke studie heeft hij dan ook nimmer
gemaakt — hij heeft tegengesproken wat gezegd werd tegen zijn
eigen Dordtsch-Chiliastisch Christendom; tegengesproken, omdat
hij overtuigd is, dat er maar eene waarheid is, en dat hij die
waarheid heeft gevonden. Hij neemt daarenboven een eigenaardig eschatologisch standpunt in, en schrijft aan G r o e n van
Prinsterer en Willem de Clercq gedurig: „Kom, Heer
Jezus, ja, kom haastiglijk!" 3) Hij verwacht de toekomst des
Heeren. Als de oude profeten van Israel had hij reeds gesproken in 1822 tot zijn eigen -y olk :
1) Men vergelijke de Lijst zijner Geschriften aan het slot dezer levensschets.
2) Zie zijn aanval op de moderne theologie „W at er door de theol ogische faculteit te Leyden alzoo geleerd en geleverd wordt.
Eene stemme der smart en des beklags". Amst. H. de Hoogh, 1857.
Hierop volgde eene terechtwijzing van den hoogleeraar D r. J. H. S c h o l t e n,
en een „B rief" aan dezen van Da Cost a.
3) „In deze eschatologie lag het wezen van des dichters godsdienstige
beschouwingen". — D r. A. Pierson, Isaac d a Cost a, (G i d s, 1872,
IV, bl. 29).
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„Verlosser ! Vader ! o ! zie neder !
„ontferm u onzer ! Schenk gena !
„Geef Isrel aan zich zelven weder,
„of, dat zijn droeve naam verga!
„Neen ! neen ! de wenteling der eeuwen
„verzwolg niet onze hoop op U !
„Wy zijn het yolk nog der Hebreeuwen,
„Gy der Hebreeuwen God — ook nu !
„Ja Uw Messias gaat verschijnen,
„en onze boeien zijn geslaakt !
„Uws gramschaps nevels gaan verdwijnen,
„de dag van onze glorie naakt !
„Van adhter de aardsche jammerwolken
„verrijst een Goddelijke gloed !
„Juich, Israel ! en jubelt, volken !
„uw' Vorst, uw' Redder te gemoet !" 1)

Na 1823, na het uitgeven van zijne „B ez ware n", van zijne
godgeleerde en polemische schriften, scheen de theologische
propaganda zijn geheelen geest te vervullen en de dichterlijke
geestdrift uitgedoofd. Ook dat werd hem door zijne tegenstanders verweten. „Steile orthodoxie" en „bekrompen mysticismus"
deden hem zijn heerlijken aanleg verzaken, meende men 2). Voor
het laatst had Da Costa geschitterd in den letterkundigen
kring, toen hij in 1822, den 28 December, een diner ten huize
van Wiselius 3) bijwoonde, ter eere van de C 1 e r c q, op dien
dag bekroond wegens zijn bekend en beroemd antwoord op de
prijsvraag: „Over den invloed der vreemde Letterkunde op de onz e" 4) — een op dit oogenblik nog zeer
1) „K ompl. Dic ht w." II, hi.. 128, 129.
2) Koenen, t. a. pl. bl. 331.
3) Wiselius werd na de uitgaaf van de „B ezware n" en de „S a d d uc e e n" tegenstander van Da Costa." Hij schreef „E en blik op de Sadd uceen van M r. d a Cost a". Koenen verhaalt (t. a. pl. bl. 334),. dat de
recensenten om strijd riepen : „Dit is geen b 1 i k, maar een bliksem op
de Sadduceen !"
Later naderde Wiselius weer meer tot Da Cost a, en bewees hem diensten, waar hij kon.
4) Uitgegeven door de IIe Klasse van 't Kon. Ned. Instituut — onder den
titel: „Verhandeling over den invloed der vreemde Letter kunde, inzonderheid der Italiaansche, Spaansche, Fransche
en Duitsche op de Nederlandsche Taal en Letterkunde, sints
het begin der vijftiende eeuw tot op heden." Amst. 1824. Later
herdrukt.
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bruikbaar wetenschappelijk geschrift naar de beste methode bewerkt. Er waren verschillende beroemde — destijds beroemde
dichters genoodigd : Loots, Kii n k e r, Tollen s, S p a nd a w, V a n 's G r a v e n w e e r t en de bekende tooneelspeelster
mevrouw Grevelin g. Er werd gedisputeerd, georeerd, schitterend geimproviseerd door de C 1 e r c q, geacteerd en gereciteerd. Da Costa droeg op zijne geniaal-onstuimige wijze de
onvolprezen Inleiding tot de hymne : „V oorzien ig h e i d"
voor. Merkwaardig was het te hooren, dat te midden der algemeene toejuiching, Kin k e r met zijne schelle borststem uitriep :
„Ja, jammer is het, dat zooveel talent geheel aan het obscurantisme gewijd wordt !"
Da Costa was, te midden van al deze dichterlijke grootheden, in vele opzichten de man der toekomst. Kinker
begreep wel, dat hij een nieuw tijdvak van het obscurantisme
— wetenschappelijk later het „R evei I" genoemd — zou doen
aanbreken, en dat zijne verzen, even als de improvisatie van
de Clercq een nieuwe periode in de geschiedenis der Letteren
aankondigden 2). Ditmaal had Da Costa voor het laatst in
een letterkundigen kring gesproken. Hij wijdde zich — als
bleek — geheel aan theologie en propaganda, hij waande niet,
dat ooit het oogenblik zijner dichterlijke herleving weer zou
aanbreken.
De meening dat hij van 1823 tot 1840 als dichter heeft
gezwegen, nog versterkt door het bekende woord van
„de Tier, die sints lang niet weer ruischte
,,die sints lang tot geen harten in dichtmuziek sprak"

is volkomen onjuist. In den kring der zijnen werden nog ge1) De Clercq's „Dagboek". I, bl. 180.
2) De C 1 er cq zegt van hem („D agboek I, bl. 181) : „Kinker, voor
eenige jaren naar Luik vertrokken, moet het ontwaren, welke ontzettende
v eroveringen Bilderdijk en de zijnen gemaakt hebben. De trotsche zoon der
rede en wijsbegeerte kan het niet verzwelgen, dat een nieuw geslacht verrij st . . . dat Jerusalem's profeten in het midden der 19e eeuw als de ware
bronnen van dichtkunst in een fatsoenlijk gezelschap genoemd worden.'' —
Da Costa („Herinneringen aan Willem de Clercq" bl. 18) vermeldt
hetzelfde feit en schildert Kink er als een „Dichter, die als wijsgeer niet
Licht het bestaan erkende, hetzij van oorzaken, hetzij van verschijnselen, die
de maatstaf van zijn individueel menschelijk begrip te boven gingen." Dit
oordeel als onbewuste lofspraak te prijzen, zou mij niet moeilijk vallen.
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dichten gehoord. Sommige deelde hij in dit tijdvak ook aan
het publiek merle. Als zoodanig kan gewezen worden op een
meesterstuk: de hymne „G o d met on s", in 1826 uitgegeven.
De inleiding alleen bevat wegsleepend schoone verzen, de hymne
zelf is te uitsluitend theologisch polemisch, om buiten des dichters eigen kring op groote bewondering te kunnen rekenen.
Doch God met ons! Hoe spreken de mensch en de dichter
beiden in de verheffendste harmonie !
„In diepten verzonken van leed en ellende,
„het hart in bedwelmende droomen verward,
„door prikkels van onrust, wier bron ik niet kende,
„gedreven, gefolterd tot eindlooze smart,
„heeft de aarde my lang in mijn dorheid gedragen,
„in morrende wanhoop aan wereld en lot;
„een knagend verlangen verteerde mijn dagen,
„een woede van honger naar zielengenot!
„Ik zocht het, ik riep wat dit hart zich verbeeldde,
„in alles wat d'aarde verlokkendst belooft;
„in brandende driften, in bruischende weelde,
„in Ridderverdienste, die 't maagdenhart rooft,
„in palmen, gewassen voor wereldbedwingeren,
,.in zangen, bewonderd door 't luistrend gewelf
„Maar 't sehaduwbeeld vluchtte voor d' indruk der vingeren ;
„'t was ijdelheid, ijdler dan de ijdelheid zelf." 1)

Da Cost a, die zich zelden gelukkig gevoelde, die vast heel
zijn leven als een balling aan de rivieren van Babylon zat en
weende, schetst bier met meesterhand hoe bang het hem te
moede was, voordat zijn hart — geheel godsdienst, geheel geloof
— rust had gevonden in zijn Messias. Welk eene kinderlijke
dankbaarheid, welk een vuur van geestdrift blaakt in deze
regelen :
„0 God des ontfermens ! Gy zaagt op my neder,
„en 'k werd tot een nieuwe bevatting herteeld!
„In d'Eeniggeboren keert God tot ons weder,
„in d'Eeniggeboren, Zijn uitgedrukt Beeld!
„Die Een'ge
Zijn hand heeft mijn oogen bestreken,
„en 't hartenbewindsel des ongeloofs viel.
,Ik zag Hem, ik gaf my! De hel is geweken,
„de hemel ging op met 11w woord in mijn ziel !" 2)
1)
2)

„Kompl. Dichtw." II, bl. 215.
„Kompl. Dichtw." II, bl. 216.
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En eindelijk hoe jubelend is deze kreet van schier bovenmenschelijke verrukking :
„Mijn Redder, mijn Goel, mijn Zondenvernieler,
„mijn Meester, mijn Reiland, mijn Heer en mijn God !
„mijn Onheilverwinner, mijn Levensbezieler!
„Gezegend, geheiligd, beslist is mijn lot!" 1)

Tot de kennis van Da Costa's karakter en talent is dit
gedicht onontbeerlijk. In een uitroep als : „Ix ZAG HEM, IK
GAF MU !" is de geheele Da Costa, met zijn zuidelijken gloed,
met zijne Hebreeuwsche onstuimigheid ! En dat alles is geschreven
in het tijdvak, waarin men den zanger een diep stilzwijgen
toedicht!
Er zijn nog weer gedichten uit deze dagen. Zoo „Dichterlijke krijgsmuziek" (1826), „Feestliederen" (1828),
„K erst- en Ni euwjaarintreézangen (1829). Er zijn nog
vele kleine gelegenheidsverzen, maar van 1830 tot 184o. schijnt
inderdaad de Tier tot rust veroordeeld, schijnt hij den Psalmdichter, vertolkt door Vonde 1, na te zeggen
„Wij hingen harp, en fluit,en snaer
Aen wilgeboomen, hier en Baer."

In dit tijdvak (183o---184o) heeft Da Costa zich vooral
gewijd aan de studie der vaderlandsche geschiedenis, waarover
hij voordrachten hield. Een opmerkelijk verschijnsel deed zich
daarbij voor. De groote ongunst van het publiek tegenover
Da Costa begon langzaam te verminderen. Enkele stoute
beweringen in den vorm van voorspellingen geuit, bleken voor
verwezenlijking vatbaar, Da Costa koesterde eerbiedige hoogachting voor den beroemden staatsman G ij s b e r t Karel van
Hoge n d o r p, wiens beide zonen zijne vrienden en geestverwanten waren. Het is bekend, hoe Will em I door zijne eigenzinnigheid, zijne onverzettelijkheid, zijne stijfhoofdigheid reeds
kort na 1815 zijne beste en talentvolste onderdanen van zich
verwijderde. H o g en d o r p, aan wien Nederland zoo oneindig
veel te danken had, viel in ongenade, later ook Falck,
Da Costa met zijn warm hart, vurig partij kiezend voor Van
H ogendorp, liet zich gedurende eene zijner voordrachten in
1) Aldaar, bl. 217.
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1823 of 1824 dus uit: ,,Gij zult het, zoo God U 't leven spaart,
nog eens zien, mijne lieve vrienden ! WILLEM I zal gedetesteerd
(en geen koning meer !) sterven !" I)
De verontwaardiging was destijds zeer groot. Da Costa's
huis werd bespied door de politie, daar hij voor samenzweerder
werd versleten. Aan den Burgemeester Jonkheer D. W. Elias
werd bevel uit den Haag gezonden, om „wekelijks verslag te
geven van de personen, die zich ten huize van Da Costa
lieten vinden" 2). Na 1830, toen Koning Willem I zijne
eigene populariteit meer en meer verloor, klom die van
Da Cost a, wiens voorzegging in 1840 en in 1843 volkomen
in vervulling ging. Zijne voordrachten over Gesc hi e d en i s
des Vaderlan ds werden na 183o door aanzienlijke Amsterdammers gevolgd, waaronder de latere Burgemeester van Amsterdam P. Huydekoper, de professoren D. J. Van L en n ep,
die tot hem terugkwam, P. J. V oil te en Abraham des
Amorie van der Hoeven.
Bijzonder veel studie wijdde Da Costa, uit pieteit en bewondering beide, aan Bilderdij k's onvoltooiden „Ondergang
der eer ste war el d", toen hij in 1836 en 1837 over dit
onderwerp eene reeks van voordrachten had aangekondigd.
Het was vooral zijn groote vriend Mr. H. J. Koenen, die
hem tot deze studie had genoopt 3). Daar kwam bij, dat hij
in 1838 op verzoek van zijn boezemvriend de Cl e r q met diens
oudsten zoon G e r r i t de gedichten van G o et h e gelezen had.
Gerrit de C ler q, geniaal als zijn beminnelijke vader, was
in alles modern en tegenvoeter zijns vaders, die eenmaal zeide:
„De geheele eeuw is in hem !" 4) Daarom poogde hij Da Co sta's
hulp te gebruiken tot leiding van lien zoon, den vader zoo
ongelijk in aanleg en karakter. Da Costa zelf vond er aanleiding in eene studie te schrijven over Goethe en B i 1 d e rd ij k — de een, gunsteling van het lot, levend tot levensgenot,
de ander, de zwaar beproefde, levend tot levenslijden.
Deze voordrachten hadden indruk gemaakt. Inzonderheid was

1) Koenen, t. a. pl. bl. 333.
2) Koenen, t. a. pl. bl. 335.
3) T. a. pl. bl. 336.
4) Prof. Mr. H. P. G. Quack, „Gerrit de Clercq", Gids 1886, IV,
M. 450.
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men Da Costa dankbaar voor zijne poging, om het geheele
plan van B i l d e r d ij k's epos te ontvouwen, een geheim dat de
dichter (18 December 1831) met zich in het vurig begeerde graf
scheen te hebben genomen 1). Maar Da Costa aarzelde niet
nit den torso van Bilder dij k's epos het geheel na te scheppen
en te ontdekken, wat de dichter gewild had. Deze zeldzame
scherpzinnige studie, deze oplossing van voor velen ondoorgrondelijke raadsels, leidde in 1847 tot het welbekende boek : „Bi Iderdijk's Epos, of de vijf bestaande zangen van den
Ondergang der eerste wareld, uitgegeven met eene
Inleiding, Varianten, Aanteekeningen en Verhande1 i n g e n". Hier was alles vereenigd, wat tot eene monographie
behoorde: de tekst van het epos met varianten naar het eigen
handschrift van den dichter, door den eigenaar B. Klink er t
te Amsterdam op de auctie van Bilderdij k's bibliotheek voor
zeven-en-zeventig gulden gekocht; met eene ,,Inleiding" en
,,eenige voorbereidende opmerkingen", met eene meesterlijke
schets van het geheele plan des dichters 2), met eene ontleding
van de hoofdpersonen en karakters uit het dichtstuk ; met eene
uitvoerige vergelijking tusschen Go e t h e en Bilderdij k— en
toch werd dit alles vrij koel ontvangen door de letterkundige
wereld van 1847. Da Costa gevoelde zich door deze onverschilligheid pijnlijk getroffen. Toen hij even voor zijn dood (1859)
de uitgaaf van B i 1 d e r d ij k's Werken en het laatste deel daartoe:
„De mensch en de Dich ter Willem Bilderdijk" — door
den uitgever A. C. K ruseman met ongelooflijke inspanning
hem, als het ware, afgedwongen — voltooide, schreef hij in een
der aanteekeningen 3) de, ons nu pijnlijk treffende, woorden :
„Bij menigten, denk ik, zijn er in Friesland's hoofdstad, op
de zolders van den beer Boekhandelaar Suringar, exemplaren
van dezen mijnen arbeid over Bil der d ij k's On derga ng
der eerste wareld voorhanden. Ik beken, dat ik zelden mij
1) Men leze hoe eenvoudig, hoe aangrijpend, Willem de Clercq B il41 e r d ij k's uitvaart besehrijft ( „D agboe k" II, bl. 325), Da Costa's zuchtensen snikken, zijne preek onder tranen, en eindelijk de improvisatie van hem
zelven in de „consistoriekamer."
2) Eene geheel van Da Costa afwijkende oplossing gaf Mr. S. J. E. R a u
in zijn: „De ondergang der eerste wereld, met eenige aanteekeningen en een ontwerp van den epos." Amst. 1880.
3) Bl. 445 en 446.
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zoo gedesappointeerd heb gevoeld als bij het . onthaal van
deze vrucht mijner lange studien aan den Epos van mijnen
zielsbeminden Leermeester besteed. Geen der organen van de
Nederlandsche Dicht- en Letterkritiek, die er kennis van nam r).
Alleenlijk een zeer belangrijk verslag van het werk in een der
Tijdschriften, doch dat mij eerlang bleek van de hand eener
mijner bijzondere vrienden (Mr. H. J. Koenen) te zijn ! De
groote en kleine aristocratie der Nederlandsche kritiek bleef
ignoreeren. Later had ik eens tot na middernacht een gesprek
met twee voorname Jonge-Hollands-mannen, die maar niet
konden begrijpen, dat voor onzen tijd, een Dichtstuk genietbaar
was, beginnende met:
„Ik zing den ondergang van d'eersten Wareldgrond."

Wat ik ijverde of inbracht, of uit het prachtige fragment zelve
aanhaalde, het mocht niet baten : i 1 s n e s o r t a i e n t pa s de
I a. Ik dacht aan het woord van den dichter zelven, waarmede
hij aan sommige mijner klachten over het onvoltooid geblevene
van zijnen Epos wel eens een eind plach te maken : Z ij zijn
het niet waard!"
Mij dunkt, Da Costa heeft in zijn edele geestdrift de zaak
te hoog opgenomen. De beide voorname „Jonge-Hollandsmannen" — ik gis, dat P otgie ter er een van was, Po tgiete r,
die Da Costa zoo gaarne en zoo gastvrij de eereplaats gaf
bij de schitterende letterkundige soirees ten zijnent — hebben
alleen een kleine twistvraag geopperd, om den grooten bewonderaar van Bilderd ij k eens in zijne voile kracht te hooren.
Het verschil der meeningen was van luttel beteekenis. In de
groote epische kunst heeft sedert de Homerische zangen de
gewoonte geheerscht, om met „Zing, mij, o Muze ! den toorn !"
of „Zing mij, o Muze, den zwerver !" te beginnen. Ver giliu s,
de wufte A r i o s t o, de scherpe Voltaire — om een enkel
voorbeeld te noemen — beginnen met : „I k zing !" Men mag
zoo jong en zoo Hollandsch zijn, als men wil, maar daarom
kan men toch niet volhouden, dat het ongeoorloofd is voor den
epischen dichter in Nederland, om met een woord te beginnen,
1) In den Re c en sent ook der Re c. bl. 517-523, komt eene aankondiging voor van 1847.
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dat in den kring der grootste heldendichters een zeer goeden
klank heeft.
IX.
Langzaam had Da Costa eene zekere sympathie gewonnen
in het tijdvak van 183o tot 184o, ook buiten den kring Bier
gemeenzame vrienden, welke D e C l e r c q zoo vol vertrouwen
„het y olk Gods" noemt. Juist De Cler c q ijverde aan het einde
van deze periode om Da Costa tot lid te benoemen van het
Koninklijk Instituut. w i selius wilde er gaarne toe medewerken,
D. J. Van Lenn ep steunde deze poging 1:). Zoo kwam dan
eindelijk het feit tot stand, dat den dichter zou wakker roepen,
dat hem zou bewegen voor eene wiji zijne theologische en
apologetische studien te staken. De leden der tweede klasse
van het Koninklijk Nederlandsch Instituut kozen, Koning
will em I bekrachtigde de keuze, en benoemde Da Costa in
1839 tot medelid der afdeeling.
Het nieuwe lid was gekozen als dichter. De instelling dagteekende van Bil d e r d ij k 's vriend, Koning L o d e w ij k, die
naar Fransche denkwijze, ook voor letterkundige kunstenaars
eene plaats bewaarde in de hoogste collegian der wetenschap.
De nieuw benoemde was verplicht in eene openbare zitting het
woord te voeren, en Da Costa begreep, dat hij hier alleen als
d i c h ter recht van spreken bezat. Men had hem reeds een en
andermaal zijn stilzwijgen voor de voeten geworpen.
De dichter E. M. C a li s c h had in 1836 hem in een dichterlijke vermaning toegeroepen :
„Niet langer dus gedompeld in het duister,
„Gij die den glans bezit der poezy !
„Ontwaak ! ontwaak ! herneem den ouden luister,
„En dat uw ziel weer klinke in melody !" 2)

en destijds niets dan een onbeduidend rijmpje ten antwoord
1) Zie H. W. Tydeman in zijne „Aanteekeningen op Bilderdijk's
Geschiedenis des Vaderlands," (Amsterd. 1851, J. de Ituyter). Deel
XIII, 1 Stuk, p. 51. „Wisnius bevorderde DA COSTA ' S keuze."
2) Zie „Gedichten van E. M. Calisch" (1839) en „Kompl. Dichtw.
IV, bl. 260-264.
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ontvangen. In 1840 was het antlers. Da Costa moest spreken,
ondanks zekere geestelijke traagheid, spijt zekere vrome eenkennigheid.
De tweede klasse van het Koninklijk Instituut vergaderde in
het Trippenhuis. In de zaal, waar Rembrandt's N a c h twacht 1) en Van der Heist's Schuttersmaal tijd, waar
talrijke portretten van Or a nj e-vorsten hingen, verscheen D a
Costa in 1840 to midden der leden van het Instituut, kunstenaars en geleerden. En daar klonk uit zijn mond de blijde
boodschap :
„Kan het zijn dat de lier, die sints lang niet meer ruischte,
„die sints lang tot geen hasten in dichtmuziek sprak,
„weer op eens van verrukking en hemellust bruischte,
en in stroomende galmen het stilzwijgen brak ?"

De herleving van Da Costa als dichter was begonnen.
Oogenblikkelijk kondigt hij zich aan als den zanger der gebeurtenissen van zijn eigen tijd. „V ij f- en-twin t i g jar e n. E en
lied in I 84 o" begint het glansrijk tweede tijdvak zijns
poetischen levens, dat even schitterend zal eindigen met den
„Slag b ij Nieuwpoort". Ondanks zijn strijd tegen „de geestelijke boosheden in de lucht" is zijn dichterlijk werk volkomen
modern, volkomen romantisch. De oude Da Costa van 1820
komt terug met forscher stem en vuriger moed, met zijne kleine
gebreken en zijne groote deugden, soms stroef in enkele regels,
dan weder hartenbeheerschend en hartenveroverend in zijne
verheven vlucht.
Het Lied voor 1840 moest indruk maken, trots de vermetelheid van den dichter, alle denkbeelden, alle feiten, alle partijen,
alle personen geeselend, die niet met hem instemmen, die geene
„Hallels" aanheffen voor ziin „Goel". Al de hoofdgebeurtenissen
van 1815 tot 1840 worden met ongeevenaarde scherpte van
trekken geteekend.
De aanspraak tot den gevallen Keizer beginnend :
„Gij waart een morgenster, Napoleon !"

behoort tot de beste gedeelten, omdat het epische element hier
ver het lyrische overtreft, omdat dus de dichter met zijne
1) Het Korporaalschap van Frans Banning K o c k.
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Hebreeuwsche tuchtroede niet naar hartelust kan treffen. De
onthulling van Cost er's standbeeld geeft aanleiding tot zeer
zonderlinge uitvallen tegen de drukpers I). De apostrophe tot
den kroonprins (Willem II), die weldra gekroond zou worden,
is kloek en verheven van toon, maar hooger nog stijgt de
dichter in de schildering van de wonderen door kunst en
industrie tot stand gebracht. Het zijn deze verzen vooral, die
dikwerf en volkomen terecht geprezen zijn 2), die ieders geheugen
terstond aangeeft, wanneer men dus begint :
„Het zeegevaarte voelt zijn ingewanden Leven,
„En roept geen drijf kracht meer van buiten, om te zweven.
„Ja meer ! de vrije zee, waarin de stoomboot zwemt,
„en 's aardrijks vaste korst in ijzren band geklemd,
„waarop de spoortrein gonst, wedijvren met elkander,
„Zie langs zijn tweelingslijn dien fellen Salamander !
„Vuur sist het uit zijn buik, die rammelt over de aard.
„Hij voelt bevolkingen en legers in zijn staart,
„metalen tenten, die met bliksemende wielen
„wat stand houdt, waar hij schreeuwt, verplettren en vernielen.
„Hy runt, hy vliegt, hy rukt, verwaten en verwoed,
„afgronden in 't gezicht, en bergen te gemoet,
„die wijken, of, doorboord, een open heirbaan laten.
„De steden naadren tot elkander; volken, Staten,
„doorkruisen, mengen zich. Eón zelfde stoomkrachtvaart
„sleept heel ons menschdom voort, en effent heel onze aard ..." 3)

Het lyrisch slot op het door Da Costa zoo geliefd thema:
„Kom, Koning JEzus kom, ja kom 1" is in zuiver Apocalyptischen toon geschreven, en verwerft, ondanks de brandende
geestdrift, niet de voile bewondering, die het verdient.
1) De tuchtiging van de Pers, omdat zij zooveel „romannen" drukt, schijnt
uit het oogpunt van goeden smaak niet geslaagd. Mij dunkt, dat de volgende
verzen te wenschen overlaten :
„Zie haar legioen romannen
„gezondheid beide en schaamt' van maagdenwangen bannen,
„en met haar sluipen in het eenzaam slaapsalet,
„en in den droom, of in de nachtwaak op het bed,
„gedachten mengen, die, in 't woelend bloed gevloten,
„d'echt verontreinigen, eer dat hy werd gesloten 1"
(K. D. III, bl. 48), Taal, beeldspraak, versmaat, gedachte zouden stof kunnen
geven tot eene ernstige critiek.
2) Door C. P. Tiele en A. Pierson.
3) Komp I. Dicht w." III, bl. 52, 53.
TEN BRINK. N.-N. Letterer. I
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Van 1840 leeft Da Costa weder voor de poezie, aanstonds
reeds in het volgend jaar zijne beroemde dichterlijke vertolking
en omwerking van Psalm 137: „Super (lumina Babilonis"
schenkend:
,,Aan Babels waterers gezeten
denk ik aan Sion en verteer." 1)

Op doodeenvoudige wijze had hij aan zijn vriend Groen
van Prins terer het feit zijner ontwaking gemeld. „He tgeen mij in jaren niet gebeurd is, noch misschien gebeuren kon,
is eene oogenblikkelijke opwelling van den dichterlijken ader.
Ik kon de noodiging tot waarneming van de tweede leesbeurt
op de openbare vergadering van onze klasse niet afslaan ! En
ziet ! ik gevoelde mij nog dichter ! IJdelheid als alles, zoo het
niet een weg van plicht hier ware, ik hope ook van getuigenis. — God zij maar in alles nabij." 2) Hoewel het hier duidelijk uitkomt, dat de poezie nu voor Da Costa midd el en geen
d o el is, zal het hem in volgende jaren nog een en ander maal
geschieden, dat de poeet den zeloot en apologeet overrompelt
tot groot voordeel onzer vaderlandsche letteren.
Buitengewoon in alle opzichten was voor hem het jaar 1844.
Allerlei lief en iced wisselen al in een kleinen tijd. In het
vorig jaar (29 Juli 1843) had hij to Heemstede de zilveren bruiloft van zijn vriend Willem de C l e r c q met een hartelijk vers
gevierd. De Clercq was opgetogen, dankbaar, nederig als
altijd, en schreef de aandoenlijke woorden in zijn Da g b o e k :
„Het was mij als een nieuwe bruiloft. Ik had Carolina veel
liever nog als (voor 25 jaren) in alle opzichten" 3). Een
groot halfjaar later stond Da Costa aan het graf van dien
gemoedelijken, van dien genialen man 4), en sprak met diepen
weemoed de hartelijke woorden, later op verzoek van velen door
hem uitgegeven 5).
1) Kompl. Dichtw. III bl. 62-64.
2) „B rieven van Mr. Isaac da Costa, medegedeeld door Mr.
G. Groen van Prinsterer." I deel (Amsterdam, Iltiveker & Zoon,
1872), bl. 65.
bl. 440.
3) „D agb oe k"
4) Overleden 4 Februari 1844.
5) In zijne „llerinneringen uit het Leven en den omgang van
Willem de Clerc q" (1850); aanteekeningen, bl. 75. Men vergelijke hier
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Da Costa werd in 1844 niet minder aangedaan door de
gebeurtenissen van den dag. Koning Willem II had sedert
het begin zijner regeering te worstelen met den toestand van
's Rijks financien. De naweeen der leeningen uit het tijdperk
van 1830 tot 1840 deden zich gevoelen. De staatsschulden
klommen tot 2206 miljoen, de jaarlijksche rente tot 36 miljoen,
daarbij kwamen tekorten op vorige dienstjaren en de schulden•
der kolonien. De Koning benoemde in dezen nood zijn minister van Justitie, Floris Adriaan van Hall, vroeger advocaat te Amsterdam, tot tijdelijk minister van Financien (22 September 1843). Niet Lang daarna kwam deze met een „Voorstel
van wet tot aanvulling van de middelen voor 1844 en 1845"
(II December 1843). Het voorstel was dubbel, en stelde de
keus tusschen eene buitengewone belasting, of eene vrijwillige
leening. De buitengewone belasting zou bestaan uit eene verplichte heffing van 35 miljoen ; de vrijwillige leening, grootendeels gedekt met schuldbrieven ter rente van drie ten honderd,
zou 127 miljoen moeten bedragen.
finder hevig verzet en een storm van allerlei tegenstand
werd deze wet aangenomen door de Volksvertegenwoordiging
en den Koning (6 Maart 1844). De oude Koning Wi 11 em I
had even voor zijn dood beloofd tien miljoen tot de vrijwillige
leening te zullen bedragen.
Da Costa was te midden deter gebeurtenissen hevig bewogen. Wat hij gevoelde, moge hij zelf zeggen in een brief aan
zijne Haagsche vrienden G roen, Capa dose, Hogendorp,
Van der Kemp, Elout en Singendonck:
„Toen de wet van Leening en Heffing eerst gedebatteerd werd
was het denkbeeld verre van mij, om mij in deze aangelegenheden geheel buiten mijn kring liggende, te mengen. Doch ik werd
in deze mijne rust niet gelaten. Toen zich stemmen begonnen te
verheffen van lij delijk v er z et, van vijandigen, tegen den
Koning in den grond niet veel minder dan tegen zijn ministers
sterer,
den schoonen brief van Da Costa aan Gr o en ivnan
Pr, (Bri eV e n" I, bl. 148-150), vooral deze woorden : „Eergisteren zag ik d e Clercq
ontslapen. Zijn uitzicht is als verjongd en als speak zijn bleek en liefelijk
gelaat : „I k ben verlo st en b e y r ij d .... Caroline (mevrouw de Clerc qBois sevai n) is aandoenlijk kalm, present, onderworpen. Gerrit (de liberale
en schrandere oudste zoon) is onder de diep getroffen kinderen wel niet de
min st geschokte."
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gerichten, stelselmatigen wederstand, toen voelde ik mij, hoe
ik er ook tegen worstelde, onwederstaanlijk gedrongen een
woord te spreken. Ik wilde slechts een hooger beginsel in het
midden brengen ; — de vraag voorstellen en beantwoorden :
„Wat zegt Gods Woord? hoe staat men in deze zaak voor Hem ?" 1)
Da Costa had iets te zeggen over de wet van Leening of
Heffing en besloot, eenvoudig en grootsch, een persoonlijk adres
aan den Koning te richten. Dit adres is gedagteekend 6 Maart
1844 2) en begint aldus :
„Sire!
„In een oogenblik van algemeen gespannen verwachting als
het tegenwoordige, zij het een ampteloos, maar innig verknocht
Onderdaan geoorloofd, onder opzien tot den Koning aller
Koningen, Uwe Majesteit te naderen met de vrijmoedige uiting
eener gedachte, die in deze oogenblikken geheel zijn hart vervult.''
Dan gaat hij voort aan te toonen :
dat de verdeeldheid der natie over het Wetsvoorstel van
Leening of Heffing groot is ;
dat hij bereid is de wet, mocht zij tot stand komen, met
mond en pen en invloed, waar het behoort, voor te staan;
dat het wetsvoorstel tot Heffing eener buitengewone belasting
der Natie pijnlijk is;
dat alle welgezinden hunne hoop vestigen op eene vrijwillige
Leening;
dat hij hoopt, dat de Koning zich verlaten zal op de loyauteit
der Natie, om zonder dreiging met eene gedwongen Heffing
door eene zuivere Leening tot Lage Rente het land in dezen
nood te helpen redden;
dat Zijne Majesteit het initiatief moge nemen, om de tien
miljoen door Koning Willem I voorwaardelijk beloofd, buiten
die voorwaarde aan de vrijwillige Leening toe te staan ;
dat de harten der natie in de alvermogende hand van God
zijn, dat het alleen aankomt op Geloof in Hem!
En dan eindigt het adres met deze woorden:
„Verwerp het denkbeeld en veroordeel mijne stoutheid, zoo
1) „Brieven v. Mr. I. da Costa" I (1872), bl. 162.
2) Eene copie, eigenhandig door den Dichter geschreven, werd mij door de
goedheid van Mr. Abraham da Costa ten gebruike verleend.
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het zijn moet, mijn Vorst ! maar verwerp het niet, zonder het,
al ware het slechts een oogenblik nagedacht te hebben aan de
voeten van Hem, die U zoo dikwerf in het uur des gevaars of
der beslissing op het slagveld, het rechte oogenblik en het punt
van redding en overwinning gaf in te zien.
„Leening zonder heffing! beroep op de natie, z u i v e r v r ijw illige medewerking, zonder eenige dreiging der belasting in
de verte tot steun ! zij op dit oogenblik de leus, Uwen Koninklijken Edelmoed waardig, — voor de natie bezielend, — voor het
Vaderland reddend, — voor alle kwaadwilligheid verpletterend."
De nobele strekking van dit adres moest een ridderlijk Vorst
als Willem II treffen. Da Co s t a had den moed zich tot den
Koning te wenden, omdat hij reeds een bewijs van zijne genegenheid had ontvangen. Hij was tot Ridder der orde van den
Nederlandschen Leeuw benoemd , hij meende dus te mogen spreken.
De Minister Van Hall koesterde hetzelfde denkbeeld als
Da Cost a, en nam vooreerst de proef met de Leening. De
dichter greep terstond weder naar de pen, orn met een vlugschrift zijne landgenooten tot deelneming in de vrijwillige leening
aan te vuren. Het is dit beroemde vlugschrift onder den titel :
„Landgenooten! met het oog op God, blijft Nederlanders, en vereenigd. Een woord bij gelegenheid
der Wet v an Leening of Heffing" I), dat grooten invloed
oefende op den uitslag der zaak.
Da Costa was verontwaardigd, omdat door edelen en rijken
des Lands adressen aan de Kamers der Staten-Generaal waren
gericht, dreigende met „l ij d elij ke geho or zaamh eid, dat is,
weigering van vrijwillige medewerking, dat is, in kracht en
erkende bedoeling, 1 ij d el ij k v er z e t." Hij beroept zich op het
groote beginsel, dat de Staat in gevaar is, en de Staat, voegt
hij er bij, dat zijn wij alien. Wanneer de Edelen en Rijken
des lands in lij d e l ij k verzet komen, dan zal het arme yolk
daar een sein tot werkdadig verzet in vinden." „Denkt men
er wel aan, dat men dus sprekende en handelende, ZONDIGT
tegen God?" — vraagt hij. En „daar is geen aanneming
des persoons bij H e m." Met den hoogsten eenvoud en
oprechtheid eindigt hij zijn edel pleidooi voor het vaderland:
1) Leiden, S. & J. L uch tin an s, 1844. 8vo.
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„Ik heb gesproken in een tijdgewicht, waarbij niemand onverschillig kan blijven, uit mijne overtuiging, uit mijn hart. Die
mij ke p t, weet, dat ik Konings- en Oranjegezind ben met geheel
mijne overtuiging, maar dat ik aan niemand het recht toeken
mij om wat geschrift of gevoelen het zij, of op de ministerieele
of op de oppositiebank te plaatsen. Man van letteren en verder
ampteloOs, zocht ik nooit de gunst noch van Regeering, noch
van Volk. Vriend van mijn vaderland, en, wat ik bovenal en
in alles verlang te zijn, Christen, bedoelde ik ook in dit geschrift
het belang alleen van dat Vaderland, aan hetwelk mijne Vaderen
en ik op velerlei wijze verplicht en verbonden zijn, — het recht
van tusschenkomst, ook in alle nationale aangelegenheden, van
mijnen God, die een Heer der Heeren, en een Koning der
Koningen is" T). .
De Minister Van Hall, omstreeks het midden van Maart te
Amsterdam vertoevend, was zoozeer ingenomen met dit vlugschrift,
dat hij Da Costa persoonlijk wilde komen bedanken. Toen
dit mislukte, schreef hij hem den volgenden brief:
Amsterdam, 17 Maart 1844.
„Ik had gehoopt, Veelgeacht Vriend ! U in persoon te komen
„zien. Daarin teleurgesteld, vat ik de pen op, om U namens
„het Vaderland hartelijk dank te zeggen voor de uitmuntende
„opwekking aan onze Natie.
„God zegene ons alter pogingen tot behoud van alien ! Ik
„heb 200 exemplaren voor mij ontboden en doen rondzenden.
„Vale et amare perge
t. t.
VAN HALL. " 2)

Weldra ondervond Da Costa, dat zijn vlugschrift van vele
zij den werd goedgekeurd. In een brief aan zijn vriend
Capadose 3) verhaalt hij (28 Maart 1844), dat hij vele „brieven
en visites" bij deze gelegenheid ontvangen had. Hij voegt er
bij : „Intusschen verwacht en hoop ik, dat het daarbij blijven
1) „L andg en oot en" ... enz., blz. 22, 23.
2) Onuitgegeve n. Door de welwillendheid van Mr. A. da Costa mij
ter beschikking gesteld.
3) 0 nuitgege v e n. Mij vriendelijk ten gebruike gegeven door Mr. A.
da Costa.
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moge. Ik gevoel geen roeping hoegenaamd, om van carriere
te veranderen, en zoude er in alien geval voor schrikken, indien
een woord, dat ik, in den naam en, ik vertrouw, op last van
onzen Heer, geschreven heb, beloond zou worden, door eenige
gunste, hetzij eer of voordeel van wege de Regeering."
Verder bericht Da Costa aan C a p a d o s e, dat hij te Amsterdam
eene ontmoeting gehad heeft met Koning Willem II. Door
tusschenkomst van „onzen" Mackay had hij een exemplaar
van zijn woord bij gelegenheid der Wet van Leening
of Heffing den Koning aangeboden. Het Instituut had aan
den Koning bij zijn bezoek te Amsterdam audientie gevraagd,
die door misverstand niet plaats greep. Maar Da Cost a,
Voorzitter der tweede klasse, ontving eene uitnoodiging om ten
paleize aan te zitten aan den koninklijken disch.
Hij zegt er het volgende van : „Als ik mij in het paleis beyond
omstreeks vijf ure, zeide mij de kamerheer Taats, dat Z. M.
mij nog voor den eten alleen wilde spreken. Ik werd dien. Nu werd ik
tengevolge aangemeld en dadelijk binnengeleid
geheel alleen ontfangen
Ziehier eenige hoofdtrekken van
het gesprek .... Het heeft zeker boven de 35 minuten in alles
geduurd . Het ging van het begin tot het einde over hoog
ernstige onderwerpen : de Godsdienst en de omstandigheden des
Vaderlands. Z. M. begon met mij te bedanken voor het Hem
(van) mijnentwege door den beer Mackay overhandigd Woord
aan de natie en feliciteerde mij daardoor mede te werken aan
het welgelukken der wet. Ik antwoordde, dat ik gedaan had
hetgeen ik gevoeld had mijn Christen burgerplicht te zijn. Maar
mag ik vragen of Z. M. ook mijn schriftelijk adres ontfangen
en ingezien heeft? Ik had hoogelijk gewenscht, dat de zaak den
daarin voorgestelden weg hadde kunnen gaan ? De Koning : „Die
weg ware goed geweest, indien alle menschen dachten zooals
gij, maar dat is in de realiteit het geval niet ." Ik nam de
vrijheid bij herhaling te waarschuwen tegen ingebeelde rust,
wanneer de Leening eens wel gelukken mocht. Niets naar mijn
oordeel zou dan vooral gevaarlijker zijn, dan een bloot materieel
conservative richting van de zijde van het Gouvernement; —
niets ongelukkiger dan van geene herziening of hervorming te
willen hooren, wanneer men eenmaal met betrekking tot de
financien geholpen mocht zijn. Ik prees daarentegen een Christelijkmonarchaal-liberaal beginsel aan. 's Konings woorden droegen
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bij deze quaestie alle blijken van gezond oordeel en een juist
en scherpzinnig inzicht."
Dit nog onuitgegeven gesprek van een wijdvermaarden Vorst
met een beroemden Dichter, zoo trouw door hem zelven beschreven, is eene gewichtige aanwinst voor de geschiedenis van
ons vaderland en van onze nationale letteren. Zeer karakteristiek
blijkt bier het onderscheid tusschen Da Costa van 1823 en Da
Costa van 1844, tusschen den anti-revolutionnairen Gr o en van
Pr ins t er er en den Christelijk-Monarchaal-liberalen Da Costa 1).
Koning Willem II heeft later dikwijls met Da Costa gesproken, als hij Amsterdam bezocht. Hij heeft den vrijmoedigen,
ernstigen man gehoord zonder hem in de rede to vallen, en
duidelijk getoond, dat hij met ontroering naar zijne waarschuwende
woorden luisterde 2).
Dat de leening slaagde, dat Willem I I, niet alleen de tien
miljoen, door zijn vader beloofd, maar ook uit eigen middelen
meer dan twee miljoen bijdroeg, is algemeen bekend.
Da Cos ta had reden tot tevredenheid. Zijne oprechte taal
had ingang gevonden. Hij verkeerde in het laatst van Maart
en het begin van April 1844 in zeer opgewekte stemming. Aan
het slot van zijn merkwaardigen brief aan C a p a d o s e zegt hij:
„Gelijk ik u zeide, ik zit van alle kanten in drukte, onder
anderen wegens de beide vergaderingen van het Instituut (9 en
io April), die ik niet alleen presideeren moet, zoo de Heer wil,
maar in een van welke ik nog (daar niemand antlers er zich
toe liet bewegen) het v e r s lezen moet" 3).
„Het ver s" — zooals het in het Instituut heette — was
ditmaal Da Costa's lied: „Aan Nederland in de lente
van 18 4 4", een jubelende danktoon over de redding des vaderlands uit financieelen nood, aanheffend:
,,Hooge wateren, zijn, 6 Neerland ! dikwerf over u gegaan —"

1) Groen van Prinsterer heeft den brief aan Capadose in handen
gehad, en niet opgenomen in de uitgaaf der Brieven. Op de eerste pagina
heeft hij met potlood gesehreven : „N i e t o p n e m e n."
2) Mondelinge mededeeling van Mr. A. d a Costa.
3) Aan Groen schrijft hij (31 Maart 1844), dat hij „h et ver s" heeft op
zich moeten nemen. „God gene mij iets in het hart, dat tot de harten mag
komen ook aldaar, tot eer van zijnen naam, en naar de behoefte van velen."
Brieven I, bl. 158. — Deze vrome wensch is schitterend vervuld.
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eindigend met de onweerstaanbare, alles medesleepende hymne,
als echo van Bekker's Rhijnlied :
„Zij zullen het niet hebben
,,ons oude Nederland !
„Het bleef bij alle ellenden,
„Gods en der Vaadren panel !
„Zij zullen het niet hebben
„de goden van den ti,..jd !
„Niet om h u n erf te wezen,
„heeft God het ons bevrijd !" 1)

Vaderlandsliefde, godsdienst, geestdrift hadden te zamen nooit
schooner triomf gevierd dan met dit lied. Men moge zoo ver
van den dichter staan, als men wil, toch grijpt hij u in het
hart, sleept hij u mee naar zijn wil, doet hij u huiveren van
ontroering, „met die gloeiende coupletten, die in staat zijn om
de steenen te doen spreken" 2).
Da Costa zond een afdruk van dit gedicht aan den Minister Van Hall, en ontving het volgende antwoord:
's Hage, 22 April 1844.
„Veel geacht Vriend!
„Gisteren op het punt van mijn vertrek naar herwaarts
„staande ontving ik uw aangenaam lettergeschenk en welwil„lenden brief. Voor beiden zeg ik u hartelijk dank.
„Ook op mij heeft het vaars den indruk gemaakt, welke(n)
„zoo velen, Gode zij dank ! daarvan hebben ondervonden, en
„welke(n) de Dichter moet wenschen.
„Ofschoon ik geene opwekking behoefde, om nederig en God„vreezend te blijven, ben ik U echter zeer dankbaar voor het„geen daaromtrent in uwen brief gezegd wordt. Nimmer heb ik
„weer, dan sedert mijne verheffing de behoefte aan Gods hulp
„en bijstand, de ongenoegzaamheid van het menschelijk ver„stand gevoeld . . . . .
„God sterke U op de eervolle en nuttige loopbaan, welke
1) „Kompl. Dich tw.” III. bl. 105.
2) Woorden van Tiel e, t. a. pl. bl. 107. Ook A. Pierson heeft deze
hymne geprezen.

1.:)6

ISAAC DA COSTA.

„ook gij afloopt! Zoo er iets is, waarmede ik U verpligten kan,
„wensch ik het te mogen weten.
„Vale et amare perge
t. t.
VAN HALL "

I).

Juist deze laatste woorden, hoe welwillend ook bedoeld, maakten geen indruk op den dichter. Hij wilde geen loon voor zijne
vaderlandslievende daad. Hij was tevreden met het bewustzijn
den Koning, den Minister, en der goede zaak aan zich te hebben verplicht, Men bedenke, dat de Minister Van Hall door
het welslagen van zijne Leeningswet, op dat oogenblik de invloedrijkste man in Nederland was, dat de woorden: „Zoo er jets
is, waarmee ik u verplichten kan, wensch ik het te
mogen w et en'', voor Da Costa schitterende vooruitzichten
openden.
Hem beloonde zijn geweten — en ...... een handdruk van
Willem II 2).
Doch ook pijnlijke herinneringen zou het jaar 1844 nalaten.
Zijn vriend J. Bosscha schreef hem, 2 1 Augustus 1844, om
een bijzonder onderhoud. Doch reeds den 23 Augustus meldde
deze hem schriftelijk, wat hij te zeggen had 3). B o s s c h a
wilde zich van een gedeelte zijner professorale werkzaamheden
aan het Athenaeum ontdoen , hij wenschte van de collegian in
Grieksche en Latijnsche Litteratuur ontslagen te worden, en Da
Cos ta daarmee belast te zien als buitengewoon hoogleeraar.
Dit plan was, na overleg met Prof. D. J. van L e n n e p 4); en
na goedkeuring van den Staatsraad Mr. M. C. van Ha 11, President-Curator van het Athenaeum 5), opgemaakt. Da Costa
1) Onuitgegev e n. Door de goedheid van Mr. A. da Co s t a mij ter
hand gesteld.
2) Zooals verhaald wordt door Prof. J. Bo s s c h a, „H et l e v en van
Will em I I" (Amst. C. M. van G o g h, 1852, bl. 660) : „Isaac da Costa, in
een vlugschrift aan zijne Landgenooten, sprak in den dichtergloed van zijn
proza over de bedreiging door Edelen en Rijken gedaan het anathema nit op
gezag van de Schrift des Nieuwen Testaments : en de vrucht van zijn arbeid
was veler betere gezindheid, en zijn loon — een handdruk zijns Konings," —
Da C o s t a was zeer bevriend met B o s s c h a en begroette hem met een vers
op zijn bruiloft, 10 Juli 1844.
3) „Brieven", I, bl. 173, 174.
4) ,,Brieven", I, bl. 174.
5) Koenen, t. a. pl., bl. 340.
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had veel smaak in dit voorstel. De Curatoren toonden zich
gunstig — en toch is er niets van gekomen.
Bij het collegie van Burgemeester en Wethouders kwam een
naamloos schrijven in, zonder dagteekening, met het postmerk
Haarlem, — door velen destijds toegeschreven aan den predikant Wildschut te Amsterdam — welk schrijven waarschuwde
tegen Da Costa's leerstellingen, die allicht tot „onverdraagzaamheid, sectegeest, mysticisme, partijwoede" konden
leiden. Hoewel naamloos, vond dat bezwaarschrift i) steun in
Burgemeesterskamer. En het hielp niet, dat 18 November 1844
een tegen-adres 2) werd ingediend, onderteekend door zes-envijftig achtbare Amsterdammers — waaronder : D. J. v a n
Lennep, S. Ipz. Wiselius, D. J. A. Arntzenius, P. J.
Teding van Berkhout, Gerrit de Clercq en J. W.
Tydeman — geene voordracht is aan den Gemeenteraad gedaan.

X.
. Het laatste deel van D a Co s ta' s openbaar en letterkundig
leven (1845-1860) kenmerkte zich door steeds stijgende dichterlijke kracht. Zijne voordrachten over de Boeken des Oudenen Nieuwen Testaments, zoo goed als over geschiedkundige en
letterkundige stoffen, vonden in en buiten Amsterdam altijd een
zeer belangstellend gehoor. Van 1852 tot 186o was hij Bestuurder en voorganger van het Seminarium der Vrije Schotsche
Kerk, gedurende de laatste jaren \T6& 1860 gevestigd in den
voormaligen Franschen Schouwburg op de Erwtenmarkt tegenover den Kloveniersburgwal. Ook deze bijzonderheid was voor
den prikkelbaren Da Co s t a iets zeer heugelijks.
Het Seminarium der vrije Schotsche Kerk stond destijds
tegenover de Academische instellingen van theologisch onderwijs eenigszins zooals thans de Vrije Universiteit staat tegenover
de Rijks-Universiteiten. Da Costa poogde er met onvermoeiden ijver en vlammende geestdrift leerlingen te vormen. Zeer
gematigde en verstandige vrienden hebben het niet verborgen,
dat hij bij dit werk in zijne „polemiek tegen den heerschenden
1)
2)

Opgenomen onder de Bij lagen tot de Br i eve n, I, p. 197-201.
Aldaar, p. 202-203.
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geest" aan „zekere bitterheid" toegaf, I) die „aan de vruchten
van zijn geloofsijver en aan zijn uitgebreiden invloed meer nadeelig
dan bevorderlijk is geweest." Daarbij kwam, dat hij zijne „chiliastische beginselen — Israel en zijne toekomst tegenover Nederland — wat te uitsluitend op den voorgrond stelde." 2) Zijne
polemiek werd daarbij wel eens personeel — hij kon niet anders,
hij achtte het eene lafheid niet met open vizier tegen levende
personen te strijden, en vond het kunstmatig onderscheid tusschen
personen en zaken eene „abstractie, eene fictie, door de lafheid
onzer dagen ingevoerd." 3)
Het zal billijk zijn hierbij te denken aan de teleurstellingen,
die hem hebben getroffen., Het mislukken der pogingen van
Bossc ha en D. J. van L en n ep, om hem het ambt van buitengewoon Hoogleeraar op te dragen, had hem geene enkele klacht
ontlokt. Grievender nog was voor hem hetgeen in 1851 en 1855
geschiedde bij de opheffing van het Koninklijk Nederlandsch
Instituut en de instelling van de Koninklijke Academie van Wetenschappen door de Ministers Thorbecke en Van R e en en.
In 1851 was het Instituut gevallen en de Academie daarvoor
in de plaats gekomen. Door Thorbecke werden toen „onmiddellijk en in eene eerste plaats al de leden der I ste klasse van
het vernietigde lichaam benoemd in het nieuwe" 4). Zoo werd
de afdeeling voor Natuurwetenschappen gevormd. Eerst bij besluit
van 22 Februari 1855 werd eene afdeeling voor Taal, Letterkunde
en Wijsbegeerte ingesteld door den minister V a n R een e n. De
Regeering benoemde daarbij een deel der leden, het aan dezen
overlatende er de overigen bij te kiezen. Onder de door de
Regeering benoemde leden bevonden zich noch Da C o s t a
noch Thorbecke.
Pijnlijk getroffen uit de dichter zijn leedwezen in een brief
aan Groen van Prinsterer 5): „Ik verneem, dat men
aan geene Dichters, qua tales, eene plaats wil toekennen in
de Nieuwe Academie . . . Wat vonnis ! Ik geloof, dat noch het
beschaafde Frankrijk, noch het barbaarsche Rusland het zouden onderschrijven. Arme Dichters ! Wees Milton of Goethe;
1)
2)
3)
4)
5)

Koenen, t. a. pl., bl. 342.
Koenen, t. a. pl.
Koenen, t. a. pl., bl. 343.
„B ri ev e n", II, bl. 343.
„B riev e n", II, bl. 346.
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gij vindt nergens eene plaats van eer in ons Nederland! Als
dichters hebt gij het radicaal niet, en hebt Gij u met eenig
ander yak bezig gehouden, gij zijt bloot dilettanten, geen mannen van het vak." (27 Februari 1855).
Hoe pijnlijk deze klacht ook nog heden in onze ooren klinken moge, men bedenke daarbij, dat in Thorbecke's „Academie van Wetenschappen" inderdaad geene plaats voor
dichters was. Elk denkbeeld aan eene „Academie fra ncais e" was hier onbruikbaar. Louter mannen van wetenschap
moesten gekozen worden. En Da Costa vleide zich te vergeefs,
dat men hem als godgeleerde of geschiedkundige zou kunnen
benoemen.
Toen de tweede afdeeling der Academie van Wetenschappen
tot de haar opgedragen keuzen overging, werd Da Costa
opnieuw voorbijgegaan, maar G roen van P rin s ter er benoemd
08 Maart 1855). Deze handelde als een verknocht vriend, toen
hij de benoeming, waarop hij als man van wetenschap voile
aanspraak had, weigerde. Aan den Secretaris der tweede afdeeling van de Koninklijke Academie van Wetenschappen schreef
G r o en van P rinsterer: „In eene afdeeling voor taal-, letter-, geschiedkundige en wijsgeerige wetenschappen, beklaag ik
mij over het voorbijgaan van den genialen landgenoot, aan
wien, ook door zijne felste wederpartijders, de eer niet kan
worden betwist van, sedert 1821 tot op den huidigen dag, een
sieraad van onze letterkunde en poezy geweest te zijn, DA.
COSTA. Al ware het ook daarom alleen, zou ik mij het voorregt van het lidmaatschap der Akademie ontzeggen, liever dan
niet het meest ondubbelzinnige blijk te geven mijner smart over
hetgeen ik als partijdige en inzonderheid voor de eer der Natie
betreurenswaardige miskenning van zeldzame verdiensten beschouw" I).
Karaktervol en indrukwekkend is deze taal van Gr o en van
Prinsterer, mocht ook zijne opvatting van het wezen der
Academie van Wetenschappen niet aan alien behagen.
Intusschen had Da Cost a als lid van het Instituut van 1845
tot 1851 2) nog ijverig deel aan de werkzaamheden zijner
1) „B rieve n", II, bl. 368.
2) De Academie van Wetenschappen werd ingesteld 23 September 1851,
hare eerste openbare zitting gehouden 29 Januari 1853; en 22 Februari 1855
de afdeeling van Taal, Letterkunde, Geschiedenis en Wijsbegeerte ingesteld.
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klasse genomen. Nog Bens trad hij daar op met een zang des
tijds in 1848. Doch aan dit kunstwerk mag niet gedacht worden, voordat er geweten is op een anderen tijdzang in 1847 in.
de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen (r3 December 1847) voorgedragen, onder den titel:
„Wachter wat is er van den Nacht"? 1) Het laatst had
Da Costa in 1821 voor de leden der Maatschappij gesproken.
Nu trad hij voor een geheel nieuw geslacht op, en gaf vooraf
in proza eene kleine toelichting tot zijn gedacht, waaruit wederom bleek, dat de poezie voor hem middel was. Hij wil zijne
verzen „niet voor de rechtbank, blootelijk van den dichterlijken
smaak, maar voor die van het Christelijk geweten" brengen.
Op de vraag:
„Wat is er van den nacht,
„o Wachter ! welk een dag wordt aan de kim verwacht!"

wordt een scherp oordeel uitgesproken over den geest des tijds
over de poezie des tijds, over de staatkunde des tijds. Pers
en dagbladen worden niet gespaard :
„dagblaAn, uitgeleerd in waarheidschijn of lastring,
„hun feuilleton gericht op zede- en zielsverbastring ;"

en de wijsbegeerte, vooral de Duitsche, streng gevonnist. Maar
verwonderlijk was hier vooral de scherpe, doordringende blik
op de toekomst. De Februari-Revolutie, de schudding van geheel
Europa wordt voorspeld ; zelfs het aanstaande tweede Keizerrijk
schijnt den dichter reeds voor den geest te schemeren. Het slot,
in den stiji van Jesaia en de Apocalyp s, geeft het oude
lievelingsdenkbeeld van den dichter:
„Een nieuw Jeruzalem gaat van den Hemel dalen !"

In zijn gesprek met Koning Willem II zeide Da Cost a,
dat hij alles las, wat zijne tegenpartij schreef. Uit „Wachter,
wat is er van den N a c h t ?" blijkt de veelomvattende kennis
en belezenheid van den man, die meer nog dan andere geletterden in staat was alles te lezen, daar hij een geheel leven in
de studeerkamer doorbracht, daar hij als ambteloos burger alleen
1) „K o m p I. Dicht w." III, bl. 157-174.
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in het openbaar verscheen, wanneer eene trouwe schaar van
hoorders en hoorderessen op hem wachtte.
De gebeurtenissen van Februari en Maart 1848 moesten den
prikkelbaren dichter diep in het hart tasten. Zijne voorspellingen waren uitgekomen. Het jaar 1848 lokte zijne verbeelding
terug, twee eeuwen vroeger, tot 1648, en uit de vergelijking dezer
beide indrukwekkende historische oogenbiikken sproot zijn nieuwe
zang des tijds: „I 6 4 8 en 18 4 8", voorgedragen in de openbare
vergadering van de tweede klasse van het Instituut, 25 April 1848.
„In d' orkaan van Februari
werd gebluscht de Juli-zon !
„en daar rezen nieuwe tijden
en een nieuw Euroop begon" 1).

De tegenstelling van het vredejaar der zeventiende, met het
omwentelingsjaar der negentiende eeuw alzoo inleidende, baant
zich de zanger een breeden weg tot dichterlijke, historische
bespiegeling. Wat echter in het oog moest vallen, wat als een
noodlottig feit naar de denkwiize van Da Costa op den voorgrond treedt, is dit eerie — de nieuwe tijden, het nieuw Europa,
zijn Beene betere tijden, Been beter Europa. De triomf van den
geest des tijds in de gebeurtenissen van 1848, ook in Nederland,
vernietigde de hoop, die hij sines 1844 koesterde. Juist deze
overtuiging, die evenwel maar noode door Da Costa beleden
werd, moest hem tot overdrijving en heftigheid bewegen. Om in
1848 zoo mogelijk nog indruk to makes op de openbare meening,
die dageliiks meer en hooger vrijzinnige eischen stelde, gaf hij
weder een vlugschrift uit, onder den titel: „H et oogenblik.
Een woord over het ontwerp van Grondwetsherzienin g." Hij sprak het daar als zijne overtuiging uit, dat hij
met de voorgenomen grondwetsherziening instemt op drie hoofdpunten : Rechtstreeksche Verkiezingen, Vrijheid van
Godsdienst, Vrijheid van Onderwijs 2) onder voorbehoud, dat de geest der herziening zij positief Chris tel ij k,
Monarchaal en Oranjegezind, opdat de ware liberale
beginselen mogen overwinnen, terwij1 hij nogmaals herhaalt zijne
verzen van 184.:
1)
2)

o pl. Di eht w." III, bl. 181.
„Hett oogenbli k," . . . . bl. 10-13.
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„Neen ! geen Grondwet zal behouden, hoe vergood of weer vertreen,
„Zoo geen raad bij God gezocht wordt, met verneedring en gebeen.
„Vruchtloos antlers elke Grondwet. 't Blijft een levenloos papier,
„Speelbal, (Mar, van ijdle vonden, bron van nienwe driften, hier" 1).

Zeer opmerkelijk was het oordeel van den uiterst scherpzinnigen
G r o en van Prins te r e r, toen hij het vlugschrift gelezen had:
„Ik verwijt eenigszins aan uw voor het overige zoo gewichtig
boekske, wat ik aan uw vers van 1844 verweet : ill u sie! „Zij
z ul len ons niet hebben, de Goden van deez' tijd!" En zie
zij hadden ons al!" 2)
Zij hadden ons al!
Hoe grievend zal de teleurstelling voor den armen dichter
met zijne geprikkelde verbeelding en wild bruischende hevigheid
geweest zijn, toen hij deze kalme, verpletterende woorden van
zijn besten, helderzienden vriend moest lezen ! Geen wonder, dat
juist in de laatste jaren van zijn leven Da Costa's stemming
Diet altijd van de zachtmoedigste was. Daarbij kwam de dood
van Koning Willem II (17 Maart 1849), van wiens edelmoedig
beleid hij nog zooveel gehoopt had voor zijne zaak. De lijkzang
„Rouw en t r o u w" drukt het diep leedgevoel van den dichter
voortreffelijk uit:
„De dag der smart is aangebroken ;
„gesproken heeft der heeren Heer !
„Wij krommen 't hart, van leed doorstoken,
„wij buigen 't hoofd verslagen neer" 3)

Zoo werkte alles merle, om Da Costa hoe langer hoe meer
te doen verlangen naar wat hij „de heerlijke wederkomst van
Christus op den troon van David" noemde. Het oude
Joodsche bloed begon feller te bruisen naarmate de ouderdom
naderde en de teleurstellingen verrneerderden.
Hij verdiepte zich geheel in de geschiedenis van Israel, en
vormde een zeer groot plan : een epos o v e r Israel, van het
begin tot het einde, „zooals LAMARTINE en VICTOR HUGO het
ontwerp gevormd (hadden), um de Geschiedenis der Menschheid
en hare toekomstige ontknoping
te bezingen" 4). Het eind
1)
2)

3)
4)

„Kompl. Dichtw." III, bl. 104.
„B rieve n" .. I. M. 320.
„Kompl. Dichtw." III, bl. 229.
K oene n, t. a. pl. bl. 346.
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zou dan natuurlijk zijn „de wederkomst van ELIA, als een tweeden
JOHANNES DEN DOOPER en de Parusie van den grooten DAVIDSzoon, den hoogeren SALOMO, besloten zijn geworden, wiens verschijning door de schildering der ten toppunt gevoerde verwikkeling van al de aardsche en menschelijke toestanden in elk
der werelddeelen moest worden voorafgegaan." 1)
Er is van dit reusachtig plan niets geworden!
Da Costa heeft de pen opgevat in dit tijdvak onder den
invloed van uitgevers, die hem voorstellen kwamen doen. Volgens
de wijsheid der hoogste keurmeesters in Nederland kan van zulk
werk nimmer iets goeds verwacht worden. De kunstenaar verbeide in stilte zijne bezieling ! Voorstellen van uitgevers aan te
nemen — schreef men in 1858 — leidt tot het voortbrengen
van doodgeboren vruchten.
Alzoo is de wijsheid der heeren. Da Costa evenwel bewees,
dat de wijsheid der heeren falen kan. Reeds in 1847 had hij
op verzoek van A. C. Kr us em a n voor den bekenden bundel
„Bij belsche v r o u w e n" zijn meesterstuk „Hagar" geschreven
en nu kwam dezelfde uitgever hem in 1854 voorstellen de uitgaaf
van B i l d e r d ij k's complete D i c ht w e r k e n, vereenigd met die
van 's Dichters -echtgenoot, en vergezeld door een levensbeschrijving, die onder den titel : „D'e M en s c h en de Di c h ter
Willem Bilderdijk" door Da Costa zou geschreven worden.
Tit vrome dankbaarheid voor den innig vereerden meester nam
hij de reuzentaak op zich, die onder medehulp van Mr. A. da
Costa hem ruim vier jaren bezighield.
Nog een ander uitgever, de heer J. J. van Br ed er o de te
Haarlem, kwam Da Costa voorstellen bij eene zeer middelmatige
steendrukplaat naar het schilderij van N. de Keyzer, voorstellende den Slag bij Nieuwpoort, een dichterlijk bijschrift te
geven. Omtrent de wording van dit gedicht zijn reeds allerbelangrijkste bijzonderheden bekend gemaakt door den uitgever
van Da Costa's complete werken, Johannes Petrus Hasebroek, even smaakvol als aangrijpend geschetst.
Wij weten, dat de dichter allengs meer en meer geestdrift
voor zijn onderwerp begon te koesteren; dat hij ernstige studien maakte, dat hij geheel opging in zijne stof en met eene
ongewone bezieling het gedicht voltooide; dat hij het bestemde
1) Koenen, t. a. p.
TEN BRINK. N.-N. Letteren.
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voor zijne gewone hoorders, die des Vrijdags in het Wapen van
Amsterdam op het Rusland hem plachten te volgen. De eerste
voordracht van dit nieuwe en laatste meesterstuk greep plaats op
Vrijdag 14 Januari 1859, des Dichters een-en-zestigsten verjaardag. Ter verhooging der feestelijkheid werden nog een vijftigtal
vrienden en kunstenaars genoodigd.
Da Costa begon met in proza aan te toonen, hoe hij
zijne stof had opgevat, waarom hij zekere bijzonderheden
in den gang van zijn heldenlied had ingelascht. Daarop hief
hij aan :
„Hoe zag in Nederland de zon zoo rood, de straten!
„zoo doodsch ! Kasteel en burcht van Edellien verlaten !
„der burgren voorhoofd bleek en klam, terwij1 de lucht
„van 't zwaaien van het zwaard, den val der bijlen zucht,
„de houtmijt riekt en rookt ...." 1)

Er is maar eene stem over „d e(n) Slag b y Nieuwpoort."
Zelfs voor hem, die de hoogste eischen stelde 2), bleven slechts
kleinigheden te laken bij den meest ondubbelzinnigen lof voor
het geheel. Da Cost a's oil' verture, de schildering van Nederlands lijden in 1567 onder het schrikbewind van Alba en der
Inquisitie, klinkt als ernstige orgelmuziek. Er is maar een lichtstraal, de geboorte van des Zwijgers tweeden zoon Maurits,
de held van Nieuwpoort. Wanneer de dichter voortgaat, na de
historische inleiding, met het verhaal van den veldslag aan te
grijpen, geeft hij een catalogue van helden als Ho m e r us; eenvoudig en groot. De worsteling zelve wordt met weinige - misschien te weinige — schitterende verzen geschilderd :
„Wat davrend moordmuzijk : geknal van karabijnen —
„gekletter van het staal, dat indringt of verplet,
„het pantser beukt en deukt, — geknetter van 't musket,
n waaronder 't schutgevaart uit zijn ontsloten kelen,
„nit zee, van strand, op 't veld, begonnen is te spelen
„of dondrend nit het zand, door Maurits kunst bevloerd,
„zijn grove basstem mengt. De waatren zijn ontroerd,
„en rijzend met den vloed bezetten en brengen
„de ruimten van het strand en worstelperk, en brengen
,,den strijd steeds dieper in het duin."

1)
2)

„Kompleete Dichtw." IV, bl. 119-145.
Cd. Busken Huet, „Nederlandsche Belletrie"(1876 h1.72--91.)
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Dan volgen de schilderingen van Brie groepen : de afgevaardigden der Staten te Ostende met Graaf Ernst Casimir biddend om de zegepraal ; de oudste noon des Zwijgers, P h i l i p s
Willem, te Brussel bij een kruisbeeld nedergeknield, smeekend
om de victorie voor zijn broeder de aartshertogin Isabella
Clara Eugenia de overwinning voorspellend van A 1 b er tus.
Met algemeene stemmen werd de episode van Philips
Willem als de schoonste aangewezen, waarbij nog de wensch
gevoegd werd, dat „voortaan in ons land geen bloemlezing van
nieuwere vaderlandsche poezie worde uitgegeven, waarin ook
niet een plaats gelaten zij voor dit bij uitnemendheid schoon
fragment" i). Maar het hoogst stijgt de dichter, wanneer hij
jubelend de overwinning, door de vermetelheid der Van B a 1 e n s
en der Baxen beslist, met zijn slotzang viert:
„Men zegt, dat op dien stond, by 't dondren der bazuinen,
„twee groote schaduwen gezien zijn op de duinen,
„de een, prinslijk van gestalte, en met de rechterhand
„geslagen op het hart, en die voor God en 't land
„door 't opgetogen oog zoo wel erkenbre wonde,
„terwijl de linker aan den halsvriend (A ldegond e,
„in zweem en zwier gelijk !) zich vasthield beider oog,
„met dankbren weemoed, dan geheven naar omhoog,
„dan weer omlaag gewend naar 't strand, en naar die velden,
„pas van het bloed doorweekt der Nederlandsche helden.
„'t Bazuingeschal, op eens, ging over in een lied
„dat de echo opving nit het roerend wolkverschiet :
„„Wilhelmus van Nassouwe
„ „was by van Duitschen bloed !
„,,Den Vaderland getrouwe
„ „bleef by tot in den doet !" "
„ „Bij leven en by sneven
„ „in God, zijn Heer, getroost,
„ „is Neerland nagebleven
„„zijn zegen — en zijn kroost !”

Eene zonderlinge, weldadige ontroering maakte zich van de
hoorders meester, toen zij voor het eerst dezen trotschen epischen slotzang mochten hooren. „D e Slag by N i e u wpoor t"
is het zuiverst episch kunstwerk van dezen dichter — zijn
laatste en zijn beste woord. Hier geen opzettelijk aandringen in
1) Busken Huet, t. a. pl. bl. 91.
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de richting van Profeten en Apocalyps, waardoor zijn voorlaatste tijdzang : „D e Chaos en het Licht" (185o) niet aan
ieder kan behagen ; bier eene vrije, zuiver historische schilderij
met verblindenden gloed van verven op het dock gebracht ;
bier een nationaal kunstjuweel met stervende hand aan zijn yolk
door den zegevierenden dichter vermaakt.
Wat de hoorders van 14 Januari 1859 betreft, niemand beter
dan Ha s e b r o e k kan zeggen, wat er omging in die harten.
„Moeielijk" — zegt hij 1) — „zou het zijn, de geestdrift der
hoorders van die voordracht te beschrijven. Gevoelde men, dat
men het stervenslied der zangzwaan hoorde ? Zeker moest ieder
wel gevoelen, dat hij bezig was de klanken van een lied op te
vangen, dat z66 schoon was als hij, bij den klimmenden opgang
van des dichters leeftijd, nauwelijks hopen kon er ooit weder
een van hem te zullen hooren. Ten minste, deze was mijn indruk;
en het was als uit het levendig gevoel daarvan, dat ik, door
enkele mijner naastbijzijnde vrienden opgewekt, om den dichter
bij het einde van zijn lied een woord van dankzegging toe te
brengen, aan die opwekking met liefde en geestdrift voldeed. 1k
begon met erkentelijk er op te wijzen, hoe Da Costa naar de
wijze der koningen zijn verjaardag vierde, minder door gaven
van anderen te ontvangen, dan aan anderen gaven te schenken;
ik bracht hem dank voor het waarlijk koninklijk en meer dan
koninklijk onthaal, ons door de aanbieding van zijn heerlijk
dichtstuk bereid . . .. Nog zie ik hoe hij die ontboezeming ontving . . .. steeds op zijn eenigszins verheven plaatse staande, v66r
het handschrift van zijn gedicht . . .. maar niet in de houding
van het „Ex e g i m o n u m en t u m !" niet met opgeheven hoofde
en stralenden blik — neen, veeleer het tegendeel ! in gebogen
gestalte, met een traan in het oog, totdat bij het einde hoofd
en oog zich opwaarts hief, maar om na een kort uitgestamelde
dankbetuiging aan mij en aan alien, dezen of dergelijken uitroep
uit te boezemen : „En thans de verdeeling van dezen avond
gemaakt — ons de beschaarndheid des aangezichts, Gode de
eer! Soli deo gloria!" "
Da Costa's laatste triumf was zeer nabij aan zijn verscheiden.
Als aan een onbewolkten hemel verduisterde de zon zijner dich1) „Ii o nip 1. Dicht w." IV, bl. 409.
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terlijke levenskracht in vollen gloed. Naar het lichaam heeft hij
nog vijf maanden pijnlijk geleden aan eene borstkwaal. Aandoenlijk is het te vernemen, dat hij ondanks de hevige benauwdheden, die hij maanden lang leed, helder van hoofd, warm van
gemoed bleef, steeds droomend den ouden Broom — de glorie
van het aanstaand Israel, als het nieuwe Sion van de Hemelen
zou komen dalen en de verheerlijkte Zoon van David zou regeeren.
Potgieter, die hem als trouw vriend bezocht, hoorde, sprekende
over de Joden, uit zijn mond de klacht: „Waar en wanneer
treft Ge die zwervers niet aan? in de tent van Alexander, in
het kamp van Napoleon, alom en altijd, maar ook altijd en
alom afgezonderd, altijd en alom Jood !" Zijn geest was bij zijn
ongeboren epos over Sion. Stervend klaagde hij nog over de
vernedering van Juda's leeuw. Po tgi eter was het, die hem
recht deed na zijn dood, in een aangrijpenden rouwzang die
er op wees, hoe weinig onderscheiding een man van zulke gaven
ten deel viel, die vroeg :
„Wat glans was uw sier in deez' gastvrije wallen,
„waar lag wel uw lusthof, aan Amstel of IJ?
„ach ! 't ridderlint moge u ten deel zijn gevallen,
„al 't overig ging uwen blikken voorNj ! —
„Een leerstoel voor u? 11, den leadsman der dwaling?
„Onz' jeugd, met vernuften tot meesters, uw buit!
„Het hof om te rusten, benoemd bij herhaling,
„voor wien niet al plaatse? slechts u sloot het uit."

In bitterheid des harten, zou deze dichter wellicht nog verder
gegaan zijn, maar hem heugt de blijmoedigheid van den lijder
in de worsteling met den dood. P o tg ieter had willen klagen :
„Wanneer ons de hemelsche glimlach niet heugde,
„waarmee hij, op 't leger der smarte gestrekt,
„slechts woorden verkondde van vrede en van vreugde,
„zijn leed met den mantel der liefde bedekt! ....
„Waarop van geen menschen miskenning hij klaagde,
„waarop hij een stervende martelaar scheen,
„die blij van zijn Heer en zijn Reiland gewaagde,
,,maar zegende wie hij het felst had bestreen !"

Isaac da Costa ontsliep den 2 8 sten April 186o en werd den
3den Mei van dat jaar in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, onder
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toevloed van tallooze vrienden en belangstellenden, ter ruste
gelegd in de nabijheid van Vo n del's graf.
In 1861 hebben zijne vrienden J. P H a sebr o ek, J. v an
Lennep, E. J. Potgieter, H. J. Schimmel, J. A. Alberdingk Thijm, L. Royer en Joh. C. Zimmerman een
verzoek gericht aan den kerkeraad der Nederlandsche Hervormde Gemeente, orn een bescheiden en eenvoudig monument to mogen plaatsen op zijn graf. De weleerwaarde en eerwaarde heeren hebben dit toegestaan 17 Mei 1861, maar uit
beweegreden van „hoogere" christelijke „staatkunde" hunne vergunning weer teruggetrokken, 24 October 1861.
Een eenvoudige zerk wijst nu zijne rustplaats tegenover V o nde 1 aan — maar het lied van zijne koninklijke harp ruischt
voort in Nederland!
Zal er dan geene tombe ter zijner herinnering gesticht worden?
Wie zou hier niet met Po t g i e ter antwoorden:
„Vernieuwing, herschepping bad hij uit den hoogen
op stoflijk, op zeedlijk, op geestlijk gebied:
„hoe 't stralen der waarheid zich kleure in onze oogen,
„elk onzer beleve in geweten zijn lied!
„Eerst dan, als die luister weerschijnt in den lande,
„eerst dan bij dat koor hem een tombe gesticht!"

WERKEN VAN ISAAC DA COSTA.

1812. (Eerste, later in druk verschenen, vers) : „Lof der Dichtkunst."
Voorgedragen in het letterkundig Genootschap : ,,Concordia crescimus."
Gedrukt in den bundel : „Zangen uit verscheiden leeftijd," Haarlem, A. C. Kruseman, 1847. kl, 8°.
Herdrukt in ,,Da Costa's Kompleete Dicbtwerken, uitgegeven door
J. P. Hasebroek."

1814. „De Verlossing van Nederland," Amsterdam. N. Budde,
later bij D. Groebe. 1814. 8°.
Tweede druk in „Zangen uit versch. leeft." (1847).
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."

1814. „De Dichter."
Voorgedragen in het letterkundig Genootschap : „Concordia crescimus."
Uitgegeven naar het door den heer D. Henriques de Castro gekocht
handschrift — vervat in eene verzameling van verhandelingen en
gedichten van „Concordia crescimus" — door J. P. H a s e b r o e k in
„Kompl. Dichtw."

1816. „De Perzen van E schyl u s." (met een gedicht als opdracht
aan Mr. W. 'Bilderdijk en Mr. D. J. van Lennep), Amsterdam, Den Hengst en Zoon, 1816. 8°.
Bij „De Perzen" werd in dezen eersten druk opgenomen : „Het
verhaal van den Bode nit Eschylus' Zeven tegen Thebe" — herdrukt
in de „Zangen van verscheiden leeftijd" (1847).

Tweede druk (der „Perzen") onder den titel : „Eschylus, Dramatische Dichtstukken, met eene proeve van overwerking". Haarlem, A. C. Kruseman, 1853. 8°.
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."

1818. „Bij het openbaar examen der Nederlandsche Portu-
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geesch-Israelitische arrnenschool" 15 Juli 1818. Amsterdam, 1818. 8°.
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."

1818. „Alphonsus I. Treurspel" (op eene Prijsuitschrijving der
tweede klasse van het Koninkl. Ned. Instituut I.). Amsterdam, P, den Hengst en Zoon, 1818. 8'.
Tweede druk, Haarlem, A. C. Kruseman, 1845. 2)
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."

1818. „Op het feest der verbroedering aan Leidens Hoogeschool, 21 November 1818. In „Gedichten ter gelegenheid van het verbroederingsfeest aan Leidens hoogeschool,
21 Nov. 1818." Leiden 1818. 8°.
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."

1818. „Specimen Academicum Inaugurale exhibens Observata
quaedam de Condictionibus." Lugduno-Batavorum, apud
Viduam M. Cijfveer J. fil. 1811. 4'. (Gepromoveerd 7 December 1818 te elf uur des voormiddags.)
1819. „Aan Bilderdijk bij het afsterven van zijn zoon Julius
Willem."
Opgenomen in: Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk,
op zijnen zeetocht overleden den XXV van Oogstmaand MDCCCXIX"
(door Mr. W. Bilderdijk, Vrouwe K. W. Bilderd k-S chweic kh ard t, Mr. S. Lz. Wise li us en Mr. Is. da Costa), Leiden, bij
L. Herdingh en Zoon, MDCCCXIX. 8°.
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."

1820. „Prometheus. Dramatisch Dichtstuk naar Eschylu s."
Amsterdam, P. den Hengst en Zoon, 1820. 8°. 3)
Bij „Prometheus" werd in den eersten druk opgenomen : „Cassandraas Voorzegging. Een fragment uit Eschylu s' Agamemnon" en
eene Ode : „Het Treurspel", beide van 1819 en beide herdrukt in
„Zangen van verscheiden leeftijd" (1847).
Tweede druk in „E schylu Dramatische Dichtstukken" (1853).
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."

1820. „Bij het openbaar examen der Nederlandsche PortugeeschIsraelitische Armenschool, 17 Mei 1820. Amsterdam 182o.8°.
Herdrukt in „Kompl.

1) Koene n, t. a. p. bl. 363.
2) Het eerst vertoond te Amsterdam, in 1845.
3) Hasebro ek („Kompl. Dichtwerken van Da Cost a" IV, bl. 197) zegt,
dat „Prometheus" in 1819 verscheen. Het exemplaar, aanwezig in de boekerij
der Maatschappij van Ned. Lett. draagt als jaarcijfer het getal 1820.
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1821. „Specimen Academicum Inaugurale exhibens Positiones
quasdam ad philosophiam theoreticam pertinentes." Lugd.
Batay . apud Viduam M. Cyfveer, J, fil. 1821. 4°.
(Gepromoveerd 21 Juni 1821, to 10 uur des voordenmiddags.)

„Poezy." Twee deelen. Leiden bij L. Herdingh en
Zoon, 1821, [822. 8°.

1821-1822.

Bij ieder deel is eene afzonderlijke voorrede.
Tweede druk, met nieuwe rangschikking van den auteur en nieuw
„Voorbericht," geteekend September 1847. Haarlem, A. C. Kruseman,
1847, 12°.
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."

1822. „Aan alle Christenen" (proza), Amsterdam, P. den Hengst
en Zoon, 1822. 8°.
1823. „Bezwaren tegen den geest der eeuw." Te Leiden bij L.
Herdingh en Zoon, MDCCCXXIII. 8°.
Onder het motto: „Want wy en hebben den strijt niet tegen vleesch
„ende bloet, maer tegen de Overheden, tegen de Machten, tegen de
„Geweldthebbers der wereld, der duysternisse deser eeuwe, tegen de
„geestelicke boosheden in de lucht."

1824. „De Sadduceen" (proza), met een gedicht aan Dr. A. Capadose. Leiden, L. Herdingh en Zoon, 1824. 8°.
1824. Inlichtingen omtrent het karakter van Prins Maurits van
Nassau." le stuk. Rotterdam, J. Pippijn, 1824. 8°.
Met een gedicht aan W. Bilderdijk.

1825. Ophelderingen aangaande de regtspleging van Johan van
Oldenbarneveld." 2e stuk. Rotterdam, J. Pippijn, 1825. 8°.
1825. „Geestelijke Wapenkreet" (proza), met een gedicht onder
denzelfden titel. Rotterdam, J. Pippijn, 1825. 8°.
1826. „Dichterlijke Krijgsmuziek" Amsterdam, J. H. den Ouden,
1826. 8°.
Tweede druk, Haarlem, A. C. Kruseman, 1845. 8°.
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."

1826. „God met ons, Hymne." Amsterdam, J. H. den Ouden,
1826. 8°.
Tweede druk, vereenigd met een dichtstuk, getiteld : „Zit aan mijne
rechterhand" en onder den titel : „Lijden en Heerlijkheid, twee
hymnen." Amsterdam, G. W. Tielkemeijer, 1848.
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."
De tweede druk is opgedragen aan Nicolaas Beets.

1826. „Aan Nederland" (proza). Amsterdam, J. H. den Ouden,
1826. 8°.
1827. „Voorlezingen over de Handelingen der Apostelen."
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Amsterdam, J. H. den Ouden, 1827, gr. 8°. (3 deelen).
1828. „Aan Ds. L. H. Bahler," (Leeraar bij de Waalsch-Hervormde Gemeente to Zwolle);
Dit gedicht werd geplaatst v6Or eene leerrede van Ds. B ähle r,
getiteld : „De Kleine Wolk naar aanleiding van I Kon. XVIII."
Zwolle, 1828.

1828. „Feestliederen." Amsterdam, J. H. den Ouden, 1828. gr. 8°.
Tweede druk : Amsterdam, G. W. Tielkemeijer, 1846, gr. 8°.
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."

1829. „Kerst- en Nieuwjaars-Intreezangen." Amsterdam, J. H.
den Ouden, 1829. gr. 8°.
Tweede druk : Haarlem, A. C. Kruseman, 1858.
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."

1829. „Antwoord aan den heer J. G. le Sage ten Broek." Amsterdam. J. H. den Ouden, 1829. gr. 8°.
1831. „Ontwerp van Voorlezingen over Vaderlandsche Geschiedenis en Taal." Amsterdam, J. H. den Ouden, 1831. 8°.
1832. „Slotrede eener Reeks van Voorlezingen, gehouden in
1831-1832 over de Geschiedenis van het Vaderland."
Amsterdam, J. H. den Ouden, 1832. 8°.
1833. „Op het Gorkumsche Heidendom." Amsterdam, J. H. den
Ouden, 1833. 8°.
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."

1833. „La femme adulthe."
Artikel in de „Gazette Evangelique de Geneve." 1833.

1833. „Inleiding tot eene derde reeks van Voorlezingen over de
Geschiedenis van het Vaderland." Amsterdam, J. H. den
Ouden, 1833. 8°.
1833. „Voorberichten" tot het iste en 2de deel van Bilderdijk's
„Godgeleerde Opstellen." Amsterdam, 1833. 8°.
1835. „Slotrede eener derde Reeks van Voorlezingen over de
Geschiedenis van het Vaderland." Amsterdam, J. H. den
Ouden, 1835. 8'.
1835. ,.Programma eener vierde Reeks van Voorlezingen over
de Geschiedenis van het Vaderland." Amsterdam, G. van
Peursem. 8°.

Programma eener Zesde Reeks van Voorlezingen over de
Geschiedenis van het Vaderland." Amsterdam, G. van
Peursem, 1 Juni 1837. 8°.
1840-1842. „Voorlezingen over de verscheidenheid en overeenstemming der vier evangelien, of proeve van de middelen,
welke de Bijbel, ook den niet wetenschappelijken onder1837.
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zoeker aanbiedt tegen de aanvallen van het ongeloof,
bepaaldelijk tegen Das Leben Jesu van D. F. Strauss."
Leiden, S. en J. Luchtmans, 1840-1842, 2 deelen. 8°.
Met eene opdracht aan Mr. H. J. Koenen.
Dit werk werd in het Engelsch vertaald onder den titel :
I s. da Costa, „The four witnesses, being a harmony of the Gospels on a new principle. Translated by David Duncan Scott."
London, James Nisbet and C°., 1851. 8°.
1840.

„Vijf-en-twintig jaren. Een lied in 1840." Voorgelezen in
de openbare vergadering van de tweede klasse des Koninklijken Nederlandschen Instituuts van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, op den 16 November 1840."
Eerste druk in de „Werken van het Koninkl. Nederl. Instituut."
Amst. 1840. 4°.
Tweede druk, Amsterdam, D. Groebe, 1840. gr. 8°.
Derde druk, aldaar bij denzelfde, 1841. gr. 8°.
Vierde druk, aldaar bij denzelfde, 1841. gr. 8°.
Vijfde druk, Amsterdam, H. H. Huisman, 1845. gr. 8°.
Zesde druk in „Zangen uit verscheid. leeft." 1847.
Zevende druk in „Politieke Poezy." Haarlem, A. C. Kruseman,
1854. 8°.
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."
Nieuwe uitgaaf. Met inleiding en aanteekeningen van P. K at Pzn.
Tiel, D. Mijs, 1894. 8°.
Nieuwe uitgaaf. Met ophelderingen en aanteekeningen door A. V.
M. Ruyte n, Kerkrade, N. Alberts, 1896. 8°. 2de druk. Aid. 1897. 8°.

1841.

„Bij de Rivieren van Babel;" eerst verschenen in „de(n)
Gids" voor 1841.
Tweede druk in „Hesperiden," Haarlem, A. C. Kruseman, 1855.8°.
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."

„Prospectus eener geheel nieuwe uitgaaf van Bilderdijk's
Ondergang der eerste Wareld, met aanteekeningen en verhandelingen." Leeuwarden, G. T. N. Suringar, Juli 1842.
1843. „Rekenschap van gevoelens bij gelegenheid van den strijd
over het adres aan de Hervormde Gemeenten in Nederland." Amsterdam, G. van Peursem, 1843. gr. 8°.
1844. „Bilderdijk," gedicht in den „Muzen-Almanak" van 1844.
Naar aanleiding van een „Extract uit het Reces van den
Extra-ordinairen Landdag in Maart en April 1795 by
continuatie binnen de stad Zutphen gehouden" - waarbij
„zeekere" Willem Bilderdijk uit het land gezet werd. 1842.

Herdruk in „Kompl. Dichtw."
1844.

„Landgenooten! met het oog op God, blijft Nederlanders
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en vereenigd." Leiden, S. en J. Luchtmans, 1844, gr. 8°.
Naar aanleiding der „Vrijwillige" Leening.

1844. „Aan Nederland in de Lente van 1844. Fen woord des
dichters uitgesproken in de Vergadering der tweede Klasse
van het Koninklijk Nederlandsch Instituut." Amsterdam,
J. Muller, 1844, gr. 8°.
Tweede druk in „Politieke Poezy" (1854).
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."

1844. „Overzicht van het levee en de werken van Mr. W.
Bilderdijk en Vrouwe K. W. Bilderdijk-Schweickhardt,
Amsterdam. W. de Grebber, 1844, gr. 8°, (met portret
van Bilderdijk).
In het „Supplement op Witsen Geysbeek's „Biographisch, Critisch,
Anthologisch Woordenboek van Nederlandsche dichters."
Nieuwe uitgaaf, Haarlem, A. C. Kruseman, 1854. 8°.

1844-1848- „Voorlezingen over de Waarheid en waardij der
Schriften van het Oude Testament." Leiden S. en J.
Luchtmans, 1844-1848, 2 deelen, gr. 8°.
Met eene opdracht aan M. J. Chevallier.
Nieuwe uitgaaf. Haarlem. A. C. Kruseman, 1859. 8°.

1845. „Een en ander uit zijn Leven, door hem zelven beschreyen." Amsterdam. W. de Grebber, 1845. kl. 8°.
zie bij 1812.
1847. „Zangen uit verscheiden leeftijd,"
1847. „Eenige opmerkingen omtrent het onderscheidend karakter
der Groninger Godgeleerde School" Amsterdam, H.
HOveker, 1847, gr. 8°.
In het tijdschrift : „De Vereeniging," 1847.

1847. „Hagar." Op verzoek van A. C. Kruseman geschreven
voor den bekenden bundel: „Bijbelsche Vrouwen," Haarlem, compleet 1852, gr. 4°.
Tweede druk in „Hesperiden" (1855).
Derde druk in „Kompl. Dichtw."
Nieuwe uitgaaf. Met inleiding en aanteekeningen van P. K a t P z
Tiel, D. Mijs, 1894. 8°.

1847. „Recensie van het Leven van Jezus

door J. J. van

Oosterzee."
In het „Algemeen Letterlievend. Maandschrift". (1847 en 1850).

1847. Poezy." - Zie bij 182 1-182 2.
1847. „Wachter, wat is er van den nacht?" Haarlem, A. C.
Kruseman, 1847. 8°.
Voorgedragen in de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten
en Wetenschappen, op 13 December 1847.
Tweede druk in „Politieke Poezy" (1854).
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."
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Nieuwe uitgaaf. Met inleiding en aanteekeningen van P. Kat P z n.
Zutphen. W. J. Thieme & Co. 1901, 12° (Klassiek, letterkandig
Pantheon No. 134).

1847-1848. „Paulus." Eene Schriftbeschouwing. Leiden, S. en
J. Luchtmans, 1847-48, 2 deelen. gr. 8°.
Tweede druk, Amsterdam, H. HOveker, 1850, 2 deelen. gr. 8°.

1847. „Bilderdijk's Epos." Met Inleiding, Varianten, Aanteekeningen en Verhandelingen. Leeuwarden, G. T. N. Suringar, 1847. 8°
1848. „Het oogenblik. Een woord over het ontwerp van Grondwetsherziening." Amsterdam, H. HOveker, 1848. gr. 8°.
1848. ,,1648-1848. Dichtstuk, uitgesproken in de Openbare
Zitting der 2 e Klasse van het Koninkliik Instituut, op
23 April 1848. Haarlem, A. C. Kruseman, 1848, gr. 8'.
Tweede druk in „Polit. Poezy" (1854).
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."

1848. „De Stem des Heeren, 18 Maart 1848."
Opgenomen in „De(n) Tijd" van Boudewijn.
Tweede druk in „Polit. Poezy" (1854).
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."

1848. „De Leeuw uit Juda. Kruislied."
Opgenomen in het tijdschrift: „De Vereeniging, Christelijke Stemmen." Amsterdam, H. HOveker, jaarg. 1847-1848.
Daarna in den Bundel, „Christelijke Gezangen der Hersteld-Evangelisch-Luthersche Gemeenten in Nederland," en herdrukt in Kompl.
Dichtwerken.

1848. „Lijden en Heerlijkheid"
zie bij 1826.
1848. „God zegene. den Koning en het Vaderland ! aan alle
welgezinden heil !"
Vlugschrift in proza verspreid op 23 Maart 1848 to Amsterdam.
Amst. F. G. L. Hoist.

1848. „Protest tegen eene zinsnede van het adres der Synodale
Commissie der Nederduitsche Hervormde Kerk aan Z. M.
den Koning ter zake van het ontwerp van gewijzigde
Grondwet." Amsterdam, H. HOveker, 1848. gr. 8°.
1848-1849. „Beschouwing van het Evangelic van Lucas."
Amsterdam, H. HOveker, 1848-49, I-4 afl.
Tweede druk, Amst. bij denzelfde, 1856, 2 din. gr. 8°.

1848-1849. „Isra.el en de Volken. Een overzicht van de Geschiedenis der Joden tot op onzen tijd." Haarlem Erven
F. Bohn, 1848 -49. gr. 8°.
Tweede druk met een voorrede van A. W. B r o n s v el d. Haarlem,
A. C. Kruse m an, 1873. post 8°.
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Idem. Nieuwe uitgave, Utrecht, C. van Bentum, 1878. 8°.
Vertaald in het Engelsch door Mistress Ward K e n n e d y, onder
den titel : „Israel and the Gentiles : History of the Jews", London,
Nisbet and Co., 1850, — in het Duitsch door Mej. Thumm 1),
onder den titel : „Isaak da Costa, Israel und die Volker. Eine -Liebersicht der Geschichte der Juden bis auf unsere Zeit ; aus dem Hollandischen von einer Freundin des gettlichen Wortes ins Deutsche
iibertragen und zum Drucke befordert von K. M a n n." Frankfurt
a/M. 1855, gr. 8°.

1849. „Rouw en trouw." Gedicht bij den dood van Koning
Willem II. Geplaatst in het Handelsblad van den yen
April 1849.
Tweede druk in „Polit. Poezy" (1854).
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."

1849. „Opening der biduren van de Nederlandsche Vrienden
Israels."
In de „Vereeniging voor Christelijke Lectuur."

1849. „Over de Reis van Paulus naar Jeruzalem."
Geplaatst in de „Jaarboeken voor Wetenschappelijke Theologie",
VII deel, 2 stuk. 1849.

1849. „Programma der Kiesvereeniging: Nederland en Oranje."
Amsterdam, 1849.
1849. „Feestzang ter gelegenheid van het vijftigjarig hoogleeraarsambt van Mr. D. J. van Lennep."
In: „Het vijftigjarig Hoogleeraarsambt van Mr. D. J. van Lennep."
Amsterdam F. Muller, 1850.
Tweede druk in „Hesperiden" (1855).
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."

185o. „De Chaos en het Licht. Een halve-eeuws-lied." Haarlem, A. C. Kruseman, 185o, gr. 8°.
Tweede druk in „Polit. Poezy" (1854).
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."
Voorgedragen (1850) in Odeon met een weldadig Joel.

185o. „Herinnering nit het leven en den omgang van W. de
Clercq, meégedeeld in de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen," Amsterdam, H. HOveker, 185o, gr. 8°.
1851. „David." Geschreven op verzoek van P. H. Noordendorp,
voor den bekenden bundel „Apostelen en Profeten."
's Gravenhage, 1851-1852. gr. 4°.
Tweede druk in „Hesperiden" (1854).
Herdrukt in „Kompl. Dichtw."

1) Gouvernante 11 de familie Van Loon.
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In 1852 voor denzelfden bundel :
„Ezechiel" (als boven).

1851. „Op een afbeeldsel van Bilderdijk in J787."
In het „Album voor Schoone Kunsten," 1851, en herdrukt in
Kompl. Dicbtw.

1851. „Eenige bijzonderheden omtrent den heer van Schonenberg."
In „Holland," Almanak voor 1851.

1852. „Elisabeth." Zie „Hagar," 1847.
1852. „Een-en-twintig dagen te Londen, • bij gelegenheid der
zamenkomsten van de Evangelische Alliantie doorgebracht," Amsterdam, H. HOveker, 1852, gr. 8°.
1852. „Opmerkingen over Romeinen IX, v. 5 : '.n th y 6 Xeiaro;
cet."
In de „Jaarboeken voor Wetenschappelijke Theologie," X. deel, 1852.

1852. ,,Recensie van Oosterzee's Lijdensweek en veertig dagen
des Heeren.
In „Algem. Letterlievend Naandschrift," 1852, N°. 5.

1852. De wederoprichting van Israels Koninkrijk." Gorinchem,
C. de Wolff, 1852, 8°.
1852. „Waarom is de Heer het eerst na zijne opstanding aan
Maria Magdalena verschenen ?"
In „De(n) Dag des Heeren," 1852.

1853. „Dramatische Poezy." - Zie bij 1816 en 1820.
1853. „Adres ter gelegenheid van het beroep van Dr. L. S. P.
Meyboom bij den Kerkeraad der Nederduitsch-Hervormde
Gemeente te Amsterdam, ingeleverd." Amsterdam, H. HOveker. 1853, gr. 8°.
1853. „Herinneringen aan D. J. van Lennep."
In „Het Album voor Schoone Kunsten," 1853.

1853. „Aan de Kiezers. Strooibillet ter aanbeveling van Mr. G.
Groen van Prinsterer."
1853. „De Apostel Johannes en zijne Schriften. Eene bijbelstudie."
Amsterdam, Gebr. Kraay, 1853, 2 din. 8°.
1853. „Protest tegen het beroep van Ds. L. S. P. Meyboom."
Amsterdam, G. van Peursem, 1853.
1854. „Politieke Poezy." Haarlem, A. C. Kruseman, post 8°.
(Zie bij 1840.)
1854. „Brief aan Mr. G. Groen van Prinsterer. Bij zijne aftreding uit de tweede Kamer der Staten-Generaal geschreven
en openlijk ter lezing gegeven." Haarlem, A. C. Kruseman,
1854. gr. 8°.
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1854. „B ogue s' Proeven van het Goddelijk gezag der Christelijke
Godsdienst, deels overgezet, deels overgewerkt door I s. d a
Costa." Amsterdam, H. Hoveker 1854, 8°.
1854. „Recensie van Prof. Davids uitgave van Bilderdijk's Ziekte
der Geleerden."
In den „Nederlander," 1854.

1854. Improvisatie over „Poezy in verband met wetenschap en
moraliteit."
In „Handelingen van het IVe Taal- en Letterkundig Congres," gehouden te Utrecht. (1854). 8°.

1855. „Bedenkingen tegen het Synodale plan eener nieuwe
Nederlandsche vertaling van het Nieuwe Testament,"
Amsterdam, H. Hoveker, 1855, gr. 8°.
1855. „Hesperiden." Haarlem. A. C. Kruseman. 1855, post 8°.
1855-1857. „Vijf-en-twintig stellingen over de nationale Wederoprichting van Israel."
Toegelicht in den „Heraut", 1855-1857.

1856-1858. „Beschouwingen van het tweede boek van Lucas,
genaamd Handelingen der Apostelen. Uitgegeven door
de Vereeniging voor Christelijke lectuur." Amsterdam.
H. Hoveker, 1856-1858, gr. 8°.
Vertaald in het Duitsch onder den titel : „Die Apostel-Geschichte
fur Geistliche and die Gemeinde, ausgelegt von Dr. Isaac d a Cost a,
aus dem Hollandischen iibersetzt von A. A. Re i ffe r t, Lehrer der
St. Martini-Schule in Bremen." Bremen, Verlag von W. Valette & Co. 1860.

1856. Het Boek en zijne geschiedenis," met hieroglyphen, opgedolven oudheden, vroegere lettersoorten, merkwaardige
gebouwen en gedenkteekenen, en portretten. Naar den
2den druk uit het Eng. vertaald. Verrijkt met poezien van
Is. da Costa. Meppel, Wilson & Co. 1856. 8°.
1856. „Bilderdijk herdacht in eene redevoering, gehouden op
II October 1856 bij gelegenheid der Eeuwfeestviering van
des grooten dichters geboortedag door de Rederijkerskamer, opgericht te Amsterdam, ten jare 1844." Haarlem, A. C. Kruseman, 1856. gr. 8°.
1857. „Twee adressen aan de algemeene Synode der Nederduitsch-Hervormde Kerk, ter indiening bij hare aanstaande
Juli-vergadering in gereedheid gebracht." Amsterdam,
H. de Hoogh. 1857. gr. 8°.
1857. „Wat er door de theologische faculteit te Leiden al zoo
geleerd en geleverd wordt. Eene stemme der smart en
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des beklags." Amsterdam, H. de Hoogh. 1857 (twee
drukken). gr. 8°.
1857. „Brief aan den Hoogleeraar J. H. Scholten in antwoord
op zijne terechtwijzingen," Amsterdam, H. de Hoogh, 1857.
gr. 8°.
1857-1859. „B ilderd ij k's Dichtwerken. Uitgegeven onder toezicht van Mr. Is. da Costa." Haarlem, A. C. Kruseman,
1857-1859. 15 deelen, post 8°.
Tot deze uitgaaf droeg Da Costa bij door:

1859. „Rekenschap der opvatting en uitvoering van het plan
der Kompleete Dichtwerken van B i l d e r d ij k" in deel 15
(1859), en door :
1859. „De Mensch en de Dichter Willem Bilderdijk, eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter en schriften" — als deel 16 der genoemde uitgaaf.
1858. Beschouwing van het tweede boek van Lucas, genaamd
Handelingen der Apostelen, Amsterdam, H. HOveker,
1858. 8'.
1858. „Verhandelingen en Aanteekeningen ter toelichting en
aanvulling zijner Voorlezingen over Verscheidenheid en
Overeenstemming der vier Evangelien." Amsterdam,
H. de Hoogh, 1858. 8°.
1859. „De Slag bij Nieuwpoort."
Geschreven voor de „Tien bladzijden nit de Geschiedenis van Nederland's Roein en Grootheid." Haarlern, J. J. van Brederode, gr. 4°.
Uitgegeven in het tijdvak 1858-1863.
Herdrukt in „Kompleete Dichtw."
Nieuwe uitgaaf. Met inleiding en aanteekeningen van P. Kat Pz n.
Tiel, D. Mijs, 1895. 8°.

1859. Vrouwe K. W. Bilderd ij k, Dichtwerken uitgegeven onder
toezigt van I s. da Costa. Haarlem, A. C. Kruseman,
1859. 3 dln. 8°.

Na den dood van Mr. I. da Costa verschenen:

186o. „Opstellen van godgeleerden en geschiedkundigen inhoud
door Mr. I. da Costa." (Bijeengebracht door Mr. H. J.
K o e n e n). Amsterdam, H. HOveker, 1860. 4 deelen, gr. 8°.
Tweede druk, aldaar, 1864. post 8°.

1861. „Kompleete Dichtwerken. Uitgegeven onder toezicht van
TEN BRINK, N.-N. Letteren. I.
9
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J. P. Hasebr o ek." Haarlem, A. C. Kruseman, 18611862. 3 deelen ray. 8°. met portret.
Nieuwe uitgaaf. Amsterdam, K. H. Schadd, 1868. 3 deelen roy. 8°.
Derde uitgaaf. Arnhem, D. A. Thieme, 1871. 4 deelen post 8°. 1).
Vierde uitgaaf. Leiden, A. W. Sijthoff, 1883, 8°.
1885, 8°.
Vijfde
;,
II
Zesde,,
1888, 8°.
71
11
Zevende1891,
3 dln. 8°.
77
/7
/7
Achtste;,
3 dln. 8°.
/7
77

1862-1875. „Bijbellezingen van Mr. I. da Costa, opgeteekend
en medegedeeld door J. F. S c h i m s h e i m e r." Amsterdarn, H. HOveker en Zoon, 1862-1875, 19 stukken of
9 dln. 8°.
1872-1876. „Brieven (183o-1844) medegedeeld door G. Groen
van P r i n s t e r e r. Uitgegeven door de Vereeniging ter
bevordering van Christelijke lectuur." Amsterdam, H. Hoveker en Zoon, 3 dln. gr. 8°.
1877. „Gedichten. Bloemlezing ten gebruike bij het Middelbaar
Onderwijs." 's Gravenhage, D. A. Thieme, 1877. post 8°.
Derde uitgaaf. Leiden, A. W. Sijthoff, 1890. 8°.

1884. „Over de Goddelijke ingeving (theopneustie) der Heilige
Schriften." Overgedrukt uit „Maranatha". Rotterdam, J.
M. Bredee, 1884. 8°.
1888. „Meesterwerken. Voor 't onderwijs en tot zelfoefening,
met inleiding en aanteekeningen door B. S c h e l t s van
Kloosterhuis." Leiden, A. W. Sijthoff, 1888. 2 dln. 8°.
189o. „Heimwee. Woorden van Is. da Costa. Lied voor
sopraan. Muziek van J. A. G ul I en." Amsterdam, J. H. de
Bussy, 189o. 4°.
1894. „Poezie." Uitgegeven door J. H. van den Bosch. Zwolle,
W. E. J. Tjeenk Willink, (1894). 8°. (Zwolsche herdrukken VIII).
1900. „Onze Letterkunde. Met portretten en aanteekeningen ten
dienste van candidaat-hoofdonderwijzers III. Is. da Costa.
Gedichten." Deventer, A. E. Kluwer, 19oo. 8°.
1) Het is naar deze uitgaaf, dat boven verwezen werd.
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VOORBERICHTEN EN VERTALINGEN VAN
Mr. I. DA COSTA.
Behalve de reeds vermelde Voorberiehten schreef Da Costa nog :

1833. „Voorbericht" bij : „Vrouwe K. W. Bilderd ij k, Nagelaten Gedichten.'' Leeuwarden, G. T. N. Suringar, 1833.
gr. 8°.
1844. „Brief bij J. J. van To or en enber gen, „De Sterrekunde en de Bijbel." Uit het Hoogduitsch. Utrecht,
Kemink en Zoon, 1844. gr. 8°.
185o. „Voorbericht" bij „De Heer is Koning." Uit het Engelsch.
Amsterdam, H. HOveker, 185o. gr. 8°.

TIJDSCHRIFTEN EN DAGBLADEN, WAARAAN
DA COSTA BIJDRAGEN AFSTOND.
De Gids. — De Tijd (het maandschrift van Boudewijn). — De
Christelijke Stemmen. — Het Algemeen Handelsblad. — Het
Album voor Schoone Kunsten. — Magdalena. — De Heraut. —
Gazette Evangelique de Geneve. -- Het Algemeen Letterlievend
Maandschrift. — De Vereeniging tot bevordering van Christelijke
lectuur. — De Jaarboeken voor wetenschappelijke theologie. —
Holland. — De Nederlander. — De Navorscher. — De Nederlandsche Stemmen en Beschouwingen.

JACOB VAN LENNEP.

„Wie zal zoo licht Van Lennep evenaren,
Heel Neerlands vrind ?"
H. Binger.
„Van Lennep was onze prettigste litteraire
„gestalte, die de kunst verstond vijftig jaren
„lang amusant te blijven."
Cd. Busken Huet.

I.
Van Lenn ep persoonlijk te zien of te ontmoeten was een
voorrecht voor ieder, die hem kende. En hij kende bijna al
de Nederlandsche notabelen, heel de Nederlandsche burgerij.
Overal werden hoeden afgenomen, handdrukken gewisseld. Zelfs
onder den eenvoudigen, maar nuttigen stand der sjouwerlieden
was zijn naam en persoon bekend. En niet alleen te Amsterdam. Het geschiedde in 1867, dat te Rotterdam aan het station
van den Rhijnspoorweg, bij het binnenstoomen van een trein
uit Utrecht, een aardig juffertje stand naast eene geopende deur
aan het plankier. Dat juffertje was eene Rotterdamsche, die
telken dag vrij wat menschen zag, daar zij haar vroolijk gezichtje
sedert enkele jaren deed bewonderen door blufferige handelsreizigers, die haar knipoogjes toezonden, of door roodgeblakerde
twee-luitenants, die op transport waren. Toen de reizigers uit
den trein op het plankier voorbijliepen, ontdekte zij onder eene
groep luid sprekende heeren een grijsaard met ongemeen
innemenden glimlach en golvende witte haren. Telkens kwam
er iemand op hem af, om hem met een woord van blijde ver-
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rassing toe te spreken, en telkens toonde hij zijn onuitputtelijk
geduld door een paar vriendelijke woorden. leder week voor
hem uit en beijverde zich den weg vrij te houden. leder groette
hem met belangstelling en achting. De knappe buffetjuffrouw
vond het vreemd dat een oude heer zoo verbazend veel kennissen
om zich heen verzamelde. En daar H e i n, de witgekielde kruier
van het goederenkantoor, juist voorbijkwam, vroeg ze:
— „Wie is die grijskop?"
— „Wie? Wel nou, jij bent ook een beste ! Ken-je onzen
Van Lennep dan niet?" i)
Overal, waar hij verscheen, maakte hij indruk. Niet het minst
in zijn huffs op de Keizersgracht, in zijne ruime studeerkamer,
aan zijne schrijftafel. Velen onzer hebben hem daar gekend in
de laatste periode van zijn leven. Gehuld in zijne grijze kamerjapon — als op het groote gesteendrukte portret naar de schoone
schilderij van J. S. S c h w a r t z e — de zilveren snuifdoos in de linkerhand, de rechter op den arm van zijn leunstoel, zat hij daar
met zijn prettig gezicht en zijne fonkelende oogen naar het
gesprek van zijn bezoeker te luisteren, de gelegenheid bespiedend,
om met een vroolijken zet of een luimig verhaal zelf het woord
te nemen. Daar in dat studeervertrek kwam telkens de voortreffelijke goedheid van zijn hart uit, wijl hij altijd gereed stond
zijne vrienden, zijne kennissen, met zijn raad, met zijne daad,
met zijne boekerij, met zijn invloed bij te staan.
Nog zie ik hem binnenkomen ter vergadering van het Achtste
Letterkundige Congres te Rotterdam, in Augustus 1865. Geheel
in grijs zomercostuum, het blinkend zilveren haar om de slapen
golvend, trad hij glimlachend te voorschijn. Aan de bestuurstafel
plaatsnemend, de guitige, donkere oogen naar het publiek, vooral
naar de dames richtend, zette hij zich kalm tot luisteren. Er werd
beraadslaagd over de spelling der bastaardwoorden. J. A. Alberdingk T h ij m had zich verzet tegen hetgeen in dezen door de
1) 't Feit is historisch, en werd door een ooggetuige verteld. Ik kom er
in den tekst op terug. Reeds vroeger decide ik het mede in mijne „Litt erarische Schetsen en Kritieken" (Leiden, A. W. Sijthoff, deel III,
bl. 170), en in mijne studie over Van Lenne p, verschenen als voorrede bij
de uitgaaf van zijn „P leegzoo n" (Leiden, A. W. S ij thof f, 1886). Ik mag
mij niet vleien, dat beide geschriften reeds algemeen bekend zijn. Daarom
deel ik het feit ook hier mede. Voor de kennis van Van Lennep's populariteit is het onmisbaar.

134

JACOB VAN LENNEP.

redactie van het Woordenboek was voorgesteld. Plotseling
kwam Van L en n e p — in de spelling uit de school van Bild e r d ij k — hem helpen. Het ging, volgens hem, niet aan de
f door de ph te doen verdringen in eigennamen en bastaardwoorden. Hij vertelde, hoe hij als jonkman een zangspel : „S a ffo"
geschreven had, maar, hoe de regisseur zijne spelling in S a p h o
gewijzigd had, zoodat de acteurs : „O Sap, h o, wee s g e g r o e t"
zongen. Hij verhaalde, hoe eene Amsterdamsche dienstrnaagd,
door hare mevrouw gezonden, om eens te zien welk stuk men
op het Leidsche Plein zou geven, terugkwam met de boodschap:
„Ze s p e l e n de M o ph ondj e s," terwijl in werkelijkheid :
„Demophontes", het treurspel van Metastasio, vertaald door
e s ter w ij k, werd vertoond. Hij besloot zijne mededeeling
met de vraag eener jonge dame, die hem in zijne waardigheid
van vrijmetselaar vroeg, wat de Orde toch bedoelde met de
woorden pr op han en, waarop hij antwoordde, dat daarmee waarschijnlijk de mannetjes van pr op h enn en aangewezen werden.
Ter gelegenheid van het negende Letterkundige Congres te
Gent, zag men hem in het voorportaal van den schoonen schouwburg op een Augustusavond van 1867 hij had juist een
uitstap naar Zwitserland gemaakt — de hand drukken van
E. D o u w es D e k k e r, die hem kort te voren in een vlugschrift
zijne edelmoedige hulp bij het uitgeven van „Max Ha v ela a r"
met bittere woorden had verweten. De Congresleden omringden
hem van alle kanten. Uit de riien der Zuid-Nederlanders klonk
een luid gejuich. Zooveel grootmoedigheid, zooveel zelfbeheersching, zooveel karakter mocht niet onopgemerkt blijven.
Voor het laatst zag ik Van L e n n e p, toen een zij ner gelukkigste levensdagen, op Vrijdag 18 October 1867, was aangebroken. Het standbeeld van V ondel stond onthuld te worden.
Wij waren vereenigd in de Nieuwe Kerk, rondom Vonde l's
grafsteen. De blauwe zerk was zorgvuldig van stof gereinigd
en versierd met een nieuwen krans van gele immortellen. Boven
onze hoofden gluurde de najaarszon door de kerkvensters, en
goot schoven van gulden licht over de hooge, witte gewelven.
Daar stond Van Lennep v6Or ons, het eerwaardig hoofd ontbloot, de oogen tintelend van geestdrift, eindelijk zegevierend
na zeven jaren zwoegens voor de oprichting van het standbeeld.
Hij herinnerde aan de teraardbestelling van Vondel door eene
groep „arme poeten", en noodigde alle belangstellenden naar
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het park te komen, waar het schoone standbeeld van Royer
en Cuypers zou worden onthuld.
De vijf-en-zestiger verscheen eenigen tijd later in het spreekgestoelte bij het standbeeld, en sprak met duidelijk verstaanbare
stem zijne feestredevoering uit. Van 1855 tot op dat oogenblik
had hij zich aan den veeleischenden arbeid eener uitgaaf van
V o n d e s Werken, eener beschrij ving van V o n del' s leven
gewijd — hij was in dat spreekgestoelte de rechte man op de
rechte plaats. Aller stemmen juichten, toen de welsprekende
staatsman, destijds aan het hoofd van zijn eerste ministerie, Mr.
J. Heemskerk A z., Van L en n ep met een hartelijken gelukwensch, namens Z. M. Koning Willem III, het Commandeurskruis der orde van den Nederlandschen Leeuw aanbood.
Zoo heb ik hem voor het laatst gezien.
Zeven maanden v66r zijn flood schreef hij mij zijn laatsten
brief (8 Februari 1868): 1)
„Amice!
„Ik zeg u grooten dank voor het exemplaar van den b ek r o o n„d en Vondel 2) waarmede mijne vrouw, die gedurende de
„feesten ziek was, en dus niets van de pret gezien of gehoord
„had, zich bijzonder vermaakt heeft . . . . Ik zal er maar niets
„meer van zeggen, want ik krijg er zooveel mooie kompl. in,
„dat ik uw stuk niet prijzen durf zonder den schijn op mij te
„laden, alsof ik het daarom zoo naar mijn zin vind .....
„Het doet mij plezier, dat gij die pret op het slot te Muiden
„zoo con amore geschilderd en de aandacht weder op dit
„slot gevestigd hebt. De heer Heemskerk had, onmiddellijk na
„het feest, zijn voornemen te kennen gegeven, om eene wet
„voor te stellen, tot restauratie van het slot, zich vleiende, dat
„daarvoor nu juist in deze oogenblikken veel sympathie zou
„zijn, — doch nu is juist die vervelende krizis tusschen beiden
1) Van 1858 tot 1868 ontving ik van tijd tot tijd zeer hartelijke brieven
Tan Van L e n n e p. Ik zal mij veroorloven er enkelen in den tekst mee te
deelen. 1k had in 1858 hem — den kundigen uitgever van Von del — mijne
studie over Br e d e r o opgedragen. Van dat oogenblik of heeft hij mij eene
hulp en bescherming verleend, die ik nooit genoeg kan prijzen en nooit zal
vergeten.
2) ,,Vondel bekroond door het dankbaar Nageslacht."Arnhem,
D. A. T hie me, 1868, gr. 8°.
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„gekomen r). Van die krizis gesproken, podagra heb ik deze
„reize niet gehad, maar dewijl het eene kwaal is, daar ik best
„mee bekend ben sedert 3o jaren, heb ik haar bij voorkeur
„in mijne .brochure gebracht 2), als onschuldig middel om de
„aandacht te trekken . . . .
„Maar ik heb zes maanden lang gesukkeld met leewater in
„de knie en laatstelijk aan doofheid. Dat is nu Goddank
„weer over en mijne gezondheid is door de Vondelsfeesten geheel
„gekureerd.
„Zijt gij 't, of is het een ander, die de Let terk u n d i g e In t er„m e z z o's in „Nederland" schrijft 3). De schrijver, wie dan
„ook, heeft in zijn eerste artikel eene beschuldiging tegen onze
„natie gericht, als zou zij haar schrijvers, mij b.v. niet kennen,
„of liever geen notitie van hen nemen. Ik zou hem, daar ik er
„als voorbeeld bij gehaald ben, een dozijn voorbeelden kunnen
„geven van het tegendeel . . . . Onlangs, dat ik te Rotterdam uit
„den trein stapte en de juffrouw uit het buffet zei: „He, wie
„of die grijskop is met zijn lange haren !" riep een sjouwerman
„van 't goederenbureau verontwaardigd uit: „Wat ken-je onzen
„Van Lennep niet?" Dit werd mij later meegedeeld door den
„beer Van Alphen, die 't gehoord had.
„Indien gij nu de bedoelde schrijver niet zijt, laat die anec„dote — die in dat geval een kale bluf zou schijnen — maar
„liever ongelezen.
„Vale, faveque
t. t.
Amst. 8 Febr. 1868.
„J. v. L ennep.”
Van mijn edelmoedigen vriend, die zich, helaas! te vergeefs
vleide met herstel zijner gezondheid, heb ik dus de mededeeling
omtrent het feit, dat bij het eerste verhaal wat onwaarschijnlijk
mocht klinken.
V a n L en n ep's populariteit mag gadeloos genoemd worden.
Hij was het voorbeeld van den echten Nederlander, in welken
Nederlander de oprechte Amsterdamsche patricier te voorschijn
1) Aftreden van het eerste ministerie Heemsker k, Februari 1868.
2) Van Lennep bedoelt zijne brochure: „De Podegra en het Manifest van Burgerplicht." 1868.
3) Gedurende de jaren 1868 en 1869 schreef ik in het tijdschrift „N e d e r1 a n d" eenige opstellen onder den titel : ,,L et ter k. Inter m ezz o."
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kwam, zoodra er gesproken werd van zijne geliefde geboortestad. Hij had de stad Amsterdam lief met hartstochtelijke liefde,
hij kende hare geschiedenis, hare talentvolste zonen uit alle tijdvakken door en door ; hij werd nimmer moe de eer der goede
stad in woord, daad en geschrift te betrachten. Hij was een
echte zoon van het deftige, doch ook vroolijke Oude Nederland
der XVII en XVIII eeuwen; altijd met een kwinkslag op de
lippen en bijzonder ingenomen voor het kluchtige en comische,
mocht hij ook zijne aardigheden soms stellen onder de bescherming van eene heilige, die bij ons Santa-Anna heet. Van
L en nep met Voltaire te vergelijken, gaat niet aan, als men
een weinig verder doordringt dan het uiterlijke. Op deze wijze
is elke schertsgrage grijsaard een V o 1 t a i r e. Van Len n e p
was een ijverig lid van, en bekleedde een hoogen rang in de
orde der Vrij-Metselaren. Hij verloochende daarmede geenszins
den in zijne familie heerschenden eerbied voor de oude Hervormde Kerk. Hij heeft zelfs in zijne studentenjaren met de
reactionnaire denkbeelden van Bilderdij k gedweept.
Het eigenaardig Hollandsche en Amsterdamsche in hem openbaart zich voortdurend door zijne belangstelling voor al wat
hem luimig en geestig schijnt. Hij was van de letterkundige
familie, die Roemer Vi s s c h e r als haar hoofd huldigt, die
Starter's liederen in eere houdt, die Jan St e en's en Br ed er o's studien op het volksleven ten hoogste waardeert, die
Ostade en Samuel Coster, die den „Warenar" van Hooft
en de fijn gepenseelde taveernes van Adria en de Brouwer
als de schoonste erfenis van het verleden beschouwt. V an
L e n n e p behoort tot het geslacht, dat Lang en d ij k en T r o o s t,
dat Assel ij n en Van E ffen onder zijne voorvaderen telt; hij
stamt bijna onmiddellijk of van B etj e Wolff en A a gj e
Deken, wier Sara Burgerhart en Daatje Leevend tot de
meest geliefkoosde zusters van Suzanna Huyck en Klaa sj e
Z e v en s t e r behooren. Hij staat zelf te midden van eene groep
letterkundige bloedverwanten, en rijkt aan de eene zijde de
hand aan David Bles, Israels en Rochussen, terwijl hij
aan de andere zijde eene merkwaardige trits vormt met Hildebrand en De én este t, soms vergezeld van den Scho o 1meester en Piet Paaltjens.
Door deze voorvaderen en deze familie behoort Van L e n n e p
tot de echte zonen van Oud-Holland. Zijne patricische Amster-
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damsche stemming, zijn degelijke wetenschappelijke arbeid, zijne
veelzijdige letterkundige en historische kennis, werden altijd
verlevendigd door zijne onuitputtelijke luim, zijne ernstige betoogen afgewisseld door een vroolijken zet, zijne aanvechtingen
van deftigheid afgebroken door eene ondeugende anecdote. Zijne
grappige snaakschheid mocht soms tot het zoutelooze afdalen,
aanstonds keerde hij op het terrein van den goeden smaak terug.
Van Lennep kon somtijds met zekere scherpheid spreken
over verschijnselen van zijne dagen, die nog van de onzen zijn,
maar hem om de eene of andere oorzaak tegen de borst stieten.
Zijne critiek was evenwel nooit bitter of persoonlijk, en met
een snedigen kwinkslag wist hij meestal den indruk van een
bits woord te verzachten. Nooit vergeet ik een merkwaardigen
brief van hem, den 4 Augustus 1867 ontvangen, waarin hij mij
zijn oordeel over eene „Schets" der geschiedenis onzer letteren
mededeelt.
Over de letterkundige Geschiedenis der Middeleeuwen zegt hij :
„Mij dunkt, zij hebben op eene Hoogere Burgerschool al
„genoeg ongare kost te slikken, zij mogen niet op Middel-Neder„landsch getrakteerd worden.
„Het is eene mooie ontdekking !
„Maar ik lees liever Fransch.
„In den tijd, toen ik Curator van 't Gymnasium was, had
„Hofdijk ook zoo'n boekje geschreven . . . . doch ik zei, dat hij
„aangesteld was, om aan de jongelui de Hollandsche taal te
„leeren en niet het Middel-Nederlandsch patois .... Die studie
„van Gothisch, Angelsaksisch, Middel-Nederlandsch moge zeer
„goed zijn voor filologen, maar zij kan er nooit toe strekken,
„om onzen stijl of onzen smaak te vormen, en die zoogenaamde
„naiveteit er van — 't eenige wat dan nog gebrek aan vorm,
„rythmus, kadans, maat, rijm enz. vergoeden moet — geef ik
„graag present en . . . lees liever Fransch !”
Niet minder scherp oordeelt hij over S h a k e s p e a r e.
„Het schijnt, dat bij u, evenals bij velen, heden ten dage, de
„v o r m, de d i k tie NIETS is en alles zich moet bepalen tot de
„gedachte. Maar poetisc he gedachten heeft bijna iedereen,
„dunkt me, en de kunst bestaat juist daarin, dat men ze in een
„cierlijken, welluidenden, bevalligen vorm giet, die door het oor
„het hart treft en den geest bevredigt. En daarom, hoe groot
„en verbazend een genie Shakespere geweest zij, ik mis her-
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„haaldelijk bij hem die harmonie, die eenheid, die zuiverheid
;,van vorm, die samen werken om een wezenlijk schoon geheel
„te verkrijgen. Dat ik hoog met hem loop, blijkt wel daaruit
„dat ik zoowel op mijn tiende, als op mijn 50 ste en 6o ste jaar
„stukken van hem vertaald heb, maar hoemeer ik hem vereerde
„en bewonderde in zijne reusachtige grootheid, hoe meer het mij
„hinderde, als ik zooveel euphuismen, platheden en Jaffe aardig„heden naast de verhevedste brokken vond. Ik houd machtig
„veel van Jan Steen en bewonder Rubbens ; maar het zou mij
„stuiten, als ik op den achtergrond eener schilderij, die Christus
„met de apostelen voorstelde, een boerenbruiloft zag. 't Moge het
„menschelijk leven zijn naar waarheid geschetst, maar „bloemen”
„— als Bredero zegt — is ook menschelijk ; en toch hoort het
„op het tooneel niet thuis. En daarom, al mocht ik eens toe„geven, dat de stukken van Shakespere meer schoons bevatten
„dan eenig ander stuk, zoo is er niet een onder zijne treurspelen,
„hetwelk door harmonische eenheid voldoet aan 't geen ik in
„een treurspel vorder, en b.v. terugvind in den Edipus van
„Sofokles, in den Cid, in de Iphigenie en de Athalie, in den
„Lucifer en in den Jozef in Dothan. Ik laat natuurlijk ieder
„vrij antlers te denken: hanc veniam damns, petimusque
„v icissim; maar ik kan niet goedkeuren, dat gij zoo bepaald
„als lofredenaar van Shakespere optreedt.”
Hij vat terstond vuur, als er jets ten nadeele zijner geliefde
kiassieke auteurs gezegd wordt. Naar aanleiding eener opmerking
tegen Engelsche romanschrijvers, die misbruik maken van
Latijnsche citaten, schreef hij mij (5 April 186*
„Ik moet er bijvoegen, dat hetgeen u thans tegenstaat, u
„rnisschien niet zou hebben tegengestaan, indien gij een 3o jaren
„onder waart en u den tijd herinnerdet, toen het klassicisme
„hier te lande meer algemeen was, en men zich niet geneerde
„aan tafel in tegenwoordigheid van dames Ovidius en Horatius
„aan te halen. De konversatie, zooals ik mij die in mijn jeugd
„herinner, had altijd eene kiassieke tint, en wie die bij uitnemend„heid wist aan te brengen — en daarom ook in Engeland zoo
„geacht en gezien was -- was . A. R. Falck! — en toch belette
„dit niet, dat de dames toen doodelijk van hem waren . . . ja
„dat, toen zijn Brieven 3 jaar geleden (1857) in 't licht kwamen,
„al de exemplaren bij Amsterdamsche boekverkoopers aanwezig,
„tot groote verbazing van Nijhoff, den eersten avond reeds waren
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„opgehaald — meest alle door dames tusschen de 6o en 8o
„jaren (die zeker wilden weten of zij er ook in voorkwamen).
„'t Is waar, Falck citeerde ook Fransch, Engelsch, Hoogduitsch
„enz. — maar had niets, dat op pedanterie geleek, en nimmer
„heb ik aangenamer mensch ontmoet."
Zoodra men naar zijne dichters der achttiende eeuw maar
een vinger uitstrekte, sprong hij op.
„Het gerijmel der achttiende etuw" — meldt hij mij,
„4 Augustus 1867 — vindt geene genade in uw oogen. „'t Spijt
„mij, want ik ken eene menigte brokken van buiten uit Foot,
„uit den Achilles, uit den Monzongo, uit het Beleg van
„Haarlem, uit den Agon, Sultan van Bantam, uit de ver„talingen door Doornik en door Nomsz gemaakt, en ik zet het
„onzen hedendaagschen poeten — ten Kate uitgezonderd — om
„zulke verzen te schrijven. 't Is net hier als in Frankrijk, waar
„men zich — een Victor Hugo aan 't hoofd — volstrekt niet
„meer stoort aan censuur of kadans. Ik las deter dagen . . . .
„van onzen vriend H. Lieve Hemel, bijna geen bladzijde, waar
,,ik niet een vers aantrof, dat een voet te veel of te weinig
„heeft. Bij S. ad idem. Als er dat nu niet op aankomt, 't is
„mij wel; maar voor mij is het niet genoeg, dat een lied muzi„kale gedachten bevat; om mij te behagen moet het speeltuig
„behoorlijk gestemd en de zangstem zuiver zijn, antlers verscheu„ren zij mij de ooren . . .”
Beter dan een geheel boekdeel vol critische bespiegelingen
zegt Van Lennep hier duidelijk, wat zijne aesthetische geloofsbelijdenis geweest is. Hoewel terecht als een groot voorganger
der Nederlandsche Romantiek geprezen, blijkt het duidelijk, hoe
luid zijn hart klopt voor de zuiver classieke, zuiver achttiendeeeuwsche, zuiver Fransche kunst. Dit standpunt moge, als men
wil, ouderwetsch, zelfs voor een deel onverklaarbaar geacht
worden, toch was het de volkomen logische ontwikkeling van de
begrippen, die Van L en n ep als kind, gymnasiast en student
waren ingeprent. Hij volgde de classieke, smaakvolle denkwijze
van zijn vader David Jacob. Hij moge in zijne jongensjaren
S h a k es p e a r e vertalen, wetgevers op kunstgebied blijven voor
hem alleen B o ilea u en H o r at i u s. Ademend in de classieke
atmosfeer van het vaderlijk studeervertrek, van zijne vroegste
jeugd met classieke verzen begroet, zou hij de overwinnende
Romantiek alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving aan-
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vaarden. De algemeene geestdrift voor Walter Scott en
Byron bracht hem tot zijne „Legende n" en tot zijne hi s t or i s c h e roman s. De bijval, hem geschonken, stuwde hem
verder voort dan hij misschien wel wilde, naar de havens der
Romantiek, immer vasthoudend aan de classieke beginselen, die
hem als knaap en student waren ingeprent.
II.
Ter beschrij ving van Van L e n n e p's leven, ter waardeering
van zijne werken, bieden zich meer hulpmiddelen aan, dan
in den regel met zijne letterkundige tijdgenooten het geval
is. Bij zijn leven had Van Lennep een bewonderend
vriend, den heer P. K n o 11, een verzamelaar van alles, wat in
couranten, tijdschriften, vlugschriften, wat in handschrift of in
druk van Van Lennep verscheen. Een tweede voorbeeld
van dergelijke trouw en nauwkeurigheid is in onze lettergeschiedenis niet aan te wijzen. De verzameling van den
heer K n oll was geheel eenig en bleef voor de wetenschap behouden I). Voegt men hierbij den geheelen voorraad van de gedrukte werken, van de tallooze dagblad- en
tijdschrift-artikelen — Van Lennep heeft van 1826 tot 1866
aan vijftig verschillende dagbladen, tijdschriften en almanakken
meestal geregeld bijdragen afgestaan — en neemt men hierbij
tevens op, wat nog in handschrift bij enkele leven der familie
Van Lennep berust, dan zou eene nauwkeurige geschiedenis
van dit buitengewoon vruchtbaar leven eene wellicht even
breede behandeling verdienen, als waartoe hij zich zelf verplicht achtte, toen hij de levens van zijn vader en grootvader
beschreef.
In afwachting van zoo uitvoerigen arbeid, zij het thans geoorloofd met een enkel woord op deze beide mannen te wijzen.
Van Lennep's grootvader, Mr. Cornelis van Lennep, de
eerste der Van Lenneppen, die zich als poorter te Amster1) Zij werd vermaakt aan de Boekerij der Amsterdamsche Universiteit.
Wart zij bevat, kan blijken uit de „C hronologische 1 ij st van de Dich ten Prozawerken van Mr. J. van Lennep," gevoegd bij het „Levensbericht" door A. Beeloo, in de Handelingen d. Maats. v. Ned.
Lett. te Leiden, 1869, bl. 73-122.
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dam deed inschrijven 1), die onder de Amsterdamsche Vroedschappen eene plaats innam, was een man van uitnemenden
smaak en letterkundige ontwikkeling. Daarenboven was hij een
man van vermogen, gehuwd met Corn e l i a Hen r i e t t a v an
de Po 11, dochter van een bewindhebber der Oostindische Compagnie, aan vele aanzienlijke familien vermaagschapt. Hij woonde
des winters op de Heerengracht en des zomers op het fraaie
Huis te Manpad, 't welk zijn vader David v an L e n n e p voor
f 58000 van mevrouw Van der Meer-Elias had gekocht 2).
Van L e n n e p's grootvader behoorde tot de zeer ij verige
Patriotten, die weldra in het bestuur der stad hooge posten
zouden bekleeden. In 1776 werd hij tot Commissaris der Desolate Boedelkamer benoemd, in 1782 tot Schepen en Raad
gekozen, eindelijk in 1785 tot Baljuw en Hoofdschout van de
Diemermeer bevorderd 3). Hij moest noodzakelijk aftreden bij
de tusschenkomst der Pruisen in 1787 en even noodzakelijk in
Januari 1795 weder als lid van het „Comite van algemeene
veiligheid" zitting nemen 4), tevens benoemd tot „Provisioneel
Representant der burgerij."
Van dit oogenblik tot aan zijn flood werden aan Van L enn ep's grootvader aanzienlijke posten opgedragen. Onder Lod ew ij k, Koning van Holland, was hij lid der hervormde municipaliteit te Amsterdam (18o8) 5), bij de inlijving werd hij
verplicht (181 [) als lid der Jury het Hof van Assises in 't
I)epartement der Zuider-zee bij te wonen, en benoemd tot lid
van den Arrondissements-Raad van Amsterdam 6). Juist, toen
de bevrijding van zijn vaderland nabij was, overleed Cornelis
van L e n n e p (1 Februari 1813). Toen hij stierf, was V a n
Lennep's vader reeds professor aan het Amsterdamsch Athenaeum. Zijn zoon schreef mij daaromtrent (9 Juni 1865):
„Mijn vader werd in 1799 (op vijf-en-twintigjarigen leeftijd) aangesteld tot Prof. Hist. Eloq. Antiquit. Litt. Gr. et. Lat. Onder de
vakken, die hij te doceeren had, behoorde de hist o r. patria e
1)
J. v.
2)
3)
4)
5)
6)

„Het Leven van Mr. C. van Lennep, 1751-1813.... door Mr.
L." Amst. Fred. Muller, 1861, bl. 42.
Aldaar, bl. 52.
Aldaar, bl. 82.
„Leven Mr. C. v. L... ..", bl. 229.
Aldaar, bl. 292.
Aldaar, bl. 293.
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en de Nederlandsche taal, voor zoover men deze belangrijk
genoeg achtte er iets van te weten" 1).
David Jacob was een buitengemeen begaafd man; die van
zijne vroege jeugd af zich in menig opzicht onderscheidde.
Opmerkelijk is de invloed op hem, en later ook op zijn zoon
Jacob, van mejuffrouw Jeanne Wagel i, in 1783, ten huize
van Mr. Cornelis van Lennep als gouvernante een er dochter gekomen. Dat zij als Mejuffrouw Stauffacher Van L enn ep zijn „Ferdinand Hu yck" zou in de pen gegeven hebben,
behoef ik niet te herinneren. Hare zeldzame begaafdheden worden door vader en zoon beiden erkend 2).
David Jacob had zich met buitengewonen ij ver op de classieke talen toegelegd onder leiding van den rector der Latijnsche school, R i c h é u s van 0 m m e r e n. Als knaap schreef
hij Latijnsche verzen, en haalde zich de koorts op het lijf door
al te groote inspanning, om zijne medescholieren de loef af te
steken 3). Na voortreffelijk te hebben gestudeerd, werd hij terstond tot opvolger gekozen van W ij t t en b a c h, die naar Leiden
vertrok. Bijna eene halve eeuw lang nam hij zijne gewichtige
betrekking waar onder algemeene hoogachting en waardeering.
Da Costa roemde op den dag der gouden feestviering Va n
Lennep als den meester, aan Wien hij ontzaglijk veel te danken
had zijn zoon Jacob werd geschiedschrijver der plechtigheid.
Gedurende deze halve eeuw werd hij soms in staatkundige zaken

1) Deze betrekking bracht aan bezoldiging en emolumenten toen tusschen
de f 6000 en f 9000 op. In 1806 stond Prof. Van Lennep de Hist. Patr.
en de Nederlandsche taal aan den Rector H. B o s s c h a af, welke vakken
later door Van Capelle, N. G. van Kampen en Beyerman werden
onderwezen. Prof. J. B o s s c h a, die Van Lennep opvolgde, poogde te vergeefs aan Da Costa het onderwijs in de classieke talen af te staan.
2) „Het leven van Mr. D. J. van Lennep, 1774-1845.... door
Mr. J. v. L." Amst. Fred. Muller, 1862, I d. bl. 3.
3) Medescholieren van D. J. v an Lennep waren M. Siegenbe ek en J a n
ten Brink, grootvader van den steller dezer regelen. Hij zelf verhaalt, hoe
hij in de derde klasse met Ten Brink streed om den prijs. „Wij streden
Op het eind van den
met afwisselende leans, ik met zware inspanning ....
cursus stonden wij strijders volkomen gelijk en een thema e x a m i n i s moest
beslissen. Daarin had Ten Brink een halve font meer .... en ik bleef overwinnaar. Intusschen had ik van angst de koorts gekregen." In de „C ar min a
Juveni li a" van David Jacob staat een Latijnsch vers van Jan te n
Brink (1790). „Leven van D. J. v. L...." M. 7.
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betrokken. Koning L o d e w ij k verzocht hem naar het Loo te
komen, raadpleegde hem over het uitspreken der Nederlandsche
taal, en wilde hem bij zijne vele leermeesters in die taal opnemen.
Later schreef dezelfde, toen Graaf van Saint-Leu (1813), aan
professor Van Len n e p, om zich aan te bevelen, zoo de Nederlanders hem op nieuw tot koning zouden willen uitroepen.
Aangenamer evenwel was de taak, door den Souvereinen Vorst
Januari 1814) hem opgedragen, om zitting te nemen in eene
commissie, die het Hooger Onderwijs in het nieuwe koninkrijk
zou reorganiseeren. Dat de hoogleeraar Van Len n e p zich met
bijzonderen lust van deze taak heeft gekweten, kan blijken uit
het feit, dat het hoofdstuk : L a tij n s c h e Scholen, door hem
afzonderlijk bewerkt, werd opgenomen in het bekende en dikwerf
geprezen Koninklijk Besluit van 2 Augustus 1815, regelende het
Hooger Onderwijs, tot 1876 van kracht 1).
Professor Van L e n n e p was den 3o September 1800 getrouwd
met Cornelia Christina van Orsoy, en uit dit huwelijk
werd, 24 Maart 1802, een zoon geboren, die door eene vergissing
van den Waalschen predikant Jacob in plaats van J a co b u s
gedoopt werd — „misschien voorziende," zegt Jacob op zijn
ouden dag, „dat de jonggeborene meer aanleg hebben zou tot
het Patriarchaat dan tot het Apostelschap" 2). Het kind scheen
onder een goed gesternte geboren, speelde in de groote zalen
van het Huis te Manpad met den achtbaren Cornelis van
L en n e p, welken hij tot paard gebruikte, hem somtijds de slaapmuts afnemend, om zijn kaalgeschoren hoofd door de huisge-nooten te doen bewonderen, terwijl professor Van Lennep al
blaffende de rol van hond moest vervullen 3).
Reeds werd er op gewezen, hoe Van Lennep heel zijn leven
trouw bleef aan den classieken toon van grootvader, die Latijnsche brieven, van vader, die uitstekende Latijnsche verzen

1) „L even van D. J. v. L." ... II deel (1862), bl. 11.
2) Aldaar, I deel, bl. 219. Het zou niet moeilijk zijn een groot aantal van
aardige bijzonderheden uit Van L e n n e jeugd bijeen te brengen. Hij verhaalt er genoeg van in de levensbeschrijving zijns grootvaders en zijns vaders.
Eene dergelijke uitvoerigheid zou echter met het bestek van dit werk niet
strooken en te zeer verschillen van de beknoptheid, waarmee andere schrijvers
Tan talent behandeld werden.
3) „L even van C. v, L." . . . (1861). bl. 300, 301.
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schreef I). In de familie zijner moeder vond hij Pieter van
Winter — zoon van den bekenden dichter Nicolaas Sim on
van W i n t e r, in tweeden echt gehuwd met Van Len n ep's
grootmoeder Van 0 rs o y — een rijk koopman, die in zijne
.snipperuren H o r a t i u s in Nederlandsche verzen vertaalde.
Aan huffs bij grootvader Van Lennep en bij zijn vader leerde
hij beroemde mannen kennen, als Jeronimo de Bosch,
Kemper, El out en Falck 2). Tot zijn vijfde jaar leerde hij
bij zijne ziekelijke moeder Hollandsch en Fransch, op zijn vijfde
jaar ging hij ter school en naar den schouwburg, waar hij
„G ij s b r e g h t van A e m s t el" zag vertoonen 3). Weinig tijd
later kende hij den geheelen „G ij sbr egh t" van buiten. De
invloed van juffrouw Wag eli op zijne kennis der Fransche
Classieken kan niet to hoog worden aangeslagen. Hij kende
Boileau half van buiten, La Fontaine geheel. Op de school
van den heer D e e l e m a n muntte hij uit door zijn buitengewoon geheugen. Hij las al de voornaamste Hollandsche dichters. Uit den „Trouringh" van Cats, uit Van Merken's
„D a v i d," uit de treurspelen van Vonde 1, uit de gedichten
van Poo t, uit Jonctij s en Langendij k, kende hij groote
fragmenten van buiten 4). Op zijn tiende jaar las hij Shake spe a r e
en vertalingen van Grieksche treurspeldichters. Duitsch las hij
weinig, daar de boekerijen van grootvader en vader niet vele
Duitsche boeken opleverden. Eene enkele vertaling van Schiller,
Go et he of Lessing ontsnapte hem evenmin, als de honderden van Iffland en Kotzebue.
1) „C armina juvenili a," Amst. 1790, 8 1 . met het portret van den
16jarigen dichter. — „P oematum fascicul u s," Amst. 1850, 8°.
2) „Dramatische Werken van Mr. J. v. L. Met kritische beschouwingen en aanteekeningen." I deel. Amst. P. M. Warnars,
1852, I deel, bl. 4.
3) Aldaar, bl. 5. In de door Van Lennep opgestelde Notice b i o g r ap h i q u e (die door de familie aan Nicolaas Beets welwillend ten gebruike
is gegeven en door dezen geciteerd werd in zijn opstel „T er n a g e d a c h t e n i s
van Mr. Jacob van Lennep, {Vondel's Werken, XII deel, p. 3-26j),
leest men welken diepen indruk de eerste vertooning van „G ij s b r e c h t" op
hem maakte. Hij voegt er bij: .,Des lors ma vocation etait arretee;
je de v ais etre auteu r, et je l'e tais d ej a." Op een andere plaats voegt
hij er zeer karakteristiek bij : „Q uand je lis quelque chose qui me
plait ou m'amuse, n'importe le sujet, it me prend toujours
phantasie de l'imiter."
4) „Dram. W erk." t. a. pl., bl. 7.
TEN BRINK. N -N. Letteren I.
10
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Van zijne prille jeugd af schrijft hij verzen en maakt hij
tooneelstukken. Hij wist eene verzameling gebrekkige kostumen
aan te leggen, en zijne makkers te dwingen met hem de stukken
te vertoonen, die hij improviseerde 1). Daarenboven speelde hii
met acteurs van karton op een kunsttooneel alley na, wat hij,
gezien had. Nog meer voldeed hij aan zijn hartstocht voor
tooneel en tooneel-letterkunde, toen na 1813 Prof. V a n L e n n e p
tot Commissaris van den Stadsschouwburg werd benoemd. Hij
las al de tooneelstukken, die aan zijn vader werden toegezonden, en maakte kennis met de acteurs, die zijn vader over zaken
kwamen spreken.
Op de Latijnsche school maakte hij, ondanks zijne groote
vlugheid, minder vorderingen, dan men verwacht had 2), Hij
wist reeds zeer veel, doch de studie van de gronden der Latijnsche en Grieksche taalleer had niets bekoorlijks voor hem. Hij
maakte zich handig van zijne lessen af, en oefende zich in het
schrijven van heldendichten en treurspelen. Ook poogde hij een
roman te ontwerpen over Jonker Frans van Bred er o d e,
maar na de lezing van „I vanho e" gaf hij het op 3).
In 1819 promoveerde hij van de Latijnsche school tot de
Academische lessen, door het uitspreken van eene rede in de
Nieuwe Kerk: „De immoderatis hominum cupiditatib u s" 4). Deze rede was naar zijne eigen getuigenis in „slechte
Latijnsche vaerzen" vervat, „de laatsten, aan wier moeizame
samenstelling ik mij heb schuldig gemaakt" — voegt hij er bij 5).
Reeds bier blijkt het onderscheid in aard en aanleg van zoon,
vader en grootvader. De laatste, een deftig en degeiijk dilettant,
de tweede een grondig geleerde, de eerste een kunstenaar, een
dichter, een romanschrijver — z66 zou de rekening ongeveer
moeten worden opgemaakt. Van Le ri n e p heeft als student
juist zooveel gewerkt, als kon strekken, om hem zijne examens
met goed gevolg te doen afleggen, en om in 1824 te Leiden
den graad van doctor in de Rechten te halen, na de verdediging
eener „Disputatio ad Valentiniani constutionem de

1)
2)
3)
4)
5)

„Dramat. Werk." I, bl. 9.
Aldaar, bl. 10.
Aldaar, bl. 11.
Als handschrift aanwezig in de verzameling van den peer P. Knol 1.
Dram. Werk." I bl. 11.
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m en di ca n tibus validis." Voor het overige heeft hij alleen
aan letteren gedaan.
Juist deze lust voor de letteren bracht hem gedurende zijne
laatste studiejaren te Leiden voor korte poos in aanraking met
Bilderd ii k. Door zijne vriendschap met D. van Hoge ndorp 1) en met Da Costa werd de kennismaking met B i 1d er d ij k gemakkelijk gemaakt. Welk een gevolg deze kennismaking had, moge Van Lennep zelf beschrijven : „De vriend„schap, door my aangeknoopt met sommige kweekelingen van
„B il der d ij k”, — zegt hij 2) — en eerlang de kennismaking
„met den grooten man zelven, brachten by my een verandering
„te weeg, te grooter naarmate zy meer plotselings plaats had.
„Gelijk alle nieuwe bekeerlingen werd ik een warme zeloot van
„de party, tot welke ik was overgegaan, en, vol verontwaardiging
„tegen mijne vroegere leermeesters, die my, naar het my voor„kwam, omtrent alle punten van staatkunde en recht misleid
„hadden, trad ik in heftigen yver op om, a tort et a tr aver s,
„het beginsel van de legitimiteit en dat van den absoluten
„regeeringsvorm te verdedigen, en tegen alle liberalen en aristo„kraten te velde te trekken.” Allereerst diende dit, om hem stof
tot disputeeren te geven in studenten-genootschappen, weldra
volgde er een letterkundige arbeid uit.
De student Van Lennep had kennis gemaakt met Lord
Byron en wel door eene Fransche vertaling. Hij las Walter
Scott en de romans van Miss Edgeworth, maar maakte
overigens weinig werk van de Engelsche letteren 3). Zijne belangstelling in tooneelstukken had hem tot enkele drama's van
Shake s p e a re gebracht — voor het overige genoot hij alleen
Nederlandsche en Fransche verzen. In den Franschen Byron
las hij het treurspel „Marino Falier o” met de meeste aandacht. Zijne nieuwe staatkundige denkbeelden, zijne overgenomen anti-Hoeksche, anti-Barneveltsche, anti-Loevensteinsche
gevoelens meende hij te kunnen uitspreken, door den tachtigjarigen Doge Marino Fa li e r o tot zijn held te kiezen. Deze
1) In de verzameling van den heer P. K n oll is een handschrift van
Van Lennep — een vers aan Mr. I. da Cost a, van 1821; evenzoo een
gedicht aan D. van Ho g end or p, van 1822.
2) „D r a m. W e r k." I, bl. 12.
3) „D r a m. W e r k." I, hi. 13.
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was even als Floris V in den strijd tegen kleine dwingelanden
bezweken. Vandaar het plan den vertaalden By r o n op nieuw
te vertolken en om te werken I).
Het eigenaardige van Van L e n n e p's arbeid is, dat hij deze
romantische tragedie binnen classieke grenzen poogt terug te
brengen. Dat er in een bedrijf van Byron c ha n g e m e n t s a
v ue plaats grepen, scheen hem in 1821 eene grove zonde tegen
de classieke wetten. Alle bedrijven moesten ten minste op eene
en dezelfde plaats worden afgespeeld en de helden in alexandrijnen spreken. Het indrukwekkend slot van B y r o n, de terechtstelling van den Doge, werd als „bijwerk" geschrapt, „ofschoon
hierdoor veel teloor ging, dat fraai en treffend was." Van Le nn ep bewerkte dus eene nieuwe, maar niet zeer treffende ontknooping, en besloot de gevangenneming van den Doge na de
ontdekking der samenzwering met zoodanige omstandigheden te
doen vergezeld gaan, dat de toeschouwer zonder moeite den
tragischen afloop kon raden 2). Reeds in 1821 bewerkt, verscheen
deze „Marino Faliero" eerst in 1829 in het licht. En nog
was deze arbeid niet de eerste. Na zijn dood zijn handschriften
gevonden van een treurspel „A 1 p h o n s o" op twaalfjarigen leeftijd (r8I4) geschreven, van een kluchtspel : „De p r a a t z u c h t i g e
barbier" en van een fragment eener vertaling van „Hamlet,"
op dertienjarigen leeftijd (1815) voltooid. Daarbij behoort gevoegd
te worden in 1817 een treurspel : „Bato, s t a m v a d er de r
Batavieren;" in 1816-1818 twee „Woordenboekjens,"
die bouwstoffen zouden leveren voor den reeds vermelden roman
over Jonker Frans van Brederode 3); in 1818: „Rudolf
op den toren van Falckenstein, naar het Fransch; een
blijspel „D e t r o u w e V r i e n de n" en eene vertaling van het
tweede boek der A en eis 4).

In 1824 tot Doctor in de Rechten gepromoveerd, werd hij
1) Vergelijk boven Noot 1, bl. 18.
2) „D r a m. W e r k." I, bl. 16.
3) ,,L evensschets van M r. J. v. L." door A. J. de Bul 1, gevoegd bij
de „V r ouwe van W aardenburg," „Rom. W e rk." XXIII deel, bl. 188.
4) De Bul 1, t. a. pl. bl. 190. Hoe Van Lennep als knaap een heldendicht op Alfred den Groote Wilde vervaardigen, en hoe hij zijn handschrift
verloor, verhaalt hij zelf „D r a m. W e r k." I, bl. 10, 11.
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tot Rijksadvocaat benoemd, welke betrekking hij tot
zijn flood toe bekleedde. In zijn uiterst werkzaam leven, altijd
arberdend op zijne studeerkamer of vergaderingen bijwonend,
waar hij meestal de beraadslagingen leidde, heeft hij nog velerlei
eereposten aanvaard. Hij was, even als Bilderdij k en D a
Cost a, lid van de tweede klasse van het Koninklijk Instituut,
en na 1853, gelukkiger dan deze laatste, lid van de Koninklijke
Academie van Wetenschappen. Het district Steenwijk koos hem
tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in 1853. Hij
bleef er vier jaren en werd niet herkozen. Zijne talrijke, altijd
geestige, adviezen zijn in het „B ij b 1 a d" bewaard van 24 Juni
1853 tot 25 April 1856. Hij sprak in gematigd conservatieven
geest, zich somtijds de legitimistische stellingen herinnerend, die
hij in de Teisterbantsche binnenkameren had hooren uitspreken.
Van Bilder d ij k's Calvinisme nam hij niets over, zoodat de
anti-revolutionnairen ter Tweede Kamer in hem eer een tegenstander dan een geestverwant zagen 1). Daarenboven was V a n
Lennep een ijverig Curator van het stedelijk Gymnasium te
Amsterdam — als bleek bij de benoeming van W. J. H o fdij k
in September 1851 een ijverig Secretaris der Provinciale
Commissie van Landbouw in Noord-Holland, een ijverig kapitein
der Schutterij, altijd ijverig in alles wat hij aangreep of ondernam. Het wekte de verbazing der tallooze vrienden, dat hij
zoo menigerlei werkzaamheid zich op de schouders laadde, en
steeds iedereen verrastte met de ontelbare vruchten zijner inspanning als kunstenaar 2).

in 1829

1) Van Lennep was — als gezegd is — een ijverig Vrijmetselaar, en
bekleedde een hoogen rang in de orde. Hij arbeidde met inspanning om het
verheven Joel der Broederschap te bevorderen ; schonk bijna jaarlijks bijdragen
aan het „Nederlandsch Jaarboekj e voor Vrijmetselaren," en
reisde bij herhaling naar Schotland, om het historisch ontstaan der Orde te
bestudeeren. Zie Beeloo, „Levensberi cht," Handelingen der
Maat s. v. Ned. Lett. te Leiden over het jaar 1869. (Leiden, Brill, 1869),
bl. 66 .
2) Hij zelf zeide in zijne „N otice Autobio gr aphiqu e" (geciteerd door
Nic. Beets in zijne Aanteekeningen op „Jacob van Lennep",
Redevoerin g, uitgesproken in de Kon. Academie van Wetenschappen, 9
Nov. 1868, en herdrakt in de „V erscheid enhede n" 2e dr. (1876, bl. 47) :
„ Comme les travaux de la Chambre m'ont pris jusqu' ici plus de la moitie
de l'annee et que j'ai encore a remplir les devoirs de ma charge d'avocat
du fist, on concevra aisement qu'il ne me reste pas de loisir pour &Tire des
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In dit opzicht geeft hij den geschiedschrijver onzer Letteren
vrij wat te doen. Na zijn gelukkig huwelijk met Jonkvrouwe
Henriette Sophia Wilhelmina Roell te Amsterdam gevestigd, is hij van 1824 tot aan zijn dood (1868) dagelijks bezig
aan het een of ander groot letterkundig werk. Beginnende met
vertalingen als „Marino Faliero" en „Fiesko" (1825), verscheen zijn eerste oorspronkelijke dichtbundel in 1826 onder
den titel: „Academische Idyllen," de tweede in 1827, eene
verzameling van „Gedichten", vroeger voltooid, bevattend.
Later werd in 1851 eene nieuwe verzameling van „Gedichten,
zoo nude als nieuwe" uitgegeven, en zagen van 1859-1867
de twaalf deelen zijner „Poetische Werken" het licht. Het
is niet moeilijk uit dezen arbeid al het karakteristieke of te
zonderen. Reeds werd aangewezen welke hoofdtrekken in den
kunstenaar en dichter Van Lennep voortdurend kunnen worden opgemerkt. Zijne Hollandsch-Amsterdamsche belangstelling
in al wat luimig en geestig is, spreekt luide uit zijne gedichten,
maar lang niet alle zijn van dezelfde waarde. De „Academische Idyllen" zijn wel het stijfst en stroefst met zekere classieke woorden- en namenkeus, die aan de deftigheid van den
familiekring der Van Lenneppen herinnert. Reeds in 1828
en 1829 begint hij met zijne „Nederlandsche Legenden
in rijm gebracht", met zijn „Het Huis ter Leede", zijn
,,Adegild", zijne „Jacoba en Bertha", en hier grijpt eene
gewichtige verandering plaats.
De „Legenden" en „De Pleegzoon" zijn vruchten van
een geest en van een tijdvak, al verscheen de laatste eerst in
1833. Van Lennep zelf schreef mij (4 Augustus 1867) de
volgende merkwaardige woorden: „Ik h e b mijn Pleegzoon
„ongeveer 4o jaren geleden geschreven; hij heeft
„eenige jaren in een lade gelegen; geen boekwurm
„wou er aan. Eerst, toen ik met mijn Legenden wat
„naam gemaakt had, wou P. Meijer Warnars er zich
„wel over ontfermen. Van honorarium kon nog geen

romans, d'autant moins que j'ai un ouvrage a finir, qui suffira a remplir le
reste de mes jours, savoir une nouvelle edition des oeuvres de Vondel.")
Dit schreef Van L e n n e p in 1854, en verraste toch in 1865, toen de
Kamerzittingen hem geen tijd meer roofden, heel Nederland met „K laasje
Zevenster."
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„s prake z ij n." Daar de tijdsbepaling met „o ngeveer" en
„eenige jare n" wordt aangegeven, gaat het niet aan liaar
streng woordelijk op te vatten, daar anders de jaren 1827 en
1829 voor het schrijven en uitgeven van den „P leegzoo n" in
aanmerking zouden komen 1). De eerste druk van dezen roman
verscheen echter in 1833. Hij had eenige jaren „i n een lade"
gelegen. Uit de voorrede van den „Ple e g z o o n" blijkt bovendien, dat dit werk omstreeks 1827 geschre v en is.
Er doet zich in onze letterkundige geschiedenis het feit voor,
dat Van L e n n e p chronologisch onze t w e e d e schrij ver van
historische romans is geweest, de eerste was mejuffrouw M a rg a r e t h a J a c o b a de Neu fv ille, een patricische Amsterdamsche, evenals Van Lenne p. Haar roman : „D e S c h i 1 dknaa p. Jets uit den ouden tijd. Een oorspronkelijk,
historisch roman tisch verhaal. (Staalgravure van D. Veelwaard). Amsterdam, P. den H en gst en Z o on, 1829, gr. 8°.,"
kwam vier jaren v6Or den „P leegzoo n" uit en werd als deze
in 1827 geschreven. Dit volgt uit de woorden van mejuffrouw
De Neufville in haar „Voorberigt" tot „De(n) Schildk n a a p" : „Aan de Verhandeling van den Hooggeleerden Heer
„D. J. VAN LENNEP, over het belangrijke van Hollands
„grond en oudheden voor gevoel en verbeelding,
„welke Verhandeling ik op den 30sten Januarij 1827 het genoe„gen had, door den opsteller te hooren voordragen, is het
„werk, hetwelk ik thans (1829) mijnen landgenooten aanbied,
„deszelfs wording verschuldigd. Altijd met warme liefde voor
„mijn, zoo dikwijls ten onregte verguisd en beschimpt vaderland
„vervuld, groeide die liefde in mij tot geestdrift aan, door de
„zoo welsprekende taal des Hoogleeraars, en kwam al aanstonds
„de lust in mii op, om te beproeven of het mij mogelijk wezen
„zou, een romantisch tafereel te schetsen, in den smaak van
„dezulke, als wij aangaande de zeden en gewoonten van
„andere volken bezitten, iets waarmede (en hierover betuigt de
„Heer VAN LENNEP, in meergemelde Verhandeling, zijne ver„wondering) zich aangaande onze voorvad'eren nog niemand
„beziggehouden had.”
Uit deze woorden blijkt, dat in 1827 door David Jacob
1) Men verbetere dus het jaar 1829 in mijne studie over Van Lennep
bij den jongsten druk van „D e(n) Pleegzoo n” (1886) en stelle er voor 1833.
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van L e n n e p een beslissenden invloed op de geschiedenis onzer
Letteren is geoefend. Zijn zoon zet zich tot het bezingen van
„Nederlandsche Legénden", die in 1828 en 1829 hem
een beroemden naam verschaffen. Mejuffrouw de Neu fvil 1 e
begint in 1827 met haar historischen roman: „De Schildknaap," en Jacob van Len n ep schrijft in datzelfde jaar een
dergelijken roman, die echter door omstandigheden eerst in 1833
als de beroemde „Pleegzo o n" het licht ziet.
Deze feiten zijn hoogst gewichtig voor de kennis der historie
onzer Nederlandsche Romantiek. Na de uiteenzetting van wat
Da Costa als de dichter der politieke zangen in dit opzicht
heeft gedaan, behoort de waarde van Van Len n ep's werkzaamheid zoo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Wij
weten, dat hij als jonkman reeds een historischen roman over
Frans van Br e d erode wilde schrij ven, maar dat hij er na
lezing van Sir Walter Scott's „Ivanhoe" van afzag. Dat
zijn vader op den rijkdom van Holland's grond en oudheden
„voor gevoel en verbeelding" wees, en daarbij sprak van romantische tafereelen aangaande de zeden en gewoonten van andere
volken — eene vingerwijzing naa r Sir Walter Scott — dat
mejuffrouw de Neufville den moed had haar „Schildk n a a p"
onder leiding van Prof. Van L en n e p I) te schrij ven, dreef hem
aan het ook eens met den historischen roman in proza te beproeven, gelijk hij het met de historische legende in poezie deed,
op het voorbeeld des zangers van „Marmion," „Rokeby" en
„The Lady of the Lake."
Sir W al ter S co t t was omstreeks 1825 zeer in de mode ten
onzent 2). Reeds in 1814 was de „Waverley" van dezen
grooten voorganger verschenen, in 1815 volgde „Guy Ma, n n er ing," in 1816 „Old Mortality" en zoo bleef de dichter
arbeiden tot aan zijn dood, te midden van een smartelijk lijden
„Count Robert of Paris" in 1831 voltooiende. Bijna vijftig
octavo-deelen werden door den grooten dichter van „I v a n h o e"
1) Mejuffrouw de N eufv ill e schreef in het reeds vermelde „V o o r b er i g t" tot haar „S childkn a a p" : „voor het overige hebben andere schrijvers,
wier werken ik, of zelve bezit of die mij door den heer VAN LENNEP . . . .
goedgunstiglijk geleend werden, mij tot leidslieden verstrekt."
2) Nicolaas Beets vertaalde als leerling der hoogste klasse van de
Latijnsche school te Haarlem, in 1832 onderscheidene fragmenten uit „R o k e b y"
en uit „The Lay of the last minstrel."
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in het licht gezonden. , Steeds had hij uit de geschiedenis van
zijn vaderland de stof voor zijne wegsleepende historische verhalen gekozen, steeds had hij het eat nationaal element met
geestdrift op den voorgrond geplaatst. Zijne schepping: de historische roman in proza, vond vooral in Duitschland en Nederland bijval. Men i erkende in Sir W al ter Scott het hoofd eener
nieuwe school, die anti-Fransch, die dus anti-classiek, en antirevolutionnair was.
Naar den eigenaardigen geest van ons yolk, vooral na 1830,
zou de bewondering voor Walter S co t t steeds toenemen. Het
behoeft niet nailer gestaafd, dat zijn historische roman juist een
kolfje was naar de hand dezer twee tot eene zeer behoudende
wereldbeschouwing overhellende naturen — M a rga r eth a J acoba de Neufville en Jacob van Lennep. Maar ook
anderen werden door W a 1 t e r S c o t t aangetrokken. G e el prees
den grooten meester in woord en schrift; P. van Limburg
Brouwer kwam reeds in 1831 met zijn roman „C h a ricle s en
Euphorion," in 1838 met zijn „Diophanes;" Bakhuizen
van den Brink schonk aan den almanak, „Tesselsc ha d e,"
aan het door hem met P o tgieter, Heij e en Drost in 1834
opgerichte tijdschrift : „De M u z e n" en aan „de(n) G i ds historische studien als: „Culemborg," „De verzoeking van den
H. Antonius, „Sivaert Sicke'' en „Trudeman en zijn
wij f," die hem bijna met den grooten Schotschen meester op
eerie lijn stelden. De student Aer n ou t Drost schreef in 1831
een historischen roman : „He r m in g a r d van de E i k enterpe n;" zijn geestverwant Jan Frederik Oltmans volgde
hem in 1834 met: „Het Slot Loevestein" en in 1838 met
„De(n) Schaapherder;" eindelijk kwam Anna Louisa
Geertruida Toussaint in 1837 met „Almagro," in 1838
met den „Graaf van Devonshire," in 184o met „Het Huis
Lauer n e s s e," steeds voortgaande met nieuwe scheppingen tot in
1886 — en ook deze trits dankte hare bezieling op nieuw aan
Walter Scott I)
1) Een vrij groot getal van d i i minor um g e n t i u m volgde de rij van
historische romanschrij vers. De eerste was zekere J. C. Appenzelle r, die
in 1828 reeds „Geertruida van Wart of trouw tot in den flood.
Eene ware geschiedenis uit de 14e eeuw" schreef. Van de overigen
zijn het meest bekend geworden : J. E. Schu t, J. F. Bosd ij k, A. D. v a n
Buren Schele, Th. van Spall, A. Cramer, Mr. C. P. E. Robide van
der Aa, J. Chr. Gewin, J. Krabbendam Rz. en Jacob Honig Jz.Jun.
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Van L e n n e p volgde den weg van den Engelschen meester
vrij nauwkeurig. Na „H et Hui s ter Leed e" (1828), eene
echt romantische legende vol spoken en duivels, waar een helsche
geest in de burchtzaal van ter L e e d e optreedt:
r Een blaauwe vlam omscheen zijn lokk en,
„Van sulfer was de zaal doortrokken,
„Orkanen loeiden boven 't Huis,
,,De Bonder deed den burchtmuur schokken,
„En 't dof geluid der torenklokken
Jerkondigden met helsch gedruisch
„De komst van 't gruwzaam spookgespuis . . ." 1)

na „A d e g i l d", de geschiedenis Will e b r or d's prediking in
Friesland, waarin het verzet door den heidenschen R a d b o u d
met geestige trekken wordt gemaald ; 2) na „Jaco b a en Bert h a"
(1820), het fraai ingekleede verhaal van Gravin Jacob a en
Arkel's liefde; na „De(n) strijd met Vlaanderen (1831), —
eene dichterlijke uitbreiding van Prof. D. J. v an Le n n e p's
„D u i n z a n g", onder den indruk der vaderlandsche geestdrift
tegenover den opstand te Brussel in 183o — na deze hoogst
verdienstelijke dichterlijke scheppingen in ruim vier jaren voltooid te hebben, verlaat Van Len n e p als Walter Scott, de
behandeling zijner historische stof in dichtmaat, en gaat hij over
tot den historischen roman in proza 3). En, even als W al ter
1) „N e d. Legen de n" I deel, tweede druk (1832), bl. 17.
2) In „A d e g i 1 d" komen eenige naar Scott en Byron bewerkte liederen. 'Lie het „Lied der Friesche Zeelieden" („Ned. Leg." I deel,
2e druk, 1832, bl. 82-96), aanvangend :
„Onbeperkt zij de Oceaan,
„ Vrij en vrank de baren . . ."
overeenstemmend met den aanhef van Byron's „T he C ors a i r" :
„O'er the glad waters of the dark blue sea,
„Our thoughts as boundless, and our souls as free. ."
Zoo ook de bezwering van Tjetske-moei („N e d. L e g." II deel, 2e dr.
1832, bl. 126-127), die overeenstemt met de taal van Nor n a, in Sir W a 1t e r Scott's „Pirate."
3) Gelijk Walter Scott voor Lord Byron week, stond Van L ennep
„Zijn cyther, die voorheen in kunstelooze zangen,
Der vaadren grootsche dawn vermeldde aan 't vaderland"
aan Nicolaas Beets af, toen deze in 1835 met zijn „K u s e r" eene stof
als „J acoba en Bert ha" had behandeld. In 1847 evenwel schreef V a n
L ennep nog eene Nederlandsche legende in verzen : „E d u a r d van G e 1 r e,"
een kunstwerk — ieder weet het — door Cd. B u s k e n H u e t „een fraai
gebouwd dichtstuk" genoemi („L i t t. Fanta s." II deel, bl. 21).
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Scott in dit kunstvak zijne schoonste lauweren won, zou Van
Lennep ook hier zegepralen.
leder beschaafd Nederlander heeft . Van L e n n e p's romans
gelezen, en meer dan een man van talent heeft zijn gunstig
oordeel gezegd. Eene nieuwe ontleding van den inhoud, een
nieuw oordeel schijnt mij dies overbodig 1). De historische romans
van Van L en n e p hebben eene blij vende waarde, die zoowel
uit hunne kracht als uit hunne zwakheid spruit. Hunne kracht
ligt in de uitnemende helderheid van stijl en voorstelling. V a n.
L en n e p heeft behoefte aan juistheid, nauwkeurigheid, duidelijkheid. Zijne vertelling zweeft nooit in een duisteren nevel van
onoplosbare geheimzinnigheid. Aan Walt er S co t t, aan den
ouden Dumas heeft hij de kunst afgezien een belangwekkenden
knoop te leggen, welken hij zonder kunst of vliegwerk zeer
behendig loswikkelt. Somtijds evenwel zijn er grepen, die aan
het gekunsteld romantische en onwaarschijnlijke grenzen, zooals
de ontknooping van „Ferdinand Hu yck" (1840). Het is
tevens niet te ontkennen, dat hij een geliefdkoosd schema van
roman — de held of de heldin van onbekende ouders geboren,
zoekende naar vader of moeder — meermalen gebruikt. Dit
schema ligt ten grondslag aan „D e(n) Pleegzoon" (1833),
komt terug in de „R o o s van D e k am a" (1836), en is op breede
schaal bewerkt in „Kla a sj e Zevenster" (1865).
„D e P 1 e e g z o on", boeit door het optreden van de prinsen
Maurits en Frederik H e n d r i k, en brengt enkele personen
ten tooneele, die als de Calvinistische predikant Ra e s fel t en
de koddige knecht Bouke 2) niet ligt uit het geheugen der
lezers zullen verdwijnen. In „D e Roos van D e k a m a" maakt
de Nederlandsche Graaf Will em IV met zijne vloot op reis
1) Mocht iemand dit te stout gesproken zijn, hij leze Busk en Huet
„L i t t. F a n t." II ; vooral : ,,Ernst of Kortsw ij 1" (critiek van „K 1 aas j e
Zevenster"), eerst in de „D ie tsche Warand e," later herhaaldelijk
uitgegeven; hij leze Albert R6ville in de „Revue des deu x mondes,"
15 Oct. 1868; Beets, „Ter nagedachtenis van J. v. L." in het XII
deel v. „Vondel's Werken", Schimmel over „Klaasje Zevenster."
Gids, 1866, III, p. 511; en Jonckbloet, „Gesch. der Ned. Lett."
VI (1886) bl. 151-163.
2) Bouke was de naam van Mr. C. van L e n n e p 's koetsier. Zijn kleinzoon zegt („L even van Mr. C. v. L.", 1861, bl. 124) : „Bouke was de
koetsier, ik heb als kind hem nog gekend, en zijn naam gegeven aan een
hoofdpersonaadje van den eersten roman, dien ik geschreven heb : „de Pleegzoon."
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naar Friesland, kampend tegen een fellen storm, een grooten
indruk, schoon de teekening van het middeleeuwsche leven, wat
nauwkeurigheid betreft, te wenschen overlaat. Juist hierin ligt
eene zwakheid van Van L en n ep's kunst. Hij spant zich te
weinig in, om de geheele historische waarheid te doorgronden.
Zijn .roman: „Elisabeth Musc h" (185o), als verhaal op zichzelf aangenaam te lezen, is als historische roman volkomen
mislukt I).
In degelijkheid van historische wetenschap, in psychologische
fijnheid van karakteropvatting, staat Mevrouw B o s b o o m-T o u ss a i n t boven hem. Deze laat zich niet afschrikken door een
vermoeiend historisch onderzoek, dringt bij hare helden en
heldinnen door tot in de diepten van de binnenborst, en schept
karakters, die, psychologisch geheel afgewerkt, een onvergetelijken indruk achterlaten. Van Lennep wil het den lezer naar
den zin maken, wil behagen hij bekreunt zich meer om hetgeen
er met zijne personen geschiedt, dan om wat er in hun hart
en hoofd omgaat. Hij wil een boeiend verteller zijn, die, zonder de geschiedenis opzettelijk in het aangezicht te slaan, zijn
lezer steeds in spanning houdt.
Bij Mevrouw Bosboo m-T oussaint spruit uit de degelijkheid der historische wetenschap en de fijnheid der zielkundige
analyse somtijds eene overlading en eene uitvoerigheid, die naar
langdradigheid gaat zweemen. Bij Van L e nn e p neemt het
verhaal een vluggen, levendigen gang, die het hart van den
gewonen lezer steelt, maar een en andermaal dreigt in oppervlakkigheid te verloopen. Mevrouw Bosboom heeft les d 6fauts de ses qualit es, Van Lennep les qualites de
ses defauts.
Maar Van Lennep heeft ook kunstwerken geschapen, tegenover welke het ongepast zou zijn, om van „defauts" te reppen.
Het best gelukt is zijn „Ferdinand Huyck," een voortreffelijk, in vele opzichten een minzaam boek, frisch als een heldere voorjaarsmorgen" 2). Evenals in zijn „K 1 a asj e Zevenster"
1) Van Len nep erkende het zelf. Hij schreef mij uit Middachtersteeg
4 Aug. 1867 : ,,Elisabeth Musch was een lichtekooi even als hare moeder, dit
is mij later gebleken en daarom heb ik geen lust gehad het (verhaal) to
vervolgen." Van L e n n e p's meening werd later (1879) schitterend bevestigd door hetgeen in R. Fruin's uitgaaf van C o e n r a e t D r o s t e's „Overblijfsels van Geheugchenis" werd medegedeeld omtrent Elisabeth Musch.
2) Busk en Hue t, „L i t t. F a n t. (1868), II deel. bl. 16.
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is hier, zoowel historisch als psychologisch, het schoonste
geleverd van alles, wat Van L en n e p zou voltooien. Hij had
de achttiende eeuw lief. Hij kende haar en hare beschaving,
zooals het best nog blijkt uit de levensbeschrijvingen van zijn
grootvader en van zijn vader. Hij koesterde hoogen eerbied
voor de overleveringen van het Amsterdamsche patriciaat, in
de familie Va n Doertog h e zoo voortreffelijk geteekend. Daarenboven toonde hij zich een waardig opvolger van Betj e W olff
wier Sara Burgerhart, wier Daatje Leevend de oudere
zusters zijn van Suzanne Huyck, van Bettemie en Klaasje
Zev enster, gelijk reeds in 't voorbijgaan is aangeroerd. Er
is in Klaasje zelfs lets van Richardson's Pamela en
C 1 a r i s s a, de modellen van W o 1 ffj e. Met deze en met Richardson heeft Van L en n e p den lust tot uitweiden en
preeken gemeen, aan welken hij zich in zijn laatsten roman
te veel toegeeft.
De geestige schrijver van „Ernst of Korts wij 1" heeft tevergeefs gepoogd de geheele „K 1 a a sj e Z e v en s t e r" als een mislukt kunstgewrocht voor te stellen. Het personeel uit dezen
roman met marionetten te vergelijken, gaat niet aan. De V a n
Doertoghe's „statige mediocriteiten," Van E ylar „een volmaakten nul", mevrouw Van Eyl a r, „eene baker, die tot hofjesjuffrouw bevorderd is", te noemen, is nog niet staven, dat men
bij Van L en n e p zeker gemis aan verheffing, aan adel van
gevoel en denkbeelden heeft opgemerkt. „K 1 a a sj e Z e v ens t er"
is een zuiver r ea 1 is ti s c h kunstwerk in den goeden ouden trant
van W o 1 ff en D e k e n. Buitengewone karaktertrekken, hevige
hartstochten kunnen bier gemist worden. De schildering van
het echt Nederlandsche, van het eigenaardig Amsterdamsche,
vraagt het meest de aandacht.
Maar juist is zeer zeker de opmerking, dat het rumoer in
Nederland over de zedeloosheid van „Klaasj e Zev ens t e r"
overdreven schijnt. De tooneelen in het huis M on t-A t h os
zijn door den auteur met soberheid en meesterschap behandeld.
IJveraars tegen de ontucht, als de predikanten H e 1 d r in g en
H. Piers on, zouden Van L e n n e p eer dank weten dan beschuldigen. Voor hunne middernachtelijke zending is het hoofdstuk Mont-Athos een zeer bruikbaar document r).
1) Sleehts met een enkel woord kan hier gesproken worden van de vele
strijdschriften over „K laasje Zevenst er." Ik noem alleen:
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Hoogst opmerkelijk is het, dat deze noodlottige gebeurtenis
in Klaasj e' s leven door Van Lennep niet voor het eerst
verteld is. In de Middelnederlandsche fragmenten van den
roman der Lorr ein en 1), wordt een avontuur verhaald van
Judit h, de dochter van Koning Yoe n van B o r d e a u x, die
door de booze listen van Koning Otte van K e u 1 e n is „in
bordele" gebracht,
„dat ane die porte stoat van der stat,"

maar die gered wordt door den edelmoedigen ridder Jan van
Metz (G aljar t). Ik twijfel niet aan de groote belezenheid van
Van Lenne p, maar toch is het zeer wel mogelijk, dat hij de
fragmenten van onzen roman der L o r r e i n en nooit onder de
oogen heeft gehad.
IV.
Terwijl in de vorige bladzijden Van L e n n e p's romans behandeld werden, ging het niet aan tegelijker tijd zijne vele
kluchten, drama's en gelegenheidsstukken in het geheugen terug
to roepen. De jaren 183o en 1831 maakten een onuitwischbaren
indruk op den prikkelbaren dichter. De verzen stroomen uit
zijne pen; dan eens de „Schrikmaren uit Frankrijk"
(Juli-omwenteling), dan eens een „W a p e n k r e e t" tot opwekking
der Schutterijen, tot begroeting der Studenten-Vrijwilligers, dan
weer eens Van Spey k tot uitgangspunt kiezend. Het meeste
genoegen beleefde hij van zijne klucht „H et D o r p aan de
G r e n z e n" in veertien dagen op uitnoodiging der Commissarissen
van den Amsterdamschen Stadsschouwburg „geschreven, geA. „Een schandelijk boek. Bestraffend woord aan J. van
Lennep over .de zedelooze strekking van „Klaasje Zevenster,"
door A. v. BRUSSEL (Mr. A. Vissch e r). Amst. 1866, 8°.
B. „Eene damestheevisite en Klaasje Zevenster" (door S....
A.... Z.), zonder plaats of jaartal (1866). 8°.
C. „Klaasje Zevenster is niet dood. Supplement op eengroot
werk door een der Pleiaden." Dordrecht, 1867. 8°.
D. „Klaasje Zevenster is wel dood! Uit authentieke bronnen geput." Amst. 1867. 8°.
A. J. Eilerts de Haan. Open brief aan Klaasje ZevenE.
s t e r." Amst. 1867. 8°. Dramatiseeringen en caricatuurplaten komen hier nog bij.
1) Uitgegeven door Dr. W. J. A. Jonckbloe t, onder den titel: „R oman
van Karel den Groote en zijne XII Pairs." 1844, (Leiden, D. du
Mortier en Zoon).
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kopieerd, van de noodige zangwijzen voorzien, gerepeteerd en
gespeeld" I). Zeldzaam werd een blijspel zoo populair. De
zangstukjes: „Wie op de grens wil blijven woven,'' —en
„Wordt uw buurman aangerand,"—nietminder: „'k Ben
liberaol, dat is te zeggen!" waren in aller mond. Het stukje
werd te Amsterdam twintigmaal achter elkaar vertoond, zoo ook
„door alle tooneelgezelschappen van ons vaderland, zelfs op
de geimprovizeerde theaters, in kampen en andere garnizoensplaatsen." De poppenkast op den hoek der Botermarkt maakte
er gebruik van 2). „Het d o r p aan de g r en z e n" had gebreken,
stelde de Belgische vrijwilligers onder aanvoering van den Kapitein d'Egla n tier s en Luitenant Taelinck te zwetsend, te
lafhartig, en Maria, de Hollandsche dienstmaagd van den Burgemeester, te verstandig, ,te beschaafd, te kloek voor. In 183o en
1831 was de critiek zoo vriendelijk onvoorwaardelijk mee te
lachen, daar in heel Noord-Nederland maar eene stem klonk over
„Het dorp aan de Grenz en." In 1902 naar aanleiding van
het eeuwfeest van Van L en n e p's geboorte werd het nog met
groot succes herhaaldelijk te Amsterdam vertoond.
Hoewel het „D orp over de Gr enzen" in 1831 alleen een
succes d'est im e mocht behalen — herhalingen van hetzelfde
thema vallen zelden in den smaak — had V an L e n n e p met
dit alles eene zoo algemeene populariteit gewonnen, dat Koning
Willem I hem in 1831 tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw benoemde 3). Deze populariteit bleef hem tot
zijn dood onderscheiden, als reeds is aangewezen. De letterkundige critiek toonde zich minder tevreden over zijn werk, en
stelde in het licht, dat hij, zooals hij het zelf schertsend zeide,
heel zijn leven lang „van roof en diefstal" had geleefd. Van
zijne romans werd beweerd, dat zij te weinig „pit van gedachten"
bevatten, dat de auteur te weinig ernst met zijne kunst maakte.
Somtijds dreef zijne vroolijke luim hem tot gewaagde proefnemingen. Had hij in 1845 door zijne „V o or na amste g eschiedenissen van Noord-Nederland aan zijne kinder e n v e r h a a l d, „jong en oud duurzaam aan zich verplicht, had
1) „Dram. Werken" I (1852), bl. 231.
2) Dram. W e r k. t. a. pl. bl. 273.
3) In 1849 werd Van Lennep Commandeur der orde van de Eikenkroon,
in 1860 Ridder der Leopoldsorde, en bij de onthulling van Vond el's standbeeld in 1867 Commandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw.
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hij door zijne „Zeemansliedtj ens" den Hollandschen pikbroeken in 1852 verdiende hulde gebracht, in 1854 verbeurde
hij veler gunst door zijne „vermakelijke" voorstelling van
„Tafereelen nit de geschiedenis des Vaderlands,"
waarbij platen in 't licht verschenen, die onze middeleeuwsche
graven in een belachelijk daglicht stelden. Het behoeft niet
herinnerd te worden, dat verontwaardiging den Groningschen
hoogleeraar Dr. W. Hecker een „Strafdicht aan Mr. J.
van Lennep" in de pen gaf. Ook vond zijne „Vermakelijke
„Spraakkunst" (1865) en zijne „Vermakelijke Latijnsche
Spraakkunst" (1866) geen onvermengden bijval, daar in ons
ernstig vaderland elke scherts over zoo heilige zaken als de geslachten der naamwoorden en de zwakke of sterke vervoeging
der werkwoorden streng verboden is.
Zijne, als kind reeds ontwaakte, liefhebberij voor het tooneel,
bleef hem bij tot aan zijn flood. Den Amsterdamschen Schouwburg was hij een invloedrijk Maecenas, steeds bereid gelegenheidsstukken met vaardige pen te ontwerpen. Behalve de reeds genoemde, voltooide hij nog:
1831. „De roem van twintig eeuwen;" allegorie.
1831. „S to ffe 1 en zijn broers ;" kluchtspel.
1832. „Eene Amsterdamsche Winteravond in 1632.
1833. „Haarlem's verlossing," zangspel.
1834. „Saffo;" zangspel.
1838. „Vondel' s droorn," bij het tweede eeuwfeest van den
Schouwburg.
1841. „De Bergwerkers;" naar KOrner.
1846. „Ruwaardes Geertruida."
1848. „Rembrandt van Rijn."
1849. „Een droom van California;" kluchtspel.
185o. „De val van Jerusalem," treurspel met medewerking
van A. J. de Bull.
1851. „De b eto o v er de vio ol," drama-ballet.
1852. „Romeo en Julia"; naar Shakespeare in verzen.
1854. „Otello, de Moor van Venetie", idem.
1858. „De Stichting van Batavia"; tooneelspel.
1859. „De Vrouwe van Waardenburg"; drama.
1859. „Een Amsterdamsche Jongen of het buskruitv er r a ad in '62 2 " ; tooneelspel.
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1859. „De Zeekapitein of het Geboorterecht"; naar
Lord Lytton.
1864. „Lastige Lieden"; naar Moliere.
1864. „De Bruiloft van Kloris en Roosje met nieuwe
gasten gestoffeerd."
1867. „Een dichter aan de Bank van Leening."
Reeds is veel van dit alles verouderd, daar het voor een
enkelen avond werd opgesteld. De vertalingen naar Shake s p e a re
zijn later nog gebruikt. „E en Amster da msche Jo ng en"
bleef op den Amsterdamschen schouwburg leven, 't geen met
„1-4_:en Dichter aan de Bank van Leening" evenzoo het
geval had behooren te zijn.
Nooit vergeet ik den avond van Vrijdag 18 October 1867,
toen dit stuk, na de onthulling van Vondel's standbeeld, in
den Amsterdamschen schouwburg werd vertoond. Van Lennep,
die den Vo ndel en zijn gezin van 1668 uitmuntend kende, had
met echte kunstenaarssoberheid den ouden, den tachtigjarigen
dichter naast zijne vrienden en verwanten gegroepeerd. leder
persoon, die in 1668 naast Vondel stond, is met historische
trouw geteekend, het geheele tooneelstuk met echt classieken
eenvoud samengesteld. Dat Van Lennep op vijf en zestigjarigen leeftijd een zoo onberispelijk schoon drama wist te schrijy en, getuigt niet alleen voor zijne warme vereering van Vond el,
maar bovendien voor de frischheid van zijne scheppingsgaaf
en de veerkracht van zijn onvermoeiden geest.
Met welk eene vlijt, met welk eene volharding heeft Van
L en n e p sedert 1851 de grootsche taak der uitgaaf van V o n d el's
werken behartigd ! Hij was bij uitstek goed voorbereid tot dezen
arbeid. „De vatbaarheid orn V on d el te waardeeren" zat bij
hem in het bloed I). Grootvader en vader hadden hem den
weg gewezen. Da vi d Jacob van Lennep kende groote fragmenten uit Vondel's treurspelen van buiten. Hij nam zijn
noon, viif jaren oud, mee naar den „Gij s b r e g h t van A ems t el," als gezegd is. Zijn geheele leven door heeft Van Lennep
aan lien avond gedacht, in alles steeds naar de helderheid,
1) „Jacob van Lennep, Ilitgever van Vondel's Dichtwerken"
— door N i c. Beets, in het XII deel v. „V. Lenne p's Vondel" — en in
„Sp ars a" (1882, bl. 295.)
TEN BRINK. N.-N. Letteren. I
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eenvoudigheid en schoonheid van Vond el ' s taal strevende.
Dat hij onzen grooten Amsterdammer zeer hoog waardeerde,
bleek al vroeg, daar hij in 1836 reeds in de Revue de Paris
een artikel heeft geschreven : „V o n d e 1, le poête Holland ai s,"gebruik makend van zijne groote vaardigheid in het schrijven
van Fransch, onder den indruk van het huiselijk leven bij grootvader
en vader, vooral onder leiding van Mejuffrouw Wage li, verkregen.
Het plan eener uitgaaf van Vondel's werken in den hoogst
noodzakelijken historischen en chronologischen samenhang werd
gevormd door den dichter J. M. C a 1 i s c h en den uitgever
M. H. Binger 1). Zij hadden daartoe vooraf met H. J. Koenen
en Da Costa geraadpleegd in 1849. Dezen wezen Van Le nne p aan als 'eider der gewichtige onderneming. Het spreekt
van zelf, dat Van L e n n e p voor die taak niet terugdeinsde.
Van 185o gaat hij aan den arbeid en eerst in 1855 is het eerste
deel voltooid. Geregeld wordt de arbeid voortgezet in volgende
deelen, totdat het laatste, het twaalfde, even na zijn overlijden
in 1869 het licht mocht zien. Van L e n n e p werd zeer ijverig
geholpen door zijne uitgevers, eerst door den heer M. H. Binge r,
die in alle Nederlandsche boekerijen bibliographische studien
maakte, later door diens zoon H. Binge r, die met bewonderenswaardige vlijt alles aanwendde, wat mogelijk was, om dit
groote werk wel te doen slagen.
Van L e n n e p had daarenboven nog de hulp van velen tot
zijn voordeel, werd door vrienden van Vonde 1, als J. A. A 1berdingk Thij m, gaarne ondersteund 2) bij de talrijke zeer
gewichtige en moeilijke vraagstukken van philologischen, historischen en aesthetischen aard, die zich dagelijks moesten voordoen. Evenwel, dat een man, die van 1855 tot 1868 nog zooveel andere letterkundige werken — het „Z e e m an s-W o o rdenboek" (1856), „Neérlands Roem, het tijdperk van
F r ederik Hendr ik" ([858-1861), de Levens van Grootvader
en Vader (1861-1862), „Klaasje Zevenster" (1865), en de
„Uithangteeken s" (1867) — heeft ondernomen en afgewerkt,
ondanks dit alles nog tevens zijne voortdurende inspanning aan
deze uitgaaf heeft kunnen wijden, is terecht „een wonder" ge1) Beets, „Van L. uitgever van Vondels W." „Sparsa," bl. 310.
2) Getuigenis van Prof. J. A. A 1 b. T hij m, op het 20e Letterk. Congres
in Sept. 1887 te Amsterdam gehouden ; als ook in zijne „V ondelportre tt e n", bi. 182.
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noemd 1). Er zijn natuurlijk gewichtige aanmerkingen te maken.
In een wetenschappelijk werk van tienduizend bladzijden imperiaal quarto kunnen zeker misstellingen insluipen bij de duizenden van bijzonderheden, die bibliographie, geschiedenis, taalleer,
mythologie en genealogie betreffen 2). Van L e n n e p's werk
is niet volmaakt, maar biedt zooveel schoons, nieuws en blijvends
aan, dat men Beets gerust kan nazeggen : „In dezen arbeid
„van onzen Van L e n n e p (hebben) wij eene uitgave v6Or ons,
„die door plan, bewerking en uitvoering, een geheel aanbiedt,
„zooals geene uitheemsche letterkunde van de werken van eenen
„barer coryphaeen heeft aan te wijzen." 3)
Daar juist het bibliographische gedeelte der V o n d e 1-uitgaaf
door leemten hier en daar wordt ontsierd, kan ik dit beknopt
overzicht van Van L e n n e p's leven en werken niet beter eindigen dan door de mededeeling van een feit, dat waarschijnlijk
nog niet algemeen bekend is. De vermaarde Fransche bibliograaf Emile Picot in 1876 zijne hoogst verdienstelijke „B
blio gr aphie Corn eli en n e" 4) uitgevend, vermeldt in het
„Voorbericht", dat hij zooveel mogelijk werk heeft gemaakt van
de uitheemsche vertalingen. Wat de Nederlandsche vertalingen
van Corneille betreft, Picot is door een gelukkigen samenloop van omstandigheden in staat gesteld een bijna volledig
overzicht te geven. Hij verhaalt, dat de uitgever Louis
Hachette voor zijne Corneille-uitgaafdoor Mar ty-Laveaux
aan Van L e n n e p eenige gegevens verzocht had omtrent de
Nederlandsche vertalingen. Van Lennep had met de hem
eigenaardige bereidvaardigheid een groot opstel geschreven over
de vertalingen van Corneille in onze taal. I)och het was te
1) Beets, t. a. p. bl. 314 en „Verscheidenheden",II deel (1876),b1.39,
2) Van Lennep's vergissingen zijn reeds gedeeltelijk aangewezen in de
scherpzinnige „Historische en bibliographische Beschouwing van
Vondel's Hekeldichte n" door Dr. G. Penon (1874) en in de drie deelen „Bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlandsche Letterk un d e" van denzelfden schrijver, (3 deelen, 1881). Dr. Penon spreekt van
Van Lenne p's „onwetenschappelijke en slordige bibliographic", brengt daarvoor bewijzen aan, maar vereenigt zich oak een en andermaal met Van
Lenne p's onderzoek.
3) „Verscheidenheden", t. a. pl. bl. 40.
4) „Bibliographie Cornelienne ou description raisonnee de
toutes les editions des oeuvres de Pierre Corneille, des imitations ou traductions, qui en ont etc faites... par Emile Picot.
Paris, Aug. Fontaine, 1876. 8°.
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uitvoerig voor de uitgaaf van Mart y-L a v e a u x en bleef onuitgegeven liggen, totdat Emile Picot er gebruik van maakte
(1876) voor zijne „Bibliographie Corneli-enne". r)
Gaat men nu na, wat Van Lennep leverde als bibliograaf
der vertalingen van Corneille in het Nederlandsch, dan mag
hem de lof niet onthouden worden een zeer degelijken, maar
bijna nog geheel onbekenden arbeid — althans ten onzent -to hebben voltooid. Va n Lennep deelde vier en t a c h tig
titels van Nederlandsche tooneelspelen mee, alle vertalingen
van Corn ei 11 e, enkele echter zijn aan de nasporingen van
Dr. Alphons Willems en den beer F. van den Haeghen
te danken. Alleen van „L e C id" vindt men bier zestien Nederlandsche vertalingen, drie van 1641, dan een van 165o, twee
van 1662, voorts van 1668, 167o, 1683, 1694, 1697, 1732, 1736,
176o, 1771, 1772. Bij ieder dier uitgaven is eene min of meer
uitvoerige toelichting. B il der d ij k's vertolking van „Cinn a"
(1809) geeft aanleiding tot een vrij uitgebreid vertoog over de
verdiensten van Bilderdijk, „le plus illustre poete que
la Hollande ait produitdepuisVondel".Naaraanleiding
van de vertolking door Pe ls van „Ci n n a" schrijft Van Le nn e p een kort opstel over „la societe Nil V o 1 e n ti bus a r d u u m,"
zelfs weet hij zeer aardig gebruik te maken van den door Jan
de Witt vertaalden „H o r a c e," waarvan de tweede druk in 1649
eene opdracht bevat, geschreven door den uitgever-tooneelspeler
Adam Karelsz van Zjermesz, ter eer van mevrouw Sarah
van Lennep. Deze was in 1625 getrouwd met Warner van
L e n n e p, een Geldersch edelman, die te Amsterdam was komen
1) Picot zegt er in zijne Preface het volgende van : „C'est surtout pour
la partie neerlandaise que nous avons eu un secours inespere. M. Adolphe
Regnier, l'eminent directeur de la belle collection des G r ands E c r i v a i n s
de la France, a hien voulu nous communiquer un important travail,
que feu Van Lennep a v ait redig e, a, la demande de M. Louis _Hachette,
pour Pedition de Corneille de M. Marty-Laveaux. Ce travail, juge trop considerable pour etre insere dans un livre ou it eta ete comme un hors-d'oeuvre,
etait restó inedit et nous avons la bonne fortune de le presenter a nos lecteurs.
M. Alphonse Willems, le savant bibliographe de Bruxelles, nous est venu en
aide avec la plus grande obligeance, non seulement pour completer ce travail,
mail pour en revoir les epreuves. Grace a lui et a diverses indications qui
nous ont ete fournies par M. F. Vanderhaeghen, l'infatigable bibliothecaire de
l'Universite de Gand, nous avons pu presenter un tableau a peu pres complet
des traductions de Corneille publiees dans les Pays Bas."
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wonen en van wien onze Van L e n n e p in rechte lijn afstamde.
Van Lennep had dit belangrijk werk alleen uit dienstvaar•
digheid ten behoeve van den heer Louis Hach et t e ontworpen.
Hij heeft er niemand een woord van gezegd, en, zoo het niet
door Adolphe Regnier bewaard en later aan Emile Picot
ten goede ware gekomen, had niemand in Nederland ooit geweten, welk eene vlijt en nauwkeurigheid hij aan de bibliographie
van den in het Hollandsch vertaalden Corn ei 11 e had besteed.

WERKEN VAN JACOB VAN LENNEP I).

(Eerste, in druk verschenen gedicht) : „Bij gelegenheid
van den Doop mijns broeders Cornelis." (Niet in den handel.)
1824. „Aan mijnen vriend Dirk Alewijn, bij gelegenheid van zijne
bevordering tot Doctor in de beide Rechten." Achter Alew ij n's dissertatie. Amst., Jacobus Radink, 1824. 8°.
1824. „Dissertatio Juridica inauguralis ad Valentiniani Constitutionem de mendicantibus validis." Lugduni Batavorum,
apud L. Herdingh et filium. 1824. 8°.
1825. „Fiesko of de samenzweering to Genua" (naar Schi II e r en An c e 1 o t). Treurspel. Amst., M. Westerman en
C. van Hulst, 1825. 8°.
Tweede druk in „Dramatische Werken" (1852), I deel.
1826. „Academische Idyllen (met vier teekeningen door Mr. J.
v. L.)" Amst. P. Meijer Warnars, 1826. 8°.
1826. „De Abydeensche Verloofde (naar Lord Byron). Amst.
P. Meijer Warnars, 1826. 8°.
1827. „De genade" (dichtstuk, naar Louis R a c i n e den j ongere).
Amst. P. Meijer Warnars, 1827. 8°.
1827. „Pedichten." Amst. P. Meijer Warnars, 1827. 8°.
1828. „Nederlandsche Legenden in rijm gebracht. Het Huis
ter Leede en Adegild," Amst. P. Meijer Warnars, 1828,
2 dln. 8°.
1824.

Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1832, 2 dln. 8°.
Derde druk in „Poetische Werken" (1859). 1 deel.
Vierde druk in „Nederl. Legenden", nieuwe uitgaaf. Arnhem, D. A.
Thieme, 1865. 4 dln. post 8°.
1) Voor een deel is deze lijst gevolgd naar de opgaaf van de Van Lennep-bibliotheek
des Heeren P. Knoll. Zie „Levensbericht" van A. Beeloo.
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Vijfde tot achtste druk in Poetische Werken 1867-89 en
door Ch. Rochussen in 1891. 4°.

1829. „Marino Faliero, Doge van Venetic" (naar Byron). Treurspel (geschreven 1822). Gedrukt in M. Westerman's ,,Keur
van Nederlandsche Letteren." Amst. 1829.
Herdrukt in Dramatische Werken.

1829. „Nederlandsche Legenden in rijm gebracht. Jacoba en
Bertha" (met vier platen). Amst. P. Meijer Warnars,
1829. 8°.
Tweede druk in „Poetische Werken" (1860). II deel.
Derde druk in „Nederl. Legenden" nieuwe uitgaaf. Arnhem, D. A.
Thieme, 1865, 4 dln. post 8°.
Vierde tot zevende druk in „Poetische Werken" 1867-89 en geill.
door Ch. Rochussen in 1891. 4°.
Een fragment : „De droom van Brederode" werd in het Duitsch vertolkt door Eduard Wegener," in „Der Nordische Telegraph."
Leipzig. Carl B. Lorck, 1849.

1829. „Dichtregelen, uitgesproken door G. C. Rombach, ter
gelegenheid zijner 25jarige Verbindtenis aan den Stadsschouwburg." Amst. P. Meijer Warnars, 1829.
183o. „Het recht van bruiloftsavondkout. Eene Fransche Legende." Amst. P. Meijer Warnars, 1830.
1830. „Gezangen bij gelegenheid van het openbaar examen der
Stads-Armenscholen." (Niet in den handel).
1830. „Uitboezemingen bij het hooren der schrikmare uit Frankrijk." Amst. P. Meijer Warnars, 1830.
1830. „Aan de Noordstar" (dichtstuk). Amst. P. M. W. 183o.
1830. „Wapenkreet," met muzijk. Amst. R M. W. 1830.
1830. „Zestal liederen, opgedragen aan de Schutterijen in NoordNederland." Amst. P. M. W. 1830, gr. 8°.
Nieuwe uitgaaf door H. M. J. van L e n n e p o. d. t.: rit dagen
van strijd. Liederen in 1830 opgedragen aan de Schutterijen van
Noord-Nederland. Haarlem, Joh. Enschede & Zonen 1889. 8°.
N°. 1 van dit zestal, getiteld „Opwekking," werd in het Fransch
vertaald door A u g. C l a v a r ea u, onder den titel : „Le reveil."

1830. „Lied voor de Koninklijke jagers," met muzijk. (Als
muziekstuk uitgegeven). Amst. P. M. W. 1830.
1830. „Heildronk aan de keur-komp. Gron. en Franeker Studenten" (met muziek). Amst. P. M. W. 1830.
1830. „Het dorp aan de grenzen. Schets uit den tegenwoordigen
tijd" (met twee platen). Amst. P. M. W. 1830. '8°.
In 1830 en 1831 vijf drukken.
Zesde druk in „Dramatische Werken," (1852). I deel.
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1831. „Het kalme .Nederland" (Dichtstuk). Amst. P. M. W. 1831.
1831. „HuIde aan de nagedachtenis van Hollands zeeheld 3. C.
J. van Speyk." (Met portret). Amst. P. M. W. 1831.
1831. „Lied ter eer der Kaas." (Niet in den handel).
1831. Het beleg van Corinthe" (naar Lord B y r o n). Amst. P.
M. W. 1831.
1831. „Nederlandsche Legenden in rijm gebracht. De strijd met
Vlaanderen." Amst. P. M. W. 1831. 2 dln. 8°.
Tweede druk in „Poetische Werken." III d. (1860).
Derde druk in ,,Nederl. Legenden". Arnhem, Thieme, 1865. 4 dl. post 8°.
Vierde tot zevende druk in ,,Poetische Werken", 1867-89 en gall.
door Ch. Rochussen in 1891. 4°.

1831. „De Lof des Handels" (Cantate). Amst. P. M. W. 1831.
1831. De eerste Augustus" (Dichtstuk). Amst. P. M. W. 1831.
1831. „Het dorp over de grenzen. Schets uit den laatsten veldtocht." Amst. P. M. W. 1831. 8°.
Rerdrukt in ,,Dram. Werken". 1 d. (1852).

1831. „De roem van twintig eeuwen. Geschiedkundige en zinnebeeldige Voorstelling. (Gelegenheidsstuk)." Amst. M. Westerman en C. van Hulst, 1831. 8°.
Tweede druk in ,,Dram. Werken." Deel I (1852).

1831. „Beurtzang, aangeheven op eenen vriendenmaaltijd aan
de te Amst. terugkeerende studenten gegeven." Amst.
P. M. W. 1831.
1831. „Stoffels en zijn broers" (Kluchtspel).
Opgenomen in „Dramatische Werken."

1832. „Koorzang, ter gelegenheid van het twee-honderd-jarig
bestaan der Doorlucht. School te Amst." Amst. P. M.
W. 1832.
1832. „Een Amsterdamsche Winteravond in 1632. Geschiedkundig tafereel" (Gelegenheidsstuk) met plaat. Amst.
P. M. W. gr. 8°. en kl. 8°.
Herdrukt in „Dramat. Werken."

1832. „Gedenkboek van het twee-honderd-jarig bestaan van de
doorluchtige School te Amsterdam." Amst. P. M. W. 1832.
1833. „De Leydsche Weezen, aan de Leydsche Burgerij bij den
aanvang van het jaar 1833." (Niet in den handel).
1833. „Tassoos Weeklacht in den kerker van het krankzinnigenhuis te Ferrara (met den tekst van Lord Byron - en
met eene plaat)." Amst. Nayler en Co. gr. 8°.
Tweede druk, aldaar, bij dezelfden, 1841, kl. 8°.
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1833. „Proeven uit de werken van R. Burns - in de „Verzameling van voortbrengselen van uitheemsche vernuften."
Amst. M. Westerman en Zoon 1833. 12°.
1833. „De Pleegzoon." Amst. P. M. W. x833. 2 dln. 8°.
Tweede druk, ald. bij denzelfde, 1855. 2 din. kl. 8°.
Derde druk, in de „Romantische Werken." Rotterdam, M. Wijt en
Zonen, 1856, deel I, II, kl. 8°.
Vierde druk, in de „Romant. Werken." 's-Gravenhage, Leiden, Arnhem,
Martinus Nijhoff, A. W. Sijthoff, D. A. Thieme, 1867. roy. 8°. 1 deel.
Vijfde druk, in „Rom. Werk." Volksuitgave. Den Haag, Leiden,
Nijhoff, Sijthoff, Thieme, 1876-1878, deel 1, post 8°.
Zesde druk, Leiden, A. W. Sijthoff, 1884. 8°.
Zevende druk. Leiden, A. W. Sijthoff, 1886, post 8°. (met een Voorbericht van Dr. Jan ten B r i n k).
Achtste druk, 1890. Negende druk, „Romantische Werken," Leiden
(A. W. Sijthoff.) 1891, gelllustreerd door C h. R o c h u s s e n, D. B 1 e s,
W. de Famars T es ta s, Tiende druk, gall. volksuitgaaf, 1891.
Nieuwe uitgaaf 1897.
Vertaald in het Duitsch :
„Der Pflegesohn, ein histor. Roman aus d. Holl. iibersetzt von
Tr os s," Aachen. 1834.
„Der Pflegesohn, ein histor. Roman aus der Zeit des Prinzen Moritz
von Nassau, aus d. Holl. iibersetzt von Carl Eduard Her ght
(3 Bande)." Aachen, Mayer, 1835.
Vertaald in het Engelsch :
„The adopted son, translated by Hoski n." 2 vol. New-York,
Burgess Stringer en Co. 1847.

„Haarlems Verlossing. Zangspel." Amst. P. M. W. 1833.
1834. „Vertalingen en navolgingen in poezy." Amst. P. M. W.
1 834. 8°.
1834. „Saffo. Zangspel. Muziek van J. B. van Br ee." Amst.
P. M. W. 1834. 8'.
1833.

Herdrukt in „Dram. Werken".

1836. „De Roos van Dekama. Amst. P. M. W. 1836.

2

dln. 8°.

Tweede druk, Gent, Hebbelijnck, 1842, 6 deeltjes, 12°. (Belgische
nadruk).
Derde druk, Amst. P. M. W. 1844, 4 deelen, kl. 8°.
Vierde druk in „Rom. Werken". Rotterdam, M. Wijt en Zonen,
deel V en VI, 1857. kl. 8°.
Vijfde druk in de „Rom. Werken". 's-Gravenh., Leiden, Arnhem,
Nijhoff, Sijthoff, Thieme. 1868. roy. 8°. 2 deelen.
Zesde druk in „Rom. Werken." Nieuwe volksuitgave. Den Haag
Leiden, Nijhoff, Sijthoff, Thieme, 1875-1878, deel 3, post 8°.
Zevende druk, Leiden A. W. Sijthoff, 1882, 8°.
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Achtste druk : Leiden, A. W, Sijthoff, (1886). Voorts nog in 1890 en
1891 (geillustreerd) en 1897. post 8°.
Vertaald in het Duitsch :
„Die Rose von Dekama. Ein Hist. Roman, aus d. Roll. iibersetzt
von Carl Eduard Hergh t." 3 Bande. Aachen Mayer, 1837.
„Die Rose von Dekama. Ein Hist. Roman, aus dem Roll. iibersetzt
von L. T. Mosele r." 3 Bande. Hamm, Schulzesche Buchhlg. 1837.
Vertaald in het Fransch :
„La Rose de Dekama. Rom. Hist. du XIV siècle, traduit du Hollandais par A. B. J. Dufauconpret et Andre Dubourcq, 2
tomes. Paris. Vve Le Gras Imbert et Co 1841.
„La Rose de Dekama, traduit par M. M. L. Wocqu ier et D. v a n
L e n n e p." Paris, L. Hachette et Co. 1859.
Vertaald in het Engelsch :
„The Rose of Dekama, or the Friesian Heiress, translated from the
Dutch by Franck W o odle y. A. B." 2 vol. London, Bruce and
Wyld, 1847.

1837. „De ijzeren Spoorweg van Amsterdam naar Haarlem.
Lierzang." Amst. P. M. W. 1837.
1837. „De Girobank, deszelfs begin, werking en einde, voorgesteld op een print door een liefhebber." (Steendruk).
Amst. G. L. Koopman, 1837.
1838. „Vondels Droom. Tafereel, opgevoerd ter gelegenheid
van het tweede eeuwfeest van den Schouwburg to Amsterdam." Amst. M. Westerman en Zoon en C. van
Hulst. 1838.
Herdrukt in ,,Dram. Werken."

1838. „Ooze voorouders in verschillende tafereelen geschetst."
5 deelen. Amst. P. M. W. 1838-1844, 8°.
Tweede druk in „Rom. Werken." Rotterdam, M. Wijt en Zonen,
1858-1859, deel IX—XIII, kl. 8°.
Derde druk in „Rom. Werken." 's-Gravenh., Leiden, Arnhem,
Nijhoff, Sijthoff, Thieme, 1868. III deel, roy. 8°.
Vierde druk in „Rom. Werk." Nieuwe volksuitgaaf. Den Haag,
Leiden, Nijhoff, Sijthoff, Thieme, 1876-1878. deel V—VII. post 8°.
Vijfde druk. Den Haag, Leiden, Nijhoff, Sijthoff, Thieme, 1880. 3 dln. 8°.
Zesde druk : „Conze Voorouders" Leiden, A. W. Sijthoff, (1886 en
1887), post 8°. 3 deelen. Verder nog in 1890 en 1891-1892 (geIllustreerd) en 1897.
Uit de „Voorouders" zijn verschillende Novellen vertaald in het
Duitsch :
„Die Caninefaten, aus d. Holl. iibersetzt von J. H. F. L e r z." 2 B.
Aachen, Mayer, 1840.
„Charietto and die Sachsische Waisen, aus d. Holl, iibersetzt von
J. H. F. L e r z." Aachen, Mayer, z. j.
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„Die Friesen in Rom. aus d. Holl. iibers v. J. II. F. L e r z."
Aachen, Mayer, 1842.
„Der KlosterzOgling, aus d. Holl. -libel's von J. H. F. L e r z." 2 B.
Aachen, Mayer. 1842.
Eene novelle werd vertaald in het Fransch :
„Brinio, Nouvelle Caninefate. Traduit du Holl. par F. Douche z."
2 vol. Amst. P. M. W. z. j.

1839. „Jacobaas Weeklacht op het huis to Teylingen." Amst.
P. M. W., 1839. 8°.
Voorgedragen in de Tweede Klasse van het Konink. Instituut. (Een
soort van Heldinnen-brief ).
Vertaald in het Engelsch :
„Jacoba's Lament at the House of Teylingen, from the Dutch by
S. Farncom be Sanders," The Hague, K. Fiihri, z. j.
1840.

„De Lotgevallen van Ferdinand Huyck." Amst. P. M. W.
1840. 2 dln. 8°.
Tweede druk in „Rom. Werken". Rotterd. M. Wijt en Zonen, 1856,
deel III en IV, kl. 8°.
Derde druk in „Rom. Werken". 's-Gra y., Leiden, Arnhem, Nijhoff,
Sijthoff, Thieme, 1867. 1 deel, roy. 8°.
Vierde druk in „Rom. Werk." Nieuwe volksuitgave. Den Haag,
Leiden, Nijh., Sijth., Thieme, 1876-1878, 2 dln. post 8°.
Vijfde druk, Leiden, A. W. Sijthoff, 1884. 8°.
Zesde druk : „Ferdinand Huyck." Leiden, A. W. Sijthoff, zonder
jaartal. (Verschenen in 1886), post 8°.
Zevende druk, bij denzelfden 1890.
1891-1892.
,,
Achtste druk, „
1897.
,,
Negende druk, „
Vertaald in het Duitsch :
„Die Abentheuer Ferdinand Huycks." 3 B. Aachen, Mayer 1841.
Vertaald in het Fransch :
„Le fits du Bailli," in het „Journal pour tous." Vol XI. Paris,
Ch. Lahure et Co. 1862-1863.
„Les aventures de Ferdinand Huyck, traduit du Holl. par MM. L.
Wocquier et D. van Lenne p." Paris, L. Hachette et Co. 1858.

1840.
1841.

„Nootenkraker en Muizekoning." Amst. P. M. W. 1840. 8°.
„De Bergwerkers. (Zangspel)." Naar het Duitsch van
K o r n e r. Amst. P. M. W. 1841. 8°.
Tweede druk in „Dram. Werken." II deel (1853).

„De E. Legende (proza)." (Niet in den handel).
„De Bouwkunst, leerdicht." Amst. P. M. W. 1842. 8'.
1842. „De Slag bij Coevoorde, 1227." Koevorden, D. H. van
der Meer, 1842.
1844. „Proeve eener verduitsching der Grondwet van het KOninkrijk der Nederlanden." Amst. P. M. W. 1844. 8°.
1841.
1842.
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1845. „De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland
aan zijne kinderen verhaald." Amst. P. M. W. 18 4518 49 . 4 deelen of 12 stukken, kl. 8°.
Tweede druk van afdeeling II-IV.
Amst. P. M. W. 1850-1854,
Derde druk van afdeeling I.
12 deeltjes 8°.
Vierde druk, Amst. Gebr. Kraay, 1855-57, gr. 8°.
Vijfde druk, ald. bij dezelfden, 1865, post 8°, (met de spelling van
De Vries en Te Winkel).
Zesde druk, Leiden, D. Noothoven v. Goor, 1878-1880. 4 d. post 8°.
(vervolgd en herzien door Prof. J. van V 1 o t e n).
Zevende druk op de hoogte van den tegenwoordigen tijd gebracht
door C. M. V i e r h o u t. Leiden, A. W. Sijthoff, 1889, 4 dln. m. pl. 8°.

1845. „Bedenkingen tegen het Koninklijk Besluit van 23 Mei
1845." Amst. P. 11/I. W. 1845. 8°.
1845. „Titels in brieven." A mst. P. M. W. 1845. 8°.
1845. „Toepasselijke dichterlijke bijschriften op het Portret en
Tooneel-Decoratief van F. J. Pfeif fe r Sr. (met portret
en platen). Amst: C. Weddepohl 1845.
1846. „Ruwaardes Geertruida. Historische voorstelling." Amst.
P. M. W. 1846. 8°.
Herdrukt in „Dramatische Werken."

1846. „Dichtregelen, uitgesproken door Mevr. de wed. M. T.
Engelman, geb. Bia, ter gelegenheid der feestviering harer
25jarige verbintenis aan den Stadsschouwburg to Amst."
Amst. P. M. W. 1846.
1847. „Nederlandsche Legenden in rijm gebracht. Eduard van
Gelre." Amst. P. M. W. 1847. 2 dln. 8°.
Tweede druk in „Poetische Werken." IV deel. Rotterd. M. Wijt en
Zonen, 1860, post 8°.
Derde druk in „Ned. Legenden." Arnhem, Thieme, 1865, 4 d. post 8°.
Vierde tot zevende druk in Poetische Werken 1867-89 en gall.
door Ch. Rochussen in 1891, 4°.

„Een woord ter waarschuwing, uitgesproken bij gelegenheid der jongst gedane benoeming van kiezers (zonder
naam)." Amst. P. M. W. 1847. 8°.
1847. „Een woord ter waarschuwing, uitgesproken bij gelegenheid der jongst gedane benoeming van kiezers (met naam)."
Amst. P. M. W. 1847. 8°.
1848. „Aanmerkingen op het ontwerp van gewijzigde Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden." Amst. P. M.
W. 1848. 8°.
1848. „Brief aan Mr. D. Donker Curtius ss. tt." Amst. P. M. W.
1848. 8°.
1847.
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1848. „Brief aan den beer Joan Muller." Amst. P. M. W. 1848 8°.
1848. „Gallerie particuliere de tableaux de S. M. le Roi des PaysBas" (4 livraisons). La Haye, C. M. Mieling. 1848-1857.
1848. „Rembrandt van Rijn. Historische Schets met zang."
Amst. P. M. W. (1848). 8°.
Herdrukt in „Dram. Werken."

1849. „De twee admiralen. "Utrecht, W. H. v. Heyningen, 1849. 12°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1853, 32°.
Herdrukt in „Romant. Werken."

1849. „Een Broom van California. Kluchtspel." Amst. P. M. W.
1849. 8°.
Herdrukt in ,,Dram. Werken."

1849. Bij hbt 5ojarig Hoogleeraarsambt van den heer Mr. D.
J. van Lennep. Verslag van het gebeurde." Amst. Frederik
Muller, 1849. 8°.
':0
1049- „Verontschuldiging, uitgesproken in verschillende letterkundige Genootschappen in het maatschappelijk jaar
1849-1850." Amst. P. M. W. 1849. 8c.
185o. „De val van Jerusalem. Treurspel (met medewerking van
A. J. de Bul 1)." Amst. J. Noordendorp, 1850. 8°.
185o. „Eene Schaking in de ride eeuw." Utrecht, W. H. van
Heiningen, 1850. 12°.
Herdrukt in „Romant. Werken."

1850. „Elizabeth Musch. Een tafereel uit de 17e eeuw. Amst.
P. M. W. 1850. 3 deelen 8°.
Tweede druk in „Romantische Werken," VII en VIII deel. Rotterdam, M. Wijt en Loon, 1857, post 8°.
Derde druk in „Romant. Werken," deel II, 's-Gravenh., Leiden,
Arnhem, Nijhoff, Sijthoff, Thieme, 1868, roy. 8°.
Vierde druk in „Rom. Werken." Nieuwe volksuitgave. deel IV.
Den Haag, Leiden, Nijhoff, Sijthoff, Thieme, 1876-1878, post 8°.
Vijfde druk, Leiden, A. W. Sijthoff. 1884, 8°.
Zesde druk, „Elizabeth Musch." Leiden, A. W. Sijthoff, zonder
jaartal, post 8°. (verscbenen in 1887)4
Zevende tot tiende druk in 1890, 1891, 1892, ge111. in 1897.
1851.

„De betooverde Viool of het Bloemen-oproer. Een Anacreontisch, romantisch, fantastisch, bloemrijk, tragi-komisch,
met zang, dans en verderen vreemden toestel versierd,
Drama-Ballet." Amst. P. M. W. 1851. 8°.
Herdrukt in „Dram. Werken".

1851. „Gedichten, zoo oude als nieuwe," Amst. Gebroeder
Kraay, 1851, gr. 8°.
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Tweede druk, aldaar, bij dezelfden, 1853. post 8°.
Nieuwe titeluitgaaf, ald., G. L. Funke, 1865, post 8°.

1852. Het Rijks-Museum te Amsterdam." (Eerie aflevering).
's Gravenhage. C. W. Mieling, 1852.
1852. „Zeemansliedtjens." Amst. Gebr. Kraay, 1852.
Derde druk, Leiden, A. W. Sijthoff, 1887. 8°.

1852-1854. „Dramatische Werken. Met kritische beschouwingen en aanteekeningen." Amst. P. M. W. 1852-1854.
3 deelen, gr. 8°. (met houtgravuren naar Ch. Rochussen).
1852. „Romeo en Julia." (Met eene plaat). Amst. P. M. W. 1852.
1853. „Herinneringen uit den worstelstrijd met Spanje. 's Gravenh. K. Fuhri, 1853. gr. 8°.
Laatste druk, Leiden, A. W. Sijthoff, 1872. kl. 8°.

1854. „Tijdkaart van de Geschiedenis des Vaderlands." Haarlem, A. C. Kruseman, 1854.
1854. Tafereelen uit de Geschiedenis des Vaderlands, tot nut
van groot en klein, vermakelijk voorgesteld door Mr. J. v an
L ennep en Co.". (Met Karikaturen van P. van Loon)
Afl. 1-3. Amst. M. H. Binger en Zonen, 1854. oblong.
1854. Verantwoording over de uitgave van (het voorg.). Amst.
M. H. Binger & Zoon 1854. 8°.
1854. „Otello, de Moor van Venetic" - in „Dram. Werken."
III deel. 1854. Amst. P. M. W.
1855-1869. „De Werken van Vonde 1, in verband gebracht met
zijn leven en voorzien van verklaringen en aanteekeningen."
Met platen en afbeeldingen. Gedrukt en uitgegeven bij
M. H. Binger en Z on en te Amst. 1855-6912 dln.gr. 8°.
Een nieuwe druk hiervan, herzien en bijgewerkt door J. H. W. II n g ee r,
verscheen bij A. W. Sijthoff 1888-93. 30 dln. kl. 8°. M. ill. en
eene schooluitgave in 19 dln. kl. 8°.

1856. „De Geschiedenis des Vaderlands in Schetsen en Afbeeldingen." Amst. M. H. Binger en Zonen, 1856.
Tweede druk, ald. Gebr. Binger, 1861, 4°. obl. met platen en kaarten.
Derde druk, Leiden, A. W. Sijthoff, 1865.

1856. „Zeemans-Woordenboek." Amst. Gebr. Binger, 1856. 8°.
1856. „De Moeder en de Magistraat." (Uit het archief van het
voorm. Hof van Holland). Amst. Gebr. Binger 1856. 8°.
1856. „Vertellingen en Tafereelen van vroeger en later tijd."
Amst. Gebr. Kraay, 1856. 8°.
1857. „De uitlegging der woorden : „Besloten plaatsen," in art.
167 der Grondwet." 's-Gra y. Mart. Nijhoff, 1857. gr. 8°.
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1858. „De Stichting van Batavia." (Tooneelstuk). Amst. J. de
Ruyter, 1858, post 8°.
1858-1861. „Neerlands Roem, Het tijdvak van Frederik Hendrik,
voorgesteld in levensbeschrijvingen" (1858-1861). Utrecht,
L. E. Bosch en Zoon gr. 4°.
Nieuwe uitgaaf o. d. t. : Galerij van beroemde Nederlanders uit het
tijdvak van Frederik Hendrik. Utrecht, L. E. Bosch & Zn. 1868. gr. 4°.

1858. „Het verheugd Amsterdam. (Met het portret van Z. K. H.
den Prins van Oranje)." Amst. J. de Ruyter, 1858, post
8°. (Tooneelstuk).
1859. „De Vrouwe van Waardenburg" (Drama). Amst. J. C.
Loman Jun. 1859, 8°.
Tweede druk, met portret van den dichter en levensschets door
A. J. de Bull, Amst. J. C. Loman Jun., 1869, imp. 8°. met eene
staalgravu re en houtsneden naar C h. R o c h u s s e n.
Vertaald in het Fransch :
„La dame de Wardenbourg. Episodes de la revolution des Pays-Bas
du seizieme siecle par J. van L enne p." Paris, L. Hachette et Cie.
1861, in-8°.

1859. „Adres aan den Gemeenteraad v. Amst." Amst. J. de
Ruyter, 1859. 8°.
1859. Een Amsterdamsche Jongen of het Buskruit-verraad in
1622." (Tooneelspel). Amst J. de Ruyter, 1859. post 8'.
1859. „Eene vertelling van Mejuffrouw Stauffacher," in „Rom.
Werk." XIV deel, M. Wijt en Zonen, 1859. post 8°.
Tweede druk in „Novellen." Leiden A. W. Sijthoff, 1886.

1859. „De Zeekapitein of het Geboorterecht. Treurspel. Uit het
Engelsch van E. B u 1 w er L yt to n." Amst. J. de Ruyter,
1859. 8°.
186o. „Wachter wat is er van de(n) Nacht? Eene vraag aan
de Natie." Amst. J. de Ruyter, 186o. 8°.
186o. „Nadere toelichting der vraag aan de Natie." Amst. J.
de Ruyter, 186o. 8°.
186o. „Dichtregelen op 23 en 24 Sept. 186o, uitgesproken door
Mevr. Van 011efen-Da Silva op den Nationalen Schouwburg to Brussel." Amst. J. de Ruyter, 1860. gr. 8°.
1861-1862. „Het Leven van Mr. C. en Mr. D. J. van Lennep,
beschreven en toegelicht uit hunne gedichten en andere
oorspronkelijke bescheiden, en in verband met hunnen
tijd beschouwd." 4 deelen. Amst. Frederik Muller, 18611862, gr. 8°.
Nieuwe titeluitgaaf, Gehr. Kra ay, 1865, gr. 8°.
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1861. „Rouwtonen, uitgegeven ten voordeele der slachtoffers van
den Watersnood in Noord-Brabant." 's-Hertogenbosch,
Gebr. Muller, 1862, roy. 8°.
1861. „Prospectus van de beschrijving en verklaring van Nederlandsche Historie-Penningen, ter voortzetting en voltooiing
van het vervolg op G. van Loon's Penningwerk." Amst.
Fred. Muller 1861.
1861-1865. „Beschrijving en verklaring van Nederlandsche
Historie-Penningen, ter voortzetting en voltooiing van
het vervolg op G. van Loon's Penningwerk, door Mr. J.
Dirks, Dr. L. Ph. C. van den Bergh, Dr. C. Leema ns en Mr. J. van L en n e p, Leden der Kon. Acad.
van Wetenschappen, afdeeling Letterkunde," IX stukken
Amst. Fred. Muller. 1861-1865. fol.
(Uitgegeven door de Kon. Academie v. Wetenschappen).

1862. „Brief aan den Heer E. Douwes Dekker." Amst. J. de
Ruyter, 1862, gr. 8°.
1862. „Klaaglied, aangeheven op dien zonnigen marktdag van
5 Mei 1862, door eene jeugdige minnares van bloemen,"
door Flora T o urn e s o 1. Amst. Gebr, Binger, 1862.
1862. „Onderwijs voor Kinderen door W. E. de P e r p o nc h e r, tot gebruik zijner kinderen opgesteld. Herzien
en opnieuw uitgegeven door Mr. J. van L e n n e p." Amst.
Gebr. Kraay, 1862-1863. 8°. 3 deelen 1).
1863. „Een lied voor 15 November 1863, den Amsterdammers
toegezongen door hun stadgenoot Mr. J. van Lennep.
Amst. J. de Ruyter, 1863, gr. 8°.
1863. „De veertig voorschriften van het Whistspel, in tweeregelige versjes vervat en van toelichtingen voorzien.
Vrij gevolgd naar het Fransch van J. Brunton." Amst.
Gebr. Kraay. 1863. 12°.
Driemalen herdrukt.

1864. „Lastige lieden" (M o 1 iê r e's „Les Facheux" vrij gevolgd).
Amst. J. de Ruyter, 1864, post 8°.
1864. „De Bruiloft van Kloris en Roosje, met eenige nieuwe
gasten gestoffeerd." Amst. J. de Ruyter, 1864, kl. 8°.
3.) In 18 76 verscheen bij D. Noothoven van Goor to Leiden : Buiten- en binnenshuis.
Het prettige boek, Lievelingslectuur, Vertellingen , uit de Pe r p on c he r. Onderwijs voor
Kinderen en in 188 4 bij T .j. van H o l k e m a, Amsterdam, eene omwerking van dit werk
door Su z e A ndriesse n, onder den titel : Lievelingsboek van J. v an Lenne p, post
8o met 24 gekleurde platen. 5 malen herdrukt.
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1864, „Een woord over het Haagsche gedenkteeken voor November 1813." Amst. J. de R. 1864, gr. 8°.
1864. „Het 25-jarig bestaan der Maatschappij „Arti et Amicitiae," te Amst. plechtig gevierd op 2 Dec. 1864.
Poezy en Muzyk." Amst, Th. J. Roothaan en Co. (Feestrede van Van Lennep).
1865. „De Geschiedenis des Vaderlands in schetsen." Leiden,
A. W. Sijthoff, post 8°.
1865. „Antwoord op de uitdaging van Mr. C. Vosmaer." Amst.
J. d. R. 1865, gr. 8°.
1865. Nederlandsche Legenden. Nieuwe uitgave, Arnhem D.
A. Thieme 1865. 4 dln. 8°.
Herdrukt door A. W. Sbthoff te Leiden in 1867, 1869, 1875, 1889
en geillustreerd door C h. R o c h u s s e n in 4° form. in 1891.

1865. „De vermakelijke Spraakkunst," Amst. Gebr, Binger, 1865,
post 8°. (met houtsneden van El. V e r v e e r).
Tweede druk, aldaar 1866, 8°.
Derde druk m. ill. door A. Ronne r, Leiden, A. W. Sijthoff, 1890, 8°.

1865. „De Lotgevallen van Klaasje Zevenster." 's Gravenhage,
Leiden, Arnhem, Nijhoff, Sijthoff, Thieme, 1865. 5
deelen, gr. 8°.
Tweede druk, aldaar, bij dezelfden, 1866. 5 deelen, post 8°.
Derde druk, in ,,Rom. Werk." aldaar, bij dezelfden. IV deel,
roy. 8°. 1869.
Vierde druk, 's Gray.-Leiden, Nijhoff, Sijthoff, 1878-1880, 3 deelen, 8°.
Vijfde druk, Leiden. A. W. Sijthoff (zonder jaartal), drie deelen,
verschenen 1887, post 8°. zesde-negende druk, Leiden A. W. Sijthoff
1890, 1891 en 1892 geillustreerd - en 1897.
Vertaald in het Duitsch :
„Hanschen Siebenstern, dem Hollandischen des J. van L e n n e p,
nacherzahlt von Adolf Glaser." 2B. Braunschweig,Westermann, 1867. 8°.
Vertaald in het Fransch :
,,Aventures de Nicolette Sept6toiles. Scenes de la vie Neerlandaise.
Racontêes d'aprës J. van L en n e p, par L. P. Delinott e."
Paris-Brux.-Rott. 1878, post 8°.

1866 „Ons Rijk in vroegere tijdperken." Amst. Gebr. Kraay,
1866, post 8°.
1866. „De vermakelijke Latijnsche Spraakkunst.'' (met etsen,
door J o h. Kacheliu s). Amst. Gebr. Binger, 1866, post 8°.
Derde druk. M. ill, van A. Ronne r. Leiden, A. W. Sijthoff, 1890, 8°.

1866. „Mr. J. van Lennep aan zijne medekiezers." Amst. J. de R.
1866, 8°.
12
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1867. „De Uithangteekens, in verband met Geschiedenis en
Volksleven beschouwd, door Mr. J. v. L. en J. t e r
Go u w." Amst. Gebr. Kraay, 1867. gr. 8°.
Tweede druk, Leiden, A. W. Sijthoff, 1888, 3 dln. kl. 8°.

1867. „Een Dichter aan de Bank van Leening. Tafereel uit
het leven van Joost van den Vondel, in 3 bedrijven."
Amst. Gebr. Binger. 1867, post 8°.
Tweede druk in het XII deel van Van Lennep's Vondel, aldaar,
bij dezelfden, 1869.

1868. „De Podegra en het manifest van Burgerplicht." Amst.
J. de R. 1868, post 8°.
1868-1869. „Het Boek der opschriften, door Mr. J. v. L. en
J. ter Gou w." Amst. Gebr. Kraay, 1868-1869. 8°.
Tweede druk Leiden, A. W. Sijthoff, 1889, kl. 8°.

1870. Vermakelijke anecdoten en historische herinneringen. Een
nalatenschap. Met portret. Amsterdam Geb. Kraay 187o, 8°.
1871. Alledaagsche bokken in het gesprek. Aldaar 1871. 8°.
1871. Lets over Citaten. Aldaar 1871. 8°.
Alle drie overgedrukt uit „Bath". Een 3e druk verscheen bij
A. W. Sijthoff to Leiden in 1882.

DE WERKEN VAN J. VAN LENNEP WERDEN VERZAMELD IN DE VOLGENDE UITGAVEN:

Romantische Werken. dl. 1-14. Rotterdam, M. Wijt
& Zoon 1855-59. dl. 15-23. 's-Hage M. Nijhoff, Leiden,
A. W. Sijthoff, Arnhem D. A. Thieme 1867-72. 8°.
Volksuitgave. 's Hage, M. Nijhoff, Arnhem, D. A. Thieme, Leiden,
A. W. Sijthoff 1867-69. 4 dln., roy. 8°.
Nieuwe volksuitgave. Aldaar 1876--78. 13 dln. post 8°.

Romantische en poetische werken. Nieuwe uitgave.
's-Hage, D. A. Thieme 1875. 6 dln. roy. 8°.
Romantische werken. Nieuwe uitgave. Leiden A. W.
Sijthoff 1883 dl. I--IV. post 8°.
Nieuwe uitgave met een woord vooraf van Jan ten Brin k.
Aldaar 1886. 12 dln., kl. 8°.
Nieuwe uitgave (van voorg.). Aldaar 1891-92. 12 dln., kl. 8 °.
Geillustreerde uitgave. Met photogray . naar W. de Famars Testa s,
Oh. Rochussen en D. B 1 e s. Aldaar 1888-91. 8 dln. gr. 4°.
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Nieuwe uitgave. Met illustration (verkleind naar de 4° prachtuitg.)
Aldaar 1890-92. 20 dln., post. 8°.
Nieuwe uitgave. Met illustration. Aldaar 1897. 20 din., post 8°.

Poetische werken. dl. I-1 I. Rotterdam, M. Wijt & Zn.
1859-62. dl. 12, 13. 's-Hage, M. Nijhoff, Leiden A. W.
Sijthoff, Arnhem D. A. Thieme 1867-71. post 8°.
Volksuitg. der gezamenlijke poetische werken. Leiden, A. W. Sijthoff,
1869-72, 2 dln., roy. 8°.
Nieuwe uitgave (als dl. 5, 6 der Romantiscbe en poetische werken)
's-Rage, D. A. Thieme 1875. 2 din., roy. 8°.

Dramatische en poetische werken. Leiden, A. W. Sijthoff
1889-91. 8 dln. kl. 8°.

TIJDSCHRIFTEN, DAGBLADEN, ALMANAKKEN, DICHTBUNDELS EN ANDERE WERKEN, WAARAAN
Mr. JACOB VAN LENNEP HEEFT
MEDEGEWERKT :

I. „De Naprater," Amst. Gebr. Diederichs, 1826.
2. „De Nederlandsche Mercurius," 1828, 1829. Rotterdam,
L. Vermeer, later Amsterdam, P. Meijer Warnars.
3. „Nederlandsche Muzen-Almanak," Amst. J. Immerzeel Jzn.
1830, 1831, 1832, 1835 ; Amst. J. H. Laarman, 1837, 1839,
1840, 1842 („Hoe loopt de Dusse langs 't hol van Neander"),
1843, 1844, 1845, 1846.
4. „Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen," Amst. Brest van
Kempen, 1832 ; Alkmaar, Le Sage ten Broek, 1834, Hoorn,
Gebr. Vermande, 1841, Schoonhoven, Van Nooten. 1851.
5. „Keur van Scherts en Luim," Amst. F. Kaal en C. Bakker
Bz., 1832.
6. „Nederlandsche Vrijmetselaars-Almanak," Amst. De Erven
H. van Munster en Zoon, 1835.
7. „Tesselschade," Amst. H. Frylink, 1835, 1838.
8. „Revue de Paris," Maastricht, F. Bury-Lefêbre 1836. (,,Vondel, le Poke Hollandais").
9. „Bijdragen voor Vaderlandsche Geschied- en Oudheidkunde,"
Arnhem, Is. An. Nijhoff, 1839.
1o. „Nederl. Jaarboekje voor Vrijmetselaren," Amst. Gebr,
Diederichs, 1839, 1841, 1843, 1844, 1845, 1846, 1849, 1850
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(„De niet uit to spreken naam,") 1852, 1853, 1854, 1856,
1858, 1859, 186o, 1862, 1866, 1867, x868.
II. „Nederlandsche Volksalmanak," Schoonhoven, S. E. van
Nooten, 1840. - Schiedam, Roelants, 1849 („Guurtjen,") 185 1.
Amst. H. J. van Kesteren, 1856, 1859; uitgegeven door het
Nut, 1866, 1868 („Bestje van Meurs.")
12. „Aurora" 's-Gravenhage, K. Fuhri, 1840, 1844, 1846, 1847,
1848 („Vijf zeemansliedtjens,") 18 49 (,Zeemansliedtjens,")
185o (vervolg), 1851 (vervolg), 1853, 1854, 1855 („Lentemijmering,") 1856, 1857, 1859 („Aan een mijner kleinzoons,") 186o, 1861, 1862, 1865.
13. „Verslagen en Mededeelingen van het Instituut," Amst.
Joh. Muller, 1841 (over twee handschr. van „Der LeeckenSpiegel.")
14. „De Nederlanden," 's-Gravenhage, Ned. Maatsch. van Schoone
Kunsten, 1841. („De omroeper, Het wafelmeisje, De aanspreker, De Holl. werkmeid, De kruier van Amst., De kweekeling voor de Zeevaart.)
15. „Algemeen Handelsblad," Amst. Gebr. Diederichs, 1841,
1842, 1844, 1848, 1849, 185o („Vondels Werken,") 1851
(„Uitnoodiging op het Loo"), 1853.
16. „Europa," Dordrecht, H. Lagerwey, 1842, 1845.
17. „Holl. Schilder- en Letterkundig Album," Den Haag, J. H.
Noordendorp, 1849 („Emilia van Nassau").
18. „Almanak voor het Schoone en Goede," Amst. G. J. A.
Beijerinck, 1843, 1845, 1848, 1849, Amst. A. Jager, 1851,
1852, 1853.
19. „Overijsselsche Almanak," Deventer, J. de Lange, 1844.
(„Plat-Amsterdamsch").
20. „De Tijd," Den Haag, J. L. van der Vliet (Boudewijn), 1845,
1847 (over Andersen), 1851 („De zwarte tulp").
21. „Maria en Martha," Schoonhoven, S. E. van Nooten, 1845.
22. „Algemeen Letterlievend Maandschrift," Utrecht, J. G. Andriessen, 1844, 1847, 185o.
23. „De Spectator," Den Haag, J. A. A. van den Bergh, 1846,
Utrecht, L. E. Bosch en Zoon, 1847, 1848 (over Rosenveldt),
1849 („A. M. Kamphuizen").
24. „Vergeet mij niet," Amst., Gebr. Diederichs, 1846; tevens
„Muzen-Almanak," Amst. Laarman, 1847, 1848, 1849, 1851,
1853, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 186o, 1861.
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25. „Vaderlandsche Letteroefeningen," Amst. J. W. Yntema. 1846.
26. „Magazijn van Nederlandsche Taalkunde," Den Haag,
Gebr. Belinfante, 1847, 1849 („Brabant of Braband")0850,
1851, 1852 („G. en Ch).
27. „Holland," Amst. P. Kraay Jr., 18 47 (,Eene vergadering
der Staten van Holland in 1672"), 1849 („Korte kronyk"),
185o („Vertelling van den Heer, die zijn koffer kwijt was"),
(„Brief van 4 een Nichtje") 1851, („Emilia Barten"), 1852,
1853, 1854, 1855, 1856, 1857 („Mijmeringen in en over
Amsterdam"), 1858, 1859, 186o, 1861, 1862, 1863, 1864,
1865, 1866.
28. „Algemeene Konst- en Letterbode," Haarlem, Erven Loosjes,
1841 („Aan alle oudheidkenners van Nederland").
29. „Nederland", Utrecht en Meppel, Van Heyningen, 1849
(„De twee admiralen"), 185o („Eene schaking in de ride
eeuw"), 1853 ,.Dirck Pietersz. Pers"), 1854, 1856, (Cornelia
Vossius"), 1857, 1859 („De vrouwe van Waardenburg").
3o. „De Nederlander, Nieuwe Utrechtsche Courant", Utrecht,
Kemink en Zoon, 1849, 1851 („Vr... M.'. en Schoolwezen,") 1852.
31. „Amsterdamsche Courant," Amst. J. van Bonga, 1849, 185o,
Januari („Duinwater-Maats."), 1851, Nov. (idem) 1852, 1853,
1854, 1855, 1857, (Wet op het personeel), 1858, 1859,186o,
1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 („ Amstel-Hotel-Maatsch.")
(„Gevelsteenen") 1867, 1861.
32. „De Kunstkronyk," Den Haag, K. Fuhri, 1849, 1850 („Gevangen poort"), 1851 („Rembrandt's Nachtwacht"), 1852,
1853 („Pieneman").
33. „Bijbelsche Vrouwen des N. Verbonds," Haarlem, A. C.
Kruseman, 185o. - („De vrouw van Pilatus").
34. ,,Album van Schoone Kunsten," Haarlem, Brederode, 185o
(„Maria van Bourgondie").
35. „De Navorscher," Amst. Fred. Muller, 185o, 1851, 1853
„(Goejanverwellensluis"), 1857, 1859 („Starter"), 186o,1861
(„Troef"), 1862 („Spokerijen op de Oude Schans"), 1863
(” Vond el en Starter"), 1864, 1865, 1866, 1867 („Eliz. Musch
en Klaasje Zevenster"), 1868.
36. „Apostelen en Profeten," Den Haag, J. H. Noordendorp,
(Salomon").
37. Merkwaardige Kasteelen in Nederland" door J. v. L. en
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W. J. H o fd ij k, Amst. G. W. Tielkemeijer. 1852 : 2de druk,
Leiden E. J. Brill en S. C. v. Doesburgh, I Deel. Het
kasteel van Arkel; II Deel, 2e serie, Het kasteel van Heusde;
II Deel, 2e serie, Het kasteel te Muiden ; 3e serie, I Deel,
Het slot Loevestein, II Deel, Het huis te Rozendaal.
38. „Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant", — vele
Parlementaire Redevoeringen, beginnende 24 Juni 1853,
eindigende 25 April 1856.
39. Verslagen en Mededeelingen der Konink. Academie van
Wetenschappen, afd. Letterkunde : 1857 („Stijl, taal, spelling").
1862 („Letterkundige en Kunsteigendom"). („Letters"). 1865
(„Latijnsche gedichten, legaat Hoeufft"). („Spelling van
bastaardwoorden"). 1866 („Over de n in saamgestelde
woorden").
40. ,,Nieuw-Nederl. Taalmagazijn." Den Haag Belinfante, 1857.
41. „Levensschets van G. van de Linde Jr." bij „de Gedichten van den Schoolmeester." Amst. Gebr. Kraay, 1859. 8°.
42. „Nederlandsch Magazijn." Amst. Gebr. Van Es. 1859.
(„Tachentig of tachtig"). 1863, 1866 („Amst. Schouwburg").
43. „De Tijdspiegel," Januari 186o. („Brief aan den Heer W.
B. J. van Eyk te Deventer").
44. „Humoristisch Album." Rotterd. H. Nijgh, 1862 („Verschillende grafschriften").
45. ,,He t Nieuwe Dagblad van 's-Gravenhage." Den Haag,
Suzan. 1863. (Brief van een Makelaar in effekten"). 1864,
1865 („Doodstraf'), 1867.
46. ” Maconniek Weekblad," Utrecht, Andriessen & Zn. 1861.
N°. 21. N°. 25. N°. 27.
47. ,, De Nederlandsche Spectator," N°. 2. 1865. Den Haag,
M. Nijhoff („Brief aan den Heer Mr. C. Vosmaer").
48. ,,Annales de l'association internationale pour le progrês
des sciences sociales." — Bruxelles-Pariso 866, (Redevoeringen van Mr. J. v. L. op het Congres te Bern in 1865).
49. „Bato, Tijdschrift voor jongens." Amst. Gebr. Kraay, 1866
1867, 1868.
5o. „Castalia." Amst. Gebr. Kraay, 1867, 1868, 1869.

JAN FREDERIK OLTMANS.

I.
Tegelijk met Mejuffrouw Margaretha Jacoba de Neufville, Jacob van Lennep, Aernout Drost enPetrusvan
Limb u r g Brouwer, trad in het tijdvak, dat van 1827 tot
1834 verliep, een vijfde romanschrijver op, die zich verborg
achter den aangenomen naam van J. van d en H age. Dezen
naam las men in 1834 op den titel van een historischen roman :
„Het Slot Loevestein in 157o. Geschiedkundigverhaal
uit den tachtigjarigen oorlog." De in alles even bescheiden
als geheimzinnige schrijver verhaalde er in 1853 het volgende van
„Toen ik, nu omstreeks twintig jaar geleden, het Slot L o e v e„s tein geschreven had, oordeelde ik, dat het goed genoeg was
,,om het te laten drukken, maar in het geheel niet, om mijn
„naam er voor te zetten. De uitgever (J. M. E. Meij er), dien
„het mij gelukt was te vinden, was er echter op gesteld, om het
„niet in het licht te geven, zonder een naam op den titel ; ik
„moest toegeven, en koos dien van J. v an den Hag e." i)
In 1834 wist niemand wie J. van den H a g e was. Het boek
van den volkomen onbekende moest dus zich zelf aanbevelen.
Walter Scott en Van L ennep hadden beiden door hunne
vaderlandsche legenden in dichtmaat reeds een beroemden naam
gewonnen, toen de een met „W a v er ley", de ander met „De(n)
P1 e e g z o o n", zich eene nieuwe loopbaan opende. J. van den
1) ,,D e S c h r ij v e r a an z ij n e 1 e z er s." Voorbericht bij den derden
druk van „H et Slot L o e v e stein" (1853), later bij den 4den, 5den en 6den
druk herhaald.
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H a g e was gaarne, als Walter Scott, de groote onbekende
van „Waverley", de groote onbekende van „Het Slot Loevestein" geworden, doch de behoefte aan een naam, door den
uitgever opgeworpen, deed hem er een kiezen, aan zijne geboortestad Den Haag ontleend.
Bij den eersten opgang van den historischen roman na 183o
kwamen vele pennen in beweging. Stijllooze en kinderachtige
proefnemingen werden spoedig vergeten, tenzij een beoordeelaar
als E. J. Potgieter in een nu vergeten tijdschrift „De Vriencl
des Vaderlands" (1834) 1) aantoonde, dat een dier zoogenaamde historische romans in geen enkel opzicht dergelijken
titel verdiende. Op deze wijze bleef de naam leven van
J. E. Schut, schrijver van „Galama, of de bevrijding van
Vriesland, geschiedkundige roman" (1834).
„Het Slot L oe v es t ein in 1570" bleef leven door eigen
verdienste. De naam van J. van den Ha g e is noch door
opbouwende, noch door afbrekende critiek gevestigd. Het boek
beviel, zooals een jaar vroeger „De P 1 e e g z o o n" de harten
der meeste lezers gestolen had. De schrijver werd niet door de
lauweren zijner verdienstelijke voorgangers verlokt als letterkundig
kunstenaar op te treden, hij wijst op eene andere oorzaak : —
„de afval van Belgic.'" In het „Voor b e r i g t" (geteekend
November I 833) zegt hij er van:
„De afval van Belgic, waardoor de sedert 1815 vereenigde
„Gewesten op nieuw van elkander werden afgescheurd, ontvonkte
„in de Noordelijke Gewesten, minder door neiging en overtuiging,
„dan wel door de Europesche staatkunde van die dagen, aan
„hunne voormalige landgenooten verbonden, een edele geestdrift,
„en spreidde den waren volksgeest en tevens de zedelijke kragt
„van dit kleine plekje gronds op de luisterrijkste wijze ten toon;
„van alle zijden snelden Vaderlandsche mannen en jongelingen,
„op de roepstem van hunnen Vorst, te wapen, om den heiligen
1) En niet in „D e (n) G i d s," als Jonckbloe t, t. a. pl. VI. bl. 113 zegt.
In 1834 was „De Gids" nog niet geboren. Potgieter's critiek verscheen in: ,,De Vriend des Vaderlands, een tijdschrift toegewijd
aan den roem en de welvaart van Nederland en in het bijzonder aan de hulpbehoeftigen in hetzelv e" („Uitgegeven van
wege de permanente Commissie der Maatschappij van Weidadighei d.") Onder redactie van P. 0. van der Ch ij s. VIII deel. Te Amst.
bij Johannes van der Hey en Zoo n. 1834, bl. 26, vlg. bl. 120 vlg. bl. 273
vlg. en bl. 423 vlg.
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„geboortegrond, met gespierde vuist, tegen den afvalligen Beig
„te verdedigen, en spoedden zich naar de bedreigde grenzen,
„welke zij een jaar later onder het donderend VOORWAARTS ! !
„met zooveel roems overschreden, en alwaar zij nog gereed
„staan, om op de eerste roepstem de vijanden krachtdadig
„onder de oogen te zien.
„Veelvuldige kloekmoedige daden hebben dit rustelooze tijd„perk van drie jaren gekenschetst en Oud-Nederland, door
„zijne bondgenooten verlaten, heeft door zijne voorbeeldelooze
„hooding de bewondering der wereld tot zich getrokken. Onder
„de vele stoute daden onzer strijdbenden heeft de moedige zelf„opoffering van den Luitenant ter zee J. C. J. VAN SPEYK, meer
„bepaald de bijzondere aandacht en belangstelling tot zich ge„trokken, en herinnerde dezelve ons tevens de roemrijke daden
„onzer voorouders; bij mij bragt het dan ook de herinnering te
„weeg van het vroeger door mij ter zijde gelegde handschrift en
„moedigde mij aan, om hetzelve door den druk gemeen te maken.”
Het zoogenaamde terzijde gelegde handschrift, waarvan J. v an
den Hage in het begin van zijn „V o o r b e ri g t” had gesproken als van eene bijzondere bezitting, verried de school van
den schrijver. Vele Engelsche auteurs uit het laatst der achttiende eeuw en later wendden een handschrift voor, om .
eene
novelle of roman te beginnen. M a c ph e r son vond het onsterflijk manuscript van 0 s s i an en Dickens de gele bundels papier
uit de klok van M r. Humph re y. Het is dus niet gewaagd om
Van den Hage reeds van den beginne of als leerling der
Engelsche, romantische school te begroeten.
Daar hij het zelf zegt, mag men niet twijfelen aan den indruk,
door V a n Sp eyk's vermetele daad op zijn vaderlandslievend
hart gemaakt. De naam van Van d en Hage leeft in de geschiedenis onzer letteren, omdat hij — en met schitterend gevolg — tot tweemalen toe gelijksoortige daad tot uitgangspunt
eener uitvoerige historische-romantische studie koos — eerst
Herman de Ruiter te Loevestein, Coen Jan van Schaffelaar
te Barneveld.
De stof voor zijn eersteling vond hij bij H o o ft. H o oft had
gewag gemaakt van Oranje's „B oods ch a pp er.” Hij wilde
die weinige duidingen opwerken, mocht hij critischen zin genoeg
bezitten, om aan de volkomen juistheid van H o oft' s voorstelling te twijfelen. In „E en w o o r d aan den 1e z e r" bij den
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tweeden druk (1839) van „H e t Slot Lo ev e s t ei n" zegt hij
er van : „Om dit werk meer in overeenstemming te brengen met
„juistere, doch minder romantische geschiedkundige overleve„ringen, dan die ik gevolgd heb, kan niet gevergd worden de
„Boodschapper, van wien een HOOFT mij de krachtige schets I)
„leverde, welke ik waagde op te werken, zoude welligt ook
„geene plaats kunnen vinden binnen den meer engen kring
„van latere, en, zoo ik geloof, betere geschiedkundige berichten.”
Van de n Hage heeft zijne stof niet op gedachtelooze wijze
aan H o o ft ontleend. Hij weet, dat er latere, zelfs betere berichten bestaan. Hij meent evenwel, dat ook de kunstenaar zijne
1) „Harman de Ruyter van 's Hartooghenbos, ossekooper een tydt lang, maar
fors van inborst en geschaapen ten oorlogh, bestond een dapper stuk en van
geweldighen naadruk ; hadd' het hem niet meer aan fortuyn, dan aan list en
stoutheyt ontbroken. Men ziet, op 't westeyndt van de Bommelerwaardt, een
slot, geheeten Loevestein, 't Welk Maas *en Waal, die daar t'zaamenloopen, beheert ; recht geleeghen, om in Workom en Gorkom oover te springen ; alwaar
men desgelyx de harten van eenighe inwoonders gewonnen had. Hy in een
graauwe monnixkap, met drie andere gasten, maackt Kier binnen te raaken ; den
Burghvooghdt al; en zich meester van de vesting; op hoope van hulp, die hem
door den Graaf van den Bergh, 's Prinsen zwaagher, belooft was, maar door
de vorst en 't opwaater verhindert Wert. Niet daarom, nochtans ontzonk hem
de moedt ; maar, hebbende ontrent vierentwintigh mannen by een gekreeghen,
zoo bestond hy de plaats, die niet dan op d'ouwde wyze bemuurt was, naa
vermooghen te sterken. Toen werd Lorenzo Perea, Spaansch hopman, nit den
Bos, met hondertvyftigh roers, tien spietsen, derwaarts gezonden ; eenighe arbeydtsluyden, nit Gorkom en Workom daar by gevoeght. Deez, vreemdt vindende,
datmen hem had Barren afwachten, eyschte 't Slot op ; en bars antwoordt
kryghende braght er 't grof geschut voor, De Ruyter, het uyterste getroost,
en ziedende van oovermoedt, roept zyn gezellen te hoop, en boezemt hun, met
klem van woorden, zulx den geest van onvertsaaghtheit in, dat zy, van een
smaadighe doodt, of het loflyk sterven in de waapenen, dit voor de keur
naamen, en een opzet, om zich tot den laatsten druppel bloeds toe te weereu.
De Spanjaarts, zooveel teeghens een', en 't verlies lichtlyk boetende, schickten
met ladders oover de graften te koomen : en terwijl, die van binnen beezigh
zyn met de brenk van den muur te verdaadighen, beklimmen dien van d'
andere zyde, en vellen 't al, wat hun voorkomt. Een zorgh maar had de
Ruyter, hoe by zyn leeven ten dierste moght uitsluyten, en met wraak in de
voorhaal weezen. Dies stelt by sich binnen de deur eener kaamer t' schrap,
slingerende een slaghzwaart met bey de ,
vuysten : en stuytende alleen al den
aanval, doet een vreesselyke moordt, en zijnen vijandt, oover zoo rustigh een
strengheit verwondert staan. Endtlyk, ooverstelpt van 't getal, steekt hy den
brandt in een deel bussekruyds, te vooren op de vloer gestort ; en verdelght
zich zelven, bystanders, aanvechters, met een' gemeene nederlaagh." — P. C.
Hooft's „Nederlandsche Historian" Seste Boek.
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rechten heeft, en dat het van hem niet te vergen zou zijn, zijn
episch verhaal, naar eene verbeterde lezing der overleveringen
omtrent Herman de R u y t e r te wijzigen. Reeds terstond stuit
men hier op eene niet geringe moeilijkheid, die elk schrijver van
een historischen roman vroeg of laat heeft te overwinnen. „H e t
Slot Loevest ei n" was in 1833 bewerkt naar Ho oft en het
beste, wat er destijds over het feit van 157o was geschreven. De
auteur weet echter in 1839, dat er „betere" berichten bestaan,
maar ziet er van of zijne oorspronkelijke opvatting te wijzigen.
Om te beoordeelen, of hij het recht had alzoo te handelen,
dient hier herinnerd, hoe hij zijne epische stof heeft bewerkt.
Vooreerst kiest hij een verdicht persoon, een jong edelman, K a r el
van Door n, die kennissen heeft op Loevestein. De kastelein
van 't slot, een Italiaan, die een Spaanschklinkenden naam
draagt, en Antonio d'A v i 1 a r heet, is voogd over een j onge
wees, Anna de Man it 1 a. Een Spaansch officier uit 's-Hertogenbosch, Lorenco Pere a, maakte aanspraak op de hand
dezer schoone, doch zij heeft haar hart geschonken aan Jonkheer
van Door n. Van het standpunt der Romantiek viel er in
1833 niet veel tegen deze voorstelling te zeggen. De schrijver
had nu eene geschikte aanleiding tot het leggen van een knoop.
Van Doorn had eenvoudig kennis te maken met 0 r a nj e's
boodschapper, den onversaagden veehandelaar uit Den Bosch;
had daarenboven zich aan te sluiten bij de geheime pogingen
tot verzet tegen A 1 v a's schrikbewind, om eerlang te Loevestein
als medeminnaar en vijand te staan tegenover Pere a.
Te midden van dezen eenvoudigen liefderoman kon het vermetel bedrijf van Herman de R u y t e r uitvoerig geschetst
worden, en op deze wijze vond Van den H a g e het plan voor
zijn eerste kunstwerk.
Vraagt men naar de wijze, waarop hij dit plan uitwerkte, dan
dient het volgende gezegd. Van den H a g e is een echte zoon
der Romantiek, maar tevens een echt Nederlandsch schrijver in
dien zin, dat hij nergens noodeloos op zijne verbeelding rekent,
waar hij historischen grond onder de voeten heeft. Het gedrochtelijke, het onmogelijke, het onwaarschijnlijke hëbben voor hem
niets bekoorlijks. Het eigenaardige Romantische in zijne voorstelling komt meest uit de studie van Scott, hoogstens uit de
kennismaking met enkele der eerste voortbrengselen van Al e xandre Dumas of van Victor Hugo.
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Sporen van dien invloed ontdekt men in „H et Slot Lo ev es t e i n" vooral bij plaatsbeschrijvingen, vooreerst, als hij het
„puingevaarte" van het Monnikenhof bij het dorp Wijk doet
verrijzen, en de saamgezworenen in een zoldervertrek doet vergaderen, beschreven in den trant van „W oodstock"; en vooral,
wanneer hij den lezer door Loevestein doet dwalen, om hem
zooveel mogelijk eene uitvoerige topographie van het belegerde
kasteel te geven. De toon der gesprekken van Spanjaarden en
Geuzen is zeker vrij gekunsteld hier en daar 1), maar men bedenke dat zelfs Walter Scott en Van Len n ep niet altijd
de kunst verstonden om historische personen den rechten toon
te doen treffen. In 1570 treden te Loevestein Spanjaarden,
G orkumers, Brabanders op. Het is zeer lastig uit te maken
welke taal zij gebruiken, om elkander te verstaan. Van den
Hage bedient zich ettelijke malen van „S en - or!" van „Ex c e
lent ia!" of van titelsals Abanderado, Emisario, Anspess a d o, maar maakt daarom nog niet den indruk, dat men Spanjaarden hoort spreken. Hij gaat later bij de gevechten in en
1) Ziehier eenige voorbeelden:
I. „Den waren vriend kent men in den nood. Heb dank, VAN DEN BOSCH,
en indien gij ooit mijne hulp noodig hebt, zoo is u dezelve verworven, al
zoude het mij ook het leven kosten."
„Genoeg!" antwoordde deze, „ik deed niets meer dan ik verpligt was te
doen, laat ons dit verblijf verlaten." I deel, bl. 183 en 184 (eerste druk, 1834)„Emisario! waar zijt gij .."
II.
„Hier ben ik, wie roept mij ? .."
„Ik ben het krijgsman," antwoordde VELASQUES, ,,en wenschte u te
spreken,' vertoon u vrij aan de bres, mijn yolk zal zonder mijn bevel niet
vuren" .
„De Boodschapper, mijnheer, heeft nooit geaarzeld zich te vertoonen, als hij
door eerr man van eer geroepen werd." — II deel, bl. 51. (1834).
III.
Geeft vuur, kanonniers ! en verwijdt de bres", schreeuwde PEREA nu,
waarna zich tot de musketiers wendende, vervolgde: „Herneemt uwe
gelederen, soldaten ; en maakt u gereed, om in eenen tweeden storm beter uw
pligt te betrachten; want de Hertog heeft mij gelast, om het Slot hoe eer
hoe beter te bemachtigen." II deel, bl. 74. (1834).
IV. (Uitroep van den auteur). „Zoo stierft gij REINIER KLAASZOON! toen
FASCIARDO ' S galjoenen u bij Kaap Sint-Vincent, na eenen strijd van twee
dagen, dreigden te vermeesteren ! zoo stierf in lateren tijd VAN SPEYK, wiens
naam met schrik aan Schelde's boorden wordt uitgesproken." II deel, bl.
134. (1834).
V. „Dit staal zal mij en ANNA beschermen tegen des Spanjaards lagen !"
I deel, bl. 51. (1834).
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om Loevestein over tot het bezigen van korte Spaansche volzinnen : „Quien no se aventura, no pasa la mar!" —
„Viva el Rey!" — „Espana, Espana!" — „Cesa to el
fuego!" — „Animo, animo!" — „Nombre de Dios!" —
„A1 asalto, soldados!" — „Al asalto por Romero y la
bandera! La bandera 6 la muerte!"
Dit alles overtuigt ons wel van de ernstige studie des schrijvers, maar niet van het doeltreffende der gebruikte Spaansche
woorden, waartegenover de mannen van Loevestein niet veel
meer weten testellen, dan Brederode's „Vivent les Gueux!"
Mevrouw Bosboom-Toussaint, die de groote kunst der
historische gesprekken gelukkiger beoefende dan Van den H a g e,
volgde hem evenwel na in het bezigen van sommige Fransche,
Italiaansche of Spaansche uitroepingen, die naar de meening
dezer groote kunstenares levendigheid en gloed aan het verhaal
zouden bijzetten.
Ontbreekt door deze opvatting van den historischen dialoog
nog immer de overtuiging, dat men naar het jaar 157o en het
Slot Loevestein verplaatst wordt, ook het verhaal zelf brengt
niet altijd in de gewenschte stemming. Dit is vooral van toepassing op het uit eigen fantasie gevondene. De Spanjaarden
P er e a en Vargas worden als monsters van verdorvenheid en
wreedheid voorgesteld. Het verslag van den Boodschapper aan
Van D o o r n gedaan, omtrent den moord door P e r ea en
d'Av ila r op den grijsaard de Manilla, vader van Anna,
bruid van Van Door n, bedreven, klinkt buitengewoon avontuurlijk. (I deel, 11 hoofdst. bl. 97-100. Zoo heeft Van den
Hage zich bijzonder ingespannen, om, na de herovering van
het kasteel en de ontploffing van het kruit, den jongen V a n
D oorn naar het slot te voeren, daar deze dan P e r ea dooden
en het lijk van den Emisario in veiligheid moet brengen. Te
vergeefs hult hij deze gebeurtenissen in eene wolk van geheimzinnigheid , ze worden er niet aannemelijker door. (II deel, 56,
57 en 58 hoofdstuk).
Nog client hierbij gevoegd, dat de auteur in zijn eerste werk
weinig bewogen wordt door het vraagstuk, of de karakters zijner
helden met fijne en scherpe trekken zijn aangeduid. Verdienstelijk is zeker zijne poging, om een geweldenaar als Alva met
historische juistheid te portretteeren, maar Varga s wordt daarom
geen minder afschuwelijk traltre de melodrame, Velasquez
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geen bekwamer geteekende type van Spaansche ridderlijkheid en
Spaansche deugd.
Naast deze schaduwzijden valt er veel licht te waardeeren.
Van den Hag e's onmiskenbaar talent openbaart zich in de
voorstelling van al wat tot den strijd betrekking heeft. Hij is
ten voile bekwaam, om eene menigte, die zich beweegt, die
handelt, met hare eigenaardige opeenvolgende veranderingen, te
schilderen. Hij verstaat de kunst, om eene belegering, eene
verdediging, eene worsteling van twee kampende afdeelingen,
vrienden en vijanden, met scherpe trekken op het doek te brengen. De eerste aanval op de voorhoven van het kasteel openbaart terstond deze eigenaardigheid van zijn letterkundig talent.
Daarbij trekt hij partij van zijne archaeologische wetenschap.
De bouwkunst, het costuum, de verdedigingswerken, de wapenen,
de tactiek, de krijgskunst der zestiende eeuw heeft hij met
voorliefde bestudeerd. Juist daardoor schittert hij in de beschrijving van het gevecht om en in het kasteel. Hij staat hierin
stellig boven Van Lenne p, en overtreft zelfs B o s b o o mToussaint, die in hare „Verrassing van Hoey" hem
schijnt te willen evenaren.
Een enkel voorbeeld moge dit bewijzen.
Zoodra Per ea met zijne overmacht van goed gewapende
soldaten het voorhof van Loevestein had genomen, beproefde
men het eigenlijke slot te naderen, door eene brug waarvan een
klein deel als valbrug kon worden omhooggetrokken. Reeds
stormden de Spaansche speerruiters naar de valbrug.
Van den Hag e verhale zelf wat volgt:
„„Op het oogenblik, dat de speerruiters dachten op de brug
„te treden, opende zich een afgrond voor hunne voeten; de
„valbrug ging op en de brug, waarop zij stonden, daardoor
„haren steun verliezende, begon meer dan ooit in beweging te
„geraken, terwijl eenige der Geuzen zich boven de poort ver„toonden, en op hunne vijanden vuur gaven. Vloekend stieten
„de ruiters met hunne zwaarden tegen de valbrug en naar hun
„vijand; even als door eenen tooverslag werd hij aan hunne
„woede onttrokken.
„De hoop begon echter bij hen te herleven: want terwijl
„UILENBURG - (een makker van den E m i s a r i o, die zich op
„de valbrug bevindt) — om staande te blijven zich aan een
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„der kettingen moest vasthouden, begon de brug weder te zakken.
,,,, Haal op voor den Duivel!" riep hij, wild naar het slot
„omziende. Toen de Boodschapper . . . zijn vriend in gevaar
„zag, sloeg hij de kragtige hand merle aan den ketting, en uit
„al zijne magt trekkende, rees de brug snel omhoog, zoodat
„UILENBURG moeite genoeg had, om zich op de been te houden,
„en langs de treden van de brug af te klimmen.
,,,,De brug langzaam ziende in de hoogte gaan, had een der
„ruiters onvoorzigtiglijk beproefd, om door zijne zwaarte dezelve
„weder neder te haren, en de hand aan den dwarsbalk geslagen,
„welke de brug in verband hield. Eerst gelukte dit; doch toen
,,de Boodschapper de hand aan den ketting sloeg, was zijne
„poging vergeefsch, en de brug zich op eens snel verheffende,
„verloor hij den grond onder zijne voeten, voordat hij zijne
„han g en kon loslaten.
,,,,zijne makkers zagen hoe hij daar boven het water hing te
„spartelen, terwijl hij met zijne voeten vergeefs onder aan de
„brug, welke schuins naar binnen hing, iets zocht om zijn ligchaam
„te ondersteunen. Het vuur, dat den stal verteerde, verlichtte
„de brug en deed zijne wapenrusting schitteren. Ofschoon aan
„moordtooneelen gewoon, rezen echter de haren der soldaten te
„berge, toen zij met woede en angst het lot huns makkers zagen.
„Eene doodsche stilte maakte plaats voor hun geschreeuw en
„gevloek; alleen PEREA' S stem, bevelende een lange ladder aan
„te brengen, liet zich hooren.
,,,,Help mij ! help mij !" riep de ongelukkige, daar zijne han„den hem ontzeiden zich langer vast te houden ; doch dit geroep
„en de ongewone beweging aan de brug, verrieden juist zijne
„tegenwoordigheid aan zijne vijanden.
„Plotseling staakte hij zijn angstgeschreeuw, en zich stokstijf
„latende hangen, ligtte hij zijn hoofd op ; hij scheen te luisteren
„en door zijn vizier naar iets te zien. Een tweede hoofd ver„toonde zich nu boven dat van den ruiter, iemand scheen in
„het rond te zien, wat of wie de valbrug bewoog.
,,Viet lang duurde het, of hij werd den Spanjaard gewaar .. .
„Op het Voorhof heerschte eene doodsche stilte, terwijl de
„krijgsman, die achter de brug was, zijnen arm er overheen stak,
„en eene hand van den ruiter vattende, die met geweld er trachtte
„af te scheuren, en toen hem dit gelukt was, de andere aangreep.
„Reeds hielden zijne makkers hem voor verloren, toen hij, eer
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„zijne tweede hand was losgerukt, de eerste weder aan de brug
„vastklemde. De soldaten hieven een kreet van vreugde aan,
„doch de Geus gaf den moed niet op . . . Langzaam klom hij al
„hooger en vertoonde zich halverwege boven de brug. Nu
„maakten eenige muskettiers hunne vuurwapens gereed ; de schoten
„vielen, juist toen hij, met de borst op de brug rustende zich
„vooroverboog en daardoor ongekwetst bleef; uit vrees van hun
„eigen landsman te treffen, hadden zij een weinig te hoog aangelegd.
„Toen de kruitdamp optrok, zagen zij dezen zich nog aan de
„brug vastgeklemd houden, niettegenstaande zijn vijand zich met
„de eene gehandschoende hand aan de brug vasthoudende, de
„andere van achteren onder den helm des ruiters had gestoken,
„en hem met geweld zocht los te scheuren. Een oogenblik hield
„de Spanjaard zich nog vast, doch daar de helm hem onder aan
„den strot knelde en bijna verworgde, liet hij zijne handen los.
„De Spanjaarden zagen dit met verstomming aan, doch weldra
„hoorde men weder onder hen een nieuwen uitroep van vreugde;
„want in hetzelfde oogenblik, dat de Geus zich gereed maakte,
„om den ruiter los te latent sloeg deze in den doodsangst zijne
„beide handen om de ijzeren hand, die hem vasthield, en zich
„daardoor weder wat lucht verschaffende, riep hij, ,ofschoon met
„eene zwakke stem: „Wij zullen gelijk naar de hel gaan, Geus!
„C a r aj o !" en even zoo onbewegelijk, als hij te voren gehangen
„had, even zoo veel beweging maakte hij nu met lijf en beenen.
„Animo, DIEGO ! animo :" riepen de speerruiters .. .
„Een spottend gelach beantwoordde hunnen uitroep, en even
„als men eene adder afschudt . . . zoo schudde de Geus zijne
„hand, en de speerruiter, die alleen den ijzeren handschoen
„vasthield, welke zijn dood zonder wraak moest veroorzaken,
„viel onder den uitroep : „Heilige moeder Gods ! sta bij !" al
„gillende naar beneden .. .
„Een rond gat in het ijs, waaruit de modder en het water
„opborrelden, duidde de plaats aan, waar de ongelukkige was
„doorgezakt ; en alle hoop opgevende, om hem, zoo zwaar gewa„pend als hij was, te redden of weder te zien bovenkomen, ver„wijderden de Spanjaarden zich al vloekende en razende.
„De ruiter vond in den modder zijn graf, en toen jaren daarna
„zijne wapenrusting werd opgehaald, vond men er niets in, dan
„een verteerd gebeente; en te vergeefsch trachtte men te raden,
„hoe het kwam, dat tusschen de vingers van twee ijzeren
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„handschoenen, een derde, platgedrukt, zat vastgeklemd." 1)
Deze bladzijde geeft de maat aan van het persoonlijk talent.
juist in de voorstelling van zulk eene worsteling schuilt de kracht
van Van den Hag e. Men herinnere zich dat in 1838 Victor
Hugo's „Notre Dame de Paris" verscheen, dat de bestorming der kerk, verdedigd door Qu a sim id o, reeds eene kleine
letterkundige gelijkenis oplevert, die verwonderlijker wijze in
1874, twintig jaren na den dood van Van den Hag e, nog eens
opnieuw en geheel volledig tot haar recht komt in den laatsten
historischen roman van Victor Hugo: „Qu at r e v in gttreiz e" 2). 't Is of de Fransche kunstenaar „H et Slot
Loevestei n" heeft gelezen. Een torenburcht, La To u rgu e,
wordt door vierduizend Republikeinsche soldaten belegerd, en
door een handvol Vendeeers verdedigd. Er wordt bres geschoten, er volgt eene bestorming in de duisternis; krijgsgerucht,
wapenkreten weergalmen in de kleine zaal onder den toren.
Een enkele toorts werpt een onzeker licht op het bloedig tafereel,
men onderscheidt vrienden noch vijanden, men woedt in eene
rossige duisternis, doof door het geraas, blind van den rook —
evenals de ruiters en soldaten van P er ea en Velasque z, die
te vergeefs in de bres van Loevestein pogen te dringen.
II.
De vraag, of aan de geschiedkundige waarheid in „Het Slot
L o e v e s t e i n" volkomen recht is gedaan, kan uit den aard der
zaak niet bevredigend worden beantwoord. Van den Hage
had eene zeer nauwkeurige studie naar uitgegeven en onuitgegeven authentieke documenten moeten maken, en daarna eerst
de geheele waarheid kunnen zeggen. Zestien jaren na zijn dood
is dergelijke studie ondernomen en met zeer bevredigende uitkomsten bekroond. 3)
Het bleek nu, dat Herman de Ruy t e r, een vermogend
burger uit den Bosch, in 1567 den heer An tonie van Bo rn1) Het Slot Loevestein, (1834). I. bl. 327-331.
2) 3 tomes, Paris, Michel Levy fr e r e s, 1874 (D euxieme edition).
3) „Herman de Ruyter, naar uitgegeven en onuitgegeven
authentieke documenten door Dr. 4. G. R. Acquoy." 's-Hertogenb.
G. H. van der Schuyt. 1870. 8°.
TEN BRINK, N.-N.

Letteren. I.
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bergen, een der verbonden edelen, binnen de vest had geleid,
als vriend van den heer V a n B r e d erode een voorstander van
den opstand 1) ; dat hij, toen de onderneming met Bomb er gen
mislukte, uit den Bosch was gevlucht 2), dat hij drie jaren en
acht maanden zich schuil hield 3), om daarna in December 1570
te Loevestein op te treden 4) ; dat hij rechtstreeks door 0 r a nj e
gezonden is naar Gorkum en Woudrichem 5), dat de Prins een
buitengewoon vertrouwen in hem stelde ; dat hij met zes of zeven
mannen in Franciskaner pijen in het kasteel werd opgenomen,
en den slotvoogd met een pistoolschot doodelijk wondde 6), dat
de slotvoogd, jonkheer Arndt de J e u d e, heer van Ha r di n xv el t, door de andere monniken afgemaakt werd, en dat de
indringers weldra door enkele bondgenooten tot twintig man toy
werden versterkt ; dat Alva uit Antwerpen aan R o d r i g o de
T o 1 ed o, gouverneur van Den Bosch, schreef, en dat deze
L o r e n c o Per ea met vijftig man naar Loevestein zond 7); dat
men met een stuk veldgeschut bres schoot, hevig streed, een
toren beklom en de belegerden gevangen nam, terwijl Herma n
d e R u y t e r in een vertrek, te voren met buskruit bestroQid, door
de ontploffing wel verwarring stichtte, doch ongedeerd bleef
doorstrijden, totdat hij met het zwaard in de hand den heldendood Stied' 8).
Het is de schuld van Ho o ft, dat het verdicht feit van Loevestein's vernietiging door buskruit zelfs nog door Motley als
historisch werd geboekt. H o oft is er waarschijnlijk toe gekomen
door eene plaats nit de Fransche vertaling van Don Ber n pa rdino de Mendoca's „Commentarios," met zekere dichterlijke vrijheid op te vatten 9). Uit den Spaanschen tekst van
Mend oca blijkt niet, dat de kruitontploffing het kasteel gedeerd
heeft. Bovendien op het lijk van den Boodschapper werden de
officieele stukken gevonden, hem door 0 r a nj e meegegeven. De

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Acquoy, t. a. pl. M. 12, 13.
Acquoy, t. a. pl. bl. 17.
Acquoy, t. a. pl. bl. 18.
Aldaar.
Acquoy, t. a. pl. bl. 19.
Acquoy, t. a. pl. bl. 22.
Acquoy, bl. 30.
Acquoy, t. a. p1. bl. 33.
Acquoy, t. a. pl. bl. 52.
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gevangen genomen verdedigers werden naar Antwerpen gezonden
en daar door beulshanden omgebracht.
Dat V a n den Hag e reeds in 1839 begreep het rechte spoor
niet geheel gevolgd te hebben, strekt hem tot eer. Zijn Her man
de Ruyter sluit zich evenwel nog in menig opzicht bij de thans
van legenden bevrijde waarheid aan. H o o ft had Van den
Hage op het dwaalspbor gebracht; deze meende, dat het niet
van hem te vergen ware lets geheel antlers van zijn eersten roman
te maken, hij gaf er de voorkeur aan eene nieuwe stof ten
grondslag te leggen voor een tweede kunstgewrocht I).
Vier jaren verliepen en in 1838 deed J. van den H a g e op
nieuw van zich hooren door: „De(n) Sch a ap herder. Een
verhaal uit den Utrechtschen oorlog, 1481-1483."
„De Sc h a aphe rder" is een werk, dat den meester meer lauweren bracht dan zijn eersteling, schoon beide tot heden herdrukt
en gelezen worden. De bewondering voor Van S p e y k had
Van d en H a g e eerst tot den dapperen Bosschenaar gebracht.
Nog steeds onder den invloed van deze bewondering kiest hij nu
een held uit het laatst der vijftiende eeuw, van wiens edelmoedige
zelfopoffering door het patriotisme van 183o tot 184o met geestdrift gesproken werd.
In zijn voorbericht van 1838 zegt hij terstond, dat hij de
s t a a t k u n dig e geschiedenis van het gekozen tijdvak alleen als
hulpmiddel gebruikt. „Het was mijn voornemen niet eene historie
„van den Utrech t sch en oorlog te schrijven, noch van de
„woelingen der Hoeksche en Kabeljaauwsche partijen, die hier
„weder een nieuw terrein vonden, om elkander te vernielen."
Zijn doel ligt elders. „Het zal mij aangenaam zijn" — gaat hij
1) De critiek heeft weinig werk gemaakt van „H et Slot L o e v e s t e i n.'
In de „Letteroefeningen van 1835, I stuk; „Boekbesehouwing"
(Amst. Leeneman van der Kroe en Yntema, 1835), bl. 221-223, komt
eene korte en gunstige beoordeeling. Men beweert, dat „L o e v e s t e i n" zich
„in wezenlijke waarde verheft boven den Galama van SCHUT. " Verder heet
het: „De geschiedenis is hier ook gelukkig bij den roman ingeweven ." De
karakters zijn naar waarheid geteekend en goed volgehouden ." Men wenscht,
dat de auteur het niet bij dit eerste werk late blijren. Verder schijnt van
„Het Slot Loevestei n" in de pers weinig gewag gemaakt te zijn. Een
afkeurend oordeel velde Jonckbloet, „Geschiedenis der Nederl.
L e t t." VI deel (1886) bl. 165; „Men kan Het Slot Loevestein daarlaten,
dat de personen uiterst zwak teekent, en all e levendigheid en waarheid voor
de schildering der krijgshaftige tooneelen bewaart."
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voort — „indien men oordeelt, dat ik in het schetsen van den
„geest der eeuw, waarin ik mij verplaatst heb, den bal niet geheel
„heb misgeslagen."
Het schetsen van den geest der eeuw 1), deschildering
van zeden, leven, kleeding, wapening, gebouwen en kasteelen
stelde Van den H a g e boven de studie van belangrijke personen, boven het doordringen in het verstands- en gevoelsleven
van een enkelen held of heldin. In dit opzicht is hij de trouwe
leerling van Si r Wa lte r Scott. Bij dezen is het juist te doen
om nauwkeurige teekening van het uiterlijk aanzien eener bijna
onbekende menschenwereld. Bij S c o t t vertoont zich de gedurige
zorg, om het onbekende, het verrassende, het kleurenrijke eener
vergeten historische periode duidelijk in het oog te doen val4en.
Als zielkundige studien van groote historische personen kunnen
noch „Kenilworth," noch „Quentin Durward," noch
„Ivanhoe" geprezen worden ; de kunstwaarde dezer voortreffelijke scheppingen schuilt in de voorstelling van de duizend
bijzonderheden eener uit het oog verloren maatschappij 2).
Juist in dit opzicht munt „De Schaapherder" uit. Reeds
de eerste bladzijden getuigen er van door de verrassende verschijning der Leprozen (I, 6-8); door de nauwkeurige beschrijving
van het costuum der Amersfoortsche burgeressen (I, 22-26);
van meubelen en tafelgereedschap in de woning van den wapensmid (I, 43-45); voorts van het costuum der zinnelooze Ada
1) Van het historisch feit, van den persoon van Jan van S chaffelaar
is zeer weinig bekend. Wij hebben slechts een ongenoemd kronijkschrijver,
wiens werk, getiteld: „Annales rerum in Hollandia et diocesi Ultraj. gestarum, anno 1481 et duobus sequentibus," opgenomen werd
in Matthaei „A n a 1 e c t a," I. Hij verhaalt daarin het bekende omtrent
Schaffelaa r, maar wijkt daarvan in een opzicht af. Jan van Schaff e1 a ax was MET de aanvoerder der bende van negentien man, die den 16 Juni
1482 op den toren te Barneveld werd ingesloten, hij behoorde tot de manschappen. Aan dezen werd de eisch gesteld, dat zij Jan van S c h a ffelaar uit
den „galgengate" zouden werpen. Zij weigerden, waarop deze zelf den toren
afsprong. Hij had mogelijk eene misdaad op zijne rekening, maar stierf een
heldhaftigen flood.
2) Sir Walter Scot t, die over langer leven en oneindig grooter publiek
dan Van den Hage beschikte, toonde tevens, dat hij in zijne romans uit
het burgerlijk Schotsche leven van zijn tijd een tweede talent bezat. Zijne
fijne karakterstudie in zijn „A n t i q u a r y." in zijn „R o b Roy," vooral in zijn
„H e art of M idlothian (Effie en Jeanie Deans) heeft den allerbillijksten lof van landgenoot en vreemdeling verworven.
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(I, 161); van Sc ha ffel a ar 's wapenrusting (I, 180); en van
P e r r ol's legertent (I, 190). Daarbij komt het geheel ongemeen
talent van veraanschouwelijking, waar groepen, gezelschappen,
strijdende massa's worden ten tooneele gebracht. De maaltijd
te Utrecht bij den Burggraaf v a n Mon tfo o r t (II, I-13o) is
een meesterstuk, waaraan kunst van schilderen zich huwt aan
archeologische kennis. Het optreden van den Utrechtschen Jonkheer Co en e van B a e r b e r g h, van de spreekster, de zwarte
A l e i d a, van den twist en den strijd tusschen P e r r o 1 en den
Stichtschen edelman, behoort tot de beste episoden uit „D e(n)
Schaapherder."
Jets minder belangwekkend is de greep, den vermetelen Per r o 1
te Amersfoort in het huffs van den wapensmid te brengen, ten
einde den woestaard tegenover de heldin Maria, S c haffe 1 aa r s
verloofde, te stellen, (II, 163-206). Pe rrol 's hartstocht, die
niets ontziet, die hem naar de Hunneschans drijft, om een minnedrank aan eene heks te ontwringen, mag niet bekroond worden
met de overwinning, omdat Maria, „de deugdzame dachter uit
den Vergulden Helm", voortdurend tot aan het slot het ongerepte
ideaal, niet alleen van den Heer van S c h a ffe 1 a a r, maar ook
van zijn boezemvriend Frank moet blijven. De worsteling
tusschen het doodelijk bevreesde meisje en Per r ol, heimelijk
in haar slaapvertrek geslopen, is uitstekend geslaagd en met
goeden smaak behandeld. (II, 326-358). Hier en daar mocht
de handeling wat sneller afloopen. Soms geeft de kunstenaar te
veel, en zou een weinig meer soberheid en zelfbeheersching geen
kwaad doen.
Het glanspunt van den roman blijft de strijd te Eemnes, waar
Scha ffel a a r de Zwarte Bende vernietigt. (III, 36-159). Dramatischer en levendiger kan een gevecht moeilijk beschreven worden.
Het echt epische in de schildering der strijdende ruiters
sherinnert aan de middeleeuwsche c ha n s on s-d e-g es t e, aan de
moderne riddergedichten uit „la L é g en d e des Si êc 1 e s" van
Victor Hugo.
Een kort fragment stave het bier. Het geldt de laatste worsteling der Zwarte Bende in den nacht, als zij door Hollanders
en Duitschers wordt ingesloten:
„Van het gevecht, dat toen in het donkere van den nacht een
„aanvang nam op den smallen, bijna onbegaanbaren weg, is
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„geene beschrijving te geven, nimmer is het wild gedierte ver„schrikkelijker, dan wanneer het eenmaal besloten heeft om zijne
„schuilplaats te verlaten. Aan wederzijde van het glibberige pad
„bood de doodsche koude waterplas een somber en wijd graf
„aan voor hen, die vielen of uitgleden ; maar de Hollanders, die
„ligter gewapend en meer aan het water gewoon waren, dan de
„vreemde Ruiters, voerden veeltijds in het element der visschen
„met evenveel kracht den opsteker of het knijf, als op het land ;
„zij hielden zich boven water, met het wapen tusschen de tanden
,geklemd, en maakten hunne vijanden af, voordat zij den tijd
„hadden om te verdrinken. Het is onmogelijk om te bepalen
„aan wien de overwinning in het eind zoude verbleven zijn, of
„de Hollanders over het lijk van den laatsten der Zwarte Ruiters
„het dorp zouden zijn binnengedrongen, of dat deze zich langs
„den Zijdwind I) den aftogt zouden geopend hebben; want toen
„de Duitschers met hunne lange hellebaarden op de achterhoede
„der Zwarte Ruiters indrongen, bleef dezen niets anders over
„dan, zoOals hunne overige makkers, tot den dood toe te vechten,
„of zich lafhartig te laten vermoorden. Hun woest geschreeuw
„en het geweld op den Zijdwind verried echter genoeg, welke
„hunne keuze geweest was, en het duurde eenen geruimen tijd,
„voordat de mannen van Holland en Duitschland elkander de
„hand gaven en er geen enkele Ruiter van Perrol meer overeind
„stond.” (III, 136, 137).
Nog in een ander opzicht toont V a n d en H a g e zijne kracht,
Te Utrecht brengt hij den lezer in het versterkte huis Oosterweerd, waar de ongelukkige A d a en haar looze voogd, heer
L o e f v an 0 o s t er w e e r d, achter dikke muren en kanteelen
voor allen moedwil veilig zijn. De schaking van Maria, haar
verblijf op den huize Oosterweerd, de verschijning van Frank,
de tusschenkomst van den Jonkheer Rein o u d van 0 o s t erw e e r d, Maria's redding door Fr a n k, de vlucht te paard, als
Maria, rustend aan de borst van haar redder, zich zelve verwijt,
dat zij S c h a ffe la a r vergeet alle deze tafereelen toonen dat
Van den Hage niet alleen een letterkundig schilder van oorlog
en worsteling, maar ook een kenner van menschelijke hartstochten en driften mag geprezen worden.
1) Weg over den dijk bij Eemnes.
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Men heeft reeds terecht opgemerkt, dat de strijd om de kerk
en den toren van Barneveld wat lang duurt r). Het is bier
weder als bij „Het Slot Loevestein" eene met groote levendigheid en warmte beschreven belegering — best te vergelijken
bij het laatste deel van Victor H ugo 's „Q ua tr e y ing ttr eiz e", de belegering van La Tourgue, als reeds is herinnerd.
De zwarte ruiters klimmen tegen den toren op, gelijk de sergeant
Rad oub. De worsteling van Frank en Rogardo op het dak
van de kerk heeft iets titanisch, dat verbaast, soms zelfs tot een
bescheiden twijfe] beweegt. Ondanks de breed uitgesponnen
bijzonderheden zit er epische gang in deze belegeringsgeschiedenis
van den Barneveldschen toren. De fout, dat ieder lezer van den
beginne of weet, hoe het met S c h a ffel a a r zal afloopen, poogde
Van den Ha ge te vermijden door eene tweede ontknooping,
het sterfbed van P err ol, waar de heks, als monnik vermomd,
hem aan een zijner duivelachtigste wandaden herinnert, en hem
dwingt zijne door het vuur verminkte roode hand te toonen.
„De Sch a ap h erd er" won algemeenen bijval en werd zeer
gunstig beoordeeld. De „Letteroefeningen" van 1839 prezen
„de gelukkige keuze van het tijdperk der geschiedenis", „de
nauwkeurige kennis der toenmalige zeden en gewoonten", „de
karakters met juistheid geschilderd", en in het bijzonder „den
maaltijd te Utrecht op het Bisschopshof", fraaier beschreven
dan Van Lennep's tournooi te Haarlem in „De Roos van
Dekama". De „Letteroefeningen" prijzen de zedigheid
in de voorstelling van P err ol's poging om Mari a te verleiden,
prijzen verder „stijl, voordracht en kunst van dialogiseeren."
Hare bedenkingen gelden het gebrek aan verrassing bij den dood
van Jan van Scha ffelaar, zoodat het den schijn heeft, of het
hoofdonderwerp niet is de heldendood van den ruiterhoofdman,
maar wel het antwoord op de vraag, hoe P e r r o 1 aan de bewuste
r o o d e ha n d kwam. Zij vinden den roman daarbij te lang en
het slot te gerekt; zij oordeelen, dat de zoogenoemde hoofdpersoon, de Schaapherder, zijne rol slecht vervult en telkens als
een deus ex m achin a optreedt; dat eindelijk de oorzaak van
den haat, lien Perrol en Sc h a ffela a r tegenover elkander
koesteren, niet op bevredigende wijze is aangetoond.
1) ,Nederlandsche Letteroefeningen" 1839. ,Boekbeschouwing" (A mst. 1839) bl. 397.
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„De „Gids" van 1838 beoordeelde de beide eerste deelen en
aarzelde niet, „indien het, slot aan het begin beantwoorden
„(mocht), aan dit werk den lauwer toe te kennen boven alle in
„de laatste jaren bier te lande verschenen romans." Bedenkingen
„heeft „de Gids" tegen P err ol. „Waartoe zulk een karakter?"
„vraagt hij I). „Riekt hier niet iets van den ouden zuurdeesem
„door, om de vreemde typen in het schilderen van zedelijke
„monsters te volgen? Doch deze aanmerking neemt niets weg
„van den lof der teekening, waardoor wij Perrol als het ware
„voor ons zien leven en handelen." Het best geslaagd is ook —
volgens „de(n) Gids" — „de krachtige teekening van den
„maaltijd der Hoeksche edelen te Utrecht, de misleiding en
„dood van COENE VAN BAERBERGH."
De „K onst- en L e tter bode" van 1854 (N°. 6) bevatte bij
het overlijden van den auteur van „De (n) S chaapherder"
een kort bericht van Bakhuizen van den Brink. Van den
H a g e wordt als een gelukkig navolger van Walter Scott
geprezen. „Zonder dat hij van nature tot hooge dichterlijke
„vlugt in staat was, bragt hij het echter juist door zijne diepe
„en getrouwe studie der waarheid zoo ver, dat althans zijn
„S c h a a p her de r onder de historische romans van den eersten
„rang kan gesteld worden. Sommige karakters, door hem ont„worpen, zooals die van Perrol en van den jonker Reynoud van
„Oosterweerd, zijn grondig doordacht en indrukwekkend voor„gesteld.” 2).
J on c k b 1 o et meent, dat bovenstaand gunstig oordeel „TRANS'
geene „algemeene instemming” meer zal vinden 3). Blijvende
waarde wordt aan een roman alleen verzekerd door „k a r a k t e rstudie of analyse van hartstochten"; trouwe historische
schildering is niet voldoende om de waarde van een roman
te bepalen. „De S c h a a p h e r d e r" is te uitvoerig, soms langdradig. Perrol herinnert aan Walter Scott's Sanglier
des Arden n e s. Grondige karakterstudie ontbreekt bij dezen
persoon. Al de optredenden in dezen roman zijn gemakkelijk
te scheiden in twee groepen, bokken en schapen. Lof verdient
1) „De Gids". Boekbeoordeelingen. II deel. (Amst. G. J. A.
Beijerinck, 1838) bl. 15.
2) „Studien en Schetsen over Vaderlandsche Geschiedenis
en Lett e re n". III deel. (Den Haag, Mart. N ij h o ff.) 1876. bl. 446.
3) „G eschiedenis d. Ned. L e t t." VI deel. (1886). bl. 164-167.
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de schildering der liefde van Maria voor Frank, het eerst
begrepen bij hare redding uit Utrecht. De schrijver had zijn
„onbetwistbaar talent" moeten gebruiken, om dit „konflikt tot
„bra,ndpunt van den roman te maken." Maar zijne opvatting
was eene andere. „Hij was een romanticus uit de school van
„d'Arlincourt, wiens Solitaire b.v. niet ver beneden „D e
,,Schaapherder" staat."
De lof door de oude „L etter o efenin gen" van 1839, door
den „Girls" van 1838, door Bakhuizen van den Brink in
1854 aan „D e (n) Schaaph erd er" toegezwaaid, schijnt billijker.
Gaat men bij de beoordeeling van een historischen roman, in
1838 ten onzent geschreven, uit van de stelling, dat „k a r a kterstudie of analyse van hartstochten alleen blijvende waarde aan den roman verzekert, dan blijft de
sterke zijde van Van den H age 's talent, de kenschetsing van
den geest der eeuw, waarin hij zijne lezers verplaatste, de epische
gloed van zijn verhaaltrant, buiten beschouwing. Een dergelijken
willekeurigen maatstaf te gebruiken in eene petitio principii.
Op deze wijze kan men alles bewijzen, wat men zelf wil. Daa,renboven is het onjuist te beweren, dat aan de teekening van
P er r o 1 's karakter grondige studie ontbreekt. Volkomen juist
is de opmerking, dat Perrot herinnert aan Willem van d er
M a r ck, „the Wild Boar of Ardennes," door Walter Scott
in zijn „Quentin Durward" op voortreffelijke wijze ten tooneele
gebracht. De Graaf de la Ma rck is juist hetzelfde hoofd van
plunderende c o n d o t t i e r i als P e r r o 1. Hij voert bevel over
eene roode en eene zwarte bende. 1) Onderscheidt Perrol
zich door zijne handschoenen, Van der Mar ck draagt eene
berenhuid met zilveren klauwen over den schouder en plaatst
den berenkop op zijn hoofd, als hij den helm afzet.
De woeste vermetelheid van zoodanig adellijk bandiet — later
bij de Watergeuzen vertegenwoordigd door zijn nazaat (achterkleinzoon) Baron de Lumey — die zich door goddelijke, noch
menschelijke wetten gebonden acht, die niets en niemand ontziet,
die door stroomen van bloed en tranen zijn heilloos doel poogt
te bereiken, is door Walter Scot t, en op zijn voorbeeld door
Van den Ha ge, met meesterlijke trekken veraanschouwelijkt.
1) Door Walter Scott „Schwarzreiters" genoemd in „Q u e n t. Durward"
II (editie v. Adam and Charles Black, 1879) bl. 122.
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Perrol's houding tegenover Schaffelaar in het kamp van
den eerste, Per r ol's aanslag op Maria, Per r o 1 bij de heks
in de Hunnenschans, Perrol op den maaltijd tegenover Co ene
van Baer b erg h, P errol's doodstrijd, alle deze verschillende
oogenblikken uit het leven van den woesten ruiterhoofdman zijn
met zorgvuldige studie en hoogst achtenswaardig talent bearbeid.
Het zonderlingst schijnt wel de bewering, dat de schrijver van :
„De(n) S c ha a p h e r d e r" een romanticus was uit de school
van d'A rlin co ur t. 1) Dat d' A rlin co ur t voorganger en meester van onzen Van den Ha ge, dat zijn „Le Solitaire" te
vergelijken zou zijn met onzen „S c h a a p h e r d e r" mag misschien de meest verrassende letterkundige ontdekking genoemd
worden, die in het laatste lustrum ten onzent gedaan werd..
De Burggraaf Vict or d'Ar lin c o ur t maakte in het tijdvak der Restauratie zich een zekeren naam door romans
in hoogdravenden, pathetischen stijl. 2) Hij was een voorlooper der latere Romantiek, die te vergeefs poogde in het
plechtig pathos van de Ch at ea u briand te spreken. Het
nevelachtige, het gekunstelde, het overdreven weemoedige, was
het kenmerk dezer zonderlinge letterkunde, die, half klassiek nog
tot wegwijzeres voor de jonge Romantiek wilde dienen. 3) Geen
schrijver, die, na een zeer kort tijdvak van roem, spoediger in
1) Mevrouw Lina Schneider heeft in hare „Geschichte der Niederlandischen L itter at u r" (Leipzig, zonder jaartal, (1887) S. 688), het
oordeel van Jon ck bloet overgenomen, maar er toch voorzichtig bijgevoegd :
„Es ist mir nicht gegliickt, den perstinlichen Einfluss d'Arlincourts auf
Oltman(s) nachweisen zu ktinnen." Dit is inderdaad ook eene zeer moeilijke zaak.
2) „D'ARLINCOURT (Victor, vicomte. (1789-1856) Ne au chateau de Merautres
(Seine et Oise), it obtint, sous la Restauration, une renomm6e tres-retentissante
par des romans d'un style ampoule jusqu'au ridicule. Les plus connus fumnt
Ipsibo é, le Renêga t, et surtout le Solitaire, qui fut traduit en plusieurs
langues. Il est vrai qu'il faisait, dit-on, executer ces versions a ses frais. . . .
Il tenta aussi la fortune du theatre; le Siege de Paris fut un de ses
èchecs." Gustave Merlet, „Tableau de la littêrature franc ais e,
1800-1815. (Paris, Didier & Co. 1878). p. 525.
3) „Le Romantisme, etait bien cette poesie vague et brumeuse, cette inspiration indócise entre la mythologie et la Bible, ce troubadourisme elegant
venu a la suite de la Restauration, cette affectation elegiaque qui celèbrait 1 a
Pauvre Fill e, ou le Petit Savoyard: M. d'Arlincourt poussa les doctrines
de cette ecole jusqu'a leurs dernieres limiter; cela tomba depuis dans la lithographic et dans les modeles de pendule." Theophile Gautier. „H istoir e
de l'Art dramatique en France. IV (Brux. 1859), p. 227.
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vergeteiheid geraakte dan de Burggraaf d'A r 1 i n co u r t I). Zijn
meest bekende roman „Le S o 1 i t a i r e" verscheen in Januari
1821 en werd in November van dat jaar voor de ze v e nd e
maal herdrukt. In een der dagbladen van Parijs riep een bewonderaar uit: ,,Depuis longtemps le luth de l'amour et des
douleurs n'avait fait vibrer dans le coeur de plus violentes emotions" 2). Was er stof voor die geestdrift ? De Burggraaf d'A r1 inc o ur t verhaalt in „Le Solitaire" de geschiedenis van eene
adellijke wees, „la v ierg e d'Un d erl a ch," zooals zij met eentonige plechtigheid voortdurend genoemd wordt. De heldin heet
El o di e, dochter van den graaf de S a i n t-Maur, een der
edellieden van Karel den S t o u t e, door dezen bij eene soort
van opstand gedood. Daarom is Elodie in Zwitserland opgevoed bij haar oom, den baron d'H ers ta 11, wiens dochter door
Karel den S t o u t e was verleid. Oom en nicht wonen in eene
abdij in de nabijheid van „le hameau d'Underlach." Het eigenaardige van deze streek is, dat diep verholen in het gebergte
een zonderling, weldoend schepsel leeft, gevreesd en bemind
tevens. Deze „Soli t a i r e" vat liefde op voor El o die, en verschijnt soms een oogenblik om haar enkele woorden in to fluisteren. Edellieden, die naar hare hand dingen, als de Graaf
Ecbert de Norindall, worden door haar afgewezen. No rind all schaakt „la vierge d'Underlach," maar deze wordt bevrijd
door le Solitaire. De baron d'Herstall wil le Solitaire
zijn dank brengen, maar keert niet terug, en wordt stervend
gevonden aan den voet van een berg.
Na den dood van d'H e r s t a 11 komt Elodie onder de bescherming van eene Gravin I mb er g. Le Solitaire, een Apollo
in schoonheid gelijk, komt Elodie verzekeren, dat hij onschuldig is aan den dood van haar voogd. De Gravin I m b e r g wil
Elodie uithuwelijken aan den Prins de Palz o, maar stuit op
haar ernstig verzet. El o di e roept le Solitaire ter hulp. Deze
redt haar uit de handen van den vorst, die komplotten smeedde
1) „La mode y est pour beaucoup ; it y a le livre du jour chez les libraires, comme le plat du jour chez les restaurants ... On s'est arrache les romans
de Paul de Kock et l'on a passé des nuits a pleurer sur les infortunes des
heroines du vicomte d'Arlincourt," Maxime du Camp, „Souvenirs
litteraires". T. II (1883) p. 442.
2) Preface de l'editeur van „Le Solitaire" VII Ed. ParisBechet
ainê, 1821. 16°.
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en als hoogverrader wordt gevangen genomen. Bij een strijd
tusschen de aanhangers van P a l z o en zijne vijanden onder
Norindall schaakt le Solitaire Elodie. Hij voert haar
naar zijne woning in de rotsen, en deelt haar mede, dat hij
eigenlijk niemand anders is dan Karel den Stout e. Een
page heeft hem van het slagveld bij Nancy weggedragen. Hij
verlangde evenwel, dat men aan zijn dood bleef gelooven, daar
hij zich niet vertoonen durft na zijne verpletterende nederlaag.
In de eenzaamheid der bergen boete doende voor zijne zonden,
zag hij Elodi e, en ontwaakte tot een nieuw Leven. Alles wordt
voor hun huwelijk in gereedheid gebracht, alles . schijnt hun toe
te lachen, totdat zij, voor het altaar geknield, als de bruidegom
zijn befaamden naam noemt, door den priester worden afgewezen en gevloekt. Nog eenmaal zien de gelieven elkander terug;
El odie sterft in de armen van Charles le Terneraire.
Zelfs een beknopt overzicht als het bovenstaande is genoeg.
Het denkbeeld, dat d'A rlincour t's „S olitair e" in Nederland
aan den schrijver van „D e(n) Schaapherde r" tot spoorslag
van zijn letterkundigen arbeid zou gestrekt hebben, zal hoogstwaarschijnlijk weinig voorstanders vinden. De wijze, waarop
d'A r 1 i n co u r t met historische feiten omspringt, zal ons aanstonds waarschuwen, wanneer iemand nog lust mocht gevoelen,
hem met den degelijken auteur van „H et Slot L o e v e s t e i n"
of „D e (n) Schaapherde r" te vergelijken. Men heeft enkel
een twintigtal bladzijden uit „L e Solit air e" te lezen, om terstond tot de overtuiging te komen, dat deze halfclassieke, halfsentimenteel-romantische salon-dichter in de verste verte niet
met eenig Nederlandschen historischen romanschrijver, hoe zijn
naam overigens moge luiden, te vergelijken is.
De stijl van d'A rlin court is zoo gezwollen, zoo bont en
zoo eentonig tevens, — omdat telkens dezelfde geijkte termen
worden herhaald — is zoo kinderachtig opgesmukt met classieke
herinneringen uit de hoogste klasse van een lycee of gymnasium,
dat er in geene enkele litteratuur — Daniel H e i n s i ii s, B a r1 a e u s en A n t o n i d e s medegerekend — een tweede voorbeeld
van te vinden is. I) Zelfs als men wilde toegeven, dat er tus1) Zie Kier eenige bewijzen :
Als de schoonheid van El o d i e geprezen wordt, zegt de auteur :
„Aux rives du Scamandre elle eat rappel6 l'amante de Paris; aux champs
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schen de hoofdpersonen, le Solitaire en den S-c ha aph erder
eene zeer verwijderde gelijkenis bestond, voor zoover beiden met
groote geheimzinnigheid ten tooneele verschijnen, is echter het
verschil tusschen deze twee geheel uiteenloopende figuren zoo
de Thessalie, Apollon eat cru revoir Daphne ; et, sous le ciel de 1'Arcadie,
Alph6e refit prise pour Arethuse." „L e Solitar e," I, 6.
De lente wordt dus beschreven :
„Deja Fiore, en son char embaume trainê par les zephirs, a, de son urne
virginale, verse ses dons celestes sur Philomele, au doux murmure
des cascades inane ses accords melodieux " I, 12, 13.
Naar aanleiding van dansende herders (?):
„Telles folatraient aux accords de la flute de Pan les nymphes de 1'Arcadie sur les douces rives du Ladon !" I, 16.
Als de herderinnen verdwijnen, heet het :
„Les groupes de jeunes filles se dispersent et s'evanouissent non loin du
torrent, comme les Naiades de 1'Etolie sur les bonds de l'Acheloas." I, 18.
Als E l o d i e aan een maaltijd deelneemt, klinkt het :
„Moins belle apparut Armide au milieu du camp des croisês." I, 86.
Bij de verschijning van le Solitaire leest men :
„Tel que ces Scythes vaillants qui, sortis des antres du Nord, parurent aux
peuples du Midi les roil terribles de la guerre, le montagnard, Apollon sauvage, semble le dieu de la foret." I, 94.
Zonder mythologie vervolgt de schrijver :
„Sa voix, dont it cherchait a moderer l'eclat, semblait le premier souffle dune
tempete et son regard la premiere lueur (Pun incendie." I, 99.
Als Elodie voor een gewapend ridder vlucht, komt ei :
„Ainsi que la nymphe Hesperie a l'aspect du fils de Priam, la jeune vierge
vent fuir." I, 120.
Van de maan heet het :
„Moins eclatant de beaute, sous les bocages de l'Elide, Endymion arreta le
char de Diane. Moins sêduisant parut l'Hippolyte des forets aux yeux des
nymphes de la Grece." I, 178.
Als Elodie in zwijm valt, verneemt men :
„Au bord du fatal precipice, nioins belle parut Psyche, lorsque Zephyr
l'enlevait evanouie." I, 185.
Van den nacht beet het :
„De son char silencieux l'epouse de l'Erebe etendait un voile 6pais sur la
voilte etoilee." I, 193.
Een onbekende, die, van water druipend, verschijnt, wordt aangeduid als volgt:
„Ainsi s'offrit aux yeux d'Oenee Hercule vainqueur du fleuve Achelon."
I, 193.
Bit zij genoeg. Niemand zal ontkennen, dat deze ,,un style ampoule
jusqu'au ridicule" mag genoemd worden. Zeer natuurlijk is het, dat mevrouw
Lina Schneider, als gezegd is, t. a. pl. verklaarde : „Es ist mir nicht
gegliickt den persOnlichen Einfluss d'Arlincourts auf Oltman(s) nachweisen
zu kiinnen," maar zeer gewaagd was het daarbij to voegen : „lass der Ein.
fluss seiner Werke auf den niederlandischen Geschmack ein nachhaltiger war."

JAN FREDERIK OLTMANS.
2 06
....-,,,,..,,,,,..".....1-1,....W.NV,..W.,....../...

groot, dat het uilen-naar-Athene-dragen zou genoemd mogen
worden, indien er verder beproefd werd ze nader tot elkander
to brengen.
Van den H a g e moge een enkelen keer iets theatraals in
zijn stijl of dialoog laten doorschemeren, hij is een bedaard
Hollander, die Flora, Daphne, A po 1 1 o en Are thu sa ongemoeid laat, en met streng realistischen zin naar de volkomen
juiste beschrijving der historische waarheid streeft. Daarenboven,
het bleek overvloedig, hoe hij geheel en al uit de school van
Walt er Scott stamt. De hoofdtooneelen uit „D e(n) Schaa ph er d e r" herinneren telkens aan het een of ander werk van
Scott. De schaking van Maria door Per r o 1, de redding van
Maria door Fran k, roepen de bekende tooneelen uit „I v a nhoe" met Rebecca en Brian de Bois-Guilbert voor onze
verbeelding terug. Per r o 1 komt in menig opzicht overeen
met den Graaf de la Marck uit „Quentin Durward," de
Heks uit de Uddeler Schans is eene zuster van Nor na uit
„the Pirate," No r n a „of the Fiftul-head," „the wandering
mad woman."

In 1838, bij het verschijnen van „D e(n) S c h a a p h e r d e r",
scheen het niet algemeen bekend, dat J. van den Hag e de
schrijversnaam was van J a n Fr e d e r i k Olt m a n s t). In 1852,
bij den derden druk van zijn ,,Slot Loevestein," kwam hij
er zelf openlijk voor uit. Het deed hem leed, dat het geheim
van zijn nom de plume was uitgelekt. Hij had onbekend
willen blijven. „Mijn bedoeling werd echter verijdeld" — zoo
schrijft hij in zijn bericht van : „D e (n) schrij v e r aan z ij n e
lezer s" (1852) — „het werd ruchtbaar, dat ik beide ver„halen („L o ev est ei n” en „Sch a a ph erde r") geschreven had,
„en van dat oogenblik. . . ., heb ik dat ook nimmer ontkend ;
„ofschoon ik er niemand mede vervolg of lastig val." Twee
jaren na deze verklaring overleed de uitnemend begaafde man.
Daar hij altijd zeer bescheiden en bijna schuchter zich aan alle
openbaarheid onttrokken had, werd er ook na zijn overlijden
1) „De L etteroefeninge n" van 1839 (bl. 395) schreven nog : ,,De
heer VAN DEN RAGE - of hoe hij heeten mag, indien het gerucht naar
waarheid zegt, dat dit een verdichte naam is."
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weinig van hem gesproken. Hij was zelfs geen lid der Leidsche
Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, tot groote schande
dier Maatschappij, en dus bleef ook het gewone L e v e n s b e r i c h t
omtrent hem ontbreken.
Thans (1888), vier-en-dertig jaren na zijn dood, bleek het mij,
dat er maar zeer weinig omtrent zijn leven in druk verscheen I).
En dit weinige was zeer onvoldoende. Men gaf de titels zijner
werken, zooals hij ze zelf had opgegeven bij den derden druk
van „Het Slot Loevestein" (1853); men gaf de data van
geboorte en dood, en wist meestal to verhalen, dat Oltmans
door eene zwakke gezondheid, vooral door eene zwakke borst
op zijne studeerkamer eenzaam leefde.
Hoe welkom ook een en ander mag geacht worden, zou uit
deze gegevens nog geen eenigszins volledig levensbericht van
J an Fr e d e r i k Oltm an s kunnen worden opgesteld. Mij was
het dus een voorrecht door schriftelijke mededeelingen van oude
1) De voornaamste in druk verschenen berichten omtrent J. F. Oltman s
komen voor bij :
1. R. C. Bakhuizen van den Brink, „Kunst en L etterbod e,"
1854 (reeds vermeld).
2. J. C. Kobus en Jhr. W. de Rivecourt, „B eknopt Biographisch Woordenboe k," (Zutphen, Van Someren) 1857, IIe deel,
bl. 453. Zeer beknopt, zonder eenig belangrijk bericht.
3. V(an) V1(oten, „Bloemlezing uit h et Nederlandsche proza.
der 19e e e u w," (2e druk 1870, le druk 1865), bl. 370. Beknopt, met een
gunstig oordeel over „d e(n) S c h a a p herd e r."
4. A. J. van der Aa, „Biographisch Woordenboek der Nederlanden, voortgezet door K. J. R. van Harderwijk en Dr. D. J.
Schote 1" (Haarlem, J. J. v. Br e d er o d e) deel IX, 1872. Kart en slecht
bericht. Olt man s wordt verward met J. v an Capelle (J. F. B o s d ij k).
5. J. P. de Keyser, „Neerland's Letterkunde, Bloemlezing,
Pr oz a" (Den Haag, D. A. T hiem e) 1877, bl. 597. Zeer beknopt.
6. Huberts, Elberts en Van den Bra nden, „Biographisch
W oordenboe k" (Deventer, 1878) bl. 392. Onbeduidend.
7. Mr. J. I. van Doorninck, „V e rm omde en Naamlooze Schrijv e r s." (Leiden, Br il 1, 1883) bl. 217-218.
8. A. Winkler Prins, „GeYllu streerdeEncyclopaedie's (2e druk,
Rotterdam, 'Hit. firma Elz e vie r, 1885-1887). Ook in dit zeer slecht bericht wordt Oltm an s andermaal verward met J. v an Cap ell e, (J. F.
Bosd ij k), die een roman schreef over de belegering van Haarlem, 1844.
9. Jonckbloet, „Geschiedenis der Ned. Letterkunde" VIe deel,
Groningen, (1886), bl. 164-168. Eerste meer uitvoerige, doch ongunstige
beoordeeling van „L oev estei n" en den „S ch aapherd e r." (Reeds vermeld).
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vrienden en bloedverwanten een zeer welkom licht te verkrijgen I).
Het leven van Jan Frederik 0 l t m a n s is het leven van
een kunstenaar en geleerde. Zijne geboorteplaats was Den Haag,
waar hij den 1 sten September i8o6 ter wereld kwam. Zijn
vader, A 1 e x a n d er Oltmans, oorspronkelijk geexamineerd
apotheker, heeft van i Mei 1795 tot ultimo December 1838
velerlei betrekkingen bekleed in dienst van den lande en van
Koning Willem I 2).
Oltman s' moeder, M aria van der Kloo t, eene zeer
beminnelijke, zachtaardige vrouw, 3) schonk haar man vier kinderen. Haar oudste was Jan Frederik, haar tweede A b r ah a m, haar derde Alexande r, geboren 1814 te Amsterdam,
haar vierde was eene dochter, Maria Elisabeth Antoinette.
De toon, die in dit gezin heerschte, was buitengemeen beschaafd.
Men mag veilig stellen, dat de oudste zoon in zijne eerste acht
levensjaren uitmuntend onderwijs heeft genoten te 's-Gravenhage
en na 1814 te Amsterdam, toen zijn vader er Rijksontvanger
der Directe Belastingen geworden was. Het gezin van den heer
0 1 t m a n s onderscheidde zich door buitengemeene belangstelling
in kunst en wetenschap. Muziek word er met hartstocht beoefend.
1) Het zij mij vergund hier mijn dank te betuigen voor verschillende langere en kortere mededeelingen, ontvangen van Prof. J o s. A. A 1 b e r d i n g k
Thym, A. C. Kruseman, Dr. M. F. A. G.Campbell,Prof.Dr.P.J.Veth,
P. N. van Kampen, Joh. C. Zimmerman, Mr. N. de Roever en
H. A. Moolenaar Reeder. Mr. N. de Roever vestigde mijne aandacht
op het feit, dat de heer J. L u b J z n., tabakshandelaar te Amsterdam, met
eene voile nicht van J. F. Oltmans gehuwd. was. De mij door dezen vriendelijk gegeven inlichtingen gaven aanleiding tot eene briefwisseling met den
beer Moolenaar Reeder, Oud-Inspecteur bij de Rijkstelegraaf te 's-Gravenhage. Deze, gehuwd met eene volle nicht van 0 ltma n s, wendde zich tot
een oud vriend van dezen, den heer J. J. Bred i us to Amsterdam. Beide
heeren hadden de uitnemende goedheid mij belangrijke mededeelingen te zenden.
2) De heer Moolenaar Reeder berichtte mij, dat de heer A. 0 ltmans
achtereenvolgens of soms ook gelijktijdig, blijkens staat van dienst, geweest is .
Lid van de vergadering der Provisioneele representanten van het yolk van
Holland, Lid van het Provinciaal Bestuur van Holland, Lid van de Commissie
van Burgerwapening in het voormalig gewest Holland, Majoor bij het 2e Batt.
6e halve Brigade gewapende Burgerwacht, Eerste Commies bij het Amortisatiefonds, Chef van het 5e Bureel bij het Minst. v. Finantien, Chef der centrale Comptabiliteit bij de generale Intendance, On t v ang er der direct e
Belastingen, 3e arrond. te Amsterdam.
3) Mededeeling van den Hcer J. J. Br ediu s.
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De oudste zoon was de minst muzikale, maar beoefende de
teekenkunst, I) hetweik hem bij zijne liefhebberijstudie van
geschiedenis en archaeologie zeer te pas kwam. De tweede,
Abraham, speelde alt-viool, de jongste Alexander, zong eene
baspartij in het koor, en hunne zuster, Maria Elisabet h, was
de vreugd van het huis door hare schoone sopraanstem. Gedurende het „Algemeen Muziekfeest" der Maatschappij tot bevordering van Toonkunst te Amsterdam op 6 en 7 Mei 1840, trad
mejuffrouw Oltmans met veel lof als solo-sopraan-zangeres op. 2)
Dat de familie Oltmans zich met uitnemenden smaak aan
de edelste bezigheden van den geest wijdde, was te danken aan
het goed voorbeeld van den vader en van eene tante, zuster
des vaders, die in Den Haag bleef wonen. De ontvanger 01 tmans was een man van beteekenis in de maatschappij. Uit
de reeds vermelde lijst van ambten, waarin hij gedurende tweeen-veertig jaren zijn vaderland heeft gediend, uit de brieven
zijner chefs, over de verschillende door hem vervulde betrekkingen, blijkt ten duidelijkste, dat de ontvanger 01 tmans
door buitengemeene talenten heeft uitgemunt. 3) Zijne zuster
uit Den Haag onderscheidde zich door vurige liefde voor Natuurlijke Historie, die zij met groot talent bijna levenslang
beoefende. Hare nalatenschap, — verzamelingen, instrumenten
en boeken — ging over op haar broeder en zijne vier kinderen,
die steeds hare nagedachtenis bleven eeren, daar haar voorbeeldige ijver voor kennis der natuur niet zonder invloed was gebleven op hare drie neven en hare nicht.
Den meesten invloed oefende deze tante op den tweeden zoon
A b r a ha m, later chef van een der bureelen van rentebetaling
bij de Grootboeken der Nationale Schuld te Amsterdam. A b r ah a m Oltmans bestudeerde met groote belangstelling al wat tot
de conchyologie behoorde, en werd de grondvester en conservator
van de schelpen-verzameling in het bezit van N a t u r a A r t i s
Ma gis t r a te Amsterdam. Als altviolist was hij een zeer gezocht artist in de concerten van F elix M e r i ti s. 4)
Ook de jongste zoon Alexander onderscheidde zich. Hij
1) Als blijkt uit een Catalogus van Portretten, Gravuren enz. (Veiling
Fred. Muller, 22 Nov. 1875) bl. 36, No. 634: „Floris V te Utrecht,
.enz., drie penteekeningen van J. F. Oltman s.
2 en 3) Mededeelingen van den heer Moolenaar R e e d e r.
4) Mededeeling van den heer Molenaar Reede r.
14
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wijdde zich reeds zeer vroeg aan teekenen en schilderen, en
bepaalde zich meer bijzonder tot bouwkundige teekeningen van
vestingen of tot stadsgezichten. Hij heeft eenige goedgeslaagde
schilderijen voltooid, doch schonk zijn tijd later geheel aan de
jonge maatschappij A r t i et A m i c i t i a e, welke hem in 1845
tot tweeden Secretaris benoemd had. Hij werd oprichter eener
„Vereeniging tot bevordering van beeldende kunsten", die ten
nauwste met de belangen van A r t i et A m i c i t i a e verbonden
werd. Zijne lief hebberij-studie was archaeologie en middeleeuwsche
bouwkunst, over welke vakken hij enkele artikelen schreef in -de
„Kunstkronyk" en in de „Bouwkundige Bijdragen." i)
Hij is jong gestorven (1853) op negen-en-dertig-jarigen ouderdom
twee jaren nadat de Leidsche Maatschappij van Letterkunde
hem tot lid had benoemd. 2)
Vader Oltmans wenschte, dat zijne zonen hem mochten
opvolgen in zijne winstgevende betrekking. Het rijksontvangersschap van het derde arrondissement te Amsterdam leverde in
de laatste jaren bijna f 85co op. 3) Hij droeg er roem op, dat
zijne zonen, als letterkundigen, virtuozen en schilders uitmunttenr
maar streefde er bovendien naar, hen in goede betrekkingen geplaatst te zien. Daarom waren de oudste en de jongste bij hem
op het kantoor werkzaam. Jan Fr e d e r i k was chef van het
veel omvattend bureel zijns vaders, de chef, op wien alles aankwam, daar de Rijks-ontvanger vooral in zijne laatste levensjaren zich wat rust begon te gunnen. Hij koesterde daarom de
gegronde hoop, dat de regeering na zijn overlijden zijn oudsten
zoon tot zijn opvolger zoude benoemen.
De familie Oltmans woonde v66r 1839 aan de Heerengracht
bij de Driekoningenstraat, naast de tegenwoordige „Associatie1) De heer Fred. Muller schrijft in een voorbericht bij den Catalogu
van de bibliotheken der heeren Van der W illigen te Haarlem 1875
„Quelques livres prêcieux provenant de la petite bibliothêque, formêe par lestrois frëres de la famille artistique et litteraire Oltman s, ont ete joints a.
cette collection. Its proviennent en grande partie de M. A 1 e x. Oltman s,.
peintre-artiste, architecte et archeologue, qui s'est fait connaitre avantageusement
par sa Description de la Chapelle Carlovingienne pres de Nimégue et par plusieurs autres ecrits."
2) Is. Warnsinck, „Levensberigt van Alexander Oltmans"
in de „Handelingen der Maats. v. Ned. Lett. te Leiden, voor betjaar
1853, bl. 104-107.
3) Mededeeling van den heer Molenaar R e e d e r.
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Cassa", No. 223. 1). In dit huffs heeft Jan Frederik zijn beide
groote romans geschreven, zoowel in als buiten den huiselijken
kring, zelfs onder levendige gesprekken van bezoekers en huisgenooten. De man, die als J. van den H a g e een naam zou
maken in de geschiedenis onzer letteren, had van zijne jeugd
of groote ingenomenheid met historische studien getoond. Al de
uren, die hem overbleven na zijn dagelijkschen veeleischenden arbeid op het kantoor zijns vaders, besteedde hij aan de
lezing van historische geschriften en de studie van archaeologie,
bouwkunst, kostuum, wapenen, zeden en gebruiken. Hij verzamelde historische prenten, en beoefende saam met zijn broeder
Alexander de middeleeuwsche architectuur.
Beide broeders waren tenger van lichaam, zwak van gezondheid, met aanleg tot borstlijden. J a n Frederik was daarenboven meestal ongesteld. Zijne eenigszins gebogen houding —
het belasting-kantoor met zijn dagelijkschen arbeid bracht in
dit opzicht geene verbetering — schijnt eene langzaam verergerende aamborstigheid , veroorzaakt te hebben, die hem hinderlijk
was in het spreken. Jongelieden, die hem omstreeks 1838 hebben
oiitmoet, getuigen, dat hij er lijdend uitzag, dat hij hijgend en
zacht antwoordde, als men hem iets vroeg. Een van hen, die
weten wilde, hoe het hem gelukt was zulke kunstwerken als
„Lo ev estein" en „Sch aaph erder" saam te stellen, antwoordde
hij even glimlachend : „Ik lees de historie en gebruik eenige
figuranten." 2)
Juist toen zijn naam als romanschrijver gemaakt was, toen hij
zich nog altijd zeer bescheiden en zeer geheimzinnig verborg
achter zijn schrijversnaam Van den Hag e, stierf zijn vader,
de Rijks-ontvanger, den 4 Januari 1839. Men beweert, dat men
Olt mans de toezegging had gegeven, zijn vader in diens betrekking te zullen opvolgen. Daarvan is niets gekomen. Men
„passeerde" den lijdenden, genialen man. Of misschien dit lijden en
dit genie hem tot minder bruikbaar candidaat voor de ontvangersbetrekking maakten? Wie zal het zeggen? Onder zijne overgebleven
bloedverwanten geldt de overtuiging, dat hij zich deze zaak tot
nadeel zijner gezondheid zeer ernstig heeft aangetrokken. 3)
1) N.1. in 1838.
2) Volgens getuigenis van den Heer E. Gerdes mectegedeeld aan den
Heer Moolenaar Reeder.
3) Mededeeling van den Heer Moolenaar Reed e r.
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Na den dood zijns vaders bleef de schrijver van „D e (n)
S c h a a p h e r d e r" ambteloos leven in het tijdvak van 1839 tot
1847. Hij woonde aanvankelijk bij zijn broeder Abraham, in
een huis op den Nieuwezijds-Achterburgwal (nu Spuistraat) naast
de brouwerij : de Hooiberg. Hier ontving hij bezoeken van P o tg i e ter I), die vrij geregeld kwam, en hem weldra ging inlijven
bij de redactie van den jongen „Gids." Eens kwam hem daar
opzoeken J. A. A lb e r d i n g k Thij m. De indruk, door dezen
ontvangen, was, dat] Oltmans zich als „een stil, teringachtig
bleek mannetje" voordeed, dat 0 1 tm a n s vrij wat oude boeken
en prenten met schranderheid had doorgesnuffeld, dat hij „archeologisch beter onderleid was dan Van Lennep of Mevrouw
Bosboom, al ontbrak het hem aan het genie van deze en den
lossen verhaaltrant van genen." 2)
In het tijdvak 1839 tot 1847 valt Oltman s' redacteurschap
van „de(n) Gids," dat beperkt bleef tusschen de jaren 1841 tot
1845. „De G id s" had, als gezegd werd, over de twee eerste
deelen van „D e (n) S c h a a ph e r d e r," zeer gunstig geoordeeld.
Po t g i e t e r bewoog, hoogstwaarschijnlijk, den bleeken, bescheiden, steeds lijdenden man, om in 1841 — toen „Braga" de
vergadering der redactie nog niet had bezongen — deel te komen
nemen aan de redactie-werkzaamheden. Reeds in 1840 had
Oltmans aan de(n) G i d s" vier novelien afgestaan : „Lucie,"
„Gedachtenis van een kloekmoedig uitgevoerd bevel," „Het Testament," en „Het Huis van het Zeew ij f." In 1841 ging hij voort met „No.*, een damesportr et"
en Gaston vanFoy," in 1842 eindelijk: „Doctor Rimini."
Wat dit deel van 01 t m an s' letterkundige werkzaamheden
aangaat, het oordeel van B a k h u i z en van den Brink
in 185 4, na 's mans dood uitgesproken 3), blijft ook nu
nog ten voile van kracht. Na van de beide romans gehandeld te hebben, zegt B a k h u i z en van den Brink: „Wat
„hij later leverde had minder waarde. De toen jeugdige Gids
„legde met welgemeende, maar wat al te grillige heerschzucht
„op hem de hand en vorderde, onder de leus van oorspronke„lijkheid, van het talent van Oltmans voorstellingen, die buiten
1)
2)
3)

Herinnering van Mevrouw Moole n a a r Re e d e r, geb. 0 ltman s.
Mededeeling van mijn vriend J. A. Alb erd ingk T h ij in.
In de ,,K unst- en Letterbode” 1854, No. 6.
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„den kring zijner vorming, zijner vlijtige, maar eenzijdige studie
„lagen. Zijn Huis van het Zeewijf en de Gedachtenis
„van een wel uit g e v o e r d bevel stonden dan ook verre
„achter bij de historische romans, waarin hij zijne eigene inge„ving vrijelijk had gevolgd.”
Duidelijk blijkt uit deze regelen hoe Bak h u i z en van den
Brink het afkeurde, dat de redactie van „d e(n) G i d s" bij
0 ltm a n s had aangedrongen op kunstarbeid, die minder naar
de school van Walter Scott zou zweemen. Zijne latere novellen
toonen duidelijk, dat hij zijn talent dwang aandoet, en juist
daarom acht ik het billijk hier geene nadere uiteenzetting van
deze zwakkere scheppingen te geven. Een zijner mederedacteuren van 1843 1) zegt van zijne medewerking : Behalve door
zijne bijdragen heeft hij aan „de Gids" weinig voordeel aangebracht. Zijne deelneming aan het Redactiewerk was uitermate
gering, en toen hij in 1845 aftrad, had hij in lang de vergaderingen niet meer bezocht. ,,Het was nog een zeer losse band,
„die de leden der redactie in 1843 en 1844 verbond. Oltmans
„was ziekelijk en zeer aamborstig, hij vlood het gezellig verkeer
„en sloot zich in eenzaamheid op met zijne boeken over de
„Vaderlandsche historie en zijn geliefkoosden Walter Scott. 1k
„heb in dien tijd wel veel over Oltmans hooren spreken, maar
„zoover ik mij herinneren kan, heb ik hem nooit gezien, ofschoon
„ik bijna twee jaren te gelijk met hem in de Redactie was."
Hoogst eigenaardig komt de persoonlijkheid van Oltmans
ook hier weder om den hoek gluren. De bezoeken van P o tgieter op den Nieuwezijds-Achterburgwal hadden Oltmans
tot „d e (n) G i d s" gebracht. Maar hij gevoelde al spoedig, dat
redactiewerk niet voegde voor een man met zoo wankelbare
gezondheid. Reeds in 1842 bedankte hij voor de hem opgedragen taak, de redactie der Mengelingen 2). Daarenboven kwamen
1) Prof. Dr. P. J. V e t h, die de goedheid had mij het bovenstaande te
melden.
2) De eenige brief van Oltman s, dien ik mocht ontvangen van den Heer
P. N. van Kampen, handelt over dit feit en luidt ais volgt :
„Den Heere P. N. van Kampen.
Zijn Ed. deze.
„Mijnheer !
„Ter voldoening aan hetgeen bepaald is bij het Contract, dat IJEd. met
de redactie van de Gids gesloten heeft, zoo berigt ik u bij dezen, dat ik de
redactie van de Mengelingen voor 1843, niet op mij kan nemen.
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nu andere omstandigheden hem kwellen. De huiselijke kring had
zich bij zijn broeder A bra ha m intusschen uitgebreid, en hoe
ongaarne ook, moest men besluiten te scheiden. De bibliotheek
en de kunstvoorwerpen van J an F r e d e r i k Oltmans werken
overgebracht naar de Warmoesstraat, waar hij op kamers ging
wonen 1).
Hij hield het geen twee jaren uit.
Twee groote redenen deden hem het besluit nemen Amsterdam
metterwoon te verlaten : zijne gezondheid en zijne beurs. 01tmans genoot geen, of zeer weinig, geldelijk voordeel van zijne
beide groote romans. Hij schreef die, toen hij bij zijn vader
in functie was, en geene zorgen kende. Daar zijn vader geen
fortuin had nagelaten, daar hij met zijne zwakke borst en gebogen gestalte moeilijk naar eene vaste betrekking kon omzien,
daar hij het leyen te Amsterdam op kamers te kostbaar vond,
besloot hij eindelijk, ondanks de enorme winsten zijner uitgevers,
uit zuinigheid naar een der gezondste Geldersche dorpen te gaan
wonen, en werd het stille Steenderen gekozen.
De schrijver wen „de(n) S c h a a p h e r der" vertrok uit
• Amsterdam even stilzwijgend en onopgemerkt, als hij er
bijna vier-en-dertig jaren geleefd had. Hij bleef te Steenderen van 1847 tot aan zijn dood (29 Januari 1854), nog
ruim zes jaren zich met letterkundigen arbeid bezig houden. In
1852 ondernam de uitgever J. M. E. Meij er een uitgaaf van
„Loevestein" en „De(n) Schaapherder" in 32°. Bij deze
gelegenheid maakte 01 t mans zich officieel bekend als schrijver
en kwam zijn naam op het titelblad. Tevens gaf hij zeer duidelijk op, wat hij geschreven had, daar zonderlinge verwarringen
voorkwamen, en men hem werken toeschreef, die hem geheel
vreemd waren.
Zijne gezondheid was toen zoo wankelend, dat hij in het
„Ik heb gemeend, niet tot 1°. Juli te moeten wachten, met u hiervan
kennis te geven, en informeer u tevens, dat ik mijn verlangen om van de
betrekking van redacteur der Mengelingen ontslagen te worden, op de laatste
vergadering aan de MI. der redactie heb medegedeeld.
Met achting noem ik mij
UEd. dw. Dienaar,
J. F. Oltmans."
Amst., 4 Juni 1842.
1) Bij den Heer Reckleben (in behangselpapier).
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woord aan zijne lezers de weemoedige mededeeling deed : „dat
het geheel onzeker (was), of (hij) nog lets nieuws voor de pers
gereed (zou) maken." . • . . Bij het borstlijden kwam waterzucht.
Dagelijks werd hij lijdender. Zijn broeder Abraham uit Amsterdam hield hem zooveel mogelijk gezelschap tijdens zijn langdurig ziekbed. En toch stierf hij onverwacht en eenzaam. Juist
nadat zijn broeder A b r a h a m, die hem veertien dagen achtereen
gezelschap had gehouden, vertrokken was, blies hij den laatsten
adem uit.
Hij had den leeftijd van acht-en-veertig jaren bereikt.
In zijne nalatenschap vond men het handschrift van een
nieuwen roman. O l t m a n s had evenwel aan zijn broeder A b r ah a m opgedragen zijn werk te vernietigen. 1) Zonder eenige
persoonlijke ijdelheid, zonder dorst naar glorie, wilde hij na zijn
flood zijne lezers niet op nieuw lastig vallen. Teleurgesteld in
de billijke verwachting zijn vader op te volgen, nadat hij lang
met noeste vlijt en onwankelbare trouw den zwaren arbeid op
het ontvangerskantoor verricht had, steeds afnemend in kracht en
gezondheid , waren de laatste jaren van zijn leven somber en vreugdeloos. Een weinig meer licht op den uitstekenden man en op
zijn door enkelen averechts beoordeelden arbeid te doen vallen
scheen mij de dankbare plicht van hem, die de poging waagt
.eene geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIX
eeuw op te stellen, en daarbij den vorm der levensbeschrijving
heeft gekozen.
1) De Heer 31 o o1en aar Reeder, schoonzoon van den Heer Abraham
'0 l t m an s, schrijft mij aangaande deze zaak het volgende :
„Van dat manuscript heb ik mijn schoonvader meermalen hooren spreken.
Hij had evenwel de opdracht van den schrijver het niet in het licht te geven,
maar te vernietigen. In hoever daaraan is voldaan kan ik niet uitmaken;
loch bestaat er grond aan te nemen, dat die vernietiging niet heeft plaats
gehad. Door omstandigheden, minder vatbaar voor schriftelijke mededeeling,
zijn de papieren van den schrijver uit het oog verloren, en aan de opsporing
zijn vermoedelijk groote moeilijkheden, maar zeker vrij groote kosten verbonden."
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1834. „Het Slot Loevestein in 157o. Geschiedkundig verhaal
uit den tachtigjarigen oorlog — door J. v an den Ha g e".
Te Amsterdam bij J. M. E. Meijer, 1834, 2 deelen, 8°.
Tweede druk, aldaar bij denzelfde, 1839, 2 deelen, 8°.
Derde druk, aldaar bij denzelfde, 1853, 2 deelen, 32°, — met den
naam des schrijvers.
Vierde druk, aldaar bij denzelfde, 1867, 2 deelen, 12°, geteekend
J. F. Oltmans.
Vijfde druk, aldaar bij J. M. E. en G. H. Meijer, 1874, post 8°,
2 deelen, geteekend J. F. 0.
Zesde druk, aldaar bij dezelfden, zonder jaartal, 2 deelen, (1881,)
post 8°, geteekend J. F. 0.
Zevende druk, bij dezelfden, 1887.
Achtste druk, bij dezelfden, 1893.
Van „Het slot Loevestein" verscheen eene Duitsche vertaling. Di
vind daarvan melding bij Kobus en De Rivecourt: „Beknopt Biographisch Handwoordenboek" (Zutphen, A. E. C. van Someren, 1857)
II, bl. 453. Voorts bij Bakhuizen van den Brink, „Kunst en Letterbode," 1854, No. 6; bij Jonckbloet, „Geschiedenis der Nederl. Lett."
VI, bl. 165 (1886) en bij Von Hellwald en Lina Schneider,
„Geschichte der Niederl. Litteratur," (1887) S. 688. Het is mij niet
gelukt een spoor dezer Duitsche vertaling to ontdekken.

1838. „De Schaapherder. Fen verhaal uit den Utrechtschen
oorlog, 1481-1483, door J. van den Hage." Te Amdam, bij J. M. E. Meijer, 1838, 4 deelen, 8°.
Tweede druk, aldaar bij denzelfde, 1854, 4 deelen, 32°, met den
naam des schrijvers.
Derde druk, aldaar bij denzelfde, 1867, 4 deelen, 12°; geteekend
J. F. Oltmans.
Vierde druk aldaar bij J. M. E. en G. H. Meijer, 1874, 4 deelen,.
post 8°, geteekend J. F. 0.
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Vijfde druk, aldaar bij dezelfden, zonder jaartal 4 deelen, post 8°,
geteekend J. F. 0. (1881).
Zesde druk, bij dezelfden, 1883.
Zevende druk, bij dezelfden, 1887.
Achtste druk, bij dezelfden, 1893.
Vertaald, liever omgewerkt in het Fransch, door Henri Mey e r,
„La fille de l'armurier ou les Pays-Bas en 1482." Paris, Charlieu et
Huillery, 1861, 12°.
Omtrent de Duitsche vertaling van „De(n) Schaapherder" geldt het
gezegde bij „Het Slot Loevestein."

„Lucie." (Novelle). Geteekend J. F. 0., in „de(n) Gids,"
4e jaargang 1840, Mengelwerk, bl. 49, volg.; bl. 88, volg.
1840. „Gedachtenis van een kloekmoedig uitgevoerd bevel."
(Novelle). Geteekend J. F. 0., in „de(n) Gids," 4e jaargang,
1840. Mengelwerk bl. 161, volg.
1840. „Het Testament." (Novelle). Ongeteekend doch op den
bladwijzer gesteld op naam van J. F. Oltma ns, in „de(n)
Gids," 4e jaargang, 1840. Mengelwerk, blz. 348, volg.
1840. „Het huis van het Zeewijf." (Novelle). Geteekend J. F.
Olt m a n s, in „de(n) Gids," 4e jaargang, 1840, Mengelwerk, bl. 389, volg., bl. 429, volg.
1841. „N*, een Damesportret." (Novelle). Ongeteekend, doch op
den bladwijzer gesteld op naam van J. F. Oltman s, in
„de(n) Gids," 5e jaargang, 1841, Mengelwerk, bl. 1, volg.
1841. „Gaston van Foy." (Novelle). Geteekend J. F. Oltman s,
in „de(n) Gids," 5e jaargang, 1841, Mengelwerk, bl. 71,
volg., en 105, volg.
1841. „Gertrude." (Novelle). Geteekend J. F. Oltmans, in den
„Almanak voor het Schoone en Goede," voor 1841.
1841, „De Graaf van Bossu to Rotterdam." (Novelle). Geteekend
J. F. Oltman s, in den „Nederlandsche(n) Volksalmanak"
voor 1841.
1842. „Doctor Rimini." (Novelle). Geteekend J. F. Oltman s,
in „de(n) G id s." 6e jaargang, 1842, Mengelwerk, bl.
161, volg.
1846. „Friesche Gastvrijheid." (Novelle) in „Europa," 6e jaargang, 1846.

1840.

Meer heeft Oltmans niet geschreven.
Hij verklaarde dat uitdrukkelijk in een woord van „De(n)
schrijver aan zijne lezers," geteekend : „J. F. Oltm ans, den 19
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Julij 1852, Steenderen," en gevoegd bij den derden druk van
zijn „Slot Loevestein" in 32°. (1853).
Het verdroot hem, dat hem soms werken van anderen werden
opgedrongen, of dat enkele dwazen zich uitgaven voor den
schrijver, 't zij van „Loevestein," 't zij van „De(n) Schaapherder."
Na de lijst zijner bovenstaande novellen te hebben opgegeven,
besluit hij, als volgt: „Als men hier nog bijvoegt, de beoordeeling van een vertaalden roman, zonder onderteekening geplaatst
in de Gids, 6e jaargang 1842 1), en zoo het noodig mogt zijn
,00k het „berigt" v66r Histoire de l'entree de la reine mere du
roi tres-chretien, etc., ten jare 1848 te Amsterdam in het Licht
verschenen, dan biijft mij verder niets te noemen over."
In 1893 verscheen bij D. Bolle te Rotterdam:
Volledige werken van J. F. Oltm an s, 8e druk. Geillustreerd
met ongeveer 70o nieuwe oorspronkelijke teekeningen van
Jan de Jong, 7 dln, post 8°.
1) In den jaargang 1842 komen een vijftal beoordeelingen van vertaalde
romans voor. De critiek behandelt de volgende schriivers : Allan Prescott,
„Tooneelen uit dorp en stall in Nieuw-Engeland"; Frederika Bremer, „Huiselijk geluk en huiselijk leed"; „Oorlog en Vrede" ; en „De Buren"; J. A. Schutt
,en N. von Josika, „brie Verhalen" ; en C. Richard, „Tante Pontypool". Het
is moeielijk te zeggen welke van deze recension door Oltmans geschreven
.zijn. Het waarschtjnlijkst is, dunkt mij, dat hij de „brie Verhalen" van Schutt
•en Von Josika behandeld heeft.

CORNELIS ELIZA VAN KOETSVELD

„Sedert ruim twintig jaren worden twee boeken
„in ons vaderland, twee Hollandsche boeken, meer
„gekocht en vlijtiger gelezen dan de vele andere
n werken van smaak te zamen ; en van een Bier twee
„is de heer Koetsveld de schrijver."
Cd. Busken Huet (1864).

Een jong student in de theologie stond in Januari 1856 op
de stoep van een aanzienlijk woonhuis aan den Amstel bij de
Keizersgracht te Amsterdam. Toegelaten tot den heer des huizes,
die vroeger predikant geweest was, bracht de student een net
boekdeel te voorschijn. Het was de juist verschenen Utrechtsche
Studenten-Almanak voor 1856. Daar de voormalige predikant
een groot vriend van des jonkmans vader was, had deze het
beleefd geacht een exemplaar van den Studenten-Almanak bij
zijn bezoek aan te bieden. De student had daarbij nog eene
andere drijfveer. Hij had zijne eerste novelle in dien almanak
gedrukt gezien, hij had genoten ..... het altijd onwaardeerbaar
genot zijn eigen schrift v o or het e e r s t in drukletters te lezen.
Met zekere voldoening wees hij den waardigen vriend zijns
vaders op deze eerste vrucht van zijn letterkundigen aanleg.
Maar de uitkomst was anders, dan hij zich had voorgesteld.
— „Eene novelle, amice !" — kionk het — „dat behoort, dunkt
me, niet tot uwe theologische studien! Een goed theoloog heeft geen
tijd over voor novellen. Ge moet streven knap te worden in uw vak.
Theologie en niets dan theologie, dat moet uwe leas blijven. Er
is maar een predikant in ons vaderland, die met goed gevolg
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novellen schrijft — Koetsveld ! En met hem zult ge u toch
wel niet wilien meten !"
De student besloot Van Koetsveld's werken met ij ver te
lezen. Hij vatte groote genegenheid op voor den schranderen
verteller. Misschien zal van deze genegenheid nog hier en daar
iets blijken bij het levensverhaal, dat thans volgt.

I.
In 1893 overleed, zes-en-tachtig jaren oud, de Nestor onzer
Nederlandsche romanschrij vers en novellisten : Cornelis Eli z a
van Koetsveld.
Hij is ons oud Jong-Holland van 1830 — Hasebroek,
Beets, Kneppelhout, Beijnen, Potgieter, BosboomToussaint, Hofdijk, Alberdingk Thijm — nog een paar
lustr a vooruit. Zijne geboortestad is Rotterdam, de dag zijner
geboorte 24 Mei 1807. Zijn varier, Cornelis van K o e t sv e 1 d, was een welgesteld koopman, vurig patriot; een liberaal
naar de lievelingsdenkbeelden van het eind der vorige eeuw,
lid van het te Delft gevestigde genootschap : C h r i s t o S a cr urn,
't welk de vereeniging van alle Christenen in eerie broederschap
beoogde r). Zijne moeder, Alida Kol ff, was uit eene patricische, Prinsgezinde familie te Middelharnis in Over-Flakkee
gesproten. De verschillende denkwijze, de verschillende idealen
zijner ouders wekten in hun zoon den lust, om het goede van
beide richtingen te volgen, het verkeerde te mijden. Hij koos
partij noch voor de aanhangers der oude, noch voor de apostelen
der nieuwe leer. Hij was reeds vroeg eclecticu s, en gevoelde
zich ook in later jaren nimmer geroepen als partijhoofd op te
treden.
Scherp opmerker wend hij reeds in zijne kinderjaren, daar hij,
zoodra er menschen bij zijne ouders kwamen, geheel en al oor
was. Op eene stoof in den hoek van de kamer gezeten, volgde
hij de gesprekken, en vergat daarbij alles om zich heen, zoodat
hij eens uit verstrooidheid de hand in eene theestoof of komfoor legde en zich deerlijk brandde. 2) Het jaar 1812 heugde
hem nog zeer lang. Er was angst en ontsteltenis in den kring
1)
2)

Mededeeling van Ds. C. E. v an K o et s v el d.
Mededeeling van Ds. C. E. van K o et sv eld.
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zijner familie. Vader Van K o e t s v e 1 d was een cordaat vaderlander, die luider sprak, dan het Franschen spionnen en Fransche
politie aangenaam was, zoodat hij tot zijne straf nauwelijks aan
eene inlijving bij de Hollandsche afdeeling van Napoleon's
reuzenleger ontkwam. 1) Nog voegde zich daarbij, dat een ander
lid van de familie werd aangewezen om te velde te trekken, dat
men in den uitersten angst naar een plaatsvervanger zocht, dien
men binnen vier-en-twintig uren moest vinden en eindelijk voor
tweeduizend gulden aanwierf.
Niet minder goed herinnerde hij zich het jaar 1813. Hij zag
de eerste oranjelinten aan de hoeden te Rotterdam in November,
en stortte tranen van spijt, omdat al het oranjelint was uitverkocht. Hij zag de Russen, toen zij te Rotterdam werden ingekwartierd, en ergerde zich over de slaafsche subordinatie der
minderen. Als kind had hij zelf zijn aandeel in den slag van
Waterloo, daar hij aan de knieen zijner moeder pluksel maakte,
en met haar zuchtte over de gruwelen van den oorlog.
De groote gebeurtenissen van 1807 tot 1815 deden zijne
kinderjaren vrij vreugdeloos voorbijgaan. Hij maakte te vroeg
kennis met den ernst van het leven. Jongste kind van het gezin,
geene speelkamaraden vindend in een ouderen broeder en eene
oudere zuster, zelf niet geneigd tot spel en vroolijkheid, werd
hij een ernstige knaap met een bleek gelaat, dikwijls aan kleine
ongesteldheden lijdend. Als aankomende jongen hield hij een
dagboek en schreef er boven :
„Felix qui potuit rerum cognoscere causas."

Hij openbaarde een grooten Borst naar kennis, hij wilde aan
vele wetenschappen te gelijk doen. Daardoor roerde hij te veel
stof aan, en verdeelde hij zijne kracht, die beter aan een enkel
onderwerp ware besteed geweest. Daar hij door zijne uitgebreide
kundigheden zijne makkers in vele opzichten, vooruit was, moest
1) De grootvader van den steller dezer regelen, Mr. Jan ten Brink, na
de opheffing der academie van Harderwijk, waar hij hoogleeraar in de classieke
letteren was, in 1811 buiten betrekking te Amsterdam vertoevend, werd door
de Fransche politic in hechtenis genomen, omdat hij op straat te laid en te
heftig gesproken had. Aileen de voorspraak van invloedrijke Amsterdamsche
vrienden, vooral van D. J. van L e n n e p, bevrijdde den opgewonden patriot
en onverschrokken vaderlander uit eene voorloopige gevangenisstra(, die zijn
familie in rouw en ellende dompelde.
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ook hem het verwijt treffen, dat lager bewerktuigde personen in
Nederland altijd hunnen meerderen naar het hoofd slingeren
pedanterie. Intusschen had hij reeds op de Fransche school
— als het destijds heette — zich door zijn buitengemeenen ijver
onderscheiden. Het was op de school van den heer B r o e d e 1 e t,
schoonvader van den bekenden Dr. J. S p ij k e r. Van den beginen
af wist de knaap naar welk doel hij streefde. Met zijne moeder
had hij zich een ideaal gevormd — hij wilde studeeren, de
raadselen des levens doorgronden, maar tevens practisch werkzaam zijn ten behoeve zijner medemenschen. Kennis zonder geloof schonk hem geen vrede, zoodat alles hem bracht tot het
predikambt.
Predikant te worden was van kind af zijne hoogste illusie.
Van kind tot grijsaard is dit de kenmerkende trek in Van
Koetsveld's karakter, dat hij naar het predikambt streeft, het
predikambt verwerft, het predikambt bekleedt, met altijd stijgende
belangstelling en immer toenemenden ernst. In dit opzicht biedt
ook zijn leven een zeldzaam harmonisch geheel aan. Modelpredikant te zijn, zich dagelijks gelukkiger te gevoelen in de
vervulling eener zoo heerlijke roeping, blijft de glorie en de zegen
van zijn werkzaam, welbesteed leven.
Intusschen had de jongeling, na den voorbereidenden cursus
op de Fransche school, als leerling op het Erasmiaansch gymnasium zijne plaats gekregen. Dit ging niet zoo regelmatig en
naar de letter der wet, als thans het geval zou zijn. Het onderwijs aan de Erasmiaansche Latijnsche school liet destijds veel
te wenschen over, vooral in de laagste klassen. Men gebruikte
voor die klassen dikwijls mislukte predikanten. De jonge Van
K o e t s v eld werd door privaatonderwij s voorbereid tot de tweede
klasse, maar leerde ook daar nog weinig, totdat hij, in de derde
klasse, onderwezen werd door den conrector, Dr. P. van L i mburg Brouwer.
Van Limburg Brouwer toonde zich destijds (1823-1825)
in zijne volle kracht. Na korten tijd het ambt van geneesheer vervuld te hebben, was hij juist in deze jaren tot doctor
in de letteren gepromoveerd, (182o), daarna een oogenblik als
conrector te Alkmaar werkzaam, en werd hij de roem en de glorie
der Erasmiaansche Latijnsche school te Rotterdam. De jonge
Van K o e t s v e 1 d vond in hem den man, die geheel aan zijn
onleschbaren kennisdorst voldeed. Van Limburg Brouwe r,
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sedert 1825 buitengewoon hoogleeraar te Luik, sedert 1831 gewoon hoogleeraar te Groningen, vertegenwoordigde in ons vaderland de langzaam naderende moderne Renaissance. Te midden
der romantische omwenteling van 183o bewaakte hij den tempel
der Olympische Muzen. De geestdrift voor classieke, vooral Helleensche, schoonheid, die de zangen van Andre C h e n i e r doortintelde, die Go et h e bezielde, toen hij zijne „I p hi g enia" schreef,
blaakte hoofd en hart van Van Limburg Br o u w e r, die
eerlang over de „Schoonheid der poezy van Homerus"'
(1825), van Pindarus (1826), van Aeschylus (1827), van
S op h ocles (1832) en Euripides (1833) zou getuigen, terwijl
hij bovenal door zijn „Charicles en Euphorion, een verhaal van Clearchus den Cyprier" (1831) en
door „D iophane s" (1838) 1) een schat van Helleensche wetenschap en kunst genietbaar maakte voor zijne ongeleerde
landgenooten.
De zestienjarige Van K o e t s v e l d werd door den smaakvollen
conrector opgeheven naar de hoogten der ideale Grieksche schoonheid. Hij werd voor het eerst getroffen door den klank en den
inhoud der verzen, 't zij epische, 't zij tragische. Hij ontlook tot
een nieuw leven, het leven eener voor hem geheel onbekende
wijsgeerige en letterkundige beschaving. Van Limburg Bro uw er was de man, die de sluimerende genegenheid voor poezie
in zijn geest wakker riep; de Friesche rector Terpstra leerde
hem Cicero, V e r gi lius en Ho ratius verstaan, maar miste
geheel den gloed, de keurige voordracht, de van vernuft sparkelende welsprekendheid van Van Limburg Brouwer.
II.
Met Paschen 1825 werd Van Koetsveld te Leiden ingeschreven als student in de theologie en in de letteren. Hij wilde
in twee vakken studeeren; vooreerst, omdat zijne voorbereiding
onder Terpstra en Van LimburgBrouwerhemeenevurige
liefde voor de letteren had ingeplant, ten anderen, wij1 destijds,
eene plaats in de kerk lang niet zoo gemakkelijk als nu te verkrijgen was. Hij legde zich dus aanstonds toe op een candidaatsexamen in de letteren, nadat hij zijne gezellige studentenkamer
1) Zie boven. bl. 153.

224

CORNELIS ELIZA VAN KOETSVELD.

op de Garenmarkt had betrokken. De professoren der letterkundige faculteit, die hem het meest boeiden, waren P. H o fm a n
Peerlkamp en J. H. van der Palm.
De eerste onderwees algemeene, voornamelijk oude en middeleeuwsche geschiedenis, en verklaarde tevens uitgezochte hoofdstukken van Li v i us en de fraaiste zangen van C a t u 1 1 u s. De
tweede wees den aanstaanden godgeleerden op de schoonheden
in het boek H i o b, en behandelde het eerste boek der Koningen
cursorisch. Beider persoonlijkheid trok den student Van Koet sv el d aan, die met V a n der Palm tot aan diens dood (1841)
vriendschappelijk bleef omgaan. De andere letterkundige hoogleeraren : S i e g e n be e k, met de geschiedenis des vaderlands en
der Nederlandsche letteren ; Bak e met P 1 u t a r c h u s, levens
van Lysander en Sulla, ofmetde „Iphigenia in Tauris"
van Euripides; J. Nieuwenhuis met zijne Logica en Meta p h ys i c a, en Ha m a ker met zijn Arabisch, Syrisch en Chaldeeuwsch 1) boeiden hem slechts in zoover, als hij van hunne
lessen voor zijn candidaats-examen in de letteren gebruik moest
maken.
Daarenboven volgde hij van 1826 tot 183o het onderwijs van
den hoogleeraar Jan van der Hoeven, die in 1826 buitengewoon professor in de Hi s t o r i a N a t u r a 1 i s werd, om den
algemeen geeerden R e i n w a r d t te ontheffen van ten minste
een der hem opgedragen vakken, daar deze les had te geven
in de Scheikunde, Artsenijmengkunde, Plantenkunde en Dierkunde. Van Koetsv el d was buitengewoon ingenomen met
Van der H o e v e n's onderwijs, en bestudeerde onder zijne leiding de insecten in het Museum voor Natuurlijke Historie. Dat
er toen tijd en lust was voor „liefhebberij-studie," als het heette,
bewees deze theologische student, die zijn candidaats-examen
in de letteren aflegde, zijne godgeleerde studien begon, en niettemin volhield zijne lievelingsstudie, de Entomologie, voort te
zetten.
In 1827 verscheen hij binnen de collegekamers der Leidsche
professoren in de theologie. Daar hoorde hij den grijzen Van
Vo o r s t, die ondanks zeventigjarigen leeftijd nog enkele lessen
1) „Lectiones quae a Facultate Philosophiae Theoreticae
et Literarum Professoribus habebuntur inAcademiaLugdunoB at a v a, anno 1825-1826." S tu d ent enalm an a k voor 1826, Leiden,
Herdingh en Loon, bl. 58-60.
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over Hermeneutiek en Critiek van het Nieuwe Testament gaf;
hoorde hij C la ris s e, die Dogmatiek, Ethiek en de Encyclopedie
der godgeleerdheid doceerde, die hem de beginselen eener onbekrompen wijsgeerige orthodoxie inprentte; hoorde hij L. S ur in g a r, die Dogmengeschiedenis en Naturaal onderwees; hoorde
hij W. A. v an H e n g el, die P a u l u s' brief aan de Romeinen
verklaarde, een college over den Heidelbergschen catechismus
gaf, en tevens de Pastoraal behandelde; hoorde hij vooral K is t
over Kerkgeschiedenis en Kerkvaders — een college, dat zijne
voile sympathie verwierf, omdat bier voor het eerst de gewone
dicteer-methode werd afgeschaft, en tevens, omdat de wijze,
waarop Kist de geschiedenis der Christelijke Kerk behandelde,
aan de milde, echt humane wijsbegeerte van den Utrechtschen
Van Heusde herinnerde.
Van 1825 tot 183o werd het academieleven aan de Hoogeschool te Leiden door geene bijzondere voorvallen gekenmerkt.
De groote kalmte in het Noorden van ons vaderland, die uit
algemeene tevredenheid en voldoening sproot, stak of tegen de
woelingen in het Zuiden, waar onvoldaanheid en verzet den
boventoon voerden. 1.) Van Koetsv eld werd proponent in
183o, juist toen de eerste oproerkreten te Brussel werden gehoord
en, terwijl zijne oudere en jongere makkers zich in 1831 gereed
maakten ten tiendaagschen veldtocht uit te trekken, begon hij
zijn pastoralen veldtocht tegen de vooroordeelen en oud-vaderlandsche dorpsondeugden zijner „arme schapen" van Westmaas.
De jonge predikant bevindt zich daarorn in zeer bijzonderen
toestand. Al het gerucht, al de geestdrift, al de opgewondenheid
der strijdvaardige studenten in 183o en 1831 komt als eene echo
uit de verte tot hem. Hij begint zijn geliefd pastoraal werk,
zijne preeken en zijne catechisation te Westmaas; hij wijdt zich
met zooveel liefde aan die taak, dat Van Sp eyk noch Bautersem hem in zijn ambtsijver storen. Getuigt dit aan de eerie
ziide van treffende toewijding aan zijn plicht, aan de andere
miste hij daardoor de groote ontwikkelingsschool der jaren 183o
en 1831, die velen onzer jongelieden van goeden huize tot hun
voordeel doorliepen. De studentengeslachten, die van 183o tot
184o onze hoogescholen bezochten, kwamen in de maatschappij
terug met buitengewone veerkracht. De jongelieden, die zich
1) Zie boven bl. 5.
TEN BRINK. N.-N. Letteren. I
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bij de vrijwillige jagers der verschillende academien hadden
doen inschrijven, die den tiendaagschen veldtocht hadden biigewoond, brachten onder hunne vrienden aan de universiteit
dien nieuwen, frisschen geest, welke de sluimerzieke sleur van
de jaren 1815 tot 183o kwam verdrijven. Van Koets veld
staat uit den aard der zaak buiten deze beweging, en eenigszins
van ter zijde, als de groote romantische geestdrift over onze jonge
schrijvers, over Van Lennep en Oltmans, is gekomen.
Voordat er hier echter van Van K o et s v el d's letterkundige
verdiensten gesproken wordt, dient eerst kortelijk te worden vermeld, welke lotgevallen hij in zijne ambtelijke loopbaan doorleefde. Den 3den October 183o hield hij zijne eerste leerrede te
Westmaas, in den Hoekschen Waard, en bleef er tot 15 November
1835 waarop hij den 22 sten November zijne intrede te Berkel en
Roodenrijs deed. Bijna drie jaren toefde hij in deze gemeente,
waar moeraskoortsen zijne gezondheid dreigden te ondermijnen.
Vandaar, dat hij met opgewekte instemming het beroep naar
Schoonhoven aannam, waar hij het eerst preekte den 7 den October
1838. Ook hier had hij soms met ziekten, soms met huiselijke
zorgen te worstelen, schoon hij zijn herderlijken arbeid met opgewektheid bleef waarnemen. Hier vond hij den trouwen uitgever zijner talrijke werken, S. E. van Noo ten, die in 1884
nog den achtsten druk van zijn „Past orij te Ma st lan d" beleefde en den I sten November 1885 met hem 't halve-eeuwfeest
zijner uitgeverszaak vierde. 1) In 1849, den 22 sten April werd
predikant in Den Haag, waar hij, gesteund door eene onwankelbare gezondheid, tot aan zijn zes-en-tachtigste jaar steeds
ijverig, in de laatste jaren als Hofprediker, werkzaam was, ondanks zijn hoogen leeftijd een voorbeeld van kloeken ijver, en
rustige plichtsbetrachting. Als Hofprediker had hij de treurige
taak bij het graf van vier prinsen uit het huis van Or a nj e te
spreken, maar ook het voorrecht Prinses W i I h elm i n a in de
Willemskerk te doopen.
Eene bestendige gezondheid werd eerst in Den Haag zijn deel,
nadat hij al de schaduwzijden van het „gezonde" Hollandsche
1) Zie het gedicht: „Aan mijn Vriend S. E. van Nooten, bij zijn
50-jarig feest als uitgever, 1 November 1885," gevoegd ”Nalezing van een tachtig jarige" (Schoonhov. Van Nooten & Zoon,1887.
kl. 8°.) bl. V. Zeldzaam voorbeeld in Nederland van onafgebroken harmonic
tusschen auteur en uitgever.
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buitenleven had ondervonden. Den tachtigjarigen ouderdom
bereikt hebbend, gevoelt hij ook na zeven-en-vijftig dienstjaren
geene behoefte aan rust. Zijn leven vlood kalm been onder lief
en leed. VOOr zijne „intrede" te Westmaas huwde hij Anna
Maria Cr oe s (17 September 183o), en mocht haar drie-enveertig jaren behouden tot den 4 den October 1873. Zijn oudste
zoon is predikant te Oosterhout bij Breda, zijn jongste stierf als
ambtenaar aan het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid , zijne 'eenige dochter kwam met hare zonen weder in de
ouderlijke woning terug, en zorgde er voor, dat het huiselijk
geluk van den eerbiedwaardigen grijsaard door niets werd verstoord. 1)
In V an K o e t s v e 1 d bezat ons vaderland een staatsburger
van hooge verdiensten, een predikant, die fier het hoofd omhoog
mocht heffen, als er gevraagd werd naar de vruchten van zijn
arbeid. Met veelzijdige kennis toegerust, was hij bovendien te
practisch van aard, om uitsluitend zich te wijden aan de wetenschap der theologie, hoewel hij enkele voortreffelijke godgeleerde
werken heeft voltooid. Schrander opmerker en menschenkenner,
heeft hij bijna alle standen der maatschappij met aandacht bestudeerd, en zich in zijn ambt onderscheiden door belangstelling
en liefde voor zijne medemenschen. Hij deinsde nimmer terug
voor de stuitendste tafereelen van menschelijke ellende. De
armen zagen hem verschijnen in hunne sombere woningen, de
polderwerkers in hunne keten. Hij bezocht gevangenissen en
krankzinnigengestichten, hij deed eene Id iotenschool in Den
Haag oprichten, en gaf er dezen ongelukkigen wekelijks godsdienstonderwijs. In alles toonde hij zich menschenvriend. Hij
liet anderen strijden over de verschillende opvattingen van het
Christendom, hij achtte zich als predikant verplicht tot onmiddellijk nut en heil zijner gemeenteleden werkzaam te zijn. Philanthropie te oefenen, philanthroop te zijn, was steeds zijn ideaal.
Zijn vriend, de hoogleeraar J an van der Hoe v en, zeide van
hem, dat hij het Terentiaansche : „H o m o sum, nihil h u m a n i
a me ali en um put o" op de schoonste wijze in practijk bracht.
Dat hij drie-en-zestig jaren van zijn leven aan deze edele taak
wijdde is de schoonste lofspraak van den predikant V an
1) Den 24sten Juni 1886 viel hem het zeldzaam voorrecht ten deel het huwelijk
van zijn kleinzoon den architect Croiset van U c h e 1 e n in te zegenen.
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K o et s v el d. i) Hoeveel ook in de Nederlandsche Kerk is
veranderd sedert 183o, hoe hevig de stormvlagen ook loeiden,
en haar deden daveren op hare grondvesten, hoe hevig de strijd
in eigen boezem ook blaakte, en nog blaakt met de bitterste
onverdraagzaamheid, Van Ko e t s v eld bleef trouw aan zijne
humane opvatting der Hervormde Kerkleer, aan zijne humane
practijk van het leeraarsambt. Mocht iemand uit bewondering
voor de jongste kerkelijke twisten en de jongste kerkelijke aanmatigingen hem een „ouderwetschen" domine noemen, men bedenke wel, dat de Hervormde kerk in Nederland nooit in zulk
een reddeloos verwarden toestand had kunnen geraken, wanneer
een honderdtal „ouderwetsche" domine's als V a n K o e t s v e 1 d
hun invloed met nadruk hadden doen gelden.

Hoezeer Van K oe t s v eld op zijne hoede was, den ,,schrijflust" die van jongsaf hem prikkelde, in te toomen, ten einde
zijne ambtsbezigheden geene of breuk te doen, blijkt uit zijne
eigene woorden in de „V o o rr ed e" zijner „G od s diens t ige
en Zedelijke Nov ellen": 2)
„Hoe zich sours de wensch van mij meester maakt, our meer bepaald als
„s c h r ij v e r te kunnen werknam zijn !" — roept hij nit. — „Maar dan over„wint dezen wensch ook terstond de overtuiging, dat spreker te wezen,
„spreker in 't openbaar en huiselijk leven der christelijke gemeente, mijn eerste
„en eigenlijke roeping is ; en ik vind voor den gesmoorden lust eenige ver„goeding in de vlugtige schetsen, waartoe nu en dan een rustig uurtje kan
„worden uitgewonnen.”

Dat hij schrijver zou kunnen zijn, bleek hem eerst op zijne
tweede standplaats, te Berkel en Roodenrijs. Fen zijner ring1) Hij was bestuurder van het Haagsche Genootschap tot verdediging van den
Christelijken godsdienst ; van het Hoofdcomite van 't Roode Kruis, en indertijd
ook van het Witte Kruis; predikte vijf jaar in het krankzinnigengesticht van
Den Haag; hield vijf-en-twintig jaren lang bijbellezingen in het Ziekenhuis
voor gevallen vrouwen ; was sedert jaren correspondent van de Doofstommenschool te Rotterdam ; sedert 1868 was hij secretaris der Indische Commissie
en zorgde, zooveel hij kon, voor de gemeenten in Oost en West; grootendeels
door zijn toedoen werd in Den Haag de vijfde (Bethlehem's) kerk gesticht, en
onlangs de zesde gebouwd.
2) Tweede Verzameling, S. E. van N o o t e n, 1850, bl. 1.
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broeders ried hem eenige losse schetsen, troostwoorden aan het
ziekbed beheizend, door den druk algemeen te maken. Zoo
kwam zijn eerste geschrift : „De v r i e n d der k r a n k e n," in
1838 uit. Dat deze eenvoudige, stichtelijke woorden door vele
lezers op hoogen prijs werden' gesteld, blijkt uit de vier drukken
(1838, 1844, 1846, 1854) van dit eerste werk. Te Schoonhoven
ontwikkelde hij het sluimerend schrij verstalent met verrassende
snelheid, daar hij in tien jaren een vrij belangrijk aantal kleinere
en grootere geschriften in 't licht zond, waaronder zijn „P a s t o r ij
te Ma s t l an d." Uit den dorpspredikant was een kunstenaar te
voorschijn gekomen.
De kunstenaar in V a n Koetsveld — wij vernamen het
reeds — openbaarde zich echter, trots lust en talent, met groote
bescheidenheid. In de korte voorberichten zijner novellenbundels,
spreekt hij altijd uitdrukkelijk over de „snipperuren," slechts
aarzelend aan dezen arbeid besteed. Niemand mag hem er een
verwijt van maken. Het pleit voor zijn hart, dat zijn geweten
als predikant zoo uiterst teergevoelig is. Schrijven wilde hij,
mits hij er de hoofdplichten van zijn ambt niet mee verzaakte.
Het grootste deel zijner geschriften handelt dus over stichtelijke,
theologische, ethische, catechetische en homiletische stollen I),
het kleinste bevat novellen, uitdrukkelijk „godsdienstige en zedelijke" genoemd. 2) Toch hebben de laatsten zijn naam in
ruimer kring bekend gemaakt dan de eerste.
Het ligt niet op den weg te dezer plaatse Van K o e t s veld 's
verdiensten als populair en wetenschappelijk godgeleerde, als
philanthroop, als schrijver voor de school en de kinderwereld
aan een. nauwkeurig onderzoek te toetsen. 't Is mij om den
letterkundigen kunstenaar in Van Koetsveld te doen. Dit
belet niet, dat er hier met hooge waardeering op zijn theologischen arbeid, op zijne kanselredenen wordt gewezen. De breede
lijst zijner geschriften aan het slot van deze levensbeschrijving
spreekt luid genoeg. Van allerlei acrd zijn de vruchten zijner
nimmer moe geschreven pen.
1) De Groningsche Academie erkende zijne verdiensten als theoloog en
benoemde hem bij het jubile van 20 Mei 1865 tot d o c t or theologiae h. c.
2) „Ik heb telkens eene godsdienstige of zedelijke waarheid, eene verhevene
of nuttige gedachte ingekleed , of het kleed, waaronder ik ze in het werkelijke
leven aantrof, netjes en bevallig zoeken te schikken." — „Voorberigt" tot de
eerste verzameling „Godsdienstige en zedelijke Novellen". Schoonhoven, S. E. v. N. 1847, bl. III.
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Naast zijn „Vriend der k r a n k e n" plaatste hij in 1839:
„Het gebed des godvruchtigen, ons ten voorbeelde
bewaard in de boeken des Ouden Verbonds"; in 1846;
„Het geloof den mensch met zich zelven verzoenende;" in 1854: „De gelijkenissen van den Zaligmak er," zijn groot wetenschappelijk werk, waaraan hij bij
afwisseling veertien jaren arbeidde; in 186o : „De Christelij k e
Huisbijbel," een zeer uitvoerig werk, dat hem zeven jaren
bezig hield; in 1864: „Het Apostolisch Evangelie"; in
1872: „Des Christens huisaltaar; en in 1877: „Van
waar onze bijbel? Geschiedkundige herinneringen,
betreffende den oorsprong van de Heilige Schriften."
Dat alles behoort tot de orde der theologisch-wetenschappelijke
theologisch-polemische, of zuiver stichtelijke lectuur, even als
eenige afzonderlijke leerredenen en vele kinderpreeken. Voor
kinderen schreef hij tevens eene reeks van vertellingen, later in
acht deelen bijeengebracht. Merkwaardig, in hooge mate, slotsom zijner persoonlijke philanthropische studien, is zijn boek over:
„Het Idiotisme en de idiotenschool. Eene eerste
proeve op een nieuw veld van geneeskundige opvoeding en Christelijke philanthropie" (1856). De stichting
der idiotenschool in de residentie, ik herhaal het, is zijn werk.
Practische menschenliefde bracht hem tot oprichting dezer in
ons vaderland eenige instelling. Ook andere philanthropische
werken werden met ijver door hem gesteund, meer in het bijzonder Heldring's stichting : Steenbeek.
Ondanks alle deze veelzijdige bemoeiingen, deze talrijke godgeleerde geschriften, en zijn nimmer rustenden ijver in de vervulling zijner ambtsplichten, hield hij nog enkele uren over voor
zuiver letterkundigen arbeid. De verzameling zijner novellistische
opstellen is saamgesteld uit de volgende werken:
1840. „De Oudejaarsavond. Ernstige lectuur voor de
laatste dagen des Jaars." (Zes druklcen.)
1842. (Albert Molton). „Gedenkschriften van een
regtsgeleerde."
1843. „Schetsen uit de Pastorij to Mastland. Ernst
en luim uit het Leven van den Nederlandschen
dorpsleeraar." (Negev drukken.)
1847. „Godsdienstige en zedelijke novellen." 1847.
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Eerste verzameling. — 185o. Tweede verzameling. —
1853. Derde verzameling. (Vier drukken.)
1852. „Snippers van de schrijftafel." (Drie drukken).
1854. „Het menschelijk leven in drie woorden."(Twee
drukken.)
1863. „Fantasie en waarheid, Nieuwe Schetsen en
Novell en." (Twee deelen, twee drukken.)
1868. „Ideaal en werkeliikheid. Nieuwe Schetsen en
No v el len." (Twee drukken.)
1877. „Het jaar 1900. Een Kerstsprookje."
1878. „Overburen. Eene Kerstvertelling."
1879. „Zonder schaduw. Eene Kerstvertelling."
1880. „Nemesis. Eene Kerstvertelling."
1887. „Nalezing van een Tachtigjarige.NieuweSchetsen en Phantasien."
Wat terstond in het oog valt, is het verschijnsel, dat Va n
Koetsv el d eene zeer talrijke menigte kleine verhalen, geen
groot samenhangend kunstgeheel heeft voltooid. „D e Pas t orij
te Ma stland" is evengoed eene verzameling van afzonderlijke
schetsen, die alleen hare eenheid vinden in den persoon van den
Mastlander predikant. Reeds in 1847, bij de verschijning der
eerste verzameling zijner „Go d s d i e n s t i g e en z e d e l ij k e
Novell e n," klaagde hij er over, dat „jaarboekjes, maandwerken,
dag- en weekbladen van alle zijden (zijn) rustig studeervertrek
bestormden," dat zij allen een klein gedeelte van zijn tijd „afsnipperden." „Reeds voor lang ligt een uitgebreid godsdienstig
verhaal" — zegt hij in het „V o o r b e r i g t" van genoemden
bundel — „waarin ik het pietisme van onzen tijd in deszelfs
„diep liggende oorzaken en veelzijdige uitwerkselen schetsen
„wilde, onafgewerkt ; z66 lang reeds, dat het misschien wel in
„de geboorte sterven zal. En ondertusschen heb ik de zwakheid mij
„gedurig weder tot het teekenen eener vluchtige schets te laten
„overhalen." In het „V o o r b e r i g t" der derde verzameling komt
hij op dit „uitgebreid godsdienstig verhaal" terug. „Het grootere
„verhaal" — zegt hij — „vroeger door mij bedoeld, is nog weinig
„gevorderd en zal waarschijnlijk wel „en portefeuille"blijven.
,,Ik schrijf dit met eenige schaamte en toch — ik schaam mij ook
„weer niet te bekennen, dat ik als schrijver minder heb geleverd,
„dan ik wel wenschen zou; minder vooral, dat genoegzaam is afge-
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„werkt, dat het resultaat is van langdurige en diepgaande studie.
„Dit is grootendeels te wijten aan den rijkdom en de verschei„denheid der stof, die het practisch leven mij aanbiedt, maar
„waardoor het mij tevens in een rusteloozen maalstroom van
„bezigheden medesleept. En ik zou met meer reden mij schamen,
„als eene mij dierbare gemeente zich over mijne boeken te be„klagen had. Zal ik haar niet onthouden, wat haar wettig toe„komt, dan kan ik alleen over enkele snipperuren beschikken,
„vluchtige en ongeregeld verstrooide oogenblikken, waarin het
„mij moeijelijk valt, den draad van een uitgebreid verhaal vast
„te houden, — of liever dien telkens weder op te vatten, zonder
„dat het in 't oog valt, hoe dikwijls hij gebroken is en weder
„aangeknoopt.”
Het bleek reeds een en andermaal, dat Van K o e t s v el d
zijne plichten van predikant boven zijne roeping als novellist
stelde. Het groote werk, dat de „geestesstroomingen” — als hij
mij schreef — „van onzen tijd zou beschrijven, is in den dop
gebleven. Met des te meer ernst dient overwogen te worden
wat hij ons tot nog toe schonk. Van de zoo even opgenoemde
werken valt er een terstond buiten ons bestek, het in 1842 onder
den pseudoniem van Albert Molton uitgegeven boek „G edenkschrift en van een regtsgeleerde.” Naar eene
Duitsche bron bewerkt, poogde de auteur C hr i s t e m e ij e r, den
novellist der „lijfstraffelijke rechtspleging" 1) na te volgen. Het
is genoeg dit even te hebben aangestipt.
Van de overige oorspronkelijke werken vestig ik bijzonder de
aandacht op de „Schetsen uit de Pastorij te Mastland,"
en op zeven deelen met novellen, die overvloedig stof zullen
schenken tot schildering van Van Koetsveld's eigenaardig
talent.
IV.
Zoodra men een oog geworpen heeft in de „Schetsen uit
de Pastor ij te Ma s t l a n d," is men geneigd uit te roepen :
1) C hristemeij er, heeft ook in vroolijken geest geschreven, als blijken
kan uit een boek, dat v6Or mij ligt: „Vroolijke Tafereel en aan de
vrienden van Luim en Gezelligheid toegewijd; — (De Neef
van Curacao) door J. B. Christemeijer." — Te Amsterdam bij J. C.
van Kesteren, 1822, 8°.
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„E e n e d o r psvertell in g !" en gerustgesteld over de zorg, in
welke klasse van kunstwerken men Van Koetsveld's meest
gelezen boek dient te rangschikken. Bij nadere kennismaking
blijkt evenwel, dat „dorpsvertelling" niet volstaat. Beter ware
„pastorale mededeelingen van een dorpspredikant." Daar echter
de dorpsvertelling in onze eeuw zich wel eens tot preeken neigde,
en zeer bijzonder het terrein werd, waarop leekebroeders zedelessen uitdeelen, mogen de „S c h et sen uit de Past or ij t e
Mastlan d'' met voile recht geplaatst worden aan de spits der
Nederlandsche dorpsvertellingen. Was Van Koetsveld de eerste,
die in Nederland dorpsvertellingen schreef?
Zijn bock verscheen vier jaren na de „C a m era Obscur a,"
waarin reeds „'s Winters buiten," „Gerrit Witse" met het
dorp van Klaartje Donze, en de „Nederla ndsche k a r a kterschetsen" met ,T e un d e (n) jage r" voorkomen. Hild ebra nd had het uitsluitend op de „filistijnsche kwelgeesten zijner
jeugd" gemunt, en daarom is zijne „C amer a" veel meer het
bock van den zeer vroeg, geheel ontwikkelden student, dan van
den predikant te Heemstede. In dat opzicht bleef Van Koet sveld volkomen nieuw. Doch reeds vroeger, in 1821 en 1822,
las men in de „Mengelingen" der „Vaderlandsche L etteroefenin gen:" „Leven en wandelingen van Meester
Maarten Vr o eg," in 1826 te Haarlem in twee deelen uitgegeven. Een dorpsheelmeester is hier aan het woord, een dorpsdorninee lijdt aan eene ongeneeslijke kwaal, een geheel dorpspersoneel treedt te voorschijn, en toch zou men hier eer mogen
spreken van een strijdschrift tegen de verkeerde begrippen, destijds
omtrent geneeskunde en artsen in omloop, dan van eene dorpsvertelling.
De Nederlandsche nieuwere dorpsvertelling begint dus met
Jacob Vosmaer en C. E. van Koetsveld, het is zoo, maar
niet zonder een schijn van waarheid kan men tevens volhouden,
dat de Arca di a's der zeventiende en achttiende eeuw tot de
dorpsvertellingen van een vervlogen tijdvak der lettergeschiedenis
moeten gerekend worden. Zoo opgevat staan onze oude Nederlandsche A r c a d i a's, onder den invloed der classieke R en a i ssanc e, en onze moderne dorpsnovelle onder dien der Romantiek, zoodat ten slotte de Middelgrieksche prozaroman van
L on gus (450 na Christus) eene der oudste dorpsvertellingen
der Europeesche wereld wordt.
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Maar deze opvatting voert te ver. Het begrip der dorpsvertelling client nauwkeuriger begrensd te warden. De dorpsidyllen
van J. H. Voss (1784) en van Go e th e zouden eene plaats
kunnen vragen in dit genre, nu er van A r c a d i a's, zelfs van
I, ongus gerept werd. Dorpsvertellingen, zooals Van Koet sv el d's „P a stor,ij te M a s t l and," vormen eene zeer belangrijke
afdeeling van den roman in proza der negentiende eeuw. Reeds
Walt e r Scott teekende tafereelen uit het leven der Hooglanden en der Orkney-eilanden, die rechtstreeks tot de dorpsvertelling hebben geleid. Omstreeks 183o begint in verschillende
landen de aandacht op kleine landstreken en dorpen te vallen.
De schildering van het onbekende, kleine, maar frissche dorpsleven gaf afwisseling, na de reusachtige doeken der historische
romanschrijvers, na de bonte tafereelen uit het h i gh-1 i fee der
groote hoofdsteden van Europa,
Naast W a lter Scott komt aan Duitsche schrijvers de eer
toe de moderne dorpsvertelling te hebben voortgebracht. De
bekende Zwitsersche paedagoog Pest a 1 o z z i begon met eene
schildering van het boerenleven in zijn: „Lien h a r d u n d
G e r t r ud" (t780, een boek, bestemd het yolk te leeren en te
verheffen, even als Zschokke's „Oswald oder das Goldmach erd or f" (1817), dat evenwel lager staat, omdat het
droger, gekunstelder is van toon. Eerst in 1836 gaf Albert
Bitzius zijn „Bauernspiegel oder Lebensgeschichte
des Jeremias Go tthel f", die alom grooten opgang maakte,
en den schrijver zelfs als den ,,Shakespeare van het dorpsleven"
deed prijzen. Eenige jaren later gaf G o t th el f's „Uli der
K n e c h t" — Bittzius had zich den naam van zijn eersten held
tot pseudoniem gekozen — aan een Nederlandsch dorpspredikant, Van Schaik, stof voor een Drentsch dorpsverhaal, maar
toen (1852) was „De Pas torij te Ma s tland" reeds tot haar
vijfden druk gekomen.
Hoogst eigenaardig is het verschijnsel, dat Van K o e t s v el d
-zijne „Pa s t o rij" in hetzelfde jaar uitgaf als B e r t h o 1 d Au erbach zijne „Schwarzwalder Dorfgeschichten" (1843).
Hoe groot ook de naam is, dien de goede Auerbach
zich verworven heeft, mij kwamen immer de Bernsche boeTen en boerinnen van G o t t h elf en de Mastlandsche smalle
.gemeente fermer, flinker, getrouwer naar de natuur voor, dan
de ten behoeve der fatsoenlijke Duitsche salons eenigszins
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opgepoetste en bijgekleurde Schwarzwalders van A u e r b a c h.
Er behoeft hier niet verder aangewezen te worden, hoe na
Auer b a c h en Van K o e t s v e 1 d de dorpsvertelling in aanzien
klom. Sedert 185o heeft Zuid-Nederland in H end r ik C ons ci ence zijn dorpsnovellist. Werken als „D e Lotelin g" (185o),
„Baas Gansendonck" (1850), ,,De arm eEdelman" (1851)
en „M o e d e r J ob" (1856), waarbij in later dagen de onovertroffen schoone dorpsverhalen van R o s a l i e en Virgin i e L ov e l i n g gevoegd moeten worden, pleiten voor den bloei van
het genre. Na Auer b a c h komen verschillende Duitsche en
Hongaarsche romandichters, die hem volgen. Mori t z JOka i,
Fritz Reuter, Klaus Groth, Sacher-Masoch, alien schilders van een klein deel des Duitschen vaderlands. Mori t z
JOkai beschrijft het Magyaarsche volksleven, Sa c h er-M a so ch
de Gallicische Karpathen. Van R e u t er en Groth zwijg ik,
daar ieder ze kent. Evenzoo zwijg ik van de velen, die Van
Koetsveld hebben gevolgd: J. Hoek, Lesturgeon, Van
Duinen, Heerin g, Beunke,Seipgens en Ho llidee, omdat
eene uitvoerige herinnering aan onzen Over-Betuwschen verteller
Jan Jacob C r em e r dan in de eerste plaats had moeten
voorafgaan.
In de Geschiedenis der Nederlandsche Letteren staat „De
Pastor ij te Mastlan d," wegens de vele lezers, die zij gedurende acht-en-vijftig jaren won, aan het hoofd der Nederlandsche
dorpsvertellingen. In die acht-en-vijftig jaren is het driemaal
duidelijk gebleken door de uitspraken van publiek en critiek,
hoe hoog ons y olk Van K o et s v el d's populairste werk heeft
gewaardeerd.
Het duidelijkst hebben zijne lezers gesproken. Immers, de
negende, bijna geheel onveranderde, druk verscheen in 1891.
Dan volgt het oordeel van P o t g i e t e r, een jaar na den
eersten druk, in 1844, geveld. De „Schetsen" waren zonder
naam van den schrijver verschenen, al verraadt de beoordeelaar,
dat hij hem kent. Hoogst in 't oog vallend is het verschijnsel,
dat dit oordeel onvoorwaardelijk gunstig luidt. Hildebrand en
Klikspaan waren er enkele jaren vroeger lang zoo goed niet
afgekomen; zelfs was de „Camera" door Po t g i e ter beneden
hare waarde geschat. „De schetsen uit de Pastorij te
Mastland" worden door Potgie ter niet met een half woord
geprezen :
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Wij durven onzen schrijver opgang beloven ; Hollandsche toestanden, met
een Hollandsch hoofd gedacht, met een Hollandsch hart gevoeld, vinden nog.
sympathie. Wij zijn van burgerlijk geslacht ; we werden godsdienstig opgevoed ; wat yolk en kerk aangaat laat ons nog niet koel ! Er is veel gezond
verstand, er is veel vrolijk vernuft in deze bladen ; het lijdt geen twijfel, dat
zij uit behoefte des geestes werden geschreven ; zij spreken tot ons, zij spreken
over ons. Er schuilt meer leven- en liefdewekkends in dan in honderd
Kerkbodes! — De auteur heeft regt op den lof, dat zijne middelen zijn doel
waardig zijn ; Hildebrand's beroemd boek zag voor hem niet te vergeefs het
licht ; onder de zich ontwikkelende prozaisten onzes tijds komt hem eene
eervolle plaats toe." 1)

Zoo sprak de „Gid s" in 1844.
Openhartiger, onvoorwaardelijker lof heeft P o t g i e t er zelden
geschonken.
Twintig jaren later, in April 1864, luidt het oordeel van P o tgiete r's grooten vriend B u s k e n Huet minder gunstig, wat althans
den nieuweren arbeid, „Fa ntasie en Waarh e id" (1863),
betreft. Maar de „Schetsen uit de Pastorij te Mastland"
blijven onaangetast. In overeenstemming met P o tgi et er zegt
Huet:
„Hetgeen ik telkens verwonderlijker en bewonderenswaardiger vind, — dat
iemand op zoo jeugdigen leeftijd een in zijne soort zoo volmaakt boek als de
Camera Obscura heeft kunnen zamenstellen, — ditzelfde verbaast mij ook
en doet mij in gedachte den hoed afnemen, zoo vaak de Pastorij v a n
Mastland mij weder in handen komt. Even als Hildebrand's coup d' e s s a i
is ook die van den heer Koetsveld een coup de maitre geweest. Naar
evenredigheid van dezen eersteling heeft hij zich wel is waar in later tijd
niet ontwikkeld ; doch wat zou dit? Ontwikkeling was in zekeren zin bij hem
niet noodig, want het beste wat hij vermogt voort te brengen is aanstonds
door hem afgeleverd. Op een leeftijd, dat negen en negentig van de honderd
nog naauwelijks weten hoe zij het aanleggen zullen, had hij reeds opgehouden
te tasten, en kende hij zijnen weg, en moist hij waar hij been wilde. De
zekere maat, waarin het geheim der kracht ligt, schijnt bij hem tegelijk met
hemzelven ter wereld te zijn gekomen. Geest en wijsheid gaan, in zijn eerste
geschrift het beste, hand aan hand ; vaardigheid in het opmerken en rijpheid
van oordeel." 2)

De meening der critiek bij monde van de twee invloedrijkste,
wellicht van de twee meest bevoegde keurmeesters onzer letter1) Potgieter's „Werken", uitgegeven door Joh. C. Zimmerman.
„Kritische Studien". II deel (1876), bl. 86.
2) „Literarische Fantasien en Kritieken" (1 Reeks), 2 deel.
(Haarlem 1881), bl. 76, 77.
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kundige kunst, stemt overeen met die der gezamenlijke lezers.
Overbodig is het bijna hieraan nog toe te voegen, dat de „S c h e ts e n" zoowel als de C a m e r a" eene periode uit ons maatschappelijk leven vertegenwoordigen (183o-184o), die nu voor goed
tot het verleden behoort. Oom Stas t ok, met Tante en Pieter,
mevrouw D o r bee n, meneer Van N a s l a a n, zijn even stellig
nit onze oogen verdwenen als de domino van Mastland, zijne
Cornelia, meester B al j o n en de eerzame „maitres." Maar
door het kostelijk vernuft van Hildebrand en Van Koet sveld leven zij in de galerij van merkwaardige Nederlandsche
karakters uit een vervlogen tijdvak.
De vrouwen onzer dorpspredikanten kloppen nu niet meer
aan de deur van de studeerkamer barer echtgenooten, als zij
binnenkomen; er worden zoovele pijpen niet meer gerookt; geene
„borden met tabak" meer geledigd; geene kopjes meer omgekeerd. De gemeenteraad van een dorp als Mastland boogt nu
niet meer op assessoren en schepenen ; de Burgemeester komt
des morgens niet meer met zijne „slaapmuts" op te voorschijn ;
de predikanten zijn niet meer koningen op hunne dorpen, en gelooven niet meer, dat „van de starren afgezien, het gebied van
Neérlands Koning zooveel niet van het hunne verschilt." Daarenboven, de dorpsdomine's, die elkaar bezoeken, zeggen nu bij
het binnenkomen: „Hoe vaar-je en hoe gaat het mevrouw ?" en
nooit meer : „Hoe vaart gij en hoe vaart mejuffrouw uwe beminde ?" Bij begrafenissen worden nu geene „afschuwelijke"
vrouwen, als de „ruwe" Kee den Bonk, geduld, die bij de
thuiskomst van het kerkhof een predikant „een mondje vol
drank" aanbieden.
Doch dit alles betreft den omtrek, de schors, het uiterlijk.
Zeer veel van het echte, onveranderlijk menschelijke is door den
predikant van Mastland voortreffelijk opgemerkt en uitmuntend
geschilderd. De classieke eenvoud van stijl is bewonderenswaardig.
Van ouderwetsche zinwendingen uit den tijd der blauwe slaapmutsen en der zilveren pijpedopjes is Diets overgebleven dan een
matig gebruik van „deszelfs," en bier en daar een „hoe langs
zoo meer." 1)
Hoofdzaak is de voorstelling van eigen persoon en werk daarna
van de lidmaten der Hervormde gemeente te Mastland. Dadelijk
1) Bl. 118.
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komt het uit, dat domino met zijn „stand" en het werk, aan zijn ambt
verbonden, tot naief wordens toe is ingenomen. Domine is „bedaard
en omzichtig," maar daarenboven een menschenkenner met benijdenswaardig helderen blik. Hij kent zijn Burgemeester Van der
Zanden en diens „interessant discours"; hij kent zijn schoolmeester Herman Baljon, die door stilzwijgende erkenning der
meerderheid van domino's anibt zijn hart stal; hij kent den
plattelands-heelmeester Pierre du Me a u x, die te geestig is
voor Mastland; hij kent den rentenier, den heer A d r i a n u s
D u i fhu is, die, „als hij voor zijn brood niets behoeft te doen,
er toch veel voor moet laten"; hij kent heel de breede en smalle
gemeente van Mastland in hare eigenaardigheden.
De „Schetsen uit de Pastorij te Mastland" geven een
tafereel van het leven der Over-Maasche boeren, van 183o tot
1840, dat niet minder aantrekkelijk is dan de schilderij door
Go t t h e l f van zijne Berner boeren, of door Fritz R eute r
van zijne Voor-Pommersche en Mecklenburgsche landlieden aangeboden. Van eene schaduwzijde mag niet gezwegen worden.
Van K o e t s v e l d heeft met opzet gestreefd naar het geven
van lessen, vooral pastorale lessen ; hij maakt te veel propaganda voor de uitnemendheid der Hervormde evangelieprediking;
hij biedt zijne moreele wijsheid met al te gulle hand.
Dit alles echter te goeder trouw.
Hij heeft zijn lezer gewaarschuwd aan het eind van het eerste
hoofdstuk met deze eenvoudige woorden : „R o m a n s c h r ij v er
ben ik niet, noch dichter, noch schilder; eenvoudig
predikant, meer niet." Busken Huet heeft volkomenjuist
opgemerkt, dat zulke zelfbepalingen hare bedenkelijke zijne
hebben; maar dat de hemel hem gelukkig niet gehouden heeft
aan zijn onvoorzichtig gesproken woord. Zijn arbeid als novellist
zal het staven.
Een eigenaardige karaktertrek van K o e t s v e l d's „Pastorir
is, dat dit boek met overspringing van de „C a m er a" veeleer
in toon en aanleg zich richt naar de beste geschriften, die v66r
1830, dan die na 183o geschreven zijn. Enkele tooneelen her-.
inneren aan de „Kleine Pligt e n" van Mej uffrouw De Neu fville (1824), andere aan Jacob Vosmaer (1821, 1822), sommige zelfs aan Betje Wolf en Aagje Deken (1782-1786).
Men sla, om een voorbeeld te noemen, het XVIII hoofdstuk :
„Het B e z o e k" op. Men leze het volgende :
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Wij zijn naar den koepel verhuisd. Oom Jan zit en rookt. „ Wel Willem,
„wel jongen I je ziet er toch smal uit. Zeker hebt ge met de Maartsche
„buijen bier buiten al vrij wat kou opgedaan : en daar komt die koorts van,
„als men niet uitzweet. Nu, hou je maar goed en zet dat heele ziek zijn uit
„het hoofd. Het zou toch recht jammer wezen, als je hier aan 't sukkelen
„raakte ; zoo altijd zonder aanspraak onder die lompe boeren ! En dan, aan
„zoo'n dorpslapper kunt ge uw corpus ook niet best wagen."

De man, die deze woorden spreekt, is oom Jan, een Rotter-damsch tabakskooper, die een goed burgerbestaan heeft, wiens
dampkring zich uitstrekt van het Nieuwe Werk tot de Plantage
en van de Heul tot de Boompjes. Nadat deze waardige man
bij zijne komst aan zijn neef een zak tabak in de handen geduwd heeft, en het huis met den tuin heeft rondgedraafd, roept
hij uit
„Hoe is het nichtje, zouden wij geen koffij drinken ? Want, als het schik„ken kon, Wilde ik niet gaarne te laat eten ; wij zijn vroeg op geweest, en
„moeten voor den donker weder te huis zijn !”

Me dunkt, we hebben dien vrijpostigen Rotterdammer meer
ontmoet. Hij schijnt een neef van den goedronden heer Uitva 1,
van wiens „klossenpartijtje" N a a tj e Willis zooveel te schrijven
had aan Sara Burgerhar t. In het derde hoofdstuk van „M a stla nd," nadere kennismaking bevattend met de „Primaten van
het dorp," komt het portret van een ouden dorpschirurgijn, die,,
als hij langer geleefd had, sprekend op Meester Maarten Vr o e g
zou geleken hebben.
Deze trek getuigt niet tegen „D e Pastorij te Ma stlan d."
Integendeel Hildebrand's lach, Hi ldebrand's traan verrassen ons met den weemoedigen humor van Lawrence St ern e.
Van K o e t s v e 1 d blijft geheel Nederlandsch, zelfs in het volgen
zijner letterkundige tradition. 1)
1) In een feuilleton der Nieuwe Rotterdamscbe Courant van
11 September 1884 heeft de beer J o h s. D. de aandacht gevestigd op de
Engelsche en Duitsche vertalingen der „P a s t or ij te M a s t l a n d". Hij deelt
verder merle, dat de twee eerste drukken (1843, 1844) „geen voorbericht rijk
waren" ; dat de tweede druk (1844) een naschrift bevatte, en de derde een
voorbericht (1844). In dit voorbericht zegt de auteur, dat het Groningsche
tijdschrift „W aarh e id in Li e f d e" van het jaar 1844 eene „uitgewerkte en
nauwgezette beoordeeling" van de „P a stor ij te M a stlan d" bevatte, die hem
stof tot nadenken gaf. Nog bericht de heer J o h s. D., dat de eerste druk
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V.
Zeven deelen „No v ellen en Schets en," waarin eene groote
negentig (95) afzonderlijke schetsen, staven, dat Van K oe t sveld in een-en-veertig jaren (1847— . 1888) niet is kunnen komen
tot vervulling van zijn lievelingswensch „een uitgebreid godsdienstig verhaal" te schrijven. Hij heeft zijner gemeente niets
onthouden, en alleen over enkele snipperuren beschikt. Intusschen
is met de jaren het aantal novellen toch zoo hoog gestegen,
dat het te dezer plaatse bijna niet aangaat op elke afzonderlijk
te wijzen. De schrijver was een ijverig medewerker in Van
No o ten's „Martha en Maria," gaf aan prachtjaarboekjes,
aan „N e de rlan d" en andere tijdschriften vele bijdragen. Uit
den aard der zaak zijn deze alien niet gelijkslachtig, en is het
eene gemakkelijke taak uit de vijf-en-negentig novellen de besten
te kiezen, omdat de auteur in den regel naar mate hij zich
breeder studieveld kiest, beter slaagt.
I)rie deelen met Brie „verzamelingen" „Godsdienstige en
Zedelij ke" novellen zagen het licht in 1847, 185o en 1853.
Zij werden v ier maal herdrukt. Aan den algemeenen bijval
behoeft niet getwijfeld te worden. De schrijver der „P a stor ij
te Mastlan d" mocht rekenen op een groot publiek van vrienden en vriendinnen. Zou hij door zijne „Novelle n" dien kring
hebben uitgebreid? Men sla de eerste verzameling zijner „G o d sdienstige en zedelijke Novellen" 1) op. Terstond blijkt
(1843) een steendrukplaatje deed bewonderen — „burgemeester Van der Zanden
bij het zien van zijn vermoorden haan." Op dit plaatje had de teekenaar
druiven aan een wijngaard doen hangen, en het geboomte ter zijde van de
kerk rijk met bladeren versierd. In den achtsten druk (1884) is dit verbeterd.
De sneeuw ligt op de daken, de druiven zijn geplukt, omdat het tooneel met
den haan in den winter voorvalt. Ten slotte wordt ons nog medegedeeld, dat
met den vijfden druk het oorspronkelijke plaatje verdween (1853), om plaats te
maken voor een afbeelding van de aankomst in het dorp, en dat de zevende
druk (1874) door een leelijk plaatje op den omslag ontsierd werd.
1) Deze eerste verzameling bevat z e ve nti en novellen:
I. „F a t s o en en A r m o e d e" — een uitnemend verhaal, het lijden van
een fatsoenlijk koopman schilderend, die verplicht is ondanks tegenspoed en
dreigend bankroet een zekere weelde te toonen.
„H et Gast h u i s" — al te sterk paedagogisch. Een dokter neemt een
II.
fatsoenlijk jongmensch mee naar zijn hospitaal. Daar wordt hem een lijder
aan delirium tremens, een plannenmaker, die krankzinnig werd, eene
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het, dat de beslommeringen van zijn ambt hem met de volksheffe
en met de dienstboden in aanraking brachten. Zijn personeel
behoort maar bij uitzondering tot de hoogere standen. En zoodra hij de woning van een edelman binnentreedt, komt het uit,
dat een voor de wereld verborgen ramp aan de welvaart van
het huis knaagt. Zijne voorkeur schenkt hij aan armen en
als het overzicht aan den voet dezer bladzijde
lijdenden
freule, die door romans te lezen tot dwaasheden verviel en met een knecht
trouwde, en eindelijk nog tot slot „het paleis van den wellust" (hospitaal voor
syphilislijders en lijderessen) getoond. Als novelle is dit verhaal mislukt. Het
opvoedingssysteem van den geneesheer laat te wenschen over.
„D e Drenk e lin g" zeer onbeduidende novelle. Een jonkman
III.
rijdt op schaatsen tegen den wil zijner ouders; ziet een drenkeling ophalen
en wil nu zonder voorkennis zijner ouders nict meer op schaatsen rijden. Dit
verhaal behoort in een kinderboek thuis.
IV. „D e z i e k el ij k e in o e d e r" — verdienstelijke schets van een huisgezin, waarin de moeder, Jenny Mond or (mevrouw Van Il p end a m) altijd
ziekelijk is, de varier zwijgend het hoofd schudt, en de kinderen den Baas
spelen. Mevrouw B e k kin g, eene vriendin, komt de orde herstellen door de
christelijke gedenkschriften harer overleden moeder aan de lijderes te laten
lezen. Het evangeliseerend slot is zwak.
V. „Rust in Go d" — aanvankelijk welgeslaagde teekening van een zeer
eerzuchtigen student, die op eene prijsvraag antwoordt, maar niet bekroond
wordt; die gedeballoteerd wordt in een studentengezelschap, tot wanhoop dreigt
te vervallen, maar door het onwillekeurig aanheffen van Gezang XXII van
zijne eerzucht genezen wordt. Het slot is al te naIef en grenst aan het comische.
VI. „L ij sj e Betma n" eene zeer goede novelle uit de wereld der
dienstboden. De heldin komt in de gevangenis, omdat zij steelt, ten einde
haar minnaar, een soldaat, geschenken te kunnen geven.
„D e B e s c h e r m g e es t" — eene bespiegeling in den trant van
VII.
Charles Dickens. Een winkeljongen, die met zijn lot niet tevreden is,
wordt in den Broom door een geest gebracht naar de huizen der personen,
die hij benijdt, en vindt overal grooter ellende dan de zijne.
VIII. „D e slachtmaand van den arm e" — hetzelfde thema, op oorspronkelijke wijze, verdienstelijk behandeld. Een verarmd, fatsoenlijk man
ziet de weelde van een parvenu, en benijdt hem den wintervoorraad van allerlei vleesch. Hij verneemt, dat de rijke man diep ongelukkig is door het
wangedrag van een schurkachtigen zoon, en wordt getroost door de vroomheid
zijner vrouw.
IX. „De bedroefde moederin de Lente" — onbeduidend.
X. „D e verdenkin g" — uit de wereld der dienstboden. Eene naaister
wordt door eene familie verdacht een hemd te hebben gestolen. De verdenking
blijkt tot ieders beschaming onjuist te zijn.
XI. „De verspieder in zijn eigen huis" geschiedenis van een
schuchter, maar ijdel jonkman, die zich in een kleerenkast verbergt, om te
hooren wat men van hem zegt.
16
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duidelijk toont. Opvoeding, armenzorg, philanthropie in den
ruimsten zin, verschaffen hem de onderwerpen, die hij het liefst
behandelt.,
Onder de novellen van de eerste verzameling komen enkele
zeer zwakke voor, die echter vergoed worden door een paar
uitmuntende. Reeds de eerste : „Fatsoen en A r m o e d e"
biedt fraaie bladzijden. De koopman Slooterdam gaat achteruit, is in de uiterste geldverlegenheid, vraagt overal te vergeefs
om hulp. Hij heeft aan een vriend geschreven. Echtgenoot en
dochter van dezen komen mevrouw S 1 o o t e r dam een bezoek
brengen met eene beleefde weigering op schrift. Er worth een
glas madera gedronken. Eene der dames breekt in hare drukte
het fijne drinkglas. Al lachend neemt men afscheid. In de
huishoudkamer is groote verslagenheid. Men heeft de weigering
gelezen. Vader en moeder hebben de financieele zorgen voor
hunne dochter Mina verborgen gehouden. Maar deze begrijpt
alles — zij treedt binnen en brengt haar kostbaar collier, om
het te doen verkoopen.
„ „Maar zeg dan toch M i n a," vroeg de vader, die nog het regte naauwe„lijks begreep, of liever vreesde, dat hij het verkeerd begrepen had : Wat wilt
„gij met uw collier ?”
„De dam was eens gebroken, en nu vloeiden de woorden met kinderlijke
„vlugheid en openhartigheid. „Ik zal het u zeggen, papa. „L is ette Bord y,
„die ons laatste stel lieve glaasjes bedorven heeft, en er niet eens van sprak
„om het gebrokene weerom te koopen, die Lisette vond mijn collier zoo
„fraai en vooral zoo kostbaar; zij zal dit niet meer vinden ; een valsche zal
„mij wel even goed staan als ... als een echte op haar mageren hals ; en al
XII.
„De Nieuwjaarsdag van den Rijke" — schetst het lot van
eene zeer benijde barones, die uiterlijk zeer gelukkig is bij de bezoeken op
1 Januari, maar in stilte lijdt, omdat de baron iederen avond zich aan sterken
drank te buiten gaat.
„De Martelaar van het Koud-Water" — verhaalt de onaanXIII.
genaamheden van een dorpsschoolmeester, die tegen overdrijving van den ij ver
der matigheidsgenootschappen waarschuwt.
„D e Dr o n k a a r d" — redevoering van denzelfden onderwijzer.
XIV.
XV. ,,D e zon de en het Godsbestuur" — uit de wereld der dienstboden. Verhaal a la Christeme ij e r. Sommige bijzonderheden zijn voortreffelijk geslaagd.
,D e v r ij gees t" — een Brusselaar, A u b o n e, zegt aan zijne HolXVI.
landsche familie, dat hij zijn kerkgeloof heeft afgezworen, maar kan hun op
zijn doodbed niet verhelen, dat hij zich met den pastoor verzoend heeft.
„D e Wee s." Kindervertelling.
XVII.
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„was het zoo niet, misschien — misschien kunt gij de waarde beter gebruiken,
„dan dat ik er om bespot en vernederd word."
„Maar beste M i n a, dan moet ik u nog meer zeggen : ook uw spaarpot is
„reeds gebruikt."
„ „0, dat moist ik wel lieve varier ! anders had ik hem u al lang gebragt.
„Waartoe dient een spaarpot ook, als het niet is voor tijden van nood !"

Een lief tafereel, met fijne kennis van het menschelijk hart
geschetst !
Twee novellen uit het leven der dienstboden, beide eindigende
met een strafgeding, alleen met verandering der namen uit de
werkelijkheid overgenomen, zijn voortreffelijk geschreven. L ij sj e
B e t m a n, die voor haar vrijer stal, die zich als soldaat verkleedde,
en zoo meende te vluchten, om zich in militairen dienst te begeven, en in den kerker haar diefstal boette, en M a a r tj e
0 pd a m, die zich door een getrouwd huisknecht liet verleiden,
die met hem een helsch plan beraamde om zijne brave vrouw
van kant te helpen — beiden, echte kinderen des y olks, zijn
door Van K o et s v el d met soberen eenvoud voorgesteld. Uit
een „Naschrift" blijkt, dat men hem in 1847 juist deze laatste
novelle kwalijk genomen had, natuurlijk, want de schrijver had
een al te realistischen toon aangeslagen!
De tweede verzameling der „Godsdienstige en Zedelijke
No v ellen" i) bevat er eene, die al de vorigen verre overtreft :
„Ware Armen".
1) Deze tweede verzameling telt v e er tie n novellen :
I. „D e S t. P i e t e r s b e r g" — de geschiedenis van een ongeloovig kankerlijder, die met den auteur in de gangen van den Sint-Pietersberg verdwaalt,
en later onder den invloed dezer gebeurtenis zich bekeert. De te sterk op den
voorgrond geschoven strekking vermindert de kunstwaarde dezer novelle.
eene Duitsche geschiedenis. Zeer onbeduidend.
II. „D e o orringe n"
„E en G e b e d" — korte schets a la And er se n. Volksellende, dronIII.
kenschap, mishandeling van kinderen, en Engelen, die over het gebeurde spreken.
historische fantasie, geheel eenig
I V. „D e Mu r en van J e r u z al e m"
bij -Van Koetsveld.
V. „D e kracht van het B ij g e l o o f" — geschiedenis van drie jonge
meisjes, die zich door eene kaartlegs ter laten waarzeggen, en van welken er
eene uit schrik overlijdt. Een kinderachtig stuk, het talent van den schrijver onwaardig.
VI. „I) e K a ar tl e g s te r". Niet oorspronkelijk.
VII.
„E en woor d" — voortreffelijke novelle in den trant van Wolff
en D eke n. Eene liefdesgeschiedenis uit de 18de eeuw, waarbij een onhandig
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Het onderwerp is de philanthropische proef van eenige vermogenden, die in den winter van 1847 bij dreigenden hongersnood een afzonderlijk bureel van liefdadigheid vormen, en alleen
aan „W are A r m e n" weldadigheid willen bewijzen. Het is het
doel van den auteur te toonen hoe weinig dilettanten van de
armen begrijpen, en hoeveel studie en ervaring er noodig is, om
in waarheid liefdadigheid te oefenen. Zoo spoedig het dilettantenbureel bijeen is, om uitdeeling te houden, worden de heeren
door eene afschuwelijke horde van haveloozen overvallen. 1k
geef Van Koetsveld het woord:
„De eerste, die voor de vierschaar kwam, was een sterk gebeend, mager
wijf, met ruwe gelaatstrekken en gescheurde kleeding, of liever reliquien van
een voormalige kleeding. Haar rok was met Braden van allerlei kaliber, met
touwtjes zelf aaneengehaald. Een oud stuk kleed, dekte, bij de doordringende
koude, hare bruine schouders, door het vod van een jak bloot gelaten.
„Uw naam ?" vroeg de president . . .
„Vrouw K at elaa r, om je te dienen ?"
„Uw huisgezin ?"
„Man en zeven kinderen."
„Een man. Waarom komt die niet ?"
„Ik ben gewoon te loope n, om je te dienen."
„Te loopen ? Wat meent ge, vrouwtje ?"

jongmensch door zijn „Maar, meneer ! . . ." en „Maar, juffrouw !" zijn eigen
glazen inwerpt.
VIII. „S chuldgevoe 1" — vrijaadje in een koepel, afgebroken door een
standje op den weg. Straatjongens vervolgen A ntj e, de voddenvrouw. Het
jonge meisje ontfermt zich over de ongelukkige. Deze komt in een hospitaal.
De edelmoedige redster vindt haar terug onder de afdeeling syphilislijderessen,
en verneemt, dat zij het slachtoffer is van den jonkman, die in den koepel
kwam vrijen. Smakelooze geschiedenis !
Ix. „Ware armen". Een meesterstuk.
X. „De twee zuster s". Uit het Duitsch. Novelle a la Christeme ij e r.
XI. „N emesi s" — hoog romantisch verhaal van een Baron, die de erfenis
zijner pupillen heeft verduisterd, en, door vervolgingswaanzin aangegrepen, in
ieder mensch een lief en bedrieger ziet, gestoffeerd met de romantische liefde
van een jong Baron voor de kamenier zijner zuster.
„E en e Er f t ant e" — een brave neef en een slechte neef kampen
XII.
om de erfenis. De schurk overwint. Eene beroerte belet de erftante haar
testament te veranderen.
„K rom Jantj e" — belangwekkende zielkundige studie. GeschieXIII.
enis van een misvormd idioot, die alleen met zijne dieren, konijnen, katten
en een bok leeft, maar door de schooljeugd gesard, en door de menschen
bedrogen wordt.
„D e arme Francois e". Niet oorspronkelijk ; naar het Fransch
XIV.
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„Wel ! bij de goeije lui."
„Dus dan bedelt ge ? Maar we hebben geen bedelaars gevraagd ; wij zoeken
ware, eerlijke, vlijtige armen, die te huis gebrek lijden."
De vrouw was een oogenblik door al het gedrang en het vreemde van dit
verhoor van haar tramontane of gebragt ; maar zij herstelde zich spoedig, en ant_
woordde vrij neef: „Wel ! als ik t'huis gebrek moet zitten hoe kan ik
dan hier komen ? — Ook loop ik alleen 's winters en voor mijne kinderen !"
voegde zij er op zachten toon bij.
„Maar vrouwtje !" sprak een der vices : „llebt gij niet in 't najaar een rok
van mijn vrouw gekregen ? Ja, waarlijk ! 't is dezelfde, met touwen aan een
gehaald. Kunt gij niet naaijen ?"
„Als ik naald en draad heb ."
„En wascht gij u nooit ?" vroeg de secretaris.
„Als ik zeep heb .."
„Wel nu," viel de president in : „dan zullen wij u een orderbriefje voor
dertig cents zeep, naalden en garen geven. Later, als gij u goed en ordentlijk
gedraagt, zullen wij zien, maar tot de ware arme n, die wij zoeken, behoort
gij eigenlijk niet. Waar woont gij ?"
„In den A s c h h o e k; — maar, mijne heeren ! asjeblieft . . ."
„Vrouw ! gij ziet, hoeveel menschen er wachten, ga dus stil uwen weg !"
„En mijne kinderen, ze kunnen toch geen zeep eten !"
."
„St. St ! wees niet brutaal . . . Naderhand

Voortreffelijker satire op de dilettant-armenverzorgers, beter
teekening van de armoede, bezit onze letterkunde niet. Juist
vrouw K a t el a a r uit den Aschhoek behoort tot de ware armen.
Een grijze, menschlievende pastoor zal het ons bewijzen. Deze
gaat met een dilettant-philanthroop naar den Aschhoek en brengt
dezen in het ellendig huisj e van vrouw K a t e 1 a a r. De beschrijving van dit inferno is een meesterstuk. De bezoekers
treden een voorhuis binnen. Fen ekster in eene ruwe kooi van
plankjes plukt aan een stuk kreng, een hoop „rottig" stroo is legerplaats voor het levend geraamte van een hond. In een tweede
vertrek klimt de nood nog hooger, waar menschen gevonden
worden. Het licht komt uit een raam, waarvan de ruiten door vellen
en lappen vervangen zijn. Er staat een ijzeren pot op een schamel vuur, een krankzinnig kind hurkt in de asch. Op het vuile
stroo van eene bedstee ligt een jongen van zeventien jaren lijdende
aan waterzucht. De vader is er niet, hij staat bij eene plank
op het ijs, om giften te ontvangen. Vrouw Katelaar zit op
het onderstel van een gebroken stoel, waarvan de rug is verstookt.
Zij sluimert half, want zij waakt 's nachts bij den zieke.
„Arme lui moeten zoo maar wat been tobben !" zegt vrouw
Katelaar.
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Zij heeft het briefje voor zeep, naalden en garen tegen 15
centen verkocht. Zij kocht 3 cent turf, 2 cent koffie en voor
een cent olie. Voor de rest twee pond brood. Maar de pastoor
vraagt, wat zij dan in haar ijzeren pot kookt. Zij steekt er met
een vork in en haalt eene gevilde doode kat te voorschijn, die
een jood, haar buurman, haar uit medelijden gegeven had. De
pastoor offert een dubbeltje, om er rijst voor te koopen. Hij
belooft een brood en gaat heen onder de juichtonen der paria's.
De schrijver .zegt: „Ik heb het zelf gehoord en gezien."
Dat hij een ouden pastoor kiest, om dus als weldoener en kenner der ware armen op te treden, vereert zijn hart, en verheft
hem boven de gewone protestantsche bekrompenheid. Het tafereel
in het krot van vrouw Ka telaar is zoo aangrijpend, dat de
talentvolste pen onzer tegenwoordige Naturalisten het niet verbeteren zou. En mocht deze lof iemand mishagen, dan komt
van K o e t sveld toch altijd de eer toe eene kennis van armen
en armoede ten toon te spreiden, als alleen door zelfverloochenende belangstelling en waarachtig christelijken ijver te verwerven is.
Geen onzer schrijvers heeft het yolk uit de steegjes en sloppen
onzer groote steden zoo goed waargenomen. Men leze „D e
schoone O n b e k e n d e" in de derde verzameling der „No v e 11 en" I), en men stelle daarnaast „S c h ij n Bedrieg t" uit
„F a n t a s i e en W a a r h e i d." 2) Het eene verhaal schildert de
boosaardigheid van het steegjesvolk uit de groote steden, het
tweede de kwaadsprekendheid en nieuwsgierigheid der dorpelingen.
1) Deze verzameling geeft ons v ij ft i e n novellen:
I. „Klaas de Landverhuizer." — II. „Een oud en nieuw jaar
van Burgemeester Zomerveld" — zeer goed, in den trant van
Dickens. — III. „Eene ontmoeting." — IV. „Zuinigheid en Bezuiniging." — V. „Twee dorpen, twee Zondagen." — VI. „Moeller
en kin d." — VII. „M ij n oude dokte r," uitstekend. — VIII. „G ij zult
den Heer uw God, niet verzoeken." — IX. „De Smokkelaars." —
X. „De Zaal." —XL „Mijmeringen in een stationsgebouw en op
r e i s." — XII. „De schoone o n b e k end e," meesterstuk als teekening der
achterbuurt. — XIII. „De Bekenteni s." — XIV. „E en wollen deke n."
XV. „Een groot man."
2) Onder dezen titel gaf Van K o e t s v e 1 d twee deelen met zes-en-twintig
novellen nit. Om niet al te uitvoerig te worden verwijs ik naar de critiek over
deze beide deelen geschreven door C d. Busk en Hue t, „L itterari sc h e
Fanta sien en Kritieke n" (Eerste reeks), II deal, bl. 49-78.
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Naar aanleiding van dit laatste stuk — de geschiedenis van
Zeew ij, eene bedorven boerendeern, door een boerenjongen verleid, en zwanger, die een ouden domine een slaapmiddel geeft,
en zich op zijne kamer voor het venster ontkleedt, om hem in
de oogen zijner dorpelingen tot haar minnaar te maken — heeft
Busken Huet, die Van Koetsveld „een mededinger van
S u e" noemt en die hulde verdient acht, hem vergeleken met
„Feydeau en F l a u b e r t. „Als realist doet de Heer K o e t s„v el d" — schrijft hij — „zoo min onder voor Feydeau als voor
„Flaubert. De vermetelste tooneelen, van Fanny en Madame
„Bo y ar y, zijn niet vermeteler dan het nachttoilet van Zeewij.
„Zij zijn alleen minder schoon, omdat zij de pretensie hebben
„te voegen in een litterarisch stelsel."
Mocht het mij vergund zijn een oordeel over dit oordeel
te vellen, dan zou ik meenen, dat V an K o e t s v eld het plebs
uit onze groote steden beter kent dan Sue zijne Parijsche vagebonden ; dat het niet doenlijk is zijn werk in een adem te vergelijken met de woeste romantiek van Sue en het koel naturalisme van Flaubert; dat eindelijk Ernest Feyd ea u geen
realist is, maar een dier grootheden van den derden rang, welke
men best doet zwijgend voorbij te gaan t).
Realist is Van K o e t s v e 1 d. Hij is het zonder er zich moeite
voor te geven. Zijne scherpe waarneming der armen en lijdenden — in hooger kringen is hij minder thuis — maakt hem tot
een dichter voor de proletariers, wier belangen hij beter behartigd heeft dan een half dozijn tierende volksmisleiders en krantenvullers. Wie hem in de volle kracht van zijn letterkundig
talent wil waardeeren, leze ten slotte zijn „P o 1 d er j o n g ens"
in zijn voorlaatsten bundel : „I deaal en W erk el ij k h eid". De
tafereelen in Veenhuizen en de Zeeuwsche polders, vooral de
aangrijpende schildering van het leven der polderjongens 2), zijn
1) Onder den titel: „Nalezing van een tachtigjarige. Nieuwste
Schetsen en Phantasien" (Schoonhoven S. E. van Nooten & Zoon,
1887, post 8°.) gaf hij acht Schetsen of Novellen : 1°. ,,D e H e b z u c h t"
(1864); 2 0. „E en Erfhu i s" (1870), uitstekende novelle ; 3°. „D e boo gm o e d" (1877) ; 4°. „M e n, een causerie" (1879) ; 5°. „H et 1 e v en v an een
Sollicitant" (1882); 6°. „De Maan" (1883); 7°. „Een naneef van
voor een halve eeu w". Nagekomen Schets uit de Pastorij te
Mast 1 an d" (1883), voortreffelijke novelle; en 8°. „H um e u r en Humo r" (1887).
2) De auteur leefde eenige dagen in hun midden, om de natuur op de
daad te betrappen.
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eenig in onze letterkunde en verdienden door alle oprechte yolksvrienden gelezen to worden.
Va n Koetsveld hield niet van lof. Hij arbeidde op zijn
eigen terrein buiten het gewoel der letterkundige partijen en
letterkundige bentgenootschappen. Hij heeft zes-en-tachtig jaar
volhard in de vervulling zijner beroepsplichten. Voor hem geen
emeritaat, een niet onaardig privilegie van het predikambt. In
de laatste jaren schreef hij weinig maar hij bleef altijd de spraakzame en opgewekte „ouderwetsche" predikant, wiens arbeid in
tallooze Nederlandsche kringen aan velen is ten zegen geweest.
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1838.

„De vriend der kranken". Amsterdam, Ipenbuur en Van
Seldam, 1838, gr. 8°.
Tweede druk, omgewerkt en vermeerderd, aldaar, bij dezelfden,
1844, gr. 8°.
Derde druk, idem, idem, 1846, gr. 8°. en verkorte uitgaaf, 1846, gr. 12° .
Vierde druk. idem, idem, 1854, gr. 8°.

1839. „Eenvoudige verkla.ring van de Twaalf Geloofsartikelen,
de Tien Geboden en het Onze Vader, om onkundigen en
bejaarden to onderrigten tot het doen hunner belijdenis".
Schoonhoven S. E. van Nooten, 1839, kl. 8°.
Iletzelfde werk. — „Verkort vooral ten dienste van hen, die niet
lezen kunnen". Aldaar, bij denzelfde, 1839, kl. 8°.
Nieuwe druk, idem, idem, 1854, kl. 8°.

1839. „Noodig onderrigt voor mijne leerlingen". Schoonhoven
S. E. v. N., 1839, kl. 8°.
Tweede druk, „bijzonder ingerigt voor de zomer-catechisatien." 1843,
kl. 8°. Acht drukken tot 1877.

1839. „Het gebed der Godvruchtigen, ons ten voordeele bewaard
in de boeken des Ouden Verbonds". Amsterdam, J. F.
Schleijer, 1834-1840, 2 dln., gr. 8°.
1840. „De Oudejaarsavond. Ernstige lectuur voor de laatste
dagen des jaars." Schoonhoven, S. E. van Nooten, 1840,
gr. 8°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1845, gr. 8°.
Derde druk, idem, idem, 1849, gr. 8°.
Vierde druk, 1856; vijfde, 1860, post 8°.; zesde, 1874.

1841. „Fatsoen en armoede. Een fragment uit het maatschappelijk leven van onzen tijd". Schoonhoven, S. E. v. N.,
1841, gr. 8°.
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Later opgenomen in de eerste verzameling der „Godsdienstige en
Zedelijke novellen", 1847.

1842. „(Albert Molton), Gedenkschriften van een Regtsgeleerde".
Amsterdam, J. F. Schleijer, 1842, 8°.
1843. „Schetsen uit de Pastorij to Mastland. Ernst en luim uit
het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar". Schoonhoven, S. E. v.N., 1843, gr. 8°. (zonder naam van den auteur).
Tweede druk, idem, idem, 1844, gr. 8°.
Derde druk, idem, idem, 1844, gr. 8°.
Vierde druk, idem, idem, 1849, gr. 12°. (Met twee schetsen vermeerderd).
Vijfde druk, idem, idem, 1853, post 8°.
Zesde druk, idem, idem, 1863, post 8°.
Zevende druk, idem, idem, 1874, post 8°.
Achtste druk, idem, idem, 1884, post 8°.
Negende druk, idem, idem, 1891, post 8°.
Tiende druk, idem, idem, 1897, post 8°.
Twaalfde druk, uitg. onder toezicht en met inleidend woord van
E. Laurillar d. Met 10 groote oorspronkelijke etsen van C. L.
D a k e. Arnhem—Nijmegen, Gebr. Cohen, 1899, fol.
In het Engelsch vertaald door Thom as K e ight le y, onder den
titel : „The Manse of Mastland, Sketches, serious and humorous, from
the life of a village pastor in the Netherlands". London, 1860.
In het Duitsch door H. It. Schollenbruc h, onder den titel :
„Skizzen aus dem Pastorat zu Mastland, Aus dem Leben eines Millandischen Dorfpastors". Elberfeld, 1865.

1846. „Het geloof den mensch met zich zelven verzoenende.
Drie leerredenen met eene inleiding . . . ." Schoonhoven,
S. E. v. N., 1846, gr. 8°.
1846. „Overeenstemming der Evangelisten ; ontworpen door B.
van W i 11 e s en naar de vroegere proeven en den nagelaten
arbeid des overledenen afgewerkt". Schoonhoven, S. E.
v. N., 1846, I en 2 afl., gr. 8°.
1846. „Vier kaarten voor het onderwijs in de Bijbelsche en
kerkelijke geschiedenis". Groningen, J. Oomkens Jzn., 1846.
1847. „De kleine bijbelsche historievragen. Een vraagboekje voor
jonge kinderen". Arnhem, I. A. Nijhoff, 1847, kl. 8°.
1847. „Godsdienstige en zedelijke Novellen. Eerste verzameling".
Schoonhoven en Den Haag, S. E. v. N. en K. Fuhri,
1847, gr. 8°.
Tweede druk der Eerste verzameling, idem, idem, 1849.
1850. Tweede verzameling. Schoonhoven, S. E. v. N., 1850, gr. 8°.
1853. Derde verzameling, idem, idem, 1853, gr. 8°.
Eerste herdruk der drie verzamelingen, idem, idem, 1853, gr. 8°.
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Tweede druk, 1858, post 8°.
Derde druk, 1875, post 8°.
Vierde, goedkoope druk, onder den titel : „Volksschriften en Novellen". Schoonh. S. E. v. N. & Zoon, 1874-1876, tien deelen, post 8°.
met portret.

1847. Afscheidsgroet aan H. P. Scholten". (Gedicht). Schoonh.,
S. E. v. N., 1847, gr. 8°.
1848. „De Volksstem. Een lijdenspreek voor onze dagen".
Schoonh., S. E. v. N., 1848, gr. 8°.
1849. „De Begrafenis. Twee laatste schetsen uit de Pastorij te
Mastland". (Ter aanvulling van den len, 2en en 3en druk
afzonderlijk uitgegeven). Schoonh., S. E. v. N., 1849,
gr. 83.
1849. „Afscheids-preek aan de kinderen mijner Gemeente".
Schoonh., S. E. v. N., 1849, kl. 8°.
1849. „Groote bijbelkaart, ten gebruike bij het godsdienstig
onderwijs in katechisatien en scholen". Groningen, J.
Oomkens Jzn., 4 bladen groot atlas formaat.
1851. „Twaalftal Preéken, uitgesproken te 's-Gravenhage, 1849—
1851". Den Haag en Schoonh., K. Fuhri en S. E. v. N.
& Zoon, 1851, gr. 8°.
1851. „De Arme in het Duin". Den Haag, K. Fahri, 1851, gr.
8°. (Gedicht).
1851. „Tot aandenken der afgelegde Belijdenis". (Met medewerking van G. E. d e W ij s). Schoonhoven, S. E. v. N.
& Zn., 1851, kl. 8°.
1852. Gebeden voor kinderen en jonge lieden in het diakoniegesticht der Nederd. Herv. Gemeente te 's-Gravenhage".
Den Haag, K. Fahri, 1852, gr. 8°.
1852. „Snippers van de Schrijftafel". Schoonh., S. E. v. N. &
Zoon, 1852, post 8°., met platen.
Tweede druk, 1853. Derde druk, 1875.

1853. „Het Licht op den Kandelaar. Een woord van ernst en
vrede". Schoonh., S. E. v. N. & Zn., 1853, gr. 8°.
1854. „De Bijbel, het boek der Weduwen, afgedrukt uit Maria
en Martha, 1854, No. 2 " . Schoonh., S. E. v. N. & Zn.,
1854, gr. 8°.
1854. „De gelijkenissen van den Zaligmaker". Schoonh., S. E. v.
N. & Zn., 1854-1868, 2 dln. met staalgravuren, klein
folio. Nieuwe uitgave, 1869.
Derde uitgaaf, 1884, onder den titel: „De Gelijkenissen van het
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Evangelie, op nieuw bewerkt tot een Huisboek voor het Christelijk
gezin," met 34 staalplaten. Schoonh. S. E. v. N. & Z. 1885.
Nieuwe uitgave (zonder platen) Schoonh. S. E. v. N. & Z. 1892, 8°.
Nieuwe uitgave met 34 pl. Utrecht, A. H. ten Bokk el Huinin k,
1898, 2 din. 8°.

1854. „Het menschelijk leven in drie woorden". Schoonh., S. F.
V. N. & Zn., 1854, post 8°.
Tweede druk, 1876.

1855. „Tiental kinderpreeken uit het Oude Testament". Schoonh.,
S. E. v. N. & Zn., 1855, kl. 8°.
1855. „Verspreide kinderverhalen". Schoonh. S. E. v. N. & Zn.,
post 8°., met gekleurde platen.
Tweede druk, 1853, post 8°., met 4 staalplaten. Derde druk, 1884.

1855. „Het eeuwig blijvend woord van God. Belijdenispreek
van mijn 25-jarige Evangeliedienst." Schoonh. S. E. v.
N. & Zn., 1855, roy. 8°.
1856. „De Apostolische Overlevering. Opwekkende rede bij de
algemeene vergadering van het Nederlandsch Zendelinggenootschap. Rotterdam, 16 Julij 1856". Schoonh. S. E.
v. N. & Zn., 1856, gr. 8°.
1856. „Tollens. Dichtregelen, (onder den pseudoniem Adorator)"
Den Haag, G. de Geus, 1856, gr. 8°.
1856. „De portefeuille met platen van grootvader Sprankhof'.
Schoonh., S. E. v. N. & Zn., 1856, kl. 8'., met platen.
Tweede druk, als leesboek voor de volksscholen, idem, idem,
1862, kl. 8°.
Derde druk, 1883.

1856. „Eene bede om Christelijke en Israelitische Volksscholen
als eene volstrekte behoefte voor ons vaderland. Adres
aan de 2e Kamer der Staten-Generaal". Schoonh., S. E.
v. N. & Zn., 1856, gr. 8°.
1856. „Het Idiotisme en de Idiotenschool. Eene eerste proeve
op een nieuw veld van geneeskundige opvoeding en Christelijke philanthropie", S. E. v. N. & Zn., gr. 8°., met plaat.
1856. „Tiental kinderpreeken uit het Nieuwe Testament", Schoonh.,
S. E. v. N. & Zn., 1856, kl. 8°.
1857. „Nieuwe Kinderverhalen". Schoonh., S. E. v. N. & Zn.,
1857, post 8°., met platen.
Tweede druk, 1883.

1858. „Sprookjes in den trant van Andersen." Schoonh., S. E.
v. N. & Zn., 1858, post 8°.
Tweede druk, idem, idem, 1882, post 8°., met platen.
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1858. „Moorman en Luipaard. Een hoog ernstig woord tot
mijne gemeente na een ontzettende misdaad". Den Haag,
M. J. Visser, 1859, gr. 8°.
186o. „De Christelijke Huisbijbel", Den Haag, M. J. Visser,
186o-1867, 3 dln., roy. 8°.
186o. „De goede Grootmoeder. Vertellingen voor kleine kinderen". Schoonh., S. E. v. N. & Zn., 186o, kl. 8°., met
gekleurde platen.
Tweede druk, als leesboek voor de volksschool, id. id. 1862. kl. 8°.

186o. „Bloemlezing uit de Evangelische gezangen ten dienste der
jeugd ...." Amsterdam, J. Brandt & Zn., 186o, kl. 8°.
1861. „Het einde der Smart. Een troostwoord, ten besluite van
het zesde tiental jaren onzer eeuw. Den Haag, M. J.
Visser, 1861, gr. 8°.
1862. „Alles is 't uwe. Een vredewoord, in onrustige dagen
gesproken, 26 Januari 1862". Den Haag, M. J. Visser,
1862, gr. 8°.
1862. „De Farizeeen, Sadduceeen en Herodianen. Drie schetsen
uit het kerkelijk leven van den ouden en den nieuwen
tijd..3." Den Haag, M. J. Visser, 1862, gr. 8°.
1862. „Kunt gij al tien tellen? Eerste leesboekje voor de lagere
klasse der algem. volksschool". Schoonh., S. E. v. N. &
Zn., 1862, kl. 8°.
Zes drukken tot 1877.

1862. „Leeringen wekken, Voorbeelden trekken... leesboekje..."
Schoonh., S. E. v. N. & Zn., 1862, kl. 8°.
1862. „Op de School en uit het Leven . . . . Schoolboekje . . .."
Schoonh., S. E. v. N. & Zn., 1862, kl. 8°.
1863. „Fantasie en Waarheid. Nieuwe Schetsen en Novellen".
Schoonh., S. E. v. N. & Zn., 1863, 2 deelen, post 8°.,
met titelplaten.
Tweede druk, 1875.

„Het Apostolisch Evangelie. Toespraken aan de vaderlandsche kerk. .. ." Den Haag, M. J. Visser, 1864-1866,
gr. 8°. Nieuwe druk, 1867.
1866. „Heed tot wien zullen wij henengaan ? Bevestiging der
nieuwe leden, 22 Maart 1866". Den Haag, M. J. Visser,
1866, gr. 8°.
1867. „Irvingianen en Darbisten ...." (onzer den pseudoniem
Christophilos). Den Haag, M. J. Visser, 1867, gr. 8°.
1864.
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1868. „Ideaal en Werkelijkheid. Nieuwste Schetsen en Novellen".
Schoonh., S. E. v. N. & Zn., 1868, post 8°.
Tweede druk, 1875.

187o. „De zwaarden tot spaden, de spiesen tot sikkels gesmeed,
Een vredewoord in oorlogstijd, uitgesproken te 's-Gravenhage 4 September 1870". Schoonh., S. E. v. N. & Zn.,
187o, gr. 8°.
187o. „Op de wandeling en bij den haard. Vertellingen aan
mijne jeugdige vrienden". Schoonh., S. E. v. N. & Zn.,
187o, post 8°., met vier platen.
187o. „Tot Wien Heer ? Een geschenk aan jeugdige lidmaten".
Schoon., S. E. v. N. & Zn., 187o, post 8°.
1872. „De Internationale en de Commune. Twee tijdpreeken".
Den Haag, A. van Hoogstraten & Zn., 1872., gr. 8°.
1872. „Des Christens Huisaltaar". Schoonh., S. E. v. N. & Zn.,
1873, gr. 8°. Nieuwe uitgave, 1877.
1872. ,.Gods woord op de Heide. Twee godsdienstoefeningen
in het kamp (1859-1872)". Schoonh., S. E. v. N. & Zn.,
1872, kl. 8°.
1873. „De Almanak. Een leesboekje . . ." Schoonhoven, S. E. v.
N. & Zn., 1873, kl. 8°.
1876. „Een dag en een nacht in den mast". Rotterdam, P. C.
Hoog, 1876, kl. 8°.
1876. „De kleine Eduard. Leesboekje . . ." Schoonhoven, S. E.
v. N. & Zn., 1876, kl. 8°.
1877. „Het jaar 1900. Een Kerstsprookje." Schoonhoven, S. E.
v. N. & Zn., 1877, post 8°.
1877. „Schibboleth. Een woord aan de Hervormde Kerk en
hare synode." Schoonhoven, S. E. v. N. & Zn., 1877, gr. 8°.
1877. „Van waar onze Bijbel. Geschiedkundige herinneringen
betreffende den oorsprong van de Heilige Schriften".
Schoonhoven, S. E. v. N. & Zn., 1877, post 8°.
1878. „Evangelisch onderwijs voor meer ontwikkelde leerlingen".
Schoonhoven, S. E. v. N. & Zn., 1878, 1879, kl. 8°.
1878. „Het schrijftafeltje van Zacharias. Een kinderpreek gehouden 24 Februari 1878". Den Haag, A. van Hoog.
straten & Zn., post 8°.
1878. „Overburen. Eene Kerstvertelling". Schoonhoven, S. E.
v. N. & Zn., 1878, post 8°.
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1879. „Zonder schaduw. Eene Kerstvertelling". Schoonhoven,
S. E. v. N. & Zn., 1879, post 8°.
1880. „Jezus Christus, gisteren en heden dezelfde en in der
eeuwigheid. Gedachtenis eener vijftigjarige evangeliedienst".
Schoonhoven, S. E. v. N. & Zn., 188o, gr. 8°.
1880. „Nemesis. Eene Kerstvertelling". Schoonhoven., S. E. v. N.
& Zn., .1880, post 8°.
1882. „Vertellingen aan mijne jeugdige vrienden". Schoonh., S. E.
v. N. & Zn., 1882, post 8°.
1884. „Gezellig onderhoud voor mijne jeugdige vrienden", Schoonhoven, S. E. v. N. & Zn., 1884, post 8°.
1884. „Uit de kinderwereld". Schoonh., S. E. v. N. & Zn.,
1884, post 8°.
1887. „Nalezing van een' Tachtigjarige". Nieuwste Schetsen en
Phantasien. Schoonhoven, S. E. van Nooten & Zoon,
1887, post 8°.
Tweede druk, aid., bij denzelfden, 1888, post 8°.

1888. 1k zag geen tempel in die stad (Openb. 2 1 : 22a). Leerrede
uitgesproken tot inwijding der Nieuwe Zuiderkerk te 's Gravenhage, 23 Sept. 1888. Schoonhoven, S. E. van Nooten
& Zn.. 1888, 8°.
1889. De Kinderen in den Bijbel, voor onze kinderen geschetst.
's Gravenhage, Cretner & Co. 1889, 8°.
2de geill. druk, Amsterdam, Holkema en Warendorf 1892, 8°.

189o. Niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen
gelegd is, Jezus Christus. Gedachtenisrede uitgesproken
op den laatsten Zondag eener 6ojarige evangeliedienst,
28 Sept. 189o, 's-Hage W. A. Beschoor 1888. 8°.
1891. Bij de graven van Oranje-Nassau. Vijf toespraken in de
Nieuwe Kerk te Delft, 1879-9o. Amsterdam, Tj. van
Holkema 1891. 4°.
1891. De vrouw in den Bijbel. Amsterdam, van Holkema &
Warendorf 1891. 8°.
1892. Waarschuwing van een grijsaard tegen dreigend doodsgevaar door K. 's Gravenhage. W. A. Beschoor 1892. 8°.
1892. Vijf-en-twintig jaren onder 't Roode Kruis. Gedachtenisrede 19 Juli 1892. 's Gravenhage, W. A. Beschoor 1892. 8°.
1893. Ter nagedachtenis. Laatste evangelieprediking. 's Gravenhage. W. A. Beschoor 1893. 8°.
1893. Zwanezang van Dr. C. E. van K o e t s v e l d onder den
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titel van „Opstanding" uitg. door C. A. Heintz. 's Gravenhage, W. J. van Hoogstraten 1893. 8°.
1894. Losse bladen uit mijn Pastoraalboek. Nagelaten schetsen.
Amsterdam, van Holkema & Warendorf 1894. 8°.
1896. Dieren in den Bijbel. Twaalftal . toespraken in de kinderkerk. Utrecht, A. H. ten Bokkel Huinink 1896. 8°.

VERTALINGEN.
1866. F. N i p p o 1 d. „Een Paaschfeest to Jeruzalem en aan de Roode
Zee". Den Haag, M. J. Visser, 1866, gr. 8°.
1869-1871. F. N i p p o 1 d, „De christelijke wereld der halve
eeuw. (1814-1867). Historische tafereelen voor de Nederlanders bewerkt, door C. E. van K." Den Haag De Erven
Thierry & Mensing, 1869-187 1 , gr. 8°.
1889. De Sociale quaestie uit het Vaticaan bezien. Drie zendbrieven van Paus L e o XIII vertaald en ingeleid door
C. E. van K. Schoonhoven, S. E. van Nooten & Zoon
1889. 8°.

JOHANNES PETRUS HASEBROEK.

De barre winter van 1812 begon in November. Alle Nederlandsche harten waren vervuld met de Jobstijdingen uit Rusland.
Het groote leger leed nederlaag op nederlaag. Al stil herleefde
de hoop op herstel uit onze slavernij te midden der algemeene
neerslachtigheid. Juist op dit tijdstip heerschte er vreugde in het
gezin van Johannes Hasebro ek, apotheker en „secretaris der
stedelijke commissie van geneeskundig toeverzicht" te Leiden.
Hem werd (6 November) een zoon geboren, wien naar zijn
grootvader van moederszijde de naam van Johannes P e t r us
geschonken werd.
De Leidsche apotheker H a s e b r o e k was getrouwd met Anna
Maria Theresia Kleyn, die als dochter van Mr. J. P. Kleyn
en Antoinette 0 c k e r s e, uit een letterkundig gezin sproot,
waar de naam van B el la m y in hooge eer werd gehouden.
Ook Johannes H a s ebr o e k zelf had bij zijne ouders liefde en
achting voor de letteren geleerd, daar zijn vader, Hen ricus
H a s e b ro e k, predikant te Oude-Wetering, bij Leiden, — gehuwd
met Elisabeth Blau w, zuster van den vermaarden patriot,
gezant der Bataafsche Republiek te Parijs, een dichter was,
die onder de broeders van het Leidsche genootschap: „Kunst
wordt door arbeid verkregen" naam had gemaakt.
Twee dichterlijk gestemde grootvaders en eene beroemde grootmoeder — mevrouw K 1 e y n, geboren Ockerse— te bezitten, is
meer dan menig letterkundig kunstenaar van naam gebeuren mocht.
Hij, die bestemd was als Jonathan de liefde van duizenden en
duizenden zijner landgenooten te winnen, heeft zijne beide groot17
TEN BRINK, N.-N. Letteren. I.
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vaders niet gekend, maar des te meer verplichting aan zijne
grootmoeder van moederszijde. Deze hoogst ernstig gestemde
vrouw, door B i 1 d e r d ij k en zijne tweede echtgenoot met onderscheiding bejegend, door geleerden als Van der Pa 1 m, C la r i s s e,
K e m p e r en de beide T y d e m a n s om strijd geprezen, hechtte
zich bijzonder aan haar kleinzoon, die den naam van haar overleden man droeg.
'Fe Leiden kwam de jonge H a s e b r o e k veel aan huis bij
zijne grootmoeder, en ontmoette daar haar broeder, Willem
Ant on y 0 c k e r s e, predikant, lid' der eerste en tweede Nationale
Vergadering, buitengewoon bewonderaar van B el la m y, wien hij
eene letterkundige „G e d e n k z u i 1" 1) stichtte, maar bovendien
een man vol van echt Bataafsche geestdrift, die sidderde van
verontwaardiging bij het noemen van den naam: Napoleon;
smaakvol spreker, innig vroom van hart en wandel. Deze had
niet minder invloed op den jongen H a se b r ot k dan grootmoeder
Kleyn. Beiden koesterden een buitengewoon zwak voor den
Elberfelder predikant, Dr. Fr i e d rich Strauss, later professor
te Berlijn, die in blijmoedig stichtelijken trant zijne „K e r kklokstonen", zijn „Helons Bedevaart" en zijn „ p oop in
den Jo r daa n" schreef. Mevrouw K le yn vertaalde deze drie
werken, haar broeder 0 c k e r s e schreef eene aanprijzende inleiding voor de „K erkkloks tonen".
„Het was dus Been wonder" — verhaalt H a se br oek in
1858 2) — „dat ik eerder, dan waarschijnlijk anders het geval
„zou geweest zijn, met de werken van den talentvollen St r a u s s
„in kennis geraakte. Dat daarbij de K erkk 1 o k s t on en mij
„bovenal aantrokken, lag welligt in de meerdere overeenstemming
„van den grondtoon in dit werk aangeslagen met de stemmen,
„die van jongsaf in mijn binnenste klonken. Wie weet? Mis„schien kwam er al spoedig de aantrekkingskracht bij, die een
„bezielde schilderij van het herderlijke leven voor den van kinds„been of naar het herdersambt als het hoogste toppunt zijner
„wenschen uitzienden en verlangenden knaap en -jongeling had!
„Zoo was het dan ook niet onnatuurlijk, dat ik reeds vroeg voor
1) „Gedenkzuil op het graf van Jakobus Bellamy, door W. A.
Ockerse en A. Kley n, g e b. Ockers e.” Te Haarlem bij de wed. A.
Loosj es Pz. 1822, gr. 8°.
2). ,,Brief” als Inleiding voor de vijfde uitgaveder „Kerkklokstonen" van Friedrich Strauss (Haarlem A. C. Kruseman, 1858).
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„den lieven naam van Strauss zekere ingenomenheid koesterde,
„die door mijne aan den waardigen man innig verbonden groot„moeder in den naarngenoot van haren ontslapen Gade met
„dubbele zorg gevoed werd.”
Duidelijk blijkt uit deze woorden, dat er zich in den jongen
Has e b r o e k een sterk sprekende aanleg voor het predikambt
begon te openbaren. Grootmoeder en oudoom trachtten dien
aanleg met voorzichtige liefde te leiden, en, dat zij niet te vergeefs
hebben gearbeid, heeft de uitkomst later geleerd. De knaap was
nauwelijks elf jaren oud, toen hij naar de Latijnsche school te
Leiden gezonden werd (1823). Als onderwijzer vond hij daar
den rector Dr. F. A. Bosse en den conrector Mr. J. Delfo s,
beiden mannen uitmuntend door grondige classieke kennis, en
wel zoodanig, dat de eerste door den geleerden, loch zonderlingen, lexicograaf Dr. J. T. Bergman in een afzonderlijk geschrift tot in de wolken is verheven als een modelrector van
den ouden stempel. De rector Bosse merkte op, dat er iets
bijzonders school in zijn nieuwen leerling Hasebroe k, en
poogde hem te ontwikkelen, door hem smaak in te boezemen
voor het maken van Latijnsche verzen. De jonkman beproefde
het gewillig, maar deed het niet van harte, terwijl hij in zijne
gesprekken met zijn schoolkameraad — W. G. Brill — later
zijn zwager — aan zijne geestdrift voor en zijne nieuwsgierigheid
naar de beste voortbrengselen der nieuwere Europeesche letteren
onbewimpeld lucht gaf.
In 1829 eindigde hij zijne Latijnsche studien door het houden
eener destijds en later nog gebruikelijke oratie bij de prijsuitdeeling v66r de groote vacantie, en werd zijn naam in het
album der Leidsche Hoogeschool als theologisch student geboekt.
II.
Ha sebro ek kwam vier jaren eerder dan Beets aan de
Leidsche Hoogeschool. Gelukkig dwong de loop der gebeurtenissen den eerste, om door een Langer verblijf den omgang
met den laatste niet te ontgaan. De loop der gebeurtenissen,
hier bedoeld, werd gevormd door de reeks van groote fc,,Len,
die uit den opstand der Brusselaren (25 Augustus 1830) voortvloeide. Het mislukken, zoowel der vreedzame tusschenkomst
van den Prins van 0r a n j e, den geliefden held van Quatre-Bras
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en Waterloo, als van den gewapenden aanval op Brussel door
Prins Frederik der Nederlanden beproefd (21-27 September 183o), wekte de hoogste verontwaardiging in het Noorden.
Willem I riep bij proclamatie (5 October 183o) zijn goed
Noord-Nederlandsch yolk te wapen, en onmiddellijk vond die
kreet eene echo in de harten der Leidsche studenten.
Toorn en spijt deden die jonge harten bonzen, als men de
schimpwoorden der Belgische pers las, als jongelui, gelijk Jan
Pieter H e ij e, hunne medestudenten aanspoorden met den
dichterlijken wapenkreet :
„Waak op, waak uit den sluimer op,
„Gij lang getergde Leeuw !"

en weldra was er algemeene geestdrift voor het denkbeeld van
vrijwillige dienstneming , weldra teekenden meer dan tweehonderddertig Leidsche studenten, om als eenvoudig soldaat de eer
van Nederland en des Konings te wreken. H a s e b r o e k was
onder de eersten. Met hem teekenden Gerrit van de Lin d e —
later de onnavolgbare „Schoolmeester" — A a r t V e d e r, J. C.
G. Boot, B. Gewin, J. P. Heije, W. A. Enschede, F. Z.
Ermerins, H. Schlegel, C. Leemans, W. G. Pluygers,
H. Tol 1 e n s, en W. R. V e d e r, die alien naam in kunst of
wetenschap zouden maken. Hoevelen zouden nog genoemd
kunnen worden, eens leden van de compagnie vrijwillige Jagers
der Leidsche Hoogeschool, die later aan Nederland onschatbare
diensten bewezen door hunne uitstekende wetenschap of hun
schrander beleid ! Aanzienlijke geslachten stonden hunne zonen
af; toekomstige ministers verscholen zich achter de jagersuniform
(J. S. Lotsy, T. M. Roest van Limburg, A. J. Duymaer
van T w i s t), ettelijke toekomstige predikanten, artsen en advocaten
blaakten nu alleen van louter liefde voor den practischen
wapenhandel.
Enkelen namen zelfs dienst tegen den wil hunner ouders, door
den stroom van het oogenblik medegesleept. Zoo de jonge
T ollen s, die na een luid meegezongen „Wien Ne erlandsch
bloed" in den kring zijner vrienden plotseling verklaarde te
zullen teekenen ondanks zijn vader, er bijvoegend : „Dan had
mijn vader het „Wien Neerla ndsch bloed" maar niet moeten schrijven !" Zoo H e ij e, die zijne bibliotheek aan een Leidsch
boekhandelaar afstond voor zekere sour, die de kosten van zijn
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uittocht naar Belgic moest goedmaken. De vrijwillige Jagers
hadden den Koning een verzoekschrift aangeboden, eerst met
de bede de wapens te mogen dragen, weldra met den vurigen
wensch mobiel te worden verklaard. De Leidsche jonkvrouwen
hadden een fraai Oranjevaandel vervaardigd, en in gouden letters daarop „M o e d en T r o u w" geborduurd. Dit vaandel werd
aan den jager Collot d' E s c u r y, zoon van den vermaarden
Curator der Hoogeschool, ter hand gesteld, en met deze banier
stond de compagnie (13 November 183o) op de Ruine, om onder
toevloed van heel de Leidsche burgerij, onder heete tranen van
moeders, zusters en geliefden, onder de daverende toejuiching
van vrienden en bloedverwanten, den roemrijken veldtocht te
beginnen.
Het is hier de plaats niet, eene uitvoerige geschiedenis der
Leidsche studenten-cbmpagnie tijdens den tiendaagschen veldtocht te schrijven. Toch mag niet onvermeld blijven, hoe even
v66r hun vertrek uit Leiden de hoogleeraar Van A s s e n eene
indrukwekkende rede in de St. Pieterskerk uitsprak, die met
groote ontroering en eerbiedig zwijgen werd aangehoord hoe
hartelijk de Rotterdamsche burgerij de jongelieden ontving ; hoe
de eerste marsch van Moerdijk naar Breda hun tegenviel, doch
hoe de vaderlandsche woorden der generaals Van G e e n en
Wild em an den vermoeiden een hart onder den riem staken ;
hoe het heen- en weertrekken tusschen Breda, Oosterhout en
Ginneken in het laatst van November hun begon te verdrieten,
maar hoe eene toespraak van den opperbevelhebber Prins F r ed e r i k der Nederl a n d e n hen deed blaken van strijdlust ;
hoe het verblijf te Oosterwijk bij de reserve-divisie onder kolonel
K 1 e r k aangename oogenblikken verschafte, toen men (8 Februari
1831) het d ie s feest met opgewondenheid vierde; hoe de Leidsche
jagers dagelijks zware diensten hadden te doen, zoodra ze bij
de derde divisie onder generaal Meyer waren ingedeeld, en hoe
ze in April te Eindhoven werden ingekwartierd, waar de inwoners
en de commandant beiden er naar streefden het hun zoo aangenaam mogelijk te maken.
Van het verblijf te Eindhoven behield de vrijwillige jager
Hasebroek de schoonste herinneringen, daar hij zijn militair
kwartier deelde met zijn kameraad W. R. Veder, die reeds het
eind zijner theologische studien zag naderen, die eene nauwe
vriendschap met hem sloot, die hem later gewichtige diensten
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bewees, toen hij als proponent naar het vacante Heiloo dong,
waar Veder zijn voorganger geweest was. Van het midden der
maand April tot den eersten Augustus bleef de Leidsche jagercompagnie te Eindhoven in garnizoen. Enkele belangrijke gebeurtenissen braken de eentonige tirailleurs-oefeningen af. Prins
Frederik kwam (2 7 April) de derde divisie inspecteeren. Na
de groote wapenschouwing bij Gilze-Rijen I) (23 Juli 1831)
vertrok Koning Willem I met zijn beide zonen naar Eindhoven, om ook de derde divisie onder de wapenen te zien. De
Leidsche jagers betrokken toen de eerewacht voor de woning,
waar de Koning . was afgestapt, en verheugden er zich over, dat
eene commissie uit hun midden ter audientie bij Zijne Majesteit
werd toegelaten.
Het vurig gewenschte bevel tot oprukken klonk op den eersten
Augustus. Den volgenden dag begon de veldtocht. De Leidsche
jongelui trokken op aan de spits der eerste brigade onder kolonel
S t o e c k e r. De Augustuswarmte viel bij het marcheeren tegen,
maar de overhaaste aftocht van den vijand meê. De eerste
schermutseling greep plaats te Beringen, waar de studenten
Hu et en S t o 1 1 é werden gekwetst en de student Be e c k ma n
sneuvelde (5 Augustus). De Prins van Or a nj e, op edelmoedig
aandringen van zijn broeder Fr e d e r i k, tot opperbevelhebber
van het Nederlandsche leger benoemd — ondanks zekere
impopulariteit, die wegens zijne proclamatie van 16 October
183o nog op hem drukte — sprak de Leidsche jagers (7 Augustus) bij Lummen hartelijk toe, en roemde hun ijver en hunne
dapperheid.
Luisterrijk kweten zij zich van hunne taak in het gevecht bij
Berenbroek, des avonds van den 7 den Augustus, en den volgenden
dag in den slag bij Hasselt, waar Ora nj e hen aanvoerde, en
D a i n e moest wijken. Ernstiger nog was de worsteling bij Bautersem (1 i en 12 Augustus), waar de jagers N i e u w en h u i s
en Leeman s gekwetst werden, en een kanonskogel het paard
van den Prins van Oran j e doodle; maar luider schalde
de overwinningskreet der zegevierende jagers, toen zij Leuven
binnentrokken (13 Augustus), - na eene volkomen zegepraal

1) Vergelijk : „T w ee wapenschouwingen in 1831," door den kapitein
F. de Bas in „d e (n) G i d s", Augustus 1881.
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op het laatste leger van Koning Leopold I onder Tick en
de Terhove 1).
Men kent de ontknooping. De komst van een Fransch leger
onder den maarschalk Gerard lokte een wapenstilstand uit;
bet tijdvak der onderhandelingen begon. Fen eervolle terugkeer
naar het vaderland bleef den Leidschen jagers over. Spoedig
(21 Augustus) was men te Eindhoven terug, waar nog vertoefd
werd, tot Koning Willem I kwam, om de tweede en derde
divisie te inspecteeren (29 Augustus). Eerst in September keerde
de compagnie te Leiden terug (23 September), waar ze, onder
kransen en bloemen begraven, door jubelende welkomstkreten
verdoofd, wederom in de Pieterskerk door den rector ma gn ifi cus Van Hengel plechtig werden toegesproken.
Groote gebeurtenissen bezielen jonge, ontvlambare harten. Zij,
die de laurieren in Apollo's Muzenhof hebben hooren ruischen,
kunnen dan een onbedwingbaren lust tot spreken niet onderdrukken. Zoo ging het Ha se br o e k, H eij e, Van de Linde.
De eerste sprak in verzen, waarover weldra; de laatste trad in
den „S tu dente n-Alman ak" voor 1832 als historieschrijver der
Vrijwillige Jagers op 2). Ook Hasebroek kwam in latere
1) Te midden van het kanongebulder te Leuven schreef Has e b r o e k met
een potlood haastig eenige regelen aan zijne ouders, waarvan de inhoud als
volgt luidt :
„Leuven, 13 Augustus 1831.
Waardste Ouders !
Ik ben frisch en gezond, ofschoon sedert mijnen laatsten mij de kogels dikwerf om de ooren gevlogen hebben. Er schijnt evenwel een goed einde op
handers te zijn. De Prins van Oranje heeft ons dezen morgen in persoon de
verzekerendste berigten omtrent onzen aanstaanden terugtogt en vrede gegeven.
Moge ik weldra in uwe armen zijn. Over het voorgevallene nader. Omhelst
alien en gelooft mij als altoos
UEd. lief h. Zoon,
J. P. HASEBROEK.
Bovenstaande brief, uit Leuven, onmiddellijk na het sluiten van het verdrag,
door den schrijver aan zijne ouders gericht, vertoont in het origineel geheel
het beeld van den tijd, wanneer, en de omstandigheden, waaronder hij werd
opgesteld : een grof en ten deele gescheurd blad papier, met potlood haastig
geschreven en met een blauwen ouwel dichtgemaakt, om aldus met den veldpost
naar huis te worden gezonden. Hij herroept zoodoende levendig een uur voor
den geest, dat zekerlijk in het leven des schrij vers, maar ook in de geschiedenis van ons yolk, onvergetelijk blijft.
2) Dit verhaal werd later herdrukt in de „A lgemeene Bibliot hee k"
onder redactie van H. C. R o g g e, met den titel : ,D e v r ij willige j a g e r s
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jaren dikwijls onwillekeurig terug op dit tijdvak van frisch
krachtsbetoon, van jongen heldenmoed. De jagers herdachten
de epische Augustusdagen van 1831 in 1841, 1851, 1856, 1861,
1867, 1872 en 1875. Verschillende malen yoerde Ha sebr o ek
het woord te midden zijner oude krijgskameraden, maar nimmer
zoo warm, zoo geestig, zoo bezielend, als toen hij in het grootauditorium der Leidsche Universiteit zijne overgebleven strijdmakkers toesprak op den zes-en-dertigsten gedenkdag van de
zegepraal bij Leuven (13 Augustus 1867).
Schoon is daar het oogenblik van het optrekken der jagers in
November 183o geschilderd, toen zij, in „hun kenmerkenden
wapendos, met het eigenaardige groene kleed om de leden en
met den gekromden jagerhoorn aan het hoofd" hun „eerevaandel
uit de handen van den in dubbelen zin edelen Curator der
Academie, den Baron H. Collot d'Escury van Heinenoord" ontvingen, om straks in de Pieterskerk door den welsprekenden
Van A s s e n te worden gewijd tot den veldtocht. 1) Even opgewekt klonk zijn „Feestgroe t" bij den „feestdisch te Scheveningen op 13 Augustus 1872" :
„Een Zeenimf is ons vaderland !
„Dies, Jagers ! aan lees Noordzee-zoomen,
„Heft aan, naar oud-studenten-trant,
„Zoo goed als aan de Rijnsche stroomen,
„'t Onsterfelijk Id vivat,
,,Bij 't Rijnsche en Fransche druivennat." 2)

En zoo liet hij zich andermaal hooren, toen de oud-jagers
tijdens het groote jubilee van 8 Februari 1875 naar de Leidsche
Alma Mater snelden, om ook op hunne wijze feest te vieren,
toen hij zijn „feestdronk" op „D ouza's heldenzwaar d" instelde voor de nog overgebleven oud-jagers 3); toen hij eenige
der Leidsche Hoogeschool in 1830 en 1831 door G. van de Linde."
Leiden, A. W. S ij thoff. (Zonder jaartal).
1) ,,Verslag van de vijfde en zesde Bijeenkomst der OudJagers van de Leidsche Hoogeschool op 13 Augustus 1867 en
op 13 Augustus 1872." Stoomdrukkerij, Loman, Kirberger & Van
Kesteren (1872), bl. 26, 27, gr. 8°.
2) Aldaar, bl. 65.
3) „Verslag van de zevende bijeenkomst der Oud-Jagers van
de Leidsche Hoogeschool op 8 Februari 1875" (opgesteld door
J. P. Hasebroe k). Amsterdam, Stoomdrukkerij, Loma n, Kirberger &
Van Kesteren (1875), bl. 43, gr. 8°.
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jaren later (1882) bij de Metalen-Kruis-feesten te Amsterdam
zijne fraaie trits van gedichten : „Na v ij ftig jaren — e e n
dichterlijk klaverblad" in het licht gaf.
Heel zijn leven (6 November 1812-29 Maart 1896) trilde in
het fijn bewerktuigd hart van H as e b r o e k eene echo. Hij
hoorde nog steeds den horen zijner compagnie schallen, als hij
in stil gepeins de glorierijke dagen van Augustus 1831 zich voor
den geest riep. Elke edelmoedige daad brengt hare eigenaardige
belooning! Wat de rappe jongeling uit geestdrift voor zijn vaderland volbracht, schonk in latere jaren de schoonste dichtstof
aan den kloeken grijsaard.

Toen de negentienjarige Has ebroek den groenen jagersrok
had uitgetrokken, werd hij weer met hart en ziel student. Hij
wilde het propaedeutisch examen nog in 1831 afleggen, om te
staven, dat eene korte krijgsmansloopbaan zijne studien in geen
enkel opzicht had geschaad. Wakker toog hij aan het werk
onder Bake, Peerlkamp en Van der Palm. Hasebroek
hechtte zich het meest aan Van der P a 1 m, wiens welsprekendheid, verhoogd door hoffelijke en aangename manieren, zijn hart
stal I). Mocht de groote redenaar en bijbelvertolker na 1815
eenigszins luchtig over zijn Keezentijd spreken, dit belette niet,
dat hij in de jaren, toen hij Agent van de nationale opvoeding
te 's-Gravenhage was, zich uit den omgang met allerlei slag van
menschen eene gemakkelijkheid van beweging had eigen gemaakt,
die hem als professor uitmuntend te stade kwam.
Hasebroek volvoerde zijn voornemen, en legde nog in 1831
(22 December) zijn propaedeutisch examen af. Met ijver toog
hij nu aan zijne theologische studien, die hij, geleid door Van
Hengel, Suringar, Clarisse en Kist, bijzonder als vriend
van den eerste, met groote ingenomenheid begon. Er openbaarde
zich een opgewekt, frisch leven onder de Leidsche studenten
de terugkomst der vrijwillige jagers in September 1831. De ernst,
waarmed dezen hunne studien hervatten, gaf een uitmuntend
1) Later toonde hij zijne dankbaarheid aan Van der Palm in een opstel :
„Het aandenken aan Van der Palm vernieuwd." („Studien en
Schetsen", (1860), bl. 271).
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voorbeeld aan de overigen. De acadentische jongelingschap van
183o tot 1840 wilde, bij het ontwaken van den Nederlandschen
Leeuw, toonen, dat de tijd van droon
n dommelen voor
goed vervlogen was. Zij wilde overal den sleur bestrijden,
overal nieuwe beweging doen ontsta
alles uitmunten ; muziek, poezie, voordracht, wetenscha
e zaam met jonge, onweérstaanbare kracht beoefenen.
ten was letterkundig.
De hoofdrichting der Leidsche s
Hasebro ek telde onder zijne vrien jongelingen, die later
een beroemden naam zouden dragen. Beh .e met de oud-jagers:
Bernard Gewin, Gerrit van deLinde, n Pieter Heije,
W. R. Veder en J. J. A. Gouverneur,
e na den tiendaagschen veldtocht te Leiden een blauwen dag kwam
doorbrengen — was H a s e b roe k bevrien me , j ofrhann es
Kneppelhout, Aernout Drost, R. C. Bakhuizen van
den Brink, L. R. Beijnen, J. J. Viotta, J. Enschede en.
W. M o 11. De drie laatsten waren groote vrienden van toonkunst ; En s c h e d é schreef de muziek voor eene cantate van
H e ij e, uitgevoerd bij de inwijding van het gedenkteeken voor
den gesneuvelden jager B e e c km an in de Pieterskerk , Viotta
en Moll componeerden naar aanleiding der gedichten hunner
vrienden I).
De kennismaking met Beets was hoogst eigenaardig. Deze
beyond zich in het voorjaar van 1833 te Leiden — gelogeerd
bij zijn neef A. Scholl van Egm on d — waar hij naar eene
lezing van Mr. Jacob van Len n e p en eene voordracht van
Abraham des Amorie van der Hoeven kwam luisteren.
Ook H a s e b r o e k verscheen er. De zaal was overvol, vele hoorders moesten staan, sommigen werden tegen elkander gedrukt
of gestOoten door telkens nieuw aankomenden. H a s e b r o e k
stiet onopzettelijk tegen den arm van een jongmensch, dat v66r
hem eene plaats had gevonden, en vroeg beleefd verschooning.
De guitige vriendelijkheid, waarmee deze verschooning werd
aanvaard, boeide H a s e b r o e k dermate, dat hij een vroolijk
gesprek aanknoopte, eerst over de ondragelijke hitte in de zaal
en later over den inhoud van het gehoorde. Zoo vond Jonathan
zijn H il d e b r a n d. De vriendschap, dien avond ontkiemd, aan
1) Moll heeft o. a. bij Hasebroek 's lied : „Ik was gelukkig, als een
kind is, en tevreden." („P o e z y" 2 druk bl. 197) de zangnoten geschreven.
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de academie steeds hechter geworden, snodrde de harten der
beide mannen voor heel hun volgend leven te zaftm.
Drie-en-zestig jaren (1833-1896) zijn voorbijgegaan, doch
nooit verzuimden zij bet den eersten dag hunner ontmoeting op
den eigen datum door eene vriendschappelijke bijeenkomst te
herdenken, zoodat de gouden bruiloft hunner vriendschap in 1883
met groote dankbaarheid is gevierd 1).
Ha s e b r o e k had intusschen sinds 1831 niet alleen in de
theologie gestudeerd. De Studenten-Almanak, waarvan hij weldra
met Van de Linde, Beets, Gewin en Beijnen redacteur
zou worden, bracht in Ja nuari 1832 zijn eerste gedicht: „A an
de Leydsche Jonkvrouwen na het overreiken van
den gedenkpenning door haar aan de Leydsche Jagers geboden, den 23 September 1831." Uit de coupletten:
„U, beminnelijke maagden !
,Leydens sieraad, Leydens schoon,
„Wordt door dankgevoel gedreven
„Op een kunsteloozen toon
„'t Liedje, dat ik zong, geboOn.
„Als Cythere, die na 't strijden
„Lauwren hechtte om Ma yors staal,
„Zoo ook boodt gij, Leydens maagden !
„Na behaalde zegepraal,
„Leydens jagers 't eermetaal"

spreekt meer de vreugde van den jongeling over het hupsch
geschenk der Leidsche jonkvrouwen, clan de geoefende kunstenaar. Eerst in 1833 trad hij als dichter voor grooter publiek
op, toen de „M u z e n-A l ma n a k" zijn vers : „B ild erd ij k s
D o o d" bracht. Nu blijkt uit het couplet:
zwijgt, die luit vol Hemelweelde,
„Die nog in 's levens winternacht
„Een lied ons zong, vol jongelingskracht,
„Waar morgenlandsche lucht in speelde !
„Hij zong de vale velden groen,
„Al zwegen buiten de orgelkelen.
„Er schitterde in zijn dichttafreelen
„Een altijd jeugdig Meisaizoen —."
1) Mondelinge mededeeling van Ds. J. P. Hasebroe k. Mij viel daarbij
het voorrecht te beurt door Jonathan het gedicht te hooren lezen, 't Welk
Hildebrand op het gouden feest hunner vriendschap had gemaakt, aanvangende met de weemoedige woorden : „Och, blijf nog wat !" Het is later in
een nieuwen bundel van Beets: „Nog eens Najaarsbladen (1884)
opgenomen.
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dat bier een dankbaar en buitengewoon begaafd leerling van
Bilderdij k optreedt, die, zoo hij een minder forschen toon dan
de meester aanslaat, dezen toch in liefelijkheid van melodie en
zachtheid van gemoed eerlang belooft te overtreffen. 1)
In hetzelfde jaar 1833 vereenigde zich een twaalftal Leidsche
studenten, om eene „Rederijkerskamer voor uiterlijke
welsprekendheid" op te richten. De naam schijnt ouderwetsch, maar de zaak was nieuw. De roem, welke de Leidsche
Rederijkers zich wisten te verwerven, tot zelfs den spotnaam van
„romantische klub" toe, maakt het noodzakelijk nauwkeurig op
te geven, wie de stichters der nieuwe Kamer waren 2). Zij werd
2 7 September 1833 in het Leven geroepen door Bern a r d G e w i n,
Praeses; L. R. B e ij n e n, Secretaris; J. P. Ha s e b r o e k, Thesaurier; J. Kneppelhout-, C. M. Simon van der Aa, broeder van den dichter Robide van der Aa; Willem Opzoom e r, broeder van den gevierden Utrechtschen hoogleeraar ; A.
M. Ber k ho u t, later predikant te Vlaardingen ; J. B. Mot ew ater, later arts te Rotterdam; E. C. A. Sandifort, vriend
van Beets' zwager Scholl van Egmont; C. J. Volck; C.
H. B o o t, later Minister. van Justitie ; en F. C. van der Meer
van Kuffeler, den clown van de jonge Kamer, twee jaren
later bij de maskerade van 1835 zich verdienstelijk makend als
Arlequin, want B e e t s zegt van hem :
„En Arlequin, dat heertje Losvanzinnen,
„Steeg, 'k zeg te min, neen — danste telkens af,
„Den trein in 't rond, en alle deuren binnen ;
„Zijn vrijbrief was gewaad en tooverstaf;
„Hij wilt den lof der schooners zich te winnen,
„Door 't aanzien, dat zijn lenigheid hem gaf,
„Door gratie van beweging en posities
,,En door 't piquante van zijn apparities." 3)
1) De geestverwantschap tusschen Jonathan en Hildebrand blijkt
weder uit het feit, dat, waar de eerste zijne dichterlijke loopbaan met een
vers op Bilderd ij k 's flood aanving, de laatste die met een gedicht op het
overlijden van Vrouwe B i 1 d e r d ij k begonnen was.
2) Historische gegevens over de geschiedenis dezer Kamer vindt men in
Kneppeihout's „Studentenleven", maar vooral in L. R. Beijnen's
„Lotgevallen der Rederijkerskamer voor uiterlijke Welsprekendheid binnen Leiden, gedurende het tweede jaar van derz el v er bestaa n." (Niet in den handel). Gedrukt bij J. G. La L au te
Leyden, 1835, kl. 8°.
3) „De Maskerade" (1835) in de „Dichtwerken" II, bl. 229.
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Gedurende het eerste genootschapsjaar (27 September 1833—
27 September 1834) deden de nieuwe Rederijkers in het openbaar weinig van zich hooren; maar in het tweede (1834-1835)
wisten zij de algemeene opmerkzaamheid te Leiden te verdienen.
Onder de nieuwe leden telde men toen N i c o l a a s B e e t s, B.
Donker Curtius, C. van Foreest, en W. Wintgens. Op
voorstel van K n e p p el h o u t zou er eene groote, buitengewone
vergadering gehouden worden, waarbij hoogleeraren en bekende
letterkundigen zouden worden uitgenoodigd. Dit plan werd met
den besten uitslag volvoerd (18 Maart 1835). De Kamer werd
vereerd met de tegenwoordigheid der hoogleeraren Van der
Palm, Clarisse, Van Assen, Bake, Geel, Kist en Van
der Boon Mesch, naast welke viri honorati ook den
dichter A. v an der Hoop Jun. eene plaats werd aangewezen.
De jongelieden hielden voordrachten uit B ilderdij k, uit d a
C o s t a, uit nieuwere Fransche en Duitsche dichters. Zij verwierven den lof hunner gasten en hunner kameraden. Beij n en
vooral schitterde door de schoonheid zijner zeggingskracht, en
veroverde de harten door zijne klankrijke, aangename stem.
Has e b r o e k sloot de bijeenkomst te middernacht met eene
dichterlijke epiloog, waarin hij de hooggewaardeerde gasten voor
de eer hunner tegenwoordigheid bedankte.
Bij zooveel liefde voor letteren en letterkundige oefeningen
had Ha se bro e k zijne theologische studien voortgezet, als blijkt
uit het feit, dat hij (21 November 1833) den graad van candidaat
in de theologie verwierf. Zijne drie laatste academische jaren
(1834-1836) wijdde hij deels aan zijne voorbereiding tot het
proponentsexamen, deels aan zijne geliefde letterkundige oefeningen in de Kamer. De uitkomsten van beide studien oogstte hij
in 1836, daar hij in Mei van dat jaar als c a n di daat tot den
heiligen dienst werd toegelaten, en tevens de vruchten zijner
dichterlijke geestdrift in datzelfde jaar het licht deed zien.
In de eerste plaats kwam een deeltje vertolkte poezie, zangen
naar Thomas Moore, ontleend aan de „Irish melodies".
Het bundeltje verscheen in M. Wes ter m an's „Verz a m el i n g
van voortbrengselen van uitheemsche vernuften",
waaraan Beets reeds in 1834 zijne vertalingen van Byron en
Scott had afgestaan. Hoe verdienstelijk ook, het boekske
werd aanstonds overtroffen door eene verzameling van oorspronkelijke „P o ezy" met eene opdracht aan Beets. Hij zegt
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daarvan later in het „V o o r b e r i c h t" tot den tweeden druk :
„Het was een onvergetelijk tijdperk in mijn leven, waarvan
„de herinnering mij steeds levendig blijft. De baan des academie
„levens was afgeloopen. Voor mij opende zich een nieuw ver„schiet. Ik stond gereed den gewijden herderstaf te aanvaarden.
„Het liefelijk Heilo riep mij onder zijne groene boomen naar
„het witte kerkje, waar mijn stem voor de eerste maal aan eene
„mij zelven toebetrouwde gemeente het Woord des Vredes ver„kondigen zou. Zoo stond ik op een groot, ja, het grootste keer„punt van mijn weg -en lot op aarde. Daar staande, wierp ik
„onwillekeurig een blik achterwaarts op het tot dusver afgelegde
„pad. Ik gevoelde diep, dat die blik een afscheidsblik was. Ik
„nam afscheid van mijn „Sweet two and twenty”, van geheel
„mijn dichterlijke jeugd. Bij die overtuiging had ik de behoefte,
„de dichterlijke uitspruitsels van mijne lente bijeen te zamelen
„en tot een eenvoudigen krans zamen te winden. Ik deed het —
„en mijne poezie zag het licht.”
Deze eenvoudige verklaring van den dichter, die met half
aarzelende hand, als afscheid aan zijne zoete en dichterlijke
academische jeugd, zijne eerste verzen bijeenzamelt, neemt oogenblikkelijk voor hem in. De lezing zijner gedichten doet dit nog
veel meer. Er spreekt uit de meesten dozer een zoo rein en zoo
fijn gevoel, dat het somtijds, in de openbaring zijner bijna vrouwelijke teederheid, aan weekheid schijnt te grenzen. Belangrijk
is de uitvoerige hymne aan „d e Vrou w” (1835), naar het voorbeeld van Cats, als Kind, als Jong Mei sj e, als Br uid, als
Mo e d e r, als Weduwe, en als G e w ij de Non gehuldigd, maar
overigens in poetische waarde Cats verre te boven gaande. Dat
hier niets te veel gezegd wordt, zij nu met de mededeeling van
een paar strophen bewezen En dan allereerst deze groet van
den dichter aan het K in d:
„U heb ik lief, aanvallig vriendlijk wicht !
,,Zoo als ge daar met lachjes op de wangen,
„Aan moeders bork, door moeders arm omvangen.
„Mij tegenblikt met zorgenvreemd gezigt :
„Daar ge onbewust, hoe bleekte en blos zich mengelen,
„Hoe onschuld bloeit en jonkheid op uw koon,
„Te schooner schijnt onwetend van dat schoon,
„Die Engel zijt, maar de eer niet vergt van Engelen." 1)
1) „P o e z y" (2e druk), bi. 61.
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En vervolgens deze teekening van de Moeder:
„Ze is niet meer schoon, als ze eertijds was, en jong;
„De roos brak af, die op heur wangen bloeide ;
„Het vuur verglom, dat in haar oogen gloeide,
„En 't lachje week, waar ieders blik aan hong.
„De zijden lok, die om haar schoudren speelde,
„Verbergt in nacht zijn dartelgierig goud :
„En 't hulsel dat haar leest gevangen houdt,
,,Verbergt niet meer diens weelde door zijn weelde !
„En toch, geen oog of 't blikt haar vriendlijk aan.
„Wie haar genaakt, treedt met een lach haar tegen :
„Nog blijft de man ze eerbiedig hulde plegen,
„De vrouw op haar naijvrige oogen slaan.
„Want jong en schoon en minlijk en lieftallig
„Is 't vriendlijk wicht, dat aan heur boezem hangt,
„Wiens waas hour blos, Wiens bloei haar jeugd vervangt,
„Wie moeder is, blijft in haar kind aanvallig!" 1)

Heeft Adalbert von Chamisso in zijn „Frauenleben"
de moederweelde het heerlijkst geschenk des Hemels geprezen,
Has e broek juicht als hij:
„Nur eine Mutter weis allein
„Was Lieben heisst and gliicklich sein,
„O wie bedaur' ich loch den Mann
„Der Muttergilick nicht fiihlen kann!"

Juist deze frissche opvatting van het eeuwig rnenschelijke, deze
dichterlijke gloed in de beschrijving van aandoenlijke moederliefde deden een zoo moeilijk te bevredigen rechter als P o tg ieter in den eersten jaargang van „de(n) Gids" (1837) met
lof van Ha s e b r oek's „Po e z y" spreken. Verzen als „W e em o ed", een leerdicht min of meer in den trant van Campbell's
„Pleasures of Hope" en „Kerkklokstoonen", eene zeer
goed geslaagde variatie op het thema van Strauss, hadden lien
lof volkomen verdiend, en vestigden tevens voor goed Has eb r o e k 's naam als dichter. Toen hij zelf bij den tweeden druk
zijner „Poezy" (1851) iets meende af te moeten dingen op het
christelijk karakter zijner jongelingszangen — eene meening,
waarin niet ieder met den edelen man deelen zal — heeft hij
dezen eersten bundel uitmuntend gekenschetst door te zeggen:
1) „P o 'e zy" (2e druk), bl. 73.
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„In die Poezy klonk de toon, die tot nu den grondtoon mijner
„ziel had uitgemaakt. Een dweepende geestdrift allereerst voor
„de kunst, waaraan ik de zoetste indrukken van mijn jongelings„leven had te danken gehad; een bijna godsdienstige eerbied
. voor de vrouw in al de verschillende betrekkingen
. en toestan„den van het vrouwelijk leven ; een diep en innig besef eindelijk
„van de heerlijkheid van het Christendom, dat ik echter tot
,,dusverre meer als dichter bij bespiegeling, dan als Christen, bij
„zalige ervaring, kende" I).
IV.
De proponent Hasebroek, was zeer gelukkig in het dingen
naar eene standplaats. In Mei 1836 candidaat tot den heiligen
dienst geworden, aanvaardde hij reeds den 3o sten October van datzelfde jaar het leeraarsambt te Heiloo. Zijn voorganger en welbeminde vriend W. R. V e d e r had de aangename dagen van
het garnizoen te Eindhoven (1831) nog niet vergeten, en wist bij
ondervinding welk een begaafd, oprecht en ijverig man hij zijner
gemeente tot leeraar had aanbevolen. Heiloo heeft in de geschiedenis onzer letteren een goeden naam. Niet minder liefelijk is
het bekend bij de minnaars van Noord-Hollands, van Kennemerlands treffend natuurschoon. Onder hoog opgaand groen ligt
de stille pastorie aan den dorpsweg en juist tegenover haar dat
witte kerkje, 't welk in de zangen van N i c ol a a s Bee t s zoo
dikwerf zou genoemd worden 2).
H a s e b r o e k trok als vrijgezel naar zijne pastorie, maar voerde
een schat mee over zijn dorpel, zijne zuster El isab eth Joh a nna Hasebroek. Zij zou de goede genius worden dezer
herderswoning zonder „domine'sjuffrouw", als het toen mocht
heeten ; zij zou den beminden broeder evenaren in letterkundig
talent en, zoo het mogelijk ware, overtreffen in aandoenlijkheid
van hart en teederheid van gevoel. Dat de pastorie van Heiloo
in het tijdvak 1836 tot 1843 een middenpunt werd van het
bloeiend letterkundig leven dier dagen, dat Geertruida Tou ssaint uit Alkmaar, dat Po tgiete r uit Amsterdam, Be ij nen
1) „V oorberich t" bij den tweeden druk der ,,P c:0 e z y", bl. IV.
2) Vergelijk: Hasebroek's ,,Een landschap bij maneschijn" (in
„S tudien en Schetse n, 1860"), waar eene beschrijving van Heiloo's witte
kerk wordt gevonden.
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uit Den Haag, Beets met zijne Aleide uit de huizinge Nijenburgh er dikwijls verschenen met vrienden als Ho fdij k, Beelo o,
Brill, Kneppelhout, Gewin, Van Lennep, Bakhuizen
van den Brink, en Willem de Clercq, zal later overvloedig
blijken.
Juist in de pastorie van Heiloo kwam de jonge predikant tot
de ontdekking, dat hij de droomen van zijn tot weemoed gestemd dichterhart niet alleen in verzen behoefde uit te spreken.
Een snort van toeval besliste. P o t g i et er logeerde te Heiloo,
en poogde bijdragen te verzamelen voor zijn jaarboekje „T e sselschad e". De vriendelijke gastheer bood een vers aan, maar
de gast stood er op, dat hij pr o z a zou schrijven. In Ha s ebro e
brieven aan P o t g i e t e r was voorraad genoeg, om er een aardig
schetsje uit sabn te stellen, meende de laatste. Aldus dacht ook
Hildebrand, die bij het gesprek tegenwoordig was. De beide
vrienden — P o tgi et e r en Beets — zouden eene keus doen.
Maar het gelukte niet. Tot het saAmvoegen der fragmenten was
de hand noodig, die ze had opgesteld. Men kwam tot H a s eb r o e k terug. Deze moest nu een middel vinden, om zijne
verspreide schilderingen harmonisch te vereenigen, en hij vond
het, toen hij op den inval kwam een oud vrijer over „de
Haarlemsche C our a n t" te doen spreken. Deze gedroomde
persoon zou den naam van Jonathan dragen, welke naam
onder den invloed der lezing van C h a rl es Lamb's „Essays
of Elia" gekozen werd I), Jonathan's eerste stuk heette
daarom „De Haarlemsche Courant", en opende in 184o
„Waarheid en Droom en". Een geheel nieuw schrijver treedt
te voorschijn. De nevel van zwaarmoedigheid, die over de gedichten van den student scheen te zweven, is opgetrokken. Er
straalt in Jonathan' s, studeervertrek een heldere zonneschijn,
die somtijds door grillige wolkgevaarten voor eene poos wordt
onderschept. Rijpere levenservaring, weemoedige berusting, nieuwe
hoop en nieuwe vreugde bezielen hem. Een fijne, humoristische
glimlach krult soms zijne lippen, maar bij wijlen valt er ook
plotseling een traan op zijn handschrift. Heeft men den dichter
met vreugde de hand gereikt, Jonathan m o et men liefhebben
liefhebben om de warmte van zijn gemoed, de helderheid
van zijn verstand, de schalkheid van zijne luim.
1) Schriftelijke mededeeling van Ds. J. P. Hasebroe k.
TEN BRINK. N.-N. Letteren I.
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En daarenboven, hij neemt ons in zijn vertrouwen. Jonathan
verklaart den d ic h ter Ha s ebro ek volkomen. Aanstonds spitst
men de ooren, wanneer de eerste in zijn opstel „D e H a a rlemsche Courant" verklaart, dat er eens uitzicht zou hebben
bestaan op eene advertentie :
Jo n a t ha n*,*
„Getrouwd :
en
Betsy***
maar dat dit alles voorbij is. De b a c h el o r van Heiloo schertst
niet. Elders is het bewijs. Hij beschrijft in „Het Album", tweede
opstel van „Waar h e id en Dr oom en", alien, die hem in vroeger
dagen dierbaar waren. Daar was een portret van den liefsten
vriend zijner jeugd in dat album, hij heeft het weggenomen,
omdat het onderschrift „Semper I d e m" hem ergerde. „Geen
mensch op de wereld heeft mij het honderdste gedeelte van het
leed berokkend, dat mij van deze eenmaal geliefde hand werd
aangedaan. Hij ontroofde mij ..... "
Dus getuigt, dus zwijgt de zachtgestemde Jonathan 1) in
volkomen overeenstemming met zijn gedicht „Der ti g jare n"
in 1851 bij den tweeden druk zijner „P o e z y" gevoegd, waar
hij uitroept :
„Of bloedt niet uw borst
„Wanneer een vriend, aan wien ge u hadt vertrouwd,
„U trouwloos blijkt en u verraden dorst . . ." 2)

„D er t i g jar e n" is in den trant van — maar met edeler
bedoeling dan — Byron's „Dr ea m" geschreven. De dichter
teekent zich in Brie beelden, als zegevierend krijgsman, als dichter,
als gelukkig minnaar, en vraagt aan 't slot:
„Wat baat het of a weet wairom de macht
,,Der liefde zelfs haar korte tooverkracht
„Verliezen moest en 't heil door haar beloofd
„Betaalde met de vree, door haar geroofd." 3)

Er client hier bijgevoegd, dat Jonathan nog een blad in zijn
album bezit, waarbij hij uitroept : „Zie ik u daar, mijn ongeluksblad? Het bevat niets dan eene enkele vlok hair van het
1)
2)
3)

„W aarheid en Droome n" (2de druk, 1840), bl. 57.
„P o e z y" (2 druk, 1851), bl. 9, 10.
Aldaar, bl, 11.
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schoonste blond, met een draad van rozenkleurige zij aan het
papier gehecht. Geen naam, geen onderschrift, niets dan een
datum. — Hierover geen woord, geen klacht, niets dan een
zucht." 1)
Hetzij wij hier Waarheid, hetzij wij hier Droomen in willen
zien, mij schijnt het vast, dat bij het boekstaven dezer regelen
J onathan's zucht gevolgd werd door een traan. Hij dacht
„aan den tijd, toen Bet s y aan geen ander behoorde." Maar
hij heeft leeren berusten. Zijne Ed it ha, de goede zuster, weet
zijn kloppend hart met de melodieen van haar klavier tot rust
te brengen; zij begint met Weber's „D erniere pensee musicale" en langzaam komt de bekoring der toonkunst, langzaam
verheft zich de gedachte tot die lusthoven, welke alleen door
„den gouden tooversleutel der harmonie" worden ontsloten.
En zie hier de reden, waarom een boek als „Waar h e i d en
Droom en" nimmer veroudert. Er spreekt een hart uit. Als
Beets volkomen terecht zegt:
„Mijn luim is in mijn Camera,
„Mijn hart in mijn Gedichten!"

kan van Jon at h an evenzeer volkomen terecht getuigd worden,
dat luim en hart beide te zaam vereenigd zijn in zijne „Wa a rhe id en Droomen."
Eigenaardig ook is het licht door dit boek verspreid over de
betrekking tusschen Jonathan en E d i t h a. Hasebroek's
oudste zuster, Johanna Elisabeth, heeft de jaren zijner evangeliebediening te Heiloo hem onvergetelijk gemaakt. Vond Beets
in zijne oudste zuster (Mevrouw Bohn) eene Serena, die hem
als knaap, als jongeling leidde, E di t ha wijdde zich geheel aan
J o n a t ha n, die haar niet alleen als broeder, maar daarenboven
als kunstbroeder innig lief was. Zij werkten te zaam in de
pastorie van Heiloo. Nauw was haar eersteling „Te laat" in
1838 met bijval, getemperd door verstandige aanmerkingen hier
en daar, ontvangen, of zij wijdde hem haar tweeden roman „Elize"
(1839) met eene opdracht, waarin zij den heilzamen invloed
van hun letterkundig samenleven en samenwerken in kunstbroederlijke vereeniging dankbaar erkende.
1) „Waarheid en Droomen" (2e druk, 1840), bi. 59.
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Bij den invloed van letterkundige gasten in de pastorie van
Heiloo was zij de smaakvolle gastvrouw, die met kiesche zorg
en echt vrouwelijk beleid het alien naar den zin wist te maken.
Of Has ebroek zijne zuster Betsy lief had, of hij haar dankbaar was voor hare toewijding, weten de lezers van zijn dichtbundel „Wind ek el ken." In het hartelijk gedacht: „A an
Betsy", getuigt hij :
„Gij zijt mijn zuster. Toen 'k als
„Van 't Evangelie werd gezonden,
„Om in het kerkje van Heilo
„Den volke 't Woord des Heeren te verkonden,
„Gingt gij met mij. Wij woonden daar
„In 't huisje, omkranst door de iepenboomen,
„Waar God zijn heil ons toe deed stroomen,
„Gelijk zijn hemel rein en klaar . . ."

„Gij zijt mijn zuster. 't Zacht geluid
„Der snaar, die in uw boezem trilde,
„Drong straks van uit de loof hut uit
„Waarin gij 't eerst zoo gaarn besluiten Wilde.
'k Huwde aan uw zang mijn eigen lied,
„En 't kwam welhaast aan honderden ter ooren,
„Die naar den wildzang wilden hooren,
„Geneuried op mijn pijp van riet,
„Hoe Jonathan geen grooter schat
„Op aarde dan Editha had." 1)

Under de olmboomen van Heiloo leefden deze broeder en
deze zuster in die voorbeeldige harmonie van geest en gemoed,
welke aan „Waarheid en Dr o o m e n" dat geheel eigenaardig
persoonlijke, dien geur van liefelijke bescheidenheid, die kracht
van hartveroverende welsprekendheid verleent, waardoor dit boek
zal leven naast de „Camera" en „Het huis Lauernesse."
Dat Jonathan's beste werk duizenden van lezers gevonden
heeft, en nog vindt, behoeft niet aangestipt te worden ; in 1886
zag eene geheel nieuwe prachtuitgave met etsen naar teekeningen
van den schilder W i i m. Steelink het licht ; in 1887 verscheen
de zevende druk van „Waarheid en Droomen"; in 1891
de achtste en in 1896 de negende.
1) „Windekelken" (1859), bl. 200, 201.
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V.
In Maart 1840 gaf Hasebroek gehoor aan eene beroeping
naar Breda, nadat hij voor Den Helder had bedankt. In de
hoofdstad der oude baronie gevoelde hij zich onder de militaire
bevolking als oud-militair zeer wel op 'zijne plaats. Hij sloot
er vriendschap met den hoogbegaafden generaal S e e 1 i g, hij
werd dischgenoot bij de generaals Van G e e n en C h a s s é. De
laatste schonk hem in 1849 bij zijn vertrek een aandenken van
hooge waarde, eene rood marokijnen doos met twee medailles
uit den Citadeltijd, terwijl men op het deksel dezer doos las: „S o uvenir van Generaal Chasse aan domino Hasebroek".
Te Breda vond de vijfendertigjarige leeraar eene beminde
echtgenoot in Jonkvrouw Anna Ma r i a J a c o b a van T et s.
Beets zou hun huwelijk inzegenen (27 October 1847), maar werd
door ongesteldheid der zijnen belet. In een kort uitstapje na
zijn huwelijk bezocht hij Parijs, en leerde er den eerbiedwaardigen predikant Adolphe M on o d kennen. 1) Het verblijf
aldaar moest hem bezielen tot nieuwe zangen, als zijne gedichten :
„De Obelisk van Luxor", „De Aartsbisschop van
Parijs" en „De Christus Consolator" staven 2) Een jaar
vroeger was zijn eerste homiletische arbeid „T w a a 1 ft al Lee rr e d e n e n" 3) te Breda in het licht verschenen. Zijne verdiensten
als theoloog en evangeliedienaar te schetsen, gaat niet alleen
buiten het bestek van dit werk, maar ook boven mijne bevoegdheid. Zij, die Hasebroek's, die Ten Kate's, die Beets'
groote verdiensten in dit opzicht willen uiteenzetten, zullen
echter in de opgaaf hunner werken aan het slot mijner levensbeschrijvingen eene niet overbodige vingerwijzing ontvangen.
Daar zal blijken, inzonderheid wat Hasebroek betreft, dat
verreweg het grootste deel zijner oorspronkelijke en vertolkte
werken tot de homiletiek of de populaire theologie behooren.
1) Vergelijk het opstel : „A d. Mionod herdach t" in „S tudien en
Sc hetsen," (1860) bl. 189.
2) Opgenomen in den tweeden druk der „P o e z y" (1851), welke, wat de
chronologische orde der gedichten aangaat, te wenschen overlaat. Van het
gedicht : „D e Aartsbisschop van Par ij s" verscheen eene afzonderlijke
uitgaaf te Breda bij Broese en Co. 1848, 8°.
3) In den tweeden druk dezer „L eerredene n" (C. Schook Gorinchem
1883, gr. 8°.) spreekt de auteur in eene opdracht aan zijne zuster over zijn
verblijf te Breda.
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Even natuurlijk als hem de taak ten deel viel de vertolking van
de „K e r k k 1 o k s t o on e n", door zijne grootmoeder bewerkt, bij
eene nieuwe uitgaaf te herzien, en deze door Jonathan's geliefden
naam nieuwen roem te verschaffen, even natuurlijk scheen zijne
keus, om de „Imitatio" van Thomas a Kempis, de fijnste
en schoonste vrucht der middeleeuwsche mystiek, in vloeiend
Nederlandsch te vertalen. Dit alles, ook zijn „De God des
arde," ademen den zachten,
Hemels en de Bergen der g
innig vromen geest van Broeder Thomas, terwijl de dichterlijk
gestemde Jon at h a n in de visioenen zijner eenzaamheid de
gouden citers der Hemelingen bij een nieuw en nooitgezongen
lied hoort ruischen, en vol verrukking zijne stem mengt in het
koor van al wat in den Hemel leeft.
Van Breda vertrok H a s e b r o e k, na vroeger voor eene beroeping naar Vlissingen bedankt te hebben, toen de Middelburgsche
gemeente hem koos. Hij werd aldaar bevestigd (13 Mei 1849),
en weldra verheugd door de komst van zijn vriend T en Ka t e.
Slechts kort, maar hoogst aangenaam was het broederlijk samenleven en samenwerken dezer twee geestverwante mannen, daar
Has e b r o e k den 2 6sten October 1851 afscheid nam van de Middelburgsche gemeente, om aan de roepstem der Amsterdamsche
gehoor te geven. Toen hij in de hoofdstad bevestigd werd (12
November 1851), openbaarde zich daar groote belangstelling.
Willem de Clercq 1) en Groen van Prinsterer hadden
met hun genialen bondgenoot, I s a ac d a Costa, eene beweging
op het gebied der hervormde kerk te weeg gebracht, destijds
met den naam van R é veil bestempeld. H a s e b r o e k had
zich op het voorbeeld van vele vrienden bij die beweging aangesloten, en stond in vriendschappelijke briefwisseling met d a
Co s t a. De mannen van den R é v e i l gaven een tijdschrift uit
onder den titel van : „Ernst en Vrede", waaraan Hasebroek
medearbeidde. Dat men de strijders voor deze zaak aanduidde
als voorstanders der e t hi s c h-i r e n i s c h e richting was den vredelievenden Jon a t h an dubbel aangenaam, daar zijn verdraagzaam
gemoed gruwde van elke botsing met zijne ambtsbroeders. Toch
ontstond er botsing toen hij bij zijne intrede er ruiterlijk voor
uitkwam, dat hij de zijde der mannen van „Ernst en Vrede"
1) Vergelijk Hasebroek 's artikel over De Clercq in „D icht en
Ondich t," (1874) 1 deel, bl. 161.
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had gekozen. De verstoordheid duurde maar kort, daar ook zij,
die het verst van H a s e b r o e k afstonden, moesten erkennen, dat
hij in humaniteit voor geene enkele richting had onder te doen.
Letterkundigs was er te Amsterdam velerlei, dat den nieuwen
predikant aantrok. Hij zag zijn ouden vriend Potgieter weer,
met wien hij in de goede dagen van Heiloo eene zoo hartelijke
briefwisseling had gevoerd. Wel is waar werd de omgang nimmer
meer, wat zij geweest was, zij „waren door den golfslag des
levens te ver uiteengeraakt, om nog weer als vroeger, kiel aan
kiel, eerie zelfde zee te bouwen en een zelfden koers te gaan," r)
maar, was er bij hen veel veranderd, „tusschen zooveel verschillende in- en uitheemsche planten, sedert in (hun) beider hof
opgekomen en opgekweekt, bloeide in een klein verscholen hoekje
nog altijd het oude vergeet-mij-nietje, dat (hen) met zijn blauwe
vertrouwelijke oogen vriendelijk aankeek, en, door lien blik, tot
de oude gemeenzaamheid en vriendschappelijkheid stemde." 2)
Het goede hart van Hasebroek verloochende zich nooit, als
het er op aankwam genoten vriendschap te gedenken, en, daar
Po t gie t er 's hart niet minder diep gevoelde voor zijne vrienden,
al bleven soms zijne lippen gesloten, kwam er tusschen beiden
een r d v e i 1 van omgang en gedachtenwisseling, voor Potgieter verkwikkelijker dan de kerkelijke.
In de eerste negen jaren van H a s e b r o ek's verblijf te Amsterdam (1852-186o) mocht hij zich dagelijks meer in den omgang
met d a Costa—de C 1 e r c q, mede zijn hartelijke en vertrouwde
vriend, was reeds overleden 3) — verheugen. De vriendschap
van twee dichters als d a C o s t a en H a s e b r o e k droeg voor de
geschiedenis onzer Letteren heerlijke vruchten. De laatste volgde
d a Costa met opmerkzaam oog in alles wat deze deed, vooral,
wanneer hij in het openbaar sprak, of zijne verzen voordroeg.
Niemand vormde zich een beter en helderder voorstelling, een
sprekender beeld van den mensch en den dichter da Costa
dan Has e b r o e k. Dit bleek onmiddellijk na d a Costa 's dood,
toen Hasebroek op verzoek van zijn vriend A. C. Kruseman
de uitgaaf der complete dichtwerken van den overleden meester
op zich nam. Deze uitgaaf — in 1862 voltooid — is eene hoogst
1) „E en v r i e n den w o o r d" ter inleiding der vernieuwde uitgaaf van
Potgieter's „Noorden" (1875), bl. V.
2) Aldaar, bl. VI.
3) 'Lie boven, bl. 98.
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belangrijke bron voor de kennis van d a Costa's leven en
werken, met de voile liefde en toewijding van een dankbaar
hart geschreven I).
Te Amsterdam was de predikant Ha s e b r o e k volkomen op
zijne plaats. Het getal zijner hoorders, zijner vrienden, nam
gedurig toe. Zijn leven liep kaim en in eene richting voort.
In 1856 maakte hij met zijne echtgenoote eene reis naar Zwitserland en Noord-Italic, later in een onderhoudend boek : „O p
de B e r g e n" beschreven. Te Geneve den grooten schilder C a1 a m e bezoekend, bracht een toeval hem in de woning van
Felix Bung en e r, den destijds zeer gevierden auteur van „Un
Sermon sous Louis XIV", „Trois Sermons sous Louis
XV", en „Julien ou la fin d'un siècle". 2) Bungener
verkeerde toen in de tweede periode zijner schrijverswerkzaamheid, waarin hij Touter als kampvechter tegen het Catholicisme
en als populair theoloog optrad. De vrucht dezer ontmoeting
was, dat Hasebr oek jaarlijks slit Geneve Bungener's „C ontes de Noel" ontving, die hij met groote ingenomenheid vertaalde. 3)
Mocht het al schijnen, dat de oude aandrift om in verzen to
spreken, verflauwde, een bundel gedichten in 1859 onder den
titel „W in d ek el k e n" uitgegeven, bewees plotseling het tegendeel. Omtrent den titel geeft de dichter, die een regel van Beets:
op het titelblad plaatste, de volgende gewenschte inlichting :
„Pluk de blanke windekelken !"

„De dichterlijke bladen, die hierbij den lezer worden aange„boden, kondigen zich aan als Winde-kelke n: bloemen van
„dat rank en teeder gewas, dat zijne takken w i n d t om het zwaarder
„en steviger geboomte en dus, even als het klimop en andere
„slingerplanten, zich met eene nederige plaats vergenoegt.” De
bedoeling is ongeveer dezelfde, als welke H u y g en s en B e et s
met hunne „K ore n bl oemen" voor oogen hadden. Zijne ambtsbezigheden vergelijkt Ha s e b r o e k met het zwaar geboomte in
zijn hof, zijne gedichten mogen aileen „als eenige losse winde1) Zie boven, bl. 113-116.
2) In ooze taal overgebracht door den hoogleeraar W. G. B ril 1.
3) Vergelijk : „O p de Bergen", (1861) II deel, bl. 67 en „D icht en
Ondich t" (1874) II deel, bl. 110.
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„ranken en winde-bloemen groeijen en tieren gelijk zij willen en
„des hoods kunnen zij worden geplukt, om hun, die er eenig
„welgevallen in mochten hebben, als eene geurige gave te worden aangeboden."
Deze eerste tuil van „W indekelke n", aan Ten Kate opgedragen, bevat veel schoons, al zijn ook de idealen van den
in jaren geklommen dichter in menig opzicht afwijkend van de
droomen zijner jeugd. De godsdienstige stemming beheerscht
alles. Vondel's
„Wie is het, die zoo hoog gezeten ..."

zich tot onnavolgbaar voorbeeld kiezend, getuigt hij
„Ons loflied is een nietig fluisteren :
„Wij stofjes in zijn zonneschijn!
„Wij moesten om van hem te wagen,
„Den donder in den boezem dragen,
„En 't windgebruisch onze adem zijn." 1)

Onder de velerlei liederen, hier bijeengebracht — waarvan
evenwel de chronologische schikking ontbreekt — maken de echt
lyrische den aangenaamsten indruk. Aan zijn vriend Beets
wijdde hij op den drie-en-twintigsten verjaardag hunner vriendschap (Februari 1856) een weemoedig ernstig lied, om weinige
maanden later (Mei 1856), met diepe droefheid te klagen over
Aleide's dood.
„Daar is Aleides feestdag weer :
„De dag, die zooveel blijde jaren
„Ons jublend om haar zag vergaren,
„Met Meimaandsbloemen, haar ter eer;
„De dag waarop haar dierbre Bard
„Met feestgebloemte en liedren beide
„Haar kroonde, die zijn wellust werd !
„Daar is hij ! ... maar waar is Aleide ?" 2)

Er is reeds melding gemaakt van het hartelijk lied aan zijne
zuster Bets y, en, zoo het bestek dezer schets het toeliet, zou
er nog van fraaie zangen, als „H er fs t", „Het orge 1", en „B ij
het Noor d-H o 11 an d s ch K an a al", moeten geroemd worden.
Een leven als dat van Ha s e b r o e k in eery stall als Amster1) „Windekelken", Lofzang aan God, bl. 1.
2) „Windekelken," Aan Nicolaas Beets, op den verjaardag
zijner ontslapen gade. bl. 81.
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dam biedt allerlei benijdenswaardige oogenblikken, waarin of de
dichter of de predikant bij gewichtige ge]egenheden zijne stem
kan doen hooren. Het tijdvak, dat van 1861 tot 1888 verloopt,
zal het overvloedig staven. Slechts enkele voorbeelden kunnen
hier worden aangehaald. leder herinnert zich den somberen
winter van 186o op 1861. Z. M. Koning Willem III had bij
den rampspoedigen watersnood door persoonlijke deelneming in
het lijden en den strijd zijner onderdanen het peil der genegenheid van zijn y olk voor zijn persoon aanzienlijk doen rijzen.
Bij het gewone koninklijke bezoek aan de hoofdstad in April
1861, gedurende de gewone godsdienstoefening in de Nieuwe
Kerk was H a s e b r o e k voorganger, en daar sprak hij de boeiende rede uit, sedert onder den titel „All e d i n g e n vernieuwd"
in het licht verschenen. In 1874 viel de viering van het vijfen-twintigjarig koningschap van Z. M. Koning Willem III.
V66r de groote feestelijkheden van dien dag werd tot wijding
der plechtigheid eene korte godsdienstoefening in de Westerkerk
gehouden, waarbij wederom de leiding aan Ha s e b r o e k werd
opgedragen 1).
Eene geheel andere feestelijkheid eischte zijne krachten in
1875. Het was de „Hollandsche Maatschappij van fraaie
Kun sten en Wet en s ch a pp e n", die haren vijf-en-zeventigsten
verjaardag wilde vieren. Hasebroek was juist tot algemeenen
Voorzitter der Maatschappij gekozen, en moest er dus in berusten
niet alleen de poezie voor eene feestcantate, maar ook het proza
voor eene feestrede te schrijven. Toen beide uitkwamen, bleek
het met welk een vriendelijk vernuft, met welk een echt Jonathanschen geest de „Toespraak" 2) geschreven was. Het onderwerp zijner rede bracht merle, dat hij vooral de geschiedenis der
laatste vijf-en-twintig maatschappelijke jaren moest schilderen.
Aanstonds was hij bedacht op de tegenstelling tusschen den
realistischen tijdgeest en het ideale doel der maatschappij. „Maatschappijen als de „onze" — merkt hij op — „hebben in onzen
„tijd een zwaren strijd. Zij gelijken in dit opzicht wel eenigszins

1) Vergelijk zijn „1-.) icht en Ondic ht" (1874) I deel, bl. 421.
2) ,,Toespraak bij gelegenheid van het vijf-en-zeventigjarig bestaan der
Hollandsche Maatschappij van fraaie Kunsten en Wetenschappen, gevierd te
Amsterdam den 13den September 1875, door J. P. Hasebro e k, algemeen voorzitter." (Amsterdam, Snelpersdrukkerij Van Bonga & Co. 1875).
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„op dat kleine eiland in Japan, waar de Hollandsche vlag bleef
„waaien in den tijd, toen Napoleon die overal elders op de
„aarde gestreken had. ZOO wij, en wie met ons zijn, op dit ons
„Decima der letteren. Is ole m e n t op dat gebied is, ik zeg niet
„onze kracht, maar ons deel. Wij hebben den tijd tegen. Wij
„hebben den wind tegen . . . bijna alles tegen ! Om het even.
„Wij geven het niet op. Wij zeggen met Ma c-M a h on op den
„gevaarvollen post te Solferino: „J'y suis et j'y reste",
„Wij blijven staan !"
Al degenen, die de schoone feestviering van den 13den September
1875 met mij hebben bijgewoond, zullen het mij gewonnen geven,
dat de geheele toespraak eene alleronderhoudendste vereeniging
van vriendelijke luim en vriendelijken ernst bood. Jona th a n
herleefde in den algemeenen Voorzitter der Hollandsche Maatschappij, maar Jonathan scheen, ondanks zijne jaren, steeds
evenzeer geneigd zich beurtelings naar de lachende, als naar de
weemoedige, zijne van den Humor te wenden.
Reeds is er op gewezen, hoe de gedenkdagen aan den Tiendaagschen veldtocht gewijd, door zijne tegenwoordigheid werden
opgeluisterd. Zoo leende hij nog in October 1877 zijne medewerking tot de inwijding der Amsterdamsche Universiteit door
eene feestcantate te schrij yen, waarvoor Daniel de Lange de
muziek gaf. De blijmoedige ernst, de onuitputtelijke goedheid
zijns harten maakten hem tot gevierden gast bij elke plechtige
vereeniging van welken aard ook. De Nederlandsche letterkundige
Congressen wekten zijne belangstelling, die hem hartelijk vergolden werd door de vriendschap onzer verstandigste ZuidNederlandsche stamgenooten.
Dat het H as e b r o e k, die zoo uitmuntend in de vreugde van
anderen wist te deelen, niet aan belangstelling ontbreken zou,
waar hij zelf stof tot blijdschap bezat, bleek duidelijk, toen hij
in 1861 zijne vijf-en-twintigjarige en in 1876 zijne veertig-jarige
Evangeliebediening herdacht, en telkens de ruimte ontbrak, om
de scharen zijner belangstellende vrienden te plaatsen. Maar het
meest bleek dit op den 6den November 1882, toen de even waardige
als eerbiedwaardige grijsaard zijn zeventigsten jaardag vierde.
Van alle zijden kwamen de bewijzen van deelneming. Op dien
dag werd een zijner vurigste wenschen vervuld. Hij ontving de
som van bijkans a c h t t i e n du i z en d gulden, door jonge vrienden en vriendinnen bijeengebracht voor den bouw eener nieuwe,
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elfde kerk ten dienste der hervormde gemeente te Amsterdam.
Het historisch oogenblik, waarin Amsterdam de zijde kiest van
den opstand — 26 Mei 1578 — wordt door deze kerk op
monumentale wijze herinnerd.
Zoo was de tijd der rust gekomen. De wet gebiedt den Nederlandschen hoogleeraar op zijn zeventigste jaar rust te nemen.
Ha sebroek volgde dien wenk vrijwillig. Zeven-en-veertig jaren
lang had hij de kerk gediend, steeds meer en meer gesteund
door de hoogachting zijner gemeenteleden. Doch gedurende dienzelfden tijd had hij ook de Muzen lief gehad, zooals duidelijk
blijken kan uit zijne talrijke werken, waaronder drie dichtbundels: „Nieuwe Windekelken" (1864). „Sneeuwklokjes"
(1876) en „W inter bl o em en" (1879). Het was nog altijd het
goede, oude lied vol belangstelling voor alles wat het arme,
zwaar beproefde menschenhart doet kloppen, vol liefde voor zijn
vaderland, voor Amsterdam, voor de toekomst zijner kerk en
voor zijne vrienden.
Met den eersten Mei 1883 kreeg de leeraar der gemeente het
eervolst erneritaat. Zonder eenige buitengewone plechtigheid
nam hij hartelijk afscheid van zijne hoorders en hoorderessen
die hem zoo trouw hadden gevolgd, en nog immer met zoo
warme genegenheid vereerden. Doch daar Jonathan zich zelven
nog geen emeritaat wilde verleenen, keerde hij terug tot zijne
„Wa ar he id en Droom en", waarvan de zesde druk in 1886,
de zevende in 1887 verscheen. Met voldoening mocht hij die
nieuwe drukken aanzien. Dit boek zijner vruchtbare jonkheid,
te Heiloo onder goede voorteekenen ontworpen, heeft tot op dit
oogenblik zijn roem als Nederlandsch humorist onverminderd
gehandhaafd. De naam van Jonathan zal ten geenen tijde uit
de geschiedenis onzer Letteren verdwijnen. En de naam van
J. P. H a s e b r o e k zal evenmin aan de vergetelheid worden
prijsgegeven. Nederland zal zijner gedenken ! Men heeft hem
vereerd door het stellen zijner marmeren buste in het Rijksmuseum.
Men heeft hem tot 1896 te Amsterdam gevierd in alle kringen
waar hij zoo nuttig werkzaam was. Eigenaardig vriendschappelijk
was soms de band die hem aan het bestuur der Hollandsche
Maatschappij verbond. Zijn geheele leven lang heeft hij door
Vroomheid, Oprechtheid en Trouw bezield, zijn plicht gedaan.
Zijn naam zal voor vergetelheid bewaard blijven.
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1832. (Eerste in druk verschenen Gedicht): „Aan de Leydsche
jonkvrouwen, na het overreiken van den gedenkpenning,
door haar aan de Leydsche jagers aangeboden; 23 September 1831" — In „Le ydsche Studentenalmanak" voor
1832, bl. 209.
1838. (Eerste in druk verschenen Opstel in proza :) „De Haarlemsche Courant door Jonatha n." — In „Tesselschade"
voor 1838, blz. loo.
1836. „Proeven van vertaling uit de Gedichten van Thomas
Moore. Naar het Engelsch, door H." Amsterdam, M.
Westerman & Zoon, 1836. (Zesde stuk der „Verzameling
van Voortbrengselen van Uitheemsche Vernuften." i2°).
1837. „Poezy." Haarlem, F. Bohn, 1837, 12°.
Tweede druk, aldaar. Erven F. Bohn, 1852, 12°.

1840. „Waarheid en Droomen door Jonatha n." Haarlem, Erven
F. Bohn, 1840, gr. 8°.
Tweede druk, aldaar, bij dezelfden, 1840, gr. 8°.
Derde druk, aldaar, bij dezelfden, 1846, post 8°.
Vierde druk, aldaar, bij dezelfden, 1856, post 8°.
Vijfde druk, Leiden, E. J. Brill, 1872, post 8°.
Zesde druk, prachtuitgave met etsen naar aquarellen van W. S t e e1 i n k, Leiden, E. J. Brill, 1886, 4°.
Zevende druk, aldaar, bij denzelfde, 1886, 12°.
Achtste druk, vermeerderd met een naschrift behelzende : Losse
bladen nit de geschiedenis van het boek, aldaar, bij denzelfde, 1891.
Negende druk, aldaar, bij denzelfde, 1896.
In 1895 verscheen : Na eene halve eeuw. Aanteekeningen, opmerkingen en verklaringen bij Waarheid en Droomen door Taco H. d e
Beer, Culemborg, Blom en Olivierse, 1895, 8°.
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1841. „Karakterschetsen” opgenomen in „De N e der 1 a n den.
Karakterschetsen, Kleederdrachten ; Houding en voorkomen van verschillende standen; Tekst van de meest
geachte schrijvers, naar teekeningen van de voornaamste
kunstenaren." Te 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij voor schoone kunsten, 1841. gr. 8°.
Daarin komen voor van J. P. Hasebroek: „De
Zeeuwsche Arbeider, de Straatjongen, het Melkmeisje, de
Haringkooper, de Schaatsenrijder, de Schoorsteenveger, de
Hofjes-juffrouw, de Sleper van Rotterdam, de Vischvrouw
van Arnemuiden", alle later herdrukt in „Waarheid en
Droomen."
1846. „Leerredenen." Breda, Broese en Co. 1846, gr. 8°.
Tweede druk, Gorinchem, C. Schook, 1883, gr. 8°.

1847-48. „De God des Hemels en de Bergen der aarde." Breda,
Broese en Co. 1847-48, twee deelen, gr. 8°.
Tweede druk, Amsterdam, W. H. Kirberger, 1856, post 8°.

1847-49. Twee gedichten : „Ruth" en „De Samaritaansche" in:
„Bijbelsche Vrouwen, dichterlijk Album." Haarlem, A. C.
Kruseman, 1847-49, twee deelen, gr. 4°, met 20 staalplaten.
184 8. „De Aartsbisschop van Parijs. (Herinneringen aan een
bezoek in de Notre-Dame-Kerk op Allerzielendag, 1847)."
Breda, Broese en Co. 1848, gr. 8°.
185o. „Gethsemane" en „Natuur en genade" opgenomen in
„Christoterpe."
1851. „Afscheidsrede, -gehouden te Middelburg den 2 6sten Oct.
1851". Middelburg, Van Benthem en Jutting, 1851, gr. 8°.
Tweede druk, aldaar, bij dezelfde, 1852, gr. 8°.

1851-52. „Mattheus" Gedicht in „Apostelen en Profeten.
Dichterlijk Album." Den Haag, P. H. Noordendorp.
1851-52, gr. 4°.
1853. „Nieuwe Leerredenen". Breda, Broese en Co. 1853, gr. 8°.
Tweede druk, (Nieuwe Titeluitgave), Amsterdam, W. H. Kirberger,
1857, gr. 8°.

1857. „Leer ons bidden. Gebeden voor het huisgezin. Oorspronkelijk en vertaald." Amsterdam, W. H. Kirberger, 1857,
post 8°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1881, post 8°.

1858. „Het tweede Eeuwfeest van het Weeshuis der Nederlandsche Hervormde Gemeente te Amsterdam, 15 December
1857, herdacht door J. P. Has eb r oek en L. S. P.
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Meyboom, predikanten en Ant. Schouten en Joh.
C. Zimmerman, diakenen. Amsterdam, Ten Brink &
de Vries, 1858, met platen, gr. 8°.
1859. „Windekelken. Gedichten." Amsterdam, H. Hôveker,
1859, gr. 8°.
186o. „De Blijde Boodschap. Twaalftal Leerredenen." Amsterdam,
H. HOveker, 186o, gr. 8°.
186o. „Studien en Schetsen". Amsterdam, H. flOveker, 186o, gr. 8°.
Goedkoope uitgave, aldaar, bij denzelfde, 1864, gr. 8°.

1861. „Op de Bergen". Herinneringen en indrukken van eenen
reiziger door Noordelijk Italic en Zwitserland. Amsterdam,
HOveker 1861, gr. 8°. - Twee deelen. Eerste deel: Italic.
Tweede deel: Zwitserland (in 1862).
1861. „Jozua's keuze, herinnerd op den gedenkdag van Neerland's Verlossing." - Den 17 den Nov. 1861." Amsterdam.
H. HOveker, 1861, gr. 8°.
1861. „Gods stem in den watervloed. Leerrede uitgegeven ten
voordeele der noodlijdenden door den watersnood." Amsterdam, H. HOveker, 1861. gr. 8°. (Drie drukken).
1861. „Alle dingen vernieuwd. Leerrede bij het jaarlijksch bezoek des Konings in de hoofdstad, in tegenwoordigheid
van het vorstelijk huis uitgesproken in de Nieuwe Kerk
te Amsterdam, op den 14den April 186i." - Amsterdam,
H. HOveker, 1861. gr. 8°.
1861. „Des Evangeliedienaars hoogste roem. Feestrede op den
gedenkdag der Kerkhervorming en lien eener vervulde
vijf-en-twintigjarige Evangelie-bediening." - Amsterdam,
H. HOveker, 1861. gr. 8°.
1861-62. „D a Costa's Kompleete Dichtwerken. Uitgegeven
onder toezigt van J. P. H a s e b r o e k." - Haarlem,
A. C. Kruseman, 3 deelen, 1861-1862. roy. 8°.
Tweede druk. Arnhem, D. A. Thieme, 1870, 4 deelen, post 8°.
Derde druk. 's-Gravenhage, D. A. Thieme, 1876, post 8°, in een deel.

1863. „De vijftigste verjaardag van Nederland's verlossing als
een Jubeldag gevierd. Feestrede bij de gedachtenisviering dier verlossing in 1813, op den 1 5 den Nov. 1863
des avonds in de Westerkerk te Amsterdam." - Amsterdam, H. HOveker, 1863. gr. 8°.
1863. „Na het feest. Leerrede ten besluite der Novemberfeesten ter herinnering aan Neérlands verlossing in 1813,
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op den 21 sten Nov. 1863 in de Nieuwezijdskapel te Amsterdam." - Amsterdam, H. Helveker, 1863. gr. 8°.
1864. „De laatste Kerkklokstoon. Eene stem uit Nederland bij
het graf van Friedrich Strauss." - Amsterdam, C. L.
Brinkman, 1864, post 8°.
1864. „De Chinees tot Christus gebracht. Toespraak bij den
loop van een Chineschen jongeling, bediend den 20sten
Maart 1864. - Amsterdam, H. HOveker, 1864. gr. 8°.
I 864. (Eene bijdrage in :) „Ter herinnering aan Calvijns 300-jarigen
sterfdag." - Amsterdam, H. de Hoogh, 1864. post 8°.
1864. „Nieuwe Windekelken. Gedichten." Amsterdam, H. Hoveker, 1864. post 8°., met in staal gegraveerd titelvignet.
1864. (Eene bijdrage in :) „Heliotropen. Gedachten en gedichten." - Leiden, P. Engels, 1864. kl. 8°.
1865. „Christus en de armen," opgenomen in „De Christelijke
Huisvriend." - Leiden, D. Noothoven van Goor, 1865. 8°.
1865. „De wereld-overwinnende kracht des geloofs," opgenomen
in : „Evangelisch Penningmagazijn." - 's-Gravenhage,
M. J. Visser, 1865. 8°.
1865. „Het jubelfeest van de overwinning van Waterloo."
Feestrede. - Amsterdam, D. B. Centen, 1865. gr. 8°.
1866. „Een Hagepreek te Overveen na drie eeuwen herdacht."
Amsterdam, Metzler & Basting, 1866. kl. 8°.
1867. „Feestrede ter gelegenheid van het gedachtenisfeest der
vrijwillige Jagers der Leidsche Hoogeschool, uitgesproken
te Leiden in het groot-auditorium der Universiteit, 13
Augustus 1867. (Amsterdam). Stoomdrukkerij, Loman,
Kirberger & Van Kesteren (1867) gr. 8°.
1868. „Uit den vreemde." - Amsterdam, W. H. Kirberger,
1868. post 8°.
1868. (Eene bijdrage voor :) „Gave der Liefde, ten voordeele
van het fonds voor weduwen van Protestantsche Godsdienst-onderwijzers in Nederland." - Amsterdam, Gebr.
Ebert, 1868. p. 8°.
1868. „Op Oudjaarsdag", opgenomen in „Evangelisch Penningmagazijn," 's-Gravenhage, M. J. Visser, 1868. 8°.
1868. (Eene bijdrage in :) „Kunst en poezie, gedichten". Utrecht, C. van der Post, Jun. 1868. gr. 4°.
1869. „Grafbezoek op Goeden Vrijdag", opgenomen in : „De Christelijke Huisvriend". Leiden, D. Noothoven van Goor, 1869. 8°.
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1869. „De wijnoogst het beeld des doods", opgenomen in :
„Agape, Christelijk jaarboekje, voor 1870". - Arnhem,
J. Voltelen, 1869. kl. 8° met platen.
187o. „Vaderlandsliefde en heldenmoed. Een oud verhaal herdacht." Amsterdam, Metzler & Basting, 187o. kl. 8°.
1871. „Verscheidenheid van gaven, dezelfde geest. Serie van
preekbundels van onderscheiden Nederlandsche leeraars."
Zeist, J. W. Eversz. 1865-1871. - De vijfde bundel
bevat „Zestal leerredenen van J. P. Hasebro ek". gr. 8°.
1871. (Eene bijdrage in): „Neerlands nieuwe kunst, oorspronkelijke gedichten." Amsterdam, Jan Leendertz, 1871. gr. 8°.
1872. „Verslag van de zesde bijeenkomst der oud-jagers van de
Leidsche Hoogeschool op 13 Augustus 1872." (Amsterdam).
Stoomdrukkerij Loman, Kirberger & Van Kesteren, (1872).
gr. 8°.
1872. „Door een storm gered." Amsterdam, D. B. Centen, 1872.
kl. 8°.
1873. (Eene bijdrage in :) „Voor visschers gevangen, een bundel
proza en poezie". Amsterdam, Scheltema & Holkema,
1873, post 8°.
1873. „Kerstmis en Jaarverwisseling," opgenomen in „De Christelijke Huisvriend". Leiden, D. Noothoven van ., Goor,
1873. 8°.
1874. „Dicht en Ondicht." Amsterdam, W. H. Kirberger, 1874,
post 8°. (twee deelen).
1874. „In 't voorbijgaan gepraaid," Amsterdam, D. B. Centen
1874. kl. 8°.
1875. „Eene Soirée met Andersen". Opgenomen in „Eigen Haard".
Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1875. n°. 15.
1875. „Verslag van de zevende bijeenkomst der oud-jagers
van de Leidsche Hoogeschool op 8 Februari 1875." (Amsterdam), Stoomdrukkerij Loman, Kirberger & Van Kesteren (1875). gr. 8°.
1875. „Bij het portret van Mevrouw Bosboom Toussaint," opgenomen in „Eigen Haard". Haarlem, Kruseman & Tjeenk
Willink, 1875. n°. 39,
1875. „Door het mes genezen." Amsterdam, D. B. Centen,
1875. kl. 8°.
1875. „Levensschets van Hendrik Jacob Koenen." Levensberichten van de Maatschappii der Nederlandsche Letterkunde
TEN BRINK. N.N. Letteren. I
19
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te Leiden, 1874-1875. Leiden, E. J. Brill, 1875. gr. 8°.
1875. „Toespraak bij gelegenheid van het vijf-en-zeventig-jarig
bestaan der Hollandsche Maatschappij van fraaie Kunsten
en Wetenschappen, gevierd te Amsterdam 13 September
1875, door J. P. H a s eb r oe k, algemeen Voorzitter."
(Amsterdam), Snelpersdrukkerij Van Bonga en Co. 8°.
1876. „Een Vriendenwoord ter inleiding van de vernieuwde
uitgave van Potgieters Noorden." Amsterdam, Jan Leendertz, 1875. 8°.
Herdrukt bij de latere uitgaven. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink, 1884.

1876. „Het eeuwig Evangelie. Gedachteniswoord na veertigjarigen evangeliedienst en vijf-en-twintigjarige ambtsvervulling te Amsterdam, uitgesproken 12 November I876."*
Amsterdam, HOveker en Zoon, 1876, gr. 8°.
1876. „Van Thabor terug. Na het avondmaal." Opgenomen in:
„Bij Brood en Beker," Stemmen des Avondmaals door
J. J. L. Ten Kate, Amsterdam, D. B. Centen, 1876.
post 8°.
1877. „In den kerker bevrijd." Amsterdam, D. B. Centen,
1877, kl. 8°.
1877. „Feestcantate," uitgevoerd bij de bijeenkomst in de Parkzaal ter gelegenheid van de opening der Universiteit te
Amsterdam op Maandag 15 October 1877, woorden van
J. P. Hasebroek, muziek van Daniel de Lange.'*
Amsterdam 1877. Ter Stadsdrukkerij. ray. 8°.
1877. Christus Consolator. (Mattheus IX)" opgenomen in : „Van
de Krib tot de Kroon," door J. J. L. Ten K a t e. Amsterdam, D. B. Centen, 1877. gr. 12°.
1878. „Sneeuwklokjes, Poezy." Amsterdam, W. H. Kirberger,.
1878, post 8°.
1878. „Een pijl in 't wild geschoten." Amsterdam, D. B. Centen,
1878, kl. 8°.
1879. „Winterbloemen, Poezy." Amsterdam, W. H. Kirberger,
1879. post 8°.
1879. „In de schuld gevallen." Amsterdam, D. B. Centen„
1879, kl. 8°.
1879. „Christelijke Liederen van H. J. Koen en," uitgegeven,
onder toezicht van J. P. Has ebro e k. Amsterdam, HOveker & Zoon, 1879. 8°.
1881. „Na vijftig jaren." Een dichterlijk klaverblad, ter herin-
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nering aan 183o en 1831. Amsterdam, W. H. Kirberger,
188T. gr. 8°.
1881. „Thomas-Kalender." Spreuken voor elken dag des jaars uit
Thomas a K empis' Imitatio, opgezameld door J. P. H ase broek. Amsterdam, H. HOveker en Zoon, 1881. 16°.
1881. „Vroege keuze, Brieven van een Christelijke jonk vrouw
aan Naar vriendin. Medegedeeld en van inleiding voorzien door J. P. Ha sebroe k." Amsterdam, HOveker &
Zoon, 1881. 8°.
1882. „Sursum Corda," opgenomen in : „Na arbeid en strijd.
Lektuur op den eersten dag der week, door J. J. L. ten
Ka t e." Amsterdam, D. B. Centen, 1882. post 8°.
1882. „Een nieuwe kerk in een nieuwe buurt. Een schets met
de pen. Uitgegeven ten voordeele van het fonds tot den
bouw eener nieuwe Kerk van de Nederduitsche Hervormde
Gemeente te Amsterdam." Amsterdam, HOveker en Zoon,
1882. gr. 8°.
1883. „In den avond." Een gedicht, opgenomen in : „Figuren
en Tonen, platen met bijschriften verzameld door E. La urilla rd." Amsterdam, D. B. Centen, 1883.
1884. M. de Vries en J. P. Hase br o ek, Aan Nicolaas Beets,
13 Sept. 1884. Haarlem. Erven F. Bohn, 1884. 8°.
1884. ,,Gedachtenis. Laatste Leerredenen. Amsterdam, H. HOveker & Zoon, 1884. 8°.
1885. „De Alpenhoren. Eene wekstem uit Davos." Amsterdam,
H. HOveker & Zoon, 1887. 8°.
1887. „Vesper. Poezie in den avond des levens." Amsterdam,
H. HOveker & Zoon, post 8°.
1888. „Hesperiden. Nieuwe poezie in den avond des levens."
Amsterdam, HOveker & Zoon, 1888. 8°.
1889. „Novissima verba. Twaalftal leerredenen ten afscheid."
Amsterdam, HOveker & Zoon, 1889. 8°.
1890. „Een Dichter-Album van v66r honderd jaren. De gedachtenis van Bellamy en zijne Kunstvrienden nog eens
vernieuwd." Amsterdam, HOveker & Zoon, 189o. post 8°.
1893. „Rede bij de plaatsing van mijn marmeren borstbeeld in
het Rijksmuseum te Amsterdam. (Niet in den handel).
1896. Laatste dichtregelen. - In „In Memoriam. Bij het graf
van Ds. J. P. Hasebroek. Woorden van F. E. Da ubanto n,
E. L a uri llard e. a." Amsterdam, F. W. Egeling, 1896. 8°.
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VERTALINGEN IN PROZA.
1844. „Thomas a Kempi s' navolging van Christus." Nieuwe
uitgave naar het Latijn. Voorafgegaan van het „Leven
des schrijvers," door Ull m a n n - Amsterdam, Joh. Muller, 1844 gr. 12°. - Tweede druk. Aldaar 1858. post 8°.
- Derde druk. Aldaar, bij denzelfde. 1875, post 8°. Vierde Druk, Ten Brink & de Vries, 1885. post 8°. Vijfde druk. Aldaar 1900. post 8°.
1845. „Fr. Strauss' Kerkklokstoonen. Opnieuw uitgegeven en
aanbevolen door J o n a t ha n." Tweede druk. Haarlem,
A. C. Kruseman. 1845. 2 deelen, gr. 8°. - Derde druk.
Amsterdam, C. L. Brinkman, 1847. 2 deelen, gr. 8°.
- Vierde druk. Amsterdam, bij denzelfde, 1853. post 8°.
- Vijfde druk, met een brief als inleiding door J. P. H a s ebro e k, bij denzelfde, 1858. post 8°.
1863. „De Christen aan de tafel des Heeren, door L. Bonnet,
naar het Fransch." Amsterdam, H. HOveker, 1863, post 8°.
1864. „Het Kerstfeest aan de Pool of God Overal. Een nieuw
Kerstverhaal. Uit het Fransch van F. B un g en er." Amsterdam, D. B. Centen, 1864. kl. 8°. - Nieuwe drukken
in 1873, 1876 en 1886.
1867. „Een eerste Kerstboom. Eenige bladzijden voor kinderen.
Naar het Fransch van F. B u n gene r." Amsterdam,
D. B. Centen, 1867. kl. 8°.
1867. „Wat eene Tentoonstelling al vertelt. Eenige bladen naar
aanleiding der wereldtentoonstelling to Parijs, voor kinderen geschreven. Uit het Fransch van F. Bungene r."
Amsterdam, D. B. Centen, 1867. kl. 8°.
1869. „Kerstmis of de Vlucht der Hugenoten. Een nieuw Kerstverhaal. Naar het Fransch van F. B u n g e n e r". - Amsterdam, D. B. Centen, 1862. kl. 8'. - Nieuwe druk 1873.
- Derde druk. Amsterdam, Heiveker & Zoon, 1892. post 8°.
1871. „Het Kerstfeest onder het Kruis. Een nieuw Kerstverhaal.
Naar het Fransch van F. Bungene r." Amsterdam, D. B.
Centen, 1871. - Tweede druk. Amsterdam, Htiveker &
Zoon, 1878. - Derde druk. Aldaar 1893. 8°.
1871. Kerstmis en oorlog. Een nieuw Kerstverhaal. Naar het
Fransch van F. Bung en e r. Amsterdam, D. B. Centen,
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1871. — Tweede druk. Amsterdam, HOveker & Zoon,
1878. 8°.
1873. Kerstmis of het Godsbetrouwen bekroond. Een nieuw
Kerstverhaal. Naar het Fransch van F. B u n g e n e r. Amsterdam, D. B. Centen, 1873. — Tweede druk. Amsterdam, HOveker & Zoon. 1878. 8°.
1884. „Het nieuwe testament als girls voor het christelijk leven."
Naar de „Reflexions morales" van P. Quesn el vrij gevolgd. Eerste deel, eerste stuk. (Matth. I—IX.) Amsterdam, HOveker & Zoon. — Eerste deel, tweede en derde
stuk, (Matth. X—XXVIII) 1885. — Zesde deel, eerste
stuk. (Brief aan de Romeirien), 1886. — Zesde deel, (tweede
stuk. (Brief aan de Korinthiers) 1887.
1884. „Een weenende Rachel door den Heer vertroost". Het
dagboek eener moeder in de dagen des lijdens. Het Engelsch vrij gevolgd en met een voorbericht voorzien."
Amsterdam, HOveker & Zoon, 1884.

NICOLAAS BEETS.

I.
„In Haarlem stond mijn wiege,
mijn eerste huis en school
,,Het is een stad van bloemen,
van rozen en viool."

Aldus schreef in later jaren (1872) de man, die op den dertienden September 1814 in de „grijze Spaarnestad" geboren werd
als oudste zoon, maar tweede kind, van Marti n us N i c o 1 a a s
Beets en Maria Elizabeth de Waal Malefijt.
Die oudste zoon ontving den naam van Nicolaas Beets.
Of de verheugde ouders al de goede Geniussen en al de weldadige Feeen uit het rozenroode land der Verdichting bij de
wieg van hun oudsten zoon hebben uitgenoodigd, meldt de historie niet, maar het gaat vast, dat zij, die het leven en de werken
van Nicola as Beet s een weinig meer van nabij hebben leeren
kennen, geneigd zijn dit stellig te gelooven.
Nicolaas' varier was een scheikundige, door en door in zijn
vak bekwaam, bovendien een hoogst verdienstelijk staatsburger,
werkzaam in allerlei betrekkingen voor stad en land. Hij vervulde den post van 1 ect o r in Chemie, Pharmacie en Botanie
aan de Clinische School te Haarlem, van hare stichting tot hare
opheffing, en onderscheidde zich in de betrekking van lid en
secretaris der „Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht" als een onafhankelijk en kloek man.
,,Een eerlijk man draagt 's hemels zegen
„Op 't aangezicht" —
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zeide zijn zoon later (1840) van hem, terwijl nog de schoone
lofspraak volgt :
„O steun en eere van ons huis,
„Geen laid gedruisch
„Verheft uw lof door land en steden ;
„Maar negen kindren spreken hem,
„En paren aan hun moeders beden
„Voor U hun stem." 1)

Martin u s Nicol a as Beets gaf menigmaal proeven van zijn
wetenschappelijken arbeid, loch nimmer zoo welgeslaagd # als in
zijn „Volks-Sc h eik un de", door de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen met goud bekroond. Hoezeer de wakkere en
krachtige vader, de „wang doorschenen van kleurig bloed," de
liefde zijner kinderen had weten te winnen, getuigen niet alleen
de aangehaalde verzen, maar spreekt reeds aanstonds uit de opdracht
van zijns zoons eersten bundel „Ge di ch ten" (1838), door dezen
toegeeigend aan vader en moeder beiden, aan zijne „Lieve
Ouders, wie dezen naam te geven, te belijden was, dat (hij) hun
alles was verschuldigd."
Vader Beets bereikte den hoogen leeftijd van 89 jaren, en
bleef tot drie jaren v66r zijn dood (1869) naar lichaam en geest
onverzwakt. Hij had daarbij het voorrecht langer dan eene kwart
eeuw getuige te zijn van den stijgenden roem zijns zoons, daar
deze niet alleen zijns vaders naam, maar ook dien van Hildebrand in de geschiedenis der Nederlandsche letteren onsterfelijk maakte.
De familie Beets was talrijk. De dichter, die van „negen"
kinderen sprak, telde een schoonzoon en eene schoondochter
med. De moeder dier zeven eigen kinderen, Maria Eli z abeth
de Waal Ma le fij t, het toonbeeld eener trouwe, degelijke, kloeke
en ijverige Hollandsche moeder, had veel op met haar oudsten,
blonden jongen. Hij loonde het haar met de vurigste wederliefde.
Van zijne geboortestad sprekende, getuigt zijn goed kinderhart:
„Daar heb ik geheel genoten,
„Wat voor 't vaak ondankbaar kind
„In het hart ligt opgesloten
„Van een moeder, die het mint .. ." 2)
1)
„A an een Huisvade r." Di ch twerke n. Tweede druk, kl. 8°, 1878;
II deel, bl. 274.
2) „Haarlem." Dichtwerken, III, 159.
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Toen in latere jaren (1853) het doodsuur dier beminde moeder
scheen te zullen slaan, klonk de aandoenlijke juichtoon van den
geschokten zoon, wijl er nog uitstel van het laatste afscheid was
gekomen :
„Op eens wat ominekeer ! Het rijtuig, 1) weggereden,
„Haalt vrienden, zusters af, bestemd u voor te gaan,
„Uw diepbedroefde kring omhelst u wel te vreden;
„Gij glimlacht, maar met ernst, eu — houdt het reiskleed aan." 2)

Zij overleed (1855), veertien jaar v66r haar echtgenoot, schoon
zeven jaar jonger dan deze.
In de familie Beets waren de beide oudste kinderen innig
aan elkander gehecht. N i co 1 a a s koos zijne twee jaren oudere
zuster Do r o th e a Petr on ella tot zijne vertrouwde, en noemde
haar in zijne gedichten Serena. Reeds op 21-jarigen leeftijd
prijst hij hunne gelukkige jeugd in jubelende verzen :
„De lath zweeft om op ons gelaat —
„Hij, lieflijke eigendom der jeugd, —
„En als ons oog in tranen staat,
„Gewis die tranen zijn van vreugd !

„Wij sluimren zoet en heerlijk. — 0 !
„Wij droomen lieflijk, gij en ik ;
„Ach bleef het immer, immer zoo
„Als in dit kostelijk oogenblik !" 3)

Zijn eerst oorspronkelijk episch gedicht: „Jos e" droeg hij aan
Serena :op. Duidelijk blijkt het, dat zij niet alleen de vertrouwelinge van zijn hart, maar ook die zijner Muze was.
„Gij hebt de vonk der heilge poezy
„In 't kinderhart van d' aanvang af zien gloren ;
„Gij zaagt den gloed, gij ziet de vlam in mij,
„En 't is u zoet mijn zangen aan te hooren !"

Zoo getuigt de dichter in de opdracht van zijn „J o s e." Zoo
bleef hij getuigen bij menigen jaardag van Dor o th e a, (13
1) De „zwarte koets", door de G e n e s t e t in het „H a a n t j e van den
Toren" genoemd.
2) „Aan mijne Moeder." Dichtwerken, III, 92.
3) „Aan Serena." Dichtwerken. I, 33.
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April), later de echtgenoote van den Haarlemschen uitgever
Bohn, die zelf, en wiens erven later, zoo menig kunstwerk van
zijn genialen zwager voor de Nederlandsche lezers toegankelijk
zouden maken. Voortdurend blijft de dichter aan zijne zuster
gedenken. Toen hij in December 1864 te Haarlem eene voordracht over Walter Scott hield, herinnerde hij aan zijne
ontslapen vrienden en oak aan zijne „lieve zuster," toen reeds
verscheiden, de weldadige herinnering achterlatend aan haar
„hart vol gevoel," „hare ziel vol geest," „haar oog vol opmerking," „tot vertelster geboren." 1)
Mevrouw Bohn had in 1861 een geestig en onderhoudend
boek: „Onze Buurt door een Ongenoemde" in het licht
gezonden. Zij, die het gelezen hebben, zullen niet aarzelen de
lofspraak, de aandoenlijke gedachtenis-rede van haar beminden
broeder, bij den tweeden druk, ( [871) te beamen. 2) Zij zullen
daarbij begrijpen, welk een invloed zulk eene zuster op zulk een
broeder moest oefenen. Die invloed deed zich het meest gevoelen
in beider blijde jeugd. Vooral, toen bij den jongeling het leven
van geest en gemoed begon. De zuster ving elken juichtoon,
elke klacht van de lippen haars broeders op. Als „vertrouwde
van zijn hart" kende zij al zijne geheimen. Scheen „een booze
geest van wrevel" hem soms te bekruipen, hij stortte zijn leed
uit voor de goede genius zijner jeugd, die hem op nieuw ontvankelijk maakte voor de zoetheid des levens. Met een hart vol
van dankbaarheid roept hij S e r en a toe :
„Gij hebt mijn kunst steeds naar mijn zucht geschat,
„Den broeder in den dichter lief gehad,
„En daarom is geen klank zijn Tier ontkomen,
„Geen enk'le toon ooit door zijn mond geslaakt,
„Of allereerst is hij door u vernomen
„En aan de ziel vertrouwd, die voor de zijne blaakt." 3)

In het deftige Haarlem met zijne heerlijke omstreken genoot
de jonge, levenslustige Nicolaas dagen van louter weelde. In
de bosschen, in de open velden, „aan den voet van 't ruige
duin," op den Blinkert, overal zwierf hij naar hartelust, om de
braambes in verborgen schuilhoeken te ontdekken ; om „gansche
1)
2)
3)

„V erscheiden h e d e n." (2e druk) I, 339.
3de druk. Haarlem. Erven F. Bohn, 1882.
Opdracht van „J o s e." Dichtwerke n. I, 190.

298

NICOLAAS BEETS.

scharen (van) vlinders en kevers" te verschalken; om heel de
Haarlemsche duinflora voor zijn „gapend plantboek" bijeen te
lezen. Daar luisterde hij naar de stem der natuur. De liederen
van den nachtegaal en van den wilden torte], het „gesuis der
avondwinden," de eerste tolken der lente, de gele „bloeisels" van
wilg en hazelaar — schonken stof tot droomen en dichten. Hij
woonde de wisseling der jaargetijden bij, als hij door den Hout
of de duinstreek dwaalde, en het trotsche schouwspel van Hollands natuur aan de zeekust bij najaars- of wintertijd deed in
zijn borst de „spranken van een geheiligd vuur" ontvonken : —
„Heeft het leven in (zijn) boezem
„Deels verdubbeld, deels gewekt,
„Als een vroege amandelbloesem,
,,Dien het zonlicht opentrekt." 1)

Zoo klonk het eerst zijn „kinderlofzang", zoo had hij eene
muziek in zijn hart ontdekt, die tot duizend liederen gezongen
of verzwegen, aanleiding gaf.
Nicolaas Beet s bezocht van zijn vijfde tot zijn tiende jaar
de lagere school van P. J. P r i n s e n, den grooten man van het
verbeterd lager onderwijs in het tijdvak 1819 tot 1824. Wie
heeft de tabellen der klinkers en medeklinkers niet gekend : —
„met de spa-a !" Zij zijn uitgevonden door den verdienstelijken
Prin se n, wiens leerwijze door Hildebrand in de „Camera
0 b s c u r a" te pas gebracht en door L eon W o c q u i e r sierlijk
vertaald is met ... „la d o c t r i n e des Princes". Meester
Prins en moge in later jaren met zijne lange, grijze poeierjas,
zijne pet en zijn sleutelbos, rammelend als zijne handen in de
diepe zakken afdaalden, menig schuw schoolkind hebben verschrikt, zijn leerling N i c o 1 a a s B e e t s is veel aan hem verplicht.
Deze toch gaf later bij herhaling te kennen, dat hij op de Haarlemsche lagere school goed Nederlandsch proza had leeren schrijyen, en dat hij nimtner de lessen en wenken, daar ontvangen,
vergeten zou — inzonderheid ten opzichte eener goede, heldere
en beknopte uitdrukking der gedachte.
Na de lagere school bezocht N i cola as Beet s gedurende zijn
elfde en twaalfde jaar de zoogenaamde Fransche school van
L. K o n i n g, daarna de Latijnsche, toen onder het bestuur van
den Rector V e n h u y z e n P e e r 1 k amp, broeder van Professor
1) „Haarlem." Dichtwerken. III, 161.
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H o fm an Pee rlk a m p. De eerste lessen in de classieke talen
ontving de knaap van Dr. P. E p k em a, den later roemrijk
bekenden privaat•docent in de hoofdstad. Vooral aan Epk em a
gevoelde hij zich verplicht door de helderheid en bondigheid
van het genoten taal-onderwijs. Nog aan twee leeraren uit dit
tijdvak hechtte hij zich : aan H en d r ik Polman, onderwijzer
in de bijbelsche geschiedenis, en aan Nicolaas An slij n Nz.
De eerste gaf tweemaal in de week les op de school van Prinse n, en ook op die van Koning; de tweede strekte hem vijf
jaren lang tot privaat-onderwijzer in de natuurlijke Historie en
in de Plantenkunde.
Toen hij in 1839 zijn „R ij m bij b el" uitgaf, droeg hij lien
op aan „Hendrik Polma n, Onderwijzer in de Godsdienst te
Haarlem, als een klein bewijs van een groot gevoel van achting
en verplichting." Bij den derden druk dezer verzen in de „Dic htwerk en" r) schreef hij (Maart 1864): „Onder de onderwijzers
„mijner jeugd zijn er drie geweest, waaraan ik mij boven anderen
„uitermate verplicht blijf gevoelen. De eerste was de vermaarde
„P. J. Prinsen, bij wien ik van mijn vijfde tot mijn tiende
„jaar heb schoolgegaan, maar wiens afdoende wenken voor
„logisch taalgebruik en juistheid van uitdrukking mij levenslang
„zijn bijgebleven. De derde, Dr. P. Epk e m a, mijn eerste leer„meester in de oude talen, wiens opwekkenden, ontdekkenden,
„aanvurenden invloed ik, bij het herdenken, nog gevoel. Maar
„de tweede van dit drietal, die Hendrik P olm a n, die op de
„school van Prinsen tweemaal 's weeks de Bijbelsche Geschie„denis verhalen kwam, op een toon en wijze, die ze in alle
„bijzonderheden voor goed in hart en geheugen prentte; man
„van buitengewone begaafdheid en genialiteit, wiens nagedachtenis
„het mij een waar genoegen is bier nogmaals te eeren, gelijk
„het mij, in 1841, plicht der dankbaarheid geweest is, met eenige
„oude schoolgenooten, een gedenksteen neder te leggen op zijn
„nederig graf” 2).
Niet minder eerde hij de nagedachtenis van „Meester” A n slij n, den schrij ver der welbekende kinderboekjes: „D e brave
Hendrik" en „De arme Jacob." Beets schreef (18 Septem1) Voor nadere bijzonderheden aangaande deze en later te vermelden nitgaven raadplege men de „L ij st der Werke n" van Nicolaas Beets, aan
het slot dezer levensbeschrij ving geplaatst.
2) Dichtwerken. II, 172.
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ber 1838) eene lofrede op den uitmuntenden man, die onder
harden strijd zich zelven vormde tot een voortreffelijk leeraar
in de natuurlijke Historie en de Botanie, die werken leverde
over de Nederlandsche Flora en de Nederlandsche Fauna, uitblinkend naar het standpunt dier wetenschappen in zijne dagen,
maar toch als een nederig onderwijzer aan eene stads-armenschool
te Amsterdam en te Haarlem, later als huisonderwijzer in de
laatste stall, een kommervol leven sleet. „Hij is in de schaduw
„gebleven" — zegt zijn dankbare lofredenaar — „in de schaduw
„der scholen en der kinderkamers, hij is onder kinderen oud
„geworden en onder kinderen gestorven . . . Nog zie ik den be„daarden man het huis mijns vaders binnenstappen ; nog zie ik
„zijn eenvoudige, zachtzinnige manieren ; zijn ernst bij de beris„ping, zijn gematigdheid in de goedkeuring; altijd denzelfde,
„altijd gelijkmoedig, en in dien zekeren plooi, die hem, hoe
„bemind, toch ontzien deed worden, — geheel den A n s 1 ij n
„van „De Brave Hendrik” en „De Brave Maria” ; beminnelijk,
„achtenswaardig, braaf, vroom" 1).
Toen deze leeraar (22 September 1838) naar zijne laatste rustplaats op het kerkhof onder Alkmaar gebracht werd, vertegenwoordigde N i c olaas Bee ts zijne ontelbare leerlingen bij de
plechtigheid. De schim van „Meester" An s l ij n mocht tevreden
zijn ! Door dus den eenvoudigen man te eeren, eerde de dankbare
leerling niet minder zich zelven.
Op de school bij Prinsen en op de Latijnsche vond hij
onder zijne medeleerlingen trouwe makkers, die in later leven
zijne vrienden bleven. Hij vond er J. C. Hacke 2). G. E.
Voorhelm Schneevoogt 3), John Ingram Lockhart en
A n t o i n e Testa. Het is overbodig te zeggen, wie de beide
eersten zijn geworden ; van de beide laatsten gelde het volgende.
Er woonde te Haarlem (182o-183o) eene Engelsche familie
Lockhart op Koningsstein buiten de Eendjespoort. Een zoon
van dit gezin werd de vertrouwde vriend van N i c o 1 a a s Beet s.
Zoo kwam hij dagelijks bij de Engelsche vrienden aan huis, en
1) „Sparsa. Verzameling van verstrooide Opstellen" .. Amsterdam, W. H. Kirberge r. 1882, bl. 19.
2) Later door zijn huwelijk heer V a n M ij n d e n geworden; bekende vertolker van D a n t e, overleden 8 Januari 1873.
3) Later hoogleeraar in de Medicijnen te Amsterdam en mede-redacteur
van „d e (n) G i d s."
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begon hij zich gemakkelijk in het Engelsch te bewegen en met
groot behagen Engelsch te lezen. Deze vriendschap oefende een
beslissenden invloed op zijne vroegste letterkundige ontwikkeling.
Nicolaas en John lazen Walter Scott, lazen Byron, lazen
vooral Sterne, wiens „Sentimental Journey" de eerste bijna
geheel van buiten kende.
De vurigste liefde van beide vrienden was voor de epische
gedichten van Scott. Nicolaas Beets heeft die liefde nooit
verzaakt in heel zijn volgend leven. Weidra evenwel zou Scott
voor korte pooze onttroond worden door Byron, voor wiens
overweldigende genialiteit beide vrienden het hoofd bogen. In
elk geval werd de letterkundige richting van zijn geest geheel
Engelsch, was hij reeds van zijn i3 de tot zijn 17 de jaar een vurig
aanhanger der Engelsche Romantiek. Wat die Romantiek bedoelde,
hoe ze in oils vaderland gevierd werd door smaakvolle geesten,
die de voorschriften der oude school moede waren, en hoe ze,
na 1830, eindelijk eene algemeene omwenteling in de wereld der
Neder]andsche Letteren te weeg bracht, werd reeds vroeger door
mij aangestipt. I) Reeds waren de jongelingen, die de Haarlemsche
Latijnsche school in de jaren 1827 tot 1831 bezochten, door
den nieuwen geest aangegrepen. Zij vormden een „Letterlievend
Genootschap" onder het patronaat van den classieken Dr. Epk e m a, die somtijds de vergaderingen bijwoonde. Hack e,
S c h n e e v o o g t en Beets hielden er verhandelingen, de laatste
kwam reeds met verzen, vertalingen van V er g i l i u s en H or at i u s, voor den dag. . . .
Voordat er hier van verzen kan gesproken worden, client nog
even gewezen op Antoine Test a. Reeds in den eersten druk
der „Camera Obscur a" van 1839 las men een opstel : „V erre
V r i e n d e n." „A n t o i n e van Constantinopel," daar vermeld,
was de oude vriend der Latijnsche school, Antoine Testa,
die niet naar de universiteit, maar naar Turkije vertrok, toen
zijne vrienden hunne hoogere studien begonnen. Na vijf jaren
kwam hij terug. In dien tusschentijd had hij niet slechts de Levant,
maar half Europa doorreisd en doorkropen, en was nieuwsgierig
te zien, wat er van zijn vriend Beets geworden was. De lezers van
de „Cam era" weten het sedert jaren, hoe hij eensklaps voor
zijn vriend verscheen, „een geheel ander en toch dezelfde."
1) Zie boven: „Inleiding. Invloed van Engeland", bl. 8-18.
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II.
Dat Serena bij Naar broeder den dichterlijken aanleg ontdekte, dat zij met zorgende liefde de vonk aanblies, en zich later
koesterde bij den gloed, die allengs het hart van den veelbelovenden jonkman deed Waken, is vermeld. Zijn eerste vers, dat
het licht zag, was geschreven bij den dood van mevrouw B i 1derdijk-Sc hweickhardt, en werd door Immerzeel, dien
koning onder de almanak-redacteurs, in zijn Muze n-A 1 m a n a k
voor 1831 geplaatst. Het is duidelijk, dat de zeventienjarige
jongeling een grooten eerbied koestert voor den nog levenden
B i 1 d e r d ij k, door hem met den titel : „Homeer van Nederland"
begroet, en dat hij de dichterlijke taal der oude, stervende,
classieke school uitmuntend verstond. Des te verrassender is het
vers : „Het Maar t sch vioo 1 tj e," ook van 1831, maar reeds
geheel in dien lieflijk eenvoudigen, hartelijken won, waarvan de
dichter Beets naderhand het benijdenswaardige geheim zal bezitten. Vertalingen uit het Engelsch wijzen op den invloed van
zijn vriend Lockhart. De onbedwingbre lust tot vertalen in
verzen wordt gestaag met klimmende vaardigheid geboet. Desniettemin is de achttienjarige dichter volkomen zeker van zijn
doel, in 1832 reeds uitgesproken :
„frees de gansche wereld mij :
„ „Schittrend is zijn poezy !
„Heerlijk vloeien zijn gezangen !"
,,'t Waar mij eers en lofs te min,
„Dezen wil ik slechts erlangen :
„Heel zijn harte klopt er in." 1)

De liefde van Walter Scot t, zij ne eerste en laatste, had hem
aangevuurd een opstel in proza : „P r o e v e van H u 1 d e a a n
Sir Walter S c o tt" te schrijven ; het stuk verscheen in het
„Let ter liev end Maand schrift" (1832). Groot was de invloed
van den edelen Schotschen romanschrijver, die juist tot „droefenis der braefste sielen," — als Vondel zou zeggen — onder
den vrijwillig zich opgelegden last van onafgebroken arbeid zonder
verpoozing den laatsten adem uitblies. 2) Jacob van Lennep
1)
2)

Dichtwerken, I, 11.
Zie boven, „Jacob vsn enne p", bl. 152-154.

NICOLA AS BEETS.

303

had Beets hierin den weg gewezen. „De Nederlandsche
L egende n" verschenen van 1828 tot 1832. „Misschien ware
„ik in het spoor van Walter Scott getreden," — zegt Beets 1) —
„als V a n L e n n e p mij daarin niet met eere was voor geweest,
„en indien Byron mij niet van hem had afgetrokken".
Vooraf echter verzamelde hij nog zijne „P roev en uit d e
dichterlijke werken van Walter Scott," die, even als zijn
proza-opstel, zonder naam van den auteur verschenen. West erm an plaatste ze (183 4) in het 4de stukje zijner „V erz a m eling
van voortbrengselen van uitheemsche Vernuften."
De meesten waren aan „The Lay of the last minstrel" of
aan „R okeby" ontleend 2). Terwijl de jonge dichter, hoewel
nog altijd naamloos, zich begon te openbaren, had er met hem
iets zeer gewichtigs plaats gegrepen. Hij had de Latijnsche
school na een eervol lustrum van welgeslaagde studien verlaten
(1832). Het plan was aanvankelijk, dat hij het yak en het bedrijf zijns vaders zou uitoefenen. Ook bier bleek het weder, dat
de roeping van den jongeling elders lag. De wensch zijns harten
was te studeeren in de godgeleerdheid, waartoe het dan ook
heeft mogen komen, zoodat hij des daags v66r zijn 19 den verjaardag (12 September 1833) in het album der Leidsche Hoogeschool als student in de theologie werd ingeschreven.
Beets was in zeker opzicht reeds een verdienstelijk letterkundige, toen hij als student zijne kamers op de Beestenmarkt
betrok. De vrienden, die hij te Leiden ontmoette, zagen terstond
het buitengewone in hem. Hij zelf bevestigt dit met de blijmoedige
en ongekunstelde kalmte, die zijn rijperen leeftijd kenmerkt, toen
hij van zijn studententijd getuigde (1872):
„Naar Leiden trekt het harte
der oefengrage jeugi;
Een stall is 't van geleerdheid
en rijke jongelingsvreugd
'k Weet niet wie 't meest mij dienden,
hiijn meesters of mijn vrienden,
Wel, dat mij beider leering
en beider liefde heugt. 3)"

1)
2)
3)

Dichtwerken, I, 41.
Zie boven, t. a. pl. bl. 152, Noot 2.
Dichtwerken, III, 401.
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Toen N i co laas B e et s groen liep, werd hij in die hoedanigheid ontboden bij den candidaat in de theologie G e r r i t v an
d e Linde, die hem een groenvers liet maken op Bilderdijk,
en hem daartoe zestien paar rijmwoorden voorschreef. Het groenvers slaagde zoo wel, dat de aanstaande „Sch o o 1 m e e s t e r" het
als eene bijzonderheid aan Jacob van L e n n e p toonde I).
Maar alras werd de jonge dichter uit dit inferno bevrijd, en
kwamen de flinkste en knapste jongelieden, over wie weldra, hem
met hartelijkheid te gemoet. Meesters en vrienden dienden hem
beiden gelijkelijk; de meesters mogen hier voorgaan.
De destijds en nog lang daarna in zwang zijnde twee-jarige
leertijd v6Or het propaedeutisch examen bracht hem op de collegiebanken van de G e 1 d e r, die Mathesis, van Peer 1 k a m p,
die Latijn en Geschiedenis, van Bak e, die Grieksch, van Van
der Pa lm, die Hebreeuwsch en Antiquiteiten, van H a m ak er,
die eveneens Hebreeuwsch, van Si e g e n b e e k, die Nederlandsch,
en van N i e u wen h u i s, die Logica onderwees. Van de lessen
der beide laatste hoogleeraren maakte de student B e e t s weinig
gebruik, een verzuim, waaraan velen zijner tijdgenooten zich met
hem schuldig kenden. Daar H a m a k e r met Van der Palm
om het an(lere jaar de Hebreeuwsche taalwetenschap behandelde
koos hij Van der Palm, en hoorde hij H a m a k e r alleen, toen
deze in het groot auditorium zijne voorlezingen „Over het nut
en de belangrijkheid der grammatische vergelijking van het
Grieksch, het Latijn en de Germaansche tongvallen met het
Sanskrit" hield.
De goede Genius, die tot op heden (19oI) zijn leven met een
glans van geluk omstraalde, bracht hem te Leiden in de gastvrije
1) Mij heugt het nog als de dag van gisteren, hoe ik, in 1854 te Utrecht
„groen-loopende", met een medegroen uit het achtbare geslacht der V a n
W e e d e 's van I) ij k v e 1 d gedwongen werd een groenvers op te dreunen. Mijn
lotgenoot begon :
„Zou ik voor het groen-zijn vreezen,
Dat mij voor een tijd 't pleizier
„Om oprecht student te wezen,
Nog onthoudt ; zoo blijft mij hier
Toch de hoop nog niet begeven,
Eenmaal als student te leven."
„Dat heb-jij niet gemaakt!" — schreeuwden de plagers. — „Van wien is dat
vers ?" — „Van Domin6 Beets !" — antwoordde het slachtoffer.
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woning van den hoogleeraar Van der Pa lm. Aanleiding gaf
de dichterlijke arbeid van den jongeling. Was hij te Haarlem
nog schijnbaar aan Walter Scott getrouw, Lord Byron had
reeds lang zijn hoofd en gemoed vervuld. Toen Nicola as
B e e t s tien j aren telde (i 824), klonk de mare van B y r on's
tragischen flood door Europa I). Zijn geheel leven door had
deze de beschaafde wereld in spanning gehouden. Zijne genialiteit evenaarde de zonderlinge hartstochtelijkheid van zijn karakter.
Het bruisende bloed van het geslacht der B y r on s, die er zich
op plachten te beroemen, dat zij van Noorweegsche Vikings
afstamden, vereenigde zich in lien laatsten zoon met een geheel
ongemeen genie. Grievende teleurstellingen, zijne versmade liefde
voor Miss Mary C ha worth, de schampere spot, waarmee zijne
eerste verzen ontvangen werden, zijn rampzalig huwelijk met
Miss Anna I s a b e Ila Milbanke, aan wie hij gekoppeld werd
door de bemoeizucht van Lady Melbourne, de domme onverdraagzaamheid der bevooroordeelde menigte — dit alles roofde
hem elke kalme levensvreugd, dit alles zweepte hem op tot bittere
onstuimigheid, tot gadelooze woede, tot luidruchtige uitspattingen
en tot onsterfelijke zangen.
Terwijl in Engeland de grootsten onder de grooten, W a 1 t e r
Scott en Thomas Moore, hem door hunne bewondering
ruimschoots vergoedden, wat door talrijke beleedigde middelmatigheid tegen hem was misdreven, klonk op het vasteland
van Europa maar eene stem over zijne verzen. Zijn naam werd
tot op heden door alle beschaafde volken met geestdrift gevierd.
Goethe, Chdteaubriand, Lamartine, Macaulay, Villemain, T a in e; onder de Duitsche geleerden van later tijd Dr.
Karl Elze, Dr. Felix Eberty, en Dr. Eduard Engel; onder
de Denen G e o r g B r a n d e s; onder de Nederlanders B u sk en
H uet, alien verkondigen om strijd zijn lof. 2) „Gedurende een
1) Zie boven, „Invloed van Engeland", bl. 10.
2) Het aantal der geleerden, die over Byron schreven, is groot. Thomas
Moore begon met „The Life and the Prosa Works of Lord Byron
including his Letters and Journals with notices of his life," (London, 1833);
Engelschen, die Moore's voorbeeld volgden, en een Leven van Byron
schreven, zijn L ak e (1827), Gal t (1837) en Armstrong (1846). L eigh
Hunt schreef een niet te vertrouwen boek : „L o r d Byron and some of
his Contemporatie s" (London, 1828); Dalla s, groot vriend en neef van
Byron, gaf iets beters in „Recollections of Lord Byron" (London,
1814); voorts: Gordon, „Life and genius of Lord Byron" (London,
20
TEN BRINK N.-N Letteren. I.
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zekeren tijd" — schrijft Beets in December 1848 — „geen
„naam beroemder, geen poezie meer geprezen, geen karakter
„meer algemeen bekend dan de naam, de poezie en het karakter
„van Noel Gordon, Lord Byron, den tijdgenoot van Na p o1 e o n, en den N a p ol e o n I) op dichterlijk gebied, wien de
overwinning der wereld scheen toe te komen" 2).
Bijna alle Nederlandsche dichters van naam beproefden Lord
Byron te vertalen. 3)
Bij zooveel belangstelling bleef Ni colaas Beets niet achter.
Hij had te Haarlem, en in zijn eerste studiejaar (1833-1834)
te Leiden, kleine gedichten van Byron vertaald, die in W e sterma n's „V er zamelin g" (1834, derde stuk) het licht hadden
gezien. Hij had er nog meer klaar. Hij had „T he Prisoner
o f C hill on" en „M a zepp a" bewerkt, hij zou er weldra mee
voor den dag komen, maar koesterde nog stouter plannen. Hij wilde
iets oorspronkelijks in den geest van Byron schrijven, en stelde
in het voorjaar van 1834 te Leiden zijn dichterlijk verhaal
„J o s e" op. De dichter-uitgever I m m e r z e e 1 ontfermde er zich
over, en hoewel het naamloos uitkwam, begon men toch eindelijk den naam van den dichter te fluisteren. „J o s e, e en
S p a a n s c h v er ha al", was door en door Byroniaansch, maar
bleef toch ver beneden het model. De held J os e was antlers
geheimzinnig genoeg. In dit opzicht had deze niets aan H a rol d,
Conrad, Lar a, Manfred of Cain te verwijten, maar er
1824); Isabella Albrizzi, „Ritratti", (waarin een opstel over Byron,
Piza, 1826;) Teresa Guiccioli, „My Recollections of Lord Byron"
(London, 1869); vooral Jeaffreson, ,,The real Lord Byron. New
views on the Poe t's L i fe" (London, 1883, een zeer belangrijk boek);
Nichol „Byron" in „English Men of letters" (London, 1880); daarenboven nog: De Salvo, ,Lord Byron en Italie et en Grêce"(1825);
Gamba, „Narrative of Lord Byron's last Journey to Greece"
(London, 1825) ; Parry, ,,The last days of Lord Byron" (London 1828);
Trelawney, ,Recollection of the last days of Lord Byron"
(London, 1858); Brydges, ,Letters on the character of Lord Byron"
(London, 1824); Lady Blessington, ,Conversations with Lord Byron" (London, 1834); en Kennedy „Conversations on Religion of
Lord Byron" (London, 1830).
1) Daar de namen van Noel Byron, Napoleon Buonaparte en
Nicolaas Beets met N. B. aanvangen, sprak de hekelrijmer van „Qu o s
E g o" in 1843 van een „N.-B.-driemanschap", maar twijfel is geoorloofd of
dit geschiedde .... pour le bon motif!"
2) Dichtwerken, I. 172.
3) Zie boven: ,,Invloed van England", bl. 14, 15.
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kleefde aan die geheimzinnigheid jets naiefs. Men hoorde alleen
maar, dat Jose een Spaansch edelman was, die wraak had te
nemen op een groot aantal Spaansche verraders ; dat hij bloed
vergoten had, en dat een teederbeminde Florin de aan een
mededinger zou worden uitgehuwelijkt , men vond Jose aan den
Ebro — en dit alleen voor de m is e-en-scên e — op nieuwe
wraak peinzend, gelukkig tegengehouden door dezelfde F 1 or in d e,
die hem trotiw bleef, maar te zijner verzoening met den Hemel
zijn zwaard eischt, 't welk hij weigert te geven, waarop beiden
van hartzeer sterven.
Hoe weinig wegsleepend deze inhoud zij, het gedicht verried
op elke bladzijde een voortreffelijken aanleg. Enkele regelen
waren zeer goed geslaagd , men proefde er den dichter uit. Maar
de critiek spaarde den ongenoemde niet. De „V a d e r 1 a n d s c he
Letter o efe ning en", in hare opgeblazenheid, wilde niets van
hem weten. De „Letter b o de" voorspelde bij monde van
Xanthos (Jacob G e el), „dat de dichter zelf eens met medelijden op die fantasmagorie van zijne jeugd zou neerzien." In
„de Muzen" (1834) mengde de student Bakhuizen van den
B r in k „lof met berisping, aanmoediging met waarschuwing en
goeden raad." Dit alles belette niet, dat de hoogleeraar V an
der Palm het werk van den jongen student met ingenomenheid
las, en dat hij aan den ouderen theoloog H a s e b r o e k verzocht
dien jonkman eens bij hem aan huis te brengen. Zoo kwam
B e ets bij Van der Pal m, zoo vond de eerste den vaderlijken
vriend, dien hij later in eene voortreffelijke levensbeschrijving
(1842) zou gedenken. Doch reeds vroeger bleek, wat professor
Van der Palm voor den student Beets geweest was. In de
voorrede der dissertatie van dezen laatste (1839) sprak de jonge
doctor met geestdrift over den man, die hem vier jaren lang
met de gulste gastvrijheid ontvangen en tot zijn huiselijken kring
toegelaten, die hem voortdurend met buitengewone genegenheid
begunstigd had, die daarom door hem niet alleen als een dierbaar
leermeester, maar ook als een liefhebbend vader werd vereerd. 1)
1) Men vergelijke de „Praefatio" van Beets' Disserta tie (zie „W e rk en van N i c. Beet s" (1839) aan 't slot van dit opstel), waarin hij van
Van der Palm getuigt : „Tu me, disciplina tua eruditum, per quadriennium,
ad domesticam tuam consuetudinem et familiaritatem admisisti ; to me peculiari
favore et caritate complexus es . . .. ita ut non tam magistrum discipulus, quam
filius patrem, te cultu et veneratione prosequerer."
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Later zal het blijken, dat deze woorden geene eenvoudige
beleefdheidsbetuigingen inhielden. Intusschen genoot de jonge
student de vriendschap van den smaakvollen professor Van
A s s e n, een rechtsgeleerde, die proza schreef als een kunstenaar
van den eersten rang; kwam hij weldra in aanraking met Jacob
Gee', sedert 1828 bibliothecaris met den titel van hoogleeraar
to Leiden, mocht hij ook voor de studeerende jongelingschap
van 183o tot 185o een buitengewoon professoraat vervuld hebben — het professoraat in den goeden letterkundigen srnaak, in
de lettergeschiedenis van classieke en moderne volken, in de
nog weinig beoefende wijsbegeerte van het Schoone, de Aesthetiek.
G eel vereenigde grondige kennis der Ouden met een helder
inzicht omtrent de verdiensten der Nieuweren ; hij had de Grieken
innig lief, en beval zijne vrienden onder de studenten Walter
Scott aan. Hij was bovenal een meester in den Nederlandschen
prozastijl, welken hij door zijn schitterend voorbeeld verloste uit
den staat van slavernij, uit het tijdperk van vernedering, toen
„Deszelfs" den schepter zwaaide en „Zulks" eerste minister was.
Gedurende zijne studien in de theologie (1835-1839) volgde
Beets de lessen van Clarisse, Van Hengel en Kist; onder
den eerste deed hij zijn eerste „voorstel", de tweede liet hem
toe tot zijn homiletisch privatissimum, de laatste was zijn promotor.
Onder de Leidsche studenten won hij in alle kringen vrienden.
Allereerst mag hier genoemd worden zijn neef, later ook zijn
zwager A b r a h a m Scholl van E g m o n d, wiens naam den
lezers der „Camera Obscur a" niet onbekend kan zijn. In de
„Narede en Opdracht aan een vriend" .noemt hij zijn neef „zijn
oudsten academievriend." Inderdaad was Scholl van Egmond
reeds in 1835 in de medicijnen gepromoveerd. Innig bleef deze
steeds aan zijn jongeren academiebroeder gehecht. Wie herinnert
zich niet het weemoedig „Laatste bijvoegsel" tot de zevende
uitgaaf der „Camera 0 bscur a," als Hildebrand onder het
storten van vele tranen uitroept: „Vriend mijner vroegste jaren,
het gansche leven door steeds meer mijn vriend! Vriend en
Broeder!! Gij zijt mij van het hart gescheurd. Het graf is tusschen ons." De door duizenden Nederlanders geliefde arts was
in 1871 op een-en-zestig-jarigen leeftijd overleden.
Tot Beets' beste vrienden behoorden Has ebr o ek, B. Ge win,
Kneppelhout, Beijnen, en, Van der Palm's kleinzoon,
F o r e e s t. Hij vertrok, na een jaar op de Beestenmarkt kamers
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te hebben bewoond (1833-34), naar de Breestraat, waar hij
B e ij n e n tot contubernaal had, zoolang de studien van dezen
laatste duurden. B e ij n e n en de vier andere intiemen waren met
den dichter van „J o s e" leden der Rederijkerskamer, I) tot welke
daarenboven nog de studenten J. B. M o 1 e w at e r, Samuel v an
Vollenhoven, Wintgens en later ook Dozy behoorden. In
dezen studentenkring vormden zich de mannen, die na 1837
aan het hoofd der nieuwe letterkundige school zouden staan,
die spijt eenige spijtigheden van den splinternieuwen „G i d s"
en trots enkele ondeugendheden van „B r a g a" (1841-43), zich
in dien eervollen rang tot heden handhaafden.
Tot Beets' overige bekenden mag nog zijn oude Haarlemsche schoolvriend Voor helm Schneevoo gt, mogen nog
Pluygers, Brill, Bakhuizen van den Brink en C.J.Viotta
gerekend worden. Deze laatste begon al vroeg muziek te schrijven
bij de verzen van zijn vriend. Viott a's eerste compositie verscheen in den Leidschen Studenten-Almanak voor 1837 bij een
lied van Walter Scott, „'t Vio o ltj e," vertolkt door Beets.
Later doet zich dat heugelijk verschijnsel bij herhaling voor. Nog
een ander verschijnsel volgde uit den drang der omstandigheden
als rechtvaardig en noodzakelijk. Beets werd redacteur van den
Studenten-Almanak. Tot mederedacteurs had hij H a s e b r o e k,
Gewin, Beijnen. Van de Spiegel, H. Vollenhoven en
W. van Rees em a. Dat zijn beste vrienden in hem den dichter
van aanleg en beloften eerden, sprak toen van zelf. Maar, dat
zij hem tevens tot redacteur van den almanak kozen, volgde
uit zijne hoogst merkwaardige letterkundige werkzaamheid
als student.
Daar men in Februari 1835 een lustrum-feest te Leiden te
vieren had, zouden de studenten eene maskerade houden, voorstellende den intocht van Ferdinand en Isabella te Grenada
(1492) na de overwinning op de Mooren onder Boabdil. Omdat
onze dichter de in zulke dagen op alle studentenlippen bestorven
vraag : „Doe-je ook med aan de maskerade?" om „afdoende
redenen" met „Neen!" moest beantwoorden, wilde hij als zanger
van het feest op zijne wijze van de partij zijn. Hij leefde destijds
geheel in Byron, en koos nu de vroolijke, betooverende maat
van „B eppo" en „Don Juan," de schalke, buigzame, weg1) Lie boven: „Joh. Petr. Hasebroek" bi. 268.
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sleepende ottava rim a, om den luister der maskerade te bezingen.
Schoon zonder naam weinige dagen na het feest verschenen,
wist men toch weldra wie de geestige dichter van „d e Ma sk era d e" was. Dat het stuk opgang maakte, behoeft niet gezegd
te worden. Het won ieder studentenhart der Leidsche Alm a
Mater, ware het alleen om deze stanza, gewijd aan de sleutelstad :
„O, 'k acht de stad der hupsche Leidenaren,
Zoo als zij door haar singels ligt omvat,
En door 't cordon van nijvre hengelaren.
Zij zijn terecht op d' eer der Breestraat prat;
'k Heb vaak met lust hun dierbren Rijn bevaren ;
Schoon 'k zeggen moet, dat 'k diar steeds tegenhad,
Dat zij dien stroom, in 't statig zeewaartstreven,
Den schurkennaam van Galgewater geven."

Bij het herlezen dezer verzen schijnt thans het oordeel van
Ge el in den „Letter bode (1835) wel wat heel streng. De
keurige censor hield den onbekende voor nog „jong en onervaren,"
maar hoopte, dat hij eens „een echt Dichter" worden zou . . . .
Die hoop is niet beschaamd, mocht men ook wenschen, dat zij
wat warmer en guller ware uitgesproken.
Nog in hetzelfde jaar (Augustus 1835) zagen zijne in 1833
en 1834 bewerkte vertalingen van Byron's „Prisoner of C hil1 o n" en „Ma zeppa" het licht met eene opdracht aan zijn
Haarlemschen vriend John Ingram Lockhart ... in het
Engelsch. De keus der gedichten teekent de zedige voorzichtigheid van den theoloog in s p e, maar de bewerking den kunstenaar van den eersten rang, die den gloed en de buigzaamheid
van Byron in Nederlandsche jambische verzen poogt nabij te
komen. En daarenboven kwam aan het eind van dit jaar 1835
nog een oorspronkelijk historisch-romantisch gedicht : Kuser,
een verhaal door den auteur van Jose" in het licht.
Ditmaal had de jonge bewonderaar van Byron eene vaderlandsche stof gekozen, maar het Byroniaansche bloed kroop,
waar het niet gaan kon. De held K us e r is een somber, wanhopend minnaar, voortdurend zich zelf kwellend, terwijl hij
nadenkt over de beleedigende dartelheid der schoone jonkvrouw
Van P o el gees t, die hem eens heeft uitgelachen, en toch door
hem met eene aan razernij grenzende liefde wordt bemind. Zijne
edelmoedige zelfopoffering, als hij zijn Leven prijs geeft in den
wanhopigen kamp met de moordenaars van Al e i d e, maakt den
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indruk eener ridderlijke dwaasheid, maar mag niet gelden als
de waardige ontknooping van een tragisch heldenleven.
De verzen zijn schoon, en de dichterlijke beschrijving van
den herfst in het Haagsche Bosch, van de betooverende jonkvrouw Van Poelgeest:
p een dier lieve schepselen, die
Men lief heeft om haar lieflijkheid en wie
Gij wren lang met heimelijk genot
In 't schoon gelaat zoudt kunnen staren .. . ."
bekoorde de lezers, bracht er zelfs V a n L e n n e p toe een
gedicht te zenden aan Beets, waarin de eerste — andere
Walter Scott —
„Zijn cyther, die voorheen in kunstelooze zangen
Der vaad'ren grootsche dawn vermeldde aan 't Vaderland",

aan den laatste — nieuwen Byron — afstond. Van L en n e p
had, als gezegd is, het eerst „Nederlandsche Legenden"
in den romantischen toon bezongen, en in 1831 zijn „S trij d
m et Vla a n de r en voltooid 1). Het is zonderling dat Van
L enn ep zijn woord in 1847 weer terugnam, en op nieuw een
dichterlijk verhaal, „Eduard van G el r e" 2), in het licht zond.
Als aanleiding tot dezen vernieuwden zanglust wist de dichter
niet anders op te geven, dan, dat „wij poeeten en rijmelaars
een grillig yolk zijn en van onze grillen moeilijk reden of
rekenschap kunnen geven" — gelijk het in een voorbericht heet.
Beets nam terstond (28 September 1847) eene poetische wraak.
-en gaf een weerslag op het lied, hem in 1831 gezonden. De
beide laatste regels luidden:
„Van Lennep ! mooi is 't niet, dat gij mij hebt bedrogen,
„Maar mooi en meer dan mooi is 't lied, waardoor gij 't deedt." 3)

Na al het voorafgaande zal het niemand bevreemden, dat de
commissie voor den Leidschen Studenten-Almanak in 1835
1) Zie boven : „M r. Jacob van Lenne p," bi. 152-154, en 154. Noot 3.
2) „Nederlandsche Legenden in rijm gebracht door Mr.J.van
Lennep.—Eduard van Geire". 1 deel. Amsterdam,P.MeijerWarnars.
1847. gr. 8°.
3) „Dichtwerken," II, 330.

312

NICOLAAS BEETS.

N i c o 1 a a s Beets in haar midden wenschte te doen zitting nemen. Hij had naamloos reeds aan den jaargang 1834 medegewerkt, en bleef tot en met 1839 de steun van het jaarboekje.
Voor een jong studentenhart is medewerking of redactie van
den almanak zoo goed als een dichterlijke ridderslag. De nieuwe
redacteur deed zijn best, en gaf in den jaargang voor 1836 het
„Verhaal van de lotgevallen der Leidsche Hoogeschool van December 1834 tot November 1835." Hij
Wilde ernstig zijn, deftig, officieel, op de hoogte van zijne taak,
maar plotseling wordt de natuur hem te machtig en ... H i l d ebr a n d schiet uit de slof van den ongenoemden redacteur.
De met Byron „und kein Ende" ingenomen jonge kunstenaar
begon in den levenslustigen kring der wakkere Leidsche studenten
langzaam zich zeif te ontdekken. Het door de „C amer a
Obscura" vereeuwigde „B eestenspe 1" verscheen in den
almanak van 1837, „V a r en en Rij de n" in dien van 1838.
Voor het overige biedt hij nog ettelijke gedichten aan, die somtijds in de stemming van den — later wel wat streng veroordeelden — „Zwarten Tijd" zijn geschreven.
Terwijl hij aldus voor zijn almanak zorgde 1), vloden de blijde
studentenjaren snel voorbij. Een jongmensch die door al zijne
tijdgenooten aan de hoogeschool met hartelijkheid en achting
wordt bejegend, moet eenmaal een voortreffelijk lid der kalmere
samenleving worden. Zoo ging het met Beet s. Zoolang hij
studeerde, stelde hij belang in alles, wat de geliefde Alma
Mater te Leiden betrof. Hij was lid van een „dispuut-gezelschap,"
1) De heer J o h s. D y s e r in c k heeft in zijn voortreffelijk G i d s-artikel
(December 1881) over „H ildebrand s Camera 0 bscur a" (afzonderlijk
uitgegeven, Middelburg, J. C. & W. Alt or ff e r, 1882) al de bijdragen van
den redacteur B e e t s tot den Studenten-Almanak genoemd. Aldaar zijn vermeld (bl. 67, 68) voor 1834: L ie fd e („D ich t w." I, 37) —De Rij m el a ar
(ald. I, 24) — Toast. —Verjaarverzen (ald.I.27)—Kleedwisseling.
— Budder's Grafschri(t (afd. I, 33); — voor 1835: Zoetheid. —
De maagd van Neidpath. In het Album van de Rederijkerskamer: Voor uiterlijke welsprekendheid. — Turksch lied (naar
Byron, ald. I, 158) — Lord Byron, aan zijne zuster. Stil is de
nacht. (ald. I, 32); voor 1836: Verhaal van de Lotgevallen der
Leydsche Hoogeschool. — Aan Iinthe.—Aan Maria(naarByron.
„Dichtw." I, 149). — Lied. — Onstandvastigheid. — Wensch;
voor 1837: Het Beestenspel; — 't Viooltje (naar Scott, „Dichtw."
I, 64). — Uit het Hooglied; voor 1838: Coupletten. — Varen en
Rijden. — Afscheid; voor 1839: De Leydsche Burcht.
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dat zich bezig hield met Nederlandsche Letterkunde, en had er
tot makker Willem Moll. Hij maakte deel uit van de redactie
eener studentencourant „M i n e r v a", en trof V e t h aan onder
zijne mederedacteurs. De leden zijner faculteit schonken hem
hunne hoogste academische onderscheiding. Zij benoemde hem
tot voorzitter der theologische faculteit, nadat Brill en Veth
dien eerepost hadden bekleed. Bij het bekende feest der oudstudenten in Augustus 1838 nam hij in deze waardigheid , deel
aan het banket, en wijdde er een dichterlijken dronk aan „d e (n)
Leidsc he (n) Burch t", in wiens schaduw men feest vierde,
terwijl de student Cobet de verzamelde gasten op schitterende
improvisation in 't Latijn en in 't Grieksch onthaalde.
De studentenjaren van N i c o 1 a as B e e t s (1834-1839) kenmerkten zich daarenboven door iets bijzonders. De Leidsche
jongelui hadden in 1831 met geestdrift — wij zagen het reeds —
aan de roepstem van koning Willem I gevolg gegeven.
Na den schitterenden, maar al to snel gestoorden, tiendaagschen veldtocht kwamen de vrijwillige jagers naar Leiden terug.
Reeds werd verhaald, 1) hoe men het hun kon aanzien, dat zij
tot iets roemrijks hadden medegewerkt. Zij gaven den toon in
de studentenkringen en een voorbeeld aan de jongeren. Het
kloeke en mannelijke van hun voorkomen verried, dat zij met
laden in de vuist zouden optreden, als de nood het eischte.
Zij beschaamden alle vrees door den ijver, waarme6 zij weder
aan de studie gevallen waren. Dit gaf een goed voorbeeld en
een goeden geest voor heel de studeerende jongelingschap. De
jongere studenten zagen met eerbied op tegen hunne voorgangers.
Ook Ha s e b r o e k, het is boven gezegd, behoorde tot dezen, met
wien Beets reeds v66r zijne komst aan de Hoogeschool kennis
gemaakt had, maar sedert door eene vriendschap verbonden
werd, die bleek uit de opdracht van „K u s er." De eerste uitgaaf (1835) verscheen met een gedicht aan een ongenoemd
vriend ; bij den herdruk (1848) werd de naam van dezen: Johannes Petr us Ha sebroek, genoemd. „Hij dankte mij
„terstond" — zegt Beets 2) — met een gloeiend gedicht,
„en vergold het mij, in het volgend jaar (1836), met de op„dracht van zijn eersten dichtbundel.” Onder de studenten,
1)
2)

Zie boven: „Joh. Petr. Hasebroek", bl. 163-165.
„Dichtwerken" I, 233.
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die, als H a s eb r o e k, na den tiendaagschen veldtocht hunne
studien te Leiden kwamen hervatten, was ook een Groningsch
vrijwillig jager: Jean Jacques Antoine Goeverneur, onder
zijne makkers in het Noorden reeds als Tan de R ij m e r bekend.
Met den ransel op den rug had deze steeds doorgerijmd 1), en
genoot nu voor korten tijd — daar hij eerlang naar Groningen
terugkeerde — van den omgang met de geestigste Leidsche
jongelui, onder welke natuurlijk N i c ola as Beets.
Een ander student, die weldra een beroemden naam zou dragen, Bakhuizen van den Brink, had Beets in betrekking
gebracht met Aernout Drost, Everhard Johannes Potg i e t er en Jan Pieter He ij e, die in 1834 te Amsterdam hunne
„M u z e n" begonnen uit te geven. De herleving der nationale
letteren, die na 183o met het ontwaken van ons nationaal waardigheidsgevoel gelijken tred hield, vond in het vermeld viermanschap een schitterenden steun. Hunne „M u z e n" maakten
plaats — het is bijna overbodig het nog te zeggen — voor het
tijdschrift 2), dat terstond (1837) wegwijzer werd der Nederlandsche romantiek. De student Beets heeft aan de „M u z e n"
en de eerste jaargangen van „de(n) G i d s" meégewerkt. 3)
Aan een zijner bijdragen voor dit tijdschrift is een merkwaardig letterkundig feit verbonden. De jaargang van 1837
bevatte eene schets geteekend Hild eb r a n d, onder den titel
„V o o r u i t-g a n g." Het stuk, later in de „C a m e r a" opgenomen,
is ieder bekend. Het was een pleidooi tegen „het al te mathematische in wetenschap en opvoeding", geene „opzettelijke
smaadrede" tegen elk wetenschappelijk onderzoek. Hoe dikwijls
heb ik bij het lezen er van den dichter de hand gedrukt . . . .
in gedachten, als hij uitroept : „O, moeder de Gans! lieve moe„der de Gans! laarzen van zeven mijlen, en gij, stroom van

1) „Jan de Rijmer soldaat.” — „Jan de Rijmers tocht en terugtocht." —
„Jan de Rijmer aan de Redactie van den Groninger Studenten-Almanak," in
„De Dichtwerken van J. J. A. Goeverneur." Leiden, A. W. SOh o f f, 1882.
2) „De Muzen, Nederlandsch Tijdschrift voor de beschaafde
en letterkundige wereld", Amsterdam, M. Westerman & Zn., beleefden maar een jaargang in 1835. Het prospectus van „d e (n) G i d s, N i e u w e
Vaderlandsche Letteroefeningen", werd 26 Augustus 1836 uitgegeven.
Verge'. Dyserinck, „Camera Obscura."
3) De volledige opgave zijner bijdragen bij Dyserinc k, t. a. pl. bl. 68, 69.
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„rozen en paarlen uit den mond der jongste •dochter, hoe ver„kwiktet gij mij in mijne jeugd !” Juist over dit opstel intusschen
moest de student-auteur eene afkeurende critiek vernemen, en
wel van Jacob Geel, in de voorrede van „Onderzoek en.
„P ha n ta s i e" (1838). Met bittere scherpheid wordt de onschuldige overdrijving van Hildebrand gekastijd, inzonderheid zijn
stijl gelaakt. Zijne poezie is „van anno een" ; hij is een „verkeerde gids" ; zijne taal is wellicht geen „hollandsch". Toen
Geel's geschrift in de(n) „Algemeene(n) Kunst- en Lett erbo de" van 1838 door niemand minder dan door Thorb ecke
werd beoordeeld, zeide deze over den aanval op Hi 1 d e b r a n d:
„de heer Geel schijnt te hechten aan den steller, wiens stukje
„hij aldus Bert. Fen wezenlijk talent zoekt zulk een rechter."
Deze woorden staken H i 1 deb rand een hart onder den riem,
als hij in een Voorberic ht tot den zesden druk zijner „Camera
Obscura" bekent. 1)
Terwijl Hild e b r an d aldus met kleine opstellen als prozaschrijver aanving, had hij tegelijkertijd het werk, met „J ose"
en „Kuser" begonnen, voortgezet met „Guy de Vla ming."
Nog eenmaal treedt een held uit de nakomelingen van C hild eH a r old en M a n fr e d op; nog eenmaal vormen tragische gebeurtenissen en krankzinnigheid een diep rampzalig wezen, dat
in een aanval van waanzin zijne echtgenoote, die zijne zuster
bleek te zijn, doorsteekt. „Guy de Vlaming," in 1836 geschreven, werd in 1837 2) uitgegeven met eene opdracht aan
B e e t s' academievriend, Jhr. Cornelis van Forees t." Uit
die opdracht blijkt het, dat „Guy de Vlamin g" „onder het
hooge geboomte van het heerlijk Nijenburgh" ontworpen, „in
„den zomer van 1836 geschreven is in dat lief Kenmerlandsch
„dorp en in de schaduw van dat gastvrij dak, waaraan (hij)
„sinds dat jaar, voor het geluk (zijns) levens zoo onuitsprekelijk
„veel te danken (heeft) gehad."
F o re e s t, de kleinzoon van Van der Palm, wiens gunsteling
1) „Zonder dit woord, hetwelk Kier na vijf-en-twintig jaren (1864) dankbaar vermeld wordt, ware de Camera Obscura misschien niet en
stellig nooit beter geschreven."
2) In datzelfde jaar verscheen „P arisin a en and ere gedichten
v an Lord Byron," reeds vroeger (1834) voltooid, met eene opdracht aan
zijn vriend Bernardus Gewin, die in 1840 zijn „Joachim Polsbroekerwou d" zou uitgeven.
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en vriend de student Beets geworden was, bracht dezen op
den huize Nijenburgh te Heiloo bij zijne moeder. Mevrouw
Jacoba Elisabeth van Foreest was weduwe sedert 1833.
Aan het hoofd van haar talrijk gezin oefende deze fijnbeschaafde
en hoogbegaafde tweede dochter van Van der Palm de innemendste gastvrijheid uit, en vormde zij het bezield en bezielend middenpunt van elken kring, die zich om haar vereenigde.
Toen B e et s na zijn huwelijk een aangetrouwd kleinzoon van
den grooten Leidschen redenaar geworden was, getuigde hij in
het reeds vermelde boek : „Leven en k a r a k t e r s c h e t s van
J. H. Va n d er Pa 1 m," in de toeeigening aan den staatsraad
H e n r i c u s van R o ij en I), hoe dankbaar zijn hart klopte voor
„de beminnelijke en begaafde vrouw, die (hij) even grootsch
„(was zijne) schoonmoeder te heeten, als (hij) er (zich) op verhief
„Van der Palms vriend en gunsteling te zijn geweest — eene
„vrouw, die niet alleen haren grooten vader zoo wel kende en
„doorzag, maar in wier voortreffelijken geest zich zoo uitnemend
„veel van den zijnen afspiegelt, gelijk de trekken van haar gelaat
„onwillekeurig aan die van het zijne denken doen ; zoodat V a n
„d er Pal m niet gezegd kan worden geheel gestorven te zijn,
,,zoolang deze zijne dochter leeft." 2)
De lezers der „C a m er a 0 b s c u r a" herinneren zich hoe
H i l d e b r a n d midden in de beschrij ving van een concert, 't
welk de mooie H enri et te K egg e met haar pianospel opluistert, eene pauze instelt, om eener schoone vrouw van middelbaren
leeftijd „met een allerbevalligst voorkomen en zeer innemende
manieren" zijne hulde te brengen. De dame wordt niet genoemd,
speelt geene rol in „d e Fa m i 1 i e K e g g e", maar wordt door
den auteur met warmte geprezen als eene „dame, wier huis
bekend stond voor eene plaats, waar men zich nimmer verveelde;
die niet slechts veel menschen zag, maar haar gezelschap altijd
geheel bezielde en doordrong van de lieflijkheid haar aangeboren."
't Is mogelijk, dat ik dwaal, maar ik stel mij altijd bij het lezen
van die bladzijde voor, dat Hild eb r a n d, toen hij die schreef,
aan zijne beminnens- en achtenswaardige schoonmoeder heeft
gedacht.
1) Oudste academievriend van Van der Pal m.
2) „Leven en karakter van Johannes Henricus Van der Palm,
geschetst door Nicolaas Beets, te Leyden, bij D. Dumortier &
Zoo n, MDCCCXLII. Opdracht aan V a n It oij e n, bl. IV en V.
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In 1836 was de dichter van de „M askerad e" op den huize
Nijenburgh binnengeleid, en door de gastvrouw met hare schoone
dochters vriendelijk ontvangen. Nicolaas Beets vond daar
Aleide v an For e es t. De zachte gloed van hoogachting en
wederliefde straalde hem op Nijenburgh uit Aleide's blauwe
kijkers toe. Juichend kon hij op haar jaardag (20 Mei 1837)
getuigen :
„Ik vraag niet of de hemel stralen,
„Niet of het bloembed rozen heeft,
„Of roos en lelie sterft of leeft,
„Nock of de wiek der nachtegalen
„Van liefde, zang, of koude beeft;
„Of alles groent in Bosch en weide
„En leeft, en bloeit, en zich verblijdt;
„Maar slechts of gij gelukkig zijt,
„Of gij gelukkig zijt, Aleide!" 1)

Den veelbelovenden dichter begon alles in het leven toe te
lachen en te begunstigen. Beschermeling van Van der Pal m,
ging het hem als weleer den beschermer. In de geschiedenis
onzer letteren zijn beiden Zondagskinderen, grootvader zoowel
als kleinzoon. „De breede lanen, het statige lommer, de heldere
vijver" van Nijenburgh mogen getuigen welke schoone dagen
de Leidsche student daar met zijne blonde Aleide sleet, verzen
schrijvend in haar bijbel (Zondagmorgen i8 Februari 1838) ;
de herlevende natuur begroetend aan hare zijde :
„Lieve, hoe schoon is de lente der aarde!"

jubelend, dat hij
„Donkre rozen schoon van kleur
Gloeiende in de zonnestralen"

mag strengelen tot een krans voor zijne bruid; dat hij
„Witte lelies, rein en blank,"

„haar ten smetteloozen praal" mag samenvlechten, dat hij
„geurige violen
„Met de kleine, paarsche kruin
„Onder mos en tijm verscholen,"

op het pad zijner teedre zielsvriendin mag strooien.
1) „Dichtwerken" II, 51.
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Het was in de jaren 1837 en 1838, dat Heiloo's vriendelijke
pastorie, waar Hasebroek als predikant leefde aan de zijde
zijner zuster Bets y, het bevoorrecht middenpunt uitmaakte van
het letterkundig verkeer, reeds vroeger geschetst. I) Men vrage
niet, of Be e t s en zijne welbeminde A 1 e i d e er met vreugde
werden ontvangen ? Gelijk Mevrouw Bosboom -Toussaint
behield Beet s de liefelijkste herinnering uit dit heerlijk tijdvak
van zijn leven. Het einde zijner studien begon te naderen. De
candidaat in de theologie wordt tot den „heiligen dienst" toegelaten te Middelburg, na een examen voor het provinciaal
kerkbestuur (4 October 1838). Reeds had de proponent den
lyrischen zanger aan het Nederlandsch publiek voorgesteld, daar
zijn eerste bundel onder den eenvoudigen titel „G edicht e n"
in den zomer van 1838 het licht zag. Eene bijzonderheid dezer
uitgaaf is, dat er een fraai kinderkopje tegenover den titel was
geplaatst, een portret van K e e tj e van Fore e s t, — ook later
zoo voortreffelijk bezongen — van de jongste dochter der Douariêre v an For e e s t, het kind, na haars vaders dood geboren
en onder den aandoenlijken naam van „Mo e d e r s T r o o s t" in
een der in dezen bundel voorkomende gedichten begroet als :
,,kleine, vriendlijke engel!
„Die God, ten troost in diepe droef heid, schonk."
juist dit vers is een der fraaiste uit de geheele verzameling,
om de roerende gedachte, die er in uitgesproken wordt, als de
jonge zanger tot de kleine van hare moeder zegt :
„Gij zijt haar meer dan een bevoorrecht wichtje,
„Haar meerder dan een dierbaar liefdepand :
„Gij zijt haar als een kleine godsgezant,
„Zij leest geloof en hoop uit uw gezichtje."

En voorts :
„Het rouwkleed zal voor immer haar omgorden ;
„Zij wacht geen andre vreugd dan van haar kroost;
„0, zij verdient in u des hemels troost:
„Verkoren kind ! a moet een engel worden !"

Uit deze weinige regelen kan men tot de hooge waarde van
den bundel besluiten. Zoo in een enkelen trek de eeuwige,
onveranderlijke gevoelens, het altijd oude en altijd nieuwe wel
en wee van het menschelijk hart te schilderen, is alleen het
1) Zie boven: „Joh. Petr. Hasebroek", bl. 272.
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werk van den geroepen en uitverkoren dichter. In dezen toon
zal de lyrische dichter Nicola a s Beets zegevieren ; vertellingen
als „Mi n o ne" en „E bell a", zijn enkel voor het „p r o fa n u m
v u 1 g u s", niet voor de ingewijde priesters der kunst geschreven.

Het jaar 1839 telt bij Beets voor een Indisch campagnejaar.
Proponent sedert October van het vorige, vierde hij den elfden
Maart van dit zijne gewenschte promotie tot doctor in de theologie. Promoveeren in de theologie gold toen voor zeldzamer en
benijdenswaardiger overwinning dan thans. Onder zijn leer..
meester in de kerkhistorie, professor K i s t, had hij zijne „Di ssertatio de Aeneae Sylvii, qui postea Pius Papa
Secundus, morum mentisque mutationis rationibus"
voltooid.
Dat dit proefschrift aan Van der Palm zou worden opgedragen, begreep ieder. Zoo er ooit van „pieteit" mag gesproken
worden, dan is dit woord op de rechte plaats, als men de vereering en de dankbaarheid kent, door Beets voortdurend aan
Van der Palm gewijd. i) Reeds werd er op gewezen, hoe
de jonge doctor in de voorrede zijner dissertatie sprak van
het aangenaam verkeer in Van der Palm's woning, van den
band, die hem weldra met des hoogleeraars beminnelijke kleindochter zou vereenigen. 2)
De gewichtigste daad, die N ico 1 aas Beets in 1839 volvoerde, was niet de verdediging van zijn proefschrift en van
zijne XII Theses onder den rector-magnificus C. Pr u y s van
der Hoeven, maar de uitgaaf zijner „Camera Ob scur a". 3)
In den Leidschen Studenten-Almanak en in „d e(n) G i d s" had
1) De toeeigening luidde: ,,Viro Clarissimo Johanni Henricob
van der Palm per omnem vitam quovis officiorum genere
colendo" enz.
2) „Tu (Cl. Palmi !) .... cum me nosses dilectissimae neptis tuae amore
captum, aegre non tulisti, quod aliquando sanctiore tecum vinculo conjungerer,,
ita ut non tam magistrum discipulus, quam filius patrem, to cultu et veneratione prosequerer !"
3) Het voortreffelijk geschrift van den beer J o h s. D y s e r i n c k, bovengenoemd. (zie boven, bl. 343), bevat de volledige bibliographie van dit prettigstealler Nederlandsche boeken dezer eeuw. Vergelijk ook de lijst der „W erke n.
van Nicolaas Beets" aan 't slot van deze levensbeschrijving.
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Hildebrand zich het eerst bekend gemaakt als prozaschrijver.
De eerste druk der „C a m e r a" zou Hildebrand in zijne
voile kracht openbaren. De onsterfelijke „F amilie S t a s t o k",
de omzwervingen van den goeden, dikken heer Br u i s in „E en
nude kenni s", en de bitsheden van Nurks in „Een onaa ngenaam mensch in den Haarlemmerhout", waren meer
dan voldoende, om der „C a m e r a" eene schitterende toekomst
te waarborgen. Een onmetelijke afstand scheidt den dichter
van „Jose", „K u s e r" en „Guy de VI amin g" van Hild ebr an d. De jonkman, eenmaal blakend van geestdrift voor
B yr on's genie, is door het rijp worden van zijne eigen dichterlijke gaven, van den humoristischen aanleg in zijne echt
Hollandsche natuur, een nieuw mensch geworden. Zoo er van
uitheemschen invloed op de vorming van zijn nieuwen schrijftrant sprake mag zijn, behoort
als Charles Lam b, T h om a s Hood, James Henry Leigh Hunt of William
Make p ea ce Thack er a y niet in aanmerking komen — vooral
C h a r l es Di c k ens genoemd te worden.
Dickens' „Sketches of Every-day Life and Everyday People" zagen in 1836, zijn „Pick w ick" in 1837, zijn
„Oliver Twist" in 1838, zijn „Nicholas Nickleby" in
1839 het licht. Hild ebr a nd's Keesj e, geniaal en volkomen
oorspronkelijk als hij is, schijnt een voorlooper van Tr o t t y
V e c k 1), en herinnert toch, als hij vertelt van de „Regenten",
van „et Huis", van „vastelavond" en „bonen met boter", van
het gehakt, dat de oude-mannetjes, en van den ossentong, lien
de heeren eten, aan het werkhuis en zijne regenten in „O liver
Twist." De ongedwongen, beminnelijke opgeruimdheid in de
teekening van het avondje bij oom St a s to k, van het roeipartijtje door Pieter en Hildebrand ter eere van K oosje en
Christien tj e ondernomen, van het koekplakken bij bakker
de Groot 2), van de vriendelijke kibbelpartij tusschen vader
1) IJit „T he Chime s", eene Kerstvertelling voor 1844.*
2) Het ko ekplak ken uit „de Familie K egg e," werd het eerst bekend
in 1851, teen Hildebrand den Gerd en druk zijner „C a m e r a" met dit
verhaal en tevens met „G e r r i t Wit s e" vermeerderde, maar dagteekende toch
van 1840. „De familie Kegge," „Gerrit Witse" en „s Winters
buite n" waren geheel gereed in 1840. Zij lagen klaar in die „gesloten
portefeuille," waarvan in de ,,N ared e" tot den derden druk (1851) gesproken
wordt. Al de stukken uit de „C am era" zijn voortbrengselen van denzelfden
geest en denzelfden tijd (1837-1840).
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en moeder W i t s e over de verdiensten van hun Gerrit, vloeit
uit dezelfde verstandige levensbeschouwing, uit hetzelfde fijngevoelige kunstenaarshart, als in Dick en s' borst klopte, toen
hij met de vroolijkste zetten van Sam Weller, met de dolste
invallen van Bob Sawyer, of met de koddigste verhalen van
A 1 fr e d Jingle de liefde van Engeland en Amerika, weldra der
geheele beschaafde wereld, won.
Mocht zich verwantschap tusschen Engelsche humoristen en
onzen Hildebrand op goede gronden laten aanwijzen, van
gelijkheid in teekening en kleur heeft niemand gesproken. De
familien S t a s t o k, K e g g e en Wits e zijn z66 zuiver Hollandsch, dat zij met geene andere geslachten dan met die der
Burgerharts, der Leevends, der Blankaarts, en der
Wildschuts kunnen vergeleken worden. De vreemde vertalers
der „Camera 0 b s c u r a", de Fransche, de Duitsche, de Engelsche, de Italiaansche, hebben alien geworsteld met dat onoverwinlijk Nationale, 't welk dit boek alleen door een Nederlander
van geboorte kan doen genieten. Een vreemdeling zou Nederlandsch aanleeren en in ons midden moeten komen wonen, om
to kunnen zeggen, dat hij de „C a m e r a" verstond en waardeerde.
Bijna ieder beschaafd Nederlandsch lezer of lezeres heeft in
de laatste veertig jaren een dankbaar oordeel over dit lievelingsboek onzes y olks geveld , een boek in meer dan vijftigduizend
exemplaren over ons land, in steden, dorpen, gehuchten, in
hooge huizen en lage hutten, alom verspreid. Al onze letterkundige rechters — Potgieter, Busken Huet, Simon
Gor ter aan de spits ! — hebben de „C amer a" geprezen,
schoon de eerste zuiniger met zijn lof was, dan men van zulk
een kenner en zulk een streng onpartijdig beoordeelaar had
mogen verwachten. Eerst twee jaren na de uitgaaf, toen het
boek inmiddels zijn tweeden druk had beleefd, schreef P o tgieter in „(de(n) Gids" onder den titel: „Kopieerlust des
dagel ij ken leven s" eene beschouwing over de „Camera
Obscura" en tevens over Klikspaan's „Studententypen."
Hij prijst Hild eb rand om zijne fraaie teekening, maar wenscht
hem meer grondigheid van gedachten toe. Hij verwijt hem
gebrek aan sympathie voor het menschelijke in den mensch, en
brengt hem onder het oog, dat hij het „treffendst blijk van zijn
„gevoel uit het gansche boek verkwist heeft aan iemand, die er
TEN BRINK. N.-N. Letteren. I.
21

322

NICOLAAS BEETS.

„zoo' weinig recht op had als het Diaken-huismannetje", schoon
hij onmiddellijk daarna toestemt, „dat er Sterniaansch talent is
in de teekening van klein „Keesjen."
't Moge vermetel zijn aan het oordeel van Po t g i e t er te
twijfelen, te dezer plaatse schijnt het mij schuil te gaan in overdrijving. Hildebrand's sympathie voor Keesje is niet misplaatst. Zij, die hunne jeugd in Haarlem hebben doorgebracht,
zullen dagelijks getroffen zijn geworden door het betrekkelijk
groot aantal van oude mannetjes, die er de livrei der christelijke
weldadigheid dragen. Tot nog toe had geen dichter ooit de
kleine genoegens bespied, of de groote smarten bestudeerd, die
het leven van zulk een armen, stumperachtigen zwoeger kenmerken. Hildebrand trok zich hun lot aan, en schiep Keesj e.
Hij wierp het licht van zijn genie op het onnoozele, onbeteekenende diaconiehuis-manneke en schreef eenige bladzijden, die
tot de duurzaamste van zijn letterkundigen arbeid zullen blijven
behooren. Charles Dickens gebruikte er niet meer in „P ic kw i c k" voor zijn „kancelarij-gevangene", wiens beenderen onder
de oude jas spits en hoekig uitkwamen, alsof de ijzeren tand
des tijds gedurende eene twintigjarige gevangenis vol ontberingen
die had afgeknaagd en gescherpt — en velen zijner lezers keurden ze de beste uit zijn eersten roman.
Scherpzinnig als altijd hechtte P o tgieter zijn zegel aan den
benijdenswaardigen stiji van Hildebra n d. „Wij weten niet,
„ook na twee, drie malen lezens, wat meer toejuiching verdient :
„de waarheid van opmerking, in welken geest dan ook, of de
„gelukkige uitdrukking der gedachte. Het Hollandsch is ons nog
„rijkere mijn gebleken, sedert zijn talent er zoovele nieuwe, te
;,lang voorbijgeziene, te achteloos verzuimde aderen in ont„dekte.” I) Er behoeft niets bijgevoegd. Hildebrand's blonde
lokken werden verzilverd door den loop der jaren, maar zijne
„C am era Obscur a" blijft immer jong en frisch.
Het ontbrak den ijverigen proponent nu alleen maar aan
eene standplaats, om zijn met geestdrift gekozen ambtswerk te
beginnen. Zijne gedichten van 1839 spreken van een klein
uitstapje naar Belgic in Augustus. „Tusschen Namen en Dinant"

1) E. J. Potgieter's,Verspreide en nagelaten werken." Uitgegeven onder toezicht van Joh. Zimmerman. „K ritis c he S tud i en"
I deel, Haarlem, Kruseman en Tjeenk Willin k, 1875. bl. 367.
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bewondert hij den fieren Maasstroom maar denkt aan A 1 e i d e,
als hij zucht :
„Hoe vroolijk zou mij 't harte slaan,
„Mijn lieve, waart gij meegegaan !" 1)

Te huis gekomen juicht hij op ,,K eetjes V e rj a a r d a g",
den zesden jaardag van „Moeders troost", in zijn eersten bundel
zoo hartelijk begroet!
„Hoog waait de vlag op 't vroolijk feest
„Van 't aangebeden kind,
„Geen schepsel wordt er meer bemind
„Dan Keetje van Foreest;
„Men viert op 't Huis geen blijder dag;
„Hoog waait de vlag !" 2)

Het einde van het jaar 1839 leverde stof tot blijdschap in
den familiekring van Van der Palm. Den 28sten November werd
het huwelijk gesloten van Jhr. Corn el is van F o r e e s t, academievriend en aanstaanden zwager van B e et s, met mejuffrouw
Johanna Elizabeth Loopuyt, dochter van Van der
P alm' s eerstgeborene ; een echt tusschen neef en nicht, tusschen
twee kleinkinderen van den beroemden Leidschen professor.
Beets, die bij de inzegening van dit huwelijk door den zes-enzeventigjarigen grijsaard tegenwoordig was, die de plechtigheid
in schoone verzen bezong, getuigt er van :
„(V an der Pal m) had nog eens voor de allerlaatste maal
„het gewaad der dienaren des evangeliums aangetrokken, 't welk
„hij nu Brie jaren geleden het laatst had gedragen. De taak
„was bijna te zwaar voor zijne krachten, en zijne stem verstikte
„in tranen, als hij zoover kwam zijn kleinkroost te bezweeren den
,,zegen van God niet te verbeuren. Nooit misschien was hij
„welsprekender dan in dat onvergetelijk oogenblik." 3)
In den zomer van 1840 werd de proponent beroepen naar
Heemstede.
„Te Heemstee, waar het meerschuim
haast week voor golvend graan,
„Daar ving mijn huislijk leven,
mijn werkzaam leven aan," — 4)
1)
2)
3)
4)

„Dichtwerken" II, 261.
Aldaar, II, 265.
„Leven en karakter van J. H. van der Palm",.... bl. 123.
„Dichtwerken," III. 402.
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getuigt hij zelf in 1872, dankbaar voor de vele zegeningen hem
gedurende zijn voorbeeldig en vruchtbaar leven te beurt gevallen. De eenige schaduw in het gelukkige jaar 1840 was de
ernstige ziekte van Van der Pal m, die den 8sten September met
den dood eindigde. De jonge, naar Heemste6 beroepen, predikant was in de bruidsdagen. Het afscheid van Van der
Palm moge hij zelf beschrijven „Veertien dagen voor zijn
dood, knielden mijne bruid en ik bij zijn leger (toen reeds
sterf bed) neder. Hij breidde zijn handen uit over onze hoofden
en sprak met eene zachte en dikwijls moeielijk verstaanbare
stem, die hem telkens begaf, een uitvoerigen zegen over ons uit,
waarvan de welsprekende woorden nooit zullen ophouden in
onze harten te weerklinken. Het waren de laatste, die ik van
zijne lippen gehoord heb." )
Den 3den September 1840 zegende Ha s e b r o e k in het witte
kerkje van H ei 1 o o Beets huwelijk in. In de bruidsdagen had
hij de „B ruids t ran e n" zijner Aleide bij het afscheid van
den huize Nijenburgh, van vijvers, bosschen, bloemen en vriendelijke menschen door een hartelijk vers gedroogd, want
„de Bruigom treedt er tusschen,
„Met een wijzer overleg,
„Immers, met zijn vele kussen,
„Veegt hij alle traantjes weg.
„En haar Wang begint te gloren
„Van een gloed, die vreugd verraadt,
„Als hij voor zijn uitverkoren
„Van 't hen wachtend Heemstee praat." 2)

Hij werd er bevestigd (4 October 1840) door H as ebroe k,
die andermaal als getrouw vriend aan zijne zijde stond. Heemstee
is menigwerf door den jongen predikant in zijne verzen geprezen; vooral de droogmaking van het Haarlemmermeer boezemde
hem de meeste belangstelling in. Dit was reeds in het vorige
jaar (1839) gebleken, toen hij zijn „A al s m e e r der B o e r" de
verzuchting :
„Groote Plas, groote Plas,
„'k Wou je leeggemalen was!"

op de lippen legde. Gedurende zijn verblijf te Heemstee heeft
1)
2)

„keven en karakter van J.
„Dichtwerken," II, 278, 279.

van der Palm".... bl. 127.
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hij voortdurend zijn oog op de droogmaking van het Haarlemmermeer gevestigd ; in x85o begon hij zijn tweeden „Haarlemmermeer-zang" met den vroolijken uitroep :
„Nu wordt de Slokop opgeslokt,
„Nu raakt zijn rijk ten einde . • ." 1) ;

in 1852 schilderde hij de angsten van een Leidschen visscher,
die geen water meer in het meer stroomen, en daarenboven het
proces over de rechten op den drooggevallen bodem door
Leiden verliezen zag; in x853 juichte hij bij de voltooiing van
het werk :
„Nu, geef van vreugd een schreeuw,
„Nu, schud uw manen statig ;
„Uw fierheid is rechtmatig,
„Oud-Hollands trotsche Leeuw !" 2)

en eindelijk raadt hij in 1855 den burgemeester van Haarlemmermeer, als wapen voor de gemeente te kiezen :
„op een veld van hemelsblauw,
„brie gulden Korenaren,
„Oprijzende uit de Baren." 3)

Dit is ook zoo geschied. De geestige raad van den dichter,
om als wapenspreuk Vondel's woorden : „G out uit S c h u i m"
te kiezen, kon niet gevolgd worden, omdat dit streed . . . . met
wettelijke bepalingen omtrent wapens van gemeenten in ons gezegend Nederland.
VI.
Van October 1840 tot December 1853 was N i c o la a s B e e t s
predikant in het vriendelijk Heemstee. Gelukkig echtgenoot,
met hart en ziel zich toeleggend op zijn gewichtig werk, scheen
het nu wel, alsof de dichter in den herder en leeraar zou ondergaan. Nog v6or zijne bevestiging te Heemsted had hij (Juni
1840) zijne laatste epische schepping, „Ada van H ol 1 a nd",
uitgegeven. Het was zijn afscheid aan het dichterlijk verhaal
1)
2)
3)

„Dichtwerk en," III, 44.
Aldaa r, III, 101.
„Di chtwerken," III, 164.
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naar Byroniaansch model, en juist „Ada van H oll a n d" scheen
schoone beloften voor de toekomst in dit dichtvak te bevatten.
De droefheid der heldin werd gewettigd door de historische stof.
Het gedicht ontleende waarheid aan grondige studie en rijp
nadenken. Toll en s, wien het was opgedragen, had er veel med
op. Toch beproefde Beets aan zulke stof later zijne krachten
niet weer. „Het ernstig ambtsleven, met lust en liefde aanvaard,
„liet geen tijd meer of genoegzame rust voor het opzetten en
uitwerken van min of meer epische dichtplannen" — zegt de
dichter zelf. 1)
Er was bovendien eene verandering gekomen in zijne denkwijze. Hij had in 1840 nog een geschrift onder den titel : „Proza
en Poez i e", opstellen van H i 1 d e b r a n d en verzen van
Beet s, in het licht gegeven. Een afzonderlijk opstel in proza
ging vooraf. Het droeg aan zijn hoofd den sedert dikwijls herhaalden titel van „De z w a rte t ij d", en verkondigde, dat de
schrijver genezen was van eene gevaarlijke ziekte — de blinde
bewondering van Byron's genie. Tot op 1838 had hij Byron
liefgehad, voor zoover hem dit mogelijk was; noch „het ongeloof" noch „de behagelijke onzedelijkheid" van den „D on
J u a n" hadden hem ooit bekoord. Hij had daarentegen met
„het naargeestige", „sombere", „wanhopige" van den
„Ma n fr ed", en den „C a i n", inzonderheid met de TurkschGrieksche vertellingen : „T he Bride of A b ydo s", „T h e
G i a o u r" en „L a r a" gedweept. Zijne vertolkingen van „T h e
Prisoner of Chillon", van „Parisina" en „Mazeppa"
bewezen reeds, dat hij de minst eigenaardige, de minst Byroniaansche van Byron's gedichten gekozen had. Toch bekende
hij, dat de lectuur van Byron „hem machtig veel kwaad" had
gedaan. Hij wil niets meer weten van de mystieke wereldsmart,
die in „Jose", in .Kuser" en in „Guy de Vlaming" zulke
heftige ontboezemingen had geslaakt ; hij is optimist geworden
en begrijpt nu, wat „het schoone woord: mensch te zijn, in heeft."
De dwaze buien zijner ' vroegere jaren, toen hij droefheid en
smart als de meest passende stemming voor een jong dichter
lief had; toen hij het al tot „slapelooze nachten en bleeke wangen"
gebracht had, was hij nu (184o) geheel te boven gekomen.
De zelfbeschuldigingen in „D e(n) Zwarte (n) tij d" schijnen
1) „Dichtwerken," II, 136.
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heden wat hooggekleurd, wat schel van toon, als de redeneeringen van pas bekeerden gewoonlijk plegen te zijn. Van 1830
tot 1840 was het lichter Byroniaan te worden dan thans — reeds
vroeger bleek het. Een jong student van burgerlijken bloede
zou destijds even goed kunnen grijpen naar de doornenkroon
der droefgeestigheid, als naar den schuimenden beker der zinsverrukking, en Byron hood beide om strijd. Mocht Hild eb r an d naar de eerste aarzelend de hand uitstrekken, weldra
bracht zijn eigen kostelijke aanleg hem op den rechten weg.
Met rechten .weg wordt hier niets anders bedoeld, dan het
inzicht van eigen kracht, roeping en maatschappelijke bestemming. Beets en B y r on konden niet gearmd van Leiden naar
Heemstee wandelen. Beets had zijn eigen dichterlijken aanleg
erkend, en verkoos ernstige krachtsinspanning in den dienst der
oorspronkelijkheid boven eerbiedige navolging van welk geniaal
voorbeeld ook. Het humoristische bloed, dat in zijne aderen
vloeide, spreidde een gezonden blos op zijne wangen, en de „slapelooze nachten" hadden uit!
Alsof hij zijne aesthetische bekeering met schitterende bewijsstukken wilde staven, nam hij de pen van Hildebrand, en
schreef hij voor den Al ma n a k der Maatschappij tot Nut van.
't Algemeen, wiens eigenlijke titel destijds : „d 'Er v e C. S t i c hters Enkhuizer Almanak" luidde, in 1840, 1841 en 1842
eenige volksdeuntjes. De hoogleeraar, Dr. W. A. de Vries e,
te Amsterdam 1), hoofdbestuurder van 't Nut, had hem daartoe
aangezocht. Men wilde de luim van Hildebrand ten bate van
het Nederlandsche volksgezang aanwenden. Het gelukte volkomen.
Een volkslied, vol klank en kleur, keurig van stijl als P o tgieter's „Liedek ens van Bontekoe", hartelijk van toon
als Heij e ' s zeemansliederen, zou juist van Hildebrand het
best kunnen gevraagd worden. Er zijn er een kleine vijf-entwintig, die onwillekeurig in ons geheugen blijven hangen.
„Zit wat in je leuningstoel!
„'t Is hier koel.
” 's Avonds hofije wel van praten.
„'t Zuidewindje, bestevaar!
,Blaast hier zacht door 't beetje Naar,
„Dat de tijd je heeft gelaten
„Met je twee en tachtig jaar." 2)
1)
2)

Destijds professor in de botanie.
„Dichtwerken," II, 98.

328

NICOLAAS BEETS.

Zoo begint het allerliefste liedeke van „d e 0 v e r g r o o t v a d e r",
uitmuntend door zijn schilderachtigen eenvoud; zoo klinkt het
elders: „Een aardig dorp is Bloemendaal," of „De Conducteur zat op den bok," of „Jantje kwam van Amsterdam," of „Guurtje zou te kermis gaan," of „Daar
kwam een boertje getogen," of „Grijp je fiedel, Julfert Joosten!" of „Als de Damiaatjes luien;" — en
altijd vraag ik mij of tot welk een graad van nurkschheid een
jonger geslacht zou moeten versteenen, om dezen echt vaderlandschen humor, dit vriendelijk vernuft, deze hupsche opgeruimdheid, met ondank te bejegenen ? In alle oprechtheid
gesproken, zou men bier misschien zekere bedachtzame zorg
voor leering en stichtelijke vermaningen, als in H o o ft s „K lare
wat heeft er uw hartjen verlept?"ofinBreero's„Arent
Pieter Gij s e n" te eenemale ontbreekt, willen missen, maar dan
mag ook niet vergeten worden, dat redacteurs van N u t s-A 1 m an a k k en in 1840 eischen stelden, waaromtrent men zich in de dagen
van H o o ft en Br edro nauwelijks eenig denkbeeld vormde.
Nicolaas Beets had intusschen zijn ambt te Heemsted aanvaard. Hun, die zijn werkzaam leven als evangeliedienaar en
populair theoloog zullen beschrijven, mag de beseheiden wensch
worden geopenbaard, om vooral aan het tijdvak van zijn verblijf te Heemsted gewicht te hechten. De jonge predikant trof
er een hoogst aangenamen werkkring. Maar ook de letterkundige
kunstenaar sleet er heerlijke uren. Des zomers was het liefelijk
Heemsted de pleisterplaats van allerlei Nederlandsche geleerden
en dichters. De beide Van L e n n e p s — de oude professor
en zijn ondeugend geestige zoon plachten er hun M a n pa d
of Klein-W o e s t d u i n te betrekken, als de deftige, statige, maar
door-en-door achtenswaardige Mr. H. J. Koen en zijne „Gli ph o e v e" kwam bewonen. Tot de logeergasten op het M a n p a d
behoorde destijds ook de vertolker van Ilia s en 0 d y s s e e in
ouderwetsche alexandrijnen, Jan van 's Gravenweer t, dankbaar leerling van professor Van L en n e p, toen referendaris bij
Buitenlandsche Zaken. In herberg of optrekje vond men gedurende de zomermaanden te Heemsted den Leidschen predikant
Bernard ten H a a r, op het punt naar de hoofdstad beroepen
te worden, den dichter van „J o h a n n e s en Th eagenes," I)
1) Uitgegeven, 1838.
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het plan vormend voor zijn „Huiber t en Klaartj e" I) ;
vond men de professoren Bake en den Tex; vond men I s a a c
da Costa, die — als gezegd is — in 1840 met zijn „V ij f-entwintig j are n" plotseling alle Nederlansche harten had ontroerd, en nu in den vollen luister van zijn gadeloos dichtgenie
begon te schitteren.
Het behoeft niet onderzocht te worden of de dichter Beets,
of Hildebr an d, zich de gelukkige dagen van Heemsted nog
menigwerf herinnert ? Ondanks zooveel, dat hem tot den dienst
der Muzen moest dwingen, bleef de predikant Beets bovenal
getrouw aan den Heiligen Dienst. Van 1840 tot 1847 is hij met
hart en ziel bij zijn ambt. Zijne pen wijdt zich uitsluitend aan
onderwerpen, die tot zijn herderlijken werkkring behooren. Hij
schrijft „Christelijke lesjes voor jonge kinderen," geeft
„Zeven Lijdenspreeken", later nog „Twaalf preeken"
uit, zingt een Paaschgezang en een Kerstlied tot „T roost der
armen", bemoedigt den „Christen bij en op het ziekbed",
schetst eindelijk eene „C hr on ol ogisch e kaart voor de
Geschiedenis van het y olk van Israel" 2), maar schijnt
de stift, waarmee hij Byron vertolkte, of het penseel, waarmee
hij zijne geestige aquarellen uit de „C a m e r a 0 b s c u r a" zoo
flunk had gewasschen, voor goed te hebben vergeten. Meer in
schijn echter dan in wezen. Indien al de lezers van de „C a m e r a"
al de preeken en „Stichtelijke Uren" van Nicolaas Beets
gelezen hadden, zouden zij mij misschien toegeven, dat deze
auteur op elke bladzijde proza, die hij schreef, den stempel van
zijn goeden smaak drukte.
Ook de dichter zweeg niet geheel. Hij zelf zegt : „Bij de
„veelheid, de nieuwheid, den hoogen ernst der bezigheden van
„mijn leeraarsambt, geraakte de beoefening der poezie in de
„eerste jaren wel wat op den achtergrond, maar daarom de
„poezie zelve nog niet, en veel minder de liefde, die mijn hart
haar toedroeg." 3) Dit bleek inderdaad, toen zijn eerste bundel
„G e d i c h t e ri" van 1838 in 1847 werd herdrukt met tal van
nieuwe verzen. Telkens had hij te midden van den ernstigen
arbeid in verzen gesproken voor huisgenooten en vrienden, als
1) LTitgegeven, 1844.
2) Vergelijk de „Lijst der Werken van Nicolaas Beets" aan het
slot van dit opstel.
3) „Dichtwerken," II, 256.
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de gelegenheid het uitlokte. Ook schonk hij aan de prachtalmanakken van dit tijdvak die keurige bijschriften, waarvan „J o ng e n s rnij m e ring" (1840) het aardigst model is gebleven. Als
hij zich in 1841 voor enkele dagen met zijne A 1 e i d e weer te
Heiloo bevindt, is zijn oudste zoon geboren, en trilt „(zijne)
verschoven harpe", nu hij zijne echtgenoote als moeder tot dien
heilgen „Disch" ziet opgaan,
,,Waaraan (zij) 't laatst als bruid genaakte.",

Eigenaardig is ook zijne liefde voor Vonde 1, luid uitgesproken in een voortreffelijk dichtstuk (1845), mocht hij zich zelven
al te heftig beschuldigen in „vreemd gareel gedraafd" en niet
vroeg genoeg te hebben gewaardeerd V o n d el's
,,koninklijke zangen
,,(Zijn) aadlaarsvlucht, (zijn) zuivren gloed,
,,(Zijn) rustig zelfbezit, de vrijheid (zijner) gangen,
„(Zijn) frischheid en (zijn) overvloed." 1)

Beets' latere studien over V o n d el en V o n d el ' s werken
in zijne proza-opstellen staven, dat zijne liefde voor den grooten
zanger met de jaren nog klom. Een opstel over de heerlijke
eigenschappen van V o n de 1's lyrische poezie, naar aanleiding
der juist vermelde vier regelen van 1845, verscheen in zijne
„Verpoozingen op letterkundig gebied" (1856) 2). Nog
twee andere studien, eene over de „P a r a dij sgesch i e d en i s
en de Nederlandsche dichters" eene andere over Vondel's „Reizangen", zagen het licht in zijne „Verscheidenheden meest op letterkundig gebied" (1851-1873). Het
eerste dezer vergelijkt Cats' Adam en Eva bij die van Vondel
(„Lucifer" en „Adam in ballingschap"), bij die van Huig
de Groot („Adamus exul") en bij die van Bilderdijk
(„De and ergang der eerste wareld" en „De dieren").
Aan het slot van deze studie vindt men de welbekende weerlegging van de meer vernuftige, dan juiste gissing, dat Vond el's
„L u c i fer" eene staatkundige allegorie zoude geweest zijn.
Te midden van zoovele studien en zooveel ijver voor zijne
beroepsplichten werden er somtijds pogingen aangewend, om
hem uit het vriendelijk Heemstee weg te troonen. De hervormde
1) Aldaar, II, 304.
2) Vergelijk de „Lijst der werken van Nicolaas Beets" aan het
slot van dit opstel.
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gemeente te Middelburg en die te Katwijk binnen beroepen hem
in 1849, beide te vergeefs, tot haar herder en leeraar. Tot
tweemalen beproefde men het (1852 en 1853) hem het professoraat aan het Theologisch Seminarium te Stellenbosch in ZuidAfrika aan te bieden.
„Zoude ik mijn kracht, mijn vlijt,
„11/in lied, mijn luit, (mijn lust)
„Gaan brengen aan een vreemde kust?"

vraagt hij in een lied aan Nederland, en verbindt zich op nieuw,
„levens lang, zoolang hij adem schept", aan zijn vaderland.
Gelukkiger evenwel was de Stichtsche gemeente, die haar beroep door hem in December 1853 zag aangenomen. Na een
verblijf van dertien-en-een-half jaar verliet hij Heemstee, waar
hem veel liefs, maar ook grievend leed had getroffen. Hij had
in 1850 een dierbaar kind verloren, en moest het in zijn grafje
op het kerkhof te Heemsteé achterlaten. Aandoenlijk had de
beroofde vader zijn lieveling herdacht in eene „H e ri n n e r i n g" 1)
(1852) die tot zijne schoonste lyrische zangen behoort :
„Der oudren hart is trouw : het laat zijn kroost niet varen,
„Al offren zij het Gode en leggen 't welgemoed
„Terneer in 't donker graf, om voorts omhoog te staren
„Geen nacht des floods, geen macht der jaren,
„Scheidt hen volkomen van hun bloed ,
„Geen nieuwe vadervreugd, geen andre moedersmarte,
„Geen goddelijke troost, geen bovenaardsche vree
„Verdooft zijn beeltnis in dat harte
„Dat nooit zijn kindren telt, of telt de dooden mee."

V.
Te Utrecht werd Beets bevestigd den 1 i den Juni 1854. Sinds
de tweede uitgaaf zijner eerste gedichten (1847) had hij niet
gezwegen als zanger, niet gerust als homiletisch redenaar. Kunnen
talrijke uitgaven in het tijdvak 1847-1854, en wel hoofdzakelijk
de reeks zijner „S ti c h t e 1 ij k e Ur en" (1848-1852), op luisterrijke wijze het laatste staven, zoo zullen zijne „K o r e n b l o em en" (1853) niet minder nadrukkelijk het eerste bevestigen.
De titel „Korenbloem en" zou even als bij Constantin
Huygens te kennen geven, dat het den dichter aan „tijd en
1)

„Dichtwerken," III, 80.

332

NICOLAAS BEETS.
.........v....,-............-.....,,,-.....,..-,,J,.."....,,,...,,,..M.PVWVW,

gelegenheid ontbrak, om (de poezie) opzettelijk te kweeken" r).
Schoon_ hij zelf meer hechtte aan ,,het koren" dan aan de „bloemen", toch waren deze rozen van zoo lieflijken geur, dat ongemeene bijval aan den nieuwen bundel ten deel viel.
Als vroeger spreekt ook in deze verzen het hart van den
vriend, van den echtgenoot, van den vader. Mocht eenmaal de
eisch — hier en elders in de laatste jaren vernomen — geeerbiedigd worden — maar dat zal hij nimmer ! — dat de lyrische
dichter, de Nederlandsche bovenal, geen regel schrijve, voordat
hij al de kronkelpaden van al de stelsels der bespiegelende wijsgeeren, al de schuilhoeken van bibliotheken en archieven heeft
onderzocht, met verbod daarenboven iets van zijn huislijk lief
en leed te reppen, dan zullen nog de „Korenbloemen" van
Nicolaas Beets het wel uithouden tegen den didactischen
waan van een oogenblik. Juist de taal van het hart klinkt het
welsprekendst uit den mond van lyrische dichters. Victor
Hu g o heeft als vader, echtgenoot en grootvader duurzamer
verzen geschreven dan als wijsgeer, en A 1 f r e d de M u s s e t
maakte door de onbeschroomde ontboezeming zijner wanhoop
en levensmoeheid meer indruk, dan Sully -Prudhomme met
zijne wijsgeerige moraal in keurige sonetten, of Madame Acke rm a n n met hare pessimistische wereldbeschouwing in duistere
alexandrijnen.
De „K orenbloe m e n" geurden het liefelijkst, wanneer ze
van den huiselijken vrede te Heemstee getuigden. Hier vindt
men de onder-onsjes op hun schoonst. Jaardagen en koperen
bruiloft worden herdacht. In onze taal schijnt mij weinig dieper
gevoeld en lieflijker gezegd, dan het „Lie derkran sj e voor
de j a r ig e m o eder", vroolijk aanvangend :
„Gij zaagt u gaarne heden
„Nog eens een liedje toegedacht,
„Maar hebt, om wijze reden,
„Het maar niet al te vast verwacht.
,Nu kom ik er met Acht"

en dan voortgaande met aan moeder en kinderen iets hartelijks of geestigs te zeggen, bedenkt hij zijn „kreupele", zijn
tweeden zoon, voor wien hij, ondanks al zijne smart, een hupschen troost vindt:
1) „Dichtwerken," III, 1.
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„Wil 't met den voet niet lukken,
„De geest is vlug en goed.
velen zweeft de voet,
„Maar gaat het hoofd op krukken :"

terwijl hij eindelijk, na aan zijn gestorven zoontje een weemoedig
vaarwel to hebben gezegd, zijn jongsten telg aanspreekt met
den ouden, luimigen lach:
„Zeven en een is acht !
„Ze zeggen dat het wat veel is ;
„Maar mij hebben, lieve Cornelis !
„Met blijdschap u verwacht." 1)

Te Utrecht kwamen, midden onder nieuwe inspanning en
ijver, felle slagen hem teisteren. Zijne hartelijk geliefde Aleide
verloor hij den Ben Mei 1856. Wie heeft zonder weemoed zijn
„Wanneer de kindren groot zijn?" kunnen lezen? Vond el, N i e u w 1 a n d en B e e t s reiken elkaar hier de hand, daar
zij door den roerenden eenvoud hunner dichterlijke klachten bij
het graf hunner geliefde vrouwen in verschillende tijden dezelfde
taal spreken. Nieuwe rampen volgen. In 1857 (9 April) verliest
hij zijn jongste kind, en (9 October) zijn oudsten zoon Marten.
Met welk eene oprechte droefheid hij zijne lievelingen, zijne
e id e, nog voor haar acht-en-dertigste jaar overleden, beweende, getuigen zijne verzen in het tijdvak 1856-1859. Zijne
„Ni e u w e G e d i c h ten" (1857) leveren er de schoone proeven
van. Vooral „Na g e d a c h t en i s" bevat eene aandoenlijke hulde
aan Al e i d e, een jaar na haar dood. De treurende echtgenoot
wordt pijnlijk getroffen door de herbloeiende lente in zijn hof.
Zijn lief jongste dochtertje plukt eene bloem — maar de dichter
spreke zelf:
„Kleine Agnes plukte een lelietje en bekeek het.
„Zie," sprak mijn hartedief:
„Dit bloempje vond Mama zoo lief —"
„En ik : Da's waarheid, kind, en zij geleek het." 2)

Gelukkig voor den varier, voor den man, voor den dichter,
werd de wolk van smart door nieuwen zonneschijn weggeschenen.
Jonkvrouw J a c o b a Elisabeth van For e e s t, j ongere zuster
1)
2)

„D ichtwerke n," III, 117— 123.
Aldaa r, III, 182.
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van Aleide, reikte den weduwnaar hare hand (2o October
1859), die Ha se br oek, de beproefde, trouwe vriend, andermaal
te Heiloo in de zijne legde.
„Twee minzame oogen stralen
„Mij leven toe en kracht,
„Een mond, die vriendelijk lacht,
„Stelt al mijn zorgen palen". 1)

Nu klonk weer de oude muziek in het hart van den dichter,
als zijne zes kinderen de geliefde moei, nu tweede moeder, omringden. In zijne beide volgende bundels („V e r s t r o o id e
gedichten", 1862, en „Madelieven", i869)blijkt het. Cats,
die geen tweede huwelijk wilde sluiten, en die gedachte in zijn
„Als van twee gepaerde schelpen" een schoonen vorm gaf, krijgt
een antwoord van B e et s, dat afdoend is. Het huwelijk geluk
is herboren. De verloren schelp is hervonden. Na de geboorte
van een zoon komt eene „Al e i d e, de tweede", met haar aanminnig kinderkopje.
,Met oogjes zoo helder, met lipjes zoo fijn" —

alle wenschen vervullen.
De Stichtsche predikant arbeidde steeds met voile kracht en
lust. De Utrechtsche gemeente, die zich verdrong om hem te
hooren, de talrijke uitgaven van redevoeringen en toespraken
kunnen het getuigen. In 1858 droeg men hem te vergeefs het
directeurschap van het Zendelingshuis op; in 1859 ging het niet
beter met een beroeping naar Rotterdam, in 1861 met eene
dergelijke naar 's-Gravenhage. N i c o l a a s Beets had zich aan
de Stichtsche gemeente gehecht, en wilde haar niet verlaten. De
Utrechtsche Academie toonde van hare zijne dankbaarheid voor
zijne trouw, door hem in 1865 honoris causa tot doctor
in de letter en te benoemen, eene waardeering, die niemand
verraste, die ieder verblijdde, vooral omdat hij, sedert 1859 lid
der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, daar
menigmaal had doen in 't oog vallen welk een fijn en gelukkig
beoefenaar der letterkundige geschiedenis in de ruimste beteekenis des woords men had aangewonnen.
Nog minder verwonderd was men in heel Nederland, toen het
bekend werd, dat de regeering, op voordracht der Curatoren
1) „Dichtwerken," III, 199.
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van de Utrechtsche Universiteit, besloten had hem tot gewoon
hoogleeraar in de theologie aldaar te bevorderen (December
1874). Op een-en-zestigjarigen leeftijd aanvaardde hij zijne nieuwe
betrekking, vol vuur, vol hoop, vol welsprekendheid (Maart 1875),
met eene redevoering over „Karakter,karakterschaarschte,
en k a r a k t e r v o r m i n g", die de harten der jonge Muzenzonen
niet behoefde te stelen . . . . H i ld ebrand niet alleen, maar ook
de dichter N i c o 1 a a s Beets had ze al lang te voren veroverd.
Dat de Utrechtsche Universiteit, al was het ook ter elfder ure
bijna, zich verheugde een man te bezitten, die in zoovele opzichten tot sieraad van zijn yolk en zijn tijd strekt, zal niemand
bevreemden. In een uitstekend geslaagd vers van 1872, „H ol1 an d" 1), had hij al de dierbare plaatsen genoemd, waar zijn
hart klopte bij wat hij er dankbaar mocht genieten — Haarlem,
Leiden, Heiloo en Heemsteé — maar daarna zich even dankbaar getoond, nu het lot hem naar het Sticht had gebracht,
waar „Gods goedheid en zijn plicht hem riepen." Hij wist nog
niet, dat een gewichtiger werkkring hem wachtte, toen hij met
oud-Hollandsche rustigheid en kalmen eenvoud schreef:
„Zoet Holland, lieflijk Holland,
nu leef ik in het Sticht,
„Door leiding van Gods goedheid
en nooit betreurden plicht ;
” 'k Zie daar den graf kuil gapen,
„Waarin ik zacht zal slapen,
,Als op den Stichtschen akker,
mijn dagwerk is verricht."

Schitterend zou hem juist in Utrecht's hoofdstad het bewijs
gegeven worden, dat hij de liefde van het geheele Nederlandsche
yolk had verworven. Het was op Zaterdag, 13 September 1884,
B e e ts' zeventigsten verjaardag. Men had besloten, dat deze
dag met luister zou worden gevierd. In de bekende zaal van
Tivoli begon de plechtigheid te half elf uur in den voormiddag.
Naast de tribune stond, nog dicht omsluierd, het marmeren borstbeeld van den dichter, een kunstwerk van S t r a c k é. Den zeventigjarige werd eene eereplaats aangewezen op de met groen
versierde tribune, te midden van de vrienden, die hem dit feest
hadden bereid.
De Graaf van Lynden van Sandenburg — nu reeds
1) „Dichtwerken," III, 401.
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verscheiden — leidde de plechtigheid. De hoogleeraar, Dr. M.
de Vries, — ook al van ons heengegaan, — had met groote
bereidvaardigheid en liefde de taak aanvaard, om op dit uur uit
aller naam te spreken. Het was eene in de hoogste mate boeiende,
wegsleepende toespraak. Terecht deed de feestredenaar uitkomen,
dat „hooggeplaatsten en eenvoudigen, geleerden en ongeletterden,
„ouderen en jongeren van dagen, mannen en vrouwen, bekenden
„en onbekenden — zonder onderscheid van denkwijze of ge„zindheid in staat of kerk — (dat) alien zich hadden aaneen„gesloten om (hem) te betuigen, wat Nederland voor hem gevoelde.”
En met volkomen instemming zeiden al de hoorders het dezen
spreker na : „Ja, een zegen zijt Gij voor uw yolk geweest; en
„Goddank, dat zijt gij nog heden, en dat zult gij blijven, ook
„nadat uwe taak op aarde is afgewerkt, nog voor het late
„nageslacht.”
Aan het slot zijner rede bood De Vries den zeventigjarige
het marmeren borstbeeld aan, en terwijl heel de zaal weergalmde
van het gejuich, boog de dichter, aangedaan, met zijn gewonen
fijnen glimlach, het hoofd voor zoo warme hulde. Het was een
onvergetelijk oogenblik, toen Beets met De Vries van de
tribune afdaalde, om de buste te beschouwen, en tallooze handen naar hem werden uitgestoken, terwijl zijne echtgenoote, met
oogen stralende van vreugde, hem omhelsde.
Nog was het slot der feestviering niet gekomen. De secretarisgeneraal van het departement van Binnenlandsche Zaken, Mr.
H u b r e c h t, bood hem namens Zijne Majesteit den Koning,
Willem III, het Commandeurs-kruis in de orde van den Nederlandschen Leeuw aan, terwijl hij tevens namens Zijne Majesteit
Leopold II, Koning van Belgic, hem zijne benoeming tot
Officier der Leopoldsorde mededeelde. De Graaf van L y n d e n
van Sand en burg overhandigde hem een album, „een gedenkboek," Beets waardig, en, wat daaraan (was) toegevoegd, (kwam)
van duizenden, wier namen hij niet vinden zou, maar die
wonen in paleizen, zoowel als in nederige woningen.
Daarna volgde eene lange reeks van begroetingen : de Curatoren van de Utrechtsche Universiteit ; de Academische Senaat
vertegenwoordigd door den Rector Magnificus Ham a k e r; de
Leidsche Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, vertegenwoordigd door de hoogleeraren K u e n e n en A c q u o y, die hem
een diploma van eerelidmaatschap aanboden ; de Vlaamsche
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Letterkundigen, vertegenwoordigd door Ross e e 1 s uit Antwerpen
en den hoogleeraar Frederic q uit Gent ; Dr. L. R. B e ij n e n,
die hem begroette namens zijne oude vriendin, mevrouw B o sb o o m-T o u ss a i n t ; De Utrechtsche Studenten ; de Hollandsche
jongens, vertegenwoordigd door een jongeheer Va n Lennep,
die een zeer geestig vers van De Veer voordroeg ; de Nederlandsche dichters, vertegenwoordigd door J. J. L. ten K a t e,
die voor de vuist eenige schoone strophen uitsprak ; en nog velen
meer, die reden hadden hem te danken en te huldigen.
Het merkwaardigste oogenblik brak thans aan, daar B e e t s
opstond, om alien te danken. Indrukwekkend klonk het:
„Soli Deo gloria ! Ik zou mij zelven verfoeien, indien dat niet
„het eerste woord was, dat ik sprak, nu ik opgestaan ben om te
„spreken over wat ik in deze ure gezien en gehoord en onder„vonden heb.
„H e m de eer, voor wat gij in mij onderscheidt. H em de
„dank voor al de eer, die gij mij toebrengt. Gij vereert mij te
„veel. Te veel in evenredigheid van mijne verdiensten, te veel
„in evenredigheid van wat te beurt is gevallen aan mannen, die
„ik geeerd heb, en eeren blijf als mijne voorgangers, mijne
„meesters, mijne voorbeelden. Gij vereert mij te veel, maar ik
„kan het niet helpen. Het is voor uwe verantwoordelijkheid. Edn
„ding zult gij u niet te verwijten hebben, namelijk, dat gij mij
„in deze onvergetelijke ure hoogmoedig hebt gemaakt.
„Hoe meer gij mij toeschrijft, hoe meer ik gevoel, wat mij
„ontbreekt, want ik heb lang genoeg geleefd, om mij zelven te
„kennen ; op ieder gebied zou de authentieke uitlegging veel
„verschillen van wat we hebben gehoord.
„Een ding laat ik mij nooit ontnemen, daar is mij te veel
„aan gelegen, dat is te dierbaar, al was het in dit oogenblik te
„veel ! Ik wil het niet missen, omdat het is de uitdrukking van
„liefde en deelneming.
„De liefde toch is de eigenlijke grondtoon van al wat gezegd
„is. Laat mij daarmede ten grave gaan. Ik ben 7o jaar oud
„geworden, maar heb onder de menschen, op aarde niets heer„lijkers bevonden dan de liefde.”
Zij, die N i c o la as Beets dikwerf hoorden spreken, weten
met welk een eigenaardigen, diep ontroerenden toon, hij weet te
boeien en mee te sleepen.
Daarmede was het voornaamste deel der viering van dezen
TEN BRINK, N.-N, Letteren,

22
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zeventigsten verjaardag afgeloopen. Des middags te half drie gaf
de Maatschappij van Toonkunst, afdeeling Utrecht, een muziekfeest ter eere van den dichter. Hasebroek had voortreffelijke
verzen, en Richard H o 1 er eene indrukwekkende muzikale
begeleiding voor geschreven.
En het scheen mij nog het eigenaardigst en treffendst, toen
de held van dezen dag zich tot zijn vriend Ha s e b r o e k wendde,
na den afloop van het muzikale feest en hem in deze woorden
dankte:
„Oude vriend ! Vijftig jaar mijn vriend ! in alle gewichtige
„oogenblikken mijns leven, bij beproeving en bij vreugde, waart
„gij altoos daar met hetzelfde gelaat, hetzelfde woord, hetzelfde
„hart, en stond uw naam er niet onder geschreven, uit het stuk
„ademt uw geest en spreekt uwe liefde. Ja, gij alien ! ziet hem
„aan. Daar staat de dichter van dit lied, mijn beste Jona tha n !"
Een hartelijke handdruk bevestigde op dit oogenblik eene halve
eeuw (1834-1884) van onveranderlijke vriendschap en trouw.
Het schoone en rijke leven van den dichter is met deze omtrekken niet voltooid. De stof is schier onuitputtelijk. Weinige
mannen in Nederland, die, om eene menigte van deugdelijke
redenen, zoo bemind zijn als hij. Als kanselredenaar wordt hij
bemind door eene trouwe schaar, die hem omringt, waar hij
optreedt; als predikant is hij de geliefde gast in honderden en
duizenden van gezinnen, laag of hoog van staat; als hoogleeraar
mocht hij bouwen op de genegenheid van al zijne jongeren, bij
de meeste verscheidenheid van richting en geest; als man van
wetenschap wordt hij gewaardeerd door theologen, letterkundigen,
en geleerden ; als stichtelijk prozaschrijver heeft hij den roem
van Va n der Pal m geerfd ; als verhalend dichter wist hij V an
L e n n e p tot een hoffelijk stilzwijgen te nopen als zanger van
den huiselijken haard, als volksdichter, behoeft hij niemand als
zijn irneerdere te erkennen ; als Hi lde brand heeft hij zijn naam
in Nederland en Europa onsterfelijk gemaakt.
Twee eigenschappen van den beminnenswaardigen man bleven
nog onvermeld — zijn nimmer sluimerend vernuft en zijne
onuitputtelijke hulpvaardigheid en goedheid. Ni cola as Beets
kwam door zijne maatschappelijke betrekking, door zijne per-

soonlijke vel Th . nsten, in bijkans alle Nederlandsche kringen, die
zich aan kerkelijke of wetenschappelijke belangen, aan letteren
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of kunst, aan vriendschappelijk of gezellig verkeer wijden. Overal
is hij altijd de meest gevierde gast. Dat kan de K o n in kl ij k e
Academie van Wetenschappen, de HollandscheMaatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen, het
Utrechtsch provinciale Genootschap, de Haagsche letterkundige kring : Oefening k w e e k t Ken n i s, dat kunnen
zoovele Taal- en Letterkundige Congressen ten onzent
en in Zuid-Nederland getuigen. Als Ni cola as B e e t s het
woord vraagt, verneemt men een zacht gefluister van voldoening:
als hij spreekt, wordt de geheele vergadering bekoord door zijn
geestig woord, zijn edel gemoed, zijne dichterlijke vlucht. Ware
het mij vergund eene vreemde taal te gebruiken, ik zou zeggen :
„C' es t u n charm e u r !" In elk geval zij het mij vergund aan
het slot van dit opstel hem mijn diepgevoelden dank aan te bieden voor de goede diensten, mij bewezen door het geven van
alle die inlichtingen, welke hij alleen, of niemand beter dan hij,
in staat was mij te verstrekken.1)
1) Het spreekt van zelf, dat Beets lid of eerelid is van bijna alle wetenschappelijke of letterkundige genootschappen in ons vaderland. De M a a tschapp ij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden benoemde hem
tot lid in 1841; de Vlaamsche Maatschappij: de Tael is gantsch
bet Volk te Gent volgde in 1843. De Hollandsche Maatschappij
van Fraaie Kunsten en Wetenschappen schonk hem den titel van
,,lid van verdienste" in 1856; het eerelidmaatschap van „Oefening
kw e e k t K e n n i s" werd hem in 1867 aangeboden ; zoo ook het eerelidmaatschap van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap in 1873, nadat
hem in 1852 het gewoon lidmaatschap was opgedragen. De Holland s c h e
Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem nam hem, 1884, onder
hare leden, het Friesch Genootschap voor Geschiedenis, Oudh. en Taalkunde
onder zijne buitengewone leden op. In 1885 benoemde hem de Belgische
Academie tot Associe, in 1887 de Vlaamsche tot buitenlandsch eerelid. Ook
ontbrak het hem niet aan Koninkl ij k e onderscheidingen. Koning Willem
II benoemde hem gelijk met Da Costa, den 1sten Januari 1843, tot Ridder
der orde van den Nederlandschen Leeuw; Koning Leopold I
schonk hem het ridderkruis der Leopolds-orde (1862): Koning
Willem III begiftigde hem met het Officierskruis van de Luxemburg ache orde der E ik enkro on (1869), en benoemde hem (1878) tot
Ridder van den gouden Leeuw van Nassau, 3de klasse. Wat hem
den 13den September 1884 nog meer te beurt viel, is reeds vermeld.
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1831. (Eerste in druk verschenen Gedicht :) „Bij den flood van
Vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk, geb. Schweickhardt." (Zonder naam van den auteur.) Verschenen in
den „Muzen-Almanak voor x831", redacteur Johannes
Immerzeel jun.
1832. (Eerste in druk verschenen Opstel in proza :) „Proeve van
Hulde aan Sir Walter Scott". (Zonder naam van den
auteur). Verschenen in het „Letterlievend Maandschrift
voor 1832."
1834. „Proeven uit Lord B y r o n' s werken" : (anoniem). Verschenen in M. Westerman' s „Verzameling van Voortbrengselen van Uitheemsche Vernuften." 3de stukje, i2°.
(lente, 1834.)
1834. „Proeven uit de dichterlijke werken van W a It er Scott" :
(anoniem). Verschenen in de genoemde „Verzarneling"
van M. Westerman, 4 de stukje, 1834.
1834. „Jose, een Spaansch Verhaal." Amsterdam, J. Immerzeel
Jun. 1834, groot 8°. (anoniem). Tweede druk, met den
naam van den auteur, Amsterdam, J. Immerzeel Jun. 1838,
gr. 8°. Eene Fransche vertolking zag het licht to Arnhem
in 1838: „Jose, une Nouvelle par M. N. Beet s. Traduction libre et en prose".
1835. „De Masquerade, (9 Februari 1835.) Een gedicht." (Zonder
naam van den auteur.) Leiden, Van der Hoek, 1835, gr. 8°.
1835. „Gedichten van Lord B yr o n". (anoniem). Haarlem, Erven
F. Bohn, 1835, groot 8°.
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1835. „Kuser. Een Verhaal door den auteur van Jose". Haarlem,

Erven Bohn, 1835, 8°.
1837. „Parisina en andere gedichten van Lord Byron door

N. Beets." Haarlem, Erven F. Bohn, 1837, gr. 8°.
1837. „Guy de Vlaming. Een verhaal." Haarlem, Erven F. Bohn.
1837, gr. 8°. (Met den naam van den schrijver, gelijk nu
met bijna al de volgende werken tot op heden plaats greep.)
1838. „Spreken. Jets ten voordeele van het Groningsch Instituut
voor doofstommen." Haarlem, Erven F. Bohn. 1838. gr. 8°.
1838. „N. Anslijn Nz. Een woord aan alien, die den Braven
Hendrik gelezen hebben." Haarlem, Erven F. Bohn.
1838, gr. 8°.
1838. „Gedichten." Haarlem, Erven F. Bohn. 1838, gr. 8°. met
eene plaat. — Tweede, vermeerderde druk. Haarlem, bij
dezelfden, 1847. 12°. — Derde druk. Haarlem, bij dezelfden, 1855. — Nog verscheen een Belgische nadruk met
een voorbericht van Prof. J. F. J. Her e m a n s, Gent, 1848.
1839. „Dissertatio de Aenea Silvii, qui postea Pius papa secundus, morum mentisque mutationis rationibus." Harlemi,
apud Haeredes F. Bohn. MDCCCXXXIX. 8°. maj.
1839. „Rijmbijbel." Haarlem, Erven F. Bohn, 1839, klein 8°.
Gedeeltelijk bewerkt naar: „Erzahlungen aus dem Leben Jesu fur
die Jugend ; zu Olivier's Volksbilderbibel dichterisch bearbeitet von
W. H e y." Hamburg, 1838.
Tweede, herziene druk, met platen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1862.

1839. „Camera Obscura door H i 1 d e b r an d." Met eene staal-

gravure van J. W. K a i s e r. Haarlem, Erven F. Bohn,
1839, groot 8°.
Tweede druk, aldaar bij dezelfde uitgevers, 1840, groot 8°.
Beide drukken bevatten : De familie Stastok. — Een oude kennis.
— Jongens. — Kinderrampen. — Een beestenspel. — Een onaangenaam mensch in den Haarlemmer-Hout. — Humoristen. — Varen en.
rijden. — Genoegens smaken. — Verre Vrienden. — Narede en Opdracht aan Dr. A. Scholl van Egmond.
Derde, vermeerderde druk, Haarlem, Erven F. Bohn, 1851, klein 8°.
Als vermeerdering kwamen thans : De familie Kegge. — Gerrit
Witse. — 's Winters Buiten.
Van dezen derden druk verscheen een nadruk voor Belgie in het
Gentsche „Leesmuseum", weldra vereenigd in drie deeltjes, 12°, Gent,
Hoste, 1853, 1854.
Vierde, volledige druk, Haarlem, Erven F. Bohn, 1854, klein 8°.
In dezen druk verschenen Verspreide stukken, zijnde : Vooruitgang.
— Het water. — Begraven. — Eene tentoonstelling van schilderijen. —
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De wind. — Antwoord op een brief uit Parijs. — Teun de jager. —
Eindelijk : Twaalf schetsen vroeger verschenen in : „De Nederlanden,
karakterschetsen." 's-Gravenhage 1840.
Geillustreerde druk, onvoltooid gebleven, met illustration van
K. F. Bomble d. le aflevering, De familie Stastok, Haarlem, Erven
F. Bohn, 1857, groot 8°. Kan niet voor afzonderlijken druk gelden.
Vijfde druk, Haarlem, Erven F. Bohn, 1858, klein 8°.
Zesde druk, Haarlem, Erven F. Bohn, 1864, klein 8°., met nieuw
Voorbericht.
Zevende druk, Haarlem, Erven F. Bohn, 1871, klein 8°. (Spelling
De Vries en Te Winkel) met twee nieuwe bijdragen : Brief aan schipper Rietheuvel. — Laatste Bij voegsel.
Achtste druk, Haarlem, Erven F. Bohn 1872, gr. 8°. zonder plaat.
Negende druk, Haarlem, Erven F. Bohn 1874, klein 8°. Volksuitgaaf, met een nieuwe steendrukplaat.
Tiende druk. Gelllustreerd door F. Carl Si e r i g, 1877-1878. Haarlem, F. Bohn, folio en groot 4°.
Elfde druk, volksuitgaaf, Haarlem, Erven F. Bohn, 1878, klein 8°.
Twaalfde druk, Haarlem, Erven F. Bohn, 1880, groot 8°.
Dertiende druk, Haarlem, Erven F. Bohn, 1880, klein 8°.
Veertiende druk, Haarlem, Erven F. Bohn, 1883, klein 8°.
Vijftiende druk, Haarlem, Erven F. Bohn, 1884, groot 8°.
Zestiende druk, met zorg herzien, volksuitgaaf, Haarlem, Erven
F. Bohn, 1886, kl. 8°.
Zeventiende druk, met zorg herzi en, Haarlem, Erven F. Bohn 1888, gr. 8°.
Achttiende druk, met zorg herzien, volksuitgaaf, Haarlem, Erven
F. Bohn, 1891, kl. 8°.
Negentiende druk, met zorg herzien. Met portret en facsimile van
den schrijver. Haarlem, Erven F. Bohn, 1896, gr. 8°.
Twintigste druk, met zorg herzien. Met portret en facsimile. Yolksuitgaaf, Haarlem, Erven F. Bohn, 1900, kl. 8°.
Een en twintigste, met zorg herziene druk, Haarlem, Erven F. Bohn
1901, roy. 8°.
Vertalingen van of uit de „Camera Obscura" :
1°. Leon Wocquie r, „Scenes de la vie Hollandaise par H i 1 d eb rand (N i c o 1 a a s Beet s.)" Paris, Michel Levy, 1856.
2°. Leon Wocquie r, ,La Chambre Obscure." Paris, 1860.
3°. Camera Obscure. Suive de poêsies. Traduit du Nêerlandais avec
etude sur la vie de Beets par C h. Simon d. Paris 1890. 8°.
4°. In Duitsche boekwerken, dagbladen en tijdschriften komen voor:
a. „Gerrit Witse" door Dr. A 1 b. W i 1 d. (Die Niederlande) 1862.
b. „Die familie Stehstock." (Westermann's Illustrirte Deutsche
Monatshefte) Braunschweig, 1864.
c. „Niederlandisehe Charaktere." (Europa) Leipzig, 1864.
d. „Niederlg,ndische Skizzen." (ibidem) 1865.
e. „Die familie Kegge." (Elberfelder Zeitung) door Dr. Wilhelm
Fischer, 1865.
f. „Kegge" en „Stastock" door Dr. Adolf Glaser in „Niederlandische Novellen," Braunschweig, Vieweg and Sohn, 1865.
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g. „Ein unangenehmer Neffe." (Die Debatte) door F. v on Hel 1w a 1 d, Wien, 1869.
h. „Unser Fortschritt" door denzelfde in hetzelfde blad, 1869.
i. „Der Jager Anton." (St. Johannes Zeitung) 1873.
j. ,Ein alter Freund," (Beilage zum Strassburger Boten) door
Pastor J. R at hge b e r. 1876.
K. W. Lang e, „Die Familie Kegge von Hildebrand", Leipzig.
Philipp Reclam jun. No. 648 der Universal Bibliothek.
5°. J. I. Lock h a r t, „The Leyden eel-bobber". (The Country) 1877.
6°. Prof. Giovanni An t on iol i, ,La Camera Oscura di Ildebrand,
versione prima dall' olandese. Novara, fratli Miglio. 1879 1) 1 deel.
7°. Nagy Zsigmon d, „Thvoli baritok" (Verre Vrienden). (liken
dek. Hongaarsch Weekblad.) 1884 1).

1839. „Aan de bruid van den Erfprins." Haarlem, Erven F.
Bohn, 1839, groot 8°.
1840. „Ada van Holland. Een gedicht." Haarlem, Erven F. Bohn,
1849, gr. 8°. Met eene opdracht aan H. Tollens Cz.
1840. „Proza en poezy. Verspreide opstellen en verzen." Haarlem, Erven F. Bohn, 1840, gr. 8°. In dezen bundel : i°. Verspreide opstellen van Hildebrand: Vooruitgang. - Het
Water. - Begraven. - Eene tentoonstelling van Schilderijen. - De Wind. (Al deze opstellen werden in 1854
bij den vierden druk der Camera ingelijfd, als gebleken
is.) 2°. De. Zwarte tijd. 3°. Verspreide Verzen.
1842. „Leven en karakter van J. H. van der Palm." Te Leiden,
bij D. du Mortier en Zoon. MDCCCXLII, groot 8°. met
portret.
Van dit werk verscheen eene Engelsche vertaling : „Life and
character of J. H. van der Palm, from the Dutch by J. P. W este rv e 1 t," New-York, 1865.

1843. „Christelijke lesjes voor jonge kinderen." Haarlem, Erven
F. Bohn, 1843, kl. 8°. Zonder naam van den auteur; de
voorrede geteekend B.
Tweede druk, aldaar, 1847. Voorrede geteekend N. Beet s. kl. 8°.
Derde druk, aldaar, 1860. Voorrede idem, kl. 8°.
Vierde druk, Amsterdam, de Hoogh & Co. 1874. Met den naam van
den auteur op den titel. kl. 8°.
Vijfde druk, Utrecht, C. van Bentum, 1879. Naam idem. kl. 8°.

1843. „De kruiswoorden. Zeven Lijdenspreeken." Haarlem, Erven
F. Bohn, 1843, gr. 8°. •
Tweede druk, aldaar bij dezelfden, 1866, kl. 8°:
1) In de reeds genoemde monographie van den heer J o h s. Dy s e r i n c k
over Hildebrand's „Camera Obscura" (Middelburg J. C. & W. Altorffer 1882.)
zijn de titels van bovengenoemde vertalingen het eerst bijeenverzameld.
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Gedichten van Nicol a a s Beet s. (Belgische nadruk)
Jose, Kuser, Guy de Vlaming, Parisina en Vertalingen
naar Lord Byron. Antwerpen, 1844.
1845. „Twaalf preeken." Haarlem, Erven F. Bohn, 1845, gr. 8°.
1845. „Een Paaschgezang." Haarlem, Erven F. Bohn, 1845. (Opgenomen in den tweeden druk der „G e d i c h t e n," 1847;
zie op 1838.
1845. „Troost der armen.' Een lied in hunne woning op Kerstavond 1845," Haarlem, Erven F. Bohn, 1845, gr. 8°.
(Naar aanleiding van mislukten oogst en duurte - opgenomen in de „Gedichten," 2de druk, 1847.)
1 846. „De Christen bij en op het ziekbed. Woorden van bestuur
en vermaning in onze dagen." Haarlem, Erven F. Bohn,
1846. gr. 8°.
1847. „De herstelde kranke ; woorden van bestuur en vermaning."
Haarlem, Erven F. Bohn, 1847, gr. 8°. Van beide laatste
werken zag eene Duitsche vertaling het licht: „Das Krankenbett, nach dem Hollandischen nbersetzt von J. F. M eye.
ringh," Hamburg 1862.
1844.

Tweede druk, met eenige opstellen uit 0e „Stichtelijke Uren", vermeerderd onder den titel „Lectuur voor het ziekenvertrek." Amsterdam, Hdveker & Zoon, 1879, post 8°.

1847. „Een oud randschrift voor de nieuwe munt." Amsterdam,
H. HOveker. 1847, kl. 8°.
1847. „Chronologische kaart voor de geschiedenis van het
yolk van Israel," in piano. Utrecht, W. H. van Heyningen, 1847.
Tweede druk. Aldaar, 1847.
Derde druk. Haarlem, A. C. Kruseman, 1854.

1848. „Dichterlijke verhalen." Jose. - De Masquerade. Kuser. - Guy de Vlaming. - Ada. - Nieuwe herziene,
uitgaaf. Haarlem, Erven F. Bohn, 1848. 2 din. 12°.
Reeds in 1844 was een Belgische nadruk der vier „Dichterliike
Verhalen", alsmede van de twee bundels vertalingen uit Byron
(1835-1837) verschenen onder den titel van „Gedichten van Nicolaas
Beet s." Antwerpen, 1844.

1848. „Navolgingen van Lord Byron." Nieuwe herziene uitgaaf, met „Een woord over Byro n's Poezy." Haarlem,
Erven F. Bohn, 1848.
Bevat de beide bundels van 1835 en 1837.

1848. „Stichtelijke Uren." Haarlem, Erven F. Bohn. Eerste
jaargang 1848, groot 8°.
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Tweede jaargang 1849, groot 8°.
„
Derde jaargang 1850,
n
Vierde jaargang 1851,
71
II
Tweede druk in vier deelen, klein 8°. 1854-1855. Haarlem,
Erven F. Bohn.
Derde druk in vier deelen, klein 8°. 1861, aldaar, bij dezelfden.
Van eene bloemlezing uit dit werk verscheen eene duitsche vertaling :
„Erbauungstunden von Nicolaas Beets T. D. In einer Auswahl
iibersetzt and herausgegeben von J. F. M e y e r i n g h." Bonn. 1858, gr. 8°.
„Kleine Verzameling uit de Stichtelijke Uren," Haarlem, Erven
F. Bohn, 1859, klein 8°.
Keur van gedachten uit de Stichtelijke urea. Haarlem, F. Bohn,
1866, 12°.

1848. „Des Christens schuld aan den heiden." (Eene Zendingsrede). Haarlem, Erven F. Bohn, 1848, groot 8°.
Tweede druk, Amsterdam, F. W. Egeling, 1892, kl. 8°.

1849. „Herinneringen en indrukken van een kleinen uitstap
naar Londen in Mei MDCCCXLVIII. Brieven aan een
vriend." Amsterdam, H. HOveker. 1849, gr. 8°.
1849. „Houdt dat gij hebt, eene preek gehouden in Nederland
(1848), 331 jaren na het optreden van Luther, 200 jaren
na den Munsterschen Vrede," Arnhem. J. W. Swaan.
1849. gr. 8°.
1849. „Achttien Juni 1849. Een woord op den jongsten danken bededag, gesproken door een Evangeliedienaar."Haarlem ,
Erven F. Bohn, 1849, gr. 8°.
185o. „Des heidens loon aan den Christen." (Eene zendingsrede).
Haarlem, Erven F. Bohn. 185o, gr. 8°.
1851. „Het Oranjewater. 11 November 1851." Haarlem, Erven
F. Bohn, 1851. gr. 8°.
Gelegenheidsgedicht — vol en heerlijk van toon — naar aanleiding
van het feit, dat de jonge Prins van Oranje de eerste spade stak in
het stuk duingrond achter het landgoed Leyduin, boven Haarlem,
waarin men voorhad — zegt de dichter — de eerste vergaarkom to
graven voor de sedert voltooide Waterleiding ten behoeve van Amsterdam. Eer de Prins nog vertrokken was, zag men het gewenschte
water in de door hem gegraven opening reeds opborrelen. De vergaarkom kreeg den naam van Oranjewater. Dit gedicht werd later opgenomen in „Korenbloemen" (1853), en in „Dichtwerken." (1878).

1852. „Fantasie en werkelijkheid met betrekking tot het Openbaar Onderwijs," openlijk schrijven aan Dr. H. J. Spijker."
Haarlem, Erven F. Bohn. 1852. gr. 8°.
1853. „Paulus in de gewichtigste oogenblikken van zijn leven
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en werkzaamheid voorgesteld." Haarlem, A. C. Kruseman,
kl. 4°. 1853, met platen.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, groot 8°. 1855, zonder platen.
Derde druk, Amsterdam, H. W. Weytingh (Weytingh & Brave)
1858, klein 8°.
Vierde druk, (Nieuwe titel-uitgaaf.) Zwolle. J. P. van Dijk, 1865,
post 8°.
Vijfde (eigenlijk Vierde) druk door den schrijver herzien. Rotterdam,
Bredee, 1887, 8°.
Van dit werk verscheen eene Duitsche vertolking :
„Paulus in den wichtigsten Augenblicken seines Lebens and Wirkens.
Aus dem Hollandischen iibersetzt von C. Gros s." Gotha, 1857.
Een jaar later kwam eene Deensche vertaling in het licht:
„Paulus, Bibelske Skildringer of Nicolas Beet s. Paa Dans k."
KjObenhavn, 1858.

1853. „Korenbloemen, Nieuwe Gedichten." Haarlem, Erven F.
Bohn, groot 8°. 1853.
Tweede druk, 12°. aldaar, bij dezelfden, 1854.

1853. „Een Nederlandsch Lied." Utrecht, Kemink & Zoon, 1853.
Gelegenheidsgedicht op 's Konings verjaardag.
1854. „Een leeuw op de state')." (Zendingsrede). Haarlem, Erven
F. Bohn, 1854, gr. 8°.
1854. „De blijvende Heiland." (Afscheidsrede van Heemstede).
Haarlem, Erven F. Bohn, 1854, gr. 8°.
1856. „De bevrijding der Slaven." Haarlem, Erven F. Bohn,
1856, gr. 8°.
1856. „Lijden dienstbaar aan Eeuwig Heil." Haarlem, Erven
F. Bohn, gr. 8°. (Vroegpreek).
Deze preek werd opgenomen in den bundel : „Lectuur voor het
ziekenvertrek," 1879. (Zie 1847).

1856. „Verpoozingen op letterkundig gebied." Haarlem, Erven
F. Bohn, 1856, gr. 8°.
Tweede, Herziene druk, Amsterdam, G. L. Funke, 1873, kl. 8°.
Derde, Herziene druk, Nijmegen, Gebr. Cohen, 1883, kl. 8°.

1857. Kort begrip der Christelijke Heilsleer." (Niet in den
handel.) Utrecht, Kemink & Zoon, 1857, kl. 8°.
Tweede druk, aldaar, Kemink & Zoon, 1868.
Derde druk,
dezelfden, 1875.
Vierde druk, „
„
1880.
Vijfde druk,
„
„
1883.

1857. „Nieuwe Gedichten." Haarlem, Erven F. Bohn, 1857, gr. 8°.
Tweede druk, Haarlem, bij dezelfden, 1858, klein 8°.

1858. „Stichtelijke uren." Nieuwe Reeks. Haarlem, Erven
F. Bohn, Iste jaargang, 1858, gr. 8°.
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2de jaargang, bij dezelfden, 1859, gr. 8°.
3de
,
1860, gr. 8°.
Tweede druk van de nieuwe reeks, met den vierden druk der eerste
reeks vereenigd (7 deelen) en vermeerderd met een achtste deel. Amsterdam, Hiiveker & Zoon, 1876, post 8°.

1858. „'s Heilands goedkeuring op de Christelijke Zending."
(Redevoering). Haarlem, Erven F. Bohn, 1858, gr. 8°.
Tweede druk, Rotterdam, M. Wijt en Zonen, 1858, kl. 8°.

1858. „Het volmaakte werk der lijdzaamheid." Haarlem, Erven
F. Bohn, 1858. gr. 8°. Overgedrukt uit de S. Uren, Nieuwe R.
1859. „Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Een
tijdschrift op onbepaalde tijden." Haarlem, Erven F. Bohn.
1859, gr. 8°. iste stuk.
Tweede druk, 1864, aldaar bij dezelfden.
Derde stuk, 1867, aldaar bij dezelfden.
Vierde „ 1869, ,
Vijfde
1871,
„
71
Zesde
„
„
1873,
„
71
Tweede, goedkoope druk, herzien door den schrb ver, G deelen;
aldaar, bij dezelfden, 1876, post 8°.
In deze beide deelen komen voor : „Gesprek met Querulus. — Tollens.
— Falck. — Doen door laten. — Brief van Querulus. — Dichterlijke
Vrijheid. — Paradijsgeschiedenis. — Vondels lucifer. — Nog iets
over Falck. — Over Kinderboeken. — La critique est aisee. — Scott.
— Neologismen. — Van Lennep. — Beteekenis der Ongeletterden. — Ons
reizen. — Vondels reizangen. — Wartburg. — Staring. — Letterdieverij.
— Ossian of Macpherson ? — Emancipatie van de vrouw. — Varia.

1860. „Niet in tel." Godsdienstig Tractaatje. Rotterdam,
M. Wijt en Zonen. 186o, 12°.
r86o. „God ons betrouwen. Woorden gesproken in den Utrechtschen dank- en bedestond." Utrecht, Kemink en Zoon,
186o, gr. 8°.
1861. Gesprek met Vondel, naar aanleiding van het hem toegedacht standbeeld. Eene voorlezing." Haarlem, Erven
F. Bohn, 1861, 8°.
1861. De kinderen der Zee, schetsen naar het leven aan onze
Hollandsche stranden door J o z e f I s r a el s; gravuren van
J. C. Rennefeld, gedichten van Nicolaas Beets."
Haarlem, A. C. Kruseman, 1861, 4°.
Tweede, herziene druk. Arnhem. D. A. Thieme. Zonder jaartal, 4°.
Derde druk,,4°.
7/
71
71
Later opgenomen onder den titel : ,Ons visschersvolkje," in de
verzamelde „Dichtwerken.'7
Vijfde druk. Leiden, A. W. Sijthoff 1901, 4°.
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1862. „Iona." Amsterdam, H. Hoveker, 1861, gr. 8°.
Korte beschrijving van een eiland der Hebriden op de Westkust
van Schotland. De auteur zegt er van : „Van het onhewoonde Staffa,
„dat zich 120 voet boven de oppervlakte der zee verheft, ziet men in
„de verte Iona, een ander eiland der Hebriden, dat ook den naam
„van het Heilige eiland draagt, in het Gaelsch I-Colm-Kill (bedorven
„voor II-Cholum-Chille) d. i. : Eiland van Columba's cel. Hier landde,
„in de zesde eeuw, uit Ierland deze, in die wateren eerste, apostel
„des Christendoms; en sedert werd het eiland vol „yolks, vol kloos„ters en vol kerken ;” ook vooral vol graven van doorluchtige personages, die in lien heiligen grond begeerden te rusten. Van dit alles
„zijn de merkwaardige en deels zeer schoone overblijfselen nog te
„zien. De belangrijkste zjn die der eenmaal prachtige hoofdkerk."
Dichtwerken. (1878) 1 deel, p. 67, hoot.

1863. Voor Henlieden geen plaats. Leerrede gehouden op den
eersten Kerstdag." Haarlem, Erven F. Bohn, 1863, gr. 8°.
1863. „Verstrooide Gedichten." (1831-1861) twee deelen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1863, gr. 8°. en post 8°.
Nieuwe uitgaaf. Amsterdam, G. L. Funke, 1873, post 8°.

1863. Mededeelingen omtrent eene voorgenomen nieuwe uitgave van Hooft's Gedichten." (0 verdruk uit „de Verslagen
en Mededeelingen der Koninkl. Akademie.") Amsterdam,
C. G. van der Post, 1863, gr. 8°.
1863. „Twaalftal Leerredenen." Haarlem, Erven F. Bohn,
1863, gr. 8°.
1865. „Gods Woord Waarheid. Leerrede." Zeist, J. W. Eversz,
1865, post 8°.
1865. „De wandel met God. Leerrede, gehouden den Zondag
na het overlijden van den eerw. Jorissen, Emer. pred.
te Utrecht." Utrecht, J. Bijleveld, 1865, gr. 8°.
1865. „Zestal Leerredenen." Zeist, J. W. Eversz. 1865, gr. 8°.
1865. „Aan mijne Landgenooten, op den I 8den Juni 1865." Utrecht,
Kemink & Zoon, 1865, gr. 8°.
Gelegenheidsgedicht under den titel : „Jubelfeest van den slag van
Waterloo", in de „Dichtwerken" III deel, blz. 233 opgenomen.

1865. „Laat ons het goede doende niet vertragen." (Zendingsrede.)
Zeist, J. W. Eversz, 1865, 8°.
1866. „De Runderpest." Amsterdam, Metzler en Basting, 1866, i2°.
1867. „Godsdienstige en zedelijke zangen voor kinderen, naar
Watts." Leiden, Van den Heuvell & van Santen, 1867,
post 8°. Met 15 platen.
Tweede druk, (zonder platen). Utrecht, C. van Bentum, 1874, kl. 8°.
De Engelsche dichter D r. Isaac Watts (1674-1748) is de eerste,
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die in zijn vaderland voor kinderen schreef. Men vergelijke wat de
vertaler van Watts zeide in zijne „Verscheidenheden op Letterkundig gebied." (2e druk) l e deel, bl. 230.

1867. ,,Waakt en bidt. Leerrede ter bevestiging van Lidmaten."
Utrecht. Kemink & Zoon, 1867, gr. 8°.
1867. „Ten dage van den feestelijken optocht van heeren studenten. — Welkomstgroet aan de leden van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
in hunne algemeene vergadering, 26 Juni 1867." Utrecht
J. L. Beijers & J. van Boekhoven, 1867, gr. 8°.
Als Voorzitter van het „Provinciaal Utrechtsch Genootschap" opende
de dichter op gemelden dag de jaarlijksche algemeene vergadering met
een gedicht in de door Byron zoo meesterlijk gebruikte ottava rima.
Voor den zanger der „Leidsche Maskerade" van 1835 was het gene
ongezochte aanleiding am de „geleerde menschen" — als de Burgemeester van Breda zeide op het letterkundig Congres van 1881 —
te onderhouden over den feestelijken optocht der Stichtsche studenten,
die juist op denzelfden dag viel, en den Intocht van Maximiliaan van
Oostenrijk en Maria van Bourgondie in het jaar hunner echtverbintenis, 1477, voorstelde.

1867. „De Martelaren. „Vaderlandsche herinneringen aan de hervormde Gemeente bij de viering van den gedenkdag der
Hervorming." Utrecht, Kemink & Zoon. 1867, gr. 8°.
1868. „Een Vaderlandsch lied op het veld bij Heiligerlee."
Utrecht, Kemink & Zoon, 1868, Imperiaal 8°. en groot 8°.
Den 23sten Mei 1868 werd dit gedicht door den zanger voorgedragen
op het veld van Heiligerlee, waar de eerste steen tot het monument
voor Graaf Adolf van Nassau zou gelegd warden. Hij zelf zegt er
van „Dichtwerken," (III deel, bl. 316.) „De Boning zelf was niet
„verschenen, maar werd er vertegenwoordigd door den Prins van
„Oranje, en deze was van Prins Hendrik der Nederlanden vergezeld.
„Een aanzienlijke schaar van genoodigden, beide mannen en vrouwen,
„omringde de prinsen en het vorstelijk gevoig in het open paviljoen
„en, zoo ver mijn oog maar reiken kon, rustte het op eene ontelbare
„volksmenigte, dicht opeengedrongen op het uitgestrekt en gedenk„waardig terrein. Het weder was zonnig en schoon, de orde en stilte,
„gedurende al den tijd dat ik sprak, voorbeeldig en indrukwekkend.”

1869. „Madelieven. Nieuwe Gedichten." Haarlem, Erven F. Bohn,
1869, groot 8°.
Tweede druk. Aldaar, bij dezelfden, 1869, klein 8°.
Nieuwe (derde uitgaaf) Amsterdam, G. L. Funke, 1873, kl. 8°.

1869. „Feest-Cantate voor den dag der onthulling van het Nationaal Gedenkteeken voor 1813, 17 November 1869.
Klavieruittreksel. Utrecht, Louis Roothaan" ('s Gravenhage,
H. L. Smits) 1869, roy. 8°.
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De muziek van deze „Cantate is door den Haagschen Maestro Nicola
(Opus 16.) geschreven. De uitvoering greep plaats des avonds van
den 17den November 1869 in een houten feestgebouw, dat bij gebrek
aan beter op bet Buitenhof was verrezen. De dichter der „Cantate"
is van oordeel, dat hij aan dezen arbeid ,,in de eerste plaats de aangename kennismaking en eene belangrijke briefwisseling met (den)
begaafden toonkunstenaar (Nicola) to danken (heeft)." ,,Dichtwerken",
III Deel, blad 331.

187o. „De kerk op den Vluchtheuvel, ingewijd 19 Juni 187o.
Een gedicht." Haarlem, Erven F. Bohn, 187o, gr. 8°.
Gelegenheidsgedicht. Des dichters vriend Heldring had uit vrijwillige bijdragen eene kerk doers bonwen op een kunstmatigen heuvel,
ten behoeve der bewoners van de velddorpen in de Betuwe bij watersnood en overstrooming. In gewone tijden wordt deze kerk gebruikt
door de bevolking van Heldrings drie stichtingen : Steenbeek, Talitha
Kumi en Bethel. In den avonddienst van den inwijdingsdag las de
dichter dit vers voor.

187o. „Emancipatie der vrouw. Redevoering uitgesproken ter
opening van de algemeene vergadering van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap." 28 Juni I 870, Utrecht,
C. van der Post Jun., 187o. (De tweede uitgaaf van dit
opstel verscheen onder den titel : „Eenige opmerkingen
met betrekking tot de denkbeelden van den dag in de
richting van de Emancipatie der vrouw." Utrecht. C. van
der Post Jun. 1873. post 8°. (Vergelijk 1859 : Verscheidenheden, 2e druk 1876).
187o. „Zestal kerkredenen. Uitgesproken onder den indruk der
tijdsomstandigheden," (Fransch-Duitsche oorlog). Utrecht,
J. Bijleveld, 187o, post 8°.
1871. „Een lied op het jaarfeest der Utrechtsche Zendingvereeniging." Utrecht, Kemink & Zoon, 1871, gr. 8°. Uitgesproken in April 1871.
1872. „Kerstavond. Troost der armen. Muziek van J. J. v a n
Krieke n." Amsterdam, W. H. Kirberger, 1872, gr. 4°.
1872. „Lijden, de weg tot heerlijkheid. Kerkrede, op den
tweeden Paaschdag, I April 1872." Utrecht J. H. v a n
Peursem, 1872, gr. 8°.
(Herdenking van het derde eeuwfeest der inneming van den Briel).

1872. „Geschenk aan jonge Lidmaten der gemeente van Christus." Utrecht, J. H. van Peursem, 1872, 16°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1876, 16°.
Derde druk, aldaar, bij denzelfde, 1882, 16°.
Vierde druk, aldaar, bij denzelfde, 1886, 16°.
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1873. „Te Alkmaar, 8 October 1873." (Redevoering ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van Alkmaars ontzet).
Haarlem, Erven F. Bohn, 1873, imp. 8°.
1873. „De onthulling van het Monument te Heiligerlee, in
tegenwoordigheid van Z. M. den Koning den 23sten Mei
1873. Dichtregelen uitgesproken te Winschoten." Groningen, P. Noordhoff & M. Smit, 1873, Superroy. 8°.
1873-1876. „Dichtwerken van N i cola a s Beets, 1830-1873.
Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt en herzien, voorzien van aanteekeningen en versierd met het
portret van den dichter in staalgravure." Amsterdam,
AV. H. Kirberger, 1873-1876. 3 deelen, roy. 8°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1878, 3 dln. kl. 8°.
De laatste honderd bladzijden van het derde deel bevatten de nog
onuitgegeven liederen des dichters in de periode : 1869-1873.
Zie op 1884.

1874. „Tabitha. Leerrede na de begrafenis van mejonkvrouw
A. H. Swellengrebel." (Directrice van het diakonessenhuis). Utrecht, J. Bijleveld, 1874, gr. 8°.
1875. „Karakter, karakterschaarschte en karaktervorming." —
(Redevoering gehouden bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt). Utrecht, Kemink & Zoon, 1875, roy. 8°.
1875. „Toespraak, 14 Juni 1875, voor de Oud-Studenten en
Studenten der Leidsche Hoogeschool." Leiden. P. van
Santen, 1875, gr. 8°.
1875. „De wijsheid, die van boven is. Leerrede ter opening van
het Academie-jaar." Utrecht, J. Bijleveld, 1875, gr. 8°.,
1876. „Zelfverheerlijking. Leerrede, 28 November 1876. Gedenkdag van Nederlands Verlossing." Utrecht, J. Bijleveld,
1876, gr. 8°.
1876. „Ter nagedachtenis van Ottho Gerhard Heldring." Utrecht,
J. Bijleveld, 1876, gr. 8°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1876.
Van deze redevoering verscheen eene Duitsche vertaling : „Zum
Ged4chtniss von 0. G. Heldring." Hamburg, 1876.

1876. „Houdt, dat gij hebt. Kerkrede op den Hervormingsdag." Utrecht, J. Bijleveld, 1876, gr. 8°.
Onder denzelfden titel had de auteur in 1849 eene-preek uitgegeven,
ter nagedachtenis van Luther's optreden, 331 jaren geleden.

1878. „Groote mannen en ware grootheid," (Rectorale redevoering). Utrecht, J. Bijleveld, 1878, roy. 8°.
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1879. „Lectuur voor het Ziekenvertrek." Zie 1847.
1880. „Bloemlezing uit de dichtwerken van Nicolaas Beets."
Amsterdam, W. H. Kirberger, 1880, kl. 8°.
1881. „Al de gedichten van Anna Roemers Visscher,
vroeger bekend en gedrukt, of eerst onlangs in handschrift ontdekt, naar tijdsorde en in verband met hare levensbijzonderheden uitgegeven en toegelicht door N i cola as
Beet s." Met portretten, plaat en facsimile's, 2 deelen.
Utrecht, J. L. Beijers, 1881, imper. 8°.
1881. „Najaarsbladen. Gemengde gedichten, 1874-1880." Amsterdam, W. H. Kirberger, 1881, roy. 8°.
1882. „Sparsa. Verzameling van verstrooide opstellen en kleine
geschriften." Amsterdam, W. H. Kirberger, 1882, klein 8°.
1882. „Jezus ontdekt zijn verrader." Lijdenspreek, (als handschrift gedrukt).
1883. „Orgelinwijding op Paaschmorgen in de Buurkerk" (25
Maart 1883). Utrecht, G. van Rijn, 1883, 4°.
1884. „Stichtelijke uren." Negende deel. Amsterdam, Htiveker
& Zoon 1884, post 8°. en groot 8°.
1884. „Nog eens najaarsbladen.Gemengde gedichten, 188o-1884."
Leiden, A. W. Sijthoff, 1884, gr. 8°.
De uitgever deed dit werk met de „Najaarsbladen" van 1881 als
vierde deel der „Dichtwerken" (1873-1876) verschijnen. Eene uitgaaf in 4 deelen kl. 8°. verscheen in 1886 bij A. W. Sijthoff, Leiden,
en werd verkrijgbaar gesteld bij 1). Bolle, Rotterdam. In 1889 en
1895 verscheen bij A. W. Sijthoff to Leiden een nieuwe druk van
deze uitgaaf.

1885. „Nieuwe Verscheidenheden meest op letterkundig gebied."
-r e stuk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1885, gr. 8°.
1885. „Gedenkboek" ...... Leiden, A. W. Sijthoff, 1884, gr. 8°.
1885-87. „B e e t s-Scheurkalender voor 1885-87. Leiden, A. W.
Sijthoff 1885-86.
1886. „Spreuk- en Feestkalender." Schiedam, H. A. M. Roelants,
1886, 16°.
1886. „Feest-Cantate bij de viering van het 250jarig Bestaan
der Utrechtsche Hoogeschool. Muziek van Richa rd
H ol," Utrecht-Arnhem, H. Rahr; roy. 8'.
1887. „Winterloof. Late Gedichten." 1884-1887. Leiden, A. W.
Sijthoff, 1887, gr. 8°.
Ook als iste stuk van Dichtwerken, 5 e deel.

1887. „Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van
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de Camera Obscura van H i 1 d e b r and" (Lux ludo).
Haarlem, Erven F. Bohn, 1887, 8°.
Telkens herhaalde vragen, schriftelijk en mondeling, waaraan vooral
het onderwijzende deel van ons yolk wakker deel nam, deden H i 1debrand besluiten deze commentaar zonder tekst to leveren.
Tweede druk, Haarlem, Erven F. Bohn, 1888, 8°.

1888. Spreuk- en Tekstkalender voor 1889. Schiedam, H. A. M.
Roelants 1888, 16°.
1890. Nieuwe verscheidenheden meest op letterkundig gebied,
2e stuk (Poezie in woorden en andere opstellen). Haarlem.
Erven F. Bohn 189o, 81).
1891. Brokkelvloer van Rijmspreuken. 's-Gravenhage, M. M.
Couvee 1891, 8°.
1891. De Man van Smarten, de Heer der Heerlijkheid. Utrecht,
J. Bijleveld 1891, 8°.
Tweede druk, aldaar, 1892, 8°.

1892. Nieuwe verscheidenheden, meest op letterkundig gebied.
3de stuk (Everardus Johannes Potgieter. Persoonlijke
herinneringen). Haarlem, Erven F. Bohn 1892, 8°.
1892. Nog eens Winterloof. Gedichten 1887-1892 (ook als 2de
stuk van dichtwerken, 5de dl.) Leiden. A. W. Sijthoff,
1892, 8°.
1900. Dennenaalden. Laatste dichtleven. 1892-1900 (ook als
3de stuk van Dichtwerken, 5de dl.) aldaar 1900, 8°.
VERTALINGEN IN PROZA BEWERKT DOOR
NICOLAAS BEETS.
1840. „Leven van Jezus. Stichtelijk huisboek. Uit het Hoogduitsch van E. G. A. B 6 c k el," 2 deelen. Haarlem, Erven
F. Bohn, 1840-41, gr. 8°.
1844. „Geschenk van een Christelijken vader aan zijn opwassende kinderen, naar den 14den druk van het Engelsch
werk van J. A. James." Amsterdam, J. Muller, 1844, gr. 8°.
1849. „Het Huisgezin, naar den 7den druk van het Engelsch
werk van J. A. Jame s." Amsterdam, J. Muller, 1844, gr. 8°.
1849. „De roem der dagen, uit het Engelsch van eene arbeidersdochter." Utrecht, Kemink & Zoon, 1849, 18°.
1855. „De Christelijke belijder, uit het Engelsch van J. A. Jame s."
Amsterdam, H. HOveker, 1856, 8°.
TEN BRINK. N.-N. Letteren. I
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BIJ DE VOLGENDE WERKEN SCHREEF NICOLAAS
BEETS INLEIDING OF NAREDE:
1841. „Voorrede" bij „J. H. van der Palm, Tweede Vervolg
op Salomo." Leeuwarden, G. T. N. Suringar, 1841, gr. 8°.
1843. „Narede" bij „Helons Bedevaart naar Jerusalem. Uit het
Hoogduitsch van F. Strauss door wijlen Mevrouw K 1 ey n,
geb. 0 ck er se." Amsterdam, P. Meijer. Warnars & C. J.
A. Beijerink. 1843, (Tweede druk).
1844. „Narede" bij „De Doop in de Jordaan, door F r. Strauss
vertaling van Mevrouw K 1 eyn, geb. 0 c k e r se." Utrecht,
1844, (Tweede druk).
Derde druk. (De vertaling herzien door N i c o 1 a a s Beet s.) Amsterdam, C. L. Brinkman, 1863, post 8°.

„Voorrede" bij J. H. va n d er Palm, Verhandelingen,
Redevoering, en losse Geschriften," 5de deel, Leeuwarden,
G. T. N. Suringar, 1846, 8°.
1853. „Voorbericht," bij de „Gedichten van Alb er tine
K e h r e r," Amsterdam, Erven D. Onder de Linden & Zoon,
1853, post 8°.
1862. „Inleiding" bij de „Gedichten van A. C. W. Staring."
Haarlem, Erven F. Bohn, 1862, 8°.
1846.

Tweede druk. Volksuitgaaf, W. J. Thieme & Co., Zutphen, zonder
jaartal.

1867. „Voorbericht" bij „Al de Canonieke boeken van het Oude
en Nieuwe Testament met 2 0o platen van Gustave Dore.
Uitgegeven onder toezicht van Nic olaas B ee t s." Arnhem,
D. A. Thieme. 1867-187o, (voltooid in twee folio deelen).
Volksuitgaaf met roo platen, 1873-1875, gr. 4'.
1870. „Voorbericht" bij „Onze Buurt door een Ongenoemde"
(Mevrouw D. P. Bohn, geboren B e et s)." Tweede druk,
Haarlem, Erven F. Bohn, 187o, 8°.
1871. „Voorbericht" bij „Gezangen van G e k a, [Mej. G. K n u tz e " Utrecht, J. Bijleveld, 1871.
1871. „Inleiding" op „Mr. A. Bogaer s' Gezamenlijke Dichtwerken," 2 dln. Haarlem, A. C. Kruseman, 1871, gr. 8°.
1882. „Een woord vooraf," bij „Krijgsherinneringen van een
Noordhollandschen Jager," 1831. Nagelaten geschrift van
J. Hanau J z., Amsterdam, W. Versluys, 1882.
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DE VOLGENDE GEDICHTEN VAN NICOLAAS
BEETS WERDEN OP MUZIEK GEZET :
1884. Vier gedichten : Scheiding. - Mijn hof. - 't Viooltje. Maartje van Schalkwijk. Voor eene zangstem met klavierbegeleiding, gecomponeerd en den dichter toegewijd op
13 Sept. 1884 door Ric hard Hol. Leiden A. W. Sijthoff 1884, 4°. Nieuwe uitg. 1900.
1885. Het tranenkruikje. Op muziek gezet door J. C. M. v a n
Riem sdij k. Leiden, A. W. Sijthoff 1885, 4°.
1888. Nederlandsch lied. Voor 4 stemmig mannenkoor gecomponeerd door W. F. G. Nicol al. Zutphen, Thieme's
Muziekhandel 1888, 4'.
189o. Serenade. Muziek van Mart. J. Bouma n, aldaar (Nederl.
Mannenkoren N°. 3.) 4°.
1891. Koninginnelied voor koor. Met pianobegeleiding van
W. F. G. Nicola 1. 's Gravenhage, G. H. van Eck 1891, 4°.
1891. Blijf een, mijn vaderland. Muziek van J a c. J. Ruygro k.
Arnhem Joh. C. M. van Mastricht 1891. (Nederl. Mannenkoor N°. 4.) 4°.
1891. Nu riddertrouw gezworen ! Accompagnement voor piano
door Th. J. L. S e n e c a n t. Eindhoven, M. F. van Piere
1891, 4°.
1892. De Nachtegaal. Voor eene zangstem en piano gecomponeerd door S. B r o n s. 's Gravenhage, G. H. van Eck
1892, 4°.
1894. Zaansch liedeken. Voor eene zangstem met pianobegeleiding
door A. L ij s e n. Rotterdam, W. F. Lichtenauer 1894, 4°.
1895. Oost West, thuis best. Voor mannenkoor gecomponeerd
door C. A. Wulff raat Jr. Rotterdam, Wenk & Birkhoff 1895, 4°.
1896. Matrozen-lied. Muziek van N. A. Bouma n. Arnhem,
Joh. C. M. v. Mastricht 1896. (Nederl. Mannenkoren
II N°. 2.) 4°.
1898. Nu laat ons alien Gode loven. Voor vrouwen- en gemengd
koor, a capella gearrangeerd door A. Spoe 1. 's Gravenhage, G. H. van Eck 1898, gr. 8°.
1899. De. Boeren. Muziek van L. Doo rt mon t. Amsterdam, W.
Kirchner 1899. 4°.

ANNA LOUISA GEERTRUIDA TOUSSAINT.

Het was een treurige tijd voor Nederland, toen men schreef
3o December 1810.
Te midden der staatkundige ellende van het vaderland volgde
het burgerlijk leven zijn dagelijkschen loop : werden er toekomstige staatsburgers geboren, huwelijken gesloten, dooden naar
bet graf gedragen.
De dag van 3o December 1810 .was de trouwdag van H enderik Toussaint uit Harlingen en van Cornelia Magdalena
Cecilia Rocquette te Haarlem. Beide echtelieden stamden
uit geslachten met refugies-bloed in de aderen; de Hollandsche
bruid en de Friesche bruidegom konden met fierheid wijzen op
den alouden Hugenootschen oorsprong hunner familien.
H end e r i k Toussaint vestigde zich met zijne echtgenoote
te Alkmaar, waar hij apotheker, later, na de oprichting der
Clinische School in 1826, lector in de Chemie, Botanie en
Natuurlijke Historie was. Algemeen bemind om zijn karakter,
geacht en gewaardeerd wegens zijne veelzijdige kennis, overleed
hij op hoogen ouderdom aldaar in 1859. De vreugde zijner
vijf-en-twintig laatste levensjaren was zijne eenige dochter, wier
naam reeds sedert 1837 met eerbied genoemd werd in de letterkundige wereld, wier roem in 1840 zich reeds buiten de grenzen van haar vaderland verbreidde.
Deze dochter Anna Louisa Geer truida was geboren 16
September 1812. Welke beschermgeesten er ook in vroeger of
later tijd over de jeugd van verdienstelijke Alkmaarsche vrouwen
of mannen hebben gewaakt, Clio en Er a to beiden kusten
deze jonggeborene om strijd op het voorhoofd. De kleine hoofd-
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stad van Kennemerland zou in haar eenmaal hare meestbegaafde dochter begroeten.
Hare vroege jeugd onderscheidde zich door niets bijzonders.
Acht jaren lang bleef zij het eenige kind barer ouders. Na de
geboorte van een broeder in 1820, vertrouwde men G e e r t r u id a
aan de zorgen van mevrouw To ussaint- T al m a, hare grootmoeder van vaders zijde, te Harlingen. Meestal bleef het veelbelovende, levendige kleinkind bij hare grootmoeder in het tijdvak van 1820 tot 1830. Als bij ieder menschenleven liet het
tijdvak van het achtste tot het achttiende jaar ook bij haar de
diepste indrukken na. De degelijke smaak der grootmoeder, ook
in letterkundige Bingen, leidde het vlugge meisje op het goede pad.
Toen mejuffrouw Toussaint in het woelige jaar 1830 voor
goed naar Alkmaar terugkeerde, had zij plannen gevormd voor
de toekomst. Zij wilde zich wijden aan het onderwijs. Begeerig
naar kennis, onverdroten werkzaam ter verovering van het onbekende op velerlei gebied, bezat zij de overtuiging, dat zij door
wilskracht en volharding slagen zoude. Zoo kenmerkte zij zich
van den beginne door eene opmerkelijke vastheid van wil, door
onverschrokken volharding bij het eenmaal gevormde plan.
Na hare terugkomst in Alkmaar legde zij belijdenis des geloofs
af bij den hervormden predikant Ds. H. E. V i n k e, die zeer
kort daarop als leeraar naar Utrecht beroepen werd, die aldaar
van 1836 tot 1862 hoogleeraar in de theologie was. Nog in
latere jaren placht de deftige professor er met voldoening op
te wijzen, dat zij, wier naam sinds 1840 eene schitterende hekendheid verwierf, eenmaal door hem tot hare belijdenis was
voorbereid. Zoo ooit eenig leeraar lof mocht oogsten over den
arbeid besteed aan zijne discipelin, dan zeker de Alkmaarsche
predikant Vinke. Anna Louisa Geertruida Toussaint
legde met den diepsten ernst en van ganscher harte belijdenis
af des geloofs in die evangelisch-hervormde, christelijke kerkleer,
welke zij van haar vroegste optreden in het openbaar tot op
het einde toe met eerbiedwekkende geestkracht heeft beleden.
In dit opzicht — het zij aanstonds uitgesproken — biedt haar
leven een zeldzaam harmonisch tafereel.
In 1830 was haar naam even onbekend als die van ieder
ander meisje, dat te Alkmaar met haar als lidmate werd aangenomen, maar van haar „L a u e r n e s s e" tot haar „Gide on
Florens z", tot haar allerjongste geschrift, toonde zij zich onder
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-----------------de honderdduizenden geroepenen de geniale uitverkorene, bereid om te getuigen. Uit het innigst heiligdom des harten opgeweld, was hare belijdenis eene beslissende daad voor haar
volgend leven. Zij had voor goed partij gekozen. De richting
van haar geest was godsdienstig in christelijk-hervormden zin.
Neiging, keus, onderricht, alles leidde haar tot die verdraagzame
evangelische orthodoxie, welke nog nimmer aan heuschheid en
mildheid in het oordeelen over andersdenkenden het stilzwijgen
heeft opgelegd. Zij was van den aanvang eene Christin bij uitnemendheid. Aangegrepen door de grootheid van C h r i s tu s'
leer en leven, gloeide zij van geestdrift voor de hartveroverende
idealen van den Meester, die gezegd heeft: „Zoo wie u den
mantel neemt, geeft hem ook den rok — en zoo wie u dwingt
eene mijl te gaan, gaat met hem twee mijien", — „die door
een leven van enkel liefde en door eenen flood, die de diepste
zelfvernedering was, zijne eigene wetten heeft bezegeld."
Mejuffrouw Toussaint was naar Alkmaar gekomen, om
zich voor te bereiden tot het geven van huisonderricht in de
vakken van het meer uitgebreid lager onderwijs. Een leven
zonder doel scheen haar een gruwel. Reeds toen, als nu, was
het vraagstuk aan de orde, wat de levenswerkzaamheid eener
jonge, welopgevoede jonkvrouw voor de toekomst zou kennen
zij n. Mejuffrouw Toussaint zou daarbij niet in werkeloos gemijmer haar tijd verkwisten. De eigenaardige geestkracht, die
haar in latere dagen nooit verliet, dreef haar tot arbeiden, tot
handelen. Zij zag toen, als nu, eene schaar van jonge meisjes,
die in ijdel gebeuzel de schoonste jaren harer jonkheid versleten.
Zij gruwde van de beginsellooze ledigheid dier lieve vlindertjes,
die altijd om de bloemen des levens blijven dartelen, maar niet
vermoeden, dat de tragische ernst van datzelfde leven offers
eischt, dageliiksche offers van tijd, vlijt, inspanning, volharding
en zelfverloochening. Zij haatte het plantenbestaan dier fatsoenlijke jongejuffrouwen, welke het harer eer te na achten, als zij
de kleine, witte handen moeten uitsteken tot eenigen huishoudelijken arbeid ; die geene andere lectuur kennen dan haar modejournaal, haar visiteboekje en haar balprogram ; die geen ander
doel najagen dan eene schitterende „c arriêr e" in de „wereld" . . .
dan een schatrijk echtgenoot met een goeden naam, een goeden
koetsier, eene goede beurs en een goed humeur. Mejuffrouw
Toussaint streefde onmiddellijk naar onafhankelijkheid. Het
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beginsel van „S elf Help", nauwelijks aangeprezen in 183o,
vond al vroeg eene ijverige verdedigster in de jonge vrouw,
die meer dan veertig jaren later het zeldzaamste voorbeeld van
vrouwelijke karaktervastheid in haar „M aj oar Fran s" zou
vereeuwigen.
Hare studien zouden goede vruchten dragen. Zij had zich
toe te leggen op de kennis der Nederlandsche, Fransche en
Duitsche talen, en op al de vakken, destijds bij koninklijk
besluit aangeduid, om de akte van toelating tot schoolhouderes
na een examen voor eene provinciale commissie te verkrijgen.
Mejuffrouw Toussaint heeft dit examen in April 1833 te
Haarlem afgelegd, en zag zich op twintigjarigen leeftijd in staat
als huisonderwijzeres of als hoofd eener openbare school op
te treden.
Hare toelatingsakte volgt hier
„ACTE VAN ALGEMEENE TOELATING TOT SCHOOLIIOUDERESSE.
„Door de Provinciale Commissie van Onderwijs in Noord-Holland op den
zestienden van Grasmaand 1833 geexamineerd zijnde Anna Louisa Gee rtruida Toussaint, oud 20 jaren, in de Nederduitsche, Fransche en Engelsche taalkunde, de geschied- en aardrijkskunde, zoowel algemeene als
vaderlandsche, en de opvoed- en onderwijskunde zoo mondeling als schriftelijk,
ook bepaald voor meisjes — en bij dit onderzoek voldoende bewijzen van
bekwaamheid getoond hebbende in opgenoemde vakken, alsmede geschiktheid
tot het geven van een oordeelkundig onderrigt in dezelve, wordt voornoemde
A. L. G. Toussaint bij dezen geregtigd verklaard, om, mits zich onderwerpende aan de algemeene en bijzondere Schoolverordeningen, binnen voormelde provincie te staan naar het verkrijgen eener speciale Beroeping, Aanstelling
of Admissie tot het geven van Onderwijs in de talen en vakken hier boven
vermeld, in eene inrigting tot vrouwelijke opvoeding en onderwijs.
JAQUES DOZY, Voorzitter.
HAARLEM, den 16 April 1833.
J. TEISSÉDRE L 'ANGE, Secretaris."

In Mei 1833 vond zij eene betrekking als gouvernante bij een
deftig gezin te Hoorn. Zij sleet haar een-en-twintigste en haar
twee-en twintigste levensjaar in dien nieuwen werkkring. Hoewel
het haar noch aan lust, noch aan opgewektheid ontbrak, bleek
het haar weldra, dat hare roeping elders lag. Zij heeft persoonlijk even v66r haar verscheiden, getuigenis afgelegd omtrent haar
verblijf te Hoorn i). Ze kreeg in haar eerste jaar (1833), onver1) 1Jit de dagen van Mevrouw Bosboom Toussaint (door haar
zelve meegedeeld in d e(n) Gids 1886, 4 e deel bl. 377 en vlg.
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wacht vacantie, daar hare leerlingen uit logeeren gingen. Ze besloot
een bezoek aan Harlingen te brengen, waar zoovele harer kennissen en schoolvriendinnen woonden.
Ze werd zeer minzaam ontvangen, maar men vond, dat ze
al wat Hollandsch geworden was, „wat ruimer en vrijer van
denkwijze en manieren." Het reizen per beurtschip was iets
verschrikkelijks, vooral voor mejuffrouw Toussaint, die van
zichzelve getuigt, dat zij was een zenuwachtig schepsel, een prinsesje
op erwten van mijne geboorte af." Ze was daarom uiterst gelukkig, toen zij van een stoomboot gebruik kon maken. Zij vertrok uit Harlingen met een stoomjacht der Nederlandsche marine,
daar eene andere vriendin uit hare schooljaren, die getrouwd
was en te Nieuwe Diep woonde, er de gelegenheid toe verschafte door de beleefdheid van een Officier der marine. Zij
logeerde eenigen tijd te Nieuwe Diep bij hare oude vriendin,
waar zij eene jongere zuster van Beets ontmoette. Deze vertelde haar van haar knappen broer, die met September naar
Leiden zou gaan, en nu zulke mooie verzen maakte.
Mejuffrouw Toussaint had onder leiding van haar vader, kennis
gemaakt met Nederlandsche dichters, Vondel en Hooft, hadden
ze saam gelezen. Zij zelve las Walter Scott, Schiller en Burger,
terwijl van Lennep's Legenden hare hoogste poezie waren.
Toen de zuster van Beets haar eenige zijner vroegste voorlas,
was Geertruida Toussaint gewonnen en geloofde zij aan de toekomst van dezen dichter. Eenige dagen later moest zij te Hoorn
terug zijn bij de familie De Bruyn Kops. Het verblijf bij deze
zeer beschaafde en aanzienlijke familie, deed haar zeer veel goed
voor hare algemeene ontwikkeling. Daar Fransche of Zwitsersche
gouvernanten gewoonlijk de dochters opvoeden, hechtte men er
veel aan Fransche lectuur en litteratuur.
Juist in 183o bij den eersten strijd tusschen de Romantiek
en de Classieken, kwamen dagelijks nieuwe boeken uit. De
Amsterdamsche boekhandelaar Delachaux zond elke nieuwe
Fransche uitgaaf aan den heer De Bruyn Kops te Hoorn. Toussaint las alles, noteerde het belangrijkste en leefde geheel in
hare lectuur. Meneer Kops zei altijd, „juffrouw Toussaint, u
wordt nog eens eene Schrijfster!" Zij zelve dacht alleen aan
vertalen. Ze koos een roman : L e Ma n u s c r it v er t, waarin
bijster veel geredeneerd werd over de grondbeginselen der romantieke en der classieke schoonheidsleer. Mejuffrouw Toussaint
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beschouwde dit alles als oefening — en verloor zoowel haar
handschrift, als den Franschen roman uit het oog. Ze beproefde
het vervolgens met een Treurspel van KOrner, D e v al v a n
Sig et h, maar bracht het niet verder, dan het derde bedrijf.
Vervolgens las zij een ouderwetsch bock uit het Italiaansch vertaald : Leti, Historie van Elisabeth, Koningin van
E n g e 1 a n d; het onderwerp was : Graaf Devonshire's hartstocht
voor Elisabeth en deze gekruist door de onbeantwoorde liefde
welke Koningin Maria Tudor voor hemzelven had opgevat. Ze
wilde er een drama van maken, en kwam tot het derde bedrijf.
Toen liet ze het liggen. Het ging haar als alle jonge auteurs,
ze vergistte zich in den weg. Eerst later behandelde zij dezelfde
stof in een roman, en genoot van den bijval harer lezers.
Intusschen bleek het duidelijk, dat Geertruida Toussaint geene
geschiktheid bezat tot onderwijzeres. Hare persoonlijkheid was
niet geschikt om kinderen te regeeren. Ze was te klein, te nietig,
ze sprak te zacht, ze was te zenuwachtig. En daarom viel de
gekozen taak haar dagelijks zwaarder. Doch als hare leerlingen
ter ruste waren gezonden begon voor haar het leven. Meneer
Kops las in den huiselijken kring Van I,ennep's P1 e eg zoon
voor — en verschafte haar heerlijke uren. Toch kon het jonge
meisje zich niet in hare betrekking schikken. Zij bekende hare
onmacht, en men vond goed, dat zij tot hare ouders in Alkmaar
zou terugkeeren. Ze vond het grievend, dat hare eerste poging
mislukt was. Ze zag er tegen op, hare moeder terug te zien, want
beider karakters verschilden in alle opzichten. Geertruida ergerde
zich daarenboven, dat hare moeder haar broeder, een bengel
van veertien jaar, door dwaze toegevendheid geheel bedierf.
Ze kwam te Alkmaar terug, en leefde zooveel mogelijk buiten
het gezin op eene groote bovenkamer. Ze begon te vertalen
voor de pers, maar de firma Immerzeel zond het handschrift
terug. Toen nam ze een nieuwen roman : S t r u e n s e e oil la
Rein e e t le Favor i, door Fournier en Arnould. Ongelukkig
bleek, dat een ander te vlug was geweest, en dat de roman in
zijne vertaling het licht ging zien. Toen besloot ze eindelijk
moed te vatten, en uit eigen fantasie te arbeiden. Ze schreef
Almagro voor het Magazijn van Romantische Verh a l e n van Robide van der Aa. En ziet het werd aangenomen
met toekenning van zes gulden honorarium per vel druks.

362

ANNA LOUISA GEERTRUIDA TOUSSAINT.
W--,V,-,...,,,....."•.„..e".-,...,./■,,W,,,v',,,...W.,,,V",,,-,•-,,,,,,. "...,...".../......v.

II.
Mejuffrouw Toussaint had in 1835 hare betrekking als
gouvernante neérgelegd. Zij keerde in dat jaar naar Alkmaar
terug, en wijdde zich uitsluitend aan letterkundigen arbeid.
Ten huize harer ouders te Alkmaar schreef zij in 1836 hare
eerste novelle: „Alm a gr o". Bij G. J. A. Beij er in c k te Amsterdam had sedert 1834 een „Magazijn van R o m a n t i s c h e
V er ha len" het licht gezien, dat tot op het jaar 1840 in zeven
deelen werd voortgezet. De titel werd niet altijd behouden, sommige deelen heeten eenvoudig : „V er hale n" met vermelding
van de namen der auteurs. Ro bid e van der A a was de
voornaamste medewerker , P o t g i e t e r schreef er zijn „M e d eminna a r s" voor. In 1837 verscheen „A lmagr o" in deze
serie. Het sprak van zelf, dat dit werk niet onopgemerkt kon
blijven.
„A lmagr o" getuigde van het begin tot het einde, dat een
nieuw, frisch, veerkrachtig, stoutmoedig onverschrokken talent
zich openbaarde met heerlijke beloften voor de toekomst. „Alma g r o" was geene zuiver hi s t o r i s c h e novelle. De verwonderlijke fantasie der schrijfster leverde hoofdzakelijk de grondstof. Zonder eenige de minste moeite verplaatste zij den lezer
naar Londen en Parijs in de salons der aanzienlijkste kringen.
De vier-en-twintigjarige Nederlandsche jonkvrouw, die van de
wereld niet veel meer dan Alkmaar, Hoorn en Harlingen gezien
had, was geen oogenblik verlegen, toen zij, met hare stoutste
schoenen aan, de Engelsche lords of de Fransche markiezen in
de kaart ging kijken.
Almagro treedt als een echt romantische held op. Hij heet
eigenlijk X a v e r e D e s m é r a n g e s, is de natuurlijke zoon van
een markies, die hem als een wettig kind opvoedt, maar bij
zijn dood onterft. De jonge X a v e r e is door een abt onderwezen, die hem de vrijheid liet Voltaire te lezen en te bewonderen. Door het testament zijns vaders in armoede gedompeld, beproeft hij te Parijs zijn geluk aan de speeltafel, wint een
groot fortuin, en besluit na de lezing van Byron's „Corsair",
vrijbuiter te worden. Daar de Fransche maatschappij hem heeft
verstooten, zal hij Frankrijk „in handel en kolonien" verontrusten. Hij neemt den naam Alma gr o aan, en heet zijn schip
L es Re pr ésai11 e s. Zeven j aren zwerft hij op alle zeeen,
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wint ontzaglijke rijkdommen, en wordt de schrik der rustige
koopvaarders. Zeer opmerkelijk is het, dat A 1 m a g r o, na het
nemen van een Hollandsch schip, kennis maakt met een jong
protestantsch geestelijke, Selmer, die hem zijn Voltairiaanschen
spot en zijne Byroniaansche wanhoop doet verzaken, die hem
het geloof aan een „rechtvaardig, alziend God" inprent.
De schatrijke A 1 m a g r o gaat onder den naam van een Engelsch edelman eenigen tijd to Parijs doorbrengen, en wordt in een
duel gewikkeld als getuige. In dit tweegevecht wordt A 1 m ag r o 's broeder, Philippe De sm éranges, die alles geerfd
had als wettig zoon van den ouden markies, doodelijk gewond.
Hij laat titel en goederen aan den miskenden A 1 m a g r o. Deze
noemt zich nu markies Xavêre De s m é r a n g e s, wint in Engeland het hart van een adellijke jonkvrouw Lady Ed it h a; worth
eerlang door zijne oude makkers weer ter kruistocht met het
roofschip opgeeischt, maar door een wonder, daar hij een Engelsch
lord der admiraliteit het leven redde, wordt hem met zijne vrouw en
zijne schatten een eervol heenkomen naar Amerika gewaarborgd.
Op de samenstelling van dit verhaal zou de critiek onder
dagen aanmerkingen kunnen maken. „D es c o n t e s a d o r m i r
debout !" — zou het van naturalistische zijde klinken — maar
ten onrechte ! In 1837 was „Al magr o" de stoute poging van
een jong, dichterlijk gestemd hart, dat iets groots, iets geweldigs
in den geest van Walter Scott, of van Byron misschien,
wilde scheppen. De zeeroovers-natuur van Alma g r o was geheel in Byron 's stijl gedacht ; de adellijke kringen op Chu mmore-Castle in den trant van Walter Scott's „St. Ronan's
Well" (1832) beschreven ; alleen de protestantsche geestelijke
Selmer getuigt, dat hij louter door de voorkeur van de jonge
Nederlandsche schrijfster is in 't leven geroepen. In „Al m ag r o" kondigt zich het talent der auteur van „La u e r n e s s e" en
Gideon Fl orens z" duidelijk aan. De wilde romantische ranken worden besnoeid, de prediker Selmer heet later Paul
van Mans feld of Gideon Florensz, en wordt dan de
h o ofd per soon der vertelling.
Niet ongepast schijnt mij hier de herinnering, dat de beste
leerlingen van Walter Scott bij hun eerste optreden altijd jets
overspannens hebben aan den dag gelegd. Lord Lytton, destijds Edward L y tt on Bulwe r, gaf in 1827 zijne eerste proeve
van roman „Fa lklan d" uit. De invloed van Byron is nog
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veel duidelijker merkbaar dan in „A lmagr o." De held wordt
hoofdman bij de g u e r r i 11 e r o 's van R i e g o, nadat zijne onge.
lukkige liefde voor eene gehuwde lady (E mily M a ndevill e)
op tragische wijze is gestraft. Het later streven van denzelfden
Lord L y t t o n, om in zijne historische romans : „P ompej i"
(1834), „Rienzi" (1835) en „Harold" (1848) het grootsche
karakter van Byron 's epische scheppingen aan de schitterende
kleurenpracht van Walter Scott te paren, is volkomen overeenstemmend met de edele inspanning van Mejuffrouw T o ussain t, om voortdurend aan „groote kunst" te doen.
Blijkt uit „A 1m a g r o", welke letterkundige meesters de jonge
auteur hadden gevormd, er zou tevens van ter zijde uit kunnen
worden afgeleid, welke lectuur haar tot op 1837 had beziggehouden. „Alm a gr o" is verdeeld in negen afdeelingen, welke
telkens naar het voorbeeld van Walter Scott met versregels
van bekende dichters worden ingeleid. Onder deze motto's leest
men een of ander maal de namen van Jean Pau 1, Hoof t,
Beets, Tollens, Van der Hoop, Cats en Vondel. Later
heeft mejuffrouw Toussaint dit stelsel laten varen. Nu schijnt
het of zij — met uitzondering van Jean Paul — eene bij zondere voorkeur heeft geschonken aan de groote Nederlandsche
meesters der zeventiende eeuw ; eene voorkeur, die een welkom
getuigenis aflegt van haren goeden smaak.
Na „Almagro" verscheen in 1838: „De Graaf van
Devonshire — romantische episode uit de jeugd van
Elisabeth Tudor." Ze hervatte nu het te Hoorn begonnen
werk. Het mislukte drama, ondernomen na de lezing van Leti's
H i s t o r i e van E 1 i s a be t h, werd nu een historische roman. De
invloed van Walter Scott is hier onloochenbaar. Op het
terrein van den grooten meester overstappende is mejuffrouw
T o u s s a i n t diep doordrongen van de „vermetelheid harer po„ging.” In een „W oord aan den lezer" zegt zij : „Na W a 1„t er S c o tt zich te wagen aan eenen geschiedkundigen roman,
„die op Engelschen bodem speelt, is eene vermetelheid, wel
„geschikt om een helderziend publiek tegen zich in te nemen.
„Dat veroorlooft zich alleen de onkunde of de eigenwaan !" is
„de afkeurende kreet, dien ik in verbeelding reeds hoor. En
„toch, die den moed niet heeft, het hoogste tot model te kiezen,
„zal spoedig beneden het middelmatige zinken, en hij, die zich
„nooit durft verheffen tot een streven naar het min bereikbare.
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„zal ook weinig bezield zijn bij het volgen van het effene pad,
„dat hij zich met zooveel angst heeft afgebakend. Indien ik het
„dus ondernomen had, ware het slechts een Bier stoute sprongen
„geweest naar een doel, dat te ver aflag, die, ik weet het, dik„wijls met eenen val eindigen, doch welke ook wel eens het
„kenmerk kunnen zijn van heilige kunstverrukking en zelf be„wuste kracht.
„Maar ik heb het niet ondernomen, mijn Devonshire is
„geen geschiedkundige roman, niet in dien zin, ten minste zoo
„als ik dien begrijp, zoo als Walter Scott dien heeft uitge„voerd. Hij schrijft, om de eeuw, de zeden, het plaatselijke te
„schetsen, en vlecht er het romantische tusschen, om belang te
„wekken. Ik gebruik dat alles slechts, om niet tegen het lokale
„te zondigen, zoo als de tooneelspeler het kostuum van zijn
„karakter aanneemt, niet om aan te wijzen hoe Sylla en Oedipus
„gekleed waren, maar om er niets antlers uit te zien, dan men
„zich Sylla en Oedipus voorstelt. De schrijver van Ivanhoe,
„van Waverle y, van Woodstock; verpersoonlijkt eene sekte,
„eenen stand, eene partij, in een individu; ik bedien mij slechts
„van de partijen en sekten, zoo ver ik er mijne personen in
„verwikkeld zag. Ik ben dus de belagchelijke verwaande na„volgster van Scott niet, ik heb het niet willen zijn. Ik heb
„alleen getracht van hem of te zien (men verwarre toch pogen
„niet met slagen), dat behouden der waarheid in de geschied„kundige karakters, dat menig vergrijp tegen de geschiedenis
„zelve vergoélijken kan.
„Doch waarom niet liever een onderwerp gekozen uit onze
„eigene Vaderlandsche geschiedenis ? zal men vragen ; alsof dat
„na de Roos van Dekama, na de Pleegzoon, niet eene
„even groote vermetelheid ware, als Scott na te volgen op zijn
„eigen grondgebied, alsof zulke krachtige voorbeelden een weifelend
„nawaggelen gedoogden. En al had men de stoutheid daartoe,
„dan zou het goed zijn, als men zijn onderwerp gekozen had,
„met overleg en na lang beraad, zoo als eene huismoeder de
„stof voor eenen winterhoed, die twee jaar moet gedragen
„worden ; maar al wie zoo koel kiest, zal zonder geestdrift
„beginnen, slechts flauw eindigen, en, zoo mogelijk, zijne lezers
„nog kouder laten, dan hij het zelf was. Men moet getroffen
„zijn door den persoon, dien men tot held kiest, men moet hem
„groot voelen, om hem groot te kunnen voorstellen. Het onder-
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„werp moet ons bezield hebben v6or men het koos, en v6or
„men aan schrijven dacht."
Deze voorrede is een gewichtig document voor ieder, die
studie maakt van het talent der jonge schrijfster. Aan de eene
zijde toont zij doordrongen te zijn van de wetenschap, dat het
bijna ondoenlijk is der voltallige legermacht van Nederlandsche
lezers 'te behagen, wanneer men niet zorgt zich vooraf tegen
allerlei mogelijke of onmogelijke vitzucht te hebben gewapend.
Aan de andere zijde, blijkt het, dat zij naar het groote, het
forsche, het treffende zoekt op elk gebied; dat zij hare stof
„groot moet voelen, om haar groot te kunnen voors t e lle n ;" dat zij geene aanspraak maakt op wetenschappelijke
nauwkeurigheid in al de bijzonderheden van haar verhaal; dat
zij de „waarheid in de geschiedkundige karakters"
tot elken prijs behouden wil.
„De Graaf van Devonshire" werd in het Decembernummer van „d e(n) Gids" voor 1838 door E. J. P otgieter
uitvoerig behandeld. De redacteurs van „d e M u z e n" hadden
in 1837 „d e(n) Gid s" gesticht onder aanvoering van P o tgieter en Bakhuizen van den Brink. 1) Mejuffrouw Toussaint werd oogenblikkelijk door de Gidsmannen met eerbied
behandeld ; — „(zij) is geene zuster dier talrijke romanschrijvers
ten onzent" — zegt Potgieter — n welke gelooven, dat alle
wegen naar Rome leiden ; zij behoort tot dat klein getal onzer
jeugdige talenten, die zich reden trachten te geven, waarom zij
dit en niet dat ontwerp kozen, waarom zij het dus en niet z66
behandelden."
Voor de schrijfster van „D e(n) Graaf van Devonshire"
was het artikel van Potgieter eene gebeurtenis. Zij moest zeer
gewichtige aanmerkingen in overweging nemen, maar had geene
reden zich te beklagen over lichtvaa,rdigheid in de critiek. P o tgieter noemde haar werk een „opmerkelijken eersteling ;" hij
huldigde „hare buitengewone verbeeldingskracht" en voorspelde
met de onfeilbaarheid van een dichter bij de gratie der Muzen,
dat zij „een sieraad onzer Letterkunde worden (zou), zoo zij
„haren voortreffelijken aanleg door ijverige studien ontwikkelde
„en volmaakte." Po t g i e t e r prijst hare „zucht naar forsche
situation en treffende tooneelen", en vermoedt, dat zij „weinig
1) Zie boven : „N icolaas Beets," bl. 314. Noot 2.
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met onze alledaagsche romans op heeft." Hare bewondering
voor den schrijver van „d e( n ) Pl eegzoo n" en „d e Roos
van D e k am a" keurt hij overdreven, daar hij van dien dichter
„in plaats der legenden en der romans in den trant van Sir
„Walter," verhalen en gedichten vraagt „even Hollandsch van
„behandeling, van geest, als van stof." Zoo raadt hij ook mejuffrouw Toussaint hare krachten aan een Nederlandsch onderwerp te wijden ; „een waarlijk Nederlandsche roman, door eene
„vrouw van haren aanleg, na ijverige studie, geschreven, zou
„een uitmuntend werk zijn."
De stoute greep : Koningin Maria T u d o r naast hare zuster
Elizabeth te plaatsen, en beide koninklijke vrouwen te doen
blaken van liefde voor haren koninklijken neef, Edward C o u rt en a y, graaf van Devonshire, dwingt den scherpzinnigen beoordeelaar verbazing af. Maar hij ziet „onoverkomelijke zwarigheden" op den weg door de schrijfster ingeslagen. Vooreerst
vreest hij, dat zij van haar held, „die volgens de historie niets
„deed, om de opmerkzaamheid der Koningin te verdienen, om
„op de tong des yolks te leven," geene grootsche figuur zou
kunnen vormen. Devonshire zou onbelangrijk moeten blijven,
de beide koninklijke vrouwen zouden hem in de schaduw
stellen ; wat meer is, de historische E 1 i z a b e t h dacht te mannelijk, „om ooit haar vrouwelijk gevoel den teugel te vieren en
„liefde te beantwoorden."
Potgieter durft de keus der stof in „De (n) Graaf van
Devon s h i r e" niet „gelukkig" noemen, niet verzekeren, „dat
(de schrijfster) over alle zwarigheden, welke (haar onderwerp)
opleverde, zegevierde." Hij acht het „dichterlijk g r o o t voelen,"
waarvan de voorrede spreekt, niet genoeg, om personen, uit de
geschiedenis bekend, recht te doen. Voor een historischen
roman in den trant van Sir Walter Scott is „De Graaf
van Devons hire" te weinig voor een psychologischen roman,
die het lijden des harten schildert als Mevrouw de S to el, te
veel historisch.
„D e G ids" was in 1837 en 1838 niet minder mannelijk streng
dan in zijne latere jaren, toen de toorn der terechtgewezene
jonge schrijvers hem den blauwen beul schold. Evenwel, aan
juistheid van critischen blik haperde het Potgi et e r niet, als
Mevrouw Bosboom-Toussa ij t vijf-en-twintig jaren later bij
een herdruk van haar eersteling (1864) in een nieuw „Voorbe-
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richt" getuigde. Hare levensbeschouwing, haar blik op de kunst,
op eigen werk, waren geheel gewijzigd. Zij erkende het welwillende, het belangstellende in P o t g i e ter 's beoordeeling —
„de trouwhartige handreiking der ervaring aan de jeugdige
„schrijfster, die haren eigen weg wilde gaan ;" zij waardeerde
„de hartelijke, maar ernstige begroeting in „d e(n) Gi d s", al
„zagen sommige vrienden „hardheid in bet oordeel, waaraan de
„zwakke eersteling onderworpen werd ;" al trof het haar pijnlijk,
toen zij hare „teere bloesems zag verstuiven onder den koelen
„adem der kritiek." Maar na vijf-en-twintig jaren was haar blik
verruimd, en dankte zij „den trouwen wegwijzer, die „de taal der
„oprechtheid liever sprak dan die der vleijerij."
Pot g i e t e r was streng, maar niet partijdig geweest. Hij had
gelijk op het stuk der historie. Ed ward C o u r t e n a y, gra of
van D e v o n s h i r e, was feitelijk door de partij van den katholieken adel tot bruidegom voor Maria T u d o r bestemd, maar
deze laatste schijnt weinig geleden te hebben van den hartstocht
voor haren bloedverwant, welken de dichterlijke Broom der jonge
Nederlandsche romanschrijfster haar in 1838 op voorbeeld van
den Italiaan S e t i zou toekennen. De latere onderzoekingen van
R a n k e over de Engelsche geschiedenis schilderen Maria
T ud or als eene kleine, zwakke, ziekelijke vrouw, eene oude jongejuffrouw met grijs haar, eene uitmuntende luitspeelster, eene door
en door katholiek gezinde Christin, die een hevigen afkeer
toonde voor een huwelijk met een der Engelsche grooten. Het
plan van Keizer Karel V, die haar tot echtgenoot voor zijn
zoon Philips begeerde, werd door Maria Tudor uiterst
gunstig ontvangen. Zoodra zij in 1553 den troon bekiom, was
K a r el V er op bedacht van deze omstandigheid partij te trekken,
en eene alliantie tusschen het Bourgondisch-Oostenrijksche huis
en Engeland tot stand te brengen. Zijne nicht Maria Tudor
met zijn zoon, weduwnaar van Maria van Portugal, te doen
huwen, scheen hem in het belang zijner anti-Fransche politiek
en tevens bevorderlijk voor de rust van de katholieke kerk.
Maria Tudor was verstoken van alle schoonheid in hare
uiterlijke verschijning. Zij maakte bij nadere kennis den indruk
van goedhartigheid en vriendelijkheid, doch de uitdrukking harer
oogen scheen dikwijls dreigend, hare luidklinkende stem krijschte
somtijds niet zeer vrouwelijk. . Zij bleek kloek in gevaren en
sprak met waardigheid in het openbaar. Zij had van hare jeugd
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of met rampen geworsteld, en geleerd op zichzelve te staan.
Eigenzinnig, als eene echte Tudor, had zij zich tegen een Engelsch
huwelijk verklaard, omdat zij al hare sympathieen geschonken
had aan het yolk, waaruit hare moeder, C a t h a r i n a van
Arra g o n, verstooten gemalin van Hendrik VIII, sproot. Zij
had een afkeer van de Engelschen, haar hart klopte met denzelfden Castiliaanschen slag als het hart van P h i lips. Haar
levensillusie was, de volkomen herstelling der katholieke kerk in
Engeland. Zij gevoelde zich daartoe door God geroepen. In
Philips zag zij het ideaal van den man, die haar tot dat Joel
kon voeren. Zij deinsde niet terug voor bloedige vervolging der
ketterij. Zij was een kind der zestiende eeuw, zoo goed als
C a 1 v ij n en J oh n K n o x. Van verdraagzaamheid, eerbied
voor andere meeningen dan de hare, geen spoor.
Is deze schildering van Maria Tudor de juiste, dan volgt
hieruit, dat Po t gi eter niet te ver ging, toen hij „De Gra af
v an Devonshire" te weinig historisch noemde, om als een
historische roman in den trant van Sir W alter Scott te kunnen
gelden; maar dan mag ter andere zijde niet verzwegen worden
welke wonderen in dezen eersteling door de onversaagde fantasie
der jonge dichteres waren gewrocht. P o t g i et e r toonde zich
billijk in dit opzicht. Hij prijst met warmte de levendigheid van
het verhaal reeds bij het begin, als De v on shire zich te paard
ne ar Ashridge begeeft, om Eliz a bet h te bezoeken ; hij bewondert „in (Elizabeth's) vertrouwelijk oogenblik met Cour ten ay
„een trek, welke alleen genoeg zou zijn in de schrijfster een
„uitstekenden aanleg te huldigen. Het is de belofte, welke
„Eliza bet h van C o r t e n a y eischt, nooit haren naam aan het
„hof te noemen, nooit te harer gunste van haar bij de Koningin
„te gewagen. Deze greep verontschuldigt de werkeloosheid van
„Cour tenay, verheft haar tot een soort van deugd." Potgi e t er
prijst verder het portret van Mar i a, als de schrijfster haar voor
het eerst doet optreden aan het hof.
Inderdaad, het is treffend mej uffrouw Toussaint te volgen
bij de persoonsbeschrij ving van Maria T u d o r, al weten wij,
dat deze koningin nooit eene zoo teedere liefde voor Devon shire heeft kunnen koesteren, als haar hier wordt toegeschreven.
Gelijk een medaillon mag het letterkundig portret van de bloedige
Mar y uit dezen eersten roman worden losgemaakt — een juweel
van fijne teekening en gelijkenis. Men ziet Maria Tudor, al
TEN BRINK. N.-N. Letteren. I.
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de pracht van „flonkerend gesteente" en al den rijkdom van
een koninklijk kostuum vereenigend, om „het gemis van natuur„lijk schoon en bevalligheid te vergoeden”; — men bewondert
iedere bijzonderheid van dat kostuum, door den auteur met verblindende pracht, degelijke kennis en voortreffelijken smaak te
zaarn gesteld. Het is een door en door koninklijk portret, waaronder Mor van Dashorst, of Antoon van Dijck, of
V el a s q 11 ez, hun naam hadden kunnen schrijven.
En daarenboven geheel historisch, als door een Leopold
X on Rank e zou bevestigd zijn geworden. De „eenige schoon„heid, waarop deze vorstin met recht had kunnen roemen”
— zegt mejuffrouw Touss ain t— „lag in hare handers, die
„uiterst blank, gevuld, en van ongemeen fraaijen vorm waren.
„Haar gelaat was bol en zonder beteekenis, de kleine mond
„zamengeplooid en als wegzinkende onder de voile wangen, wier
„ongezonde bleekheid niets belangwekkends had. Toch was de
„opslag harer donkere oogen vorstelijk en scherp, en deed
„menigeen aan Karen vader denken, vooraj in oogenblikken van
„hartstogt. Op haar voorhoofd zetelden een zekere moed en
„vastheid van geest, eigenschappen, welke deze vorstin in grooter
„mate bezat dan H endrik VIII zelf."
Dat de man, die er sedert 1834 met kracht naar streefde een
einde te maken aan den slaperigen toestand der Nederlandsche
geesten op letterkundig gebied, ondanks zekere zeer billijke bedenkingen, toch volkomen recht deed aan de schoonheid van
schilderingen als deze, getuigt voor zijn scherpen blik in de
toekomst. Potgiet er heeft in de aangehaalde beoordeeling
daarenboven enkele tooneelen uit het huiselijk leven van den
Lutherschen predikant Thomas B ea 1 o w— tot armoede vervallen, sedert zijne beschermster Anna v a n K 1 eeff stierf — gekozen, overgenomen en onvoorwaardelijk geprezen, als proeve, „hoe
voortreffelijk juffrouw Toussaint eenvoudige toestanden schetst."
Rene schrijfster, die bij haar eerste optreden met zooveel
belangstelling werd begroet, had reden tot tevredenheid. Dat
zij vijf-en-twintig jaren na de eerste uitgaaf bij den tweeden
druk dit frank en vrij erkende, getuigt van haar doorzicht. Nog
treffender is het te lezen, wat zij bij den derden druk in 1886
schrijft aan haar welbeminden vriend Hase br o ek. Zij herinnert tevens aan eenige feiten uit haar leven, die hier alleruitnemendst te pas komen.
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In 188o brengt zij zich nogmaals de „geheele geschiedenis van
dien eersteling voor den geest" : de critiek van P otgiet er,
„haar oudsten vriend op dat gebied" en het eigenaardige toeval,
't welk wilde, dat het Gids-nummer van December 1838 haar
in Ha se b r o ek's pastorie te Heiloo voor het eerst bekend
werd. Ha s e b r o e k, jong predikant te Heiloo, had zich vandaar naar Alkmaar begeven, om de auteur van „A 1 m a g r o" en
van „D e(n) graaf van Devonshire" naar de Heiloosche
pastorie te noodigen, waar E 1 i s a be t h Ha s e b r o e k, schrijfster
van „Te La a t", haar met open armen ontvangen zou.
„Er was geen aandrang noodig, om mij tot haar te lokken"
— verhaalt Mevrouw Bosbo o m- To u ssaint in 1880. — „Hoe
„ik mij haastte, al liep het tegen den winter (December 1838),
„om den weg te nemen naar de Heiloosche pastorie, die zich
gastvrij voor mij opende !" Dan gaat ze voort en beschrijft den
indruk door de zuster van haar gastheer, door mejuffrouw
Elisabeth Johanna Hasebroek, op haar teweeggebracht 1).
Zij roemt het „vriendelijk gelaat", de „liefelijke, levendige oogen",
den „opgewekten toon" der jonge vrouw van zeven-en-twintig
jaren, die juist op dat oogenblik haar eersten roman „T e Laat"
uitgaf. „Al heeft de grijsheid haar blonde lokken verzilverd"
— gaat Mevrouw B o s b o o m voort — „nog blijft zij voor mij
„staan in die voile frischheid der jeugd, in die aanminnigheid
„door leeftijd noch krankte te verwoesten. De schoonheid der
„ziel, de onverwelkelijke, straalde mij toe uit hare trekken, uit
„haar blik. Wij wisselden een handdruk, een kus . . . en wij
„sloten een vriendschapsverbond, dat alleen met den dood verbroken kon worden . . ."
Een eigenaardig, een bekoorlijk tafereel vormen die beide
jonge schrijfsters op dien winterdag van 1838 in de pastorie te
Heiloo ! Elisabeth Hasebr oek, door de huisgenooten B et s y
genoemd, was de zachtzinnige, uiterst fijn gevoelende dichteres,
die in proza een viertal keurige pleidooien 2) ten gunste der
vrouwelijke zwakheid, der vrouwelijke afhankelijkheid, der vrou1) Zie boven „J o h. P e t r. Hasebroe k", bl. 275.
2) „Te Laat. Een schets uit den tegenwoordigen tijd."Haarlem
1838 ; 2e druk aldaar, 1859 ; „E 1 i z e", aldaar, 1839 ; „T w ee vrouwe n", aid.,
1840; „d e Bede vaartgang er s," aid. 1841; te zamen herdrukt in de SalonBibliotheek van Hendrik Altmann te Rotterdam, 1877.
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welijke onderwerping zou indienen, als B u s k e n H u e t zegt.
Betsy was van hare kindsheid af gewoon zich in stil gemijmer
te verdiepen — zij vertelde later I) van hare jeugd, en hoe de
„stemmen eener geestenwereld" tot haar spraken van „vreemde,
ongeziene" dingen ; stemmen, die haar zouden lokken tot „iets
hoogers", maar, die toen reeds haar den worm deden zien in
het hart van hare rozen. Zij opende haar gemoed vroeg voor
de schoonheid van „Kunst en Poezie". Er zaten destijds meer
letterkundige denkbeelden in de lucht dan thans ! — ik zeg het
Busk en H u e t aarzelend na. Betsy had veel te danken aan
den wetenschappelijken kring, die haar van jongs af omringde ;
aan de boeken die zij las ; aan de vriendschappelijke leiding
van haar beminden broeder, onder wiens vredig dak zij hare
vier romans zou schrijven.
In „T e L a a t" had Betsy eene teere, blonde, „zedig-etherische" schoonheid, A n g e 1 i q u e, geteekend, die door teleurgestelde liefde voor een Jong cavalerieofficier zich dood kwijnt.
Het onderwerp was in hyperromantischen toon, als herinnering
harer lectuur van Jean Paul — ook een goede kennis van
mejuffrouw Toussaint! — en van L a ma r tine behandeld.
Maar in den stijl der jonge schrijfster tintelde een heilig vuur.
Aileen zij, die een waarachtig talent bezitten, kunnen zoo schrijven
als de dichteres van „Te L a a t." Daarenboven openbaarde zich
in dit verhaal een hoogst oorspronkelijke, vrouwelijke geest, die
bijna onbewust eene schoone afspiegeling gaf van de teederste
aandoeningen, van de geheimste smarten, sedert hare kindsheid
tot later leeftijd als volwassen jonkvrouw doorleefd.
Dat Geertruida Toussaint en Betsy Hasebroek vriendinnen werden en bleven, dat zij sinds lien gedenkwaardigen
winterdag in de pastorie van Heiloo innig verbonden leefden en
te zamen den hoogsten prijs stelden op het gezelschap van haar
gullen gastheer, behoeft niet aangestipt te worden. Mevrouw
Bosboom- To ussaint getuigt bij den derden druk van haar
„Gr a af van Devonshire" (188o) : „Wij hebben leed en smart
„gevoeld als andere menschenkinderen — teleurstellingen zijn
„ons niet gespaard gebleven ; wij hebben te strijden gehad
„tegen ons zelven en — anderen; lotwisseling, de eischen van

1) „Verhalen en Schetsen, Inleiding." (Haarlem 1852).
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„plicht en beroep hebben onze wegen gescheiden, uiterlijke
„verwijdering teweeggebragt voor een tijd, wij zijn door hoogten
„en diepten heengegaan als iedereen, maar dit eerie kunnen wij
„zeggen, zoo als niet velen het zeggen kunnen — wij hebben
„geleefd in vollen zin wat men 1 e v en noemt, in datgene wat
„het leven tot leven maakt."
Heeft het eigen getuigenis der auteur van „D e( n) G r a a f van
D e v on shire" onschatbare waarde voor de teekening der „eerste
en liefelijkste tooneelen" uit haar leven als schrijfster, niet minder
belangrijk was voor haar het letterkundig verkeer na 1838 in
de pastorie te Heiloo. In de „eenvoudige maar prettig ingerichte huiskamer" bleef het drietal niet alleen — het bleek reeds
vroeger. Daar werd een uitgelezen kring gevormd. Daar kwam
Beets, van Wien vader Yntema in de „Vaderlandsche Letteroefeningen" (1840) getuigde dat de „Camera Obscura"
(1839) waarschijnlijk maar voor korten tijd bevallen zou ! Daar
kwam P o t g i e t e r, die in „de(n) G i d s" (1841) van dezelfde
„Camera Obscu ra" zeide, dat zij steeds zou herdrukt worden,
al was het alleen om de verdiensten van den stijl I). Daar kwam
B e ij n e n, boezemvriend van Beet s en Has e b r o e k uit hun
Leidschen studentijd, die, om met Mevrouw Bo s boom te spreken,
„wel gaarne het vorstelijk 's-Gravenhage verliet, om in de
„Heiloosche pastorie te vertoeven" ; daar kwam D r. Brill, verwant aan de familie Hasebroek, nog meer verwant aan
Jon a t h a n en Betsy door , harmonie in denkwij ze en wereldbeschouwing ; daar kwam de jonge H o fdij k, die zich weldra
zonder aanmatiging den titel van den „Meistreel van Kennemerland" kon laten welgevallen ; daar kwam de degelijke en smaakvolle Willem de Clercq, de hoogbegaafde boezemvriend van
Da Costa 2).
Welk een aangename kring ontsloot zich hier voor de aanstaande schrijfster van „L a u e r n es se !" De drie oude academievrienden : Hasebroek, Beets, B e ij n e n, vormden een
triumviraat, dat weldra zou worden tot een viermanschap, toen
G e win zich bij hen voegde — Gew in, die in 1840 begon zijne
„Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud"

1)
2)

Zie boven. „N i c o 1. Beet s", bl. 322.
Zie boven, I. da Costa," bl. 59 . vlg.
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te schrijven 1). Van hem zegt Mevrouw Bosboom-Toussa int
in den bovenvermelden brief aan Hasebroek: „De auteur
van : de Lotgevallen van Joachim van Polsbroekerwoud kwam
bij wijle den ernst van de gesprekken afwisselen door zijn jolige
luim. B e e t s temperde het vuur van onze geestdrift door zijn
fijnen glimlach — en dien schalken blik, die ontnuchterend
werkte . . . wij bleven voor overdrijving bewaard als voor eentonigheid en voorts . . .. ik kan ze alien niet optellen, die daar
neerzaten en '— verder gingen."
Het was een schoone tijd voor Mejuffrouw Toussaint, toen
zij in de jaren 1838, 1839, 1840 gestaAg de vrienden te Heiloo
bezocht, of hun bezoek ontving te Alkmaar. De „G id s"-kring
te Amsterdam bleef haar zeer genegen. P o t g i e t er zond haar
van tijd tot tijd een Bier keurig net geschreven en toch bijna
onleesbare brieven, die immer door zijne vrienden met zooveel
blijdschap ontvangen en met zooveel hoofdbrekens ontcijferd
werden.
Intusschen had zij ijverig gearbeid aan eene nieuwe stof —
eene episode uit de geschiedenis der Pausen, Rome onder Sixtus V
omstreeks 1587. De uitkomst dezer studie verscheen in 1839
onder den titel : „En gel s c h e n te Rom e." Zij, die onmogelijk
konden raden welke lauweren er door de jonge schrijfster op het
gebied van den Nederlandschen historischen roman binnen kort
zouden veroverd worden — de tijdgenooten van 1839 — zullen
bij de verschijning van „En g el s c h e n te Rome" misschien
opgemerkt hebben, dat de wensch van Po tgieter : behandeling
eener zuiver Hollandsche stof uit de geschiedenis onzer Republiek der geftnieerde gewesten nog geenszins in vervulling was
gegaan. De stoutheid, waarmed de fantasie der schrijfster ons
naar Rome verplaatste, waarmee ze ons de oude „stad der zeven
heuvelen" voorstelde ; de gemakkelijkheid, waarmee ze zich aan
de oevers van den Tiber, in de binnenkameren van Pausen en
Kardinalen bewoog — waren even overrompelend als wegsleepend.
De lezers, die haar op eene historische of topographische vergissing zouden willen betrappen, gevoelden aanstonds, dat daar
meer studie voor noodig zou zijn, dan om een blunder van den
1) ,,Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne
v r i e n d e n, uitgegeven door Vlerk (B. Gewi n). Met platen van H o r k."
Amst. 1840-1841. Een deel in 8°; (verschenen in 12 stukken.)
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ouden D u m a s, of eene dwaasheid van den verschrikkelijken
Fr é d é r i k Souli é, te kastijden. En al ware het bij ingespannen studie gelukt haar eene of andere dichterlijke stoutheid te
verwijten, het zou een schrale troost geweest zijn, wijl meer dan
ridderlijke hoffelijkheid, daar diepgevoelde dankbaarheid elk
erkentelijk lezer noopte het hoofd te ontblooten voor zooveel
schrandere vindingskracht en zooveel degelijke kennis.
Het zoude der moeite loonen langer bij „E n gel s c h e n in
Ro m e" te toeven, ware het niet, dat reeds in het jaar 1839,
toen deze tweede roman verscheen, een ander plan, 't welk onverdeelde belangstelling eischt, zijne uitvoering te gemoet rijpte.
„In het laatst van het jaar 1838" — getuigt Mejuffrouw T o u ssain t, — „vroeg de beer B e ij e r i n c k van mij een roman, uit
„het eerste tijdperk der Hervorming in Holland, en die bepaal„delijk voorstellen moest : den i n vloed der laatste op h et
„burgerlijk en huiselijk leven der Nederlanders.Moed
„te hebben tot de uitvoering daarvan, was wellicht vermetel„heid ; en toch, er lag een rijkdom in het onderwerp, die mij
„verlokte ..... Twee jaren liggen er tusschen het ontwerpen
„van den roman en de voltooiing, en slechts het kleinere deel
„van dien tijd wend met schrijven besteed ; het grootere in een
„ernstig en vlijtig onderzoek der bronnen.” " Dus spreekt de
schrijfster van „H et h u i s La u e r n e s s e" in eene narede van
het jaar 1840, geteekend : 22 October. Aanstonds blijkt hieruit,
dat de beide jaren 1839 en 1840 bijna uitsluitend aan de voorbereiding en samenstelling van haar eersten Ned erl an dsch en
roman werden besteed. Bijna uitsluitend, want tijdens deze
ernstige studie schreef zij als tot verpoozing eene novelle : „L o r d
Edward G len ho us e," die in het laatste deel van B eij er in ck's
„Magazijn van Romantische Verhalen" (1840) het
licht zag.
Sluit de historische stof van „E n g el s c h e n te Rom e" zich
bij den „G r a a f van Devon s h i r e" aan, daar in beide romans
eene episode uit Elisabeth T u d o r's leven wordt aanschouwelijk gemaakt — hoewel in de eerste alleen van ter zijne —
de novelle „Lord Edward G1 en h o us e" is in den trant van
„Al m a gr o" geschreven. De lezer wordt naar Turijn verplaatst
midden onder de aanzienlijkste mar c h e s e 's, co n t e 's en s i gn o r a 's met nog grooter vaardigheid dan vroeger. Hoofdpersoon
is de schatrijke Engelsche pair, Lord Glen house Villier s,
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vroeger Sir John Jefferies van Warburtonsquare — de
laatste naam klinkt wat onwaarschijnlijk. Lord G le n h o u se is
een spleenlijder, die door eene verkeerde opvoeding, door velerlei teleurstelling, inzonderheid door de trouweloosheid eener te
Napels hartstochtelijk beminde vrouw, Marchesa Horati a d i
Z on i — die hem dwingt haar te huwen, maar hem daarna moedwillig verlaat — in zeer bedenkelijke omstandigheden verkeert.
Een wonderlijk bekwaam arts, een Duitscher, Schil fe r n, komt
te Turijn zich hechten aan Lord G1 en h o u s e, om hem van
zijne diepe neerslachtigheid, zijne neiging tot zelfmoord, te genezen.
In Turijn heerscht de Marchesa di Z on i, eigenlijk Lady
Jefferies, thans verbonden aan den Napelschen graaf Olo fe r no
M a n c i n i. Langzamerhand, te midden van vele echt dramatische
tafereelen, wordt door het schrander beleid van den Duitschen
doctor eene toenadering voorbereid tusschen de verbitterde echtgenooten. Er is bijvoorbeeld een tooneel in het salon der
Ma rc hes a, als de woedende Lord G le nhouse zijner ontrouwe
gade eene beurs met goud voor de voeten werpt, 't welk den.
tweeden D u ma s van spijt zou kunnen doen blozen. Een fragment uit de geschiedenis van Armand Duval en M a rgu &rite G a u t h i er schijnt hier bij voorbaat geraden. De persoonlijkheid van den jongen Engelschen pair is met zooveel
intultie van de historische waarheid geschilderd, dat Lord
Glenhouse Villiers volkomen gelijkt op Wiliam Rayne,
Lord Annandale, den held van Edmond de Goncourt
in den bekenden roman „La Fa us tin." De G onc ourt is
een invloedrijk lid der nieuwste naturalistische school, die uitgaat van het beginsel, dat Been enkel woord mag uitgesproken
worden in den roman, 't welk niet met wetenschappelijke bewijzen („des documents humains," „un roman bdti sur
des documents h u ma ins") kan gestaafd worden.
En andermaal komt de lezer van „Lord Eduard G 1 e nh o u s e" onder de betoovering van het talent, dat hem naar
Turijn medtroont, en in Turijn doet leven onder den aanzienlijksten adel ; dat hem in de koninklijke opera en bij de vorstelijke uitspanningen der Villa Regina eene plaats aanwijst;
dat altijd zorgt voor eene schitterende m i s e-e n-s c en e, en nooit
mistast, hoe moeilijk de opgave ook zij. De schildering van
karakter, van hartstochten, laat weinig te wenschen over; de beide
fiere karakters, Glenhouse en de Marc he sa Hora ti a, zullen
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blijven leven in de schitterende galerij der door Mejuffrouw
T o u ss a i n t's — en later door Mevrouw Bosb oo m's — tooverstaf in het leven geroepen menschengestalten.

Het bleek reeds, dat de uitgever G. J. A. B e ij e r i n c k in
1838 aan Mejuffrouw To u s s a i n t's goedkeuring onderwierp het
plan tot een roman, die „den invloed der Hervorming" in haar
eerste tijdperk op „het burgerlijk en huiselijk leven der Nederlanders" zou schetsen. Het grootste deel der jaren 1839 en
184o wijdde zij aan deze uiterst moeilijke onderneming. En
daarbij maakte zij zich hare taak niet licht. Zij bekent het
zelve in de reeds aangehaalde „N a r e d e" tot „H et Huis
Lauer ne sse."
Zij verantwoordt zich namelijk aldaar „over het zeer vroege
„tijdpunt," dat zij koos, „het tijdpunt, waarop men niet zeggen
„kon, zooals later in den tijd der Paauws en Realen : „in deze
„straat, in dat huis der stall Amsterdam vergaderden de Evan„gelischen” ; waarin Arentsz nog niet had gepredikt buiten Hoorn,
„en geen leeraar nog het woord van vrede verkondigde, met
„eene macht van gewapende ijveraars om zich. Juist dat o n»zekere, die gaping, dat onbepaalde, trok mij meer
„aan, dan het voet voor voet navolgen der geboek„staafde Geschiedenis.”
Door studie, verbeeldingskracht, genie, licht te doen stralen
over een duister tijdvak is der schrijfster van „Het Huis
Lauerness e" geene onmogelijke taak. Zij wil liever het moeilijke, het hooge rotspad beklimmen, dan den platgetreden weg
ter r e-a-t e r r e. Zij is eerzuchtig, zij is vol moed. Van daar
haar greep, voor haar eersten Nederlandschen roman het tijdvak van 1521 tot 1525 te kiezen. Den geschiedschrijvers der
Nederlandsche Hervorming was dit tijdperk bier en daar raadselachtig.
Een onderzoek naar de historische gegevens, naar de wijze,
waarop deze door de schrijfster in haar „L a u e rness e" zijn
verwerkt, zou deze schets tot buitengewone uitgebreidheid doen
aangroeien, wanneer vervolgens dezelfde methode op elke barer
latere historische scheppingen moest worden toegepast. Na een
blik op alle grootere en kleinere geschriften, die „L a u e r n es s e"
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volgen, duizelt men bijna van den ongemeenen omvang der
historische studien, van de buitengewone hoeveelheid geschiedkundige feiten en personen, die voor langere of kortere poos
gemoed, verbeelding en verstand der schrijfster hebben beziggehouden. Zij doorliep eene letterkundige loopbaan van n e g e nen-v eer tig jaren. Hare scheppingskracht nam steeds toe ; de
jaren oefenden geen invloed op den gloed harer fantasie; de
frischheid van haar vurigen geest bleef ongerept. Eerbiedige
verbazing grijpt mij aan, als ik alleen de grootere scheppingen
naast elkander plaats : „De Graaf van Devonshire" (1838);
„E'ngelschen te Rome" (1839); „Lauernesse" (1840);
„Eene kroon voor Karel den Stoute" (1841); „Leycester" (1846); „Mejonkvrouw de Mauleon" (1847); „Het
Huis Honselaarsdijk in 1638" (1849); „De vrouwen uit
het Leycestersche tijdvak" (1850); „Media Noche"
(1852); „Gideon Florensz" (1855); „Een Leidsch Student in 1593" (1858); „Graaf Pepoli" (1860); „Het
laatst bedrijf van een stormachtig leven" (1864);
„De verrassing van Hoey in 1595" (1866); „Frits Millioen" (1869) „De Delftsche Wonderdokter" (1870);
„Majoor Frans" (1874); „Langs een omweg" (1877);
„Raymond, de schrijnwerker" (1880); en „Het Kasteel
Westhoven" (1882).
Een niet genoeg te waardeeren rijkdom van onderwerpen uit
onie nationale of uit vreemde historie, waarbij zich in de laatste
jaren nog een drietal voortreffelijke studien uit de tweede helft
onzer eeuw voegen, bieden deze t win t i g uitgebreide werken.
Wilde men aan elk in het bijzonder een nauwgezette beschouwing wijden, dan zou een lijvig boekdeel in octavo de uitkomsten van een dergelijken arbeid ter nauwernood kunnen omvatten. Eene zoodanige uitgebreidheid voegt niet aan deze schets.
Daarom past het mij thans naar belofte de aandacht te vestigen
op „L a u e r n e s s e." Het moge echter niemand bevreemden,
dat daarbij beknoptheid plicht zal worden.
„Het Huis L a uer nes se" is de eerste Nederlandsche roman
van mejuffrouw Toussain t. Het voorstel van den uitgever
B eij e r in ck gaf aanleiding tot het schrijven van dit boek. Misschien opperde men destijds bedenkingen tegen deze wijze van
scheppen, maar de uitkomst moest beslissen. En deze was verrassend. „L a u e r n es s e" stelde al het vorige werk der schrijf-
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ster in de schaduw. Vooreerst door het echt Nederlandsche onderwerp, met meer dan buitengewonen ijver en inspanning bestudeerd. Dan, door de belangstelling, die een Nederlandsch publiek nog nimmer onthield aan eene schildering van strijden en
lijden om den geloove. Eindelijk, door het beeldend vermogen
der kunstenares, die al het duistere en twijfelachtige in het helderst daglicht plaatste.
In „L auerness e" zou „het eerste tijdperk der Hervorming
in Holland" worden veraanschouwelijkt. Dit was geene lichte
taak. Historisch was het niet 'met volkomen zekerheid uitgemaakt, welk verband er mocht bestaan tusschen L ut h er's strijd
van 1517 tot 1525 en de eerste sporen van Hervorming in Holland en Utrecht. Wil men vaste dagteekeningen, men zou kunnen stellen, dat van 1529 tot 153o een zweem van Luthersche
of Zwingliaansche ketterij is to bespeuren, dat van 153o tot 155o
een sterke Anabaptistische stroom in de Nederlanden bruist, dat
na 155o Calv ij n's invloed triumfeert. Juist het onbekende trekt
mejuffrouw T o u s s a i n t aan, en daarom kiest zij het eerste tijdvak van 1520 tot 1530, de geboorte van het Protestantisme in
Holland.
„Het blijft eene der moeijelijkste vragen" — schrijft B a khuizen van den Brink in zijne aanteekeningen op Motley
(1859) — „langs welken weg en door welke kanalen de
„hervorming de Nederlanden is binnengedrongen. Tot op een
„gegeven tijdstip kenden de plakkaten en hunne uitvoerders
„geene andere ketters dan de zoogenaamde Martinisten, Jan
„de Bakker, Welmoed Claesd, Willem 't Hoen, Willem de Voider
„werden daartoe gerekend, ofschoon van de beide eersten de
„geloofsbelijdenis weinig bekend is, ofschoon van den derde
„beweerd wordt, dat hij op het punt des avondmaals meer
„Zwingliaan dan aanhanger van Luther was, ofschoon de vierde
„— wij geven het gaarne voor beter — in onze oogen minder
„theoloog dan humanist is."
De schrijfster van „L auerness e" grijpt met flinke hand
midden in de gebeurtenissen, en bouwt een Utrechtsch kasteel
„Lauerness e" in de nabijheid der Bisschopsstad. 0 t t el ij n e
v an L au e r n es s e wordt hare hoofdpersoon, hare heldin, de
eerste adellijke jonkvrouw in de Nederlanden, die de denkbeelden
van L u t h er omhelst. Uit de fantasie geboren, is er evenwel
in 0 t t elij n e niets, dat aandruist tegen de waarschijnlijkheid.
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Zelfs Paul van Man sve ld, de zoon van den Gelderschen
Hertog Karel van Egmon d, zou eene meesterlijke schepping
zijn, ware het geheim zijner geboorte niet een weinig al te diep
verholen in eene reeks van avontuurlijke toevallen. Doch ook
zoo nog maakt Paul een gunstigen indruk als boodschapper
van Luther's en Mel a n c h to n's kerkelijke revolutie, terwijl
hij daarbij kennelijk de wegsleepende zachtheid van M e 1 a n c ht o n nastreeft, van den jongen geleerde, door Mejuffrouw T o u ssa i n t, even smaakvol als j uist, „de z o n z ij de van L u t h e r"
genoemd.
„Lauerness e" boeit het meest bij het begin en aan het
slot. De verloving van Ottelijne en Aernoud Reiniersz
Bak elsz e, hopman in keizerlijken dienst en vrij Utrechtsch
poorter, is een historisch tafereel vol gloed en kleur. Het optreden van Paul aan den verlovingsdisch, zijn gezang, de bijval der gasten, de edelmoedigheid van A e r n o u d, een kostbaren
ring in een beker met wijn werpend, en dien den kunstenaar vereerend, de ontsteltenis der aanzittenden, als Paul van L ut h er
begint te spreken — dit alles is in edelen, hoogen toon gehouden,
waarvan deze schrijfster het geheim bezit.
Niet minder welgeslaagd is het slottafereel in den Valkenhof
te Nijmegen, als Karel van E g m o n d zijne hovelingen en
kapiteinen: Maarten van Rossum, Joachim van Vijgh,
Sweder van Voorst, Floris van Mekern en Otto van
W ij h e onthaalt. Het portret van den laatsten Hertog van
Gelre is met de fijne toetsen en het doorschijnend koloriet van
een H o l b e i n gepenseeld. P a u l's laatste optreden en dood,
zijne pleitrede voor Ottel ij n e, waardoor haar een vrije aftocht
naar Duitschland, naar Wittenberg, wordt gewaarborgd, sluiten
den roman, over welken geloofstrijd en godsdienstige hartstochten soms eene al te sombere tint verspreiden, met passende
waardigheid.
Het hoofddenkbeeld van „L a u e r n e s s e" is volkomen tragisch.
Ottelij n e's en Aernou d's liefde, bij den aan yang zoo roerend
schoon en zoo dichterlijk geschilderd, wordt door bittere tweedracht bij de beoordeeling van „L uther's doctrijne" jammerlijk
verwoest. Hopman A e r n o u d ij vert al te fel voor de oude,
Ott el ij n e dweept al te veel met de „nieuwe religie." De
geestdoodende kamp tusschen liefde en overtuiging vernietigt
Aernou d, den lateren inquisiteur, door Ka r el V tot Heer
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van Viterbo benoemd. Dweperij van beide zijden leidt tot
rampzalige ellende, al mocht de schrijfster, bezield pleitbezorgster der evangelische leer, niet verzwijgen, dat A e r n o u d's
ondergang haar billijker voorkomt dan de tegenspoeden van
Ottelijne.
Zekere partijdigheid valt op te merken in „L auerness e."
Van de schrijfster, die zeer zeker niet onverschillig bleef in den
strijd tusschen Maria Tudor en El i s a b e t h, kan men nauwelijks verwachten, dat zij onpartijdig zou blijven in de worsteling tusschen A e r no u d en Ottel ij n e. Met G o e t h e mocht
zij belijden, dat zij wilde instaan voor hare oprechtheid, geenszins voor hare onpartijdigheid. De aanhangers der ,,oude
religie" spelen de schitterendste rollen in „Lauer n e s s e"
niet. Donna T e r e s i a, de Spaansche nicht van 0 t t el ij n e,
vader L u c i a a n, huiskapelaan op Lauernesse, de Dominikanen,
de Amsterdamsche pater Vincen t, strekken hunner partijen
en hunner geloofsgenooten weinig tot eer. Wie dit wraken mocht,
zij aanstonds bevredigd door de opmerking, dat tal van waardige
personen, waaronder de vicaris B o u d e w ij n G e r a r d s z van
Heerte, meestal vader Boudewijn van Utrecht genoemd,
en de Bisschop Philips van Bourgondi e, eene gematigde
en beschaafde verdraagzaamheid aan den dag leggen, tegen welke
de bittere geestdrijverij der hervormde Johanna Bakelsze
weinig loffelijk afsteekt.
De opvatting der historische personen zal niemand laken, die
ten naastenbij weet met welke moeilijkheden de schrijfster te
worstelen had. Jan van Woerden of Johannes.Pistorius
treedt in het voile licht; Willem de Voider — Gnapheus
genaamd — blijft op den tweeden grond. De marteldood van
Jan de Backer is met versnelden hartslag en schitterende
oogen te boek gesteld. Deze bladzijde getuigt van bezieling, en
staat oneindig hooger dan het al te aangrijpend sterfbed der
weduwe Bakelsz e, reeds hier en daar in bloemlezingen van
Nederlandsch proza als het beste hoofdstuk uit „L auerness e"
geprezen.
De studie, aan het tijdvak van Pist or ius en de Volder
(1521-4525) besteed, is veelomvattend en grondig. De schrijfster heeft een afzonderlijk onderzoek naar het Hollandsche proza
der zestiende eeuw ingesteld, en met de pen in de hand uit
Spieghel, Roemer Visscher, vooral uit Coornhert, een
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woordenboek saftmgesteld, 't welk haar de stof voor de spreektaal barer helden en heldinnen verschaft. Coornher t voltooide
voornamelijk van 1560 tot 1590 eene ontelbare reeks van
polemische, theologische en ethische schriften, die eene goudmijn
opleveren voor den onderzoeker der godgeleerde twisten van dat
tijdsgewricht. L a u er ness e's jonkvrouw leefde bijkans eene halve
eeuw vroeger, maar zonder eenig gevaar voor de historische
trouw mocht mejuffrouw Toussaint Aernoud, 0 ttelijne,
Paul, Johanna Bakelsze, Aafke, Jan van Woerden
(Pist or iu s) en al de anderen doen kouten in het Hollandsch
van Coornher t. Onkunde en bekrompenheid alleen konden
zich in 1840 ergeren aan deze poging, „om over de taal
der gesprekken eene tint van oudheid te werpen", als de schrijfster
in hare „Narede" zegt. Terzelfder plaatse belooft zij, dat deze
proef niet herhaald zal worden, zoo ze mishagen mocht. Gelukkig scheen haar dit gevreesde misnoegen niet te blijken, zoodat
zij later niet aarzelde herhaaldelijk den toon van Coornhert
en H oo ft, van Van Meter en en B or, met ongeevenaard
meesterschap aan te slaan.
Het meest en het best evenwel in hare trits van romans aan
den graaf van L e y c e s t e r gewijd, een epos in proza, tien deelen
groot. Zoo ooit, dan komt bier hare onbetwistbare wetenschappelijke verdienste en hare niet minder hooge scheppingsgaaf op
het schitterendst uit. Het is bijna vermetel een oordeel te vellen
over een kunstwerk, dat met zooveel inspanning, zooveel genialiteit werd voleind. In 1844 begon de auteur van „L a u er ness e"
met „De(n) Graaf van Leycester in Nederland" en wijdde
twee jaren van haar leven aan bronnenstudie. In 185o vervolgde
zij met: „De vrouwen uit het Leycestersche tijdvak",
in '854 beslootzij met „Gideon Florensz; episoden uit het
laatste tijdperk van Leycestersbestuur in Nederland."
Beoordeelaars die mejuffrouw T o u s s a i n t niet kunnen nazeggen, dat ze twee en meer jaren van hun leven aan ingespannen studie over L e y c e s t er 's verblijf in de Nederlanden
hebben besteed, zullen verstandig doen met louter naar haar te
luisteren en te genieten. ITO& 1844 had men nog weinig werk
gemaakt van het Leycestersche tijdvak. In hare „Narede" tot
den eersten Leycesterschen roman, zegt zij terecht : „Het groote
„historische tijdvak, dat ik mij tot onderwerp had gekozen, mogt
„niet in eenige losse en ruwe omtrekken worden geschetst, maar
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„al zijne deelen eischten eene fijne afzonderlijke toetsing en
„eene scherpe teekening tot beter gezigt op het geheel, tot juister
„waardering van hetgeen zoude volgen. Want in aanzien van
„de belangrijkheid was het wel wat veel verwaarloosd door de
„historie, althans niet zoo zwaar gewigt toegekend, als het
„werkelijk heeft gelegd in de schaal van Nederland's yolks„bestaan . . . . Zoo lag het daar voor wie het nemen wilde, maar
„aan wie het opvatte, deed het groote eischen, zelfs aan de
„romanciere.”
Mejuffrouw Toussaint koos het verwarde en duistere. tijdvak.
Het onbekende trok haar aan. Dit was al gebleken in „L a u erness e". De roman ciere besloot, dat de mannen der historische wetenschap haar boek met den diepsten ernst zouden
moeten bestudeeren. Zij wilde een nieuw licht ontsteken over
het „verwaarloosde" tijdvak van Leyceste r's bestuur. Met onwrikbare volharding overwon zij alle zwarigheden en . . . hield
woord.
Vooral in het eerste hoofddeel der Leycestersche trits — „De
Graaf van Leycester in Nederland" — komt het meesterschap der schrijfster uit. Daar is een hoofdstuk van het
tweede deel, dat mij steeds onvergetelijk zal blijven. De Geldersche kanselier L e o n i n u s ontvangt zijne vrienden : A 1 d egond e, Van der Mijle, Coornhert en Oldenbarnevelt.
De portretten van dit vijftal zijn van verrassende gelijkenis.
Eene diepgaande, geduldige studie alleen leverde de stof, die
hier zoo meesterlijk is uitgewerkt. Ik herinner mij, hoe in 186o
een theologisch candidaat te Utrecht in de godgeleerdheid promoveerde met eene Latijnsche dissertatie over C o o r n h e r t, in
welke dissertatie verschillende volzinnen uit „D e(n) Graaf
van Leyceste r" voor het wetenschappelijk betoog werden
aangehaald.
Met niet minder zorg zijn de drie hoofdpersonen : Le y c e s t e r,
Sidney en Rein g o u d geteekend. Daar het der schrijfster
niet gegeven was Robert Dudley in den schitterendsten tijd
zijns levens te teekenen, daar zij niet gelijk Walter Scott
hem toonen kon in zijn vorstelijk kasteel van Kenilworth als
gastheer van Koningin Elisabeth, begreep zij, dat het meest
partij van hem te trekken zou zijn door hem volkomen historisch
op te vatten. L e y c es ter verschijnt in den Haag, Utrecht en
Amsterdam met de sombere stilzwijgendheid zijner latere jaren,
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overal vijanden en verraders ziende, eergierig, heerschzuchtig,
lafhartig, de Utrechtsche orthodoxe predikanten vleiende uit
eigenbelang, ondanks zijne diepe minachting voor hunne aanmatigingen. ' Uit den aard der zaak moest L e y c e s te r overschitterd worden door Sidney, dichter, held, edelman, die met
den gloed zijner welsprekendheid Martina de Bur ggra v e
diep ontroert, en naar het oorlogstooneel in Gelderland snelt
om voor onze onafhankelijkheid zijn leven te offeren. Zelfs
R e i n g o u d, de geheimzinnige Jacob Reingoud, stelt
L e y c.e s t e r in de schaduw. R e i n g o u d was eene waarachtige „b o n n e for tun e" voor mejuffrouw T o u s s a i n t.
Sluw en uiterst behendig intrigant, scheen de historische
Rein g o u d als geknipt voor een historisch drama. Brabander, uit den dienst van G r a n v elle weggeloopen, pas bekeerd calvinist, behendig aanbidder van grooten en predikanten,
langzaam klimmend in Leycester's gunst, ondergaand op het
oogenblik, dat hij al de draden van zijne fijngesponnen webbe
had afgeweven — zulk een mar q u é was eene onschatbare aanwinst voor de beeldengalerij van mejuffrouw Toussaint.
En toch, hoofdpersoon der geheele trits van Leycestersche
romans, held van het epos, is Gideon F 1 o r e n s z, de schoonste
herhaling van Paul van Man sfel d. Reeds in 1864 heeft
Conrad Busk en Huet dit zoo juist en afdoend gestaafd, 1)
dat het nu meer dan ooit uilen dragen naar Athene mocht
heeten, indien er nogmaals een onvruchtbaar pleidooi in dit
lang gewonnen proces werd gehouden. Inderdaad, Gideon
Florensz heette in 1521 Paul van Mansfeld, en op „het„zelfde oogenblik, dat hij in regten Gideon Florensz heette
„en in Noord-Nederland leefde, leefde hij ook in den Kerkelijken
„Staat en droeg hij den naam van Alessandro M i n g a n t i,
„beeldhouwer van beroep, leerling van Michel Angelo” ; „in
1593, Coen Gideon Flo r e n s z nog dorpspredikant was te
„West-Souburg, heette hij te gelijk monsieur De la Riviêre en
„vergezelde hij den jongen graaf F 1 o ri s van Culemborg als
„gouverneur naar de leidsche akademie." „In 1698, meer dan
„honderd jaren, nadat A l d e g o n d e hem naar de zeeuwsche
„polders heeft meegetroond," leeft Gideon Florensz te Delft
1) „Girls," 1864. — „Litterarische Fantasien en Kritieken"
(2de druk) 2 deel, Haarlem, H. D. Tjeenk Willin k, 1881.
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als eene oude vrouw, G eer tj e Pie te rs, „met een hart zoo vol
„evangelische gevoelens, dat zij van den verwilderden en ver„doolden Willem van Aelst nog bijna een beter mensch zou
„gemaakt hebben.” Nog tweemalen vertoont zich Gideon
F l o r e n s z te Delft, het eerst in het midden der zeventiende
eeuw als- een „mooi jong meisje," Maria van Oosterwij k, en
nog eens op het laatst der zestiende eeuw als de Delftsche wonderdokter Jacob J an s z Gras w i n c k e 1, de zeldzame vrome
menschenvriend, die den verloopen J u 1 i a a n de G h i s ell es tot
een geheel nieuw leven doet ontwaken.
Doch ondanks deze talrijke verschijningsvormen schenkt B u sk e n H u e t den palm aan den oorspronkelijken Gideon Fl or ens z. „Van al de voornaamste tafereelen en toestanden" —
zegt hij — „in deze tien boekdeelen, is G i d e o n de springveer
„of de spil. Gideon en „Ivonnette, Gideon en Jakoba,
„Gideon en Deliana, Gideon en lady Margaret, Gideon
„en Barnevelt, Gideon en Leoninus, Gideon en Cosmo,
„Gideon en Leyce ster — deze groepen aan te duiden is
„met een dozijn eigennamen den hoofdinhoud weer te geven
„van de geheele reeks der L ey cester -romans."
Op dezen grond noemt Busk en H u et mevrouw B os boom
„de dichteres van het protestantisme"; het geloof van.
Gideon is het hare, zijne taal is de hare. „Wil het protes„tantisme blijven bestaan, zoo is dit het geloof, waaraan het
„zich heeft vast te kiemmen.” Hoogst eigenaardig is het feit,
dat sedert in 1881 „Der Delfter Wun der do c t or", vertaald
door mevrouw M. Karstens, „in der Agentur des Rauhen
Hause s'' te Hamburg verscheen, de belangstelling der ernstige,
Duitsche protestantsche kringen voor al wat mevrouw B o s b o o m
geschreven heeft, dagelijks toeneemt. Hare werken worden „zur
Christlichen Unterhaltungsliteratur" gerekend, zijzelve als „die
christlichhistorische Romanciere der Niederlande" gevierd.
Inderdaad, hoe zoude de kunstenares, die Devonshire deed
toornen tegen Koningin Mar i a over de bloedige vervolging
der Protestanten, die der jonkvrouw van Lauernesse eerbied
voor Luther's „doctrijne" dieper in het hart prentte dan liefde
voor A ernou d, hoe zou zij anders dan als bezield pleitbezorgster van het Protestantisme kunnen ijveren, hoe zou zij een
ander dan Gideon Florensz tot haar lievelingsheld kunnen
uitlezen? In 1879 bezat de residentie een zeer geleerd, zeer geTEN BRINK, N.-N. Letteren.
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moedelijk, zeer belezen Duitsch predikant, D r. W i 1 k ens,
vroeger bibliothecaris der k. k. Bibliotheek te Weenen, een
man, die schoon hij eene boekerij van zevenduizend deelen
bijeenbracht, bijna alle belangrijke Europeesche uitgaven las;
die reeds te Weenen mevrouw Bosboom's hoofdwerken
verzamelde en beoefende; die in zijne bijzondere briefwisseling niet ophield met buitengewone geestdrift van het protestantsch-evangelisch karakter harer scheppingen te spreken.
Het werd mij vergund een brief te lezen van Dr. W i 1 k e n s,
in Februari 1878 aan mevrouw Gr o en van Prinster er
gericht, waarin de geleerde boekenverzamelaar zijne meening
uitspreekt: „Ik heb grooten eerbied voor geesten van den eersten
„rang. Tot dezen behoort de schrijfster van „H et Hu is L a u e r„n es se," van de romans aan „L eyceste r" gewijd. Zij bezit
„niet alleen eene veelomvattende kennis van de periode, die zij
„behandelt, tot in de kleinste details van het huiselijke toe, maar
„kan daarenboven het scherpe oog der mannen van het histo„rische vak trotseeren zonder vrees. Zij heeft de scheppende
„macht der toovenaars, die het verleden uit de dooden opwekken
„in de volheid van het leven, in vleesch en bloed. Wie kept
„niet de bijna onoverkomelijke moeilijkheden van den gefingeer„den dialoog in den historischen roman ? Zij heeft ze volkomen
„overwonnen, en in dit opzicht aanspraak op een deel der lau„weren van Walter Scot t.” Dr. Wilkens eindigt met een
volzin, lien ik niet vertalen wil. Men mag der karakteristieke,
Duitsch-protestantsche mystiek een dergelijk denkbeeld alleen in
de moedertaal nazeggen : „bass endlich die reichbegabte Frau
„auch die kOstliche Perle gefunden had und im Hafen der ewi„gen Wahrheit mit ihrem Schifflein vor Anker liegt, giebt ihren
„Werken noch ein Salz des Himmelreichs und macht sie zu
„Sendboten des Kreuzes, wie es selbst Sir Walters Meisterstlicke nicht haben und nicht sind.”
Ook mag niet verzwegen worden, dat reeds vroeger in
Duitschland op de romans van mevrouw Bosboom de aandacht gevestigd was door W o 1 ff's vertaling van „Lauernesse,”
maar bovenal door het „Magazin fur die Literatur des
Auslandes” (September 185o), waarin eene nauwkeurige
bewerking verscheen van het artikel, door den beroemden
J. J. Ampere in, de „Revue des deux Mondes" van 1848
geschreven. „De Graaf van Leycester in Nederland" had
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een zeer vleiend artikel aan de „R e v u e des d e u x Monde s"
ontlokt. Am per e, de gevierde geschiedschrij ver der Fransche
Letterer', heeft niet, zooals Busk en Hue t en Dr. Wilkens
op het evangelisch-apostolisch streven der schrijfster van „L a u e rness e" gewezen, hij verheugt zich vooral in hare ongemeene
historische kennis en in haar schitterend talent als romanciere.
Hij prijst hare degelijke manier van werken, schril afstekend bij
de koortsachtige haast, waarmeé de Parijsche feuilletons worden
„gebacleerd" hij looft de groote kunst barer portretschildering,
eene kunst, die hare wijding ontving in de school van R embr a n d t, Van der H elst en Govert Flink; hij herkent in
hare binnenhuizen en genre-tafereelen de landgenoote van T e rburch en Van Mi er is ; hij bewondert de fijne zielkundige
ontleding van het karakter en de hartstochten barer helden
en heldinnen. Eindelijk, om een bewijs te geven van den
ernstigen, krachtigen geest, die het geheele werk beheerscht,
schenkt Ampere zijnen lezers eene welgeslaagde vertaling van
het beroemde tooneel, waarin R e i n g o u d's boosa ardig genie
zegeviert over den eerlijken, maar middelmatigen Daniel de
Burggrave.
„Groote verbeeldingskracht, groote redenaarsgaven, groote
visioenen en groote gevoelens", dezen lauwerkrans legt B us k e n
Huet aan 't slot van zijn „G id s"-artikel voor de voeten van
mevrouw B o s b o o m. Welverdiende hulde I Men herleze enkel
de lijst barer geschriften na de serie der „L eyc est e r"-romans
en aanstonds treden nieuwe drommen van historische helden
voor onze verbeelding. Het meest onderscheidt zich Don Gi ovanni Pepoli naast Allessandro Minganti; het meestboeit
Jacob Jansz Gras winkel naast Juliaan de Ghiselles.
„In den roman van een rijk edelman" — zinspeling op de in
1858 verschenen novelle van Octave Feuill et: „Le roman
d'u n j e u n e h o m m e p a u v r e" zijn misschien enkele der
schoonste bladzijden te vinden van heel haar kunstarbeid.
Graaf Pep oli verplaatst naar tijd en land, waarin weleer
hare „E n g e 1 s c he n" optraden. De „gouden" Pep o 1 i leeft te
Bologna, omstreeks 1585, Paus Sixtus V regeerende te Rome.
Het hoofddenkbeeld is eene bekeeringsgeschiedenis in den schoonsten zin van het woord. Pep o I een zoon der weelde en der
vertroeteling, wordt een ernstig man under den invloed van den
beeldhouwer Minganti, die zedelijke grootheid en evangelische

388

ANNA LOUISA GEERTRUIDA TOUSSAINT.

geestdrift niet te vergeefs bij Gideon Florensz heeft geborgd
getuige de bekentenis van een geestig kunstrechter 1), dat „in
Graaf Pepoli de trillingen (te) bespeuren (zijn) door den storm
der hervorming ook in de zoele Italiaansche lucht gewekt."
Eene schoone groep vormt de rijke jonkman naast den fieren
kunstenaar en de Venetiaansche jonkvrouw V i o 1 a n t e M o r os i n i, verwaarloosde bruid van P e p o 1 i. Deze laatste, aanvankelijk door haar bruidegom miskend, en daarom zich hechtend
aan den beeldhouwer met meer dan alledaagsche vriendschap,
wordt op het rechte pad gebracht door de ongeevenaarde edelmoedigheid en het rustig beleid van M in ga n t i, door de welgeslaagde wedergeboorte van P e p o 1 i.
Juist in de teekening der zielsgeschiedenis van dit drietal ontwikkelt mevrouw Bosboom hare eigenlijke kracht, hare zeer
bijzondere gaaf, die ik, is het mij . geoorloofd, haar psychologisch
genie zou willen noemen. Want in dit opzicht heeft B ern.
Koster J r. 2) een waar woord gesproken : „Zoo aan mevrouw
„B o s b o o m in hooge mate de lof toekomt van historische we„tenschap te bezitten, in niet minder mate, in ndg ruimere
„welligt, verdient zij den roem van een uitmuntend psycholoog
„te zijn. De personen, die zij opvoert, zijn zedelijk-mogelijke„zedelijk-noodzakelijke wezens: zij handelen en spreken overeen„komstig hun aanleg, hun karakter; zij zijn individualiteiten en
„de auteur kent het gedichtsel huns harten ; zij heeft hunne ziel
„bestudeerd. Zij heeft hunne hartstogten en neigingen, hunne
„moreele en intellektueele krachten geanalyseerd; zij is een
„Tulp onder de romanciers.”
Kan Pepoli met fiere gelatenheid het onbillijke doodvonnis
van Sixtus V vernemen, is er uit den wuften edelman een held
geboren onder leiding van Minganti, nog glansrijker is de
bekeering van Ju 1 ia an de G hi s ell es door den „Delftschen
Wonderdokter.” De roman, die dezen titel draagt, verplaatst
ons in een tijdvak, dat onmiddellijk op de Leycestersche periode
volgt. Mevrouw Bosboom toont zich van nieuws of in hare
voile kracht. Jacob Jan sz Grasw in ck e 1 schijnt door de
lauweren van Gideon Florensz aangevuurd, om in Delft zijn
1) E. L. C. „Krachtige Kunst” in „De(n) Wachter", 3 Jaarg.,
2 deel, 1873, bl. 43.
2) „Fictie en Historie". „Girls", 1860. 2 deel, bl. 687.
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binnenlandsch evangelisch zendelingschap voort te zetten. De
Delftsche Wonderdokter is een wonder van zachtheid en lieflijkheid des gemoeds, een kluizenaar a robe court e, die zich
het hoofd niet warm maakt over de vraagstukken der leer of
der belijdenis, maar innig medelijden heeft met de broze menschelijke natuur. Een belangwekkender schepsel dan den ongelukkigen Juliaan kon hij wel nimmer ontdekken tot het opmaken
eener zedelijke diagnose. Zij, die de geschiedenis van den verloopen zoon der Ghiselles kennen, zullen het oogenblik nooit
vergeten, waarin G r a s w i n c k e 1 hem des nachts van de straat
opneemt, om de wonden van zijn lichaam, maar tevens de
diepere wonden zijner ziel te heelen.
Ondanks dit alles heeft mevrouw Bo s b o o m sedert 1874 niet
gerust op hare lauweren. Telkens verraste zij door de ongerepte
frischheid van haar geniaal scheppingsvermogen. Drie meesterstukken — „Majoor Frans" — „Langs een omweg" —
Raymond, de Schrijnwerker"— staven het. Met „Majoor
Fran s" begint de schrijfster van „L a u e r n es s e" iets geheel
nieuws. Zij grijpt in het voile menschenleven van haar eigen tijd ;
zij past hare fijne psychologische ontleding toe op karakters,
in vroegere levensjaren bestudeerd ; zij stelt hare oudere scheppingen in de schaduw en overtreft zichzelve. Om geheel recht
te doen aan de waarheid mag niet vergeten worden, dat de
auteur van „Majoor Frans" reeds in 1869 „Frits Millioen
en z ij n e v r i e n d e n", een roman uit het moderne leven, had
voltooid. Maar de D elf t s c he Wonder do k te r" deed in het
volgend jaar „F rits M ill i o e n" vergeten, en „Majoor Fran s"
verdrong vier jaren daarna Jacob J a n s z G r a s w in c k e 1,
Mevrouw Bosboo m's trouwe vriend, Dr. Wilk en s, zou zich
met dit gevoelen niet vereenigen. Hij beschouwt „M aj o o r
Fran s", nadat de heer S'a m u e 1 C. Eastman in een Amerikaansch tijdschrift de Fransche bewerking van Albert Réville
(„R evue des deux Monde s," 1875), in het Engelsch vertolkt had, als : „pionier vctor Gideon Florensz en zijne
broeders" I). „De w el g e z i n d e lezerswereld" — zegt Dr.
W ilkens — „begint met het gemakkelijkste, om met het
„moeilijke te vervolgen. Verheug u alles voor alien te worden,
„om eenigen te kunnen winnen. Felix Men delssohn Bar t1) In een bijzonder schrijven aan Mevrouw Bosboo m.
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„h old y heeft niet alleen den Elias, den Paulu s, de P s a lmen
„gecomponeerd, waarmeé hij de muzikale uitverkorenen in den
„Hemel verrukt, ook de geroepenen verkwikt hij het hart met
„zijne zoete, „sonnigen and wonnigen" Liederen : „In weiter Ferne
„will Ich traumen", of „O, wunderbares, tiefes Schweigen.'"'
Hoe dichterlijk ook gezegd, mij komt „M ajo or Frans" te
goed voor, om als pionier voor wien of wat ook dienst te doen.
Trouwens de wijze, waarop dat boek ontvangen werd, in Nederland en elders, bewijst het overtuigend. Zes Nederlandsche drukken,
eene Fransche, eene Engelsche, eene Zweedsche en eene Duitsche
vertaling spreken duidelijk genoeg. Het was inderdaad of er zich
eene geheel nieuwe kunstenares had geopenbaard. De schrijfster
van „Majoor Fran s" had met mevrouw Bosboom in de
lange reeks barer welgeslaagde, beroemde historische romans
alleen grondigheid van studie en frischheid van voorstelling gemeen,
voor het overige scheen de hand, die 0 t t e 1 ij n e, Jacob a,
Iv o nnet t e en M a b eli a had geboetseerd, eerie geheel andere,
dan die, welke Francis Mordaunt schiep. Majoor Frans
was wel degelijk een echt kind der negentiende eeuw en tevens
een allerongemeenst en allerbelangrijkst karakter. Van goede
familie, in gezelschap van haar grootvader, generaal Von Z w e nk e n, en een oud militair, kapitein R o 1 f, op het huis de Werve
bijna in ballingschap levend, had Fran cis van „de menschen"
niets anders dan onaangenaams ondervonden. Men herinnere zich
het avondpartijtje bij den notaris 0 v e r b e r g in het kleine stedeke
Z. Daar hoort jonker Leopold van Zonshov en niets dan
laster en kwaadsprekendheid. Freule Francis Mordaunt schijnt
waardig afgesneden te worden van de gemeenschap der fatsoenlijke lieden. Zekere zonderlingheden en eigenaardige gewoonten
hebben Francis kwaad gedaan; de lieden uit Z. wreken zich
door haar zoo zwart mogelijk te maken. Het gemoed der jonge
vrouw is verbitterd, de geheele wereld der alledaagsche menschen
is haar onuitstaanbaar, en in haar afzijn stijgt de achterklap tot
eene ongelooflijke hoogte. Dat mevrouw Bosboom dit gekrenkte
en fiere hart langzaam doet kloppen voor den uitmuntenden
Leopold van Zonshov en, is bekend, maar de wijze, waarop
dit geschiedt, vormt een letterkundig meesterstuk, dat niemand
onzer zelfs van d e z e schrijfster had durven verwachten.
Merkwaardig is daarbij het verschijnsel, dat in „M ajoor
Fran s", zoowel als in „L a n g s een 0 m w e g", vertrouwelijke

ANNA LOUISA GEERTRUIDA TOUSSAINT.

391

mededeelingen in brieven of uittreksels uit een dagboek worden
gebruikt, even als vroeger door B e tj e Wolff en A a gj e Dek en
of door mejuffrouw de N e u fv i 1 1 e en nog zoovele anderen,
geheele romans louter in brieven werden opgesteld. „Sara
Bu r ger ha rt" en „M aj oor Frans" zijn twee boeken, die —
behoudens alle verschil van aanleg en toon — door volgende geslachten naast elkaar zullen gesteld worden, die ieder in zijne soort
tot de voortreffelijkste specimina van den Nederlandschen roman
in de achttiende en negentiende eeuw zullen gerekend worden I).
De briefvorm wordt in „Langs een Omweg" afgewisseld
door den verhalenden stijl. Het boek is er te belangwekkender
door geworden. De nieuwe heldin, R e g i n a van B e r c h em,
heeft in zeker opzicht iets van Francis M o r d a u n t ; ook zij
tart de wereld uit en inzonderheid de mannen, die zich tegenover haar 't minst mochten aanmatigen. Maar het nieuwe in
Regina is haar duel met Eckbert Witgensteyn, die' haar
hartstochtelijk lief heeft, maar door haar verdacht wordt het op
haar fortuin gemunt te hebben. Eckbert is diep beleedigd en
eischt satisfactie. Mevrouw B osboom heeft het er hem niet
aan laten ontbreken. In den woordenstrijd met Regina een1) Het tijdschrift „N e d er lan d" had de bijzoudere b o n n e f or tun e
„M a j o or F ra n s" in den jaargang 1874 zijnen lezers aan te bieden. In
1872 (December) waagde ik het, als redacteur mevrouw B o s b o o m te verzoeken de eene of andere, zoo mogelijk historische, bijdrage aan „N e derlan d"
te schenken. De uitslag was buitengewoon gunstig — en daar het zijn gewicht
heeft te weten, hoe een schoon bock is ontstaan, volgt hier een uittreksel
uit het antwoord van de geniale vrouw aan den redacteur :
„Mijnheer de Redacteur!
„Gij hebt goed gezien ; uwe uitnoodiging verwondert mij niet en wat meer
zegt, ik hoop er gevolg aan te geven. Ik wil gaarne onder u w e Red a c tie
weer eens een stuk geven voor „Nederland."
„Maar zoo terstond gaat dit niet, al zou ik voor uwe en mime voldoening
wenschen, dat het zijn kon. Iets gereed liggen heb ik zelden. . . . Ik hoop in
den loop van 1873 iets voor „Nederland" te kunnen aanvangen. Wat het zal
zijn, weet ik zelve nog niet, daar mij zoo wat van alles door het hoofd speelt
en ik er ernstig over wil nadenken, wat het geschiktste zou zijn. In de verwachting, dat a zelf en uw uitgever met deze voorloopige belofte genoegen
zult nemen, noeme ik mij met de meeste achting en vriendschappelijke
Uwe d. A. L. G. BOSBOOM-TOUSSAINT."
gevoelens
Aan deze heugelijke belofte dank t de Geschiedenis der Nederlandsche
Letteren : „M aj o or F ran s."
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maal geslagen, spint Eck be r t een fijn weefsel, waarin hij haar
gevangen houden en noodzaken zal zich voor hem te vernederen. Merkwaardig is in dit boek de dialoog, die in „R a ymund,
de(n) S c h r ij n werk er" oppermachtig heerscht. Aan dit dramatisch karakter van mevrouw Bosboom's laatste werken
heeft Busk en Huet („Nederland," 1880) — den toekomstigen beoordeelaars van mevrouw Bosboom's werken het gras
nagenoeg geheel voor de voeten wegmaaiend — volkomen recht
gedaan. „Litteratuur te zijn is hetgeen, waarop in de litteratuur
„alles aankomt. Wat kunnen ons uwe zoogenaamd natuurlijke
„gesprekken schelen? Wat geven wij er om, dat gij schrijft
„alsof gij spreekt. Gij moet spreken zoo als men spreekt en schrij„ven, zoo als men schrijft. De groote auteurs van alle eeuwen
„worden hieraan herkend, dat zij ieder zich uitdrukken in hunne
„eigen taal, natuur geweest, kunst geworden, weerklank van een
„gemoed, waarin de wereld en het leven bij ieder zich op eigen
„trant weerspiegelen. Zulke gedenkteekenen doen bij het nage„slacht de letterkunde van een yolk voortbestaan. Al het andere
„verstuift.”
Iv.
Het leven van schrijvers, van kunstenaars en van wetenschappelijke mannen is meestal in weinige trekken te schilderen. De
geschiedenis hunner werken vormt dikwijls de historie van hun
leven. Dit is ten voile toepasselijk op het leven van mevrouw
Bosboom-Toussaint. Van haar „Almagro” tot haar
„K a s t e el W e s t h o v e n" is hare levensgeschiedenis de historie
van hare boeken. Uit de eenvoudige optelling van hare geschriften zal het blijken, hoe rijk aan merkwaardige gebeurtenissen
dit werkzame leven was.
Twee onderscheiden tijdperken zijn er lichtelijk in aan te
wijzen : het eerste, aanvangend in 1837 met haar optreden als
schrijfster, loopende tot haar vertrek uit Alkmaar naar Den Haag,
toen zij huwde met den algemeen beminden en genialen schilder
Jan Bosboom 1) (3 April 1851); het tweede van 1851 tot
aan haar dood. In beide perioden blijft hare onverdroten werk1) Men vergelijke de keurige studie van Mr. C. V o s m a e r in de derde
aflevering der „Hedendaagsche Schilders." Den Haag, H. J. Stem
b er g, 1881.
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zaamheid, hare bewondering en eerbied afdwingende scheppingskracht geheel dezelfde. Den Haag behoeft in dit opzicht niet
voor Alkmaar onder te doen.
Reeds bleek het, hoe de schrijfster van „D e (n) G r a a f van
D e v on s h i r e" zich aanstonds een vriendenkring in de pastorie
van Heiloo verwierf. Die vriendenschaar breidde zich voortdurend uit, inzonderheid na de verschijning van „L a u e r n es s e"
(1840). De goede genegenheid der „G id s"-mannen bleef haar
arbeid op den hoogsten prijs stellen. Po t g i e t e r toonde zich
een beproefd vriend, en Bak h uiz en van den Brink —
wiens verwonderlijk schoone aanleg en verbazingwekkende wetenschap in tal van „G i d s"-artikelen schitterend uitblonken, terwijl
hij in 1841 en 1842 voor den graad van doctor in de letteren
te Leiden studeerde — Bak h u i z en van den Br in k droeg
haar meer dan letterkundige genegenheid toe. Al de vrienden
van beiden zagen hoopvol op eene toekomst, waarin het schranderste en fijnste der Nederlandsche critische hoofden zich buigen
zou voor de macht van eene der kunstvaardigste en schoonst
begaafde jonkvrouwen uit hun midden. Die hoop bleek ijdel.
Wel meenden beiden, dat zij voor elkander bestemd waren, en
verkeerden zij eene poos in dien zoeten waan. Eerlang echter
scheidde hen, wat men in de dagen van het Directoire „incompatibilite de caractêre" noemde. En daar Bakhuizen van den Brink zich in 1843 op reis begaf, om tot 1850
te Wolfenbuttel, Kassel, Weenen en Brussel in archieven te studeeren, eindigde hier eene verbintenis, die aanvankelijk zoo vol
schoone beloften scheen.
Mejuffrouw Toussaint had intusschen voor hare „G i ds"vrienden een keurigen roman geschreven, die in 1841 onder
den titel: „Eene kroon voor Karel den Stoute" in het
„Mengelwerk" van den blauwen beul werd opgenomen. Zij
vond toen reeds • in geheel Nederland, nog v66r haar dertigste
jaar, waardeering als onze eerste „romanciêre" — een titel, die
later wel eens tot vervelens toe herhaald werd. Zeer geestig zegt
de geestigste der „G i d s"-redacteuren van 1860 : „Wij willen
„mevrouw Bosboom-Toussaint niet (plagen) door haar voor de
„honderd-en-eende maal onze begaafde romanciêre te noemen. Zij
„moet genoeg hebben van die banale titulatuur, welke de goed„koopste en gemakkelijkste cijns is van bewondering, die men
„haar brengen kan, aangezien dezelve ontslaat van de moeite
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„om de gronden op te geven, waarop die bewondering rust.
„Men heeft „het Huis Lauernesse" gelezen — onze begaafde
„romanciêre ! Men heeft zich te goed gedaan aan „Eene kroon
„voor Karel den Stoute" — onze begaafde romanciere ! Men
„heeft lang aan tafel gezeten bij den cyclus der Leycester-romans
„— resultaat der digestie: onze begaafde romanciêre !" 1)
De verzuchting kwam in 186o volkomen op haar tijd, daar
mevrouw B o s b o o m toen reeds een groot deel van hare voortreffelijkste kunstwerken had voltooid; in 1842 vond de titel van
„begaafde romanciere" misschien nog een welkom onthaal bij de
jonge schrijfster. Ni colaas Beets bracht haar in ditzelfde jaar
eene zeer eigenaardige hulde, toen hij als redacteur van den
M u z e n-A 1 m a n a k haar proza eene plaats schonk naast de statige
verzen der zwartgerokte poeten, en daarenboven haar portret,
door P i e n e m a n geteekend, tegenover de beeltenis van Dr. J. P.
H eij e deed prijken. De onderscheiding — in 1842 achtte men
prachtalmanakken en portretten groote gebeurtenissen op letterkundig gebied — was volkomen verdiend, daar de novelle : „H e t
Rustuur van Kardinaal Ximenes" de schoonste bijdrage
werd gekeurd, welke Beets in lien jaargang van zijn Muze nAlmanak had opgenomen.
Nog eigenaardiger was de hulde, welke hare geboortestad
Alkmaar haar in 1845 bracht. Schoon haar „Gr a af Leyce st e r" nog het licht niet gezien had, schoon niemand nog van
de lauweren droomde, die ze eerlang met haar „M ej on k v r o u w
de Mauleon", met haar „Gideon Florensz", met haar
„P e p o 1 i" en haar „Majoor Fran s" zou behalen, wilde het
stedelijk bestuur van hare geboortestad haar toen reeds door een
stoffelijk document toonen, dat men er trotsch op was zulk eene
medeburgeres onder zijne inwoners te tellen. De magistraat van
Alkmaar bood haar een schoon geschenk — eene kostbare
schrijfcassette en eene officieele oorkonde aan. Het klinkt bijna
als een sprookje in een land, waar achting en bewondering voor
den letterkundigen kunstenaar, dichter of romanschrijver, altijd
met de voorzichtigste zuinigheid en de allerkoelste bezadigdheid
worden toegemeten.
Mejuffrouw Toussaint genoot daarenboven te Alkmaar
1) Bern. Koster Jr. ,,Fictie en Historie." Gids, 1860, II deel
bl. 680.
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de algemeene belangstelling en hoogachting, niet alleen van
hare stadgenooten, maar van elken beschaafden vreemdeling, die
er, Langer of korter, mocht vertoeven. Haar „L a u e r n e s s e"
was in het Duitsch en het Engelsch buiten Nederland bekend
geworden. De Zweedsche Koning Oscar I schonk haar in
1845 de gouden medaille voor letterkundige verdiensten. Toen
Z. M. Koning W i 11 em III in 1849 te Amsterdam werd ingehuldigd, schreef mej uffrouw Toussaint een weisprekend „G ede nkschri ft", dat ze persoonlijk, vergezeld van den vriend,
wien zij weldra hare hand zou schenken, aan den Vorst overreikte. De algemeen gewaardeerde schilder Jan B o s b o o m
stelde de schrijfster van „Gra a f L eycest er" aan Z. M. Willem III voor, toen op het Loo vertoevende. Uit dit feit blijkt
het reeds, dat beide kunstenaarsgeesten zich tot elkander voelden aangetrokken, en viel gemakkelijk te voorspellen, wat op
3 April 1851 een heugelijk feit zou worden. De kerkschilder
Bosboom en de dichteres met haar stouten blik op het verleden en hare „groote vizioenen" behoorden hij elkander. Beider
naam klonk even schoon. Beider talent, beider richting, beider
gevoelswijze waren verwant. „Het kunstenaarstalent van haar
echtgenoot" — wie zou het beter kunnen zeggen dan Busk en
H u e t? — „is even degelijk als het hare, en stemt er in geest
„en rigting op merkwaardige wijze merle overeen. Het licht
„der getemperde mystiek, dat tusschen de zuilen zijner kerken
„speelt, is het geloofslicht van Ottelijne, en zoo vaak er in zijne
„predikstoelen een redenaar ontbreekt, kan men het de wach„tende vergadering aanzien, dat zij in vrome gepeinzen de komst
„van Gideon Florensz verbeidt. Er is in de harmonie van
„zulk een kunstenaarsleven meer weelde, dan de wereld schenken kan."
Mevrouw B o s b o o m leefde sedert haar huwelijk in Den Haag.
Hare liefde voor studie en kunst scheen door haar echtelijk
geluk nog steeds in veerkracht te winnen. Men leze de schoone
opdracht van hare „Alkmaarsche Wees .en eenige andere
No v ell e n" (1853) aan haar echtgenoot. Alles ademt daarin
vrede en tevredenheid, aanhankelijkheid en trouw. Haar scheppingsdorst schijnt toe te nemen. Een uitgebreid meesterstuk als
„Gideon F lor en s z" (1854-1855) kan het staven. Behalve
deze veelomvattende studien, ondanks dezen gestadigen kunstarbeid, wijdde zij zich reeds sedert 1849 aan het redactiewerk
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van den weleer zoo algemeen geprezen „A l m a n a k v o o r het
S c h o one en G o e d e", eene taak, die zij tot 1858 bleef waarnemen. De betoovering, eenmaal van de fraai vergulde jaarboekjes met hunne nette staalgravuren en hunne meer of min
welgeslaagde poezie en proza uitgaande, begon of te nemen.
Mevrouw Bo sboo m had begrepen, dat het getij verliep ; weinige jaren later (1865) ontving de „Aurora", de „prima inter
pares", den genadeslag in „d e(n) G i d s."
Te midden van haar rusteloos streven ondervond mevrouw
B o s b o o m de schoone voldoening, dat publiek en critiek haar
op den hoogsten prijs stelden. Haar invloed was blijvende. De
eenvoudige opgaaf van al de herdrukken harer romans staaft
dit ten voile. Mocht de critiek zich soms eene aanmerking
veroorloven, terstond werd de indruk verzacht door de billijke
hulde, welke men verplicht was aan die schoone partijen te
brengen, zonder welke geen enkel kunstwerk van ,,L a u e rnesse 's" schrijfster in het licht verscheen. P o t g i e ter had —
zooals gezegd is — het een en ander in het midden gebracht
tegen „D evonshir e", maar daarbij de toekomstige lauweren
der jonge dichteres van verre hooren ruischen. Toen de door en
door scherpzinnige vertaler van „Don Q u i x o t e" (Mr. S c h ull er
t o t Pe u r s um) haar „L eyc ester" behandelde, („Gid s",1847,
I deel, bl. 511-524), scheen het wel, alsof er gewichtige bedenkingen tegen de samenstelling van het boek en de verdeeling
der historische stof mochten gemaakt worden, loch verpletterend
voerde hij den vitzieken lezer tegemoet : „Mejuffrouw Toussaint
„heeft, even als Cervante s, hare pen te hoog opgehangen, dan
„dat een ander, dan een waar geschiedschrijver, die o o k voile
„twee jaren van zijn leven aan Leycester wil toewijden, haar
„afneme en gebruike, zonder haar te ontwijden." Toen Bern.
Koster Jr. (Joh. C. Zimmerman) haar „Pepoli" beoordeelde („Gids", 186o, II deel, bl. 680-700), liet hij zich iets
ontvallen over „breedvoerigheid", maar onmiddellijk voegt hij
er bij : „De kritiek zal, naarmate de tijd meer verwijderd is
„sedert de eerste verschijning harer werken, telkens meer schoon„heden en degelijke eigenschappen in haar waardeeren.” Dan
volgt de niet minder juiste uitspraak : „Zoo aan mevrouw B o s„b o o m in hooge mate de lof toekomt van historische weten„schap te bezitten, in niet minder mate verdient zij den roem
„van een uitmuntend psycholoog te zijn.” Toen Conrad B u s k e n
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Huet in 1864 een Bier later beroemd geworden letterkundige
schetsen schreef, waarmeé hij al te kort „d e(n) G id s" tot een
tijdperk van vroegeren bloei terugbracht, prees hij inzonderheid
het drietal Leyc est err oman s. „Het is," — zegt hij — „en
„blijft inderdaad eene verwonderlijke zaak, dat eene zwakke
„vrouwenhand in staat bevonden is dit logge onderwerp, in
„weerwil zijner centenaarszwaarte te voorschijn te dringen uit
„zijne eeuwenoude schuilplaats niet alleen, maar het zoo meester
„te worden, dat de ruwe granietklomp ten slotte verkeerd is in
„eene levende en sprekende beeidengalerij."
Buiten Nederland ondervond zij dezelfde waardeering. Nog
heugt het ons alien, hoe Albert Réville over haar „M a j o o r
Frans" sprak in de „Revue des deux Mondes" (1875),
en hoe volledig de Nederlandsche roman in het keurig Fransche
kleed zijn kunstrang wist op te houden. De lezing van ditzelfde
artikel deed een Amerikaansch letterkundige — als reeds werd
aangestipt — Samuel C. E a s t m a n, in geestdrift ontgloeien
voor „M ajoor Frans." Hij bracht Revi 11 e ' s Fransch in
het Engelsch over, en deed zijne vertolking in een Amerikaansch
tijdschrift uitkomen. Met echt Amerikaansche voortvarendheid
voorzag hij zich van een woordenboek en van eene spraakleer
der Nederlandsche taal, om mevrouw B o s b o o m's vorige en
volgende werken in het oorspronkelijke te lezen. Reeds bleep
het hoevele vrienden de schrijfster van : „D e(n) D e 1 ft s c h e(n)
Wonderd ok t er" zich in Duitschland verwierf. Zelfs uit Athene
ontving zij een eerediploma van het „A r c ha eo 1 og i sch G enoo tscha p" aldaar, terwijl hare vrienden in de Oost haar het
lidmaatschap aanboden van het „B a ta vi aa sc h Gen ootschap
van Kunsten en W etenschappen."
Ten onzent ontbrak het haar nooit aan bijzondere waardeering, maar het voorbeeld van Alkmaars magistraat wachtte wel
wat lang op navolging. Eerst in 187o hood de „M a atsc ha ppij
van Nederlandsche Letterkunde" te Leiden haar het
eer elidm a a t sc h a p aan — eene onderscheiding, die in elk
geval door de ongemeenheid van het feit uitblonk.
In 1873 volgde de „Hollandsche Maatschappij van
fraaie kunsten en wetenschappen" dit goede voorbeeld,
en ontving zij de groote gouden medaille van verdiensten naar
aanleiding van haar roman: „De Delftsch e W onderdok ter."
Niet minder liefelijk was voor haar de verrassing, door tal van
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vrienden en geestverwanten haar op den 3en April 1876 bereid.
Het was de schoone dag van haar zilveren bruiloftsfeest. Zonder eenige ruchtbaarheid en in kiesche stilte had men een
kostbaar geschenk en een prachtig album gereed gemaakt, ten
einde het feestvierend kunstpaar den welverdienden cijns der
dankbaarheid te betalen.
De grootste voldoening evenwel smaakte eene kunstenares
als mevrouw B o s b o o m, wanneer zij de reeks harer voltooide
werken overzag. Toen zij in 1882 haar zeventigsten geboortedag vierde, kon zij met welgevallen denken aan den afgelegden
weg en het met zooveel eer volbrachte werk. Bij een blik op
de talrijke boekdeelen herinnerde zij zich welke onophoudelijke,
geduldige nasporingen zij zich jaar op jaar had getroost. Zij
zag de rij harer historische helden en heldinnen voor haar
geestesoog voorbijtrekken, als wilden ze haar gelukwenschen
met de kroon der grijsheid op zeventigjarigen leeftijd naast
duizenden lauweren door kunstarbeid gewonnen. Zij ontving de
hulde van den prachtlievenden Karel den Stout e, van den
onversaagden Karel van Egmond, naast Maarten van
Ross um te paard gestegen ; de geestvolle oogen van Paul
van Man sfeld groetten haar. Otte lij n e wendt zich dankbaar tot haar, maar de drom der volgenden is zoo talrijk, dat
de zwakken bijna verdrongen worden. Daar verschijnen ze in
onafzienbare scharen : Koninginnen : Maria en El is a beth
Tudor; edelen en priesters: Devonshire, Arundel, Stanley, Wyat, Gardiner, de kardinaal Ximenes, Paus
Sixtus V, de hertog van Alba en zijn verwaande meester
Philips II; Engelsche edelen: I,eycester, Essex, Sidney;
Hollandsche staatsmannen : Ma rni x, 0 ld en barn ev el t, L eon in u s, Buys, Coornhert, Van der Myle, Reingoud; vrouwen uit het Leycestersche tijdvak : Martina de Burg gra y e,
Ivonnette, Barbara Boots, Deliana, Lady Margaret
en telkens weer andere en welbekende gestalten. . . . . telkens
in dichter menigte te midden van welke Gideon Flo r en s z
het hooge voorhoofd ontbloot, R i v i è r e eerbiedig buigt, om
plaats te maken voor Minganti, Pepoli, Violante en Samson Cen eda, terwij1Jacob Jansz Graswinckel en Juliaan
naar den voorgrond dringen. . . . Het is onmogelijk de bonte
en belangwekkende schaar te overzien. Daar treft haar de ernstige
blik van Francis Mordaunt, en reikt Regina van Ber-
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chem hare fijne hand aan de heldin van dit grootsche feest . . . .
Mevrouw B o s b o o m-T o u s s a i n t heeft bij elk dezer kinderen harer studie en harer fantasie zich bestormd gevoeld door
eene wereld van herinneringen, die haar al de verschillende
stadien van worsteling, strijd en overwinning voor den geest
riepen. Een terugblik op zulk een Leven van inspanning, van
schepping, van zegepraal, schenkt een genot, waarbij de warmste
deelneming van vrienden en bewonderaars verbleekt.
En toch was deze voorbeeldig en schitterend op den I6 den September 1882. Tot viering van haar zeventigsten geboortedag
toonde bijna ieder zich bereid. De deelneming in Noord- en
Zuid-Nederland, van hen vooral, die op de eene of andere wijze
zich eene plaats veroverden in de wereld van wetenschappen en
kunsten, was algemeen.
Het mag niemand verwonderen, dat de poging, om haar
zeventigsten jaardag met plechtigheid te herdenken, uitging van
eenige harer kunstbroeders en vrienden. Zij leefde van 1851
meer dan dertig jaren achtereen in de residentie. Er werden dus
uit den Haag zendbrieven gestuurd naar alle vrienden en bekenden in Nederland en Belgic, en weldra vond die roepstem
eene echo in veler harten. Van meer dan duizend hunner werd
een gunstig antwoord ontvangen. In dezen staat van zaken
moest het plan wel slagen. Evenwel bleef de vraag naar het
hoe en wat ter beantwoording.
Allerlei plannen zijn gevormd en later weder verworpen. De
Haagsche commissie stelde voor door een kunstenaar van naam
het borstbeeld van Otto lij n e, jonkvrouw van L a uer ness e,
te doen vervaardigen, tenzij men wellicht aan een buste van
Gideon Flor en s z de voorkeur mocht geven. Dit denkbeeld
vond geen algemeenen bijval in eene voorloopige vergadering
van vrienden en vereerders. Men wilde liever een borstbeeld der
schrijfster zelve. In den beginne scheen dit plan te zullen zegevieren, maar weldra bleken vele en gewichtige zwarigheden tegen
de verwezenlijking ervan op te komen. Er werd nailer beraadslaagd. Men sprak van gedenkpenningen in goud, zilver en brons,
men gaf het denkbeeld aan al de werken der zeventigjarige
kunstenares in hunne eerste drukken biieen te brengen, en die
op vorstelijke wijze te doen binden.
Doch er werd weldra een ander plan gevormd. Vrienden
en familieleden kenden de persoonlijke denkwijze van me-
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vrouw B o s b o o m. Men mocht dus vernemen wat de gevierde schrijfster omtrent deze zaak dacht. Duidelijk bleek nu,
dat zij wel eens gesproken had over de benijdenswaardige hulde
aan een auteur als C o n s c i en c e gebracht, toen Noord- en
Zuid-Nederlanders hem hunne kunstgaven vereerden in tal
van geestig geschreven albumbladen. Het spreekt van zelf,
dat de Haagsche commissie zich terstond bij dit denkbeeld.
aansloot, en in de eerste plaats pogingen aanwendde een
schat van kunstbijdragen tot een monumentaal en eenig gedenkboek van den i6den September 1882 bijeen te brengen. Men zal
willen toegeven, dat zij niet uit zucht tot navolging der C o n sc i en c e-feesten handelde. Allengs ontstond groote geestdrift voor
het laatste plan. Toen, een dag voor het feest, aan de vrienden
gelegenheid werd geschonken te zien, wat er voor de jarige was
verzameld, betuigde men groote tevredenheid, dat bier een eenig
ongeevenaard geschenk was tot stand gekomen.
Belangrijk waren in de eerste plaats de calligraphische stukken. Onder dezen komen voor penteekeningen van Anton
Grevenstuk, van C. A. Eckstein, van Jean J. Gabriels
(calligraaf van Z. M. den Koning te Roermond), van J. A. v an
N i e u w e n h o v e n, aangeboden door den goeden smaak van den
Sneeker , uitgever H. P ij t t e r s e n Tz. ; van J. Th. L i o n, en
eindelijk van Leonard A. Spring e r, geteekend op verzoek der
„Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels"
en ingezonden door het bestuur : J. C. L o m a n J u n., Voorzitter
en N. G. van Kampen, Secretaris. Heraldische teekeningen
met de wapens der familien B o s b o o m en Toussaint werden
geschonken door A. A. Vor s t er m an van Oij en, J. G. H orsth uis, en Koopm an. Buitengewoon fijn en artistiek uitgevoerd
is eene penteekening van M. B. W e z el a a r, ontworpen en 't plan
verkend door P. H. W itk am p, voorstellende een platten grond
van Alkmaar, met aanwijzing van het geboortehuis : de Meermin,
waar de schrijfster van „Lau e rn ess e" ter wereld intrad, van
het huis harer bruidsdagen in 1851, en van de villa's, die later
naar hare werken: Villa Almagro en Villa Lauernesse zijn geheeten. Op datzelfde blad — een der schoonste van de reusachtige
verzameling — is eene penteekening van het kasteel Westhoven
op Walcheren aangebracht, daarenboven nog de wapens van
Alkmaar en Den Haag. Onder de zeer karakteristieke bijdragen behoort het albumblad van Mr. H. J. van den H eim,
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die onder de hoede der handteekeningen van een tal der beroemdste Nederlandsche staatsmannen de zijne stelde. Van dit
blad spreken de namen van Johan de Witt, Beverningk,
Heinsius, Fagel, Slingelandt, Van de Spiegel en Van
Hogendor p, alien in fac-simile uit oorspronkelijke stukken
geknipt.
Welk een genot was het voor mevrouw B o s b o o m de eigen
handteekening dier mannen te bezitten, wier schriften en daden
zij menigmaal onderzocht ! Een verhaal uit de laatste dagen
der achttiende eeuw, waarin Van de Spiegel en H o g en d or p
eene rol zouden kunnen spelen, ontbrak in de rij barer werken .. .
Karakteristiek was zeker niet minder het albumblad van
Dr. W. P1 e y t e. Hij teekende het beeld van „S a fech, meesteres
der Letterkunde," en vertelde eerst in raadselachtige hieroglyphen,
toen in goed Nederlandsch, wat de Aegyptische wijzen, voor twintig
eeuwen, ter eere hunner letterkundige goden wisten te zeggen.
Eigenaardig vooral zijn twaalf bladzijden uit dit album, twaalf
rnuzikale composition van Nederlandsche meesters, waarvan het
eerste geteekend is door Johannes V e r h u 1 s t. Andere toondichtingen dragen de namen van Nicola i, Heinz e, Ric hard.
Hol, Daniel de Lange, Jacques Hartog, Joh. M. Coen en, Van Gheluwe (een der Vlaamsche componisten, die op
het appêl verscheen), Wirtz, H. M. A m er sfoordt-D ij k,
Emile Seipg ens (een „Limburgkh Liedje") en D. H. Scheur1 e er, een motief van Handel voor orkest uitlezend.
Het is bijna onmogelijk aan den schat van inzendingen, alien
van kunstenaars en kunstenaressen, recht te doen. Zelfs de
enkelvoudige optelling zou te lang aanhouden. Om eenig denkbeeld te geven, zij hier eenvoudig vermeld, dat ongeveer honderd aquarellen en etsen van onze beroemdste meesters aan het
album geschonken werken. Zonder orde of regel noem ik de
aquarellen van J. W. van B ors el e n, F. du Chattel,
E 1 c h a n on V e r v e e r, (die tevens eene teekening uit het schetsboek van wijlen zijn broeder S. L. Verve er aanbood), W. R o e1 o fs, mejuffrouw Van de Sande Bakh uyz en (Rozen), mevrouw Marjolin, dochter van Ary Scheffer, Gabriel, Van
de Maar el, Jozef Israels, P. Stortenbeker, Zilcken
(ets), Jan Vr olyk, Schmidt-Crans, mevrouw Bilders-Van
Bosse, David Bl es, H. G. Tersteeg (photographie van
Bosboom's atelier), Bramina Hubrecht (Bosboom's porTEN BRINK. N.-N. Letteren. I.
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tret), Bilders, J. J. Destree, Van de Weele, Victor de
Stuers (penteekening), H. J. Scholten, Lina Schneider
(een lauwerkrans met de hoofdtitels van mevrouw Bosboom's
werken), P. A. Haakman, Margaretha Rooseboom,
Albert Neuhuis, d'Arnaud-Gerkens, Allebe, Sadee,
F. Lintz, Blommers, Henkes, mevrouw Mesdag—Van
Houten, H. W. Mesdag, J. G. Smits, Dan. van der
Kellen Jr., Ch. Rochussen, Mauve, Hilverdink, Julius
van de Sande Bakhuyzen, Van Trigt, J. G. Vogel, Apol,
Termeulen, Eerelman, Artz, Hazeu, Candel, Vertin....
Het gedenkboek van den I Ven September 1882 moest onder
deze gelukkige omstandigheden eene hoogst aanzienlijke kunstwaarde vertegenwoordigen. Enkele aquarellen behooren tot de
beste werken der meesters.
En daarbij kwamen nog meer dan v ij f h onder d, geschreven
albumbladen en een meesterstuk van borduurwerk (door A. H.
Knuiv er geschonken).
In allerlei talen waren de albumbladen vervat: Latijn, Italiaansch, Fransch, Engelsch, Duitsch, zelfs Friesch, Betuwsch en
Limburgsch komen voor. De aandacht trok een vers van Georg
E b e r s, en een groot getal bijdragen uit Zuid-Nederland, waarbij
Jan van Beers, reeds van ons heengegaan! — Odilon Perier, Paul Fredericq,MaxRooses,Heremans—helaas,
nu reeds verscheiden! — Julius de Geyter, Vi rginie
Loveling, Rosseels, V. de la Montagne en Beernaert
niet gemist werden.
Geen enkel Noord-Nederlandsch schrijver van naam ontbrak.
Allen deden hun best een woord in proza of poezie te spreken,
treffend, vereerend of vleiend voor de zeventigjarige. Daarbij
kwamen nog albumbladen van verschillende vereenigingen en
maatschappijen uit Noord- en Zuid-Nederland, onder anderen
van : Het taalminnend Genootschap : de L i s c h b l o e m te
Mechelen, de letterkundige vereeniging Jan Frans Willems
te Antwerpen, de Redactie en den uitgever van Het N i e u w s
van den Dag, de Schildersmaatschappij A r t i et Amicitia,
de Redactie van het Handels b l ad, het Genootschap: 0 efen in g kw eekt Ken n is, het Boekverkooperscollege te Groningen,
de vereeniging Aesthetica (Den Haag), het Willemsfonds
te Gent, het college Laurens J a n s z. Koster te Haarlem.....
te veel om te noemen.
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Toen de feestdag begon te naderen, opende de Haagsche
conunissie voor de deelnemers aan het Gedenkboek eene tentoonstelling op Vrijdag is September 1882. De tevredenheid en
ingenomenheid met zooveel schoons en belangrijks was algemeen.
Daarenboven werd er gezorgd voor eene kostbare schrijn, op
zilveren leeuwenklauwen, met gouden medaillons versierd, die
al deze kunstschatten zou bergen.
Zaterdag, 16 September, was het geheele gebouw Diligentia
in feestdos. Eene zeer talrijke verzameling van vrienden en
vriendinnen uit alle oorden des lands wachtte in de groote zaal.
Op het orkest stond een groot vleugelstuk, en daarvoor zat
J o h. V e r h u 1 s t, om den door hem voor deze gelegenheid geschreven marsch bij het binnentreden der jarige te doen hooren.
Dat binnentreden was plechtig, vorstelijk. Al de aanwezigeu
rezen van hunne zetels, als voor eene koningin. Een viertal in
het wit gekleede jonge meisjes strooide bloemen voor haar voet.
De krachtige accoorden van Verhulst gaven wijding aan dien
feesttocht. De jubelende echtgenoot, Jan Bosboo m, geleidde
haar met stralende blikken naar de eereplaats.
Hartelijke woorden werden er door tal van redenaars gesproken.
Verrassend was het blijk van belangstelling gegeven door Z. K. H.
Prins Alexander der Nederlanden, die zijn adjudant,
majoor Hoj el, had opgedragen mevrouw Bosboom een met
briljanten omzet medaillonportret zijner moeder aan te bieden,
een portret van H. M. de Koningin S o p h i a, die bij haar leven
de schrijfster en de vrouw zoo hoog waardeerde in mevrouw
Bo s b o o m. De dichterlijk-weemoedige woorden van B e ij n e n,
de kernachtige taal van haar vroegeren geboortestadgenoot
H ofdij k, de fij ne hulde van Beet s, de aanspraken van vertegenwoordigers, die uit naam van vrienden of letterkundige
kringen het woord voerden — dit alles trof haar met weldadige
ontroering. Het was een onvergetelijk uur voor de zeventigjarige,
die maar zoo kort na deze feestelijke vergadering mocht leven.
drie jaren en
Van 16 September 1882 tot 13 April 1886
zeven maanden bleef zij nog met ons. Ook dit tijdvak was
rijk aan voortgezetten arbeid en inspanning. Vooraf dient nog
op een eigenaardigen trek in haar karakter te worden gewezen,
blijkende uit hare zorg om ieder, die haar de minste onderscheiding bewezen had op haar verjaardag van 16 September
1882, persoonlijk of schriftelijk te danken. Om hare erkentelijk-
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held te toonen decide zij vele kostbare geschenken met milde
hand uit, geschenken, die na haar dood eene aandoenlijke hoogere waarde verkregen. Meer dan duizend brieven werden door
haar afgezonden in de eerste maanden na haar feest.
Haar letterkundige arbeid der laatste jaren bestond niet het
minst in zorg en toezicht op den herdruk van hare „V olledige
Romantische Werke n", ondernomen door den Haagschen
uitgever Charles Ewing s, in vijf en twintig deelen 8°. Het
derde deel, de tiende druk van „Het Huis La uer n es s e",
bevat een zeer fraai portret der geliefde schrijfster, geteekend en
geetst door P. J. A r e n d z e n. Haar allerlaatste werk bestond in
het nazien van een de& dezer volledige uitgaaf.
Nog andere arbeid werd door haar in dit laatste tijdvak van
haar rijk leven verricht.
Toen 13 September 1884 naderde, toen Nederland op groote
schaal hulde bracht aan zijn Nicol aas Beets, schonk zij aan
„d e(n) G id s" (Septembernummer 1884): „E en en ander naar
aanleiding van de feestelijke hulde Nicolaas Beets
aan te bieden op 13 September 1884." Met de haar
eigenaardige fijnheid van geest vroeg zij daar w elk e n Beets
men zou vieren — Hi l d e b r a n d of den dichter der lyrische en
epische zangen, of den leeraar, of den schrijver der „S t i c h t elijk e uren", of dien der „Verpoozingen" en „Verscheiden h e d e n", of den hoogleeraar, of den partijman in het kerkelijke, ondanks zijne eigen verklaring :
,Partijman wezen wil ik niet". ...

Daarom was het hare meening, dat men den g e h e el en Beets
moest nemen, en trekt zij eene dichterlijke paralel tusschen
Beets en Da Costa, die onder hare voortreffelijkste bladzijden
moet gerangschikt worden. Zij gedenkt haren gestorven vriend
De Clercq, den improvisator, „welken (zij) in zijn huiselijk
„leven (had) leeren kennen en vereeren." Treffend is de bijzonderheid omtrent de Clerc q's plotselingen dood verteld.
„Vele uitstekende mannen", — schrijft zij I) — „die ik mijne
„vrienden mocht noemen, zijn heengegaan in hunne rust. De Clercq
„was de eerste hunner, die mij ontviel, — en juist op een tijd
„stip, waarop ik zijn hart, zijne hand zoo noodig zou gehad
1) T. a. pl. bl. 388.
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„hebben tot heul en steun; en hij ontviel ons zoo plotseling,
„de sterke, gezonde man, dat het ons was of eene bliksemstraal
„o n s had getroffen, toen ons die doodsmare werd medegedeeld,
„en ik, de zwakke, kon het nauwelijks gelooven, dat het waar
„was, dat ik — ik de Clercq overleefde — ik, die door eene
„enkele wandeling met hem, bij zijn snellen stap onder zijn ge„sprek, dat de inspannendste belangstelling afdwong, ademloos
„neerviel van afmatting, terwiji zijne beminnelijke gale, die meer
„dan het noodige deed, om mij weer op te knappen, hem zacht
„verwijtend toevoegde: „Gij moet niet meer alleen wandelen
„met Juffrouw T o u s s a i n t". Het was ook waarlijk geen portuur
„voor mij — en toch hoeveel sterken en uitnemenden heb
„ik sinds overleefd ! Potgieter, de man met het gouden hart en
„het ijzeren gestel Groen van Prinsterer, da Costa, Ooster„zee — maar ik kan ze niet alien optellen, noch mag bier spre„ken van die velen, Wier namen voor anderen onbekenden zijn —
„al waren zij zelven veel voor mij.”
Geen wonder, dat zij in haar laatste levensjaar, zelfs drie
dagen voor haren dood, er aan dacht hare letterkundige gedenkschriften uit te geven. „De Nederlandsche Spectator”
heeft op den dag harer begrafenis een zeer fraai letterkundig
portret van haar geetst, waaronder alleen de naamteekening
van den kunstenaar — Mr. C. Vosm a e r — ontbreekt. Daar
leest men omtrent het plan dezer M é m oires: „brie dagen
„voor haren dood besprak zij met een vertrouwden vriend een
„tot uitvoering gerijpt lievelingsdenkbeeld, het opteekenen van
„hare herinneringen, in welke zij hare ontwikkeling als auteur
„en het ontstaan van hare geschriften te midden van het tijdvak,
„dat zij doorleefde en waarvan zij een aanmerkelijk deel was,
„wilde op schrift stellen. Reeds was zij aan een gedeelte
„daarvan bezig en bestemde voor den vijftigjarigen G i d s de
„schildering van hare kennismaking met Beets door bemiddeling
„van Potgieter. 1) Reeds was onze verwachting gespannen en
1) Van dit plan is niets gekomen. Toch had zij eenige zeer boeiende bladzijden harer letterkundige m é m o i r e s voltooid voor haar dood. Haar echtgenoot zond ze aan „d e (n) G i d s" voor het fraaie Decembernummer van 1886,
toen het tijdschrift zijn vijftigsten jaargang voltooide. Onder den titel : „tri t
de dagen der jeugd van Mevrouw Bosboom-Toussaint" heeft zij
haar eerste ontwaken tot kunstenares beschreven. Hadde zij in dien trant
haar geheel leven mogen behandelen, dan ware mijne biographic geheel overbodig geweest.
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„vermeide zich in de gedachte — de herinneringen van zulk
„eene vrouw. Toen brak onvoorziens dat rijke leven af, om
„ons iiiets te laten, dan dit woord : herinneringen."
Inderdaad, den 13 den April 1886, ontsliep de groote kunstenares,
als het ware met de pen in de hand, in het voile bezit, in de
hoogste ontwikkeling van haar koninklijken geest. Zij, die heel
haar leven met innige liefde het tijdvak der kerkhervorming
heeft beoefend, zij laat ons door haar zachtkens heengaan denken aan den dood der helden, die zij boven alien stelde, aan
Coornhert, aan Marnix van St. Aldegonde, die met de
pen in de hand en het „R epos a i l l e u r s" op de lippen
insliepen.
Zaterdag, 17 April, werd zij in allen eenvoud ter groote
begraafplaats der residentie aan het Kanaal naar haar graf
gedragen. De kist was onzichtbaar door eene menigte van fraaie
kransen — waarvan er eene uit Parijs door de familie
C d. Busk en H u e t was gezonden. Eenige vriendelijke zonnestralen spreidden gulden kantlichten op de witte en paarsche
bloemen, die liefde en weemoed aan hare groeve strooiden. De
lentewind woei met koelen adem over de ontbloote hoofden der
menigte, toen daar gesproken werd door vrienden, door vertegenwoordigers van letterkundige maatschappijen. Het Haagsch
genootschap „O efe ning kw ee kt ken ni s", de redactie van
„d e(n) G i d s", de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde
te Leiden, hadden gezorgd, dat aan het graf van mevrouw
Bosboom met nadruk getuigd werd van den diepen rouw,
waarin niet alleen de letterkundige kringen, maar ook het geheele vaderland gedompeld werd door haar verscheiden.
Even als op haar zeventigsten jaardag sprak ook bier haar
oude vriend B e ij n e n. Zijne waardeering van hare nobele persoonlijkheid en van haar karakter werden op het allertreffendst
bevestigd door de innige smart der vier aanwezige bloedverwanten. Vier weezen, kinderen van Bosboo m's in 186i overleden broeder N. Bosboo m, getuigden daar, wat zij te danken
hadden aan de geliefde doode. De tranen Bier diepgetroffenen
openbaarden aan de oningewijden een weemoedig geheim, hare
trouwe zorg en liefde voor de weezen, die de loop des levens
dagelijks in hare woning bracht.
Mevrouw Bosboom stond tot het einde toe aan het hoofd
der Nederlandsche Romantiek. De tijd van „A 1 m a g r o (1837)
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was evenwel de tijd niet van „Majoor Fran s" (i 874). Zij
volgde den stroom der denkbeelden, omdat zij overtuigd was,
dat, als men niet van zijn tijd wil zijn, men er o n d e r raakt —
of b u i t e n zelfs, al staat men er b o v e n naar den geest. Van
eene verouderde opvatting der Romantiek geen spoor. Wat in
de jongste lustra door de groote meesters van den historischen
roman — Robert Hamerling, Felix Dahn, George
E b e r s, H. J. Schimmel, A. S. C. Wa llis— werd geschapen,
stelde haar werk nimmer in de schaduw, wedijverde te vergeefs
haar te overtreffen. En hierin vooral kwam het uit, dat zij den
geest van haar tijd verstond, toen zij zich na 1874 een nieuwen naam maakte met moderne psychologische romans als
„Majoor Frans" en „Langs een omweg." Haar viel
het onwaardeerbaar voorrecht te beurt long te blijven ; jong
van ho ofd, daar zij tot aan haar dood duistere historische
vraagstukken onderzocht met de frischheid der „L auernesse"jaren; jong van h a r t, daar zij in de kunstwerken barer grijsheid den
tragischen strijd der hartstochten met niet minder vaste hand teekende dan in de dagen van A 1 ma gr o ; jong van gem oed, daar zij
het ideaal van hare jonkheid — het evangelisch geloof van haar Gideon Flo r en s z— in haren ouderdom met vollen gloed beleed, toen
zij Jacob Jansz. Graswinckel en Pierre l'Oyseleur schiep.
Na haar overlijden komt het telkens opnieuw uit, dat heel
Nederland haar dankbaar blijft.
Amsterdam noemde eene zij ner nieuwe straten T o u s s a i n tstraa t, de residentie doopte de kade, waar zij de laatste jaren
van haar leven woonde, T o u s s a i n t k a d e. Een jaar na haar overlijden bracht het Gemeentebestuur van 's-Gravenhage op de
eerste verjaring van haar sterfdag (13 April 1887) haar eene
nieuwe hulde. Een gedenksteen werd in den gevel van het huis
aan de Toussaintkade gesteld, en op dien dag onthuld. De steen
draagt een inschdft in gouden letters :
HIER

WOONDE EN STIERF
OP 13 APRIL 1886
A. L. G. BOSBOOM-TOUSSAINT.
En eindelijk den 18den September 1887 werd op het kerkhof aan
het Kanaal te 's-Gravenhage een gedenkteeken onthuld, door eenige

408

ANNA LOUISA GEERTRUIDA TOUSSAINT.
....,W,,,,Nr,.......-,....,.....,,,......\--,......,-,-,M+,..,••■■•■■•■-.,...,,,....1.".......".....,,,,,,,W,,,,,.

aanzienlijke Nederlandsche vrouwen bij haar graf opgericht. Een
der deelnemers aan deze plechtigheid — Mr. C. Vosmaer — heeft
op de volgende voortreffelijke wijze deze laatste hulde beschreven in
den „Nederlandsche(n) Spectator" 1)(24 September 1887):
„Op een zachten najaarsmorgen (18 September 1887) is op
het kerkhof aan het Kanaal te 's-Gravenhage het gedenkteeken
voor mevrouw Bosb o om-T oussai nt onthuld. De heeren Bar t
van Hove en B. Springer hebben het ontworpen, de uitvoering
is door den beer Van R o o n alhier geschied. Het is van arduin in
modernen renaissancestijl, enbestaat uit eene halfronde nis,tusschen
twee gepolijste zuilen, die een architraaf en halfrond fronton dragen. Op een pinakel verheft zich daarboven een gouden star, en
in de nis staat een wit marmeren vrouwenbeeld, gesluierd en met
omfloersde Tier, die het treurend gevoel bij het graf der begaafde
en edele kunstenares uitdrukt. Daaronder is een wit marmeren
plaatmetde woorden:Hulde van Nederlandsche vrouwen
aan A. L. G. Bosboom-T oussai nt. Schoon is die hulde van
de vrouwen aan eene der edelste onder haar. Doch ook de mannen wenschen daarin deel te nemen, wetende, dat de schrijfster
krachtiger was dan menig man en dat zij niet enkel voor vrouwen heeft willen schrijven.
„Tal van mannen had zich dan ook bij de vrouwen gevoegd,
kunstenaars, geleerden, dichters, mannen van rang in den staat,
om ook van hunne zijde te eeren, wat groot en edel was. Onder
de aanwezigen waren Max R o o s e s en Paul F r é d é r i c q (terug
komende van het twintigste Taal- en letterkundig Congres in September 1887 te Amsterdam gehouden). Prof. H. P. G. quack
voerde met R o o s es het woord en Bosboom sprak zijn diepgevoelden dank uit. Het gedenkteeken staat, met zijn gouden
ster, die op het hoogere wijst, zijn treurende Muse in 't blanke
marmer, op eene plaats vol dichterlijk en natuurschoon, omgeven
van duurzaam groen en beschaduwd door een abeel, met het
onverwelkbaar loof der klimop omwonden. Het spreekt ons van
het stoffelijke en geestelijke, het vergaande en blijvende, het zal
herfst en winter en herlevende lente te gemoet gaan, maar zelf
zal het blijven, heugenis van erkenning en vereering voor eene
edele vrouw en begaafde kunstenares."
1) In den jaargang 1887 van dit tijdschrift vindt men eene fraaie afbeelding van dit monument.
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1833. Onuitgegeven Vertaling van een Franschen roman „Le
Manuscrit V e r t."
1833 . Onuitgegeven Vertaling der eerste drie bedrijven van
KOrne r's „Val van Sigeth."
1834. Onuitgegeven Twee bedrijven van een historisch drama
over Elisabeth van Engelan d, naar aanleiding van
een oud Italiaansch verhaal van L e t i.
1835. Onuitgegeven Vertaling van „Struensee oil la Reine et le
Favori. (Histoire Danoise de 1769) par N. Fo urnier
et Auguste Arnould."
1837. „Almagro" in : „Verhalen van A. L. G. Toussaint
Mr. C. P. E. Robide van der Aa en J. J. in de
Betu w". — Vierde deel van ,,Het Magazijn van Romantische Verhalen", uitgegeven door G. J. A. Beijerinck,
Amsterdam, 1837, gr. 8°.
Tweede druk : in „Verspreide Verhalen." G. J. A. Beijerinck, Amsterdam, 1843. Zie 1843.
Derde druk : „Guldens-Editie," No. 39 ; D. A. Thieme, Arnhem. 1863.
Vierde druk in : „Nederlandsche Auteurs. — Mevrouw A. G. L.
B o sbo om-T oussain t, Romantische werken."
Vijfde druk in : „Volledige Romantische werken."
Zesde druk in : „Verzamelde werken."

1839. „De Graaf van Devonshire. Romantische episode uit de
jeugd van Elisabeth Tudor." P. R. Otto, Amsterdam,
1838, een deel, gr. 8°.
Tweede druk in Bibliotheek van Fraaie letteren. Amsterdam,
Gebr. Kraay, 1862.
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Nieuwe druk : „Guldens-Editie," No. 59 ; D. A. Thieme, Arnhem, 1866.
Derde druk in : „Nederlandsche Auteurs."
Vierde druk : „Guldens-Editie", No. 59 ; Henri J. Sternberg, 's-Gravenhage, 1880.
Vijfde druk; „Voll. R. W."
Zesde druk in : „Verzamelde werken".
1839. „Engelschen te Rome. Romantische episode uit de regering van Paus Sixtus V." P. R. Otto, Amsterdam, 1839,
2 dln. gr. 8°.
Tweede druk in Bibliotheek v. Fraaie letteren. Amsterdam,
Gebr. Kraay, 1862.
Nieuwe druk : „Guldens-Editie", No. 60. D. A. Thieme, Arnhem, 1866.
Derde druk in : „Nederl. Auteurs."
Vierde druk : „Voll. R. W."
Vijfde druk in : „Verzamelde werken".
1840. „Lord Edward Glenhouse." G. J. A. Beijerinck, Amsterdam 184o.
Tweede druk : „Guldens-Editie", No. 39. D. A. Thieme, Arnhem, 1863.
Derde druk in : „Nederlandsche Auteurs."
Vierde druk : „Voll. R. W."
Vijfde druk in : „Verzamelde werken."
1840. „Het Huis Lauernesse." G. J. A. Beijerinck, Amsterdam, 2 din. gr. 8°.
Tweede druk, bij denzelfde, aldaar. 1841.
Derde druk, bij denzelfde, aldaar. 1843.
Vierde druk, met platen van A. V. H. — J. H. Gebhard & Co.
en P. N. van Kampen, Amsterdam, 1852.
Vijfde druk : „Guldens-Editie," No. 18 en 19 ; D. A. Thieme, Arnhem, 1860.
Zesde druk : „Guldens-Editie," No. 18 en 19 ; bij denzelfde, aldaar, 1861.
Zevende druk : „Guldens-Editie," No. 18 en 19 ; bij denzelfde,
aldaar, 1866.
Achtste druk in „Nederl. Auteurs."
Negende druk : „Guldens-Editie," No. 18 en 19 ; bij denz., ald. 1876.
Tiende druk : „Voll. R. W."
Elfde druk in : „Verzamelde werken."
(Vertaald in het Duitsch door W olff — in het Engelsch door
V o gin — in het Fransch door Richard.
1841. „Het Rustuur van Kardinaal Ximenes." (Door de auteur
geschreven te Arnhem ten huize van den bekenden geschiedvorscher Iz. A. Nijhoff, 1841. Verscheen in den
„Muzen-Almanak" van 1842, met het portret van de
schrijfster tegenover de beeltenis van Dr. J. P. Heije.
Tweede druk in „Drie Verhalen uit Spanje." Zie 1844.
Derde druk in „Nederlandsche Auteurs."
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Vierde druk : „Voll. R. W."
Vijfde druk in „Verzamelde werken."

1841. „Eene kroon voor Karel den Stoute"; verscheen in ,,de(n)
Gids" voor 1841.
Tweede druk bij P. N. van Kampen, Amsterdam, 1842, 2 dln.
groot 8°.
Derde druk bij denzelfde, aldaar, 1865.
Vierde druk in „Nederl. Aut."
Vijfde druk: J. Minkman, Arnhem, 1881.
Zesde druk : „Voll. R. W."
Zevende druk in „Verzamelde werken."

1843. „Verspreide Verhalen." G. J. A. Beijerinck, Amsterdam,
een deel. Dit deel bevat Brie novellen :
,,Almagro" (Vergelijk 1837).
„De echtgenooten van Turin," geschreven in 1837—'38
in „Verhalen van Jacob Honig Janz n. Jun., van
A. L. G. Toussaint en E. van Randerode" 5dedeel
van het „Magazijn" van G. J. A. Beijerinck. Amst. 1838, gr. 8°.
„Lord Edward Glenhouse." (Vergel. 184o).
Tweede druk : „Guldens-Editie," No. 39; D. A. Thieme, Arnhem 1863.
Derde druk in : „Nederl. Aut."
Vierde druk in : ;Poll. R. W."
Vijfde druk in : „Verzamelde werken."
T844•

„Ximenes. Alba. Orsini. Drie verhalen uit Spanje."
P. N. van Kampen, Amsterdam, 1844, 2 dln. gr. 8°.
” Ximenes," zie 1841.
„Alba" verscheen onder den titel : „De Hertog van Alba
in Spanje" in „de(n) Gids" van 1842. — „Orsini" onder
den titel „De Prinses Orsini" „in de(n) Gids van 1843.
Tweede (eigenlijk derde) druk in : „Ned. Aut."
Vierde druk bij J. Minkman, Arnhem 1881.
Vijfde druk in : „Voll. R. W."
Zesde druk in : „Verzamelde werken."

1846. „De Graaf van Leycester in Nederland." G. J. A. Beijerinck,
Amsterdam, 1846. 3 deelen, gr. 8°.
Tweede druk; D. Noothoven van Goor, Leiden 1866.
Derde druk in : „Ned. Aut."
Vierde druk in: „Voll. R. W."
Vijfde druk in : „Verzamelde werken."

1846. „Negev Novellen." K. Fuhri, Den Haag, 1846, 8°.
De titels der „Novellen" zijn :
„Twee Doopzusters." — „Het sterven van Burgemeester
Hooft." -- „Het kanten Bruidskleed." -- „De tweelin-

412 WERKEN VAN ANNA LOUISA GEERTRUIDA TOUSSAINT.

gen van Malta." — „Een Varier." — „Eene Moeder." —
„Het model van Pierre Mignard." — ,,Vergelding." —
„De man uit het Bidvertrek."
Tweede druk; D. Noothoven van Goor, Leiden, 1866.
Derde druk in : „Voll. R. W."
Vierde druk in : „Ned. Aut."
Vijfde druk in : ,,Voll. R. W."
Zesde druk in : „Verzamelde werken."

1847. „Diana." P. N. van Kampen, Amsterdam, 1847. (Vervolg van „Orsini," zie 1844).
Eerst verschenen in „de(n) Gids" 1846.
Derde druk in : „Ned. Aut."
Vierde druk : J. Minkman, Arnhem, 1881.
Vijfde druk in : „Voll. R. W."
Zesde druk in : „Verzamelde werken.''

1847. „Mejonkvrouw de Mauleon." K. Fuhri, Den Haag, 1847.8°.
Tweede druk : „Guldens-Editie," No. 68 ; D. A. Thieme, Arnhem, 1867.
Derde druk in : „Ned. Auteurs."
Vierde druk : „Voll. R. W."
Vijfde druk, in „Verzamelde werken."

1848. Fantasien in December 1848." Erven F. Bohn, Haarlem,
1848. (Vlugschrift). 8°.
1849. „Gedenkschrift van de Inhuldiging des Konings Willem
III." A. C. Kruseman, Haarlem, 1849, 8°.
1849. „Het huis Honselaarsdijk in 1631." P. Kraay, Amsterdam,
1849, 2 din. 8°.
Tweede druk, „Guldens-Editie." No. 117-118 ; D. A. Thieme, den
Haag, 1878.
Derde druk in : „Voll. R. W."
Vierde druk, in „Verzamelde werken."

1849-50. „De Vrouwen uit het Leycestersche tijdvak." G.
Beijerink, Amsterdam, 1849-50, 3 din. gr. 8°.

J.

A.

Tweede druk, in „Ned. Auteurs."
Derde druk, in „Voll. R. W."
Vierde druk, in „Verzamelde werken."

185o. „Eenige Schetsen." Gebr. Kraay, Amsterdam, 1850, 8°.
De titels dezer schetsen zijn :
„Lady Maria Gray, historische novelle, 1566" (geschreyen 1844). — „Eene vertelling aan de kaptafel" (geschr.
1844). — „Lasthenia" (geschr. 1846). — „Eene scherts
van Filips II" (geschr. 1847). — „De Republiek moet
gehoorzaamd worden, een Venetiaansche vertelling."
Tweede druk, in „Ned. Auteurs."
Derde druk, in „Voll. R. W."
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Vierde druk, in ,,Verzamelde werken."

1851.

„Moedervreugde en Moederlijden. Fantasien." H. J. van
Vloten, Alkmaar, 1851, 8°.
Uitgegeven ten behoeve eener armenbewaarschool.

1852.

„Media Noche. Een tafereel uit den Nijmeegschen Vredehandel." A. C. Kruseman, Haarlem, 1852, 2 dln. gr. 8°.

Tweede druk, bij denzelfde, aldaar, 1858.

Tweede druk, in ,,Nederl. Auteurs."
Derde druk, in „Vo11, R. W."
Vierde druk, in „Verzamelde werken."

Voltairiaan" — novelle in den „Almanak voor het
Schoone en Goede", Jaargang 1853.
1853. „Don Abbondio II". W. H. van Heyningen, Utrecht, 1853.
Eerst verschenen in „Nederland" (1849), 1-8 afl.
W. H. van Heyningen, Utrecht en Meppel, (1846).

1852. „De

Derde druk, in „Nederl. Auteurs."
Vierde druk, bij J. Minkman, Arnhem, 1881.
Vijfde druk, in „Vo11. R. W."
Zesde druk, in „Verzamelde werken."

1854. „De Alkmaarsche Wees en eenige andere Novellen."
A. Jager, Amsterdam, 1854.
Opgedragen aan J. Bosboom.
De titels dezer novellen zijn :
„Een nacht in een armstoel" (geschreven Augustus
1849). — „Kia-Shing, eene Chineesche vertelling" (October
185o). — „Meester Johan Guillermin en zijn Kruisbeeld"
(Juli 1848). — „Het adres van de Kantwerkster" (Augustus
1851). — „De zamenkomst te Greenwich" (Dull 1850. —
„De zamenkomst te Plainty-Hill. — Herinnering van een
oud-tante (Juni 1850. — „De goede raad van doctor Gerrit"
(Juli 1848). — „De Alkmaarsche Wees" (Sept. 1850.)
Tweede druk, ,,Guldens-Editie", No. 8; D. A. Thieme. Arnhem, 1859.
Derde druk in : ,Ned. Aut."
Vierde druk in „Voll. R. W.".
Vijfde druk in „Verzamelde werken".
In 1898 verseheen te Leipzig : ,,Eine Nacht im Lehnstuhl and
andere Erzahlungen."

1854-55. „Gideon Florensz. Episoden uit het laatste tijdperk
van Leycester's bestuur in Nederland." Gebr. Kraay,
Amsterdam. 18 54-55, 4 dln., gr. 8°.
Tweede druk, „Von. R. W."

1854. „Het kind van vele tranen," novelle in den „Almanak
voor het Schoone en Goede," Jaargang 1855.
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1855. „Een arme, die rij k maakt," novelle in „Aurora", Jaargang 1855.
1856. „Historische Novellen." A. C. Kruseman, Haarlem 1856, 8°.
De titels dezer novellen zijn :
„De van Beverens." — „Jan Wouters van Cuyck, kunstschilder en martelaar." — „Des Konings vriend." — „De
Haarlemsche Arria." — „De Baron Lubrecht Turck van
Hemert." — „Een Alkmaarder to Praag." — „Eene
herinnering aan eene beroemde vrouw."
Tweede druk, ,,Guldens-Editie", No. 75; D. A. Thieme, Arnhem, 1869.
Derde druk, ,,Guldens-Editie," No. 75; D. A. Thieme, Arnhem, 1877.
Vierde druk in „Voll. R. W."
Vijfde druk, in „Verzamelde werken."

1858. „Een Leidsche Student in 1593.
Verscheen in het tijdschrift DNederland." Redactie: H. J.
Schimmel en N. Donker. Amsterdam, J. C. Loman Jun.
1858.
Tweede druk, bij denzelfde, aldaar, 1859.
Derde druk, bij denzelfde, aldaar, 1876.
Vierde druk in ,,Voll. R. W."
Vijfde druk, in „Verzamelde werken."

186o. „Graaf Pepoli, de roman van een rijk edelman."
Enkele hoofdstukken verschenen vooraf in „de(n) Tijdspiegel." D. A. Thieme, Arnhem, 186o.
Tweede druk, (gei1 eeltelijk eerste druk) in de ,,Guldens-Editie"
No. 13-15; D. A. Thieme, Arnhem, 1861-62.
Derde druk : „Voll. R. W."
Vierde druk: ,,Verzamelde werken."

1861. „De triomf van Pisani."
Verscheen in het tijdschrift „de Gids". 1861.
Tweede druk, P. N. van Kampen, Amsterdam, 1861.
Derde druk, bij J. Minkman, Arnhem, 1880.
Vierde druk, in ,,Voll. R. W."
Vijfde druk, in ,,Verzamelde werken.".

1862. „De bloemschilderes, Maria van Oosterwijk."
Premie-uitgave van het tijdschrift : „de Kunstkronijk."
A. W. Sijthoff. Leiden, 1862, kl. 8°.
1862. „De terugkeer van Golgotha. Een overdrukje, voorafgegaan door een woord aan Cd. Busken Huet." W. H.
Kirberger, Amsterdam, 1862, 8°.
Overgedrukt uit den „Magdalena-Almanak," 1862.
1864. „Het laatste bedrijf van een stormachtig Leven.''
Verscheen in het tijdschrift : „Nederland." Redactie van
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H. J. Schimmel en N. Donker, Amsterdam J. C.
Loman jun. 1863, nte en 2de deel.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1864, een deel.
Derde druk in „Voll. R. W."
Vierde druk in „Verzamelde werken."

1866. „De verrassing van Hoey in 1595."
Verscheen in „de(n) Gids," 1865.
Tweede druk, P. N. van Kampen, Amsterdam, 1866, 2 dln. gr. 8°.
Derde druk in ,,Voll. R. W."
Vierde druk in „Verzamelde werken."

1868. „Frits Millioen en zijne vrienden. Eene vertelling."
Verscheen in het tijdschrift : „Nederland." Redactie van
T. van W es trheene W z. Amsterdam, J. C. Loman Jun.
1868. I--III deel.
Tweede druk, bij denzelfde aldaar, 1869, 2 din. gr. 8°.
Derde druk in „Voll. R. W."
Vierde druk in „Verzamelde werken."

187o. „De Delftsche Wonderdokter." W. H. Kirberger, Amsterdam, 187o. 3 dln. gr. 8°.
Tweede druk, bij denzelfde, aldaar, 1872, 2 dln.
Derde druk, bij denzelfde, aldaar, 1883.
Vierde druk : „Voll. R. W."
Vijfde druk : „Verzamelde werken."
Vertaald in het Hoogduitsch door M. Karsten s, Hamburg 1881,
2 dln. 8°.

1872. „De hertog van Alba in Nederland" en „Alkmaars beleg
ten jare 1573."
Twee opstellen in het prachtwerk : „In Memoriam. Tafereelen uit Hollands tachtigjarigen strijd. Met etsen van
1 i a m U n g e r, naar teekeningen van C h. Roc h ussen
en Herman ten Kate." — A. C. Kruseman, Haarlem,
1872. Uitgebreid in : „Vier Historische groepen" in de
„Guldens-Editie." No. 134. Henri J. Sternberg, 's-Gravenhage, 1881.
Derde druk : „Voll. R. W."
Vierde druk : ,,Verzamelde werken."

1874. „Majoor Frans, Novelle."
Verscheen in „Nederland." Redactie van D r. Jan t en
Brin k, Amsterdam, J. C. Loman Jun. 1875. I—III deel.
Tweede druk. Genlustreerd door C h. R o c h u s s e n, aldaar, bij
denzelfden uitgever, 1875, gr. 8°.
Derde druk, aldaar, bij denzelfden uitgever, 1876.
Vierde druk, bij denzelfde, 1879.
Vijfde druk, bij denzelfde, 1882.
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Zesde druk in ,Volt. R. W."
Zevende druk, in „Verzamelde werken."

Majoor Frans. Traduit par A. Rdvill e. In Revue des
deux Mondes 1875, en afzonderlijk bij Plon te Parijs. 8°.
Major Franz. Deutsch von S. Born. Leipzig 188o, 8°.
Major Frantz. Translated by S. E. Eastman. In
Granita Monthly 188o/81.
Major Frans. Ofversattning of M. A. Goldschmidt.
Stockholm 1883.
Ook verscheen er een Russische vertaling in den Novyi
Russky Bazar 1884.
Als Tooneelspel bewerkt door C. H. Chrispijn. —
Zutphen, Schillemans en v. Belkum 1893.
1876. „Laura's keuze. Novelle.
Verscheen in „Eigen Ha.ard." Haarlem, H. D. Tjeenk
Willink, 1876.
Tweede druk, bij denzelfden uitgever, aldaar, 1876.
Derde druk in „Voll. R. W."
Vierde druk in „Verzamelde werken".

1877. „Langs een omweg."
Verscheen in „de(n) Gids," jaargang 1877.
Tweede druk, D. A. Thieme, Den Haag, 1878. 2 dln. post. 8°.
Derde druk, J. Minkman, Arnhem, 1881. 3 dln. post 8°.
Vierde druk in „Voll. R. W."
Vijfde druk in „Verzamelde werken."

1879. „Raymond, de schrijnwerker."
Premie-uitgave van „Het Nieuws van den Dag."
Redactie van H. de Veer. (Niet in den handel).
G. L. Funke. Amsterdam. 188o, 8°.
1882. „Het kasteel Westhoven op Walcheren in Zeeland. Historische herinneringen."
Verscheen in „Eigen Haard." Redactie van H. de V e e r,
Ch. Rochussen en Dr. E. van der V en. Haarlem,
H. D. Tjeenk Willink, 1882.
Tweede druk 's Gravenhage, C h. E wings 1887 (Guldens-Editie
No. 168).
Derde druk in „Noll. R. W."
Vierde druk in „Verzamelde werken."

„Een en ander naar aanleiding van de feestelijke hulde
Nicolaas Beets aan te bieden op 13 September 1884."
„Gids," September, 1884.
1886. „Uit de dagen der jeugd van mevrouw Bosboom-Toussaint."
1884.
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In „de(n) Gids" van December 1886.
Voor de gouden bruiloft van het tijdschrift begonnen, maar niet
voltooid. Het laatste werk der schrijfster, vol schoone bijzonderheden
over hare jeugd.

De romans van Mevr. A. L. G. B o s b o o m-T o u s s a i n t
werden verzameld in de volgende uitgaven :
1869-79. Nederlandsche Auteurs. Mevrouw A. L. G. BosboomToussaint, Romantische werken. Arnhem, D. A. Thieme
1869-79. 4 dln. sup. 8°.
In 1883 zagen deel 5— 7 het Licht bij J. Minkman to
Arnhem.
1880-82. Romantische werken. Nieuwe uitgave. Arnhem,
J. Minkman 1880-83. 20 dln. 8°.
1885-88. Volledige romantische werken. 's Hage, Ch. Ewings
1885-88. 25 dln. 8°.
1898-1901. Verzamelde werken. Met too platen naar teekeningen van J. de Jon g, W. H. v an der Nat en
W. St e el i n k. Rotterdam, D. Bolle 1898-1901. 25 deelen,
post 8°.

TEN BRINK N.-N.

Letteren I.

27
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JAN JACOB LODEWIJK TEN KATE.

Taal en Letteren in Nederland te beoefenen en den naam
Ten Kate niet te kennen is eene onmogelijkheid. Zij, die hun
hart schenken aan de wetenschap der Nederlandsche taal, spreken
met geestdrift van den degelijksten taalvorscher der achttiende
eeuw, Lambert ten Kate I); zij die de geschiedenis onzer
letteren in deze eeuw behandelen, zullen gaarne aan zijn achterachter-neef, Jan Jacob L ode w ij k ten Kate, een eerezetel toekennen. Dat de familie Ten Ka te een witten voet had bij de
onsterfelijke Muzen, zou reeds kunnen blijken uit het leven van
lien Herman ten Ka te 2), neef van Lambert, die in het begin
der vorige eeuw de dichterkroon verdiende, v66r hij op drieen-twintigjarigen leeftijd stierf. Maar reeds werd Jan Jacob
Lode w ij k genoemd, die met zijne beide broeders, H e r m a n
Frederik Carel en Johan Mari Henri, vrij wat meer van
de gunsten der Olympische zusters genoot.
De vader dezer trits van beroemde artisten, Jan Herman
ten Ka t e, hoofdcommies bij het ministerie van Marine, woonde
te 's-Gravenhage in de Zeestraat, toen hem zijn zoon J a n Jacob
Lode w ij k, den 23sten December 1819, geboren werd. leder kept
het aardig rijmpje . van Go et h e, waarin deze zijn kloeken
lichaamsbouw en zijne geestkracht aan zijn vader, zijne opgeruimdheid en zijne gaaf van vertellen aan zijne moeder toeschrijft.
Jets dergelijks zou men kunnen beweren van den dichter, wiens
naam aan het hoofd dezer regelen wordt genoemd. Daarenboven
1)
2)

Geboren 1674, gestorven 1731.
Geboren 1705, gestorven 1728.
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trof het, dat beide ouders de liefde voor het vers hun zonen
van de vroegste kinderjaren poogden in te prenten. Vader Te n
Kate schreef nimmer gedichten, maar hij had den slag ze te
„reciteeren." Juist in dit tijdvak was het ;,reciteeren" in de mode.
Van Bellamy tot mevrouw Do r b e en uit de „Cam er a"
(1780-1840) heerscht in onze Nederlandsche gezinnen een diepe
eerbied voor „reciteeren." Juist in de dagen van den Belgischen
opstand (1830-1834) bereikte de reciteerwoede haar toppunt.
Verzen op Van Spey k, op C h a s s é, op de helden van Hasselt
en Leuven, liederen en volkswijsjes deden de ronde door het
geheele land. De knaap, die bestemd was als man „de Sch epp i n g" en „d e P la n e t e n" te schrijven, hoorde juist in dit
tijdvak, van zijn elfde tot zijn veertiende jaar, gedurende menig
winteravond naar de voordrachten zijns vaders. Bewondering
voor het vers, voor al de bekoorlijkheden, die in rhythmus,
maat en rijm schuilen, blaakte reeds op kinderlijken leeftijd
zijn gemoed.
Ookzijnemoeder, Johanna Henriette AdrianadeWitte
van Haemst ed e, oefende grooten invloed op zijn ontwakenden
dichterlijken aanleg. Zij zelve schreef — even als hare moeder
Maria van Zuil e k o m 1) — vrij goede verzen. Er bestaat
een „Lierzang, of as nmoediging tot Vaderlandsliefde
en Dapperheid; toegewijd aan de Schutterijen in
Nederland" 2) door mejuffrouw de Witte van Haemstede
op twee-en-twintigjarigen leeftijd geschreven.
„Druk, mijn jonge hand! de snaren,
„Zing ter eer van 't Vaderland,
„Zing den roem der Heldenscharen,
Dwingers van den Dwingeland !"

Zoo juichte in December 1813, onder den indruk van 's lands
verlossing uit de macht van 't Fransche „vloekrot," de dichteres,
1) Deze dame was gehuwd met den bekenden Vaandrig Jacob Eduard
de Witte van Haemsted e, lien zij, toen hij gevangen zat op de Voorpoort
van den Hove (Gevangenpoort) in den Haag (1784-1789), letterkundige hulp
verleende bij het schrijven van een roman in brieven onder den titel „H e nr i e t t e van G r a n d p r 6," anoniem in het licht verschenen. Zie mijn artikel :
„Cornelia Lubertina van der Weyde" in de „Oprechte Haarlemmer Courant" van 31 Mei 1887.
2) Te Haarlem hij J. B. v an Logh e m, Boekh. en Papierverkooper in de
St. Jansstraat, 1814, 8°.
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die in latere jaren de „L u s t z u fa b u 1 i r e n" aan haar buitengewoon begaafden zoon zou overdragen.
De j onge Ten Kate zat to midden der algemeene beweging
tegen het „muitrenrot der ontzinde Belgen" op de schoolbanken
van het gunstig bekende Haagsche instituut des heeren J. v an
R en esse (183o-1832). Hij onderscheidde zich door buitengewone vlugheid en ongemeene snelheid in het aanleeren van
moderne talen. Even buitengewoon was zijn leeslust, zijne kennis van de in- en uitheemsche dichters der periode. Hij zwoer
bij Bil d erdij k, verslond Walt er Scott, en dweepte met
Macpherso n's „O s s i a n." Op dertienjarigen leeftijd (1833)
werd hij geplaatst ten kantore der Haagsche firma V r i e s endorp & G a a d e, maar bleef de avondschool des heeren V a n
Renesse ter verdere oefening in het Engelsch en Duitsch bezoeken, terwijl hij zich nog afzonderlijk op het Italiaansch
boekhouden toelegde. De verzen van Bilderd ij k speelden
hem door het geheugen, terwijl hij de diepzinnige raadselen van
een theoretisch Grootboek ontcijferde, en reeds in 1834, v e ertien j a a r o u d, vloeide er een gedicht uit zijne pen, door de
weleer zoo geachte, nu volkomen vergeten „B o e k z a al der
g el eerde Were l d" in genade aangenomen.
Om de zeldzaamheid van het feit mogen de beide eerste
strophen van dit eerste vers hier eene plaats vinden:
„Aurora zag op 't veldtapeet
„Het eerste Lenteroosje ontbloeien,
„En 't blozend purper op het dons
„Der chrysolieten blaadtjens gloeien;
„Zy zag de Zephyrs rond haar heen
„Op de ongeziene wieken huppelen,
„Maar — duchtte voor heur volgend. lot,
„En liet een zilvren traan op 't brekend knopjen druppelen."
„Het roosjen barstte en spleet van een ;
„Geer windjen dat door 't lover speelde,
„Dat heur satijnen zwachtels niet
„Met zijne ontelbre kusjens streelde ;
„De gloed van 't blozend morgenrood
„Omsluierde heur fulpen blaren,
„Door de uchtendpaarlen overspat,
„En 't teder roosjen was de pronk der roselaren."

Zeer duidelijk kondigt zich de dichter in deze coupletten aan.
Even als zijn „roosjen" uit „het dons der chrysolieten blaadtjens"
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wakker wordt gekust door den morgenwind, even zoo treft ons
hier de geurige bloesem van een veelbelovend talent. Wel is de
eerste openbaring van dit dichterlijk gemoed nog schuchter, wel
betrapt men den vurigen bewonderaar van B i 1 d e r d ij k in spelling
en woordenkeus op al de tastbare navolging, toch is het gedicht
een buitengemeen verschijnsel r).
De veelbelovende knaap werd in 1835, vijftien jaar oud, boekhouder bij de heeren V r i e s e n d o r p & G a a d e, die hem na het
verschijnen van dit eerste gedicht een zilveren uurwerk ten geschenke gaven met een kaartje waarop Jean Paul's spreuk
geschreven stond : „Zonder werkzaamheid en ernst gaat het beste
in de wereld verloren." De vijftienjarige boekhouder legde inderdaad een grooten ernst en niet minder groote werkzaamheid aan
den dag, als het op schrijven van verzen aankwam. In 1835
had hij twee gelegenheidsgedichten, een op 's K o n i n g s V e rjaarda g" (24 Augustus 1835) en een bij de „B evalling van
H. K. H. Prinses Fr ed e rik," afzonderlijk doen verschijnen,
en zag hij reeds naar den uitgever om, die zijn eersten bundel
poezie in het Licht zou zenden.
Wie het verlangen van den vijftienjarigen knaap to stout mocht
vinden, bedenke, dat de algemeene wedergeboorte van den Nederlandschen volksgeest na den tiendaagschen veldtocht tot die
buitengewone krachtsinspanning leidde, welke een zoo weldadigen
invloed oefende op de herleving onzer Nederlandsche letteren 2)
Er zat ondernemingsijver in de lucht ; ieder stak de handen uit
de mouwen, toonde, dat hij tot het jonge, krachtige Holland
der toekomst behoorde. Voordat de vlugge boekhouder-dichter
evenwel zijne verzamelde zangen aan een uitgever zond, won hij
voorzichtig den raad in van J. I m m e r z e el J r., den invloedrijken stichter en uitgever van den „N e d e r l a n d s c he (n) Muze na 1 m an a k," die op zijne beurt een oordeel vroeg aan Carel
G o d fried Wit h u y s, den om zijne vaderlandsche lierzangen
op „Quatre-Bras" (1815) en het „Bombardement van
An twerpen" (1831) bekenden dichter.
With uys antwoordde met een vrij uitvoerigen brief (23
Juli 1835).
1) Het vers is getiteld : „H et Roosje n, P a r a b e 1" , gedagteekend : December 1834, en later opgenomen in Ten Kate 's eersten bundel : „G e d i c ht e n", 's-Gravenhage, W. P. van Stocku m, 1836, blz. 96-98.
2) Zie deel I, bl. 7, 158, 159, 184, 259-265.

42 2

JAN JACOB LODEWI JK TEN KATE.
....."....,,,,,,..,..,...,,,...,..W...,..e,

„De jeugd van den schrijver in aanmerking nemende," meende
hij, dat de gedichten misschien zouden kunnen worden uitgegeven. „In het algemeen heeft de jonge dichter mij getroffen en
„gebocid" — schrijft hij. — „Ik herinner mij niet voor dezen
„ooit zulke gespierde verzen uit zulk een teedere pen te hebben
„zien vloeien. De jeugdige Ten Kate heeft blijkbaar een uit„muntenden aanleg, kracht van geest, vlugheid van verbeelding,
„diepte van gevoel en daarbij een goed muzykaal gehoor.” Toch
raadt hij de uitgaaf niet aan, juist omdat Ten Ka te nog te
jong en „het goede, dat in hem ligt, nog te weinig ontwikkeld"
is. W i t h u y s geeft daarbij over het treurig lot der Nederlandsche
poeten eene klaagrede, die na bijkans eene halve eeuw misschien
hare juistheid, maar nog geenszins hare eigenaardigheid heeft
verloren.
„De (dicht)kunst" — oordeelt With u i s I) — „vordert zeer
„veel tijd en brengt geen penning op. Men doet, derhalve, beter
„zich met haar niet in te laten, wanneer men niet rijk is. Wordt
„men door zijne kunstoefening niet geruineerd of wil men er
„zijn bestaan niet aan opofferen, dan moet men toch eindelijk
„besluiten de Tier aan de wilgen te hangen en heeft er te meer
„smart van naar mate men meer aan zijne neiging heeft toege„geven. De zaak is bedroevend, doch waar. Noch de Natie, noch
„het Gouvernement bekommeren zich over het lot van den dich„ter. De roem verlokt hem, maar loopen de wereldsche
„dingen hem tegen, dan vervolgt men hem met•ver„a c h tin g en s p o t. Men zou Loots, Geysbeek, Barbaz,' Bil„derdijk, Poot, Nomsz, Vondel en honderd anderen van verschil„lende gehalten en tijdperken daarover kunnen nalezen.”
Het schijnt, dat deze waarschuwing geen diepen indruk maakte.
Ten Kate's eerste „G edich ten” verschenen in 1836 bij den
heer W. P. van St o c k u m, een kunstminnend uitgever, die zelf
twee jaren vroeger met zijne vrienden S. J. van den Bergh.
en W. J. van Ze gg e 1 en het later roemrijk bekende Haagsche
genootschap „Oefening k week t ken n i s” had gesticht. De
bundel was toegeeigend aan des dichters ouders.
„Gy hebt in my het eerst gevoel ontwaakt
„Het dichtrenvuur, dat my de borst doorblaakt,
„Wist gy-alleen in my te doen ontbranden” —
1) Volgens het manuscript in het bezit van Ds. J. J. L. te n gate.
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roept hij uit in zijne opdracht, terwijl hij in een „Voorbericht"
hoopt, „dat een vijftienjarige ouderdom wel iets tot eenige toegevendheid zal mogen toebrengen." Dit aangenomen en daarbij
dus Beene rekening gehouden met zekere duisterheid en stroefheid in enkele regelen, behoort Ten Ka t e's eerste bundel tot
de heugelijke verschijnselen in de geschiedenis der Nederlandsche
Romantiek. Het bleek overvloedig, dat een leerling van B i 1 d e rd ij k het woord had gevraagd, maar tevens, dat hij in de algemeene, romantische geestdrift van zijne dagen deelde. M a cph er so n, Walter Scott, Byron, Robert Burns, Thom a s Moor e, H e b el en een enkel Italiaansch dichter zijn hem
bekend, als uit vloeiende vertolkingen in dezen bundel mag
besloten worden. Eigenaardig is de uit dit boekske sprekende
ingenomenheid met „O s s i a a n," zoo als de jonge dichter den
door Mac p h e r son behendig verdichten bard noemde. Men
geloofde toen nog aan 0 s s i a n. B i 1 d e r d ij k was hier voorganger, door zijne „Navolging van Ossiaan's Fingal" de
hand reikende aan eene nieuwe richting, die hij weldra met zijne
bekende barschheid zou vervloeken.
De vijftienjarige dichter vond aanstonds bijval De vrienden
van „Oefening kw eekt k en nis" hadden hem, zoo jong
als hij was, onder de hunnen opgenomen. In hun midden was
zijn naam als dichter gemaakt. Van het jaar 1835 tot zijn
dood 1889, bleef hij een vriend en ijverig medewerker van
,dezen, zich voortdurend uitbreidenden, kring. Daar het hier
misschien de plaats is met een enkel woord op de beteekenis
van dit Haagsche genootschap voor de geschiedenis onzer letteren
te wijzen, dewijl Ten Ka te de eerste beslissende indrukken der
jongelingsjaren juist onder zijne leden ontving, mag niet verzwegen worden, dat „Oe fening k w e e k t k e n n i s" in 1834
een belangrijk teeken des tijds werd geacht, en het in waarheid
bleek te zijn.
De eigenlijke stichter van „O efen in g" was de dichter
S. J. van d en B er g h, toen twintig jaren oud, die (28 Februari
1834) een viertal jongelieden wist te bewegen, om met hem eene
letterkundige vereeniging te vormen onder de zinspreuk „O e f en in g k w e e k t ken n i s." Wie vreezen mocht, dat deze eenigszins versleten leus zou moeten dienen, om een ouderwetsch
dichtgenootschap een kwijnend leven te helpen voortsleuren in
het uitgetreden spoor eener vorige eeuw, had zich vergist. Niets
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levendiger, niets bruisender dan de geestdrift der oprichters van
„O e fen in g." Al wat tot het verleden eener verouderde kunstleer behoorde, al het pruikerige, dat met Y n t e m a in het
vleesch was getreden, werd plechtig afgezworen. De eerste viii
broeders van „O e fe n i n g," S. J. van den Bergh, W. P. van
Stockum, N. Bosboom, W. J. van Zeggelen en A. van
H e e 1, blaakten van jonge opgewondenheid voor de groote
meesters der Romantiek. Wat P o t g i e t e r en B a k h u i z en van
den Brink te Amsterdam tot de uitgaaf der „M u z e n," B e et s.
en H a sebro ek te Leiden tot dichterlijke oefeningen in hunne
Rederijkerskamer bewoog, bracht hier de Haagsche „jongelui"
tot stichting van een letterkundig genootschap.
Ten Kate hield op zijn vijftiende jaar (4 Mei 1835>
zijne eerste voordracht in ,,O efening" I). Weldra zou hij tot
de ijverigste leden behooren. Het feit schijnt niet van groote
beteekenis, maar wordt door de verrassende uitbreiding en den.
grooten bloei van het genootschap der vermelding waardig. Aanvankelijk een besloten kring uitmakende, kwamen de vrienden
door hun brandenden ijver tot zekere vermaardheid, die hun,
ledental deed stijgen, hunne eenvoudige eerste vergaderingen in
kleine lokalen tot schitterende bijeenkomsten in hotels of open
bare gebouwen hervormde. Na drie-en-een-half jaar vereenigden,
zich tachtig leden van „O e fe n i n g" voor het eerst met hunnedames in het „Groot Keizershof" (io September 1837), waar
Ten Kate een klein monodrama in verzen, onder den titel :„De dood van Ahasverus, den wandelenden Jood"
voordroeg 2). En twee jaren later deed het steeds aangroeiende
ledental naar nog ruimer spreekplaats omzien, zoodat men
(9 September 1839) voor het eerst in de bekende zalen van
Dil igen t i a vergaderde, waar nogmaals Ten Kate de rij der
sprekers opende met de voordracht van een episch gedicht „uit
den tijd van den inval der Saracenen in Gallic, An a t h il d a
getiteld : eri het ongeluk van twee geliefden bezingende" 3).
i) „Vijf-en-twintigjarig Feest van het Letterkundig Genootschap „Oefening kweekt ke nnis," te 's-Gravenhage, 28.
Februari 1834-1 Maart 1859," Den Haag, Giunta d'Albani, 1859, blz. 81._
2) Extract uit de Notulen van de 4de jaarlijksche Buitengewone Vergadering van het Letterlievend Genootschap „O e fening kweekt kenn is,'''
gehouden 11 Juni 1838.
3) Later geplaatst in „A ur o r a" van 1840. Zie : „V erslag van den
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Het ging „O e fe n i n g" nu steeds voor den wind. Mannen van
naam sloten zich bij de bloeiende vereeniging aan. Reeds in 1838hadden de „jongelui" P. T. H el v etius van den Bergh, die
een jaar te voren zijne „N e v en" in 't licht zond, tot hun
eerelid benoemd. Hetzelfde greep plaats met den door alien orn,
strijd hooggewaardeerden D. V e e g e n s, die menigmaal persoonlijk aan de practische oefeningen van „O e fe n i n g" deel nam.
In het tijdvak van 183o tot 185o breidde het personeel der „werkende leden" zich voortdurend uit. Naast de stichters en oprichters van het genootschap, naast de eereleden, waartoe nu
ook Ten Kate, Mr. A. Bogaers, 0. G. Heldring en A.
van der Hoop J r. behoorden, Nerd de staf van „O e fe n i n g"
gevormd door B. Ph. de Kanter, F. H. G r eb, Dr. L. R.
Beijnen, Dr. W. J. A. Jonckbloet, J. J. F. Noordziek en
J. L. van der V 1 i e t, beter bekend onder zijn nom de
plum e, B o u d e w ij n. Als vrienden buiten de residentie onderscheidden zich: Dr. W. Heck er, A. Winkle r Prins, R.
Bennink Janssonius, B. Th. Lublink Weddik,J.Knep
pelhout en J. A. Alberdingk Thijm.
Midden in deze jaren was Ten Kate (1843-1845) ondervoorzitter van het genootschap. Toen de secretaris N. B o s b o o m
(21 Juli 1845) hem „bij het bereiken zijner maatschappelijke
bestemming" in het jaarverslag een vriendelijk afscheidswoord
toesprak, vroeg 'deze niet zonder reden : „Wie zal de plaats, die„hij (Ten Kate) gedurende tien jaren zoo roemrijk in ons
„midden bekleed heeft, vervullen ? Wie toonen ontlokken aan
„de dichterlijke Tier, beurtelings stout en verheven of liefelijk en
„wegslepend, gelijk hij ze zoo menigwerf in onze vergaderingen
„liet klinken ? Groot is de verplichting, die „O efenin g” aan
„den Dichter Ten Kate heeft, het dankt hem een aanzienlijk
„deel van den bloei, waarin het zich regtmatig verheugt, het
„m a g en z a 1 dit nimmer vergeten. Maar wanneer het dan ook
„van zijne billijkheid de erkentenis mag vorderen, dat het zijne„talenten immer heeft weten te waardeeren en iets goeds aan
„hem verdiend, grondt het daarop tevens de verwachting, dat
„hij het, waar 't hem immer mogelijk zal zijn, door zijne hoog„geschatte medewerking zal blijven onderschragen en door
Staat des letterkundigen Genootschaps, Oefening kweekt
kenni s,” 1840, blz. 8.
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„woord en daad het goed gerucht bevestigen en versterken,
„'t welk uitgaat van een Genootschap, waarmede zijn naam van
„den beginne, zoo nauw verbonden was." 1)
Reeds bleek het, hoe Ten Kate in een tienjarig tijdvak
(1835-1845) ijverig „werkend lid" van het Haagsche genootschap was. Voortdurend juichte men hem toe. Zoo droeg hij
(27 April 1840) zijn gedicht: »Thomas Chat ter t o n" voor,
en vervolgde (14 September 1840) met een fragment „D e
0 n d e r gang d er W er el d", bijna ieder jaar den oogst zijner
kunstvlijt offerend — in 1842 de vertaling der „P r o fe cij v a n
Nahum," in 1843 „Johanna van Vlaanderen," in 1844
de vertolking van Byron's „Profecij van Dante," in 1845
„Rispa," in 1849 „Eene bladzijde uit het levensboek
van een Dorpsleeraar," in 1856 „Dood en Leven" naar
A n d e r se n, in 1861 zijn forsch episch gedicht : „D e W a t e rgeuz en," in 1862 eene bloemlezing uit Esaia Tegnê r, in
1867 uit den „Faust" van Go ethe, in 1868 uit Andersen's
„S pr o o kj e n s," in 1869 een fragment uit zijn oorspronkelijk
werk : „D e Plan ete n," in 1874 een inleidend woord bij de
herdenking van het veertigjarig bestaan van het Genootschap,
en daarna fragmenten uit een oorspronkelijk gedicht: „D e
Nieuwe Kerk te Amsterdam," in 1875 grepen uit Geibel's
gedichten, en eindelijk in 1877 vier liederen : „H et Leven,"
„De Dichter," „Psalmen in den Nacht," „De Stadsb o o m" en eene schitterende improvisatie in verzen, zich aansluitend bij B e ij nen's rede — dienzelfden avond uitgesproken
— over „de Waarde der Kunst."
Niet alleen als spreker, dichter of bezield improvisator onderscheidde zich Ten Kate, hij maakte zich tevens verdienstelijk
jegens het genootschap als redacteur van de bundels poezie,
die men sinds 1835 begon uit te geven onder den titel: „O c htendschemering, Mengelingen van het Letterlievend
Genootschap „Oefening kweekt kennis." " Tot op 1845
bleef hij deze uitgaaf steunen, die weldra uit twee afdeelingen,
poezie en proza, bestond, en tot 1851 werd voortgezet. De
twaalf deelen van dezen genootschapsbundel bevatten uitmuntende
proeven van hetgeen er in de vergaderingen werd behandeld.
1) „Elfde Jaarverslag van het Letterkundig Genootschap ,,O e fe ning
kweekt kenni s" — 21 Juli 1845, bladz. 9, 10.
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Enkele keurige studien van D. Veegens en Dr. L. R. B eij nen
zijn alleen daar te vinden. De ontwikkeling van het letterkundig
leven in het algemeen, en de steeds aangroeiende menigte jaarboekjes, almanakken, tijdschriften en dagbladen maakten na
1851 de uitgaaf van „O ch t en dschemerin g," of, zoo als het
later heette, van „Mor g e n r o o d" overbodig.
Het Haagsche genootschap vervulde, vooral in de eerste vijfen-twintig jaren van zijn bestaan, eene rol. Al de letterkundige
krachten in de hofstad werkten er te zaam met voorbeeldige
eensgezindheid. Daarenboven werd de degelijkheid zijner letterkundige oefeningen steeds verhoogd door steun van elders. De
meeste dichters van naam, de meeste schrijvers van talent, versmaadden niet, in „O e fe n i n g" op te treden. T o 11 e n s,
wien de gaaf der voordracht onthouden was, las er toch (15
Maart 1847) zijn fraai stuk : „De Gevels der Huize n" voor,
terwijl dezen dichter het genoegen te beurt viel er later (25
November 185o) zijne beste schepping : „De Bran d" door den
hoogleeraar Abraham des Amorie van der Hoeven
meesterlijk te hooren „reciteeren". Mr. Jacob van Lenn ep
verscheen bij herhaling in den Haagschen vriendenkring, het
meest toegejuicht, toen hij zijne denkbeelden over V on d el' s
„Leeuw en d aler s" (12 November 1855) uiteenzette; Ter
Haar las er zijn „S t.- Paulus-Ro ts" (28 September 1846) ;
de Genestet zijn „Morgen is mijn dichter jarig" (27
September 1847), zijn „Sint-Nicolaa s -a v ond" (185o), zijn
opstel over „Kinderpoezie" (1857), zijn „Haantje van den
toren" (1858) en zijne „Arme Visschers" (186o); de Bull
zijn „Huibert Duifhuis" (1848); Hofdijk zijne „Helene"
(1854) ; Bak hu i z en van d en Brink zijne beroemde verhandeling over Isaak le Maire (1858); Joh. C. Zimmerman
zijne bespiegeling on der den titel : „P hysiologie van h o o fd
en hart" (1852); Busken Huet zijne rede over Thomas
Morus, Erasmus, Rabelais en Ulrich von Hutten (1857),
J. J. C r e m e r bracht er bijna jaarlijks van 1856 tot aan zijn
dood (188o) met zijn geheel oorspronkelijk dramatisch talent die
kostelijke Overbetuwsche boeren en boerinnen ten tooneele, welke
telkens de schaar der hoorders en hoorderessen in dichter drommen naar de vergaderzaal lokten en N i c ola a s Bee t s bracht
zijne toehoorders in geestdrift door zijne voordrachten over de
reien in Von d e l's treurspelen.
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Eene vereeniging als „O e fen ing kweek t kennis" heeft
aanspraak op eene plaats in de geschiedenis onzer letteren, en
zeer zeker het recht, niet over het hoofd te worden gezien, waar
het er op aan komt den invloed te beschrijven door haar geoefend op een jong, veelbelovend dichter als J. J. L. ten Kate.
II.
Toen Ten Kate in 1836 zijne eerste „Gedichten" aan
zijn vriend Van Stock um ter uitgaaf afstond, was hij nog
boekhouder bij de firma V r i e s en d o r p & G a a d e. Maar de
kantoorwerkzaamheden stonden hem steeds meer en meer tegen
de borst. De kunstenaarsaanleg, die zoo vroeg bij hem sprak,
deed de begeerte naar grondiger kennis dagelijks vuriger opkomen. Betrekkelijk jong, drukte hem het gevoel eener al te
vroeg ontloken „zangdrift" — als het toen placht te heeten —
zoodat hem de klacht ontsnapte (Maart 1837):
. . . „Waarom zoo ras me, o Poezy,
„Zoo ras gewekt tot slapelooze nachten ? —
„Ik ben te jong voor uwe priesterrij,
,Gy vergt te veel van mijn te zwakke krachten !
„Gy schonkt te vroeg de denkkracht aan mijn' geest !
,Gy deedt te vroeg, met vleuglen mij omgorden !
,Ik was zoo gaarn nog langer kind gew eest,
,En langzaam tot uwe eerdienst sterk geworden !" 1)
In het jaar 1837 werd over zijne toekomst beslist. De boekhoudersloopbaan lachte hem zoo weinig aan, dat hij ten slotte
zijn hart uitstortte voor een vriend zijner ouders, den predikant
0 t t h o G e r h a r d H e 1 d r i n g, leeraar te Hemmen, welkom en
werkzaam gast in den vriendenkring van „O e f e n in g." T en
Kate wilde studeeren, wilde naar de hoogeschool, om zich voor
den kansel te bekwamen. Schoon tegen de vervulling van dien
wensch nog menig bezwaar zou geopperd worden, wist de vriendelijke H el d ri n g er aanvankelijk eenige van uit den weg te
ruimen. De dichterlijk gestemde jonkman zou in de stille dorpspastorie te Hemmen zich geheel wijden aan voorbereidende
studien voor de academie. Hij zou zich zelven met noeste vlijt
1) „B laderen en Bloeme n." (Rotterdam, 1839) blz. 130.
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oefenen, Held ri n g zou hem zooveel mogelijk van raad en
bijstand dienen. Mochten er later nieuwe bezwaren rijzen, dan
hoopte men op den veelbelovenden aanleg van den aanstaanden
theoloog, en op den steun der talrijke vrienden, die hij zich
al aanstonds door zijne vroeg ontwikkelde dichtgaaf had gewonnen.
Het kantoor werd nu verwisseld voor een zolderkamertje in
Heldring's pastorie. Met buitengewonen ijver studeerde T en
Kate Grieksch, Latijn, Geschiedenis, Mathesis en Algebra.
Daar de predikant Heldring geheel door zijne ambtsplichten
werd gebonden, kon hij zijn jongen vriend alleen door enkele
wenken steunen. Zoo bleef deze zich getrouw oefenen, uren
,en uren achtereen, des zomers in het Hemmensche bosch aan
den voet van een boom gezeten. Bijna een jaar, gedurende den
loop van 1837, hield hij wakker vol. Daarna trok hij zijne
stoutste schoenen aan, en reisde hij naar Utrecht, waar hij bij
den hoogleeraar Va n Goudoever in de classieke talen en in
de historie en bij den hoogleeraar Schroder in de wiskundige
vakken een admissie-examen aflegde.
De uitslag werd bevredigend geacht, en Ten Kate (Januari
1838) als student aan de Utrechtsche hoogeschool ingeschreven.
Zijne academische loopbaan duurde vijf en een half jaar, tot
Juni 1843. Zijne propaedeutische studien voltooide hij onder
de professoren J. F. L. Schroder, Ph. W. van Heusd e,
A. van Goudoever, L. G. Visscher, J. C. Swijghuisen
Groenewoud en J. Ackersdijck. De wiskundige Schroder
gaf destijds lessen in de logica en de wijsgeerige moraal; V a n
H e u s d e, de roem der Utrechtsche academie, overleed reeds in
den zomer van 1839 op eene reis naar Zwitserland ; V i s sch e r
bleef zijne colleges over Nederlandsche taal en letteren opvroolijken door aardige anecdoten en luimige invallen ; Goudoever
dicteerde uren lang in het Latijn wijdloopige ophelderingen omtrent Cicer o' s eerste boek : „de Orator e" of omtrent H oratius ,,Sermones"; Groenewoud schreef met koortsachtige haast tal van Hebreeuwsche woordafleidingen op een
schoolbord, en A c k e r s d ij c k fluisterde met nauw hoorbare
stem zijne fijne opmerkingen over de geschiedenis der middeleeuwsche volken.
Na het propaedeutisch examen (1840) vervolgde Ten Kate
zijne theologische studien onder H. J. R oyaard s, H. E. Vinke
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en H. B o u m a n. Onvermoeid zag men hem luisteren, vele
dagen der week des morgens te 9 of ro uur in de gehoorzaal
op het Oud-Munster-kerkhof, naar de stroomen Ciceroniaansch
Latijn, die Professor B o u m a n's bibberende stem uitgalmde ;
zag men hem pennen, te elf uren, als hij het dictaat van Professor V i n k e volgde; en nog eens pennen bij Professor
Royaards die meestal te 12 of te 2, uren zijne kerkhistorie
in het Latijn vertelde.
Van het studentenleven behield Ten Kate de aangenaamste
herinneringen. I Hij was een ijverig lid van het theologisch
gezelschap 1:1 6,tri, waar flunk gestudeerd werd. Do ed e s,
Oosterzee, Van den Ham, en Voorhoeve, aan het einde
hunner studien, leidden de jongere leden van het gezelschap,
waarin G. Barger, later predikant te Utrecht, B. ter Haar
R omen y, later predikant te Haarlem, en J. J. van To or en e n b e r g e n, later hoogleeraar te Amsterdam, uitmuntten.
Dat een student, die reeds v66r zijne komst aan de academie
naam gemaakt had als dichter, weldra tot redacteur van den
Almanak werd gekozen, behoeft niemand te verwonderen. Daarenboven bleef Ten Kate met zijn ongemeene vaardigheid en
verwonderlijke vlugheid verzen schrijven. Nog v66r zijn vertrek
naar de hoogeschool had hij . met zijn vriend S. J. van den
Bergh eene vertaling der „Oden van Anakreon" (1837)
uitgegeven, als student een bundel „B 1 a d e r en en Bloemen"
(1839) in echt Bilderdijkschen trant bijeengebracht, terwijl hij
daarenboven nog twee kleinere bundels : „R o z e n" en „Nieuwe
R o z e n" (1839), schilderingen gewijd aan gedroomde heldinnen
(Mercedes, Dolores, Nadina) onder den invloed van Victor
Hugo's „Orientales", voltooide. Dat hij in 184o nog eene
vertaling van B yr o n's „G i a o u r" daarbijvoegde, spruit niet zoo
volkomen uit zijne geestdrift voor den grooten held der romantische school, als wel uit de verklaarbare begeerte om niet achter te blijven, nu het bijna mode geworden was voor jonge
Nederlandsche dichters iets van Byron te hebben vertolkt r).
Reeds v66r zijn vertrek naar Utrecht had hij, enkel den vrienden van „O e fe n i n g" ten genoegen, eene vertaling van „Pa r is i n a" doen drukken, en nu bracht hem zijne buitengewone ingenomenheid met „T he G i a o u r," „door den gloed des gevoels
1) Zie boven, bl. 14.
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bezield, van den adem der poezy doorstroomd, in weerwil van
al zijn mogelijke gebreken" 1) tot eene uitmuntende vertolking.
Uit deze werkzaamheid zijner jongelings- en studentenjaren
blijkt reeds terstond, welk eene plaats de dichter Ten Kate in
de republiek der Nederlandsche letteren zal innemen. Zijne voor-beeldelooze gemakkelijkheid om in verzen te spreken, aan B ilder d ij k als afgezien, veroorlooft hem a 1 les te beproeven. Voor
dezen jongen dichter stond het woord on m ogelij IF op den index. Hij behoefde maar de schaduw eener dichterlijke gedachtete betrappen, en aanstonds volgt een stroom van denkbeelden,
in de rijkste schakeeringen afwisselend. Dat een zoo onuitputtelijke rijkdom misschien voor den bevoorrechten bezitter
zijne eigenaardige gevaren zal opleven, is met reden te verwachten. Bij zulk een overvloed wordt zelfbeperking eene zeer moeielijke zaak, zelfbeheersching bijna onmogelijk.
T en Kate zong evenwel onverschrokken voort met de vermetelheid van een jong millionair, die zich om het te loor gaan
van enkele duizenden geen oogenblik bekommert. Bij zijn vriend
H el d r i n g te Hemmen had hij „een onuitgegeven Hoogduitsch
dichtstukje" 2) gelezen, dat hem voor het eerst kennis deed
maken met de legende van A h a s v e r u s, „den eeuwig wande-lenden Jood." Hij maakte terstond in 1837 een soort van Nederlandsch monodrama : „De d o o d van A h a s v e r u s, den w a ndelen de n Jood" 3). Eene „niet onverdienstelijke elegie van
zekeren Doctor Carl W i t t e J r.", door hem in een Duitsch jaarboekje aangetroffen, vestigde zijne aandacht op de Duitsche sage
van „A ha sverus a uf der Grimsel." Volgens deze sage zou
A h a s v e r u s driemaal den Grimsel, een Alpentop op de grenzen van
Bern en Wallis, hebben beklommen, en eerst een wijnberg, toen een
dennenwoud, eindelijk een sneeuwwoestijn hebben gevonden.
Toegerust met de nieuwsgierigheid, die een jong theologisch
student doet vorschen naar den oorsprong eener zoo algemeen
verspreide legende, getroffen door de liefde, die mannen als
G o e t h e en Schubart voor de Ahasverus-sage hadden aan
den dag gelegd, koos Ten Ka te in 1840 andermaal deze stof,
om zijne episch-dramatische schepping „A ha s v e r us op den
Grims.el" saarn te stellen.
1)
2)
3)

„D ie h t werk e n" (Complete Uitgaaf). Leiden, 1861, I. bl. 432.
„Diehtw erken," I bl. 406.
„Diehtwerken," I bl. 63-83.
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Eigenaardig was de greep van den ijverigen Muzenzoon. Hij
,doet in eene monoloog den grooten zwerver zijne levensgeschiedenis verhalen, hem stilstaan bij het wreed verlies van vrouw
,en eenig kind. De sombere, wraakzuchtige stemming van A ha sv e r u s wordt dichterlijk verklaard. C h r i s t u s heeft het ge-storven kind van den Jood niet willen opwekken ; van daar de
woede van dezen, als hij den lijdenden Heiland onder het kruis
.ziet bezwijkep, van daar de straf hem opgelegd. Over het verdere
plan van het gedicht zegt Ten Kate: „Ik heb, om aan de
..„inspraak van mijn gevoel te voldoen, niet geaarzeld, in mijn
„dichtstuk den zoo zwaren vloek van een eeuwig leven op aarde
„te verzachten, en doe AHASVERUS z66 lang leven tot hij
„CHRISTUS gevonden zal hebben. AHASVERUS moet natuurlijk
„CHRISTUS in zijn eigen hart vinden . .. . de last van een heil„loos leven wordt van hem afgewenteld : hij mag sterven !” 1)
Deze oplossing van den dichter-theoloog schijnt bevredigend,
als men let op zijne jeugd, zijne bestemming, zijne overtuiging.
Dat er evenwel nog op andere wijze partij is te trekken van
Ahasverus, leert Robert Hamerling, die in 1866 zijn
schitterend jambisch epos „A ha.s v er in R o m" in 't licht zond.
De legende is dieper opgevat, heeft nieuwe beteekenis gekregen.
Ahasverus is niet de wandelende Jood, maar het spooksel der
,eeuwige menschheid. A h a s v e r u s vertegenwoordigt het denkbeeld van eindeloos verlangen naar rust en dood ; hij kan niet
sterven, hij is op tragische wijze veroordeeld het lieven en lijden
der sterfelijken te aanschouwen. Ahasverus veracht en trot-seert den Me s si a s, omdat hij boven alle wisselingen der historie
eeuwig dezelfde blijft.
„Goden komen en verdwijnen — eeuwig wandelt
Ahasveer!"

Ahasverus is derhalve eene wijsgeerig-allegorische schepping
.: geworden, die aan Hamerl in g's heldendicht een verheven
historisch perspectief verleent.
Onbillijk zou het echter zijn de vergelijking verder voort te
zetten. Ten Kate beproefde, als student, zijne krachten aan
deze stof, vijf-en-twintig jaren, voordat de rijk ontwikkelde Oostenrijksche dichter zijn epos schreef. In 184.0 oogstte hij ruim-schoots lauweren voor zijn arbeid; deels des zomers, als hij,
1) „Dichtwerken", I bl. 406.
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Haar den Haag teruggekeerd, voor de leden van „Oe fen in g"
zijne verzen las; deels te Utrecht, waar zijne academievrienden
eene buitengewone dichterlijke kracht in hem waardeerden.
Gedurende de laatste jaren van zijn verblijf te Utrecht vielen
hem allerlei vereerende onderscheidingen te beurt. Men koos
hem tot Voorzit ter van het Collegium Praesidiale der
studenten, tot rector van den Senatus Theologorum en,
als gezegd is, tot secretaris der redactie van den S tud en t e nAlma nak.
Hoe Ten K ate in de laatste betrekking werkzaam was, blijkt
uit de Utrechtsche Studenten-Almanakken van 1842 en 1843,
vooral uit den laatsten. Het „Opr e c h t V e r h a a l v an de Lo tgevallen der Hooghe Schoole, van 1 Nov. MDCCCXLI
t ot I Nov. MDCCCXLII," is geteekend (t e n) K (a t e) en geschreven in het eigenaardig Hollandsch van C o o r n her t en H o o ft,
met dezelfde bewonderenswaardige behendigheid, waarme6 H onor é de B a l z a c den Franschen stij1 van R a b el a i s in zijne
„Contes Drolatiques" en Theophile Gautier lien van
Scarron in zijn „Capitaine Fracasse" navolgde 1). En
ofschoon de dichter menig vers aan zijn Alm anak afstond,
menigen kwinkslag onder de „V a r i a" deed opnemen, was toch zijn
voortreffelijkste arbeid als dichter in zijn studententiid een
geheel andere.

Terwijl aan de Leidsche academie Has e b r o e k, B e e t s,
Beijnen, Brill, B. Gewin en Kneppelhout, zich vereenigen
in een kring, die voor de geschiedenis onzer nieuwe letteren
1) Als staaltje van Ten Kate's vaardigheid in het nabootsen van den
oud-Hollandschen stijl diene de volgende plaats :
n Hoe yverigh pluckten de sonen Minervaas in den hof der Muysen handekens vol goudtsbloemen, brunettekens en akeleyen tot jentighe kranskens, en.
I t zij de roozighe lente-avondt de vooghels in den dut sough, 't zij de geemlijcke winternacht sich met snee en kruymelmul begrommelde, de weetgierigheyt en dutte noch dommelde. En als de leergraaghe jeught sich te met
ontspande, 't en was geen nachtbreecken en dorpersch rinkel-rooien, maar
sediglijck gekout in 't groene of by den haert, by een fluytken malvezy,
waarse matelijck of nipten. ander suyghen van voorvaderlijeken toemback
en 't ploeghen op den acker der wetenschap." Utr eehtsche Studente nAlmana k, 1843, (N. van der Monde) bl. 89.
TEN BRINK. N.-N. Letteren.
28
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eene buitengewone beteekenis heeft, I) terwijl deze jongelieden
verbonden met de Amsterdamsche G i d s-mannen —Potgieter,
Bakhuizen van den Brink, Drost en Heije — den
nieuwen tijd der Nederlandsche Romantiek doen aanbreken,
vertoonen zich aan de Groningsche hoogeschool en aan het
Amsterdamsche athenaeum afwijkende verschijnselen.
Onder de Groningsche studenten be yond zich een viertal dichterlijk gestemde jongelieden H ec k e r, Go ever n e u r, B e n n i n k
Jan ssonius en L estu rg e o n, die de letterkundige herleving
te Leiden en te Amsterdam met saarngeknepen lippen en gefronste voorhoofden gadesloegen. Mag men een geestverwant
van dit viertal gelooven, dan waren zij „even afkeerig van het
„ontuig der almanakkenrijmers als van de romantieke akeligheid
„van Beets en Ha s ebroe k, en leverden zij gedichten, die een
„gezonden, frisschen geest ademden." 2) Dit oordeel — zoo
het een oordeel heeten mag — werd geprezen, door de vrienden
van dezen stoeren criticus, doopsgezinde studenten aan het Seminarium te Amsterdam, als hij zelf, D. H a r t i n g, P. L e e ndertz, De Hoop Scheffer, Dr onrijp Uges, en Kerbert.
Ook in dezen Amsterdamschen kring hoorde men des Woensdagsavonds uit den mond „van den rijkbegaafden Leendertz en
„van den scherpzinnigen De Hoop S c h e ffer het veroordeelend
„vonnis over de erbarmelijke romantiek der Leidsche club." 3)
De een-en-twintigjarige student W i 11 e m Hecker ontboezemde
zijn afkeer van de Ynte m a' s, de Van Pellecoms, en de
„P s e u d o-B yron s" te Leiden in een naamloos strafgedicht:
„Hi ppokreen-on tz waveling" (1838), waarin hij toonde
niet zonder vrucht Byron's „English Bards and Scotch
Reviewers" te hebben gelezen. Allerzonderlingst is zijne verbolgenheid tegen 't Leidsch orakel, dat zich zelven niet verstaat," tegen „lien vreemden stoet van Beetsiaansche schoonen''
en tegen al wat er verder in classieken alexandrijnen wordt afgemaakt en afgesnauwd.
Ter verklaring dezer grillige verbolgenheid van Groningsche
en Amsterdamsche studenten is velerlei oorzaak aan te wijzen.

1) Zie boven bl. 268-269, en bl. 308.
2) „I n1 e id in g" op „B r a g a" door A. Winkler Prins. (Deventer,
A. ter Gunne, 1882, bl. 3).
3) A. Winkler Prins, t. a. pl. bl. 6.
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In de eerste plaats het tijdperk van overgang, waarin onze
letteren zich bevonden van 183o tot 1840. De nieuwe weg was
wel ingeslagen, en drie jaren lang stond „D e Gids" reeds op
zijn post, maar de „stoerheid" der Noordsche jongelui met
hunne classieke sympathieen voegde zich bij de eigenzinnigheid
der even classiek gestemde Amsterdammers, om te zaam zich
te vereenigen tegen wat men „erbarmelijke romantiek" verkoos
te noemen. Ondanks al wat er elders van 1815 tot 183o was
geschied, spijt de overwinningen der Fransche en Engelsche Romantiek, trots de Nederlandsche geestdrift voor By r o n — den
hyperclassieken B i 1 de r d ij k, zelfs Da Cost a, uitlokkend tot
vertalingen — bleven de Groningsche en Amsterdamsche studenten bij hunne ontzwavelingsplannen en hun heftig verzet.
Een der beweegelijkste ijveraars uit hun midden was de
doopsgezinde student A. W i n k 1 er P r in s, die zich veroorloofde
de vrienden der Woensdagsche avondjes te Amsterdam op parodien van Beets te onthalen. In hoever deze laatste met
„Jose," „Kuser," en „Guy de Vlaming" daartoe aanleiding
had kunnen geven, werd vroeger uiteengezet r.) Wink ler Prins
verliet in den zomer van 1841 het Athenaeum en ontving tegen
November van dat jaar een beroep naar Tjalleberd in Friesland.
„De rust, die (hij) hier genoot" en de „vrije tijd," die hem
overbleef, deden hem, als hij zelf getuigt, „de verzenmakerij
niet vergeten." 2) Zijne portefeuille „dijde uit" hij zegt het
weer zelf — en de gedachte kwam bij hem op een „dichterlijk
tijdschrift" — zeer zeker geen geringe zaak! — in het leven
te roepen. In het najaar van 1842 reisde hij naar Utrecht, en
bracht er bezoeken bij twee vrienden. De eerste was K. D. d e
Haas (firma Pa d d enburg & Co.) in de Choorstraat, de tweede
Ten Kate die boven een eerzaam Stichtsch kamerbehanger
Essenber g op den Steenweg woonde.
Winkler Pr ins kende Ten K a t e, daar deze — eene enkele
maal! — bij de Woensdagavonden der Amsterdamsche vrienden
had gehospiteerd, en hoopte vooral op hem voor de uitvoering
van zijn denkbeeld: „een tijdschrift heel in rijm." Ten
Kate had in „Oefening kweekt kennis" en in de Utrechtsche studentenkringen met zijne verzen naam gemaakt; zijn
1)
2)

Zie boven bl. 306-315.
A. Winkler Prins, t. a. pl. bl. 27
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„A ha s v e r us op den G rim s e 1," zijne vertalingen van Byron
hadden dien naam met eer overgebracht tot het Nederlandsch
publiek. Beide vrienden bespraken nu met den uitgever De Haas
het groote plan. Het „dichterlijke (?) tijdschrift" zou bestemd
worden om „verwaande persoonlijkheden te kielhalen," om „nu
eens de romantiek, dan weder de melk-en-waterpoezy, (eindelijk)
de recensenten of te ranselen" I).
Daar de predikant van Tjalleberd liefhebberij had voor de
studie der Noordsche mythologie, gaf deze als titel aan : „Br a g a."
Hij zou met Ten Kate de hoofdredactie deelen, en rekende
voorts op de hulp der Amsterdamsche vrienden. Dr o n r ij p Uge s,
Leendertz en De Hoop Scheffer. Deze laatste had Amsterdam verlaten, en kwam zijne studien voltooien te Utrecht, waar
hij in de woning van Ten Ka te contubernaal, en weldra ijverig
voorstander van „Br a g a" werd. Ten Kate nam het voorstel
aan. Men besloot plechtig, dat niemand ooit zou weten, wie de
redacteurs van „Braga" geweest waren. Onder deze voorwaarden
verscheen de eerste aflevering van „Bra g a" (1 December 1842).
Het heilig geheim, door den tijd langzaam aan het licht
gebracht, werd eindelijk ten voile geopenbaard, en de uitkomst
is, dat Ten Kate met ongeevenaarde vlugheid en onuitputtelijken geest den eersten jaargang van „B r a g a" heeft volschreven,
terwijl het nauwelijks de moeite loont van de middelmatige bijdragen der overige Bragianen melding te maken. leder ke p t den
aanhef in den voorzang
„Een Tijdschrift heel in rijm! Wie zegt nu nog
„Met schuddend hoofd, dat Holland op de flesch is?
„De schatkist is misschien wat lens — maar och,
„Wat zegt dat, waar de Muze schutsgodes is ?
„Zijn macht en rijkdom niet een droombedrog?
„Wij leerden
— Maar hoe bitter ook die les is,
„Ze wierd verzoet door bondels poezij :
„Wat ons verlaat', die blijven eeuwig bij !"

Nogmaals, als in de „Ma s k e r a d e" van den Leidschen student
Beets (1835), toonde de Utrechtsche student Ten Kate, dat
hij een meester was in de behandeling der Byroniaansche o t t a v a
rima; misschien greep hij de gelegenheid aan, om te toonen,

1) A. Winkler Prins, t. a. pl. bl. 13.
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dat „B r ag a" het in dit opzicht nog van de Leidsche heeren
won. Dit schijnt te blijken uit de zesde strophe :
„Juchhe! wij drukken alle veertien dagen!
„Dat heet vooruitgang ! HILDEBRAND kijkt zuur.
„Zoo elken slagboom uit den weg gedragen !
„teen monopolie langer na dit uur !
„Gij hebt den spijker op den kop geslagen,
JAN KNEPPELHOUT : „IN ELK WOONT DICHTRENVUUR 1"
„En waar het werkloos onder de asch gezegen leit,
„Daar faalden educatie en gelegenheid."

Oogenblikkelijk moest ieder gevoelen, dat Hil d ebra nd's opstel „Vooruitgang" 1) en Kneppelhout's uitroep: „Touthomme est poete" 2) bedoeld waren. En ook „d e Gids" moest
het ontgelden in de tiende strophe :
„Ziet ! uit het kaf der uitgeblaakte tondels
„Van 't Nu rijst dan een eeuwge mastikvlam !
,,De Gins scheidt uit, omdat hij al de bondels
„Niet hij kan houden : 't hek is van den dam.
„'t Stroomt BILDERDIJKEN, ' t sneeuwt en hagelt VONDELS7
.
„Maar naar de mode en van veel eedler stam,
„En spartlende in de tooverzee der klanken,
„waar niemand denkt, en waar- noch wijsheid janken !"

Twee gevolgtrekkingen zijn uit den meesterlijken voorzang van
„Braga" of te leiden : dat de jonge dichter de aesthetische overtuiging der Groningsche en Amsterdamsche ontzwavelaars huldigt,
maar tevens, dat hij alle dezen in talent ver te boven gaat. Nog
in de eerste aflevering bleek het. In de „K a r a k t e r is ti e k
onzer vaderlandsche Tijdschriften" toonde hij zich
meester, „de Boekzaal der geleerde wereld," die zijn eersten zang had opgenomen, terecht schilderend als „eene doove
Best van tachtig lenten, die preekbeurtbriefjes vent en met brave
proponenten kopjens koffie lept," de „V ader la ndsc he L e tter-o efen in g e n" voorstellend als een dikken burgerheer, die
zijn gal voelt overloopen, „omdat zijn eigen kroost veel knapper
is dan hij," en „de Gids als den student van het tweede jaar,
die ploerten wakker port,
1)
2)

Zie boven, bl. 314-315.
„L'Education par l'Amitie." La Haye, W.P.vanStockum 1835-
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• „Des daags zijn vrienden likt, de ontzette groenen dondert,
„Latijn als water spreekt, het meest zich zelf bewondert,
„Maar mettertijd professor wordt."

Geheel denzelfden geest ademt de in comisch Latijn geschreven „Huishoudelijke Verga dering" van ,,de(n) Gids"
en de „Installatie van het nieuwe lid," Bakhuizenius
Br in cki o in the chair. Juist deze stukken maakten „Brag a"
bekend en gezocht, terwijl de overigen bij de herlezing nauwelijks een vluchtig oogenblik van aandacht vorderen. Ten Kate
bleef tot den eersten Januari 1844 hoofdredacteur van „B r a g a,"
met den tweeden jaargang heeft hij zich niet bemoeid.
„B r a g a" was eene groote gebeurtenis in de historie der vaderlandsche letteren om en bij de jaren 1840 tot 1850. leder begreep
den afstand, die gaapte tusschen de Boekzaal-kwezels, sterk snuivende en koffieleppende met brave proponenten, tusschen de
witgedaste Letteroefenaars met lange Goudsche pijpen en het
talentvol Jong-Holland, dat „d e (n) Gids," de C a m er a,"
de „Studententypen, " „Waarheid en Droomen," de
„Pastorie te Mastland", den „Pleegzoon", den Schaapherde r", en „A lmagr o" schreef. In het algemeen koos men
partij voor de laatsten. Somtijds vereenigde men zich met geen
van beiden. Deze richting vertegenwoordigt „B r a g a." Er waren
Ook toen bezwaren tegen den letterkundigen geest der eeuw.
J o n g-H olland mocht niet louter op vrienden rekenen. Overmoedig trof het menigeen in zijrie liefste sympathieen door al
te luid uitgesproken meeningen, door scherpe woorden, die geestig, maar kwetsend tevens waren voor de ouderwetsche stillen-inden-lande. Er vormde zich een kring van ontevredenen, die bij
de verschijning van „B r a g a" luide in de handen klapten, maar
teleurgesteld in hunne schulp kropen, toen het bleek, dat „B r a g a"
geene onbepaalde bewondering voor Goudsche pijpen en grijze
poeierjassen aan den dag legde.
De groote onbekenden die „B r a g a" schreven, in den eersten
jaargang: Ten Kate, Winkler Prins, Dronrijp Uges, S. J.
van den Bergh, Van der Vliet (Boudewijn), Mohrman,
Leendertz en A. Van der Hoop Juniorsz, in den tweeden:
Kl retzer, de Hoop Scheffer, Leendertz, Kerbert en J.
Tidema n, vormden eene phalanx van strijdlustige jonge mannen, die het een of ander hadden of te rekenen met den blauwen Beul" („d e G i d s"), en die uit zuiver nationalen ijver de
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Engelsche richting van B e e is en Ha s e b r o e k weinig navolgenswaardig vonden. Het krachtig omhoogvlammende vuur der
eerste geestdrift vond evenwel te weinig brandstof op den duur.
,.Br a g a" sterft als een wonderkind, dat al te snel heeft geleefd
en alleen in den kring der zijnen eene dierbare herinnering
achterlaat.
Ten Kate had met onmiskenbaar talent aan de(n) „Braga"
in den eersten jaargang meégewerkt. In zeker opzicht evenwel,
kon de aanstaande proponent daar niet alles zeggen, wat
hem op het hart lag. Zijne levensbeschouwing had zich gedurende zijne theologische studien gevestigd. Hij was naar het
voorbeeld zijner groote meesters B i 1 d e r d ij k en Da Cost a,
een oprecht belijder der Nederlandsche hervormde kerkleer geworden, hij schreef den, in zijne oogen onbevredigenden, stand'
der vaderlandsche poezie — zoo dikwijls gegeeseld in „Brag a" —
voornamelijk toe aan den onchristelijken zin van een jonger
geslacht. Deze meening drukte hij (1843), nog student te Utrecht,
in een vlugschrift uit, onder den titel „Hollands M u z e. Eene
stem uit de woestijne" 1).
Zeldzaam genoeg verscheen dit werk zonder naam van den
a u t e u r. De ongenoemde laakte de ingenomenheid der aankomende dichters met Lamartine, Victor Hugo en Byron, en
schoot menig pijl of op de Leidsche jongelieden, die het „berijmd
verhaal" („J o s e," „K u ser," „Guy de Vla min g") als nieuwst
modegewrocht beoefenden. Daarentegen betuigde hij zijne ingenomenheid met Geel's „Onderzoek en Ph a n ta sie," met
„Bra g a," met Kn e pp el h out, maar vooral met Da Cost a,
den christelijken dichter bij uitnemendheid. Zijn vlugschrift bleef
niet onopgemerkt. B a k h u i z e n van den Brink nam het in
„de(n) Gids 2) duchtig a faire als een eenzijdig „Bilderdijksch
manifest," later sprak Ter Haar er zijne hooge ingenomenheid
mee uit.
1) Zie de lijst der „W erk en van J. J. L. ten Kate."
2) ,D e G i d s" (1843) Zevende jaargang. I deel. Boekbeoordeelingen. bl.
464-473.
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Iv.
Toen Ten Kate met nieuwjaar van 1844 zich geheel aan
„B r a g a" onttrok, had hij gewichtige plichten te vervullen. Hij
studeerde voor zijn proponentsexamen en haastte zich zijne vurig
gewenschte bestemming te bereiken. In Mei 1844 werd hij proponent, in Januari 1845 beroepen naar „een laegh en visscherseylant, dat Marcken heet van ouds." Hij begon zijn evangeliedienst in het kleine, eenvoudige kerkje van Marken, onder
begeleiding van het zacht ruischend golfgezang daar buiten. De
pastorie van het visschersdorp had met het voorjaar van 1845
(7 Mei) den jongen domine aan de zijne zijner welbeminde gade,
Johanna Sophia W a l do r p, dochter van den vermaarden
zeeschilder Antonie W a 1 d o r p welkom geheeten. Jets eigenaardigs in de levensgeschiedenis van den jongen predikant is,
dat in de jaren 1844, 1845 en 1846 zijn dichterhart het kloppen
schijnt verleerd te hebben. Hij zweeg, wijdde zich aan de plichten
van zijn beroep, en, zoo hem tijd overbleef, beoefende hij de
theologie en moderne talen.
Misschien zou tot nadere verklaring van dit feit kunnen dienen,
wat hij in een zijner, nog als student uitgegeven dichtwerken,
„Thomas Ch a tt er ton" 1) (1842), in het voorbericht schreef:
„Ik geloof, dat met dit gedicht zich de eerste periode sluit mijner
„dichterlijke loopbaan : een pad, waarop ik niet weet wat tot
„nog toe onverdiender waren, de laffe toejuichingen of de machtelooze bitterheid." Ten Kate had, als elk kunstenaar, het luid
rumoer van critische keffers achter zijn rug gehoord, en er zijn
voordeel me6 gedaan. Gestrenge rechters, partijdige beoordeelaars
zelfs, kunnen leermeesters zijn, wier lessen gratis genoten worden.
In de stille pastorie van Marken wijdde hij zich aan de
beoefening van enkele meesterstukken der nieuwe Europeesche
letteren. Vooral Da n te en T a s s o boeiden hem, en reeds toen
kiemde bij hem het plan eenmaal eene vertaling hunner meesterstukken in Nederlandsche verzen te beproeven.
In 1847 ontwaakte de dichter uit zijne korte sluimering, om
van nu of met rustelooze vlijt ieder jaar de vruchten van zijne
poetische inspanning aan de pers te leveren. Een jaar vroeger
had hij reeds het stilzwijgen gebroken door een bundel deels
1) Vergelijk de lust der „W erken van J. J. L. ten Kate."
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oorspronkelijke, deels vertaalde poezie, meest uit de jaren 1840 tot
1844 onder den titel : Legenden en Mengelpoezie" I) vooruit te
zenden. In deze verzameling schuilen een paar fraaie liederen
in den trant van H o o ft, waarvan er een, aanheffend :
„Elsjen, lief Elsjen! wat isser gebeurd,
„Dat ghe u zoo vroeg uit de vedertjes scheurt ?
„Dat ghe zoo vroegh in den dauw, die er druppelt,
„Springend en zingend den velde doorhuppelt."

algemeen bekend is geworden.
Aanleiding tot nieuwen arbeid gaf hem in 1847 A. C. K r us e m a n, die het plan had gevormd, een dichterlijk album, ge
wijd aan „B ij belsche Vrouwen'', uit te geven. Dergelijke
albums met min of meer fraaie staalgravuren waren toen een
gezocht artikel. Ten Kate aanvaardde bereidwillig de hem aangeboden taak, en schreef voor Kruseman's „B ij b e l s c h e
Vrouwen" twee gedichten; „De moeder der zeven zonen"
en „M aria van B e t h a n i e". Hoe verdienstelijk ook, schuif
ik thans beide gedichten ter zijne. Ver buiten mijn bestek zou
het leiden, wanneer er hier werd getoefd bij elke nieuwe
schepping van den onvermoeibaren dichter. Zijn rijkdom tart
elke nadere beschrijving. En daar het somtijds voorkomt, dat
hij van zijne schatten maar enkele „kruimkens" wil afstaan, is
het verstandiger naar hem te luisteren, wanneer hij met voile
handen uit zijn overvloed om zich heen strooit.
Juist twee jaren leefde Ten Kate op Marken onder de
schilderachtige, goedhartige visschersbevolking, toen hij een beroep naar Almkerk aanvaardde (1847). In dit schoone dorp
ontlokten de gebeurtenissen van den dag herhaaldelijk gelegenheidsgezangen aan den dichter. Zoo schonken hem het „J u n ioproe r" te Parijs (1848), de „C holer a" in Nederland en de
„Durgerdammer visscher s" stof tot poezie. De laatste
gebeurtenis deed in den winter van 1849 vele schoone oogen
weenen, en vele medelijdende harten kloppen. Men herinnert
zich nog levendig, hoe de Durgerdammer visscher Kl a as
B or din g met zijne beide zonen, K 1 a a s en J a c o b, veertien
dagen op eene ijsschots door de Zuiderzee dreven, zich voedend
met rauwe visch. De algemeene deelneming vond toen haren
1) Zie de lijst der „Werken van J. J. L. ten Kate."
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meest dichterlijken tolk in Ten K a t e, het voorbeeld volgend
van zijn ambtgenoot Ter Ha a r, die Brie jaren vroeger naar
aanleiding eener ramp op zee zijne „S t.-Pau lu s-r o t s" had
voltooid (1846).
De hoofdstad van Zeeland beriep Ten Kate in 185o tot
haar leeraar. Gedurende de ti en jaren, hier doorgebracht, schreef
hij ander veel schoons een meesterstuk : zijne vertaling van
Tasso's „Gerusalemme li berata." Van Januari 1852 tot 1
Juni 1855 hield hij zich met dezen reuzenarbeid bezig. Zoo ooit
dan kwam hier uit, welk een man Ten Kate was. De twintig
zangen van T a s so met meer dan tweeduizend strophen van
acht regels in Nederlandsche verzen te doen herleven, het muzikale Italiaansch van den grooten maestro in het stugge Nederlandsch te doen hervloeien zonder eenige hapering of pijnlijke
gezochtheid, is een groot wonderwerk. Het Italiaansche . spreekwoord : „Tra dutt ore t r a di t o'r e," werd hier beschaamd. Een
Italiaansch geleerde heeft dit tot eer van onzen landgenoot in
het licht gesteld.
Het was bij het verschijnen van den tweeden druk van
Tasso's „Jerusalem Verlost" — in het vierde deel der
verzamelde „Di c h t we r k en" I) — dat de beroemde taalkenner
en ethnoloog G io v en ale V e g e z z i-R u s c a 11 a in een Turijnsch
dagblad : „La Monarchia Italiana" (19 Maart 1864) Ten
Kate's vertaling aankondigde. „Het is eene ernstige en
„moeielijke taak goed te vertalen" — schrijft deze — „en daar„om ben ik het volkomen eens met mevrouw de S ta e 1-H ol s t e in
„dat het vertolken der uitmuntendste gewrochten van den
„menschelijken geest een der grootste diensten is, dien men der
„letterkunde bewijzen kan, omdat de meesterstukken weinig
„in getal zijn, en het ware genie zeldzaam is. Ten Kate heeft
„zich de taak niet gemakkelijk gemaakt, daar hij in zijne ver„taling de achtregelige strophe en den vijfvoetigen jambe be„hield.” 2) V ege z z i-Ru scalla vergelijkt daarop gene Italiaan1) Te Leiden bij A. W. S ij t h off, 1863.
2) „Grave e difficile impresa 6 it ben tradurre, ma io ripeterO colla baronessa di Stael the : trasportare da una ad altra favella le opere eccellenti
dell' umano ingegno 6 it maggior benefizio the far si possa alle lettere, perch6
sono poche le opere perfette e l'invenzione rara. Ten Kate si rese ancor
pia difficile it compito can servando nella sua versione la ottava rima ed it
metro endecasillabo.”
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sche en eerie Nederlandsche strophe (C a n t o XIX, s t r o fa 108),
de liefdeklacht van E r m i n i a bij den zwaargewonden Tan c r e d o,
en oordeelt, dat de Nederlandsche vertaler het volste recht
heeft doen weérvaren aan het Italiaansche meesterstuk waarvan
hij al de teérheid van coloriet bewaarde, al de eigenaardigheid
van stij1 begreep, al de harmonie van toon waardeerde, al het
muzikale der o t t a v a r i m a behield. Met rechtmatigen trots
deelde de dichter bij den tweeden druk zijner .vertaling den
brief van Graaf Camillo Ca y our mee, waarin deze hem
namens Koning Vi c t o r Emanuel dank zegt voor dezen dienst
aan Italic bewezen.
In April 186o werd Ten Kate bevestigd als reeraar bij de
hervormde gemeente te Amsterdam, waar hij meer dan het
vierde van eene eeuw werkzaam was. Werkzaam ook als
schrijver en dichter. De lijst zijner geschriften zal het welsprekend genoeg staven. In de eerste plaats verdient hier het
volle licht te vallen op zijne oorspronkelijke schepping : „De
Scheppin g," in 1866 voltooid. De bijval, die aan dit gedicht
van vele zijden ten deel viel, de gevestigde meening, dat „D e
S c h e p p i n g" als des dichters meesterstuk is te beschouwen, legt
aan ieder, die zich eene meening wil vormen over den dichterlijken arbeid van Ten Kate, den plicht op, zijne „Sc h e p pi n g"
te bestudeeren. Het mag genoegzaam als bekend verondersteld
worden, dat de dichter het Mozaisch scheppingsverhaal door
een kloeken greep als vruchtbaar thema voor dichterlijke variatieen koos. Hij doet M o z e s optreden in de woestijn van
Midian en hem van den top des Horebs in eene reeks van
visioenen het reusachtig drama der schepping bij woven, Eigenaardig verried zich daarbij de poging van den dichter, om de
eerbiedwaardige Hebreeuwsche overleveringen in verband te
brengen met de ontdekkingen der geologen en palaeontologen
onzer eeuw, en dus Genesis I te doen overeenstemmen met de
uitkomst der onderzoekingen van professor H a r ti n g, Hugh
Miller en Lewis.
Juist dit laatste is een karakteristieke trek in den dichter
Ten Kate. Zondert men zij n arbeid in de „S t u d e n t e nAlm a n a k k e n" en „B r a g a" uit, dan heerscht eene, steeds
hooger stijgende, godsdienstig-christelijke geestdrift in al zijne
werken, zelfs in zijne vertolkingen. In „A h a s v e r u s," in „T h om a s Chatterton", in „de Durgerdamsche Visschers,
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in „de Watergeuzen," in „de Schepping", trilteen hoofdaccoord: „de Heer is God en Christus de spil der wereldhistorie." Zijne liefde voor Ta sso, Dante, Tegner,
A n d e r s en, S c hiller en Mil ton spruit even goed uit dezen
christelijken geloofsijver als zijne bewerking der zonderlinge
Amerikaansche meetingsgezangen van Ira D. Sankey.
Men mocht dit verwachten van den dichter, die aan het
eind zijner academische studien de, vroeger vermelde, „S tern
uit de Wo es t ij n e" deed klinken ; welke, deels uit liefde voor
„Braga", deels uit innige christelijke overtuiging, de modegewrochten zijner talentvolle tijdgenooten had gegispt. Hartstochtelijk, als aan een leerling van B i l d e r d ij k en Da Costa niet
euvel kan worden genomen, pleitte hij destijds voor de „hoogere
eenheid," die men, bij de grootste verscheidenheid, overal en
„altijd daar ontmoet, waar de Letteren heur hoogsten bloei be„reikten .... Die eenheid, zou naar de behoefte ook
„Onzer eeuw! niets anderskunnenwezendaneenwaar„achtig geloovig Christendom” I). Aan dit woord van
1843 getrouw, kwam hij in 1866 tot zijne „Sc h e p. pin g."
Nooit toonde zich Ten K a te waardiger leerling van Bil d e rd ij k, — schoon minder heftig in den strijd tegen de „Helharpij
der Sofistrij" — van Da Cos t a, — hoewel minder eigenaardig,
minder overweldigend door geniale zeggingskracht, — dan toen
hij zijne „Schepping" schreef. Bij al zijne christelijke geestdrift
blijft Ten Kate steeds een man des vredes. Met uitzondering
zijner „S tem uit de Woes t ij n e" treedt hij nimmer op als
hartstochtelijk pleitbezorger tegenover ongodisten, hij is afkeerig
van fellen strijd, en gebruikt zijne onmiskenbare gaaf, om zijne
uiterst gematigde theologische overtuiging in de welluidendste
verzen voor te dragen. „D e Schepping" is hoofdzakelijk
bestemd voor de geestes- en geloofsverwanten van den poeet.
Zij, die niet terstond overtuigd worden, dat Ten Kate's poging,
om de getuigenis van G e n e s is I te verzoenen met die der aarde
zelve omtrent hare wording, geslaagd is, missen het rechte genot
van dit meesterlijk gedicht.
Dat het vernuftig gebruik, 't welk de dichter van de geologische en palaeontologische wetenschap maakte, op zich zelf niet
volstaat, om een zoo diep ingrijpend vraagstuk te beslissen,
1) „Dichtwerken, III. Aanteekeningen," bl. 430, 431.
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belioeft Diet uitvoeriger te worden ontwikkeld. Doch als bij de
lezers een weinig van die ontvankelijkheid bestaat, waarvan Da
Costa weleer zich bediende, om zijn gehoor tot de hoogste
geestesverrukking op te heffen, dan zal „d e S c h e p p i n g" een
onuitwischbaren indruk maken. Men zal dan voorbijzien, dat in de
eerste zangen hier en daar zeker gemis aan helderheid, aan
logischen gedachtengang valt te betreuren, zoo dikwijls de fantasie van den zanger poogt aan te vullen, wat noch door de
natuur, noch door de wetenschap is geopenbaard. Maar zoodra
wij op vasten bodem staan, zoodra de levende natuur wordt
geschilderd, komt de kunstenaar uit in zijne voile genialiteit.
Onmiddellijk blijkt dit bij de dichterlijke beschrijving van wolken, winders, stormen, in den tweeden zang, vooral als de sneeuw
wordt gestrooid, als de regen ruischt, als de wouden hunne wiegelende takken omhoog heffen in den derden, als linde, ceder
en cypres hunne schaduwen verspreiden in den vierden, als de
vogelen de wouden bevolken, als
„Zij roepen, zij paren,
„Zij sluiten den echt
„En bouwen het nestjen
„Zoo sierlijk, zoo hecht,
„Ms nu nog, in 't immer
„Verjongende groen,
„Na eeuwen maul eeuwen
„Hun kinderen doen";

als de lofzang van Leeuwerik, Raaf, Musch, en Nachtegaal in
den vijfden wordt aangeheven.
Nog wegsleepender klinkt de welkomstgroet aan de eerste
menschen, man en vrouw, innig verbonden als ceder en klimop ;
nog bekoorlijker ruischt des dichters harp, waar „des menschen
hymne" in het zesde scheppingstafereel wordt voorgedragen ;
maar het schoonst van alles is in den laatsten zang de kleine
ode aan C h r i s t u s, dus beginnend:
„Gij, tusschen kindren
„Ter neer gezeten,
„Wie der profeten
„Komt u nabij ?
„Heeft ooit de gave
„Der taal getooverd
„En 't hart veroverd,
„Wie sprak als Gij ?"
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Treffend verschijnsel, dat in een dichterlijk pleidooi voor het
Christendom, als „d e S c h e p p i n g" met recht mag genoemd
worden, de schoonste verzen het beeld van den groote Nazarenes teekenen ! Juist dit getuigt van Ten Kate's uitnemende
geschiktheid, om den ernst van den evangeliedienaar te huwen
aan de geestdrift van den dichter. Er ligt in deze harmonie
tusschen roeping en kunstgaaf iets benijdenswaardigs. Bij T e n
K a t e, van wien niemand ooit beweren zal, dat hij maar eerie
snaar op zijne Tier had, is het overeenstemmen van dichterlijk
en pastoraal talent de meest in het oog vallende karaktertrek.
Men zal moeten toegeven, dat tegen de samenstelling en de
opvatting van „d e Schepping" zeer gewichtige bedenkingen
kunnen worden in het midden gebracht, maar niemand twijfelt
aan het volkomen meesterschap van den dichter, waar hij schildert met verblindende kleurenpracht, waar hij psalmen aanheft,
die door Bilder dij k en Da Costa met welgevallen zouden
zijn geprezen. Het snarenstelsel van zijne harp is zoo veelvoudig, dat hij in rijkdom van accoorden al zijne mededirigers overtreft, dat hij voor geene enkele zwarigheid terugdeinst, dat hij
alles kan zeggen, mits het in verzen zij. De groote Fransche
kunstrechter Sain te-B euve zeide eenmaal van Theophile
Gautier, dat men, sedert deze proza schreef, het woord „in dici bl e" niet meer voor Fransch mocht houden. Op Ten Kate's
gedichten is dit oordeel ten volle toepasselijk — het woord
„onuitspreekbaar" is Been Nederlandsch voor hem.
Bij het overzien van des dichters arbeid in het tijdvak zijner
Amsterdamsche evangeliebediening (1860-1889) herinneren ons
zijne „P I an e t e n" (1869) aan zijne niet volkomen geslaagde
poging, om zijne „Sc h ep pi n g" te evenaren. Bij uitstekende
fragmenten („Een Storm op zee — een Storm aan land") schijnen „De Planete n" niet volkomen waardig, om terstond na‘
„D e Sch ep pi ng" genoemd te worden. Meer en meer blijkt
daarentegen des dichters steeds klimmende vaardigheid in de
poetische vertolking van uitheemsche meesterstakken. Schiller's „Maria Stuart" (1866), Andersen's „Sprookjes"
(1868), La Fontaine's „Fabelen" (1868), „Oehlenslager's
„Correggio" (1868), I)ante's „Inferno" (1876), Goethe's
„Fa us t," eerste gedeelte, (1878), Schiller's „Lied van de
klok" (1879), Milton's „Paradijs Verloren" (i88o), Victor
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Hugo's „L yr isc he p oe zi e” (1881) — dezen geheelen, veel
omvattenden, tallooze moeielijkheden opleverenden arbeid voltooit Ten Ka te al spelende. Lord B y r on was gewoon in
zijne gelukkigste levensjaren (1812-1816), toen de schoonste
gedichten hem uit de pen vloeiden, zich te ergeren over den
uitbundigen lof zijner bewonderaars. Hij schreef zijne verzen
in een verloren oogenblik, zeide hij, als hij zich kleedde voor
een diner of voor de opera. Even gemakkelijk schijnt het T en
Kate te vallen de schoonste meesterstukken der buitenlandsche
poezie in vloeiende Nederlandsche verzen te vertalen. Met uitzondering van een ernstig geschil over het gebruik der sleepende
rijmen in de terzinen van Da n te's „In fe r no" 1), was er slechts
eerie stem over des dichters verdiensten in dit opzicht. Had hij
alleen maar als dichterlijk vertaler geschitterd, dan reeds zou
ieder geschiedschrijver zijn naam met den hoogsten lof in de
historie onzer letteren hebben moeten vermelden.
Onder de auteurs, welke Ten Kate met de meeste liefde
en den besten uitslag vertaalde, dient H an s C h r i s t i a a n A nd e r s e n niet vergeten. De goede, eenvoudige Deen vertelt in
het laatste deel van zijn „L ev ens pr ookj e," 2) hoe goed hij
(1866) te Amsterdam ontvangen is, ten huize van Ten Kate's
schoonzoon, den beer Van Heng el; hoe Ten Kate een dronk
bracht aan Denemarken, nog onlangs zoo zwaar beproefd. Hij
„sprak zulke hartelijke woorden" — verhaalt A n de r se n . —
„dat mij de tranen in de oogen kwamen. Hij improviseerde in
„het Hollandsch een gedicht op mij, en ik beantwoordde hem
„in het Deensch in dezelfde versmaat."
Hij improviseerde — hoe zou het mogelijk zijn deze levensschets te besluiten, zonder melding te maken van Ten Kate's
ongemeen talent als improvisator. Erfgenaam van Wille m de
Cler cq's koninklijke gaaf, verbaasde Ten Kate telkens en
telkens weder door de tooverachtige vlugheid, waarmee hij voor
de vuist in verzen sprak.
In bijzondere gezelschappen, in openbare vergaderingen 3),
1) M r. Joan B oh 1, zelf een der uitnemendste Nederlandsche D a n t e-vertolkers en D a n t e-geleerden, opperde in deze zaak bezwaren tegen Ten Kate's
vertaling.
2) Vertaald in de „K unstk r on ij k," 1878, afl. 7, 8. (Leiden, A. W. S ij thof f.)
3)' De meeste geleerde of letterkundige Genootschappen in Nederland en.
Belgie boden Ten Kate het lidmaatschap aan, o. a. : het Z e e u w so h e G en oo tschap van Wetenschappen, de LeidscheMaatschappij van Neder-
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scheen soms plotseling zijne Muze hem een geheim in het oor
te fluisteren. Met schitterende oogen en onweerstaanbare geestdrift ving hij dan aan te spreken, eerst zacht en zangerig,
weldra luider, klankvoller. De stroom der verzen vloeide gestaag
overvloediger, geweldiger, bruisender — de hoorders volgden
beweegloos, ingespannen de muziek zijner % stern. Eindelijk, als de
improvisator zweeg, ontwaakten zij als uit eene betoovering en
brachten zij den genialen kunstenaar hunne diepgevoelde hulde.
landsche Letterkunde, het provinciaal Utrechtsch Genootschap,
de koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Haagsche
Genootschap „O efening k we ekt Kenni s." Vele Vorsten schonken hem
ridderorden; hij was ridder der Belgische L eopoldsord e, der Ital iaansch e orde van Sint-Mauritius en Lazarus, van denNederlandschen Leeuw, der Saxen-Weimar-Eisenachsche orde van den
Witten Valk, der Zweedsche Wassa-orde,derDeensche Danebrogsorde, der Italiaansche Kroonorde enofficierderLuxemburgsche
Eikenkroon.

WERKEN VAN JAN JAKOB LODEWIJK TEN KATE. 1)

1834. (Eerste in druk verschenen gedicht :) „Het Roosje, Parabel,'' opgenomen in de „Boekzaal der geleerde wereld"
van' 1834. Twee jaren later werd het herdrukt in den
eersten bundel „Gedichten" (1836) van den jongen poeet.
1835. „De 23 Augustus 1835. Lierzang." 's Hage. Erven Door.
man, 1835r.
, g 8°.
1836. „Ontboezeming bij de bevalling van H. K. H. Prinses
Frederik." 's-Hage, W. P. van Stockum, 1835, gr. 8°.
1836. „Parisina, naar Lord Byron." Aileen voor vrienden
gedrukt.
1836. „Gedichten." 's-Hage, W. P. van Stockum, 1836, gr. 8°.
1836.* „Ochtendschemering. Mengelingen van het letterlievend
Genootschap: „Oefening kweekt kennis." — Gedrukt to
's-Gravenh. bij Gebroeders Giunta d' Albani, 1836, gr. 8°.
Deze bundel bevat 28 bijdragen in poezie van Ten Kate, enkele
geteekend met zijn naam, dock verreweg de meesten zonder naam of
met verschillende pseudoniemen als: K, Jan Jac o b, t• • K • • ,
Juan,

H
7 N,

(Vele van deze gedichten komen in den eersten bundel „Gedichten," 1836, voor.)

1837.* „Olen van An a cr eon, vertaald door J. J. L. ten Kate
en S. J. van den Bergh." Groningen, W. van Boekeren, 1837, gr. 8°.
1) De met * aangeduide boeken bevatten stukken van mede-arbeiders.
29
TEN BRINK. N.-N. Letteren. I.
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1837.* „Ochtendschemering." (Tweede bundel van „Oefening
kweekt kennis.")
Deze bundel bevat 27 bijdragen van Ten K at e, geteekend met
zijn naam, ongeteekend, of onder de pseudoniemen : G e r h a r d van
der Walde, T. K., Wouter van Beringen, 1-1:1
-4 enz.
Onder de dichtstukjes zijn twee in het Engelsch : „The boat, from
the Dutch of S. J. van den Bergh." (5 Nov. 1835) en „To Elvire"
(oorspronkelijk, Dec. 1836.)
T e n Kate blijft medewerker aan de verdere bundels van „Oefening"
tot 1851.

1839. „Bladeren en bloemen," Rotterdam, A. Wijnands, 1839, gr. 8°.
1839. „Rozen," Utrecht, C. van der Post Jr., 1839, (met zes
platen.) gr. 8°.
1839. „Nieuwe rozen." Utrecht, C. van der Post Jr., 1839,
(met vier platen.) gr. 8°.
1839. „Vertaalde poezie." 's-Hage, K. Fuhri, 1839, gr. 8°.
1839. „Welkomstzang aan H. K. H. Erfprinses van Oranje,
geboren Vorstin van Wurtemberg, bij hare intrede in
's-Hage." 's-Hage, K. Fuhri, (Amsterdam .J. C. van
Kesteren). 1839, gr. 8°.
1838. „Anti-Gerusiomachia. Tragico-comisch-dramatisch en episch
dichtstfik." (Zonder naam van den auteur.) Utrecht, C.
van der Post Jr. 1839, gr. 8°.
1839. „Aan mijne Academie-broeders. Geen Echo" (Zonder naam
van den auteur.) Utrecht, Van Paddenburg & Co. 1839, 8°.
1840. „B y r o n, De Gjouwer, Fragment eener Turksche vertelling. Naar het Engelsch." Dordrecht, Van Houtrijve en
Bredius. 1840, gr. 8°..
Tweede druk: „De Giaour" (geheel nieuwe vertaling, eigenlijk dus
geen tweede druk.) Haarlem, J. J. Weevering, 1859, post 8°.

1840. „Ahasuerus op den Grimsel. Een gedicht." Dordrecht,
Van Houtrijve en Bredius, 1840, gr. 8°.
Tweede herziene druk. Leiden, A. W. Sijthoff, 1864, post 8°.
Van dit gedicht verscheen eene Fransche vertaling van J. A. v a n
Lenne p. Brussel, 1865.

1840. „Des Dichters heilbede aan den eersteling van Z. K. H.
den Erfprins van Oranje." 's-Hage, J. M. van 't Haaff.
1840, gr. 8°.
1841. „Poezy voor Hollands schoonen. Maria Magdalena en
andere gedichten." Haarlem, A. C. Kruseman, 1841,16°.
1841. „Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Utrechtsche Studenten-Societeit, Placet Hic Requiescere Musis."
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(3 Juni 1841). Utrecht, H. M. van Dorp, 1841, gr. 8°.
1841. „Zangen des tijds, Poezy voor mijn Vaderland." Utrecht,
J. G. Andriessen, 1841, gr. 8°.
1842.* „Braga. Fen tijdschrift heel in rijm." Utrecht, Van Paddenburg & Co., (K. D. de Haas). 1842, folio.
(Redacteuren van den eersten jaargang : J. J. L. ten Kate en
A. Winkler Prins.)
Eerste nummer van 1 December 1842, — laatste van 1 December 1843.
Tweede druk : Utrecht. D. Post Uiterweer, 1853, folio.
Derde
1863, kl. 8°.
,,
77
71
,,
Vierde
Deventer, A. Ter Gunne, 1882, klein 8°.
,,
Met eene inleiding en toelichtingen van A. Winkler Prins.

1842. „Habakuks prophecy, in dichtmaat overgebracht." Utrecht,
Kemink & Zoon, 1842, gr. 8°.
1842. „Thomas Chatterton, een gedicht." Utrecht, Kemink &
Zoon, 1842, gr. 8°.
1843. „Hollands Muze. Een woord tot ieder, wien het Vaderland en de Kunst ter harte gaan. Een stem uit de
woestijne." (Zonder naam van den auteur.) Utrecht,
C. van der Post Jr. gr. 8°.
1846. „Legenden en Mengelpoezy." Monnikendam. J. L. van
Marie, 1846, gr. 8°.
1847. „J. P. Lange 's Christen-harptoonen, nagezongen door
J. J. L. ten Kate." Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam,
1847, 24°.
Tweede druk, aldaar bij dezelfden, 1856, 32°.
Derde • 77
1868, 12°.
71
7/
71

„Parijs, een lied onzer dagen." Gorinchem. H. Horneer,
1848, gr. 8°.
1848. „Het Juni-oproer to Parijs. Nog een tang des tijds."
Haarlem, A. C. Kruseman, 1848, gr. 8°.
1848. „De kinderen van den dronkaard. Naar George Cruikshank. Met oorspronkelijke bijschriften van J. J. L. t e n.
Ka t e." Amsterdam, Willems & Werleman, (D. H. Fikkert.) 1848, met 8 platen, 8°. oblong.
1849. „De Cholera in Nederland. Zang des tijds." Amsterdam,
W. C. H. Willems, 1849, gr. 8°.
1849. „De Durgerdamsche visschers. Een gedicht." Haarlem,
A. C. Kruseman, 1849, gr. 8°., met eene plaat.
1849. „Nieuwe dichtbloemen." Amsterdam, Ipenbuur & Van
Seldam, 1849, gr. 8°.
1848.

TEN BRINK. N.-N.

Letteren. I.

29*
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1849. „Christelijke overdenkingen." Eerste jaargang, Amsterdam,
Ipenbuur & Van Seldam, 1849, gr. 8°.
Tweede tot Vierde(n) Jaargang, aldaar bij dezelfden, 1850-52, gr. 8°.

1849.* Bemint elkander. Bijdragen van J. J. L. ten Kate, B. T.
Lublink Weddik, C. Leendertz en B. ter Haar."
Amsterdam, Gebr. Willems, 1849, 8°. met zes platen.
Tweede druk : aldaar bij dezelfden. 1850, 8°.

185o.* „Christoterpe. Stichtelijk huisboek voor alle standen. Uitgegeven door J. J. L. ten K a t e, onder medewerking
van vele der voornaamste godgeleerden in Nederland."
Schiedam, H. A.- M. Roelants. 1850-52. 3 Jaargangen
met platen, gr. 8°.
185o.* „Daphne. Twee-maandelijksch tijdschrift voor Nederlandsche poezy." 1850-1852. Onder redactie van J. J. L.
ten Kate. Utrecht, Dannenfelser & Doorman, 1850-1852,
12°. met staalplaten.
185o. „De Evangeliedienaar geroepen om een navolger van
Christus te zijn. Leerrede." Amsterdam, Gebr. Willems,
(H. van Cittert,) 185o, gr. 8°.
1851. „De Evangeliedienaar een vredebode. Leerrede ter bevestiging van Ds. B. J. H. Taats als predikant te Middelburg." Middelburg, J. K. de Regt, 1851, gr. 8°.
1851. „De zending onder de Heidenen. Zang des tijds." Middelburg, J. K. de Regt, 1851, gr. 8°.
I851.* „Apostelen en Profeten. Dichterlijk Album." 's-Gravenhage, P. H. Noordendorp. 1851-1852, gr. 4°., met platen.
Tweede druk, Haarlem, A. C. Kruseman, 1858, post 8°.
In dit album schreef T en K ate de bekende gedichten op Johannes
Marcus en op Barnabas; Beets had zijn Simon Petrus gegeven.

1851. „In den Bloemhof. Beelden en Droomen." Haarlem,
A. C. Kruseman, 1851, gr. 12°. met platen.
1851. „Leerredenen." Rotterdam, Van der Meer & Verbruggen,
1851, gr. 8°.
1851.* „Het Lijstertje, gedichtjes van S. J. v a n den Berg h,
J. J. L. ten Kate en J. van Lenne p." Amsterdam,
Gebr. Kraay, 1851, 16°. met gekleurde platen.
1852. „Christus Remunerator. Een harptoon met gravure naar
Ary Scheffer." Haarlem, A. C. Kruseman, 1852, gr. 8°.
Nieuwe titel-uitgaaf. Amsterdam, H. de Hoogh, 1858.

1852.* „Bloemenkrans voor de jeugd, gevlochten door Johann a,
met bijdragen van H eij e, H o fd ij k, Ten Kate, W ij s-
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man en Van Z e g g el e n." Amsterdam, M. Westerman
& Zoon, 1852, 8°.
1853. „De eischen des tijds aan het Protestantismus". Rotterdam, Van der Meer & Verbruggen, 1853, gr. 8°.
1853. „De engel des verderfs. Eene tijdpreek." Middelburg,
J. K. de Regt. 1853, gr. 8°.
1853. „Lier en harp, Poezy." Middelburg, Van Benthem &
Jutting, 1853, post 8°.
1853. „Luther's harp. Drie en twintig uitgelezen liederen nagezongen." Arnhem, J. W. Swaan. 1853, post 8°.
1853.* „De Christelijke Zondagsbode. Huisboek voor alle standen." Onder redactie van J. J. L. ten Kate en
J. H. Gerlach. Middelburg, J. C. & W. Altorffer,
1853-54, roy. 8°.
1853.*„Korenbloemen. Verhalen voor de Jeugd in proza en
poezy van C. S. Adama van Scheltema, S. J. van
den Bergh, A. Ising, J. J. L. ten Kate, C. Leendertz, W. J. van Zegg el en." Amsterdam, D. Werleman, 1853, gr. 12°.
Tweede druk, aldaar bij denzelfde, 1861, kl. 4°.

1854. „J. P. Lange's Nieuwe Christen-harptoonen, nagezongen
door J. J. L. ten Kate." Arnhem. J. W. Swaan, 1854,
kl. 8°. — Zie 1847.
Tweede druk. Sneek, J. J. Wiarda, 1876, kl. 8°.

1854.*„Zomerbloempjes. Proza en poezy door J. J. L. ten
Kate, P. J. V. Dusseau, C. S. Adama van Scheltema, W. F. Barbiers en E. Gerdes." Amsterdam,
Allart & Van der Made, 1854, kl. 8°.
1854.*„Herfsttuiltjes. Proza en Poezy door J. J. L. ten Kate,
P. J. V. Dusseau, E. Gerdes, C. Leendertz en
G. H. S es b r u g g e r." Amsterdam, Allart & Van der
Made, 1854, kl. 8°.
1854.*„Steenen voor het Huisaltaar," Stichtelijke poezy van
S. J. van den Bergh, A. P. van Groningen, J. P.
Hasebroek, B. Ph. de Kanter, J. J. L. ten Kate en
anderen. Amsterdam, Allart & Van der Made, 1854, 8°.
1856. „Christus ons leven. Overdenkingen, liederen en gebeden."
Arnhem, J. W. Swaan. 1856, le jaargang, gr. 8°.
1856. „Dood en leven. Een leerdicht in drie zangen." Kampen,
S. van Velzen Jr., 1856, kl. 8°.
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1856. „Eene belooning. Kindergedichtjes, (oorspronkelijk en
vertaald), Amsterdam, W. H. Kirberger, 1856, 12°. met
platen.
Achtereenvolgens zes drukken tot 1868, aldaar bij denzelfde.

1856. „T or q u a t o T a s s o. Jeruzalem verlost. Heldendicht. Vertaald door J. J. L. ten Kate." Haarlem, A. C. Kruseman, 1856, post 8°.
1856.* „Uit de kinderwereld, verhalen en versjes van S. J. v an
den Bergh, J. J. A. Goeverneur, A. Ising, J. J. L.
ten Kate, A. Winkler Prins, C. S. Adama van
Scheltema, H. Ilpsema Vinckers en anderen."
Sneek, Van Druten & Bleeker, 1856, kl. 8°.
1856.* „Een offer der liefde. Drietal leerredenen van J. J. L. t. K.,
B. J. H. Ta a ts en F. C. van den Ham." — (Uitgegeven met een weldadig doel.) Utrecht, Kemink & Zn., 1865,
gr. 8°.
1857. „R. R. M'C h eyne, Liedëren Sions, vertaald door J. J. L.
t. K." Arnhem. J. W. Swaan, 1857, 32°.
1857. „Italic, Reisherinneringen." Arnhem, J. W. Swaan, 1857,
royaal 8°. met platen.
1857. „Willem Tell. Dramatisch Fragment." Amsterdam. P. M.
van der Made, 1857, kl. 8°.
1857. „Bloemen uit den vreemde. Keur van Hoogduitsche
Poezy, verzameld en overgeplant door J. J. L. ten K a t e."
Amsterdam, P. M. van der Made, 1857, post 8°.
Twee dergelijke verzamelingen uit de Fransche en Engelsche poezie
kwamen in de jaren 1858 en 1859 bij denzelfden uitgever in het licht.

1857*. „Vergeet mij niet. Muzen-Almanak voor 1857, 1858, 1859
en 186o, onder redactie van J. J. L. ten Ka te." Amsterdam, J. H. Laarman, kl. 8°. met staalgravuren.
1858*. „Tien bladzijden uit de geschiedenis van Neerlands roem
en grootheid." Haarlem, J. J. van Brederode, 1858-1862.
gr. 4°. met staalplaten.
In deze verzameling komt Ten Kate's vermaard gedicht : „De
Watergeuzen" voor. Da Costa had zijn genialen zwanenzang : „De
slag bij Nieuwpoort" voor dit prachtwerk bestemd — als boven
gebleken is.

1859. „Stichtelijk huisboek. Dichterlijke bladen." Deventer, A. ter
Gunne, 1859, gr. 8°.
Tweede, veel vermeerderde en verbeterde druk. Leiden, A. W.
Sijthoff, 1866.
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Derde, veel vermeerderde en verbeterde druk. Leiden, A. W. Sijthoff, 1876.
Vierde, veel vermeerderde en verbeterde druk. Leiden, A. Ai
Sijthoff, 1888, 8°.

1859.* „Hertha. Losse bladen uit het groote boek van Geschiedenis, Natuur en Kunst. Verzameld door J. J. L. t e n
Kate, met 4o staalgravuren en bijdragen van L. R. B e ijn e n, A. Boxma n, J. H. Gerlach en anderen." Rotterdam, H. Nijgh. 1859, 4°.
1859.* Bijbelsche vrouwen, Dichterlijk album. Vrouwen des
Ouden en Nieuwen Verbonds." Haarlem, A. C. Kruseman,
2 din. gr. 4°.
In dit album schreef Ten K a t e: ,,De moeder der zeven zonen" en
„Maria van Bethanie."

1859. „Bragiaantjes en ander kleingoed. Door een beunhaas in
bijschriften." Schiedam, H. A. M. Roelants. 1859, kl. 8°.
186o, „Kunst en Harmonie. Noord- en Zuid-Nederlandsche poezie
van vrouwe Courtmans—Berchmans, J. C. Altorffer, Jan van Beers, S.J.vandenBergh,J.M.Dautzenberg, Didymus, C. J. Hansen, W. J. Hofdijk,
J. J. L. ten Kate, J. Nolet de Brauwere vanSteelant, C. Verhuist, Th. J. Werndly en W. J. van
Z eg gele n." Utrecht, C. van der Post Jun., 186o, gr. 4°.
186o. Afscheidsrede, gehouden to Middelburg, Maandagavond,
9 April 1860." Middelburg, J. C. & W. Altorffer, 186o, 8°.
186o. „De zending des evangeliedienaars eene voortzetting van
de zending des Heeren. Leerrede bij de aanvaarding der
evangeliebediening in de Nederl. Herv. Gem. van Amsterdam, 18 April 186o, in de Nieuwe Kerk aldaar." Arnhem,
J. W. Swaan, 186o, gr. 8°.
i86o. „Italie. Nieuwe bladen uit het dagboek der reisherinneringen." Arnhem, J. W. Swaan, 1860-62, royaal 8°.
Vervolg, aldaar bij denzelfde 1860-62, royaal 8°.

186o. „Onze kinderen in den Hemel. Troostwoorden voor treurende ouders. Verzameld door J. J. L. t en Kat e." Leeuwarden, G. T. N. Suringar, 186o, post 8°,
Tweede druk, aldaar, H. Suringar, 1875, gr. 8°.

186o. Panpoeticon. Bloemlezing uit de werken der voornaamste Europeesche dichters in Nederduitsche verzen overgebracht." Haarlem. A. C. Kruseman, zonder jaartal,
gr. 80.
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186o. „Bijbelsch prentenboek voor de jeugd, met dichterlijke
bijschriften." Arnhem, J. W. Swaan, 186o, kl. 4°.
186i. „De Middelaar Gods en der menschen. Tafereelen uit
Jezus' leven en werk op aarde." Amsterdam, Gebr. Kraay,
1861-62, roy. 8°.
Nieuwe titel-uitgaaf, Utrecht, J. J. IL Kemmer, 1868, roy. 8°.

1861. „Dichtwerken." Leiden, A. W. Sijthoff. (Compleete uitgaaf
tot 1866.)
1-3 deel. 1861-1862, post 8°.
4-8 „ 1863-1866, ,,
Nieuwe, goedkoope uitgaaf, aldaar bij denzelfde, 1867, post 8°.

1861. „Langs den Rhijn. Een reisboeksken." Leiden. A. W. Sijthoff, 1861, gr. 8°., met 7 staalplaten.
1861. Vliegende blades. Verstrooide proza-stukjes." Amsterdam, P. M. van der Made, 1861, p. 8°.
1861. Wij zullen elkander wederzien. Woorden des levens bij
den dood onzer dierbaren." Amsterdam, D. B. Centen,
1861, post 8°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1864.
Derd
1867.
77
,,
,7
71
Vierd
1873.
11
,,
71
/I
„
„
Vijfde
1887.
,,
"

1861.* „Esaias T e g n ê r' s Frithiofs saga. Uit het Zweedsch
vertaald door wijlen P. L. F. C. v on E i c h s to r ff.
Nieuwe uitgave, herzien door J. J. L. ten K ate." Haarlem,
A. C. Kruseman, 1861, post 8°.
Tweede druk. Amsterdam, G. L. Funke, 1876, post 8°.
Prachtuitgaaf. Rotterdam, Maatschappij Elsevier, 1882, gr. V.

1862. „Bilderdijk en Da Costa. Eene studie." Amsterdam, D. B.
Centen, 1862, post 8°.
Goedkoope uitgaaf, aldaar bij denzelfde, 1868, post 8°.

1862. Panpoeticon. Nieuwe bundel. Vertaalde en oorspronkelijke
gedichten." Leiden, A. W. Sijthoff, 1862, gr. 8°.
Zie op 1860.

1862. „A. Boxm an, Dichterlijke nalatenschap. Uitgegeven door
J. J. L. t. K., met een Levensbericht van A. B. door
J. W. Elink Sterk en het portret des dichters." Middelburg, J. C. en W. Altorffer, 1862, post 8°.
1862. A. v on Chamis so, Vrouwenliefde en vrouwenleven.
Gedichten vertaald uit het Hoogduitsch door J. J. L. t.
K. met vier photographieen, naar teekeningen van J. C. d' A rnaud G e r k en s." Amsterdam, J. C. Loman Jun. gr. 4°.
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1863. „Stemmen des vredes. Nieuwe leerredenen." Amsterdam,
D. B. Centen, 1863, gr. 8°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1868, post 8°.

1863. „Uit den flood verlost. Feestrede, i5 November 1863."
Amsterdam, H. de Hoogh, 1863, gr. 8°.
1863.* „Feestzangen bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan
onzer onafhankelijkheid, door S. J. van den Bergh,
L. van den Broek en J. J. L. ten Kate." Rotterdam,
P. C. Hoog en W. L. Stoeller, 1863, gr. 8°.
1864. „Het credo in de Psalmen en de profeet Jesaia in betrekking tot de natuur, zijn yolk en den Messias. Drie
voorlezingen." Amsterdam, H. HOveker, 5864, post 8°.

, 864. „Wilt gij gezond worden ? Woorden van troost en bestuur in de Ziekenkamer." Amsterdam, D. B. Centen,
1864, post 8°.
1864.* „Heliotropen. Gedachten en Gedichten van E. Lau ri 1lard, S. J. van den Bergh, J. P. Hasebroek,
A. van der Hoop Jun.'s zoon, J. J. L. ten Kate en
J. M. E. Derck s en." Leiden, P. Engels, 1864, kl. 4°.
1864. „Esai a s Tegn êr, Eene eerste Avondmaalsviering. Christelijke idylle. Uit het Zweedsch door J. J. L. t. K. Afzonderlijke uitgaaf bestemd tot een Pinkstergeschenk." Leiden,
A. W. Sijthoff, 1864, gr. 8°.
1865. „Het boek Job. In Nederduitschen dichtvorm overgebracht." Leiden, A. W. Sijthoff, 1865, roy. 8°.
Tweede druk, onder den titel : „De Jobeide," aldaar, bij denzelfde,
1869, post 8°.
Van dit werk verscheen eene Duitsche vertaling, door Dr. F. W.
S. Schwarz, Domprediker to Berlijn, Bremen, 1868.

1865. „Op 's levens tweesprong. Woorden van raadgeving en
bestuur aan jongelieden bij hunne intrede in de wereld."
Amsterdam, D. B. Centen, 1865, post 8°.
Tweede druk, Aldaar, 1871, 8'.
Derde druk, Aldaar, 1884, 8°.
Vierde druk, Aldaar, 1894, 8°.

1865. „Toespraak, ter gelegenheid van de vijftigste verjaring
van den slag van Waterloo." Amsterdam, D. B. Centen,
1865, gr. 8°.
1866. „De Schepping. Een gedicht," Utrecht, Kemink & Zoon,
. , roy. 8°. met gegraveerd portret.
186 6
Tweede druk, Aldaar, 1867.
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Derde druk, Aldaar, 1869, post formaat.
Nieuwe uitgaaf, Aldaar, 1895, gr. 8°.
Vijfde druk, Aldaar 1900, 8°.
Het vijfde Scheppingslied : „De vogelen," werd door den componist
Richard Hol (Opus 79), bewerkt voor sopraan en altstemmen met
klavierbegeleiding. Groningen, P. Noordhoff en M. Smit, 1878, 4°.
Van „De Schepping" verscheen eene Duitsche vertaling door J. K o pp e lman n, Evangelisch predikant to Schuttorff (bij Osnabruck) met
inleiding van Karl Gerok 1881; eene Zweedsche van Dr. J. J.
Björklan d, Goteborg, 1880-1883 ; en eene Engelsch-Amerikaansche
„T he Creation, Translated by Rev.D. van de Pel t," New-York, 1888.

1866. „Schemeravonden. Verspreide en nieuwe gedichten."
Arnhem, J. W. & F. C. Swaan, 1866, 12°.
1866. „S chillers Maria Stuart. Het Hoogduitsch metrisch gevolgd. Zutfen, P. B. Plantenga, 1866, post 8°.
1866. „Elizabeth Sewell, Moeders laatste woorden. Een berijmd verhaal voor Kinderen." Uit het Engelsch. Amsterdam, W. H. Kirberger. 1866, 12°.
Tweede druk, aldaar bij denzelfde, 1867.
Derde druk, Utrecht, J. H. van Peursem, 1887, post 8°.

1867. „Eigen haard. Gulden woorden voor al de leden van het
huisgezin." Amsterdam, D. B. Centen. 1867, post 8°.
Tweede druk, aldaar bij denzelfde, 1872.

1868. „Bijbelsch alphabet." Amsterdam, K. H. Schadd, 1868,
twee deeltjes. 4°., met zes platen.
1868. „Geschiedenis van Jozef." Amsterdam, K. H. Schadd,
t868, 4°., met zes platen.
1868. „Geschiedenis van Mozes." Amsterdam, K. H. Schadd,
1868, 4°., met zes platen.
1868. „Moeders en Kinderen." Een boek voor vrouwen." Amsterdam, D. B. Centen, 1868, post 8°.
1868. „A n d e r s en's Sprookjes en verhalen in dichtmaat naverteld. Eerste volledige uitgaaf, met het photographisch
afbeeldsel van Andersen." Leiden, A. W. Sijthoff,
1868, post 8°.
1868. „La Font aine's fabelen." Geillustreerd, met platen en
vignetten van G us t a v e D o r d." Amsterdam. Gebroeders
Binger, 1868-1871, folio.
Nieuwe uitgave, Amsterdam. Uitgevers-Maatschappij Elsevier 1889, 4°.

1868. „Karel XV. Koning van Zweden en Noorwegen, kleine
gedichten. trit het Zweedsch." Leiden, A. W. Sijthoff,
1866, 12°.
Premie bij „De Kunstkronijk," jaargang 1867.
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1868. „Nieuwe belooning. Kindergedichtjes naar aanleiding
van het boek der Spreuken." Amsterdam, W. H. Kirberger, 1868, kl. 8°.
1868.* „Gave der Liefde, ten voordeele van het fonds voor
weduwen van protestantsche godsdienstonderwijzers in
Nederland, door J. P. Hase b r o e k, J. F. B l a a u w, J. J.
L. ten Kate, K. F. Ternooy Apêl. E. Laurillard,
B. J. Adriani, P. H. HugenholtzJr., W. Franken Az.,
W. T h. van G r i et h u y z en en anderen. Amsterdam,
Gebr. Ebert, 1868, post 8°.
1868.* „Kunst en Poezij. Gedichten van J. C. Alto r ffer, N. Beets
en zes andere dichters, waaronder J. J. L. ten Ka t e."
Utrecht, C. van der Post Jun., 1868, g r. 4°.
1868. „O eh l en s chlager 's Correggio (naar het Deensch) door
J. J. L. ten Kate." Leeuwarden, G. T. N. Suringar,
1868, post 8°.
1869. „De Kerkhervorming herdacht." (Gedicht.) Amsterdam,
D. B. Centen, 1869, postformaat.
1869. „De planeten. Een gedicht." 's-Hage, Leiden, Arnhem,
Martinus Nijhoff, A. W. Sijthoff en D. A. Thieme, 1869,
roy. 8°. met eene plaat in staalgravure.
1869. „A 1 fr e d de Vign y, De Zondvloed. (Naar het Fransch)
door J. J. L. ten Ka t e." Amsterdam, Gebr. Kraay,
1869, roy. 8°.
1870. „De liefde tot Jezus, de kracht, de vreugd, de hoop der
zijnen. Feestrede ter gedachtenisviering van de vervulde
25-jarige evangeliebediening, gehouden to Amsterdam in
de Nieuwe Kerk, Zondag 8 Mei 1870." Amsterdam,
D. B. Centen, 1870, gr. 8°.
1870. „De mensch in den strijd des levens. Woorden van raad
en bestuur." Amsterdam, Jan Leendertz, 187o, postformaat.
Tweede druk, Amsterdam. D. B. Centen 1890, 8°.

1870. „Het roode zwaard, het roode kruis. Zang des tijds."
Amsterdam, D. B. Centen, 187 0, 4°.
187o. „C es a r M al a n, De harpe Sions. Een honderdtal liederen voor den huiselijken kring." Vrij bewerkt door
J. J. L. ten Kate. Amsterdam, H. de Hoogh & Co.,
1870, postform.
Tweede druk, Utrecht, Kemink & Zn. 1888, 8°.
Derde druk, Aldaar 1898, 8°.
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187o. „Nieuwe Photographieen met dichterlijke bijschriften."
Amsterdam, A. de Jager, 187o, kl. 8°.
1871. „Aan Parijs. Zang des tijds." Amsterdam, D. B. Centen,
18 7 1 , 4°.
1871. „De Jaargetijden." Groningen, J. B. Wolters, 1871, gr. 4°.,
met vier chromolith. platen.
Tweede herz. druk, 's-Rage, Joh. Ykema, 1876, post 8°.

1871. „La grande nation. Zang des tijds." Amsterdam, G. L.
Funke, 187 [, gr. 8°.
1871.* „Neerlands nieuwe kunst. Oorspronkelijke gedichten van
N. Beets, J. P. Hasebroek, J. J. L. ten Kate en
E. Lau rill a r d." Amsterdam, Jan Leendertz, 187I, 4°.
1872. „De Psalmen." Amsterdam. D. B. Centen, 1872-1874,
roy. 8°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1879, post 8°.
Derde druk. aid., bij denz. 1886, post 8°.

1872. „I April 1872." Amsterdam, D. B. Centen, 1872, kl. 8°.
1872. „Esaia Tegnêr, als godgeleerde en dichter. Uitgegeven
door de Vereeniging ter bevordering van Christelijke
lektuur." Amsterdam, HOveker & Zn., 1872, post 8°.
1872. „Natuur en historie. Bloemlezing uit Edgard Q u i n e t's
„La Creation." Amsterdam, C. F. Stemler, 1872, post 8°.
1872.* „Dichterlijk album voor Neerlands meisjes en vrouwen."
Deventer, H. J. ter Gunne, 1872, post 8°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1878, post 8°.

1873. „Christendom en poezie." Amsterdam, H. de Hoogh & Co.,
1873, post 8°.
1873. „De ballade van lady Ouncebell en lord Lievelijn." Rotterdam, P. C. Hoog, 's-Hage, M. M. Couvee, 1873,
langw. 4°. met 6 platen.
1873. „De historie van Aschepoetster en de glazen muiltjes."
Rotterdam, P. C. Hoog en 's-Rage, M. M. Couvee, 1873,
langw. 4°., met zes platen.
1873. „De Shah van Perzie in Europa. Zang des tijds." Amsterdam, H. de Hoogh & Co., 1873, roy. 4°., met eene
gravure.
1?73.* „Voor visschers gevangen. Nieuwe bundel proza en
poezie (van twintig bekende schrijvers, waaronder J. J. L.
t. K.)" Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1873, post 8°.
1874. „Eunoe. Verspreide en nieuwe gedichten." Leiden, A. W.
Sijthoff, 1874, post 8°.
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1874.* „Godsdienstig album. Bloemlezing van stichtelijke poezie."
Deventer, H. J. ter Gunne, 1874, post 8°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1878, post 8°.
„ Arnhem, J. Rinkes, 1882, kl. 8°.
Derde

1874. „Poezy. Bloemlezing uit de komplete werken." Leiden,
A. W. Sijthoff, 1874, post 8°. met portret, 4 deelen.
1875. „De profetie van Nahum." Amsterdam, A. van Oosterzee,
1875, post 8°.
1875. „De boom des levens, in de schrift, in de kerk, in de
kunst. Bewerkt naar eene uitvoerige monographie van
F. Piper." Amsterdam, A. van Oosterzee, 1875, post 8°.
1875. „Uit den vreemde. Bloemlezing uit de vertaalde poezy
der komplete dichtwerken." 2 deelen. Leiden, A. W. Sijthoff, 1875, post 8°.
1875. „Ira D. Sankey's gewijde zangen en solo's, gezongen
bij evangelische samenkomsten. Met behoud der oorspronkelijke melodieen, vertaald (uit het Engelsch) door J. J. L.
ten Kate." Amsterdam, J. H. Kruyt, 1875, roy. 8°.,
met muziek.
1875. „Dichterlijke scheurkalender voor 1875-1876." Rotterdam
P. C. Hoog.
Voortgezet in 1877 tot 1892, (Amst., D. B. Centen).

1876. „Bij brood en beker. Stemmen des Avondmaals." Amsterdam, D. B. Centen, 1876, post 8°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1880, post 8°.

1876. „Een handvol dichtbloemen. Verspreide en nieuwe." Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1876, kl. 8°.
1876. „Immortellen, op het graf onzer dierbaren ten krans gevlochten." Amsterdam, W. H. Kirberger, 1876, 24°.
1876. „De Hel van Da n t e Alighi e r i. In de dichtmaat van het
oorspronkelijke vertaald door J. J. L. ten Kate." Met
platen van D o r d. Leiden A. W. Sijthoff, 1876, folio.
1876.* De laatste week van 't jaar. Proza en poezie verzameld
door J. J. L. ten K a t e." Amsterdam, HOveker & Zoon,
1876, post 8°.
1877. „In memoriam. Een lied bij den dood van Neérland's
Koningin. Op muziek gebracht voor de kinderen van
Netrland's yolk door J. J. van Kri ek e n." Amsterdam,
B. J. Grevers, 1877, 4°.
1877.* „Het boek der gedachtenis voor elken dag des jaars."
Haarlem, Erven F. Bohn, 1877, kl. 8°.
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Tweede druk, aldaar, bij dezelfden, 1882, 24°.

1877. „Van de krib tot de kroon. Evangeliebladen in proza en
poezy." Amsterdam, D. B. Centen. 1877, post 8°.
1877. „Felix Meritis. Verslag van de feestviering bij gelegenheid
van het honderdjarig bestaan op 1 Nov. 1877." Amsterdom, zonder jaartal of naam van den uitgever.
In dit verslag komt de tekst voor van Ten K ate' s feestcantate.

1877. „Een lied van dank. Opgedragen aan Henry Havard."
Amsterdam, L. van Bakkenes & Co. 18 77, 4°.
1878. „G o et h e 's Faust. (Eerste deel.) Vertaald door T. J. L,
ten Kate. Met 14 photographieen naar A. Kreling vervaardigd door Fried. Bruckmann te Munchen." Leiden,
A. W. Sijthoff, 1878, 4°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1881, kl. 8°.
Derde druk, miniatuur-druk, bij denzelfde, 1881, 32°. Groot 30
bij 40 centimeter. Uitgegeven ter gelegenheid der Tentoonstelling van
Hulpmiddelen voor den Boekhandel te Amsterdam, 1881.
Vierde druk. Met 14 photographieen aldaar, bij denzelfde, 1891, 4°.
Nieuwe uitgave. Met 8 platen, aldaar, bij denzelfde, 1901, 16°.

1878. „Kunst en leven. Naar orgineele cartons". (12 photographieen). Amsterdam, Jan Leendertz, 1878, 4°.
1879.. „De hoogste blijdschap. Toespraak bij het bezoek van
den Koning en de Koningin in de hoofdstad. Zondag
27 April, 1879." Amsterdam, D. B. Centen, 1879, post 8°.
1879. „Een zomerkrans. Album voor poezy en kunst. Geillustreerd door 125 houtsneeplaten." Nijmegen, Blomhert &
Timmerman, 1879, 4°.
1879. „Godsdienstige poezy. Volledige uitgave." Leiden, A. W.
Sijthoff, x 879-80, roy. 8°.
1879. „In Memoriam. Bij den dood van Prins Hendrik der
Nederlanden." Amsterdam, D. B. Centen, 1879, roy. 8°.
1879. „S chiller 's lied van de klok, door J. J. L. ten Kate."
Leiden, A. W. Sijthoff, 1879, kl. 8°. met platen.
1880. „Dicht bij het Vaderhuis. Lektuur aan den avond des
levens." Amsterdam, D. B. Centen, 188o, post 8°.
Nieuwe druk. Aldaar 1892, 8°.

1880. „L an g e 's Van den Olijf berg. Laatste Christenharptonen ;
nagezongen door J. J. L. ten Kate." Arnhem, J. W. en
C. F. Swaan. x 88o, kl. 8°.
1880. „M ilton 's Paradijs verloren. Heldendicht in 12 zangen
in Nederduitsche verzen overgebracht door J. J. L. t e n
K a t e." Leiden, A. W. Sijthoff, 187o, kl. 8°.
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Nieuwe uitgave. Met 28 platen van G. Dore, Leiden, A. W. Sijthoff 1889, 4°.

1880. „Kunstschatten uit het Museum van Dresden. Photolithographieen naar de meest beroemde schilderijen uit dit
kabinet. Met dichterlijke bijschriften van J. J. L. ten
K a t e." Amsterdam, M. Henriquez de Castro, 188o-81
folio.
1881. „Mozaiek. Sneldichtjes." Amsterdam, D. B. Centen,
1881, 16°.
Tweede druk, ald., bij Benz. 1883, 16°.

1881. „Victor Hug o's Lyrische poezie. Verzameld en vertolkt door J. J. L. ten K a t e." Premie tot het Nieuws
van den Dag. Amsterdam, G. L. Funke, 1881, post 8°.
(Niet in den handel).
1882.* „De vrouw in 't Neérlandsch lied. Keur van zangen."
Haarlem, Erven F. Bohn, 1882, post 8°.
1882. „In memoriam. Uitgesproken bij 't graf van J. J. van
Oosterzee to Utrecht, 3 Augustus 1882." Amsterdam, D.
B. Centen, 1882, gr. 8°.
1882. „Na arbeid en strijd. Lektuur op den eersten dag der
week." Amsterdam, D. B. Centen, 1882, post 8°.
1883. „Sticht elkander ! Overdenkingen voor iederen dag des
jaars." Amsterdam, D. B. Centen, 1883, roy. 8°.
1883. „Huwelijks-album." 's-Hage, M. M. Couvee, 1883, roy. 8°.
1883. Voor hart en leven. Verspreide en nieuwe gedichten.
Leiden, A. W. Sijthoff 1883, 8°.
1883.* „Henri Wadsworth Longfellow, Litterarisch-biographische
studie door A. B e c h g e r, met tal van L on g fell ow's
gedichten, vert. door J. J. L. ten Kate." Culemborg,
Blom & Olivierse, 1883, roy. 8°.
1884. „In memoriam. 1584-10 Juli 1884. Zang des tijds." Amsterdam, D. B. Centen, 1884, roy. 8°.
1884. „Palmbladen en dichtbloemen." Amsterdam, D. B. Centen,
1884, post 8°.
1884. „Bernard Zweer s, Psalm IN.." „De Kosmos," Gedicht
van J. J. L. ten Kate. Voor gemengd koor met orkest
(klavier uittreksel) Amst. De algemeene muziekhandel,
1884, imp. 8°.
1885. „De Nieuwe Kerk van Amsterdam. Een gedicht. Met een
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ets van P. J. A r en d ze n." Amst. D. B. Centen, 1885, roy. 8°.
Tweede druk, Aldaar 1889, post 8°.

1886. „In Memoriam. Uitgesproken to Amsterdam bij het
graf van den veelgeliefden herder en leeraar J. C. van
Marken, op Woensdag 14 April 1886." Amst. D. B
Centen. 1886, gr. 8°.
1886. Mozaiek. Nieuw Verjaardagsalbum. Amst. I). B. Centen
1886, 16°.
1887. „Elck wat wils. Dicht en ondicht. Sprokkelingen."
Amst. D. B. Centen 1887, post 8°.
1887. „Gefflustreerde Nieuwjaarsbriefkaarten, in 25 soorten."
Leiden, T. J. Kousbroek 1887.
1887*. „Bloemengefluister, kleine gedichten door D. D o r b e c k,
enz. (met een gedicht van J. J. L. ten K a t e"). Amst,
Jacques Dusseau, 1887, kl. 8°.
1889. „Mozaiek. Nog eens een nieuw verjaardagsalbum." Amsterdam, D. B. Centen 1889, 16'.
Tweede druk, Aldaar 1894, 8°.

1889. „Feest-cantate bij gelegenheid der viering van het 4ojarig
Koningschap van Z. M. Koning Willem III. 12 Mei 1889."
Utrecht, J. G. v. Terveen & Zoon 1889, 8°.
189o-91. „Gedichten door den Schrijver kort voor zijn dood
opnieuw herzien." Leiden, A. W. Sijthofi 189o-9r. 12 dl. 8°.
I. Verhalen en vertellingen.- II. Zangen des tijds.- III. Gewijde
poezie.- IV. Bijbel-poezie.- V. Dramatische poezie.- VI. Voor hart,
huis en leven.- VII. NIengelpoezie.- VIII. lit den vreemde.IX. Dramatische poezie.- X. Lyrische poezie. De planeten. De Jobelde.XI. Milton's Verloren Paradijs.- XII. Dante, De Hel.-

I 89o. „Altijd aan u! Lied met pianobegeleiding van C. F.
Lebr et." Dordrecht, J. P. Revers 189o, 4°.
189o. „Twee liederen op muziek gezet door A. W. P. Ha n a n.
Vergeet mij niet. Gedicht van P. F l a u g e r g u e s vert. door
J. J. L. ten K a t e. Frahlingszeit. Gedicht van M i r z a
Schaffy." Utrecht, J. de Kruyff 189o, 4°.
1890. „Verbondslied. Muziek van C. A. Bou man." Dordrecht,
Koebrugge en de Leeuw, 189o, 4°.
1891. „Herinnerings-Kalender voor 1891." Amsterdam D. B. Centen. 1891.
1893. „Het boek der gedachtenis voor elken dag des jaars." Haarlem, Erven F. Bohn 1893, 12°.
1893. „Ons Gethsemane. Lied met begeleiding van orgel of piano

WERKEN VAN JAN JACOB LODEWIJK TEN KATE.

465

door A. Pompe r." Amsterdam. F. W. Egeling 18 93, 4°1896. „Psalm VIII. Voor Gemengd Koor en sopraan-solo met
piano-begeleiding van A. L ij s en." Middelburg, F. B. den
Boer 1896, 4°-

VERTALINGEN IN PROZA VAN J. J. L. TEN KATE.
1856. „C. C 1 eij n man. God mijn alles. Stichtelijk huisboek
voor beschaafde Christenen." Naar het Hoogduitsch.
(Met medewerking van C. G. S 1 o t e m a k e r.) Amsterdam,
H.. J. van Kesteren, 1856. Nieuwe uitgaaf, 1858, kl. 8°.
1856. „L avat er ' s Brieven over den staat der ziel na den
dood. Naar het Hoogduitsch." 's-Gravenhage, W. P. van
Stockum, 1856, post 8'.
1859. „C. Malan 's De ware vriend der jeugd. Christelijke
vertellingen. Naar het Fransch." Haarlem, J. J. van Brederode, 1858-1859, post 8°.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1880.

1862. „E. Young. Nachtgedachten. Gevolgd naar het Engelsch door A. C. S c h e n k. 2e druk, onder toezicht van
J. J. L. t. K." Haarlem, A. C. Kruseman, 1862, 2 dln.,
post 8°.
1867. „Sinai en Golgotha. Reis in het Oosten van F. A.
Strauss. Naar den 8sten druk uit het Hoogduitsch."
Arnhem, J. Voltelen, 1867, 8°.
1882. „M orits Petri's Shakspere ingeleid in den Christelij ken kring. Bewerkt door J. J. L. ten Kate." Arnhem,
J. W. & C. F. Swaan, 1882, post 8°.

BIJ DE VOLGENDE WERKEN SCHREEF
J. J. L. TEN KATE EEN VOORBERICHT :
185o. „Voorrede" bij „John S. C. Abbott, De Moeder in den
huiselijken kring. Naar het Engelsch." Amsterdam, Gebr.
Willems, 1850, post 8°.

466

WERKEN VAN JAN JACOB LODEWIJK TEN KATE.

1852. „Voorrede" bij „B. A. Newmann Hal 1, De Christen
zegevierende over den dood." Amsterdam, W. H. Kirberger,
1852, 12°.
1855. „Voorbericht" bij „J. F. Br o u w e n a a r s. Dichterlijke Nalatenschap." Middelburg, Gebr. Abrahams, 1855, kl. 8°.
1856. „Voorwoord" bij „W. J. van Rav es t ey n, Ongeloof en
Liefde." Arnhem, J. W. Swaan, 1856, gr. 8°.
1856. „Voorbericht" bij „A. A. B on a r. Het Leven en de nagelaten geschriften van Robert Murray M'Cheyne, uit het
Engelsch vertaald." Arnhem, J. W. Swaan, 1856, 8°.
1859. „Woord vooraf' bij „M. P. Elter, geb. Wo e s't hove n.
Gedichten." Utrecht, C. van der Post Jun. 1859, post 8°.
I 86o. „Voorbericht" bij „L. H o fa c k e r s. Predikatien." Arnhem,
J. W. Swaan, 1860, gr. 8°.
1864. „Voorwoord" bij „A nna's Veldviooltjes, Gedichten."
Amsterdam, D. B. Centen, 1864, gr. 8°'.
1865. „Woord aan den Lezer" bij „E. de Pressen s6, Het
land van het Evangelie." Amsterdam, D. B. Centen,
1865, gr. 8°.
1870. „Aanbevelend voorwoord" bij „James Gardner, De
geloofsbelijdenissen der wereld, bewerkt door J. G. R.
V o s." Nieuwediep, J. C. de Buisonje, 2 din. 1870, imp. 8°.
1873. „Inleidend gedicht" bij „Bijbelsch Verjaardag-Album."
Zutfen, W. J. Thieme & Co., 1873, kl. 8°.
In 1879 verscheen de vijfde druk dezer uitgaaf.

1882. „Inleidend gedicht" bij „Het Vorstenhuis van OranjeNassau van de vroegste tijden tot heden, bewerkt door
A. A. Vorst er m an van 0 y en." Leiden en Utrecht,
1882, gr. 8°.
1884. „Uit de dichterlijke nalatenschap van J. J. van Ooste rz e e, uitgegeven door J. J. L. ten Kate." Amst. D. B.
Centen, 1884, roy. 8°.

BEHALVE DE REEDS HIERVOOR GENOEMI)E WERKEN
WERDEN NOG DE VOLGENDE GEDICHTEN VAN
J. J. L. TEN KATE VERTAALD:
1844. In het Fransch : „Wenschen" een gedicht door Bran d
E s ch au z ie r. Maastricht, 1844.
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1841. In het Fransch: „brie Gedichten. (De moeder der zeven
zonen. — Bruid-Weduwe. — De zendeling onder de Heidenen), door F. L. A. de Jag h er". Utrecht, 1846.
1857. In het Duitsch: „Drie preeken," door Dr. F. Mey ering h.
Elberfeld, 1857.
186o. In het Duitsch: „Zes liederen om op Steenbeek to zingen,"
door J. J. V our n ey. Ev. Ref. Pastor zu Baerl am Rhein,
186o.
1873. In het Zweedsch: „Verhandeling over de dichterlijke
schoonheid van het Mozaisch scheppingsverhaal," door
C. L. H. F or slind. Stockholm, 1873.
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