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Dit laatste deel der Fantasien, hetwelk als eene nalezing op de
geheele reeks te beschouwen is, bevat artikelen uit verschillende tijdperken van het leven van den schrijver, die door hem niet in de
serie waren opgenomen. Misschien zullen lezers die de loopbaan van
den auteur naauwkeurig volgden, in dezen bundel een paar stukken,
vroeger als dagbladartikelen door hen opgemerkt, niet terug vinden.
Zij werden weggelaten, ten einde iederen schijn van persoonlijke bedoeling te vermijden.
Parijs, Maart 1888.
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„Van waar toch" — met deze vraag besluit ongeveer Mr.
Da Costa zijne apologie van Bilderdijk als mensch en dichter 1 — „van waar én by den tijdgenoot , én by een later geslacht , immers tot op dit oogenblik , eene zoo algemeene miskenning van den man, gelijk wy hem uit zijne werken schetsten,
van zoo hooge dichterlijke gestalte , van zoo zelden geëvenaarde
gaven ?" En hij antwoordt : „Alles , ook het meest onregelmatige en vreemde , heeft zijne dieper liggende oorzaken , welke
op te delven eene taak is, voor de kennis én van den mensch
én van de kunst vol aanbelang en vol aantreklijkheid. Maar
ten aanzien van de vraag , die wy hier ons voorstellen , behoeven wy voorwaar zoo zeer diep niet te gaan. De miskenning
van Bilderdijks grootheid ligt eenvoudig in de vooroordeelen
zijner natie."
Dit antwoord dunkt ons , op zijn minst genomen , onvolledig ; en wij zullen niet in gebreke blijven opgaaf te doen
van de redenen waarom. Doch ook de vraag-zelve wenschten
wij eenigszins anders gesteld te zien. Door te gewagen van
Bilderdijks miskenning en deze als een feit op den voorgrond

I De mensch en de dichter Willem Bilderdijk. Bene bijdraye tot ae kennis
van zijn leven , karakter en schriften. — Haarlem , A. C. Kruseman , 1859.
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te plaatsen , wordt onzes inziens de kwestie ten onregte gepr aejudicieerd. Zal men toch regt hebben te stellen dat Bilderdijk te onzent is en wordt miskend, zoo moet vooraf als
eene uitgemaakte zaak kunnen aangemerkt worden dat Bilderdijks grootheid als mensch en dichter aan geen redelijken
twijfel onderhevig is. En wij voor ons zijn dienaangaande nog
geenszins met onszelven in het reine. Wij stelden de bewuste
vraag dus liever zoo : Vanwaar Bilderdijks impopulariteit ?
Hoe men toch denke over de regtmatigheid zijner aanspraken
op nationale vereering , dit staat vast en is boven alle onzekerheid verheven : Bilderdijk was en is hier te lande impopulair.
Ga slechts de lotgevallen na dier kostbare en lofwaardige
onderneming , die op Donderdag den lO den November jongstleden, den 100 sten verjaardag van Schillers geboorte, tot
een gelukkig einde werd gebragt. Vier jaren lang en daarboven heeft de heer Kruseman met voorbeeldigen ijver ons
vaderland overstroomd met afleveringen van Bilderdijks kompleete dichtwerken. Men spreekt van twee duizend drie honderd
inteekenaren op deze vijftien lijvige boekdeelen , te zamen ongeveer zeven duizend vijf honderd bladzijden , waarop driemaal
honderd duizend verzen. Niemand zal dus ontkennen dat de
kern onzer natie in den jorigsten tijd althans één oogenblik
ernstig gepoogd heeft Bilderdijk te waarderen , Bilderdijk te
wreken van die miskenning waarover men zoo dikwerf had
hooren klagen. Van die kern onzer natie mag getuigd worden hetgeen eenmaal de hoogste lofspraak was op eene der
edelste onder de vrouwen : Zij heeft gedaan wat zij konde.
En de uitslag , hoe is die geweest ? Van de drie en twintig
honderd inteekenaren hebben minstens twee duizend — wij
zouden er op durven zweeren — de vier en veertig laatste
afleveringen van Bilderdijks kompleete dichtwerken wrevelig
en zonder opensnijden in hunne boekenkast te slapen gezet,
regt overeind. En de eerste aflevering ? Zij lazen haar en
getuigden : Goed voor eens , maar nooit weder. En Nederland achtte zich bekocht , en de oogst was groot maar de
arbeiders weinigen , en wederom had de een eersen akker ge-
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mijnd , de ander eene vrouw getrouwd , de derde eene erfenis
gebeurd, maar niemand had moed noch lust om de verzen
van Bilderdijk te lezen. Er is ontveinzen noch bemantelen
aan: geen dichter hier te lande zoo impopulair als deze.
Vanwaar dit verschijnsel? Wij hoorden het antwoord van
Mr. Da Costa : de reden ligt en eenvoudig, in de vooroordeelen der natie. En zoodanig is de apologeet van de juistheid
dezer oplossing overtuigd , dat hij om haar te vinden het niet
eenmaal noodig keurt „zoo zeer diep te gaan". Ofschoon wij
dit antwoord niet kunnen • beamen, wij stellen het niettemin
op prijs. Het verraadt althans in Mr. Da Costa eene belangstelling die aan te velen in ons vaderland vreemd is, dan
dat wij haar niet bij iedere ontmoeting zouden waarderen : de
belangstelling in een verschijnsel zoo ongewoon als Bilderdijks
impopulariteit. Dat zulk een onmiskenbaar genie, eene door haar
lijden en hare tegenspoeden zoo poëtische persoonlijkheid , de
dichter van zoo menig onsterfelijk vers ; dat hij , nu dertig
jaren of daaromtrent na zijnen dood zijne kompleate dichtwerken
worden uitgegeven, nu derhalve alle persoonlijke antipathie geacht moet worden vergeten te zijn , ja volgens den gewonen
loop der dingen gerekend mag worden in haar tegenovergestelde
te zijn omgeslagen; dat hij door niemand gelezen wordt, dat hij
onbekend is, onbemind blijft — wij zouden ons niet mogen
beroemen eenig hart te hebben voor de nederlandsche litteratuur,
indien wij van dit feit akte verzuim den te nemen of het niet
eenigszins trachtten te verklaren. En al hadden wij aan
Mr. Da Costa's bijdrage tot de kennis van Bilderdijks leven en
karakter en schriften geene andere verpligting dan deze ééne,
de door haar geopende en als uitgelokte gelegenheid om tot
zulk eene verklaring te geraken, heeft en behoudt aanspraak
op onze erkentelijkheid.
Hoewel dan niet blind voor de betrekkelijke waarheid van
hetgeen Mr. Da Costa omtrent de vooroordeelen onzer natie
zegt , zijn wij er niettemin verre af deze oorzaak van Bilderdijks
ks impopulariteit op den voorgrond te plaatsen ; verre af
inzonderheid haar als éénige en allesomvattende verklaring
te laten gelden. Onzes inziens -ligt de schuld dier impopu-
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lariteit niet in de eerste plaats aan de natie , maar aan Bilderdijk-zelven ; aan de gebreken van diens poëzie, aan de gebreken ook van het karakter dat uit die poëzie ons toespreekt.
Bijna grenzeloos ijdel , hartstogtelijk zonder teederheid, scherp
maar grof, log en laborieus van humor , een onvermoeibaar
versifex , een bezinger van het onbezingbare , onkiesch, smakeloos , duister , onnaauwkeurig , breedsprakig, is het niet mogelijk dat Bilderdijk de dichter zij of worde naar het hart eener
natie als de onze. De poëzie van dezen „in alles singulieren
man" vertoont een mengsel van' boerschheid en genialiteit
zoo zonderling , dat hij evenveel kans heeft hier te lande
populair te worden als — wij noemen met opzet een bij uitstek heterogeen voorbeeld — de muze van Heinrich Heine.
Eenerzijds veel te verheven om door het gros onzer landgenooten in zijne somtijds arendshooge vlugt te worden gevolgd , en aan den anderen kant veel te veel Pay$an du Danube
dan dat hij den smaak der groote meerderheid van ons beschaafd publiek zou kunnen voldoen , zal Bilderdijk in zijn
geheel te onzent steeds een vreemdeling en bijwoner blijven.
Het éénige middel om de kortelings in hem als dichter opgewekte belangstelling levendig te houden , is dat zoodra mogelijk
eene bloemlezing uit zijne dichtwerken — twee of hoogstens
drie vlet al te lijvige boekdeelen — afzonderlijk worde uitgegeven. En zelfs dan nog zou het te bezien staan of wel aan
Bilderdijk eene ruime plaats in de sympathie van ons volk te
verzekeren zij.
Wij zijn niet onkundig van het betrekkelijk gewigt onzer
bezwaren tegen karakter en poëzie des zeldzamen mans. Althans ontbreekt ons de vrijmoedigheid het daareven ingebragte
gansch en al onbewezen te laten. Alles op eens te behandelen
zou niet aangaan. Ook kunnen wij ons niet aanstonds tot de
hoofdbron begeven. Voor'shands dus alleen over één of twee
punten. En wat onze aanhalingen betreft , voor ditmaal bepalen wij ons uitsluitend tot dezelfde fragmenten van Bilderdijks
poëzie die ook in Mr. Da Costa's bijdrage tot opheldering
worden aangevoerd. Best wapenen wij onszelven zoodoende
beide tegen wijdloopigheid en onbillijkheid.

BILDERllIJ K.
Wij noemden Bilderdijks humor laborieus en log. Lees het
versje De Wissel en oordeel:
„Op zicht betaal voor my, aan d'eersten dien ge ontmoet
„En hulp benoodigd ziet, al wat ge kunt voor goed :
„Het zal u jegens my in reekning valideeren."
Zie daar een Wisselbrief, u daaglijks voorgelegd !
Wat doet ge, ó Christenmensch? Gy laat hem p r o t e s t e e r e n?
S Vrees de strengheid dan van 't Hemelsch Wisselrecht.

Mr. Da Costa noemt dit stukje een „los vliegend blaadje,"
of ook wel „een los aanspraakloos versje ," gelijk er zich
menig ander in Bilderdijks Nieuwe Mengelingen , tusschen
statiger verzen in „bevallig en als ter verpozing schakeert."
Wij voor ons daarentegen merken niet alleen aanstonds op
dat de uitdrukking „iemand hulp benoodigd zien ," in den
tweeden regel , kreupel nederduitsch is en slordigheid van
dictie verraadt, maar meenen ook zoo zeker van onze zaak te
zijn wanneer wij dit versje gezocht en stijf noemen en het
betrekken tot de kategorie van den bastaardhumor. Laat
Luther , neen laat Spurgeon of een ander methodisten-prediker
dezelfde gedachte uitwerken , en gij zult iets tintelends bekomen , iets boeijends en pikants. Doch Bilderdijk , met zijn
ondichterlijk „zie daar" in den vierden , met zijn nog onbevalliger , ja in waarheid ploertig „o vrees" in den zesden regel,
is als humorist onmiddellijk het spoor van kunst en gratie
bijster. Het versje, gelijk het daar ligt, zou hoogstens kunnen
dienen als chassinet in het voorhuis van een verloofd bankier
of van een makelaar-bruidegom.
Omstreeks 1797 -- de dichterlijke balling leefde destijds in
Engeland — werd hem de raad gegeven zich als advokaat te
gaan nederzetten te Demerary. Blijkens hetgeen hij er zelf
van zegt in zijne Geboortsbestemming , lachte het denkbeeld hem
aanvankelijk toe , en wel om zijde oude voorliefde voor studie
en praktijk der repten; maar weldra gruwde hij er van:
Wat dan? — Mijn boezem hangt aan de oefening van mijn recht.
Naar Demerary heen, daar pleiten ! — wel gezegd !
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Een vriend geeft vrije reis. Nu gaan wy : 't is geklonken. —
Ja wel, ik meende 't zoo , en was van vreugde dronken.
Een andre morgenzon scheen voor my op te gaan.
Ik vaarde alreeds in hoop mijn eersten kring weêr aan.
Maar neen. Men zegt my toe , „daar is fortuin te maken ,
„In 't korte zijt gy rijk." Ik voel mijn beenders kraken,
Zoo schudden ze in mijn lijf van ijzing ! — Ik , fortuin !
Ach , dat rampzalig woord stak me eindloos in de kruin,
Dat me in één oogenblik van eerlijk rechtsgeleerde
Met al 't verachtelijkst schuim , tot éénen graad verneerde.
Neen , riep ik, naar geen land, dat m' om fortuin bezoekt :
Geen Christen zoekt fortuin, de Mammon is vervloekt. —
Naar Brunswijk ! zei de Prins .. .

Mr. Da Costa noemt deze schets „luimig en , als altijd,
karakteristiek." Op dit laatste bijvoegelijk naamwoord dingen
wij niets, af. Het gansche fragment is inderdaad karakteristiek;
inzonderheid deze regel:
I vaarde alreeds in hoop mijn eersten kring weêr aan.

Deze splitsing van „ik aanvaardde" in „ik vaarde aan" verraadt werkelijk voor een deel het karakteristieke van Bilderdijks meesterschap over de táal zoowel als van zijne versificatie. Hij staat voor niets ; in de gedachte zoo min als in
hare uitdrukking. „Een kring aanvaarden" geeft volgens hem
een goeden zin ; met name als er sprake is van een voormalig
advokaat , voornemens de regtspraktijk weder op te vatten.
Doch hoe is het met den humor in deze schets gesteld? Herinneren wij ons het liedje waarin Goeverneur, na zich beklaagd
te hebben dat hij slechts twee balladen en in het geheel geen
hekelwerk in voorraad bezit , aldus voortgaat :
Maar luimig goed ? -- Verbeeldt u , Heeren,
'k Laat Freija in een hoepelrok,
God Thor met pruik en wandelstok,
Langs 's Heeren straten patrouilleren.
Le dien des mers vertoont een visch;
Thiasse een hond met zeven koppen;
Iduna vent haar Weesper-moppen .. .
En 'k vraag of dat niet luimig is !
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Zoo zouden wij ook met billijke ironie wenschen te vragen
of het niet luimig is wanneer Bilderdijk zijne boenders kraken
en ze van ijzing voelt schudden in zijn lijf , louter omdat
iemand hem gezegd heeft dat er in Demerary — wat hij
zoo gemakkelijk had kunnen -vermijden — fortuin valt te
maken ; of wanneer hij , vreezende tot éénen graad te zullen
vernederd worden met al het verachtelijkst schuim — te
weten , met volgens tarief praktiserende advokaten -- dit
denkbeeld zich eindeloos in de kruin voelt steken ? Hier wedijvert , dunkt ons , de zouteloosheid van den uitval met de
pruikerigheid der inkleeding.
II
Men spreekt met afkeuring van de al te subjectieve poëzie
onzer dagen ; men verzoekt , en niet zonder regt , verschoond
te blijven van dien overvloed van persoonlijke mededeelingen
omtrent den zielstoestand, inzonderheid omtrent het zielelijden,
van zoo menigen dichter; men noemt dit met billijk verwijt
expectoratiën van ijdelheid en zelfbehagen. Doch zeldzaaam —
wij bezitten thans van hem acht honderd bladzijden gelegenheidsverzen , benevens vier honderd andere , onder den titel van
dichterlijke zelfbeschrijving — zeldzaam heeft een dichter in
dezelfde mate als Bilderdijk het publiek gedwongen kennis
te nemen van zijne persoonlijkheid , zijn uit- en inwendig
lijden , zijne levensgeschiedenis , ja tot van zijne maag en
ingewanden toe. Wat Mr. Da Costa dan ook meene te moeten
afdingen op het beschermend, maar in zijn beschermenden
toon genoegzaam doorschijnend getuigenis van Jeronimo de
Vries : „Met Bilderdijk had Bilderdijk niet zoo zeer op,"
vruchteloos schier zoeken wij naar de grenzen van Bilderdijks
inbeelding. Men schijnt destijds hier te lande , met name in
de dagen van Bilderdijks jongelingschap, vooral niet minder
dan daarna en thans, in de letterkundige wereld met deze
menschelijke zwakheid behebt te zijn geweest ; en Mr. Da Costa
deelt ons onwillens dienaangaande menige opmerkelijke bijzonderheid mede. Het zijn onder andere deze regels uit Van
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der Palms lofgedicht ter eere van Bilderdijks promotie tot
doctor in de regten :
Hoor lang dien dankbren vreugdegalm,
o Gy, tot ieders hulp steeds vaerdig
Vaarwel — denk soms aan my- — misschien was Van der Palm
Een Bilderdijk niet gansch onwaerdig .. .

Waar men omstreeks het tijdstip der promotiepartij zulk een
uitnemenden dunk van zichzelven heeft , daar deinst men in vervolg van tijd voor niets terug. Doch Bilderdijk had Van der
Palms opwekkend voorbeeld geenszins noodig ; hij was ijdel de
son propre cru. Van het zestiende zijner levensuren af is hij
in eigen oogen een belangrijk persoon geweest en heeft aan zijne
belangrijkheid geloofd :
'k Lag , pas uit moeders schoot ontbonden,
Met d'eersten zwachteldoek bewonden ,
In 't wiegjen , nog in zwijmelslaap,
Een zestien uren oude knaap;
Wanneer, in volle woede aan 't koken
De uit d'afgrond opgeborsten haat,
In schaduw van de nacht gedoken,
My met een hagel kwam bestoken
Van kei en klinkers, uitgebroken
Aan 't steenplaveisel van de straat.

Nu moet men weten dat deze uit den afgrond opgeborsten
en in dolle woede kookende haat , nog daarenboven , gedoken in de schaduwen van den nacht , bij zijne van keijen
en klinkers vergezelde ontploffing , volstrekt niet het pasgeboren ` knaapje, maar zeer bepaald 's knaapjes vader op
het oog had. Er schijnt namelijk , uit staatkundige opgewondenheid , in den nacht van 7 September 1756 — denzelfden waarin onze dichter geboren werd — een onbetamelijk straatrumoer te hebben plaats gehad voor het huis
van den streng Oranje-gezinden ouden heer Bilderdij k te
Amsterdam. De zoon heeft zich dit later aangetrokken en
daarin een eerste zamenspanning van het noodlot tegen hemzelven gezien.
Ook op het tijdvak van 1782 en vervolgens , dat hij te

BILDERDIJ K.

9

's Hage als praktiserend advokaat werkzaam was , schijnt Bilderdijk zijn gansche leven door met blijvend zelfbehagen te
hebben teruggezien. Mr. Da Costa haalt de volgende regels 1
aan, die wij hier van hem overnemen :
Waar diende ik ooit om 't geld, om aanzien of om gaven?
Waar schuwde ik haat of leed om recht en wet te staven?
Waar heeft mijn teelre zorg in Maagschapsband of Echt,
De scheuring niet geheeld , den wrevel niet geslecht,
En liefde en heil hersteld? Wie onzer in 't ontwikkelen
Der duisterheên van 't recht, gevoelde heeter prikkelen?
Wie ijveriger gloed? wat scherpziend linxgezicht
Zag redding waar ik dubde, of waar ik 't opgaf, licht?

Wij twijfelen geen oogenblik aan de werkelijkheid noch

van die teedere zorg, noch van dien ijverigen gloed, noch
ook van dat meer dan linxenoog bij het ontcijferen van ingewikkelde regtskwesties. Doch wij bidden, sints wanneer heeft
bescheidenheid den vereenigden bezitter van zoovele deugden
en talenten de vrijheid verleend er tijdgenoot en nakomelingschap in persoon opmerkzaam op te maken ? De Haagsche
advokaat heeft het intusschen bij deze mededeeling niet gelaten. Aan de vermelding zijner ingenomenheid met de regtspraktijk knoopt hij ook eenige bijzonderheden vast omtrent
zijn diëet :
Ik zwoer met hart en ziel aan deel mijn roeping trouw.
Om haar verduurde ik leed en arbeid , zweet, en kou;
Om haar doorwaakte ik nacht aan nachten, en verzaakte
Wat andren d'arbeid zoet , het leven dierbaar maakte,
Kleefde aan mijn schrijfdisch vast, en at mijn tweebak droog,
En dronk mijn slappe thee, gelukkig in mijn oog;
Waar voor? voor d'armen wees, den lijdende en verdrukte;
D'onnoozle wiep mijn moed uit band en kerker rukte.

Wij willen ons te niemands koste vermaken; willen niet
drukken op hetgeen Mr. Da Costa ons van Bilderdijks levenswijze in dit tijdvak verhaalt, het tijdvak van de slappe thee
en van het drooge tweebak : „In zijn eigen huis werden
'

1808.
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[in die dagen] nog al menschen ontfangen , en op eenen voet
onthaald, met dat grootsche en ruime overeenkomend , het
welk in alle dingen , maar in al wat finantiëel is vooral tot
zijn eigen groot nadeel ; aan den fier gestemden Dichter eigen
was." Doch wij hebben recht ons te beklagen , allereerst ,
over eerre inbeelding als die van Bilderdijk , wanneer hij zoo
goed als de éénige jonge man onder zijne tijdgenooten meent
te zij n die met onverdroten ijver zich wijdt aan zijne betrekking ; de éénige die zich om harentwil een zeker aantal
ontberingen van gezelligheid en huiselijke genoegens laat welgevallen. Immers onder elk geslacht wordt een zeker aantal
begaafde jonge mannen aangetroffen wier verborgen leven niet
anders is als een gestadige arbeid en strijd , ook al stoffen
zij niet in rijm of onrijm op hun persoonlijken moed en diens
heldenfeiten. En dan — dat drooge tweebak en die slappe
thee ! Waarlijk , wanneer een dichter dusdanig verzot is op
zijn eigen persoon en hare importantie dat hij de natie lastig
valt met particulariteiten als deze , dan is die natie tot op
zekere hoogte geregtigd niet naar hem te luisteren. Uw
thee zij slap of sterk , uw tweebak droog of eenigszins bezuiveld , wat gaat ons dat aan ? Wij hebben niet met uw
beschuit , maar met uwe muze van doen. Noode gelooft men
dat deze bijzonderheden afkomstig zijn van denzelfden dichter
die elders zoo nadrukkelijk heeft verklaard , toen men hem
beschuldigde niet oorspronkelijk genoeg en al te zeer een vertaler te zijn
Wat zegt men, 'k ben een bloot vertaler,
Geen Dichter? - 't Mag zoo zijn , ik wederspreek het niet.
Maar 'k ben, voor 't minst, geen koude praler,
Die de eerzucht verzen wijdt , waar 't hart niet overvliet.
Ik stort mijn boezem uit , als 't vinkjen in de abeelen,
En vraag niet, wien mijn stem kan streelen,
Maar vier behoefte bot. Mijn dichtkunst is gevoel,
En, 't zij uit eigen bron gevloten,
Of, uit een andre bron mijn' boezem ingegoten,
Ik zing en ken geen ander doel ' .

Vg. K. Dichtw. XII
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Pas dit toe op de twee fragmenten uit de Geboortsbestemminq,
daareven aangehaald , en gij zult erkennen slat noch die zelfverheffing noch die wansmaak afkomstig kunnen zijn van het
vinkje in de abeelen. Mr. Da Costa intusschen trekt voor
dien wansmaak partij. „Dat zelfde: „ik at mijn tweebak droog,
en dronk mijn slappe thee" -- dus lezen wij in de Aanteekeningen -- „vindt men meermalen in zeer eenvoudig proza in
Bilderdijks schriften herhaald." Wien bevreemdt niet deze tegenoverstelling ? Wij voor ons althans kennen geen eenvoudiger
proza dan juist dat aangehaalde vers.
Het is niet algemeen bekend dat Bilderdijk , tijdens hij den
Hertog van Brunswijk in 1787 op diens krijgstogt tegen Amsterdam als afgevaardigde van den Prins vergezelde, tegenwoordig
geweest is bij eenige schermutselingen van min of meer ernstigen
aard. Over zijn aandeel aan die krijgsverrigtingen heeft hij zich
in 1827 in zijn Haarlem aldus uitgelaten:
'k Heb 't schutgedonder mede op 't bloedig veld gehoord :
En, midden in 't gedruis onaangedaan.

Hier geschiedt niet zoozeer zinspeling op persoonlijke dapperheid , gelijk men uit dat „onaangedaan" alligt zou opmaken ,
maar mededeeling van de voormalige ongevoeligheid van Bilderdijks trommelvlies. In zijne jeugd , -- dit moest , meende
hij , de Nederlandsche natie weten -- kon hij ongedeerd het
gebulder der kanonnen verdragen; toen hij zich daarentegen als
grijsaard te Haarlem had nedergezet , waren zelfs de stemmen
der eerzame Haarlemmers hinderlijk voor zijn gehoor. Hij vergelijkt ze, de stemmen dier eerzamen, bij „donderend wolkgekraak" en zegt er van dat zij schijnen op te stijgen „uit de
kluft der barstende aarde."
Evenmin algemeen bekend , waarschijnlijk , is dat Bilderdijk ,
toen hij in 1785 bij het Hof van Holland de zaak bepleit
had van zeker rotterdamsch vrouwspersoon , bijgenaamd Kaat
Mossel — onmsthetischer gedachtenis — de plaats van den
juridieken veldslag niet verlaten heeft zonder — wij halen de
eigen woorden van Mr. Da Costa aan — „eene lichte wond
in de zij ontfangen te hebben , hem (het mag bij ongeluk
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geweest zijn !) door de bajonet van een der vrijkorpsmannen
bij den uitgang toegebracht." Men ziet , de wond was ligt ,
denkelijk niet meer dan een schram ; en Mr. Da Costa erkent
de mogelijkheid dat er een ongeluk hebbe plaats gehad. Nu
is het evenwel den dichter overkomen „in onderscheidene verzen
van later tijd op dit toeval te zinspelen" niet-alleen , gelijk de
levensbeschrijver zich uitdrukt , maar ook daaraan eene beteekenis te geven, die wederom niet geschikt is ons te doen terugkomen van ons oordeel over Bilderdijks ijdelheid. Eerst dan —
en gelijk tot hiertoe overal in dit opstel zoo putten wij ook
thans uitsluitend uit de aanhalingen van den warmen apologeet — eerst een fragment uit zeker vers aan Jhr. Willem
van Bogendorp (1819) :
Vaar voort ! op 't veld der eer , waar Themis vanen zwieren,
Groeit eedler groen voor 't hoofd dan Ma yors krijgslauwrieren.
't Eischt zuiverheid van 't hart by onbezweken moed;
En 't is

met Jezus zelf op d'afgrond zegevieren
't purpert met zijn bloed.

wanneer men

Zijn bloed? — Wy , grijsaards , ja , beleefden zulke. dagen,
Toen pen en tong in band , en werktuig was van dwang;
De willekeur was wet ; de Godheid, 't zelfbelang;
En (wee ! ja driewerf wee den oogen die dit zagen !)
Het Vaderland bezweek en vond zijn ondergang.
Zijn bloed ? —

Dok 't mijne vloeide ,

als Themis weegschaal beefde

En waggelde in de hand die ze in p eur palm besloot;
Maar d'Engel stompte 't staal,

dat naar mijn boezem streefde,

(Hy die mijn schedel steeds omzweefde)
En stelpte 't daar het willig vloot.

Hier is , met zijn „wee! ja driewerf wee!", met zijn weegschaal van Themis bevend in de hand die deze weegschaal
besluit in haar palm , met zijn door een engel omzweefden
schedel , de versifex in vollen gang. Hier een stoplap , daar
eene gemeenplaats , ginds eene stijlfout — zooals in den
laatsten regel , waar „stelpte 't" betrekking heet te hebben
op het vroeger vermeld „bloed" doch in waarheid terugslaat op het later genoemd „staal" — alles is hem wel en
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welkom mits hij zijnen vers-maaklust boete en hem den teugel
viere. Doch laten wij dit aan zijne plaats. Men ziet wat er
met behulp van 's dichters ijdelheid en haar vergrootglas in
den tijd van omstreeks dertig jaren uit die zekere ligte wond
in de zijde gegroeid is. De door ons gecursiveerde woorden,
zelfs al rekent men dat fanatieke „met Jezus-zelf" niet opzettelijk mede , zijn daaromtrent welsprekend genoeg. Het
prikje met de bajonet is onderwijl eene breede wond geworden ; de bajonet-zelf, een naar des martelaars boezem
strevend staal; zijn bloed heeft gevloeid ; hij heeft er het eereveld van Themis mede gepurperd; er is een engel aan te
pas gekomen (een soort van huis- of familieengel , elders door
den dichter ,; Geleigeest van mijn stam" geheeten) om het te
stelpen. Doch reeds in 1802, tijdens de brunswijksche ballingschap en onder het vertalen van Delille's Homme des Champs,
was Bilderdijk van dezelfde illusie bezeten. „Neen" , dus spreekt
hij in den vierden zang van het Buitenleven den vaderlandschen
bodem toe:
Neen , 'k zal, gewijde grond, u nimmer weêr betreden,
Om wien , voor wiens behoud ik zooveel heb geleden 1
De plaatsen niet weêr zien, waar ik voor de onschuld streed,

En , sterk met God en 't recht , verdrukkers blozen deed!
De wanden , waar mijn stem de wetten dorst verweeren,
Toen 't wetteloos geweld zijn rechters kwam braveeren,
Schavot en kluisters aámde, en tong en gorgel bond,
Maar mijne onwrikbre borst door niets ontzetbaar vond !
Wat zeg ik ? waar mijn bloed, verpand aan recht en wetten,
De spits bezoedlen moest der Vrijcorps-bajonetten!

Kwam braveeren is kreupel en vulgair ; gorgel ruw en plat;
ontzetbaar dubbelzinnig; wat zei ik? een dier kunstmatige
verlengstukken waardoor redenaars en dichters hunne magteloosheid in het ongedwongen stijgen verraden. Overigens
wederom die zelfde ijdelheid die zich nu eenmaal inbeeldt
martelares te zijn geweest en iets roods te hebben vergoten.
Door zich te laten ontvallen dat zijn bloed de bajonetten der
vijanden heeft bezoedeld, is de dichter daarenboven ditmaal
minder gelukkig geweest in zijne woordenkeus. Niet zijn bloed
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heeft de bajonetten, maar deze hebben zijn bloed verontreinigd:
zoo er althans verontreiniging heeft plaats gehad.

III
Reeds bewijzen genoeg gaven wij , dunkt ons, dat de schuld
der onwedersprekelij ke verwijdering tusschen, dichter en natie
in Bilderdijks geval niet enkel aan de vooroordeelen van laatstgenoemde ligt. Onze natie staat door haren aard ongetwijfeld
bloot voor het gevaar een echten dichter te miskennen, en
daarentegen klanken voor poëzie aan te zien , gemoedelijke
middelmatigheden te kroonen , slaapmuts-rijmelarij bij voorkeur
te huldigen. Litterarisch kunstgevoel is niet van nature aan
onzen landaard eigen. Doch wanneer wij in Bilderdijk bewonderen eene oorspronkelijkheid, eene stoutheid van vlugt,
waardoor zijne impopulariteit te onzent genoegzaam verklaard
en gansch en al in het voordeel van hem en van zijn genie
verklaard wordt, kan aan den anderen kant niemand ontkennen
dat ook de dichtlievendste natie , door gebreken van smaak
en karakter als die waarop door ons gewezen werd , zich zou
voelen afgestooten en gekwetst. Neem daarbij in aanmerking
dat wij deze gebreken constateerden met behulp derzelfde bewijsstukken , waarop de vurigste aller nog levende bewonderaars
van Bilderdijk onze aandacht vestigt als op zoovele merkwaardige
proeven van grootheid en talent. En vergeet evenmin dat wij
nog niet alles gezegd hebben. Ons blijft namelijk overig met
een enkel woord terug te komen op die zekere boerschheid
waarvan wij zeiden dat zij op zoo singuliere wijze met Bilderdijks genialiteit dooreen is gemengd.
Niemand die niet weet dat Bilderdijk als student meer
dan één bundel zeer warme erotische poëzie heeft uitgegeven.
Mr. Da Costa tracht door deze en gene menschkundige opmerking den al te fellen gloed dier minnedichten -- en
wij mogen dit in zichzelf wel lijden -- eenigszins te temperen. Alle poëzie is rein mits zij den naam van poëzie
verdiene. Doch waarmede wij minder vrede hebben is wederom
een tot verontschuldiging van den dichter door den pleitbe-
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zorger aangevoerd fragment. Het behoort tot het vers Aan
Cats en is naar den vorm eene apostrophe aan dezen vroegsten
letterkundigen vriend van Bilderdijks kindsheid. „In die stond,"
zegt Bilderdijk tot Cats , doelende op den tijd dat hij als
jongeling het meest tegen den hartstogt der zinnelijkheid had
te strijden :
Wat waart gy me in die stond een trooster , een vertrouwde !
Een spiegel , waar mijn ziel haar beeltnis in beschouwde!
Een gids , die me, in mijn leed, hoe hoog mijn jammer rees,
De hand bood , steunde , en steeds op beter toekomst wees !
Die midden in 't verval der hoogstverbasterde aarde,
Door jonglingschap en jeugd mijn ligchaam rein bewaarde,
En 's levens zaligheid , van dartlen onbesmet,
Alleen verwachten deed van 't kuische huwlijksbed.
Vergeefs mogt me een gestel vol vuurs en veerkrachts dringen,
Vergeefs verbeeldingskracht uit alle banden springen,
Vergeefs mijn ligchaam zelfs bezwijken in dien strijd :
'k Leed alles : 'k had mijn jeugd één voorwerp toegewijd !
Eén voorwerp, ach, dat God my eenmaal op mijn smeeken
In de armen voeren mocht , om dierbaar kroost te kweeken.

Groot is hier de verlegenheid der welopgevoede kritiek.
Zal zij den vinger zetten op hetgeen zij aanstootelijk acht?
Doch reeds door naar het onkiesche met naam en toenaam
te verwijzen zou zij zelve in het oog van velen , inzonderheid der keurigsten en beschaafdsten , een steen des aanstoots
worden en ergernis geven. Bilderdijk toch dringt in zijne gedichten , ook en telkens in zijne niet-erotische poëzie , tot
eene soort van intimiteiten door , waarover nu eenmaal geen
fatsoenlijk man zich in fatsoenlijk gezelschap durft uitlaten.
Boerschheid was het woord — een zachter wilde ons niet
te binnen schieten — waarvan wij ons ter kwalificatie van
dit gebrek bedienden. En wetende dat wij niet uitsluitend
schrijven voor een publiek van mannen en letterkundigen , blijft ons geen nadere middenweg over als deze eenmaal gekozen uitdrukking te handhaven. Weet dus, beschaafde Nederlandsche vrouwen en meisjes , dat Bilderdijks kompleete dichtwerken overvloeijen van bladzijden die
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men zich in uwe tegenwoordigheid vergenoegen moet zonder
nadere verklaring en zoo zeldzaam mogelijk aan te halen. Wij
zullen nu en voortaan uwe ooren sparen ; doch mogten de
omstandigheden medebrengen dat in een volgend opstel door
ons op Bilderdijks ongemanierdheid wierd teruggekomen,
weest dan , bidden wij n, regtvaardig en wijt niet aan den
beoordeelaar hetgeen voor de ééne helft de eigen schuld des
dichters , en voor de andere helft die eens onvoorzigtigen lofredenaars is.
Hij • verstond de kunst van schertsen niet. Zijne muze was
niet ook tevens , hetgeen op het gebied der geestigheid onontbeerlijk is , eene der gratiën. Zij is van adel ja ; maar slechts
voor zoolang zij zich beweegt in haar natuurlijke sfeer. Verlaat zij dezen kring voor dien van humor en kortswijl , aanstonds verzaakt zij hare hooge geboorte en redeneert als eene
wijsneuzige blaauwkous of praat haar neus voorbij als eene
kwalijk opgevoede deerne. De beperkte grenzen , waarbinnen
zich tot hiertoe onze aanhalingen bewogen , veroorloofden niet
dat wij deze zijde van Bilderdijks poëzie ten volle in het licht
stelden. Thans hebben wij de handen ruimer.
Uit de groote menigte van 's dichters min of meer luimige
verzen — men vindt ze onder zijne Romancen en Vertellingen ,
zijne Minne- en Huwelijksliederen, zijne Gelegenheidsverzen en
Mengelingen , en ook elders -- kan slechts een zeer klein gedeelte den toets van een eenigszins gezuiverden smaak doorstaan. Gansch onberispelijk is van dien breeden stroom misschien alleen de Opdragt van den Muis- en Kikvorschkrijg aan
Jonkvrouw de Lannoy , of liever , aan de schim van het overleden poesje dier dame :
Poesjen, dat met vurige oogera
Altijd vlijtig op den loer,
Zonder zweem van mededogen
't Muisjen in de knevels voer . .
Weerde ik u, om 't lieve Moschjen
Van een snoepig Maagdelijn,
Uit het Elyseesehe boschjen,
Naar het recht van Proserpijn ;
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Zit mij uit de donkre wijken
Van de bleeke Geestenschaar
Toch zoo boos niet aan te kijken
Of ik zelf een moschjen waar . . .
'k Wij' u 't bloed van honderd muizen,
Meer dan ge ooit of immer vrat.
't Moge u hier met volle sluizen
Langs de doodsche grafterp bruinen,
En omlaag door de ooren suizen,
Als een waardig offernat ! —
Zulk een lijkgaaf voegt een Kat.

Onder de Romancen en Balladen munt Robbert de Vries
boven alle zijns gelijken uit door gemakkelijkheid van versificatie en natuurlijkheid van toon. Desnoods zou hetzelfde
kunnen getuigd worden van de Uloek, het populairste misschien
van alle Bilderdijks kleinere gedichten; doch de ruwheid van
sommige aldaar voorkomende uitdrukkingen, als ,,duivelssloor"
en „vuile teef" , en niet minder de ondichterlijke benaming van
„de sexe" aldaar aan het vrouwelijk geslacht gegeven -- „kunne"
alleen is nog onmsthetischer dan „sexe" — maken eenige
terughouding hier noodzakelijk. Onder de Vertellingen en Fabelen behoort de palm der overwinning niet onmogelijk aan
Rechtsgeding , terwijl daarentegen het eindeloos gerekte Koekeloer , door volslagen gebrek aan radheid , duidelijkst van
alle toont hoe weinig de dichter vertrouwd was met de verborgenheden der geestigheid in de litteratuur. Ook zouden
wij aan kiesche ooren , welligt reeds geërgerd door des Schoolmeesters :
Het is een vaste gewoonte by den haan
Om met de kippetjes naar bed te gaan,

de kennismaking met Bilderdijks Koekeloer naauwelijks durven
aanraden. Men leest daar van Juffer Partelot , Koekeloers favoriethoen onder de zeven:
Die zat by op een dag wel twintigmaal op 't lijf.

En een weinig verder , want onze dichter heeft het ongelukkig zwak niet te kunnen schertsen , zonder telkens terug
L. F. xxv
2
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te komen en te drukken op datgene waar de man van smaak
luchtig over heen pleegt te loopen :
Nu riep hij tok, tok, tok, en al de hennen
Verschenen straks om hem als heer te erkennen,
En welgemoed liep hij zijn Harem door,
En deed zijn plicht ; maar Partelot ging voor,
En naderhand, wel meer dan twintig keeren,
Zat hy ze nog, by poosjens, in de veêren.

Koekeloer , gelijk men ziet , heeft tusschentijds vorderingen
gemaakt. Straks waken het wel twintig, thans zijn het wel
meer dan twintig keeren. Den haan kan men dit vergeven;
doch de poëzie is geene turftonster die met een stuk krijt
aanteekening houdt van het hoe dikwijls der dingen. Zij
bloost om zulke vernederingen en het beschaafde Nederland
bloost mede.
Ook in het genre der parodie , is Bilderdijk of stijf of ruw.
Een opmerkelijk voorbeeld van dit laatste zijn onder de Romancen en Balladen de Danaiden, een stukje, waarin op schertsenden toon de misdaad der vijftig bruiden uit de grieksche
mythologie bezongen wordt. Onder 's dichters motieven waarom de straf dier schuldigen hem wel gruwzaam maar niet te
streng voorkomt , behoort ook dit :
Zag men zulke boze nukken
Eens gelukken ,
Wat toch wierd er van op 't lest !
Wie zou ooit weer willen trouwen
En hoe ging het met de vrouwen,
Als geen haan meer kwam op 't nest ?

En alsof deze herinnering aan Koekeloer en diens heldendaden den dichter nog niet mannelijk genoeg ware , legt hij
aan de vrouwelijke Hypermnestra, de Benige der vijftig zusters
die haren bruidegom gespaard had , deze niet zeer fijngevoelde
bedoelingen in den mond :
„Neen; dan wou ik onder 't laken
't Anders maken."
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Doch begeven wij ons tot de Minne- en Huwelijksliederen,
tot de Gelegenheidsverzen en Mengelingen. Hier spreekt de
dichter zijne eigen taal en beweegt zich in den kring zijner
levende medemenschen, zijner tijdgenooten, zijner bloedverwanten
en vrienden. Schertst hij bijwijlen op dit gebied — en welk
dichter kan ongetroffen blijven door den onuitputtelijken humor
vale het menschelij k leven ? — wij zijn dan dubbel goed in de
gelegenheid ons te vergewissen welkes geestes kind en of hij
tevens een kind der geestigheid is. Meer dan ergens elders
toch zullen , gelijk vanzelf spreekt , in deze lokale en accidentele uitstortingen zijner muze , de schuilhoeken van zijn vernuft ons benevens de verborgen gedachten zijns harten openbaar worden.
Gij zijt een niet ongelukkig echtgenoot en vader. Uw jonge
vrouw schonk u verleden jaar een frisschen zoon en -- reeds
dit jaar , gisteren aan den dag, een dochtertje daarbij. Kraamvrouw en kind zijn redelijk welvarend. Onder de ouder en
jonger vrienden buiten de stad, aan wie gij u gedrongen voelt
dit blijde nieuws onmiddellijk mede te deelen , behoort ook
Bilderdijk. En zie , na niet vele dagen ontvangt gij op uw
.schrijven van dezen uwen dichterlijken, uw bijna vaderlijken
vriend — want wij zijn in 1.812 en Bilderdijk is reeds zes en
vijftig jaren oud — het volgend antwoord:
Hou op, mijn goede vriend, hou op !
Halt ein ! cessez ! piano ! stop !
Of 'k heb den brui van 't verzenmaken.
Dat houdt geen arme Dichter by,
Al hieldt

gy hem het rijmwoord vrij :

Daar is een maat in alle zaken.

Pas zong ik u een stouten knaap.
Met d'eersten wiegzang in den slaap ,
Of, eer men 't jaartal rond kan tellen,
Daar komt op nieuw een kleine meid,
Die ook al om een versjen schreit,
En 'k moet haar ook tevreden stellen.

Nu, tot zoo ver gaat alles goed ; en in niets behoefde het
u voorloopig te berouwen Bilderdijk deelgenoot te hebben
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gemaakt van uwe vadervreugd. Het éénige vreemde toch
in deze twee strophen, dat namelijk een dichter, die zelf
vader van een veel talrijker huisgezin was , u, die nog pas
aan uw tweede spruitje zijt, daarover zoo schrikkelijk hard
valt , juist dit is niet van allen luim ontbloot. Doch indien
gij meent dat hij het bij het daarover geschrevene laten , en
vair nu af tot iets gemoedelijks of prettigs zal overgaan -iets dat gij aan de lieve kraamvrouw voor kunt lezen om
haar wat op te vrolijken --- zoo hebt gij buiten den dichter
en den waard gerekend. Want dat gedrag van u , zoo gaat
hij voort ,
Dat schikt niet , vriendlief, dat gij 't weet !
Ik schei er uit als kraampoëet,
Of 't dient wat minder drok te loopen.
Geloof niet dat ik met zoo'n hort
De verzen uit mijn koker stort,
Als

gy

uw borstrok los kunt knoopen.

Voor u is 't wel. Gy neemt uw pret,
En legt uw hoofd weêr neêr in 't bed,
En denkt om kraam noch kraamdichtmaken :
Maar 't vrouwtjen zucht dan maanden rond,
En trekt zoo menig zuren mond;
En ik, ik moet een nacht aan 't waken.

Een nacht ? Ja mooglijk tien of meer;
En

zit , en denk den kop my zeer,

Met woorden aan malkaar te lijmen,
Op dat , na honderd jaar misschien,
Uw achterkleinzoonskind moog zien
Hoe meesterlijk onze eeuw kon rijmen.

Op de meening van het achterkleinzoonskind loopen wij
ongaarne vooruit. Doch wij gelooven de welgevestigde overtuiging van het thans levend geslacht uit te spreken , wanneer
wij , in naam der tijdelijke wetten van onze beschaving en in
dien der altoosblijvende van het gezond verstand en van den
goeden toon , dit gedeelte van Bilderdijks nalatenschap openlijk
repudiëren. Ook hier wederom , te midden dier schijnbaar zoo
vloeijende versificatie , stuiten wij op onnaauwkeurigheden van
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uitdrukking. Ergens den brui van hebben is geen nederduitsch ;
evenmin , gelijk mede in de eerste strophe te lezen staat , aan
iemand iets vrjliouden. Zoo is ook de uitdrukking dat gij 't weet,
in den aanhef der derde strophe, kwalijk opgevangen uit den
mond des volks. Men leze : of gij 't weet. Doch dit zijn kleinigheden. Daarentegen is de laatste regel der tweede strophe :
„En 'k moet haar ook tevreden stellen ," een handtastelijke
stoplap; terwijl het eerste vers der laatste : „Een nacht? Ja
mooglijk tien of meer" , wederom tot de klasse dier hinkende
verlengstukken behoort waarover wij reeds vroeger spraken
en waaraan niet slechts de luimige , maar ook de ernstige
verzen van dezen dichter tot hunne groote schade telkens
mankgaan. Eindelijk zouden wij ook nog protest wenschen
aan te teekenen tegen den lompen regel in de voorlaatste
strophe : „En trekt zoo menig zuren mond" ; een regel die
niet-alleen afkeuring verdient om dat kreupele „zoo menig",
maar bovendien en allermeest om dat onbarmhartig doorgaan
van den dichter op een toestand -- wij hadden 't vrouwtje
in den voorgaanden regel maanden achtereen hooren zuchten
en wisten dus immers reeds hoe laat het was ? — waarbij
de goede smaak niet gedoogt langer dan een oogenblik en
dan nog als in het voorbijgaan te verwijlen. Doch de omstandigheid dat Bilderdijk zichzelven in dit versje een „kraampoëet" noemt — wij twijfelen of het mogelijk zij dat een
dichter ooit ploertiger bijnaam voor zichzelven uitdenke —
maakt alle verdere kritiek overbodig. En zoo moge dan nevens
den kraampoëet , deze kraampoëzie ten grave dalen.
En men meene niet dat onze dichter beter op zijne plaats is
in de gemoedelijke dan in de vrolijke, beter in de Claudiaansche
dan in de Anacreontiesche scherts. Ziehier tot ieders teregtwijzing een tweeregelig versje onder het opschrift : Bij 't geschenk van een zilveren drinknap aan 't kindtjen van een vriend:
Lief wichtjen, smaak de melk die u dit napjen biedt,
En Jezus schenke u die, die uit Zijn bronar vliet !

Hier was gelegenheid iets van dien verheven humor te
toonen waardoor Matthias Claudius zoo beroemd geworden is.
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Doch van den overigens aandoenlijken wensch , dat nevens de
melk uit den dichterlijker nap aan dit kind in vervolg van
tijd ook nog een hooger zielevoedsel mogt geschonken worden ,
van dit wel niet ongewone , maar toch voor treffende uitdrukking vatbare denkbeeld is onder de ruwe handen van dezen
minst bevalligen aller beroemde dichters iets zoo terugstootends
gegroeid dat wij van den zilveren drinknap en zijn bijschrift
hoe eer hoe liever afscheid nemen.
Wederom dus zijt gij in uwe verbeelding bij Anacreon
Bilderdijk te gast. Of juister gesproken , Anacreon Bilderdijk is te gast bij u. Want gij hebt hein op uwe bruiloft
genoodigd ; en de dichter heeft, tot uwe niet geringe blijdschap
-- wij zijn in het jaar 1793 en de zeven en dertigjarige
muzenzoon is op dit tijdstip in den weelderigsten bloei van
zijn talent ; dit belooft iets — de uitnoodiging aangenomen.
Uwe bruid — zij heet Celia -- en desgelijks gijzelf — uw
naam is Petrus — zijt om het zeerst met de gedachte aan
zijne komst vervuld en verguld. Er is geen twijfel aan, uwe
bruiloft zal worden opgeluisterd door een gedicht van Bilderdijk. Naauwelijks is dan ook het nageregt opgedragen en zijn
de officieële toasten achter den rug, of werkelijk — reeds was
hij in de laatste oogenblikken bezig, half onder tafel en met
zijn knie tot lessenaar , een stuk papier te beschrijven daar
rijst de welkome gast van zijnen zetel op en onthaalt u , terwijl het gansche gezelschap aan zijne lippen hangt , op het volgend extempore , anders gezegd kniedicht :
De lieve Celia vereend met braven

Peter:

Stort , Hemel, op dit paar uw' dierbren zegen uit!
Geen hart was ooit zoo goed, geen zielsgestemdheid beter,
Dan 's Bruigoms borst vervult, en uitblinkt in de Bruid.
Vereen, gezaligde Echt, hun beider hart en zinnen,
En blijv' hun huwlijkskoets , van twistrook onbesmet,
Tot beider grijsheid toe, in wederzijdsch beminnen,
Een groenend Peterceliebed!

Al wederom komt hier uw taalkundig bewustzijn in opstand,
en teregt. Want gij kunt niet goedkeuren dat de zalige echt,
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enkel en alleen ter wille van het metrum en om de geringe
aanwinst van hoogstens één voet lengtemaat , tegen alle regelen
der logica in wordt veranderd in een gezaligde. En evenmin
kunt gij goedschiks verdragen dat hetzelfde werkwoord vereenen
in den vijfden regel een activum worde , nadat het nog zoo
kort geleden en in den eersten den besten een neutrum geweest
was. Bovendien acht gij de zamenvoeging der begrippen rook
en huwlijkskoets uiterst gewrongen en allesbehalve zindelijk.
Overigens — doch vóór wij naar aanleiding van dit onzindelijke de kwetsuren gedenken die door dit bruiloftsversje aan
uw schoonheidsgevoel werden toegebragt , houden wij ons vooraf
nog eenige oogenblikken bij ee ri e uwer herinneringen van later
dagteekening op.
Volle dertig jaren zijn voorbijgegaan. In plaats van 1793
schrijven wij 1825 of daaromtrent. Uw peterceliebed is middelerwijl niet gansch onvruchtbaar gebleven ; en uw volwassen
dochter, naar den naam harer moeder Celia geheeten , staat
zich dezer dagen in den echt te verbinden met den heer
Pieter N. , u welbekend. Bilderdijk leeft nog en maakt , schoon
nu bijkans zeventig jaren oud , nog altoos verzen. Gij noodigt
hem dus op de bruiloft uwer dochter gelijk weleer op de uwe.
Wel protesteert uwe vrouw ; want de gedachtenis aan die
hagchelijke woordspeling van het jaar 93 is haar bijgebleven
en, wat gij ook beweren moogt dat de bard intusschen nietalleen ouder maar ook wijzer is geworden, zij vreest het ergste.
Intusschen , gij krijgt uw zin en Bilderdijk wordt genoodigd.
Hij verschijnt. Wederom wordt het nagerecht opgedragen,
wederom zijn de noodige onvrijwillige feestdronken ingesteld,
en wederom rijst de dichter van zijnen Betel. Wel is hij
ditmaal met een volledigen bruiloftszang gewapend ; doch , wees
gewaarschuwd , ofschoon breedsprakiger dan in de dagen van
het kniedicht , hij is er niet geestiger op geworden :
Kroonen wy naar de oude zeden
't Hoofd met Pieterceliekruid !
Pieter is in de Echt getreden
En maakt Celia zijn bruid :
Alles roep' hier Pieter-Celie ! alles galm' dit echtpaar uit.
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Spreidt naar Oudren feestmanieren,
Pietercelie op den disch !
Pietercelie moet hem sieren,
Voegt bij Doop- en Watervisch;
Pietercelie, Pietercelie, maakt de harten blij en frisch.

Pietercelie plach te pronken
Om het heerlijkst Paterstuk
Dat den gasten toe mocht lonken ;
Was eens zwijnsboofds tafelsmuk.
Pietercelie, Pietercelie, bracht gezondheid en geluk !

Flakkus ook omvlocht zijn slapen
Met het pietercelie-blad ;
't Slingerde om Alcéus wapen :
't Kroonde Bacchus Godennat.
Pietercelie , Pietercelie ! Pietercelie is een schat.

Pietercelie , lieve vrinden ,
Die de volle tafel tooit
By dit juichend Echtverbinden ,
Moet ook thands op 't Bed gestrooid,
Pietercelie , pietercelie , tusschen 't laken ingeplooid.

Pietercelie, roem der Hoven,
Ja , gy watert ons den mond !
Laat vrij Pieter Celie stoven,
Dat Gerechtjen is gezond.
Leve , leve Pieter , Celie 1 Ga dit blijde glaasjen rond !

't Maantjen schiet een glurend lonkjen
•Op dit Pieter-celie bed,
Dit vereischt een tweede dronkjen:
Groene 't spoedig , vol en vet !
Pietercelie , Pietercelie I Bit's de rechte Bruiloftspret !

Bruigom , Bruigom, niet te draaien !
Man, ge moet hier tuinman zijn.
Pietercelie moet gy zaaien
in dees schoonera maneschijn.
Pietercelie , pietercelie ! dat is vreugdemedicijn.
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Pietercelie moet er groeien ,
(Dat is Hymens hoog bevel,
Of men vechten wil of stoeien ,)
Voor den winnaar van het spel.
Ja, die krans van Pietercelie staat op alle hoofden wel !

Ja , zoo'n krans van Pietercelie
Siert de Bruid op 't blonde hair
Schooner dan jasmijn of lelie;
Zy vernieuw' zich ieder jaar 1
Pieter Celie, Pieter Celie, zij den roem van 't Echtaltaar!

Deze laatste regel geeft geen gezonden zin. Men kan wel
stellen dat iets de roem van het echtaltaar is, maar niet
wenschen dat iets de roem van dit altaar zij. Evenmin is
het mogelijk , wat ons verstand en onze verbeelding ook aanvangen , uit het woord vreugdemedicijn een dragelijk denkbeeld
te ontwikkelen. Om hunne duldelooze stroefheid zijn de woorden
eens zwijnshoo fds tafelsmuk onbestaanbaar met de regels eener
goede versificatie. Een echtpaar uitgalmen is onhollandsch;
men galmt wel zangnooten maar geen echtgenooten uit. Te
zeggen , eindelijk , dat deze of gene tuin- of boomvrucht ons
den mond watert is het bewijs leveren dat men als dichter een
speeltuig hanteert welks manipulatie men slechts voor een gedeelte meester is.
„De miskenning van Bilderdijks grootheid ligt eenvoudig in
de vooroordeelen zijner natie." Toch niet , zeiden wij , maar
allermeest in enkele gebreken van 's dichters muze en karakter.
De in de laatste plaats door ons aangehaalde proeven van
pieterceliepoësie , ook al onthielden wij ons met opzet van iedere
kwalificatie dezer verzen uit het oogpunt van zielenadel en
goeden smaak , mogen , in verband met andere reeds aangevoerde
of later nog bij te brengen fragmenten, de vraag beslissen of
het goed regt der ontkenning en teregtwijzing al dan niet aan
onze zijde was.
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IV
Ik stort mijn boezem uit, als 't vinkjen in de abeelen,
En vraag niet wien mijn stem kan streelen ,
Maar vier behoefte bot. Mijn dichtkunst is gevoel...

Wie voor eene kleinigheid vervaard en tegen een onheusch
of hooghartig antwoord niet bestand is , onthoude zich van
Bilderdijk te ondervragen omtrent den aard en de bron zijner
poësie. Dichter , waarom zingt gij ? deze vraag en hare onbescheidenheid (hijzelf formuleert haar in zijnen ouderdom
met de hem eigenaardige forschheid van uitdrukking aldus :
„Waartoe toch dat eindeloos tingen uit een heeschgeworden
strot ?") doen hem in de woordenrijkste verontwaardiging op u
ontsteken :
Hy wien Poëzy behoefte ,
ziel, en levensadem was,
Rust die van zijn ademhalen
eer zijn ligchaam keert tot asch?
Waarom ruischt het murmelend beekjen ?
waarom vloeit het stroomnat

af?

Waarom zuist het popelboschjen,
't geen de Lente schaduw gaf?
Waarom bruischt het ruim der golven
op het blazen van de lucht?
Waarom heft de maagdeboezem
van nog ongekende zucht?
Waarom klatert, gromt , en dondert
de op elkaár gedrongen wolk ?
Waarom bromt de holle weerklank
uit de diepte van de kolk ?
Waarom schreit de droefheid tranen ,
en ontfrontselt zich de vreugd,
Bleekt de schrik het blozend aanschijn ,
de ouderdom de glans der jeugd ? .. .

Misschien keurt gij de uitwerking derzelfde gedachte in
Lamartine's Poëte Mourant aandoenlijker, ook omdat zij soberder is. Doch het zou de eerste reis wezen dat Bilderdijk zich
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om uw of iemands vergelijkend oordeel bekommerde. Gij zijt
een raaf, hij een nachtegaal ; en , voegt hij u toe, ook namens
zijne mededichters :
En, wat kan ons clan verschelen nachtegaals in 't Cederloof
Of er raven tegen knarsen uit een dorre steenrotskloof !

Voor de kennis van Bilderdijks muze geven deze beeldsprakige
inlichtingen weinig of niets. Wel herhaalt de dichter ook
elders:
'k Zing, als de nachtegaal in 't donkere boschgewelf ,
Mijn onverkunsteld lied voor niemand dan my-zelf;

doch zoolang de physiologie van vink en nachtegaal niet tot
de wereldkundige zaken zal behooren , brengen zelfs deze
herhaalde verzekeringen niemand verder. Is uit dien hoofde
de boven vermelde en reeds eenmaal door ons aangehaalde
verzekering : „Mijn dichtkunst is gevoel" -- zij behoort tot
den Voorzang van het leerdicht de Mensch -- is zij ons om
hare duidelijkheid en algemeene verstaanbaarheid in onderscheiding van veel duisters en orakelspreukigs dubbel welkom,
aan den anderen kant is het ons niet mogelijk haar in allen
deele te onderschrijven. „Ik vier behoefte bot" : zoo mogt
Bilderdijk van zichzelven spreken. Verzen maken was hem
werkelijk eene behoefte. Gelijk bij predikanten van gevorderden
leeftijd elk denkbeeld aanstonds en ongemerkt den preekvorm
aanneemt , zoo verging het hem met zijne verzen. Alles
zegt hij :
Alles voegt zich in die vormen ;
Anders denken kan ik niet.

Hij zegt dit schertsend , zulks verstaat zich ; doch (hij was
toen één en zeventig jaren oud) de vergelijking waarvan hij
zich bij dezelfde gelegenheid tot kenschetsing zijner zangdrift
bedient :
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Even als een oude baker,
Wen een piepend nachtkaars-end
In de pijp brandt op haar blaker,
Uit langdurige gewent'
Dadelijk haar knie doet trillen
Of ze een kindjen had te stillen —

deze vergelijking is iii hare naieveteit veel karakteristieker
dan de dichter haar waarschijnlijk bedoelde; en met ondeugend genoegen plaatsen wij deze oude baker met haar in de
pijp gebrande kaars onder het cederloof van daareven met
zijne nachtegalen. Moesten wij evenwel , ofschoon met volmondige erkenning dat hij als dichter den teugel vierde aan eene
werkelijk bij hem bestaande en nimmer voldane behoefte ,
moesten wij met zijne eigen woorden onze meening zeggen over
het aandeel dat in zijne gedichten aan het menschelijk gevoel
toekomt , wij zouden het doen met deze aanhaling uit een
zijner verzen aan de poëzie, waar hij aan de dichters zijner
eeuw verwijt :
En , zoo ik 't zeggen moet als 't by my ligt : Het Hoofd
Beveelt te veel aan 't hart.

Zelfkennis is eene moei] Blij ke zaak ; niet minder zelf prosopografie. Doch ongetwijfeld heeft zelden een dichter in de
karakteristiek van zijne eigen muze kennelijker misgetast dan
Bilderdijk met dat : „Mijn dichtkunst is gevoel." Zijne dichtkunst is hartstogt ja. Maar gevoel? haast zullen de steenen
roepen. En gelijk wij vroeger de stelling verdedigden dat
Bilderdijks muze de kunst van schertsen niet verstond , zoo
begeven wij ons thans tot de adstructie dier andere stelling ,
in den aanvang door ons genoemd : hartstogtelij k zonder
teederheid.
A Jove principium! Bij overlevering , zoo niet tengevolge
van eigen kennismaking met zijne geschriften, is Bilderdijks
vurige gehechtheid aan de christelijke godsdienst , in den bijzonderen vorm dien hij lief had en voor den alleen waren
hield, genoegzaam bekend. Evenzeer zijne daarmede in verband
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staande gebetenheid op het moderne liberalisme in al zijne
vertakkingen. Tegen dit liberalisme , dat hij steeds vereenzelvigde met ongodisterij, dat volgens hem onze christelijke
natie niet slechts verfilosoofde , maar ook verwarelde , ook versodomde , ook verduivelde , ja als de vorsch uit de fabel ook
door opgeblazenheid verkikkerde — al deze werkwoorden zijn
van zijne vinding — daartegen strijd te voeren was zijn
lust en zijn leven , was hem eene zielsbehoefte. Ja , zegt hij ,
te getuigen en zoo mogelijk met bewijzen te staven dat deze
rigting ons volk in het opkomend geslacht door hel- en
duivelendienst heeft verpest, dat zij de stem des Evangelies uit
het hart van onzen landaard heeft uitgedreven :
Ja , dit erken ik , dit belijde ik : dit te staven
In spijt van 't woest gebrul der dolle duivlenslaven
Is balsem voor mijn hart , en (koste 't ook mijn bloed) ,
Dit is my 't menschlijk recht en vrijheid van gemoed.

Zoo schrijft hij in 1827 , toen intusschen niemand er aan
dacht zijn bloed te vragen en hij te Haarlem als grijsaard
rustig leefde , van het pensioen door koning Willem I hem
toegekend. Hooren wij hem thans (1826) over een bepaald
punt waarin volgens hem genoemde rigting , inzonderheid
waar zij optrad als kerkelijk liberalisme , faalde en zich bezondigde. Het stukje heet te zijn gevolgd „naar den Oudvader Gregorius ," doch is dit in denzelfden zin waarin des
dichters Aliacha door hem eene „Guineesche Romance" wordt
genoemd :
Uw godheid wordt ontkend, ó Jezus ! ó mijn God!
't Heelal erkende haar en boog voor uw gebod.
Een star verkondigde Uw geboorte ; de Englenscharen
Verbreidden haar met glans en lofzang door de lucht;
De zee strekte u een baan en effende u zijn baren,
En de aarde schokte in angst by uwen stervenszucht :
De zon verborg heur licht ; de harde rotsen spleten :
De Hel bezwijkt , de dood slaakt zijne onbreekbre keten,
En 't graf hergeeft zijn prooi. Slechts Jood en Filosoof
Blijft roerloos , blijft verhard , gevoelloos , blind , en doof.
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Doch neen; de Jood keert weêr, zijn boezem wordt bewogen,
De Filosoof alleen heeft voor geen waarheid oogen,
Zijn paddengloriezucht is 't domblind ongeloof,
Godslastering is zijne eer, zijn waarheid Duivlenlogen;
En 't kroost, by 't addrengift dier wijsheid opgetogen,
Valt argloos aan de Hel ten roof.

Het is in zichzelf niet onbestaanbaar met echt menschelijk gevoel dat een dichter verslonden worro door ijver voor de zaak
van , zijnen God. Er kan een gebed voor de moordenares wonen
in hetzelfde hart dat de geveinsden tot het adderengebroedsel
rekent en ze daar openlijk onder rangschikt. Doch van zulke
gebeden voor den vijand is nergens in Bilderdijks poëzie een
spoor. Alleen in vloekpsalmen is zijne muze volleerd. Paddengloriezucht; het smeden van zulk een woord is „balsem voor
zijn hart ," en deze werkzaamheid vervangt bij hem de meer
menschelijke van het gevoel.
Doch ook wanneer zij alleen voor zichzelve bidt en -- wat
haar niet alle dagen overkomt — hare hateren voor een keer
met vrede laat, is deze muze tot in haar verhevenste vlugt
met dien zekeren hartstogt bezield , die wel de lippen verdroogt
maar het oog niet vochtig maakt
Gy , vogel die op rots en klip ,
Van 't golfschuim overbruischt ,
In 't schuddend nest gehuisd,
Aan 't in den storm geslingerd schip
Den klaaggalm toekrijscht van uw wee,
Gy , jammervolle Alcyone,
Daar ge in het weduwlijke kermen
De winden noodigt tot erbermen,
En eindloos Ceïx , Ceïx krijt ;
Tot op 't geklepper van uw vleugelen
Het stormgeweld zich in laat teugelen,
Waar 't woedende op de baren rijdt !
Al overschreeuwt het piepend. lied
Ontboezemd in mijn leed ,
Den heeschen , schorren kreet
Van uw ontembaar krijschen niet,
Niet minder scheurt het wolk en lucht
Wanneer mijn borst ten hemel zucht,
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Om door een duizendtal van kringen
Tot 's Hoogsten zetel door te dringen,
Naar aller zielen toeverlaat.
Dan , dan ontplooit het vlugger wieken
Dan 't wolkdoorsteigrend arendskieken
En die geen stormwind nederslaat.

Deze beide strophen behooren in hunne bijna ontzettende schoonheid tot de bewonderenswaardigste van Bilderdijks verzen; en
zulke uitboezemingen hadden wij op het oog toen wij onder de
redenen zijner impopulariteit medetellen zijne somtijds arendsh ooge vlugt. Voorwaar , wiens borst aldus „ten hemel zucht,"
en zulks op meer dan zeventigjarigen ouderdom — het gedicht
voert het jaartal 1827 — hij is een groot dichter ; de grootste
misschien op wien onze letterkunde te wijzen heeft. Maar hij
mag niet zeggen : „Mijn dichtkunst is gevoel." Want het
édnige wat aan dit wonderschoon maar marmerkoud Geheel
ontbreekt , is juist dat roerende en teedere , dat mannelijkvrouwelijke , dat ook de steenen weet te doen uitbarsten in
tranen. De Mont-Blanc is grootsch en verheven ; maar daarboven op die besneeuwde kruin , door de morgenzon als
in het vuur verguld , bloeit geen Alpenroos. Men vriest
er dood.
Dichter , vroegen wij , wat voelt gij voor uwen God ? Op
de vraag : En voor uw vaderland ? bekomen wij een eensluidend antwoord. Neen , tintelender verzen zijn er in de
gansche hollandsche dichtergaard , zijn er zelfs in de kompleete
dichtwerken van Bilderdijk niet te vinden dan dit Zeestukje
waarmede hij bij zijne terugkomst uit de Brunswijksche ballingschap den vaderlandschen grond het welkom toezong :
'k Heb dan met mijn strammen voet,
Eindlijk uit d'onstuimen vloed,
Hollands vasten wal betreden !
'k Heb mijn kromgesloofde leden
Op zijn bodem uitgestrekt;
'k Heb' hem met mijn lijf bedekt;
'k Heb hem met mijn arm omvademd;
'k Heb zijn lucht weer ingeademd;
'k Heb zijn hemel weergezien,
God geprezen op mijn kniên.
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Al de doorgestane smarte
Weggebannen uit mijn harte ,
En het graf van mijn geslacht,
Dit mijn rif te rug gebracht! —

'k Heb dit , en , genadig God !
Hier voleinde ik thands mijn lot !
Laat, na zoo veeljarig sterven,
My dat einde thands verwerven !
Dit, o God, is al mijn hoop
Na zoo wreed een levensloop !

Onwillekeurig beven wij bij de uitbarsting eener zoodanige
mate van hartstogtelijkheid ; en in zoover kan niemand de
grootheid eens dichters betwisten die , door de teekening
zijner schier epileptische aanvallen van patriotisme , de harten
zijner lezers nog op vijftig jaren afstands hun van schrik
weet te doen kloppen in het lijf. Doch aan het wegpinken
eener traan denkt hier wel niemand. Straks woei ons op den
top des Mont-Blancs , ijzig koud , de doodelijke bergwind
tegen. Hier , bij de hitte van een indisch klimaat , staan
wij aan den rand des Bromo's en van zijn vuurspuwenden
krater. En wederom mist men , te midden van dien storm
en dien gloed der vaderlandsliefde die ons uit deze verzen
te gemoet waaijen , dat zachte koeltje dat weleer op Horeb
suisde. En wat inzonderheid die kromgesloofde leden en dat
veeljarig sterven en dien strammen voet en dat teruggebragte
rif betreft — het volle vierde nog eener eeuw heeft de dichter
een en ander hier op aarde met zich omgedragen — van hoe
naderbij men Bilderdijks dichtwerken beziet , des te onbekwamer wordt men om in den hoogenen zin des woords aan
deze dingen te gelooven. Hoe zou het dan mogelijk zijn er
iets voor te gevoelen ? Doch stellen wij onze meening nader
ill het licht.
V
Te beginnen met het jaar 1795 , 's dichters negen en dertigste levensjaar , ontmoet men in Bilderdijks nu uit elkan-
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der genomen dichtbundels , met name in de onderscheiden
voorredenen dier bundels , de met telkens grooter aandrang
herhaalde betuiging van zijn naderend einde. In genoemd
jaar verscheen de Treurzang van Ibn Doreid, eerste druk;
en de dichter gewaagt in het voorberigt van „'t afgaan zijn
levens" , dat hem het regt geeft "net Ibn Doreid van zichzelven te zeggen : „Beschouw mijn grijzend hoofd." In 1798 ,
bij de verschijning van twee deelen Mengelpoëzy , spreekt hij
van zijn „vroegen ouderdom" , als die hem v66r den tijd
„het hoofd heeft besneeuwd ;" en voegt hij er bij : „ Waarschijnlijk zullen deze bundels wel de laatste snik mijner Poëzy
wezen." In 1801 meent hij aan het slot zijner voorrede
voor vier deelen Poëzy niet beter te kunnen doen dan aan
zijne lezers „mooglijk het jongste vaarwel" toe te roepen,
nadat hij in den loop dierzelfde voorrede bereids gezinspeeld
had op „de flaauwe overblijfsels van zijn uitgeblaakten tonder,
die eens zijn tijd van glimmen had." Met 1802 keert hij terug naar den reeds genoemden „waarschijnlijk laatsten snik"
zijner poëzie ; ditmaal het Buitenleven in vier zangen. In 1803
is het „hoogstwaarschijnlijk wel de laatste reize" dat hij zijne
landgenooten in eene voorrede toespreekt en belooft hij , „zoo
de Hemel hem nog eenige maanden levens vergunt" , de
hand te zullen leggen aan eene nederlandsche spraakkunst.
In 1804 biedt hij vier deelen Mengelingen aan , „als de laatste
vrucht die zijn winter te wachten geeft" , en rekent hij hiermede „zijn poëetischen loopbaan voleind." In 1805 is het,
aan den ingang van twee deelen Nieuwe Mengelingen, „naar
allen uiterlijken schijn thans voor de laatste maal" en vraagt
hij den lezer verschooning zoo hij „tusschen beide eens knikkebolt." In 1808 is de lamp „by hem leeg gebrand" en zinkt
hij „met gebogen hoofd en knikkende kniën" in het graf.
In 1811 opent hij twee deelen Winterbloezen met een versje
waarin hij aan de lezers vraagt of zijne „oude zanggodin"
nog niet als eene tanige heidin een spitse kin bekomen en
rimpelen in het voorhoofd heeft ? haar in dit geval op de
danszaal te wagen , zulks bekent en dus rijmt hij , „waar
toch al te stout een spel voor zoo'n drooge totebel." Met
3
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1813 , het jaar waarin hij het voorberigt der Affodillen schreef,
begint eene reeks bundels door wier titels reeds genoegzaam
wordt aangeduid dat men ze heeft aan te merken als even
zoovele jongste wilsuitingen zijner muze. Doch eerst in 1829,
zestien jaren later , wordt met den bundel Schemerschijn deze
reeks gesloten. Van de fffodillen — eene grafbloem waarmede Homerus in zijne Odyssee den toegang des doodenrijks beplant -- luidt het in het voorberigt : „Welaan, plukken wij ook hiervan een handvol , eer wij uit het oog onzer
tijdgenooten verdwijnen !" Van de Nieuwe Uitspruitsels: „Zoo
heb ik dan heel mijne lange Poëtische baan voleindigd , en
ben , als Dichter , geweest. Maar zouden door de reten des
grafsteens niet nog eenige lovertjes wassen ? dus vraagde
een mijner vrienden." Van Wit en Rood: „Anakreon zegt
dat de witte leliën bij de blozende rozen wel en
bevallig schakeeren. Zie daar dan ook mijn verouderde en
verbleekte graauwtjes met de frisch gekleurde tafreelen van
een bloeiender levensdag saamgeschikt." Van de Nieuwe Dichtschakeerinrg, afgedrukt terwijl 's dichters hart treurende was over
het verlies van een beminden zoon : „En hoe zou dan zulk
een hart nu belang stellen in dezen afval van een veellicht
al te lang dragenden grond , die noch hof noch akker meer
is." Van de Sprokkelingen: „Dat men , bij eene geduurzaam
meer en meer toenemende verzwakking, mijne Dichterlijke
voortbrengsels nog op den zelfden prijs zou mogen stellen
als die van de kracht mijns levens of van het naauwelijks
veertien- of vijftiental jaren mijner rijkste en rijpste vruchtbaarheid , is wat ik my zeer bezwaarlijk kan opdringen."
Van de Krekelzangen: „Mijne Sprokkelingen hadden dit voorregt,
dat er hier en daar nog wat jeugdiger borst door ademde ; doch
hier is het nu alles de onbehaaglijke ouderdom ; en, indien
de afwisseling zelve wellicht nog het latere door het vroegere
deed gelden , hier zweeft niet één zomer- , ja geen herfstluchtjen meer , door de drooge bladen en takken." Van de
Rotsgalmen: „Het krekeltjen huppelt en zingt wel een tijd
lang , maar 't verdwijnt en verdroogt , en welhaast blijft er
niet van hem dan het flaauwe gepiep in het schoorsteenhol.
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't Is het galmen in bosschen en rotsen gelijk." Van de Navonkeling : „Zoo iemand mij ooit eenig Dichtvuur heeft toegeschreven , hy zal in een ouderdom als de mijne den tytel
(vertrouw ik) niet wraken." Van de Oprakeling: „Navonkelen doe ik niet meer ; doch wat het oprakelen mijne asch
nog ontdelven kon , moge de lezer zien." Van de Nieuwe
Oprakeling : Minder dan een aschhoop laat zich wel niet
denken." Van de Voet in 't Graf : „Aan den zich overleefd
hebbenden grijsaard zal niemand (vertrouw ik) het mijmeren
kwalijk afnemen. 't Is het recht der dompige levensavond."
Van de Naklank: „Vernieuwe dit boekdeeltjen weder 't v a a rw e 1 aan mijne landgenooten , dat ik hun reeds meermalen
toeriep , doch dat eenmaal het laatste moet zijn." Van de
Avondschemering: „Die uit den uitgedorden tronk sierlijke
bloesems verwachtede , zou zich-zelven bedriegen ; en even zoo
die in de Avondschemering helderen zonneschijn." Van de
vermaking: „By veege grijsheid , zich zelve lastig , is weinig
vermaaklij ks te vinden. Men zij dus gewaarschuwd den tytel
dezes dichtbundels niet verkeerdelijk op te vatten." Van de
Nieuwe hermaking : „Wellicht bedrieg ik my in het uitzicht
van nog voor deze late vruchten eener meer en meer vervallende grijsheid een genoegzaam belang te wekken ; doch ten
minste durf ik mij verbeelden dat niemand de proefneming
daarvan aan den afgeleefden en uitgedienden in valide des
vaderlandschen zangbergs misduiden zal." Van den Schemerschijn
eindelijk , want het voorberigt der Nasprokkeling, 's dichters
laatsten bundel , is niet van hem : „Ook de schemering by
eene onder de kimmen zinkende zon is nog met eenig schijnsel
van licht vermengd."
Waarom nu , terwijl toch in zichzelf het voorgevoel van
den naderenden dood noch ondichterlijk, noch onaandoenlijk
is , het tegendeel van dien , waarom blijft men onder het
lezen dezer over een tijdvak van volle vijf en dertig jaren
zich uitstrekkende zinspelingen op het graf, onaangedaan en
koud ? Niet-alleen om de toevallige omstandigheid dat het
voorgevoel waarvan wij spreken , in Bilderdijks geval , omstreeks
drie zevenden eener eeuw heeft aangehouden , en omdat de
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poëzie , zelfs wanneer het onze uitzigten in eene betere wereld
geldt , geen zulke langademige aspiratiën gedoogt. Ook niet
omdat de verbazende en onvermoeide werkzaamheid des dichters,
door zulk eene breede rij van dichtbundels roemvoel geboekstaafd , reeds uit een louter materieel oogpunt beschouwd,
veeleer eene stalen constitutie doet vermoeden dan ,een vódr
den tijd gesloopt of althans ondermijnd gestel. Evenmin
eindelijk omdat de inhoud dier bundels nergens het beeld der
suffende grijsheid vertoont ; nergens , zeggen wij , want juist
eenige der schoonste en inzonderheid al de scherpste en boosaardigste van Bilderdijks verzen behooren tot het tijdperk
der genoemde vijf en dertig jaren. Maar hoofdzakelijk , zoo
niet uitsluitend , omdat in diezelfde voorredenen waarin de
dichter zoo herhaaldelijk afscheid neemt van het leven, bij
tijd en wijle niet-alleen sommige zeer gezonde redenen worden
opgegeven waarom juist de poëzie van een grijsaard de aandacht van het dichtlievend publiek verdient , maar ook uitdrukkingen worden gebezigd waarvan een ieder aanstonds gevoelt dat zij onvereenigbaar zijn met de sombere voorgevoelens
van daareven. Aldus in een versje aan het slot der voorrede van Wit en Rood en met zinspeling op den titel van
dezen bundel:
't Schelde alles my voor oud en stram ,

Ik

neem het dankbaar aan :

Maar echter 'k voel nog dichtervlam,
En 't hart nog jeugdig slaan.
Nog jeugdig? — Neen, belemmerd, zwaar;
Maar 't heeft nog vonklend vier,
En, is het met een doffer snaar,
Toch span ik nog de Lier
Doch lacht men met mijn zilvren kruin,
Zy paart aan blonder kroon ;
De lelie staat in krans en tuin
By 't blozend roosjen schoon.

Dit wekt het vermoeden dat Bilderdijks tijdgenoten den
grijzen dichter om de gebreken zijns ouderdoms op onedele
wijze hebben bespot. Reeds in 1805 schreef hij uit Brunswijk:
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,,Vindt men goed met mijn kwalen te lachen , ik gun dit
genoegen aan wiep het lust." Doch ons is gebleken dat
niemand vroeger begonnen is Bilderdijk voor oud en stram
te schelden dan Bilderdijk-zelf; ; en , ware de herinnering aan
zijn zilveren kruin daartoe bij ons niet te levendig door hem
gehouden , wij zouden meenen dat uit het aangehaald versje
de kloekheid spreekt van een wakker grijsaard die in het
minst geen aandrang gevoelt om met gebogen hoofd en knikkende knieën in het graf te zinken. En nog veel krachtiger
spreekt die bewustheid uit een versje van eenigszins later
dagteekening :
Het was , wat eenmaal was. Dat alles is vervlogen;

En

laat me een hoofd, naar 't graf gebogen,

Door grijsheid witter dan een duif.
Maar 't geen my overbleef eischt jonglings moed in de aáren;
En 'k durf, by dees myn blanke hairen,
Mijn ouderdom misschien nog ruim zoo knap verklaren
Als veler- jongren blonde kuif.

Zoo zingt hij in 1820, vierenzestig jaren oud, Aristophanes
na; en wel aan het slot der voorafspaak v66r den allesbehalve malsehen bundel Perzius Hekeldichten. Voorzeker, met
alle vromen en verstandigen wenschen wij ons te oefenen in
de leerzaamheid; doch wij wanhopen of het ons gelukken zal
daarin ooit genoegzame vorderingen te maken om te leeren
gelooven dat wie in 1820 zoo grappig protesteerde tegen de
inbeelding der blonde kuiven, in 1795 met waarachtig gevoel
kan gesproken hebben van den afgang zijns levens. Overigens
wordt de plaats des gevoels in dit gedichtje minder door hartstogtelijkheid dan wel door eene daaraan niet gansch en al
afgestorven kribbigheid ingenomen.
Doch laten wij dit daar. Met de vraag , hoe en wat Bilderdijk gevoeld heeft als echtgenoot en vader , opent zich voor
ons eene nieuwe afdeeling van het onderwerp dat wij thans
behandelen. Om aanstonds tot de zaak te komen , ziehier eene
der vele strophen uit een gedicht getiteld : Ter uitvaart van in ijn
jongste kind (1807) :
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Ach I zou uw zieltjen reeds gevoelen
Hoe veel het by dit sterven wint ?
Gewis, gy doet het, ja mijn kind !
Gy hebt genoeg van 't aardsche woelen.
Gy zaagt uwe Ouders — hoeft er meer,
Op dat men de aard vervloeken leer !

Wij schrijven geene geschiedenis van Bilderdijks excentriciteiten. Ook is deze aanhaling geene bijdrage daartoe. Zij
karakteriseert den vader in hem , dit is al. Steeds hartstogt
voor teederheid. Steeds herinneringen aan een ander leed als
hetgeen bezongen moest worden. Steeds eene zich ongevraagd
op den voorgrond dringende subjectiviteit. Ditmaal is het
zoover gekomen dat men met een wanhopig jobsbeklag deze
aarde zal hebben te vloeken — waarom ? omdat Willem
Bilderdijk en zijne vrouw hierbeneden in menig opzigt zeer
ongelukkig zijn geweest en veel hebben uitgestaan. En instede
dat de dichterlijke vader bij het graf van zijn kindje met
weemoed denken zou aan ook wederom déze vóór den tijd
geknakte bloem , en welverre dat zijn christelijk gemoed in
het geloof aan eene hooger wereldorde reeds nu de oplossing
zoeken zou van dezen wanklank, wenscht hij het wicht geluk
met zijne ontkoming uit dit vermaledijd jammerdal onzes
aardschen levéns, vermaledijd omdat zijne ouders er geleden
en gestreden hadden. Men neme daarbij in aanmerking dat
Bilderdijk omstreeks 1807 in de blakende gunst van koning
Lodewijk deelde , zeer in aanzien was , onbekrompen leven
kon , en destijds geene redenen had de aarde om zijnentwil
doemniswaardig te heeten. Men vindt hier dan ook niet de
in hare eenzijdigheid toch aandoenlijke levensbeschouwing der
Hervormde kerkleer die, het menschelijk leven opvattend als
eene gestadige droefheid, vóór alle dingen vraagt : Welke is
uw éénige troost , beide in leven en sterven? Neen, ongetroost en onverzoend drukt onze dichter voor het laatst de
lippen van zijn . vroeggestorven kind; of, zoo er nog eenige
vertroosting voor hem is overgebleven, zij ligt opgesloten in
de wanhopige zelfvermaning :
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Duikt neder, smart en wanbegrippen!
Duikt, ouderzucht en menschlijkheid;
Of -- schreit van vreugde , zoo gy schreit

Is daar iets gespannens en overspannens, iets opgeschroefds
in dezen bij het lijkje van zijn kind van vreugde schrejjenden
vader -- de Franschen spreken van 8'echau fer á fr'oid —
omtrent den echtgenoot in Bilderdijk valt iets dergelijks mede
op te merken. In zijne zestig of zeventig gedichten van langer
en korter adem die onmiddellijk of zijdelings ten opschrift
voeren Aan mijne Egade, heerscht natuurlijk niet overal dezelfde toon. En toch , het ontbreekt in deze somtijds zeer
fraaije verzen niet-alleen schier overal aan de innigheid van
dat : Waar werd opregter trouw dan tusschen man en vrouw
ter wereld ooit gevonden ? maar men zou kunnen zeggen
dat Bilderdijk , bij al deze uitingen zijns gevoels als echtgenoot , steeds gelegenheid vindt één dezer drie daarmede
naauwlijks zamenhangende snaren aan te roeren : óf de bevrediging zijner zinnelijkheid , bf het onregt hem door zijne
vijanden aangedaan , óf eindelijk de verdorvenheid zijner eeuw
en van zijn volk. Om met betrekking tot dit laatste onze
bedoeling aanstonds door een voorbeeld op te helderen , in
den- nieuwjaarsnacht van 1827 zingt hij zijne vrouw op deze
wijze toe :
Leef, wat ook word' van 't land dat, van God afgevallen,
Op onafhanklijkheid en zelf beheer durft brallen,
En vloekbren eigenwaan afgodische outers sticht —
Wat van een wareld word' die Heiland kent noch plicht —
Wat oordeel van Gods wraak 't versodomt schuim der volken
Of wegspoele in één zee , of inzwelge in den gloed
Der opgeborsten zwavelkolken,
Die 't onkruid , lang geduld, in 't eind verteeren moet
Leef gy in 't vol genot van 's Hoogsten zegeningen .. .

Al viel op gedachte of inkleeding van dezen nieuwjaarswensch niets aan te merken , . ja al deelden wij 's 'dichters
inzigt in den toenmaligen politieker en maatschappelijken
toestand der europesche en andere christenvolken , nog zouden
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wij , met volle erkenning van Bilderdijks singulariteit en van
hare regten , in deze verzen ieder spoor van gevoel , met name
echtelijk gevoel , gelooven te missen. Het denkbeeld dat
's dichters vrouw , overladen zij-alleen met al de zegeningen
des hemels , blijft voortleven op de puinhoopen eener als
Sodom en Gomorra door vuur en zwavel verteerde maatschappij , laat ons , om niets meer te zeggen , volmaakt onverschillig; en liever dan aan zijne ega zulk een levenslot toe
te wensehen , had hij om ons gemoed te bevredigen de verwachting mogen uitspreken dat het aanstaand voorjaar haar
een zinnebeeld wierd van nog menig ontluikend bloempje op
haren levensweg en bij het klimmen harer jaren. Maar neen,
de dichter houdt niet het meest van Ienteknoppen of groene
velden; hij wandelt bij voorkeur met zijne verbeelding over
gloeijende asch.
Zoo menigmaal in deze verzen aan zijne vrouw ook zijne
kinderen en in het gemeen zijne huiselijke omstandigheden ter
sprake komen — en dit geschiedt , als vanzelf spreekt , telkens
en menigvuldig -- wordt ook die andere snaar aangeroerd
waarvan wij gewaagden : 's dichters vijanden en het onregt
door hen aan hem gepleegd. Ten voorbeeld strekke een verjaardagsvers van 1814 waarin, met zinspeling op de edelmoedigheid van koning Willem I, die gaarne aan Bilderdijk een
leerstoel of eenige andere nuttige betrekking gegund had , gesproken wordt van:
Ja, de Vorst, zijn stamhuis waardig,
Is rechtvaardig,
En hy leest my in 't gemoed.

„Maar," vraagt de dichter aan zijne jarige echtgenoot , en
hiermede treden de vijanden op het tooneel:
Maar zou 't giftig slangenbroed
Zich niet om zijn' zetel wringen;
In zijn kabinetten dringen;
Zich niet kronklen om zijn voet?

En weldra volgt er in denzelfden vragenden toon , want
eenmaal op dit terrein gekomen laat Bilderdijk zich daarvan
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zoo gemakkelijk niet afbrengen , zullen wij zeggen zelfs niet of
vooral niet op den geboortedag zijner echtgenoot :
Zou my 't heilloos helgebroedsel
't Laatste voedsel
Niet verpesten door zijn gif?
Ja , ontging mijn stervend rif
't Grimmen, biezen, en bezwadderen
Van die menschgedaantige adderen
Op den doodschen kerkhof klif ?

Wees hoegenaamd niet sentimenteel ; denk u het menschelijk
gevoel zoo mannelijk en onverwijfd als met eene onontbeerlijke
hoeveelheid levenswarmte slechts eenigszins bestaanbaar is : gij
zult niettemin moeten erkennen dat er in den etymologischen
zin van het woord iets monsterachtigs is gelegen in dien dichterlijken echtgenoot en huisvader, die op het verjaarfeest zijner
dichterlijke vrouw dus grimt en biest over het biezen en grimmen zijner hateren. En nu laten wij voorloopig de vraag nog
terzijde, wat er billijks of onbillijks in dien hartstogt mag geweest zijn , en wie zij waren , die menschgedaantige adderen ,
die zelfs op het kerkhof of doocischen klif gaarne iets zouden
hebben medegebragt van hun verpestend gif tot bezwaddering
van 's dichters rif.
Om ons eindelijk niet geheel en al van ophelderingen te onthouden omtrent de eerste der drie door ons genoemde snaren op
dit gedeelte van Bilderdijks lier, kiezen wij den aanhef van
een gedicht Aan mijne Egade dat het cijfer 1822 voert en
derhalve behoort tot een tijdperk toen onze dichter-zelf zijn zes
en zestigste en zijne echtgenoot (mevrouw Bilderdijk was van
1777) haar 45 ste levensjaar bereikt had :
'k Heb dan niet vergeefs gebeden,
Als ik op mijn Egaa,s borst
En omstrengeld van haar leden,
In 't gevoel dier zaligheden
Tot u opzag, Levensvorst
'k Hief dan in de Huwlijksweelde
't Hart niet vruchtloos tot mijn

God,
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En het uitzicht dat ons streelde
(Gij die mijn vervoering deelde!)
Was waarachtig zielsgenot —
Dierbre, de Engel van het leven
Daalde neêr op ons gebed.
Ja, ons hart tot God geheven,
Heeft zijn adem voelen zweven
Over 't eens weer vruchtbaar bed.
Dankend smolten we en verzonken
In de zwijmeling der lust;
En ontwaakten , hemeldronken ,
Gloeiende van liefdevonken
Die geen zielsverzading bluscht...

Wat zullen wij tot deze dingen zeggen ? te meer daar de titel
van het gedicht in zijn geheel aldus luidt: Aan mijne Egade ,
in hare langdurige en eindelijk te loor gestelde zwangerheid. Wat
ons betreft, om eene uitdrukking van Bilderdijk-zelven te bezigen,
de „ongoddelijke wildzang" van Byron , van Alfred de Musset,
verloren zonen der genialiteit en der groote wereld , is een minder groote wanklank in onze ooren, en eene minder zware proef
voor onzen al of niet zuiveren smaak , dan de huisvaderlijke
weelderigheid van dien bejaarden burgerman, die niet-alleen
alles bezingt, tot de verborgenste uitingen van zijn dierlijk
leven toe , maar die ook bovendien , godvreezend wellusteling ,
op de zinnelijkste wijze en te midden van het snikken der
hartstogtelijkheid , den naam en de gedachte van zijnen God
onder deze zangen mengt. Waarbij nog komt dat het ons onmenschelijk toeschijnt dat een man, hij zij sjouwerman of dichter, de vrouw die hij lief heeft , en die hem acht kinderen
schonk , na volle vijf en twintig jaren huwelijks aldus in het
openbaar prostitueert.
Wij sluiten dit gedeelte onzer beschouwing met de mededeeling van twee kleine dichtstukjes , beide over hetzelfde
tragisch onderwerp, maar in geheel verschillenden toon. De
titel van het ééne luidt : Op het huwelijksbed van een Bruid
en Bruidegom , in hun eersten huwelijksnacht door den bliksem
getroffen. De voorwaar niet ondichterlijke of voor geen gevoel-

BTLllERllTJK.

43

volle behandeling vatbare toestand wordt aldus beschreven en
bejammerd , of zoo men wil uit hooger oogpunt gezegend :
Een teedre en lieve Bruid sliep hier in 's Bruigoms armen,
Op 't eerbre huwlijksbed ten hemelwellust in.
De Algoedheid zag hun vlam met zegenvol erbarmen,
En één, één bliksemstraal verzegelt beider min.
6 Welgelukkig paar ! Elkaar om 't hart gestrengeld,
Geniet ge de eêlste vreugd den sterv'ling toegelegd;
Verliest ge u in heur lust; en — vindt u weêr, verengeld;
En zalige eeuwigheid is de aanvang van uwe Echt.
Gy Maagden, strooit hier palm, strooit lelien en rozen !
Dees lijk-, lees huwlijkskoets eischt al uw eerbied af
Gods englen zweven ze om met Godgeheiligd blozen,
En zeegnen 't bruiloftsbed vereenigd met het graf.

Bepaald meesterlijk is deze bearbeiding niet. De toestand is
te veel geschilderd, te weinig geëffieureerd ; de toetsen zijn
niet fijn genoeg om dichterlijk te heeten. Met name hadden
de acht eerste regels geschrapt behooren te worden en had
het versje eenvoudig moeten bestaan uit de vier laatste met
het opschrift. Dan zou de voorstelling poëzie zijn geweest ,
want zij zou iets te vermoeden hebben gegeven. Doch met
dat al, hoewel niet van zijne schoonste , het versje doet Bilderdijk in geen enkel opzigt oneer aan ; het vereert integendeel
zijn hart en menschelijk gevoel. Het andere versje daarentegen,
onder het hoofd Grafschrift op twee gelieven , door den donder

getroffen en dat zich aanbiedt als getrokken uit de brieven
van Lady Montague; doet hem in onze schatting aanstonds
onheelbare afbreuk :
Hier ligt Jan Grut met Grietjen Pry.
Wat heraker, vraagt ge, raakt dit my ?
Als of er van dat goêlijk paar
Niet vrij wat meer te zeggen waar.
Lees toe! Op zondag, zonder fout,
Zou 't jonge volkjen zijn getrouwd.
Maar zie ! verleden Donderdag
Verscheen er juist een bliksemslag,
Daar vast e x p r é s toe opgemaakt,
Die beide heeft op 't hart geraakt,
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En bevend , siddrend, heet en warm,
Verpletterd in elkanders arm.
Dat 's spijtig, zegt ge. Mooglijk neen:
Want had het slechts een jaar geleên,
Wat weet men of zy niet bedroefd
Van Janbaas vuisten had geproefd,
En hy , door 't wijfjen fraai gekroond,
•
Een schaamrood
bullenhoofd getoond;
Zoo dat en meid en arme knecht
Het uur vervloekt had van hun echt.
Nu zijn zy voor dat onheil vrij ,
En winnen er een Grafschrift bij.

Het eerste stukje is van 1795, dit laatste van 1808 of 1809.
Over de dichterlijke waarde ' dezer geschiedenis van Jan en
Grietjen behoeven wij niet vele volzinnen te verspillen. Zoo
uitgeschreven , zoo gevonnisd. Wij komen dus alleen terug
'p de onmenschelijkheid eener dusdanige behandeling van
een zoo aandoenlijken toestand. Na zulke dingen gelezen te
hebben kan men bezwaarlijk langer zeggen : Bilderdij k is
een zielkundig raadsel. Want het raadsel is, schijnt het , opgelost. Slechts één ding kan hem bewogen hebben dit versje,
dat ten aanzien van den vorm niets te beduiden heeft , uit
eene vreemde taal in de onze over te brengen : te weten ,
zijn instinctmatig welbehagen in den geest , die hardvochtig
is , en in den toon , die aan bet onbeschofte grenst. En nu
vragen wij , na de ondervinding te hebben opgedaan hoe er
naauwlijks één gebied is waarop uit de verzen van dezen
dichter een gevoelig hart tot ons spreekt , of men alle natuurlijke teederheid , allen ongeveinsden weemoed , iederen
vorm ongeveer der menschelijkheid niet voor een poos moet
hebben afgelegd en uitgeschud , om dezelfde gelieven, over
wier lijk- en huwelijkskoets men op het ééne oogenblik met
godgeheiligd blozen de engelen heeft laten zweven , op een
ander oogenblik , tien of twaalf jaren later , onder de vernederende namen van Jan Grut en Grietjen Pry , door een
expresselij k daartoe vervaardigden en op donderdag nederkomenden bliksemslag , in elkanders armen te doen getroffen
worden — de vuisten van J anbaas en diens schaamrood bullen-
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hoofd , als behoorende alleen tot het gebied der hypothese ,
niet eenmaal medegerekend? Of strekt het der nederlandsche
natie tot schande indien zij op dit terrein Bilderdijks grootheid in vollen ernst ontkent ?

VI
Onder Bilderdijks beste stukjes in het vak der satire behooren de Nachtegaal en de Koekoek (1811) , waarin hij
tegen de smakelooze oordeelvellingen des publieks in het letterkundige , en daarnevens de volksstem (1818) , waarin hij zoo
wij ons niet bedriegen tegen eene hem bijzonder hinderlijke
soevereiniteitsleer onzer dagen tevelde trekt. In vergelijkenderwijs zeer humane en gematigde evenredigheden bereiden deze
gedichtjes ons voor op de bij andere gelegenheden . zooveel
feller door Bilderdijk gevoerde oppositie in kerk en staat en
litteratuur.
De Nachtegaal en de Koekoek is eene fabel waarin door
deze beide vogels om den zangprijs wordt gedongen. Op
voorstel van den koekoek zal Langoor scheidsregter zijn. De
ezel komt en hoort eerst den nachtegaal. „Gants niet kwaad",
zegt hij :
Maar het is te wild gezongen,
En het blijft niet in de maat.

De koekoek krijgt daarop insgelijks gehoor ; en nadat de vogel
aanstonds aan het koekoekschreeuwen is gegaan , koekoek ,
koekoek , na als voor, luidt het vonnis van den regter aldus :
Bravo ! ja, dat noem ik zingen,
(Zegt hy) dat's de rechte toon !
't Nachtegaaltjen piept wel aardig ,
Maar de Koekoek spant de kroon.
Dat zijn klinkklaar zuivre jamben;
Dat's een maat naar m ij n verstand :
Daar is 't zoet by in te slapen;
'k Hou niet van dien "Griekschen trant.

46

B1LDERDIJK.

Oorspronkelijkheid is eene van Bilderdijks groote verdiensten.
Hij was een nieuw man in onze litteratuur, met name in
de geschiedenis onzer versificatie. Op dit gebied heeft hij
letterlijk geïnaugureerd. En behalve deze ddne onvervreemdbare kroon draagt hij nog eene andere , eene meer betrekkelijke : hij was ongemeten de voortreffelijkste dichter van zijnen
tijd , een nachtegaal onder de bastaard-nachtegalen. Daar hij
nu bovendie' n vaak niet begrepen werd door het publiek , en
zijn lied van deze zijde niet-alleen zeer doove maar somtijds
ook zeer lange ooren ontmoette , kunnen wij ons niets gemakkelijker verklaren en in hem dragen dan een hooge mate van
zelfgevoel. Hoe zou deze man zichzelven gansch en al onbewust hebben kunnen zijn van zijne superioriteit? Geen groot
kunstenaar met pen of penseel of luit , of hij zal te eeniger
tijd zijne instemming schenken aan den hooghartigen regel
uit Goethe's Epigrammen en zijnen troost vinden in de gedachte :
Werke des Geists and der Kunst sind fur den Pbbel nicht da.

En toch — want daar is onderscheid tusschen deze dingen bij
zichzelf te denken of zelfs in een kring van vertrouwden uit
te spreken , en ze te laten drukken — toch is de ware maat
van het zelfgevoel reeds overschreden , schijnt het , wanneer
iemand, van hoe groote en buitengewone dichterlijke talenten
overigens ook , openlijk de overtuiging uitspreekt dat zijn publiek een ezel is , zijn mededinger een koekoek , en hijzelf een
nachtegaal.
Doch Bilderdijk heeft het bij deze getemperde hooghartigheden van 1811 niet gelaten. In 1824 is zijn dichterlijk odi
pro fanum overgeslagen in een ruwen geest van invective en
recriminatie. En ditmaal zijn het niet de mededichters of het
publiek, maar de recensenten die 's dichters verbolgenheid gaande
maken. „Waar zijn wij ?" zoo luidt de vraag waarmede de
strafrede tegen hen wordt ingeleid:
Waar zijn wy P in wat land , in welke hemelstreken P
By 't Apendom veellicht , waar 't Filozoofs geslacht
Zich uit gesproten roemt . . .
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Maar neen, niet over de politieke of kerkelijke liberalen,
niet over dit bavianendom wil de dichter ditmaal handelen.
Deze zinspeling op de , zoo wij wel hebben, Blumenbachsche
theorie over den oorsprong van het menschelijk geslachi, laat
hij dus voor ditmaal varen. Niet op de geperfectioneerde boomklimmers , maar gelijk gezegd is op de letterkundige kritiek
zijner dagen heeft hij het deze reis gemunt :
Maar 'k heb het tegen u , volmakend ras van apen,

Qua tales, niet; och neen, gy moogt gerust gaan slapen.
Maar 't dommer nog clan dom Recensieschrij vrendom
Dat d'algemeenen Leer- en Rechterstoel beklom
En achter 't sluipgordijn der naamloosheid gezeten,
't Onfeilbre vonnis wijst aan Proza en Poëeten.

Tot zoover kan het er mede door. Die regel inzonderheid
van het recensieschrijvrendom is even meesterlijk van vorm
als grappig van zaamgeperste kwaadaardigheid. Ook van de
zijde eens acht en zestigjarigen grijsaards? Maar hetgeen volgt
behoort gansch en al op de 's Gravenhaagsche vischmarkt
thuis :
Gy , kwakend kikkrengrom uit Neêrlands moddersloot,
(Zoo 't waar is evenwel , dat ge uit ons Neêrland sproot)
Van waar toch komt u 't recht , ik zeg niet om te kwaken,
Kwaakt u te barsten ! maar om zwadder uit te braken
Op wie 't ook zy , als waar 't een beedlaar of een zot
Die met de gekskolf liep of met den rommelpot ?

Leefde Bilderdijk nog , het zou ons hopen wij niet aan den
moed ontbreken zijne poëzie te kritiseren ; en in één opzigt
althans zou hij ons geen kikkergrom uit de nederlandsche
moddersloot kunnen heeten, want hij zou ons niet gezeten
vinden achter het sluipgordijn der naamloosheid. En wanneer in het onderstelde geval zijn vers aan de recensenten
onder onze oogen kwam, zouden wij de vrijheid nemen hem
te zeggen dat zich boos te maken over naamlooze recensies
van onbevoegden het werk van geen verstandig , en weder
te schelden wanneer men gescholden wordt de handelwijze
van geen edel dichter is.
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Scherp maar grof, zeiden wij van Bilderdijks muze. En
onze lezers zullen bespeuren dat oak deze kwalificatie niet
zonder overleg in ons eerste opstel werd neergeschreven.
Blijven wij nog eenige oogenblikken bij 's dichters strijd tegen
zijne meer bepaald letterkundige tegenpartijders staan , en leggen wij telkens den vinger op de plaats waar de eerlijke
satire in mateloos schimpen ontaard. Men mag -- te weten
uit het oogpunt der bellettrie; dat der zedelijkheid nemen
wij hier slechts in zoover op als deze laatste met de kunst
zamenhangt — men mag onwaardige tegenstanders ook in
het openbaar ten toon stellen en hekelen; maar men mag hun
niet toevoegen: „Kwaakt u te barsten!" Men mag spotten met
eene verachtelijke camaraderie die meent dat niemand geest
heeft behalve zij en hare vrienden ; maar wanneer men haar begroet gelijk Bilderdijk doet in zijne Letterklubs onzes tijds (1820):
Ga , laf gebroed van eeuwige uitvaartzingers ,
Dat by dien lof, van eigen hoogmoed zwelt ;
Maar 's Hemels vloek verstijve u tong en vingers ,
Zoo ge ooit één woord van mijn verscheiden meldt 1

dan heeft men opgehouden satiricus te wezen, want men is
dan niet langer een fatsoenlijk man. Men mag zich vrolijk
maken over den uitbundigen lof dien partijzucht aan middelmatige dooden toezwaait, maar men mag geen vers laten drukken
Op een partijj huilende Likzangers onzes tijds (1821, dat in
dezer voege aanvangt:
Rekels, laat den doode slapen !
Waarom toch zijn vredige asch
Met uw nagels los te schrapen
In dat valsche Luitgekras ?
Of, wat meent gy , zoo zijne ooren

In

den donkren kelderkuil

'Dat vervloekt geraaskal hooren
Van uw jankend hondsgehuil,
Dat by niet , van spijt aan 't branden,
Om zal keeren in de kist ?
Ja , niet knarsen met de tanden
Of zijn grafkuil wierd bepist ?
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En een even groote ongelikte, geen satiricus langer, is hij
die eene Rondedans om zijne eigen doodkist vervaardigt, waarin
de letterkundige vijanden aldus jubelend worden ingevoerd:
Maar nu zeidt hy hach
Noch wach 1
Ja, wy triomfeeren
Dulden moet nu Bilderdijk
Dat wy dansen - op zijn lijk
Als gelubde beeren
Al de kikkers uit de sloot,
Zingen vrolijk: „Louw is dood,
„Nimmer moet hy keeren 1"

Vergelijk zulke verzen met bijvoorbeeld dat slot van Heine's
Deutschland , waar hij den Koning van Pruissen voor de vierschaar der nakomelingschap daagt; en , welke hulde men ook
brenge aan de puntige dictie en schitterende versificatie door
Bilderdijk in de aangehaalde verzen ten toon gespreid , men
kan niet nalaten te bekennen dat de palm der grootheid hier
niet is aan de zijde van den regtzinnigen hervormde, maar
aan die van den bekeerden jood en onbekeerden christen.
Behalve enkelen die Bilderdijk in persoon en van nabij
gekend hebben , heeft niemand hem ooit voor zachtzinnig gehouden. Hij behoefde dit ook niet te zijn om een groot dichter
te wezen. Wij althans nemen hem gaarne zoo als hij is en
gunnen hem de volle vrijheid die aan den hekeldichter toekomt ; ook dan wanneer hij ons persoonlijk beleedigt in de
gevoelens die wij zijn toegedaan, of de herinnering aantast
van mannen aan wie wij meenen dat het vaderland groote
verpligting heeft. Zelfs zouden wij ons openlijk aan Bilderdijks zijde scharen , indien hem het regt wierd betwist om
te zijn die hij was of indien hij om zijne hetzij kerkelijke
hetzij politieke gevoelens in den ban wierd gedaan. En gelijk
wij tot hiertoe in deze opstellen ons met den strengsten ernst
meenen onthouden te hebben van alle kleingeestigheid, en in
het gemeen van alle denigrerende en onwaardige kritiek , zoo
wenschen wij ook de eersten te zijn in de erkenning van het
goede in Bilderdijks muze, wanneer zij, nu niet langer tegen
4
L. F. xxv
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letterkundige vijanden alleen , maar ook tegen ardere weder.
partijders en met name tegen den geest der eeuw hare pijlen
afzendt.
Zoo bewonderen wij van harte het in den aanvang door ons
genoemde versje De Volksstem , onzes inziens eene der gelukkigste van Bilderdijks proeven op het gebied der hekelpoëzie.
Hij verhaalt daar hoe weleer het varkensknorren, door de
menschelijke stem van een troepje kermisgasten nagebootst , tot
de uitgezochtste volksvermakelijkheden van het oude Rome behoorde. Reeds onder gewone omstandigheden, wanneer ridderschap of honderdmannen uitspraak deden in den knorkunsttwist en den prijs uitreikten aan den vaardigsten der zwijnzangkunstenaren , reeds dan was de belangstelling der menigte
groot. Doch nooit was zij dit zoo zeer als bij zekere gelegenheid
toen het volk-zelf den kamp voor een keer beslissen mogt
en derhalve de volksstem als hoogste uitspraak gelden zou.
Ditmaal namen slechts twee personen aan den wedstrijd deel.
De een was een beroemd goochelaar, trotsch op" de blakende
gunst waarin hij sints lang bij de menigte stond, en nu de
kampplaats in de sitgezochtste praalkleedij fier op en neder
stappend. Aan hem is de beurt; zijn triomf is volkomen:
De kunstnaar knort. Met duizend handen
Klapt alles alles doof en stom ,
En 't scheen , men smeet by turftonmanden
Bravissimoos en bravoos om.

Zijn mededinger wa s . een eenvoudige boerenkinkel van achter
de ploeg; „zoo groen als een mof," gelijk de dichter met
éénen trek hem teekent. Hij staat en gluipt met de oogen;
zijn hals hangt scheef voorover , zijn mond is half verscholen
in zijn kleed, en hij houdt de armen kruislings voor het lijf.
De beurt is aan hem; en, ofschoon hij het er beter afbrengt dan
iemand had durven hopen , toch is het volk hoogst ontevreden:
Men hoort het. Alles slaat aan 't morren ;
Weg (roept men) , voort maar ! weg met " hem !
Die eerste , ja ! dat heet ik knorren;
Maar dit gelijkt geen varkensstem.
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En wat doet nu de boerenjongen? Op het hooren dezer kreten
van afkeuring haalt hij uit zijn kleed een levend varkentje
te voorschijn, bijt het in den oorlap, en toont aan de menigte
het dier welks stem zij hoorden :
Ziet daar (dus zegt hy) , Kunstbeslechters ,
Hoe juist, hoe wijs

gy

vonnis velt!

Zijnerzijds voegt de dichter er aanstonds deze zedeles bij en
besluit daarmede :
Erken nu 't domme volk voor rechters,
Gy die belang in waarheid stelt.

Dit, en evenzoo de fabel van de Visschep en den Reiger,
een uitmuntend bijgebragte persiflage van het constitutioneel
koningschap , waarin desgelijks de zin der beeldspraak in 'een
paar kernachtige slotregels eensklaps duidelijk wordt -- dit
en enkele dergelijke van 's dichters satiren zijn echte kunststukjes. Constitutionele regeeringsvorm en volkssouvereiniteit :
niemand ontzegge aan Bilderdij k het regt niet ingenomen te
zijn geweest met deze moderne instellingen ; en indien ons
vermoeden gegrond is dat zijn aanval op de kunstbeslechters ,
in het aangehaalde versje , naar de bedoeling van den dichter
ook tevens een protest tegen laatstgenoemde is geweest —
onwillekeurig toch denken wij bij de volksstem aan iets meer
dan aan een uiting van kunstgevoel-alleen — dan mag het
niemand aan de noodige onpartijdigheid haperen om ditmaal
hulde te doen aan Bilderdijks geestigheid en aan Bilderdijks
talent. Een geheel ander oordeel daarentegen moet zulke verzen
treffen waarin 's dichters antipathie tegen den tijdgeest ontaardt in de schromelijkste personaliteiten , in een uitvaren niet
tegen naamlooze recensiën en hare auteurs , maar tegen mannen.
wier éénige misdaad was dat zij met al den invloed hunner
groote talenten , in wetenschap en staat en kerk , eene andere
rigting dienden dan die van Bilderdijk :
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Neen , Kemper , 'k meng geen stem , geen harptoon aan 't gekrijsch
Van 't snode slangenbroed , wier Duivlen eerbewijs
U in uw grafsteen hoont en lastert. Onverlaten
Die God en Vaderland en zoen en Heiland haten,
En, vuige zwaluwen, voor 't gastvrij rietverdek
Hun dank betalen in verfoeibren gruweldrek ...

Dus is de aanhef van een vers (1824) vervaardigd bij het
lezen, niet van sommige schimpredenen, maar „van sommige
lofspraken op den braven Kemper." De schuldigen, hier onverlaten en vuige zwaluwen genoemd, behooren tot hetzelfde ras
der menschgedaantige adderen en ander helgebroedsel als vroeger.
Zij vormen als het ware eene commissie uit de partij huilende
lijkzangers des tijds; en de gruweldrek , door hen op het
gastvrij rietverdek gedeponeerd, vult slechts aan hetgeen de
rekels reeds tevoren op dien zekeren grafsteen hadden verrigt.
Voorts worden zij in hunne sympathiën, steeds naar aanleiding hunner lofspraken op Kemper, aldus met naam en toenaam aangeduid:
Gaat , Vorstbestrijders ! gaat, afvallig wangeslacht,
Dat Vaderland beroert en plicht en recht verkracht,
Draaft met uw duizenden verwaatnen en misleiden
In dronken woede voort , met gift en moord te spreiden.
Roemt , roemt uw Borgers , roemt uw Kinkers , en dat soort
Dat , uwer waardig , van de Fichtsche Heltoorts gloort;
Verwaten misteelt , dat God-zelf in 't aanzicht lastert,
Uit apen voortgeRbroed, tot apen weér verbasterd;
Maar noemt geen Kemper. Neen : mijn Dichtlier was hem waard;
Hy was mijn Vriend. Verstomt ! en rust' hy zacht in de aard 1

Dit personele was overigens bij Bilderdijk slechts de tijdelijke en toepasselijke losbarsting van zijn nooit uitgedoofden
wrok tegen den geest der eeuw. Ziehier een fragment van
het vers TWioheid (1820) waaruit men zijne gevoelens omtrent
de heerschende rigting van zijnen tijd en hare afkomst, doch
,zonder bijvoeging van eigennamen, in twaalf regels beschreven
vindt. Na eenige klagten over de omdolingen der menschelijke rede, laatstelijk over de onzinnigheid der beeldendienst,
gaat hij aldus voort:
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Ik zwijg van 't vreemde slag , dat niet tot mensch geschapen
Maar de afkomst wezen wil van 't achtbre ras der Apen,
't Geen , duizend jaren aap , door 't maaksel van zijn hand
In 't eind werd opgewekt tot oefning van 't verstand;
Om (buiten 't Godsbestel , door 't vormen van zijn reden,
Van uit der dieren kring in hoogex rang getreden,
En thands , door eigen kracht al meer en meer volmaakt,)
Den God gelijk te zijn, dien 't lastert en verzaakt.
Och! kon men nog een .wijl dit apenbroed belezen,
Om thands op nieuw weêr aap, of immers, mensch te wezen,
En Wetten, Kerk, en Staat, te laten in haar stand,
Tot ze in volmaaktheid eerst aan 't toppunt zijn beland !

Deze was Bilderdijks hoogachting voor zijne tegenpartij. Wij
voegen er aanstonds bij : dit is de sleutel tot het geheim
zijner magteloosheid. Nooit staat hij boven, altoos slechts
tegenover de partij die hij bestrijdt ; steeds gelijkvloers met
haar. Er is in zijne polemiek geene schaduw van waardigheid. Instede dat hij zich boven de vulgariteiten van den
partijgeest zou verheffen , daalt hij er onophoudelijk zelf toe
af. Wordt er geschuimbekt, hij schuimbekt mede en terug.
Hij spreekt over de dingen van den modernen tijd met dezelfde hinderlijke minachting en domme miskenning als waarmede de mannen der verlichting weleer over triniteit en
satisfactie spraken :
Verlichting — vrijheid — menschenwaarde

—I

Ja, heerlijk klinkt het in 't geluid;
Maar 't is slechts jammer voor onze aarde,
Dat al die poespas niets beduidt.

Hij is tegen den geest zijner eeuw bezield met denzelfden
weerzin als de vaderlandlievende joden uit het Makkabeesche
heldentijdvak tegen het binnendringen der grieksche beschaving.
Nog in zijn negen-en-zestigste levensjaar bezit en bezigt hij
al het vuur van een jongen fanaticus tot het uitvinden der
verachtelijkste bijnamen voor de leiders der openbare meening
zijner dagen :
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Als 't geslacht van schoorsteenvegers,
En geheel die eedle hoop,
Ketellappers, mandjens-koop,
Modderscheppers, drekkuillegers,
't Lieve Vaderland regeert,
Is men nimmer te geleerd.

Hij kent het edel beginsel der "verdraagzaamheid, anders onder
den naam van gewetensvrijheid eene -der kostbaarste paarlen in
de kroon van het moderne leven , en waarvoor een man als
Vinet bijvoorbeeld in de kracht des christendons tot aan zijn
laatsten ademtogt gestreden heeft , enkel en alleen onder den
kleingeestigen vorm van indifferentisme:
Verdragen , dulden ! Ja, 't is thands een tijd van dulden ;
De tijgers grijnen thands die eerst afgrijslijk brulden;
En 't lachj' is om den mond, al is de Hel in 't oog.
Een enkle moord zegt niets, men moet zoo naauw niet ziften;
Het dulden maakt de kern der liberale schriften.
Men duldt al 't geen

gy

wilt, tot zelfs een God omhoog,

Mits duivel en geboeft hier meester spelen moog.

Men ziet , ook Bilderdijk schrijft hier en overal aan den geest
der eeuw, met name aan den geest der fransche omwenteling,
een satanisch karakter toe. Doch hij doet het zonder één
sprankje dier genialiteit die uit ditzelfde oogpunt de geschriften
van Joseph de Maistre , zonder een zweem der meesterschap die
Mr. Groen van Prinsterers Ongeloof en Revolutie kenmerkt. Zijn
geraas is plomp en zouteloos. Maar zijn haat is groot en blijft
zichzelven getrouw. De volken van den nieuwen tijd zijn hem
hetgeen de Gojiem weleer voor Israel waren. Hunne talen klinken
in zijn oor als het varkensgeknor der zwijnzangkunstenaren ijl
de vertelling uit den ouden romeinschen tijd. Het spaansch,
de taal van den grooten kettermoorder Filips II gaat goed:
l Spruit van 't zelfde grootsch Latijn,
Waar 't Oost in gloort met avondwederschijn
En 't fier Romeinsch met stug Wandaalsch vereenigd,
Van 't Noord gehard, door Zuiderlucht gelenigd;
U minne ik meé in d'echten adeltrots
En stouten moed des oorlogshaften Goths.
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Nog beter het pauselijk italiaansch , tot welks lof zelfs de
hulp van Byron (,,I love the language , that soft bastard
Latin") door Bilderdijk niet versmaad wordt :
U minne ik' teer, ó taal van lust en weelde,
Die 't stug Latijn in dartele ontucht teelde;
Die als de kus op malsche lippen smelt,
En 't hart doorstroomt met Liefdes algeweld.

Een gruwel daarentegen is hem de spraak van het land der
omwenteling , van dat Frankrijk dat bij monde van zijne edelste vertegenwoordigers in onze dagen , onder alle landen van
Europa zelf het eerste wezen zou om Bilderdijk uit den droom
te helpen omtrent den overgrooten invloed dien hij er aan
toeschrijft :
Maar weg met u, ó spraak van bastertklanken,
Waarin hyeen en valsche schakals janken;
Verloochnares van afkomst en geslacht,
Gevormd voor spot die met de waarheid lacht;
Wier staamlary, by eeuwig woordverbreken,
In 't neusgehuil, zich-zelv niet uit durft spreken;
Verfoeilijk Fransch, alleen den Duivel waard,
Die met uw aapgegrijns zich meester maakt van de aard!

En , wat uit Bilderdijks standpunt echt oud-joodsch gevoeld
en gedacht is , terwijl met en benevens hunne kagchels en
hunne politieke instellingen de talen der Gojiem hem eene
niet uit te spreken walging veroorzaken , ziet hij alleen in
Hollands taal , zoo zij slechts niet besmet ware door de aan_
raking met vreemde en schuldige pestlijderessen, eene hope
voor de toekomst. „Weg," zoo roept hij aan de Hedendaageche
Talen toe:
Weg 't sijflend mondgebies en rochlend keelgegrom,
Weg 't klepprig kaakgekwak of snorkend neusgebrom,
Dat ge uitsist, spuwt, en spritst met hakklend woordverslikken,
Belachlijk slangenbroed of varkensras ! Verstom 1
Ons Neerland slechts bracht de aard heur morgenstond weerom,
Deed hier 't onduitsch gekrijsch van 't waanziek meesterdom
De Goddelijke taal in d'adem niet verstikken.
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Een niet onduidelijk bewijs dat Bilderdijk in al deze verzen
zijne eigen waardigheid verspeeld , ontrouw aan zijne roeping gepleegd , de zaak die hij voorstond bedorven , en zich
met eigen hand veroordeeld heeft tot eene in dit opzigt
welverdiende impopulariteit, is dat niemand onder zijne begaafdste leerlingen ooit na hem in onze litteratuur denzelfden toon heeft aangeslagen als hij. Om van Mr. Da Costa
niet . te spreken , wien de eer toekomt dat zelfs zijne felste
bladzijden altoos nog in vergelijking van Bilderdijks uitvallen
toonbeelden zijn van hoffelijkheid : heeft ooit Mr. Groen van
Prinsterer in zijne geschriften eene taal gevoerd als uit de
in dit onderdeel onzer beschouwing aangehaalde proeven spreekt?
Tijdens deze staatsman het dagblad De Nederlander schreef ,
de éénige met talent geredigeerde hollandsche courant die wij
ons herinneren tot hiertoe gelezen te hebben , heeft hij altoos,
ook in de hitte van den strijd , en zonder ergens ontrouw
te worden aan ook zijn geloof in het satanisch karakter der
fransche . revolutie , den regel in het oog gehouden dat er
bepaalde grenzen zijn die niemand overschrijden mag of hij
verbeurt de aanspraak des eerlijken mans op de kennisneming
en repliek van den eerlijken man zijnen tegenpartijder. Het
is dan ook niet-alleen in naam eener aan die van Bilderdijk tegenovergestelde en haar antipathetische rigting , maar
tevens in dien der praktijk van Bilderdijks eigen discipelen
en bewonderaars dat wij den staf breken over zijne tegelijk
door overdrijving belagchelijke en door blinde woede onedele
polemiek.
En een bewijs dat dit oordeel , ofschoon gesproten uit eene
geheel andere rigting als die van Bilderdijk , evenwel in den
hatelijken zin des woords door geen partijgeest en a llerminst
door kerkelijke sektegeest wordt bestuurd , is voor onszelven
onze hooge ingenomenheid en ongeveinsde eerbied voor de
persoonlijkheid en de geschriften van den man dien wij zooeven in het voorbijgaan noemden en aan wiens invloed op
onze eigen vorming wij ons leven lang met dankbaarheid
hopen te blij ven denken : Alexandre Vinet. Zoo iemand , Vinet
staat hier te lande bij de naar Bilderdijk genoemde staat-
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kundige en kerkelijke partij in hoog aanzien. En voor een
deel teregt. Welke kiemen toch eener andere en meer vrijzinnig rigting men ook in zijne geschriften moge weten aan
te wijzen , Vinet bleef tot den einde toe regtzinnig hervormd
en een welsprekend voorvechter van het overal bij de oudkerkelijke dogmatiek zich aansluitend en aangesloten réveid
van zijnen tijd. In de politiek , voor zoover hij zich daarover heeft uitgelaten , was hij bovendien conservatief ; althans
allesbehalve revolutionair. De Waadlandsche radikalen hebben
dit in 1845 en vroeger ondervonden. Getuige zijne kritiek
van Soumet's Divine .Épopée, had zijn kerkgeloof ook invloed
op sommige zijner letterkundige vonnissen. Wij mogen hem
dus in menig opzigt en om velerlei redenen naast Bilderdijk
plaatsen. Doch juist in dezelfde mate als Bilderdijk ons afstoot
trekt Vinet ons aan. Vooreerst om zijne bewonderenswaardige
billijkheid , die hem in staat stelde een parallel te trekken
tusschen Bossuet en Voltaire waartegen de kleingeestigheid
van bij voorbeeld Bungeners voorstelling van deze mannen
beklagelijk afsteekt. Dan ook om zijn satiriek vernuft , dat
hij meestal onderdrukt , maar dat toch somtijds , zooals in
zijne kritiek van Victor Hugo's Burgr'aves, en, desgelijks door
de wijze waarop hij aan Chateaubriand doet gevoelen dat het
nous in diens latere geschriften slechts een masker is voor
het menigvuldig voorkomend moi in zijne vroegere , meesterlijk
aan het licht komt. Eindelijk en allermeest om zijn weldadiger
ernst. Wie zijne vernietigende beschouwing over Lamartine's
Jocelyn gelezen heeft, twijfelt geen oogenblik of aan Vinet
komt de eer toe , en voor dien nederigen Zwitserschen hoogleeraar in de praktische godgeleerdheid, voor dien woordvoerder der oud-protestantsche kerkleer , is het weggelegd
geweest — en noch door Souvestre , noch door Sainte-Beuve
wordt hem die hooge roem betwist -- de apostel te zijn
eener kritiek zooals vóór hem door niemand in Europa geoefend was, en zooals in Frankrijk inzonderheid niemand tot
dien tijd toe den moed had gehad te oefenen. Wij voor ons
althans, zulke bladzijden lezende , zetten van lieverlede alle
kerkelijke vooroordeelen ter zijde , laten des schrijvers dog-
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matiek voor zijne rekening , en kennen slechts één ding dat
in onze vereering zijne scherpzinnigheid overtreft : den adem
uit hooger sfeer , den christelijken zielenadel, den reinen en
verheven smaak , die ons uit zijne werken tegenstroomt. Dat
wij niet met Bilderdijk dweepen ligt dus onzerzijds niet aan
vooringenomenheid tegen den vorm van Bilderdijks christendom of tegen zijne rigting in litteratuur en politiek. Neen,
maar juist zij die onder den invloed mede van een geestdrijver en kerkelijk regtzinnige als Vinet iets leerden gevoelen
voor hetgeen men noemt christelijke grootheid bij litterarische
kunst , iets van den moed in zich voelden ontwaken die noodig
is om ook aan mannen als Chateaubriand , als Hugo , als
Lamartine, hunne ontrouw te verwijten , staan op in den
geest tegen Bilderdijks idumeeschen haat en protesteren bij
zichzelven tegen Bilderdijks onhebbelijken wansmaak. Waarover nader.

VII
Een van Bilderdijks vrienden , de dichter Maurits Cornelis
van Hall , heeft hem met den meesten ernst en zonder een
zweem van ondeugende bedoeling bij eene aloë vergeleken :
Wie zijt ge , o wonderschoon plant,
Die 't blad, met scherpen doornen-rand,
Zoo statig houdt ter aard gebogen ;
Die, rijzende als uit stalen voet,
Daar achtbaar schittert voor mijne oogen,
Als 't beeld van majesteit en moed?...

Een vers uit de oude doos , gelijk men bemerkt. Geen dichter van den tegenwoordigen tijd zou een lied , waarboven
niet ronde woorden te lezen staat De Aloë, durven aanvangen
met de vraag : Wie zijt ge , o plant ? Omtrent zulke dingen
althans is onze poëzie in de jongste periode werkelijk en
aanmerkelijk vooruitgegaan. Doch het zonderlingst is nog niet
dat Bilderdijk hier door zijn dichterlijken vriend reeds in den
tweeden regel vergeleken wordt bij eene plant met scherpen
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doornen-rand om hare bladeren. Aan het slot des gedichts,
met één dier „ja's" tot aanhef waaruit blijkt dat sommige
gebreken van de versificatie des bezongenen ook den bezinger
eigen waren, geeft de jongere dichter den ouderen deze les in
de zachtmoedigheid :
Ja, de Aloë, zij is uw beeld,
o Grijze Bard , wiens dichtvuur speelt
En blaakt in steeds hernieuwde spranken !
Vaak boeit mij uw zoo heerlijk lied;
Maar spreekt de wrevel in uw klanken,
Dan huldig, maar ik min het niet.

Op welke van Bilderdijks verzen hier gezinspeeld wordt, halen
wij thans niet weder op : de belangstellende lezer raadplege
dienaangaande ons vorig opstel. De gang onzer beschouwingen
brengt mede dat wij ditmaal over iets anders spreken , en wel
over dien aan Bilderdij ks muze eigenaardigen wansmaak, dien
wij de laatste reis op eene voor ons doen zeer forsche wijze
waagden te kwalificeren. Ook ditmaal nemen wij ons uitgangspunt in iets waarlijk schoons of althans kunstigs -- het bekendr versje Eierkoken --. om daarna met enkele voorbeelden
aan te toonen in welk opzicht de dichter onzes inziens ontrouw
is geworden aan zichzelven en aan zij n eigen talent :
De luchtstroom ruisch' door 't vier, dat uit zijne asch geschoten,
In vlammen om zich grijp' en Meroos God doorgloei'
Zijn hitte dring' door 't vocht , in 't hol metaal besloten,
En bruische in golven op met bonzend stormgeloei.
Daar wiegle in den plasch het scheppings-al van 't kuiken,
Dat in zijn zilvren lucht een gouden aardbol sluit;
En 't beuk' de krijtaardschors dier breekbre wareldkruiken,
En dove 's levens aam in 't bobblend windvlies uit.
Zoo word' de ommuurde zee ten bergklomp door 't verschroeien,
Waar 't half gesmolten goud verbalsemd door blijft vloeien !

Niet zoozeer uit persoonlijke ingenomenheid halen wij dit
versje aan als een voorbeeld van zuiveren smaak. Er is, zoo
schijnt ons , in dit genre iets geforceerds , iets dat meer tot
het vak der oude rethorijkerskunst dan tot het gebied der
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ware dichtkunst behoort. Doch wij geven dit oordeel gaarne
voor beter en tellen met sommige zeer bevoegde kunstkenners
dit tiental regels zonder voorbehoud mede onder Bilderdijks
kleinere meesterstukjes. Één ding evenwel , hopen wij, zal
men ons toegeven : dat namelijk een vernuft als in dit Eier-

koken - doorstraalt zich bevindt op hetgeen men in de volkstaal eene gladde baan pleegt te noemen. Tusschen dit en
wansmaak ligt naauwlijks meer dan ééne schrede ; en het is
te voorzien dat een dichter zonder zelfbeheersching — eene
deugd waardoor Bilderdijk als poëet nooit heeft geschitterd —
door toe te geven aan zijne aangeboren overhelling tot het
gewrongene en gezochte, inplaats van enkel vernuftig te
blijven meer dan eens schipbreuk zal lijden op de klip van
het valsch vernuft. Dat dit ongeval bij menige gelegenheid,
in het groot en in het klein, aan Bilderdijk is overkomen,
en dat derhalve ook te dezen aanzien zijne poëzie behoort
gezift te worden als de tarwe, hiervan hebben wij niet-alleen
voor onszelven de overtuiging opgedaan , maar het zou ons
verwonderen indien deze zelfde overtuiging niet ook weldra in
den geest onzers lezers geboren wierd.
Een vers of gezegde van Haller omtrent de menschelijke
g l en und zoom l7ieh, !) gaf
natuur ( Unselig Mittelding von En g
Bilderdijk aanleiding om in 1824 een gedicht te schrijven
_fl ap, den Mensch , waarvan de twee eerste regels aldus luiden :
o Gy die tusschen Vee en Engelen
't Gewichtig middelvak beslaat . . .

Dit is slechts belagchelijk; om de deftigheid van den aanhef
(„o Gy !”) in verband met dat koddige vee ; om de dwaze
en stijve voorstelling van een door den mensch beslagen
middelvak , als ware het bezield heelal een schrijflessenaar
met drie . loketten of eene door beschotten afgedeelde arke
Noachs ; en ook om dat potsierlijke woord „gewichtig" , waardoor de dichter aan het denkbeeld „middelvak" eenige waardigheid schijnt te hebben , willen bijzetten — immers er is in
het gansche vers geen zweem van ironie te bespeuren -maar dat men veeleer uit den mond eens ambtenaars van
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den burgerlijken stand dan uit dien eens lierzangers verwacht
zou hebben. Ziehier intusschen iets ergers dan belagchelijk,
dat evenwel hoog ernstig bedoeld is en geschreven heet in
christelijke geestvervoering:
Ja , 'k mocht in 't hart die troosttaal hooren :
„Koomt tot my, die beladen kruipt;
„De balsem voor uw vuile wonden
„Is 't bloed dat uit de mijne druipt" ... .

Zelfonderzoek is de titel van het vers aan welks laatste strofe
wij deze regels ontleenden (1827) , en wij staan verbaasd
daaronder hetzelfde jaartal te lezen als aan den voet van dien
schoonen lierzang 't Gebed , waarvan de beide eerste strofen —
de fraaije vergelijking van 's dichters gebeden bij het krijschen
van den vogel Alcyon — vroeger door ons werden aangehaald.
Gaarne bekennen wij ons onvermogen om eene zoodanige
ongelijkheid te begrijpen ; eene zoo uitnemende verhevenheid
in het ééne, eene zoo afzigtelijke platheid in het andere gedicht; zooveel rein en zooveel bezoedeld water opwellend uit
den mond derzelfde fontein in hetzelfde jaargetijde. Doch het
onderwerp in dit viertal regels aangeroerd is te teeder om er
lang bij stil te staan. Kiezen wij een ander voorbeeld :
Dierbre Heiland! in zijn broedren
U te geven wat men geeft,
Is de wellust der gemoedren
Waar uw geest het hart doorzweeft ....
Af te geven op Uw wenken
Wat aan U behoort, niet ons;
En zich anders niet te denken
Dan als uitgeperste spons ;
Blij , de droppels uit te stroomen
Waar Uw hand haar mede drenkt;
Die zy, dankbaar ingenomen,
Even dankbaar wederschenkt 1
Blij , dat haar Uw hand wil drukken,
En door haar Uw weldak spreidt!
Dit is 't echte hartverrukken,
Christenen weldadi gheid !
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Zoo leest men in het gedicht Mededeelzaamheid (1829), en
de door ons uitgeschreven hulde aan haar wordt onmiddellijk gevolgd door ; dit gebed om vervulling met den geest dier
edele christendeugd:
Doe ons geven, Hemelvader,
Aller gaven eerste bron !
Maak een sprankjes uit Uw ader
Van lees lekke waterton —

met welke waterton, een beeld dat van verre ontleend schijnt
aan de profetiën des Ouden Testaments , de dichter zichzelven
bedoelt ; en wij nemen deze gelegenheid te baat om den lezer
opmerkzaam te maken o p de volgende omstandigheid.
Wie Bilderdijks kompleete dichtwerken niet gelezen heeft —
en al voortschrijvend aan deze beschouwingen stelden wij ons
gelijk van den aanvang af een publiek voor oogen‘ dat grootendeels in dit geval verkeert — zal alligt van onze kritiek
den indruk ontvangen alsof haar toeleg ware bij voorkeur
op de schaduwzijden van het talent diens dichters te wijzen.
Halen wij toch uit een gedicht van hem enkele regels aan
die van platheid of ruwheid, van bitterheid of van hartstogtelij kheid , en nu ook wederom enkele die van wansmaak
getuigen , het kan den schijn hebben dat wij zoodoende, al
zijn onze aanhalingen geenszins vervalscht , evenwel onregtvaardig handelen jegens hem aan wiens verzen wij ze ontleenen ; den schijn dat wij , instede van in den misthoop
naar paarlen te zoeken , het omgekeerde verrigten en de
paarlen laten liggei om des te onverdeelder onze aandacht
te kunnen wijden aan het stalvaagsel waarin zij schuilen.
De betuiging dat _ wij tot zoo iets onbekwaam meenen te zijn ,
ware hier welligt minder op hare plaats. Doch tot onze regtvaardiging kunnen wij aan onze lezers de verzekering geven,
eene verklaring die evenwel door niemand hunner op ons
gezag behoeft te worden aangenomen en van wier getrouwheid zij zich desverkiezend met eigen oogen kunnen overtuigen , dat juist het tegendeel waar is van hetgeen eene
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bevooroordeelde kennisneming onzer kritiek zou kunnen doen
vermoeden. Wanneer , om ons bij deze zeer weinige voorbeelden te bepalen , wanneer wij uit het vers tegen de recensenten de regels aanhalen waarin dit geslacht bestempeld wordt
met den naam van kikkergrom uit Nederlands moddersloot ;
uit het vers getiteld Volmaking de strofe waarin de destijds in ons vaderland bovendrijvende partij een ras van
schoorsteenvegers en drekkuillegers heet ; uit het vers ten
verjaardage van mevrouw Bilderdijk het couplet waarin de
raadslieden ván koning Willem I ons worden voorgesteld
als menschgedaantige adderen ; uit het vers tegen de lofredenaars van den overleden Kemper de plaats waar Borger
en Kinker met hunne vrienden voor den lezer optreden als
eene uit apen voortgebroede en tot apen weder verbasterde
misteelt -- dan halen wij niet aan hetgeen deze (zou men
welligt meenen) overigens schoone gedichten ontsiert , maar
integendeel het éénige wat deze reddeloos alledaagsche gedichten nog eenigszins boven hunne anders volstrekte vulgariteit verheft. Schandelijke sieraden , zegt iemand , en wij
durven het niet ontkennen ; doch niettemin zijn deze uitgezochte " schimpnamen en is dit gesublimeerd bordeel-nederduitsch nog het éénige teeken waaraan men in deze verzen
den man van talent herkent , zij het ook dat zijne ster bij
al deze gelegenheden eerre regte dwaalster is geweest. • En
ditzelfde geldt van het gedicht Mededeelzaamheid , zoo even
bij uittreksel geciteerd. Die lekke waterton , die uitgeperste
spons , wederom stemmen wij het u desnoods toe , zijn door
smakeloosheid onuitstaanbaar ; doch hoe naar vorm en inhoud tevens mislukt de beeldspraak zij , deze beeldspraak is
het éénige waardoor de dichter toont dat hij althans eene
poging heeft gedaan om dichterlijk te wezen. Al hetgeen voorafgaat, al hetgeen volgt , zijn onbeduidende gemeenplaatsen,
woorden zonder gedachten , verzen zonder poëzie, en waaruit slechts al te duidelijk blijkt hoe juist en naar waarheid ,
zonder daarmede evenwel in het minst eene wezenlijke verkleining van zijne eigen gaven te bedoelen , Bilderdijk zichzelven geteekend heeft in deze regels aan een vriend , die
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zijne poëtische vruchtbaarheid geprezen had (niet onmogelijk
komen wij later op deze bekentenis terug) :
Die my van een toren stiet,
Zou me in gruizels doen verbrijzelen ;
Maar dat gruis, naar allen schijn,
Zou gebroken verzen zijn.

En inderdaad, konden Bilderdijks kompleete dichtwerken in
een vijzel worden fijngestampt, men zou geen gruis van denkbeelden , van gevoel , van fantasie bekomen , van hetgeen bij
uitnemendheid de dichtkunst kenmerkt , maar hoofdzakelijk
gruis van verzen. En geen wonder , want de dichter heeft er
van deze laatste driemaal honderdduizend op zijne rekening.
Om tot ons onderwerp terug te keeeren , wij deden gevoelen welke misstanden Bilderdijks muze somtijds aanneemt
wanneer zij het zacht gebied der godsdienstige poëzie betreedt. Na de godsdienst nu is er geen huldebetoon dat aan
het dichterlijk gemoed liefelijker toonen pleegt te ontlokken
dan de eeredienst der vrouwen. Wiens aangeboren ruwheid
onverteederd blijft zelfs in de tegenwoordigheid der . vrouw
die hij liefheeft en hoogacht , aan diens goeden smaak mag
veilig worden gewanhoopt. Laat ons zien welke kans er voor
Bilderdijkk te dezen aanzien op eene goede plaats in onze
dankbare herinnering overblijft.
Dat hij, twee en vijftig jaren oud , in staat was een meisje,
naar den nieuwsten smaak gekleed , gelijk het opschrift boven
het vierregelig versje luidt , op de volgende wijs in zijne verbeelding toe te spreken :
Wat zoekt gy voor 't gelaat een sluier?
De zon, onnoozle Meid, steekt nog zoo hevig niet.
Vraag liever om een kinderluier,
Dat niemand door dit kleed uw bloote schaamte ziet . .. .

dit vergeven wij hem desgevraagd. Welligt bezat hij in zijne
vierkante kuischheid een zeker regt om , met voorbijzien van
het zooveel gedecolleteerder vrouwelijk voorgeslacht , aldus
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voor een keer als boetprediker op te treden tegen het onbetamelijk toilet van sommige zijner schoone tijdgenooten. Welligt ook was het bewuste meisje werkelijk een ietwat schaamteloos nuf. In elk geval , de dichter was hier niet tevens minnaar ; de liefde blinddoekte ditmaal zijn dasmonium niet. Nemen
wij dus iets anders, iets huiselijks. Ziehier het coupletje dat
tot begeleiding heeft gediend van een paar oorringen, verbeeldende harten, in 1806 uit 's Hage door den dichter aan
zijne echtgenoot toegezonden :

Praalzucht pronk met gouden spangen,
Smakelooze nietigheên !
Harten aan het oor te hangen,
Dierbre , voegt aan u-alleen.
Dit is 't voorrecht van uw zangen !
Dit zijn uwe Dichttrofeên !

Mevrouw Bilderdijk met harten aan de ooren, de harten
van hen die door hare poëzie getroffen werden — onze verbeelding weet niet of zij hier bij voorkeur aan een vleeschhouwerswinkel of aan een kermiskraam vol snuisterijen denken
moet. Ook heeft ieder onzer wel menigmaal gehoord van
eene medegesleepte schare die aan de lippen eens welsprekenden redenaars hing, maar nooit van een redenaar die met
eigen hand deze schare vasthechtte aan zijne ooren. Mogelijk
zegt men : een dichter is ook weder iets anders als een
redenaar. Het zij zoo, doch wij meenen niettemin dat Bilderdijk , op het oogenblik-zelf dat hij protesteerde tegen smakebooze nietigheden, door deze zesregelige nietigheid zijne dichterlijke gade op de meest smakelooze wijze belagchelijk heeft gemaakt. Minder evenwel dan hij het haar tien jaren vroeger
deed, toen zij nog een jong meisje was, aan wie hij het hof
maakte. Destijds beminde hij haar vurig, met al de kracht
eens veertigjarigen mans, 0, riep hij haar toe , en noemde
zijne ziel eene droevige vlugteling , ten boezem uitgerukt door
den magneet van G-lycere's kus en dientengevolge buitengaats
omzwervend :
L. F. XXv

^
^
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o Weiger dan in dat aanbidlijk harte
De schuilplaats aan die droeve vluchtleng niet ,
Die, afgefoold door onverduurbre smarte,
Om lafenis tot uwen boezem vliedt I
En als zy , dus in d'uwen uitgegoten,
Mijn boezem koud en zonder leven laat;
Zich in den stroom van uwen adem baadt;
En, in uw hart met de uwen saamgevloten,
In uwe borst van Hemelwellust slaat ;
Gun dan mijn hart , van zijne ziel begeven,
Een nieuwe ziel te zuigen uit uw borst !

En zoo jaloersch was hij van Glycere's liefde , dat hij zelfs
aan haar hondje Filidor het voorregt misgunde van door haar
te worden gestreeld en gekust :
Hy op uw schoot , (dien schoot van zaligheden I)
Een zoeten lach verrassen op uw mond !
Een zucht misschien , uw teder hart ontgleden,
Die ... uit uw borst zich uitstort in den hond !

Doch zoo gemakkelijk komt Kalyce — dus luidt ditmaal
Glycere's toenaam — er bij haren aanbidder niet af. Die
genegenheid van het meisje voor haren hond , hij wil er meer,
er alles van weten en vraagt haar , beter catechiseermeester
dan dichter :
ó Ziet gy dan in die afgrijsbre blikken
De afschuwlijkheid der gruwzaamste ontucht niet?
Doet u de vlam , de vloekvlam , niet verschrikken,
Die 't geile dier uit schaamtlooze oogera schiet?

En als ware ook dit nog te weinig voor den afgunstigen en
weetgierigen minnaar , slaat hij onmiddellijk daarop den hollen
preektoon aan :
Laat andren , wien , van God en deugd vervallen,
't Ontaarde hart ontmenscht , verbeestlijkt is,
In arm en schoot met vuig gedierte brallen,
Tot mijn , tot uw , tot 's Hemels ergernis !
U , lieve Maagd , u voegen zuivre bloemen
Op blanke borst en Maagdelijken schoot ... .
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Arme Katharijne Wilhelmine , waarom is Filidor niet uw
.éénige liefde gebleven ! Wederom openen ' wij te dezer gelegenheid eenen tusschenzin , en wel tot aanzuivering ditmaal
eener nog altoos onvoldane rekening. „Niet licht" , zoo leest
men bij Mr. Da Costa , en deze plaats heeft betrekking op
verzen als de daareven aangehaalde , ,,is door een teder en
ridderlijk gemoed in meer uitgezocht edele vormen, op meer
zieldoordringende en hartinnemende wijze , een hof gemaakt."
En onmiddellijk daarop : „Wat de dichterlij ke harp versmeltendst en vertederendst heeft , werd hier , op Engelschen
(daarom alleen reeds onvergetelij ken) bodem , door den Nederlandschen Minstreel uitgestort en aangeboden als van dag tot
dag." Wij eerbiedigen deze piëteit van den dichterlij ken geloofszoon voor den man van wien hij ergens getuigd heeft:
„mij een onvergeetlijk weldoener, o laat my veeleer zeggen !
in liefde en kweeking een vader." Doch zij vermag niet ons
aan het wankelen te brengen in onze overtuiging dat Bilderdijks amourette met jufvrouw Schweickhardt tot de zeer diepe
schaduwzijden van 's dichters karakter behoort. Toen hij in
Maart of April 1795 het land verliet en over Hamburg naar
Londen reisde , was hij van zij ne eerste vrouw , en van zijne
kinderen bij haar , slechts door den afstand gescheiden. Wel
schreef hij te Hamburg een vers waarin hij zich over hare
koelheid en gevoelloosheid beklaagde , en zulks in zeer sterke
bewoordingen , maar tevens ook een ander vers , tot opdragt
aan haar van zijne romance Urzijn en Valentijn, waarin hij
haar zijne „lieve lot- en leedgenoot" noemt , en haar verzekert
dat zijn geslacht en het hare van deze edele helden afstammen,
het hare van Urzijn, het zijne van jValentijn, of omgekeerd.
Te Londen aangekomen , nog altoos in den loop van 1795,
had hij geen ander oogmerk als haar uit Holland derwaarts te
laten oversteken en een nieuw leven met haar te beginnen.
Schoon de Abeel met tak en wortel
Door het onweêr nedersla,
Rots en steenklip stort' te mortel,
't Scheurt geen trouwgepaardeu tortel
Van zijn lieve wederga.
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Neen, hy dekt haar met zijn vlerken,
Houdt haar aan zijn borst geprest,
Weet haar 't trillend hart te sterken ,
En op een der lage berken
Sticht hy haar een ander nest.

zoo zong hij haar (1795) uit zijne wijkplaats toe, in het fraaije
versje Troost. En niet slechts bleef hij met haar in correspondentie , gelijk blijkt uit dien brief van 26 Februarij 1796
aan Uylenbroek , waarin hij aan dezen opdraagt haar op haar
verzoek een exemplaar zijner verzen te doen geworden en met
teederheid van haar spreekt , maar in de maand Mei van datzelfde jaar zond hij haar ook zijn miniatuurportret, door den
vader van jufvrouw Schweickhardt geschilderd, tot een borstsiersel over ; ja sprak , in een begeleidend vers, dit portret op
de volgende wijze toe :
En , als ge , in spijt van haat en Dwingelanden,
In mijne plaats op 't zuiverst harte rust,
Heur blanke borst of eeuwigdierbre handen,
Als sluiksgewijs, met koude lippen kust;
o Meld haar dan enz.

Hoe eeuwig dierbaar nu in de werkelijkheid hem de handen
zijner echtgenoot waren leert ons de omstandigheid dat, blijkens
de dagteekening der verzen aan Gloorroos, aan Glycere, aan
Melitta, aan .Panarete, aan Kalyce, anders gezegd aan Katharina
Wilhelmina Schweickhardt, des Londenschen kunstschilders jonge,
schoone en begaafde dochter , deze gedichten juist afkomstig
zijn uit denzelfden tijd waarin mevrouw Bilderdijk , geboren
Woesthoven, de lieve wedergade van haren trouwgepaarden
tortel heette en diens miniatuurportret tot een borstsiersel van
hem ontving. Bilderdijks huisbijbel,, vernemen wij , meldt dat
hij den 18 den Mei 1797 met jufvrouw Schweickhardt in het
huwelijk trad. Waarschijnlijkst moet dit worden opgevat in
den zin waarin hij haar in 1799 toezong :
Wat leggen Priesterlijke handen
By andren, menschelijke banden ;
6 De onzen zijn door God gelegd —
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of wel in dien waarin hij schertsend de relatie tusschen Koekeloer en Partelot karakteriseert (1817) :
Zy wisten 't met hun beiden,
En meenden 't wel. Dit immers is genoeg.

Mogelijk ook , hoewel minder waarschijnlijk, is er tijdens
's dichters verblijf in Engeland en het achterblijven zijner
vrouw in Holland, tusschen Mei 1796 (de datum van het
miniatuur-portret en van de eeuwigdierbre handen) en Mei
1797 (die van het tweede huwelijk naar den huisbijbel) , eene
wettige scheiding uitgesproken en een geregeld huwelijk daardoor mogelijk gemaakt. Doch in ieder geval moet hier bij
de beoordeeling van Bilderdijks gedrag niet-alleen gezwegen
worden van de poëtische waarde ‘ zijner minneliederen uit de
tweede periode (wij stelden den lezer instaat zich van hunne
geringe verhevenheid eenig denkbeeld te vormen) , maar allermeest gezwegen van de ridderlijkheid van zijn karakter. Trachten
anderen zichzelven en de natie hieromtrent te misleiden , wij
meenen wel te doen met daartegen te protesteren; latende
voorts de verantwoordelijkheid wegens dit gerakel in de asch
eens zeldzamen mans voor de rekening van hen die goedgevonden hebben daaruit meer dan édne fabel op te delven. En
hiermede sluiten wij onze parenthesis.

Men leest in de Verpoozingen van Nicolaas Beets , ter plaatse
waar deze in sommige opzigten uitnemende beoordeelaar hulde
brengt aan Bilderdijks ongemeene verbeeldingskracht : „Aan
den rijkdom dezer verbeelding , door een schat van kennis ondersteund en met gadelooze nauwkeurigheid gepaard , is het
toe te schrijven dat Bilderdijk in het wijsgeerig Leerdicht,
want ook daar is hy altijd aanschouwelijk, zich niet minder
Dichter toont dan in de pindarische Ode, en dat de Ziekte
der Geleerden , voorwaar geen uitlokkend onderwerp, alles te
zamen genomen, voor zijn meesterstuk gehouden moet worden,
voor een stuk waarin de poëzy een harer schoonste triomfen
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viert, en nadrukkelijk dat woord (uit een der voorafspraken
bij de voorlezing des dichtstuks) waar maakt:
Geen veld is dor, waar Dichtkunst zich vertreedt.
Het bloemtjen wast, waar slechts haar voeten drukken!
En, zoo de hand den echten toongreep weet,
Ook wat verscheurt, kan streelen en verrukken."

Zoo leest men bij Dr. Beets ; en bij Mr. Da Costa , wanneer
deze op zijne beurt den lof van genoemd dichtstuk verheft:
„Weet gy dan inderdaad niet, gy mannen der aesthetische
kritiek van onze eeuw of liever van ons land , dat juist daarin
(in de schatten van kundigheden die in deze Zes Zangen,
vol kunst bovendien van schikking zoowel als van orde in
de denkbeelden , voorhanden of verborgen liggen) juist daarin
de bezielende, alles adelende , alles met zich assimileerende
kracht der poëzy ligt, haar werk van onophoudelijke beeldspraak , persoonsverbeelding, verwisselen, ontleenen , en of het
ware ruilen van voorstellingen en uitdrukkingen uit de schijnbaar meest verwijderde kringen van denken en gevoelen, toe
te passen op allerlei onderwerpen , hoe • ook , naar het oordeel
van eene oppervlakkige kritiek, wederspannig of dor."
Ofschoon nu in deze laatste woorden het vonnis over onze
onderneming reeds van te voren is uitgesproken — oppervlakkige kritiek! -- wagen wij het niettemin op dit tweestemmig
loflied ter eere van Bilderdijks Ziekte der Geleerden een en ander
af te dingen. Eenerzijds om Bilderdijks wil, en opdat niemand
de meesterschap ván dezen dichter zoeke op een terrein waar
zij niet te vinden is. Doch ook aan den anderen kant, ten
einde hetgeen wij laatstelijk van zijnen wansmaak zeiden en
met voorbeelden uit zijne kleinere dichtwerken staafden , thans
nader aan te dringen en ditmaal op te helderen door een voorbeeld in het groot.
Onze karakteristiek van Bilderdijks talent zou tot hiertoe
wel zeer valsch zijn geweest, indien de lezer niet aanstonds
vermoedde dat ook en juist een onderwerp als dat van de
Ziekte der Geleerden onder de handen van dezen dichter aanleiding
geworden is tot menige echt dichterlijke uitweiding. En werke-
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lijk , aan schoone divagatiën is in dit dichtstuk geen gebrek.
Minder gebrek althans dan men geneigd zou wezen af te leiden
uit het telkens en telkens weder , als uit armoede, aanhalen
eener plaats gelij k in den eersten zang de vergelij king van de
Pijn bij een getrouwen wachter. Bilderdijk heeft meer dan dit
om ons te geven. Even schoon toch voor het minst als die
gelijkenis is bij dezelfde gelegenheid deze uitboezeming:
o Aartsweldadigheid, in 't pijngevoel besloten !
Behoud der dierlijkheid, behoud van Adams loten !
Wie eert , wie roemt u niet in lees zoo wondre gift ! —
Ach ! streelend zy 't vermaak , vervoerend zy de drift,
Betoovrend 't zelfgenot in geest- en krachtvermogen ;
Hun stroking, hun gevlei, zijn zielbedrog en logen !
Gy, gy zijt waarheid, gy getrouwe wachterin !
Gy logenstraft den waan by 't tokklen van den zin.

Niet minder dichterlijk is ook de beeldspraak uit den tweeden
zang , waar van het hersengestel gezegd wordt dat het heerschappij voert over alle andere deelen van het organisme en
in dit zijn leenheerschap alleen geëvenaard wordt door het hart:
Geen deel, of 't moet dien vorst zijn leen verheergewaden,
Geen deel , dat hem weêrstaan , zijn wetten kan versmaden!
Verlijftocht aan het bloed, erkent hy 't hart alleen,
Dat met dien overheer in bondgenootschap treên ,
En zelfs hem , in zijn burcht door 't noodlot ingesloten,
Verhongren , prangen kan , of van den zetel stoten,
Maar niet, dan om, met hem , rampzalig te vergaan.

De volgende regels wederom , insgelijks behoorende tot den
tweeden zang , en waarin verhaald wordt van de bloedrivier
en hare mengeling :
Datzelfde mengsel , rijk in duizend eigenschappen,
Geeft elke scheidingsbuis heure onderscheiden sappen :
De Lever put daar gal, de slijmklier speeksel uit,
De Nier de scherpe loog, wier naam ons walglijk luidt :
Een andre klier, het vocht dat d'oorsprong voert van 't leven --

zijn wel is waar reeds een weinig vies ; doch uiterst bevallig
steekt daartegen de onmiddellijk volgende vergelijking af :
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Zoo gaat in 't zelfde veld, door eigen aart gedreven,
Het ros op spichtig gras , en wilde chicorei
Met gouden bloemen en gekorven blad, ter wei;
Het lam op klaver, en de geit op netelbladen
En heesterstruiken die den voet in 't water baden;
De lichte vlinder, op viool of boterblom ;
Natuur toont elk zijn aas en wettig eigendom.

Doch wij zijn nog niet aan het einde der schoonheden. De
derde zang , en om niet meer te noemen vestigen wij inzonderheid hierop de aandacht van den lezer, wordt geopend met
eerre soort van hellevaart. De dichter is nedergedaald in de
onderwereld en beschrijft allereerst, onder den vorm van even
zoovele fantastische allegoriën , een drietal ziekten. Van deze
ligchamelijke pijnen en hare schildering brengt zijne verbeelding
hem naar het oord der zedelijke verdoemenis en hij staat aan
den ingang van den Hades:
Wat make ik , Hemel, in dit treurtooneel van schrikken I
Dus riep ik ; maar een geest blies me adem in en moed.
Toen. hief ik de oogen, en een sombre fakkelgloed
Deed me in een nevelwolk een stalen poort aanschouwen,
En 't vreeslijk bovenschrift, in diamant gehouwen :
„Hier tuchtigt de Oppermagt met nimmer eindbre straf.
„I)ie intreedt, legg' de hoop voor eeuwig , eeuwig af!"
'k Zag om

my , 'k zag de koets waarin de Zorgen baren;

De Vrees , met bleeke kaak en vroeg vergrijsde hairen;
De gruwzame Achterdocht, wier boezem slangen voedt;
De Wraakzucht, dronken, en steeds dorstende, van bloed;
Den Nijd, den Honger, die hun eigen spieren knagen;
En 't bevende Gebrek, met Kommer, oud van dagen;
En d'onaanzienbre Dood, waar 't menschelijk gezicht
Van afkeert, slechts gekend aan 't snorren van zijn schicht.
'k Zag d'Arbeid, krom van nek, met ingetrapte lenden;
En u , ó geesselroê die de Almacht af will' wenden !
Afgrijsselijke Krijg, ontvolker van deze aard,

Die , op den drempel , leunde op 't uitgetogen zwaard;
En Twist, het bloedig hoofd met addren overladen,
Die tot de ontbloote knie door tranen scheen te waden.
'k Zag 't koopren Wachthuis , met het ijzren voorportaal
En Galleryen op haar zuilenreeks van staal,
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Waar Razernyen by de blaauwe vuurvlam waken,
En plagen telen uit het zaad der helsche draken;
En , midden onder hen (geloof my , aardsch geslacht !)

De Wellust, maar ontroomd, aan 't hoofd der Hellewacht.

Wij zouden nog sommige andere schoone plaatsen kunnen
aanhalen. Zooals uit den vierden zang, omstreeks het slot, de
aldus aanvangende apostrophe:
Ga stervling, ga het land met drupplend zweet besproeien :
Eet brood , van 't zweet doorweekt , waarvan uw wangen vloeien
Roei doornen , distels uit , breek kei en rotsgrond door;
En drijf de scherpe ploeg al knikkende in de voor!

Of uit den vijfden, insgelijks aan het slot , den lofzang op
het staal en zijne geneeskracht. Of uit den zesden, behalve
de in waarheid prachtig ingekleede episode der Colchische
beulin , deze bezwering der krankzinnigheid in hare onderscheiden vormen , die van kindsheid zoowel als van razernij :
ó Wrange , ó gruwbre vrucht der lange breinverkrachting !
Helaas ! die sterke geest , die , aarde en lijf te groot,
't Oneindige als 't Heelal in zijn omvaiming sloot;
Die Godheid, die Monarch, die met den donder speelde,
Zich zetelde op het niet, en wareldstelsels teelde,
Den tijd en 't lot beval, de schepping buigen deê,
Ligt , van zijn' thrbon gebonsd , by 't onvernuftig vee !
De hand , voor wie heel de aard eerbiedig nederknielde,
Die klei en marmersteen , die hout en doek bezielde,
Die 't hart betooverde in de luitsnaar (ach, mijn God !)
Voert thans de zeepblaaspijp , bekrast het traliekot,
Of krimpt voor 's tuchtknaaps roê — 6 God van dood en leven,
Bewaar , bewaar het hoofd , waarin uw gaven zweven !
ó ! Rukke , eer zulk een lot het woedend brein verrass',
't Genadig woord ons weg : ,,Keer, stervling , keer tot asch" !

Doch genoeg voor ons oogmerk en voor Bilderdijks roem.
Wanneer wij nu in weerwil zulker schoonheden van den
eersten rang niettemin beweren dat de Ziekte der Geleerden
in hare zes zangen eene daad van wansmaak , van pyramidalen
wansmaak is , dan leiden wij de verdere toelichting van dit
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oordeel allereerst met eene rectificatie in. „Het is zoo ," lezen
wij bij Mr. Da Costa, „juist dat heldere , dat bestemde , dat
grondige (in Bilderdijks poëzie en ook in zijne Ziekte der
Geleerden), staat die ziekelijke richting in den weg, die zich
meer en meer van zoo velen op het gebied van dichtkunst
en aesthetische kritiek in onzen tijd en in ons land heeft
meester gemaakt , en die zoo gaarne het wezen der poëzy
ziet in dat dus geheeten h a 1 f- donker, zoo gunstig aan een —
niet smaken en waardeeren v a n, maar — fantaiseeren en
subtiliseeren m e t de kunstwerken van anderen , — zich zelven
ten slotte tot een krans uit de lauweren , door den Dichter
geplukt." Dat de apologeet ditmaal door zijne groote piëteit
tot aesthetische ketterij vervoerd en plus royaliste que le roi
geworden is , dit zullen niet wij , maar dit zal Bilderdijk-zelf
den lezer leeren. ,,Indien," zegt Bilderdijk in zijne aanteekening op de driedubbele allegorie waarmede de derde zang
van zijn gedicht geopend wordt , „indien de Tooneelen , hier
voorgesteld , aak'lig zijn , 't is de aart der zaak , die dit meêbrengt; doch wellicht vindt men ze duister. Men zegge mij
echter , zoo de Allegorie al te duidelijk sprak , ging dan de
geheele kracht der poëtische schildering niet verloren ? Geene
Allegorie ! of , heeft men ze noodig , eene zoodanige , waarin
zich , terwijl men haar leest , de beteekende zaak • niet opdringt ! Eene zoodanige als de Mythologie der Ouden ! —
Edoch hetgeen hier voorgesteld wordt heeft niets met de
Mythologie der ouden gemeen. — Ik beken het ; maar het
zijn hier bloote verschijningen , die alle de twijfelachtigheid
van een' droom moesten hebben , zouden zy haren aart niet
te buiten gaan." Jammer slechts dat Bilderdijk niet aan alle
de deeles van zijn leerdicht deze twijfelachtigheid als van
een droom heeft weten te geven of te laten , en dat hij
bladzijde aan bladzijde, van den eersten zang tot aan den
zesden , door al te duidelijk te spreken , de geheele kracht
der poëtische schildering , in sommige fragmenten zoo meesterlijk door hem gehandhaafd , reddeloos heeft vernietigd. Een
enkel woord tot verontschuldiging van dezen dichterlijken
zelfmoord.
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De Ziekte der Geleerden is geschreven in een tijd toen kunstvaardigheid en poëzie nog vaak als woorden van ééne beteekenis
werden aangemerkt. Hoe onmogelijker het onderwerp , hoe
grooter dichter hij die het aandurfde en uitwerkte. Bilderdijk
heeft meermalen tegen deze valsche rigting geprotesteerd ; doch
het gedicht waarvan wij thans spreken (1806) bewijst dat
hij ook nog op later leeftijd , en niet, gelijk hijzelf herhaaldelijk heeft bekend , in zijne jeugd alleen, voor de verzoeking is
bezweken. Reeds het motto , aan Manilius' 218tronomicon ontleend , leert ons de Ziekte de r Geleerden als een kunstmatiger
tour de force kennen. Alle paden naar Parnas , zoo luidt het
daar , zijn platgetreden ; de bronnen zijn ineen gevloten tot
een waterpoel. De dichter wil zijnerzijds niet leppen uit dit
drabbig vocht; veeleer zoekt hij zich eene nog ongeopende
ader. „Ja ," roept hij uit :
Ja, oopnen we ons in 't hart een ontoegangbre bron !
Geen Dichter borge ons stof! geen heiinlijk opgevangen,
Geen nagebootste kunst make aanspraak op mijn zangen
Verhe ffen we ons alleen door 't eenzaam hemelspoor,
En streve onze eigen hulk een nieuwen zeeplasch door !

In verband met deze nieuwe . zeeplas , zinnebeeld eener opgeschroefde originaliteit van inspiratie , luidt het in den eersten
zang, bij de aanroeping der menschlievenheid en der sympathie
jegens medelijders aan de kwaal der Letterzwoegren :
o Liefde, ontsteek mijn borst ! o zalig Gy mijn lijden !
Gy ziet my kwijnen, Gy in 't grievendst leed vergaan :
o Vuur mijn klanken, vuur mijn zwakke tonen aan :
En leeren ze op een meir , hetgeen nooit Zeeman peilde,
De klippen mijden , waar mijn kiel zich op verzeilde !

Van ernstige inspiratie kan bij zulk eene onderneming , zulk
uitbesteed en aangenomen werk , geene sprake zijn; en hetgeen
de dichter met overgroote nederigheid in een zijner voorafspraken aan de toehoorders zegt , sprekend van zijne borst :
Geen zangdrift vlamt haar aan :
Indien zy gloeit, zy gloeit van onvermogen —
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is helaas, wat betreft de eerste helft dezer bekentenis, slechts
al te waar. Zijne muze, telkens bekaf en uitgeput van vermoeijenis , heeft dan ook onophoudelijk een woord van aanmoediging noodig
Wat trekt ge o Zangeres, 't verandrend voorhoofd samen?
Hoe ! zoudt ge u 't dorre veld van mijn beschouwing schamen
Of slaat u de aakligheid van 't kerkhof dus om 't hart?
Hou moed!

Zoo luidt het, niet ver van den ingang des tweeden zangs. En
omstreeks het slot van datzelfde oordeel des gediichts
Maar, teedre zangeres, haal adem ! rust, mijn tonen !
Hier groeit de lauwer niet, die 't zangrig hoofd mag kronen.

En ter uitvaart van den derden zang, den op drie na den laatsten •
pas, met een slotregel die wel eerst een weinig had mogen worden opgeknapt en in de lendenen versterkt, alsvorens daar voor
onze oogen van magteloosheid in elkander te zinken :
Neen, Zangster, 't is te veel ! Leg neer de schorre Lier;
Haar matte Zangtoon heeft noch nadruk meer, noch zwier.
Geef snaar en boezem rust. Mijn moede leden trillen;
Ik voel 't geschokte hart in borst en aders lillen ;
Geef artsenijen, ó Beschermgeest ! stut mijn kracht !
Of 'k zinke in onmagt; neen , in d'eindeloozen nacht.

Gedurende den vierden zang schijnt de muze door sluimering
(in meer dan éénen zin) wederom eenigermate op hare krachten
te zijn gekomen ; althans de vijfde wordt met deze toespraak
aan haar geopend :
Te wapen, zangeres ! de yijand moet bestreden !
Welaan dan , gespen wij het harnas om de leden

en van nu af tot aan het einde toe gedraagt zij zich als eene
regte Kenau Hasselaar. En dat wij niet overdrijven door te
beweren dat eigenlijk gezegde inspiratie aan dit gansche dichtstuk • vreemd is , moge wederom de dichter-zelf ons in zijne
naieveteit doen gevoelen , wanneer hij den tweeden zang met
deze apostrophe aan zijne zangster besluit :
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Helaas! Gy deinst van schrik! uw bloed verstijft in de altren !
Onnoozle ! 'k schrik met u, dien afgrond door te varen.
Maar 't voorwerp eischt het, 't is de vordring van het lot.
Welaan, omgorden we ons! de nooddwang kent geen God.

God Apollo althans , die kent de nooddwang niet ; hij heeft
voor dien God niet het minste ontzag en bekommert zich weinig
om zijne aanblazing. Wat intusschen het onvermijdelijk gevolg
is van zulke impiëteit, dit , tot marteling van ons schoonheidsgevoel , tot beleediging van onzen smaak , tot overgieting van
onzen geest met een gevoel van onuitsprekelijke verveling , dit
leert ons — meer een gedicht van leder nog dan een leerdicht -- die taaije en eindeloos gerekte en onverduwbare Ziekte
der Geleerden waarvan men zegt dat zij , alles te zamen genomen, voor Bilderdijks meesterstuk moet gehouden worden.
Gelukkig voor hem en voor zijne reputatie is dit laatste onnaauwkeurig. VGrij zeiden het reeds : men zou gevaar loopen
het misgeboortige in een dichtstuk als dit zesledig monstrum
te overdrijven, en zoodoende den vervaardiger harder te vallen
dan met de billijkheid bestaanbaar is, indien men de tijdsomstandigheden gansch en al in rekening verzuimde te brengen.
Doch keeren wij tot onze bedenkingen terug. Bilderdijk ,
gaven wij te kennen , heeft in zijne Ziekte der Geleerden de
poëzie vermoord. Eerstens heeft hij dit gedaan door ruwheden
in den trant als deze, voorkomende in den aanhef zijner strafrede tegen den wellust :
Zie 't bandloos loshoofd , dat, verzonken in de lust,
Zijn heete tochten viert en meer dan dierlijk bluscht;
In hoerenschoot by schoot zijn jeugd ten roof komt brengen,
En zelfs aan 't stinkendst vuur zijn vleugels waagt te zengen.

Dan, door zich op te houden bij de schildering van bijzonderheden , van jammeren en ellenden , waarvan het de taak
der poëzie is ons te troosten , niet ze voor onze oogen uit te
stallen en er ons als bij de haren doorheen te slepen ; gelijk
in deze opsomming der kwalen, aangerigt door onreinheid en
verkeerde voeding :
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Die noodpest, die het bloed vergiftigt in de longen,
Of, door de gorgelbuis in 't ingewand gedrongen,
De gal aan 't gisten brengt; van daar de felle smet
Van 't ettrend pokvenijn , en dat van 't eerloos bed,
Onmerkbaar door de pomp der poren ingezogen.
Van daar zoo 't bijtend schurft, zoo walglijk aan onze oogen,
Zich voortplant ! zoo een zweet, neet rottinggeest bevrucht,
Of 't speeksel van den hond die 't frissche water ducht,
Zich in ons lichaam vest, en (heeft het stand gegrepen)
Tienduizenden in 't wee eens enklen meê kan sleepen.

Dit geeft ons de dichter. Ziehier , bij wijze van tusschenrede,
iets van hetgeen hij belooft ons te zullen sparen :
Neen, 'k wil op 't leergestoelt' voor geen verwonderde oogen
Den doolhof van het bloed door long of brein betoogen,
Het moeilijk chijlproces , van 't kleinzen met den tand,
Niet volgen door 't kanaal van 't bochtige ingewand,
De spijs met speeksel, gal, en alvleeschvocbt vermengen,
Door persing , melking , gloed, in 't darmgehevelt' brengen,
Door de enge melkvochtbuis ontlasten onder 't bloed,
En voeren 't door het hart den adem in 't gemoet.

Moordenaar der poëzie van zijn onderwerp wordt voorts de
dichter , wanneer hij tot genezing van de Ziekte der Geleerden
na allerhande ligchaamsbeweging en onschuldige uitspanningen
(waaronder ook paardrijden) te hebben aangeraden , dit laatste
onderwerp aldus invoert en besluit :
Bestijg het dravend ros;
Zijn schudding maakt den last der ingewanden los,
En drijft de bloedrivier, waar ze in verstopte buizen
Tot staan kwam ; doet het vocht door milt en darmscheil bruizen ;
Besproeit den dorren huid als met een zachte waas,
En zet de scheiding af door nier en waterblaas.

Moordenaar evenzeer dier poëzie is hij in de volgende uitboezeming over de spijsverteering der letterzwoegeren :
Wat maakt ge u spijs en drank , des levens eersten stut,
Door traagheid walglijk, en ten lichaamsteun onnut;
Gebruikt de weldaán van den goddelijken zegen,
Gevoelloos voor 't genot, in hare gaaf gelegen;
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En zwelgt onachtzaam in , wat , kwalijk doorgemengd,
In 't kwijnende ingewand onkleinsbre brokken brengt,
En , gistende , verzuurd , met rottinglucht ontsteken,
U straks, als scherpe loog, ten gorgel uit koomt breken,
Of maag en hartskuil knaagt, gedarmte en netvlies spant,
Of met een koortsig vuur door hart en aders brandt !

En ook in de volgende gadeloos naauwkeurige schildering der
kwaadsappigheid door slechte voeding in het gemeen; eene
schildering waarvan niemand zeggen kan dat zij aan overdreven halfdonker laboreert :
Te grof, te veel met aarde en stijvend lijm bezwaard,
Van deelen te ongelijk , en van natuur ontaart,
Doet slechtgekookte chijl uit spijs en drank getogen,
De deelen die hy voedt , verstijven en verdroogen.
De buigzaamheid , de geest , des weefsels tederheid,
Neemt af, en 't vocht verdikt , dat uit den bloedstroom scheidt.
De fijner vaten , straks verlijmd en toegesloten,
Beperken de omloopkreits der sappen door de grootera.
De vezel , taaier , gaat en spier- en veêrkracht kwijt.
Het bloed vloeit trager langs de wanden die het slijt.
De muskel wordt tot pees , de pees , steeds hard en harder,
Wordt kraakbeen, 't kraakbeen, been ; en 't kwaad streeft t'elkens verder :
Tot eindlijk 't hart verstramt, zijn schroefkracht zich verliest,
De slagaar roerloos blijft, en 't stallend bloed bevriest.

Niet minder ondichterlijk is het volgend recept tegen obstructies , waarbij de keuze wordt gelaten tusschen 1° ontlasting
van het kwaad , en 2° keering van 't verderf :
Geneeskunst doe hier 't eerste, in 't vuil der eerste wegen
Door zachte ontbindingen bedachtzaam uit te vegen :
Waarmeê de zuivring paart der vochten , gants ontaart,
Met vreemde deelen en oneigen stof bezwaard ,
Zich scheidende in hun loop door 't onvolkomen mengen,
't Geen ongeregeldheid , verstopping , voort moet brengen;
't Zij dat men ze uitwerp' door der nieren taaie zeef ,
Of door de zeep van 't bloed volmaakter samenkleev,
Of met een zachten gloed den poren uit doe stijgen,
Of in den stoelgang-zely ' onmerkbaar nederzijgen.
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Even onbestaanbaar met de poëzie als dit recept , is , in den
zesden zang , waar gehandeld wordt over drie voorname kwalen
der geleerden : hartvang , hoofdpijnen , en opzettingen van winden (dus verdeelt ze de dichter-zelf in de inhoudsopgaaf vóór
het dichtstuk) , de volgende uitweiding over laatstgenoemd
euvel, zes en vijftig verzen lang en ingeleid door deze aanroeping der genezende Natuur :
Wat middel dan , ó Gy , weldadige behoedster,
Der kranken weêrparty, des levens teedre voedster 1
Heeft, heeft uw voorzorg niet een plantjen voor dit leed,
Geen windbedarend kruid , geen' wortel toegereed?
Of wist de schrandre kunst geen' vluggen geest te kweken,
Geen sapbereiding, om hun stormgeblaas te breken ? .. .
Somwijlen baat er niets om 't groeiend leed te stuiten,
Ten zij de spierkracht-zelv' zich samentrekt van buiten;
't Zij zachte stroking met de levenwarme hand
Haar opwekke , en den huid uit d'onbeweegbren stand
Verwrikke en rimpel' , of , met wol en lamrenvachten ,
Den vochten omloop geev, en , door dien omloop , krachten.
Somwijlen grijpt hier drooge of vochte stoving stand,
Of zachte spoeling van het lijdende ingewand.
Men zag, daar niets verlichtte in 't gruwzaamst windbeklemmen,
Een luchtkop op de brik den kramp der spanning temmen;
Ja, 't bladertrekken van 't Iberisch paardinsekt.

Wil men zich eindelijk een denkbeeld vormen dier „unendliche
Langeweile ," zooals de Duitschers zeggen , waarmede het gedicht dat wij behandelen den lezer overgiet , men wage zich
aan de ontcijfering van het volgend fragment. Het behelst niet
meer of minder dan de beschrij ving van de ziekte-zelve der
geleerden en mag dus eenigszins worden aangemerkt als de spil
waarom het gansche dichtstuk draait. De dichter , wederom
tot in de geringste bijzonderheden naauwkeurig , na op het
uitlokkende zijner zangstof gewezen en verschooning te hebben
gevraagd voor zijn schorren gorgel (wij zijn omstreeks halverwege den vierden zang genaderd) , vangt met de oorzaak der
ongesteldheid aan :
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Haar oorzaak rust in 't brein. Maar schriklijk zou by dwalen
Die hier haar werking, hier haar broeinest zou bepalen.
't Gaat vast , haar invloed is door 't lichaam algemeen;
Breidt zich in 't zenuwstel door alle leden heen;
Door alle vezelen en vliezen , ingewanden ,
En klieren , saamverknocht met onverbreekbre banden,
En al , afhanklijk van het weeke zenuwkoord,
Dat ze allen als bezielt en tot beweging spoort.
Die wondre hersenklier , dit zamenstel van klieren,
Het rijk der planten vreemd, maar eigen aan de dieren,
Dat brein , waaraan de wil van 't dierlijk schepsel hangt,
Waardoor 't bewustheid heeft en 't zelfbesef ontvangt,
Geeft , in zijn duizenden van takken uitgeschoten,
De zelfbeweegbaarheid , uit zelfgevoel ontsproten.
De zenuw zij verlamd , gebonden , afgesneên;
Gevoel , beweging, stokt , en 't levenssap met één'.
Te aandoenlijk zij haar merg, te teder haar omkleeding,
Geheel het lichaam boet de onmerkbaarste overtreding.
Te aandoenlijk , als het ros , dat, al te week van mond,
Den teugel niet we êrstaat , die 't onverdraaglijk wondt,
Maar , stuivende in de lucht , het bit neemt op de tanden,
Springt elke vezel op in spier en ingewanden.
Dan zwelt de muskel by de minste prikkling uit;
De vliezen spannen ; de aar , de teedre klierbuisspuit,
Wordt uitgewrongen , wordt ontledigd door 't beklemmen :
De oneven drukking doet het snarentuig verstemmen :
't Geperste vocht blijft staan door schrikb ye muskelkramp
En de uitgezette lucht verdikt zich tot een damp ,
Die ingewand of aar door spanning schijnt te breken,
Of, even als een priem , in vlies of vleeseb te steken;
Die aan de zenuw-zelve , of 't waar met tanden knaagt,
Den ademtocht belet , den boesem siddrend jaagt ,
Of 't hart beangstigt door het middelrif te dringen.
Gedarmte en buik zet op , en dreigt uit één te springen :
De gorgel wordt bekneld : de zetel van 't gevoel
Lijdt gruwzaam : 't Rijk , in roer , bestookt den hersenstoel,
Als onderdanen , die , door muitery aan 't hollen,
De wetten breken , en hunn' heer doen zuizebollen . . .

Voorloopig laten wij het hierbij blijven. Ook is dit weinige
genoeg opdat men zich een oordeel vorme over de afwijkingen van meer bijzonderen aard waaraan Bilderdijk zich in
L. F. xxv
6
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zijne Ziekte der Geleerden schuldig maakt. Velerlei vezelen en
vliezen , clisma's en bedenkelijke kruiden , niet medegerekend ,
had de dichter het tot hiertoe inzonderheid over ons darmscheil en darmgehemelte, over klierbuisspuit en muskelkramp,
hersenstoel en waterblaas, chijlproces en alvleeschvocht ; ook
over etterend pokvenijn en bijtend schurft , over melkvochtbuis en rottinglucht , over kraakbeen wordende peezen en
been wordend kraakbeen ; desgelijks over onkleinsbre brokken
in de maag van dyspeptische geleerden : particulariteiten waarin
slechts weinigen onder onze lezers, vreezen wij met Dr. Beets
een van de schoonste triomfen der poëzie , of met Mr. Da
Costa een onwaardeerbaar voorbeeld meer bepaald van didactische
dichtkunst zullen weten te erkennen. De volgende reis spreken
wij over de zamenstelling en groepering van het dichtstuk in
het algemeen.

IX
Als dichterlijk geheel is de Ziekte der Geleerden een organisme ja , maar een met stroeve en krakende scharnieren;
een dier organismen gelijk men ze in het piepend wassenbeeldenspel vertoont. De kunstmatige aaneenschakeling der
deelen is bijna nergens of met bevalligheid gemaskeerd, of
bestreken met dat zacht vernis dat beurtelings aan het waas
van rijpe druiven of aan de donzige huid van blozende perziken herinnert. Le duvet de la poésie is schier overal afwezig.
De botten van het rif zijn telkens zigtbaar onder het strakgespannen vel dat ze bij elkander houdt. Ook is de dichter
nu eens genoodzaakt zichzelven aan te porren om met zingen
voort te gaan , dan weder, wanneer hij al te ver van zijn
onderwerp is afgedwaald , of al te lang bij dezelfde bijzonderheid heeft stilgestaan , zichzelven te interpelleren en tot
de orde te roepen. De éénheid des gedichts is die eener
ouderwetsche Nutsverhandeling: „inleiding en voorbereiding,
oorsprong en aart dezer ziekte , algemeen overzicht der ziekten,
de gezondheid , genezing , besluit." Deze inhoudsopgaaf is
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tevens het vonnis der conceptie. Alleen in de keus der stof —
de kwaal der letterzwoegeren , dat is te zeggen het minst
aantrekkelijk moment uit het leven der onoogelijkste vertegenwoordigers van het mannelijk geslacht — bespeurt men
eene soort van dichterlijke brooddronkenheid , die voor inspiratie kan doorgaan. Het gedicht werd geschreven te Katwijk :
Bene als zinnebeeld niet gansch en al onbeduidende omstandigheid. Gelijk daar ter plaatse de wateren van den Rijn zich
in het duin verliezen en zonder de hulp van menschelijke
inspanning hunnen weg niet zouden vinden naar de zee , zoo
sterft ook de Ziekte der Geleerden aan een toenemend verval
van krachten , en blijft in eene benaauwdheid. Zij gaat uit als
een flikkerend nachtlicht ; en in zoover, doch ook in zooveralleen , is de episode van den ouden Pelias een gepast besluit
van dit leerdicht. Het kon zonder bloedvernieuwing niet langer
blikven leven; bloedvernieuwing nu , dit leert ons het noodlottig uiteinde van Ezons broeder, is eene hersenschim. Overigens
ontbreekt het in dit dichtstuk noch aan omslag en langdradigheid , noch aan misplaatste personaliteiten, noch ook aan, uit
overgroote naauwkeurigheid geboren duisterheden; terwijl eindelijk de toon, inzonderheid in de pathetische gedeelten ten gevolge van kunstmatige opwinding iets tegennatuurlijks en onwaarachtigs heeft, waardoor aan ons geloof in de echtheid van
's dichters warmte telkens de bodem wordt ingeslagen. Doch ,
v66r wij dit een en ander nader in het licht stellen , eerst een
woord van zelfverdediging.
Er bestaat van de hand des Leuvenschen hoogleeraars David,
die reeds vroeger eene diergelijke zorg aan Bilderdijks Geestenwareld en aan zijn Waarachtig Goed besteedde, ook een kommentaar op de Ziekte der Geleerden , ten jare 1855 voor de
tweede maal uitgegeven en in deze tweede uitgaaf een boekdeel vormend van meer dan zevend' half honderd bladzij den.
De reden nu dat wij van dezen arbeid van Prof. David tot
hiertoe gansch en al zwegen, is voorwaar niet dat wij de
medewerking onzer vlaamsche broeders aan de studie der
hollandsche litteratuur over het algemeen geringschatten. Niets
integendeel zou ons gemakkelijker vallen dan aan onze blijd-
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schap daarover en aan onze erkentelijkheid daarvoor te dezer
plaatse in meer dan ééne bladzijde lucht te geven. Doch
liever laten wij onze lezers-zelf uit een tweetal voorbeelden
zich een oordeel vormen over de waarde die door ons NoordNederlanders , aan Prof. Davids kommentaar op de Ziekte der
Geleerden toe te kennen zij.
De slotregels van den derden zang des gedichts, gelijk men
zich uit eene vroegere aanhaling herinneren- zal, luiden aldus :
Neen , Zangster, 't is te veeli Leg neêr de schorre Lier;
Haar matte zangtoon heeft noch nadruk meer, noch zwier
Geef snaar en boezem rust. Mijn moede leden trillen;
Ik voel 't geschokte hart in borst en aders lillen ;
Geef artsenyen , á Beschermgeest 1 stut mijn kracht
Of 'k zinke in onmacht; neen, in d'eindeloozen nacht.

Prof. Davids doorloopende aanteekening nu op dit zestal
regels, enkele niet noemenswaardige uitlatingen buiten rekening gesteld , is van de volgende diepte en vlugt : „'t Is te
veel. G-y kunt niet meer. — De gewone constructie vraegt
het bywoord neêr op het einde van 't vers. Daer mag men in
poëzy wel eens van afwyken , doch zeldzaem. — Haar matte
zangtoon. Mat is synoniem van moede , maer sterker van beteekenis. - Heeft noch nadruk meer. Het woord nadruk brengt
hier het denkbeeld meê van het fransche expression , in de
toonkunst gebruikelyk. — Nock zwier , dat is bevalligheid , afgeleid van het laten zwieren en slingeren der kleederen om
zich bevallig voor te doen. — Geef snaar en boezem rust. De
boezem die zingt , en de snaren die zijn zang begeleiden. -Mijn moede leden trillen , of beven. -- Ik voel 't geschokte hart.
Het epitheton is zinryk , en beteekent hier een hart dat door
al te hevige aendoeningen ontsteld is , in 't Fransch ayite
In borst en aders lillen. Door lillen, zegt weiland, verstaet men
de beweging der spieren in een geopend slagtbeest , of de
uiterste kracht des levens , zich door trekkingen en bevingen
openbarende in het ingewand der zieltogende dieren. In dien
zelfdek zin , maar eenigszins gewyzigd , is het woord hier gebruikt. Daer staet in borst en aders , welk laetste zinspeelt op
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eene koortsachtige beving die zich werkelijk in de aders doet
gevoelen ; weshalve de Dichter zeer gepast byvoegt : Geef artsenyen. — ó Beschermgeest der dichters. In 't Fransch zegt men
genie tutelaire. — Stut, dat is , steun of onderschraeg mijn
kracht ! — Of 'k zinke , dat is , ik valle , maer sterker van
beteekenis. Men mag het werkwoord houden voor een praesens
subjonctivi, als de daed niet stellig uitdrukkende, maer met een
zekeren twyfel en als met een soort van vrees. — In onmacht,
dat is, in bezwyming , gelyk de Franschen zeggen , tomber en

de faillance. — Neen , in geene oogenblikkelyke , voorbygaende
onmagt , maer in d' eindeloozen nacht des doods ! — En zoo is
dan deze zang , waer zeker geen andere zang uit gansch de
Nederlandsche Litteratuer meê vergeleken kan worden , voleindigd , zonder dat wy eene enkele zwakke plaets hebben aengetroffen , ja nauwelyks een vers dat den stempel niet drage
van een grooten Meester."
Tweede voorbeeld. Bij de vier laatste regels van den daarop
volgenden zang, waarin de balsemende kracht der geneeskunst
wordt aangekondigd :
Maar gy , rampzaligen wier ijvrig letterkweken,
Hoe doodlijk, zich vergat in onbedacht verbreken,
U vloeit haar balsem, u mijn zangtoon, u mijn hart
Mijn leedgenooten! komt, ik zalve ons aller smart! .. .

schrijft Prof. David een kommentaar als dezen : „Maar gy.
Het voegwoord maekt de transitie , zoo gepast , zoo natuerlyk
dat men de kunst des Dichters niet genoeg bewonderen kan.
—Rampzligen.
Hier heet het niet meer verwaten , maer ongelukkigen , en derhalve deerniswaerdige kranken. — Wier ijverig

letterkweken. Zie wat zachte uitdrukkingen de Dichter hier
gebruikt ! Het letterkweken is de vertaling van 't fransche
culture des Lettre8 , en brengt niet meê dan een edel denkbeeld.
Veelal schryft men het verbum met de scherplange en dus
dubbele e : maer Bilderdijk , die het afleidt van gewekken , dat
is , excitare , educare , pleit voor de zachtlange. --- Hoe doodlijk
ook dat letterkweeken voor u wezen mocht. — Zich vergat.
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Het is geen moedwil meer ; het is enkel vergetenis , onvoorzigtigheid. — In onbedacht verbreken. Uw yver was zoo groot,
dat hy vergeten heeft aen uwe gezondheid te denken , en in
zyne onbedachtheid de wetten der Natuer onvrywillig heeft
verbroken. — U, dat is voor u , vloeit haar balsem , de lenigende balsem der Geneeskunst. — U myn zangtoon, de zangtoon die van myne snaren vloeit. — U myn hart , dat my de
snaren doet tokkelen , en waer myn zangtoon uit opwelt. —
Myn leedgenooten 1 Zie. hoe kunstig de Dichter zyne zaek weet
te vereenigen met die der ongelukkigen welke hy troosten wil.
Hy ook heeft zich vergeten en uit onbedachtheid gezondigd :
daerom heet het hier mijn leedgenooten. — Komt , en leent
het oor aan myne zangen. — Ik zalve ons aller smart. Dat
is : laet ik onze gemeene smarten zalven, namelyk in den
volgenden zang , waer het aenkomt op de GENEZING. - En
zie daer het heerlyk slot van dezen vierden zang. De Dichter
verliest geenen adem : zyn laetste verzen zyn zoo schoon als de
eerste , schooner misschien."
Doch laten wij deze ezelsbrug , want hoe leerzaam welligt
voor een publiek als het belgische, dat geen Hollandsch verstaat , meer dan zulk een pons asinorum is Prof. Davids kommentaar voor Noord-Nederland niet, van nu af aan hare plaats.
Slechts meenee wij de verklaring schuldig te zijn dat de keus
onzer citaten geen vrucht is geweest van zeker jagtmaken op
zonderlingheid , maar uitsluitend van onze verpligting om kort
te zijn. Langademiger voorbeelden kan de belangstellende lezer
op ieder bladzijde vinden ; geen evenwel zoo lang van adem
als het boek-zelf. Wij keer gin dus tot onze beschouwing terug
en vermelden nog alleen dat het werk van Prof. David door
Mr. Da Costa aldus omschreven wordt : „Wat schatten van
kundigheden in deze Zes Zangen, vol kunst bovendien van
schikking zoo wel als van orde in de denkbeelden, voorhanden
of verborgen; liggen , heeft met een even groot talent van stijl,
als diepe kennis van taal , esthetisch gevoel, en uitgebreide
geleerdheid , de Leuvensche Hoogleeraar David in zijne niet
genoeg te waardeeren uitgaaf met doorloopende commentarie
doen uitkomen."
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Dat de Ziekte der Geleerden op nog geen twintig na drieduizend verzen lang is , deze materiëele uitgebreidheid is in
zichzelve geenszins gelijkluidend met langdradigheid. Met langdradig bedoelen wij omslagtig , onbelangrij k , en in één woord
het tegenovergestelde van boeij end Een enkel voorbeeld make
onze bedoeling duidelijk. Wanneer de dichter alle jonge artsen
ergens waarschuwt tegen het zich achteloos ten roof geven
aan ijdele nieuwigheden in het vak der geneeskunst, en wanneer
hij hun bij die gelegenheid toeroept :
Zegt eens, aan d'eindpaal van uw glorierijke baan :
'k Heb — niet mijn licht gevolgd (dat licht was mooglijk waan ;
Misleidend flikkren van de Eubeesche strandslottoren ;
Gericht om 't Grieksche bloed in 't vlotte zand te smooren,
Of weemlend dwaallicht, dat in zwarte nevels hangt,
En, op den adem van den wind die 't ondervangt,
Nu her- dan derwaarts drijft , en eindlijk uitgeflonkerd,
Te loor stelt, wie bet volgt, in vale nacht verdonkerd.)
Maar — 'k zocht de waarheid steeds, en brak mijn trouw haar nooit .. .

dan is deze meer dan zesregelige tusschenzin met dubbele
comparatie , een niet ten eenemale ongelij kend beeld van het
dichtstuk als geheel. Belangrijk is hier niets : noch de vermaning-zelve, noch ook het kleed waarin zij is gestoken.
Eene gemeenplaats tot inhoud , twee andere gemeenplaatsen
ten vorm , ziedaar al. Waarbij nog komt dat de gekozen
beelden , buiten en behalve hunne vulgariteit , in geen het
minste verband staan zoomin met den geest der toespraak
als met de maatschappelijke betrekking van hen aan wie zij
gerigt wordt. Zoodat de dichter acht volle verzen , een strandslottoren , eenig grieksch bloed , een weemlend dwaallicht,
ettelijke zwarte nevels benevens een valen nacht heeft te baat
genomen , om ons te leeren — want dit is een leerdicht —
dat jonge medici niet eigenwijs behooren te zijn. Minstens
twee derden nu van de drieduizend regels waaruit de Ziekte
der Geleerden bestaat , en deze berekening is zeer gematigd,
wordt ingenomen door verbiage van deze zelfde soort. Aldus,
om nog dit ddne te noemen , worden in den laatsten zang,
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niet ver van den aanhef — die ook zelf uit eene twintig
verzen lange vergelij king bestaat , waarbij Alexander de G-roote
en de slag van Arbela te pas komen — bijna zestig verzen
verspild aan het bijbrengen en uitwerken eener schildering van
den Etna en diens uitbarstingen; welke schildering intusschen
tot geen ander resultaat leidt als dit :
Ziedaar wat damp vermag, die 's lichaams hol besluit 1

Neemt men daarbij in aanmerking dat al deze omslag eenvoudig
dienen moet tot voorafspraak van het hoofdstuk over de opzettingen van winden , dan zal niemand ons van bedilzucht
verdenken indien wij bij gelegenheid van deze Etnavergelijking
aan de muisbarende bergen van den latijnschen dichter en
kunstregter herinneren.
Personeel noemden wij de Ziekte der Geleerden , en wel om
de menigvuldige berigten die de dichter ons in deze zangen
omtrent zijn eigen levensgeschiedenis en gezondheidstoestand
geeft. Daartoe behooren in den vierden zang de veertig regels
ongeveer, aan wier einde hij toestemt dat de wijsheid eene gave
Gods is en dan aldus voortgaat :
Maar wee een' hersenbeul die zoo veel onheils stift !
Ach, waarom zulk een zucht mijn kindsheid ingegoten,
Die 't leven van zijn doel , zijn waarde , moest ontbloten?
Waar , waarom 't peinzend hoofd niet van zich-zelv' gered?
Of, zoo 't onheelbaar waar, voor 't derde jaar verplet?

Allerminst het leerdicht verdraagt zulke uitboezemingen van
het ik. Doch wij zijn aan het op den voorgrond treden van
Bilderdijks subjectiviteit , ook dan wanneer zij dit of niet of
slechts voor den vorm moest doen , van ouds gewend. De
aangehaalde verzen zijn echter ook nog uit een ander oogpunt
opmerkelijk , en wel uit hoofde hunner voelbare onwaarheid;
eene fout waaraan de Ziekte der Geleerden elk oogenblik laboreert. Even overdreven als het volgend beweren omtrent
de nadeelen eener onregelmatige voeding bij den letterzwoeger :
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Eén oogenblik te laat van 't afgepast ontbijt,
Maakt hem zich-zelv', zijn kracht, eeu dag des levens, kwijt!

Even opgeschroefd als deze beschrijving der hoofdpijn :
Wat is kerven , wat verscheuren, rijten , prangen,
Wat vuurvlam , staal, of lood , of schroef, of gloênde tangen,
By 't wringend , scheurend, slaand, en teistrend hersenwan
Der hoofdpijn !

Even gezocht als de volgende uitroep met betrekking tot den
onbedreven arts die ligtvaardig zou trachten te genezen :
Mij dunkt , ik zie uw ziel met gloênde tangen nijpen
Op 't bloote denkbeeld van de mooglijkheid!

Even kunstmatig opgeblazen ook als deze hulde aan de oranje,
gebruikt als medicijn:
Gy , eedle Oranjeschil, en frissche Oranjebladen,
Ik zou, verzweeg ik u , mijn eigen hart verraden.

Even onopregt gemeend eindelijk als deze kniebuiging voor de
koffij en haar inspirerend vermogen :
Ach ! breinbetoovrend zoet ! zoo soms een kleene sprank
Van Dichtvuur opwelt uit mijn tonder, 'k wijt ze u dank —

even onwaar én ook onnaauwkeurig uitgedrukt als dit alles
is -- want wie hier te lande heeft ooit hooren spreken van
een leven dat ontbloot wordt van zijn doel , 'of van een o enblik dat iemand iets kwijtmaakt, of van tonder waaruit iets
opwelt dat vuur heet en een sprank is ? — even onwaar is
het ook dat Bilderdijk ooit ernstig gewenscht heeft dat zijn

v

peinzend hoofd nog v66r hij drie jaren oud was van Godswege had mogen worden verplet. En de reden waarom wij ,
die van ganscher harte in Job gelooven , wanneer deze aartsvader zijnen dag vervloekt , daarentegen Bilderdijks zelfverwensching slechts met een ongeloovig hoofdschudden kunnen aanhooren , is dat deze dichter zichzelven bij zijne lezers
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in verdenking brengt van te spelen met heilige woorden en
slechts de helft te gevoelen van hetgeen men onder zulke
woorden pleegt te verstaan. Indien een dichter tot u komt
en op een toon van tragiesche belangrijkheid tot u zegt : Ik
heb gisteren één minuut te laat ontbeten en moest daarvoor
boeten met een dag mijns levens; of wel: Te zwijgen van het
nut der oranjebladen zou in mijne schatting gelijk staan met
verraad te plegen aan mijn hart; of ook : Koffij is het iénige
wat mij nu en dan nog inspireert — dan kunt gij dien
dichter , wanneer hij een oogenblik vroeger of later de wijsheid een hersenbeul noemt , of beweert dat de bittere vrucht
des nadenkens in staat ware hem den dag van zijn vierde
geboortefeest te doen verfoeijen , niet langer op zijn woord
gelooven. Hij heeft uw vertrouwen misbruikt en daardoor
verbeurd.
Nieuwe voorbeelden van duisterheid door overnaauwkeurigheid
behoeven wij niet aan te balen. Willekeurige constructies , bedrijvende werkwoorden onzijdig genomen en omgekeerd, onstandvastigheid in de plaatsing van het betrekkelijk voornaamwoord,
grooter of kleiner dubbelzinnigheden daaruit geboren, men vindt
ze in de meeste onzer vroegere citaten telkens terug. Hier nog
slechts deze drie verzen , waar van de verzwakking des hersenvezels gezegd wordt :
Somwijlen schijnt ze in 't brein de spierkracht aan te randen,
Hoezeer dit werktuig slechts uit samenstemming lij'
En de Arts bedriegt zich en mistast in de artzeny.

„Uit werktuig" : de spierkracht ? het brein ? welk van beide?
denkelijk het brein , want slechts een brein kan hier een werktuig heeten ; doch al de nadruk valt in het eerste vers op
„spierkracht" , en logisch kan de nadere bepaling („dit werktuig”) alleen op deze spierkracht betrekking hebben. „Lijden
uit samenstemming" : is zulk een paradoxe zonder nadere toelichting verstaanbaar ? „Mistásten" : zijn er redelijke gronden
om vrede te hebben met deze verplaatsing van den klemtoon?
en kon Bilderdijk , die elders geene zwarigheid maakt om
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van zich zelven te zeggen ik vaard aan , kon hij ditmaal,
zonder zonde tegen metrum of taaleigen , niet van den arts
gezegd hebben hij tast mis? Doch laat ons over belangrijker
dingen , en wel over de zamenstelling-zelve van het uitvoerig
dichtstuk spreken.
Tot de fouten der conceptie behoort ongetwijfeld , en zonder
mede te rekenen hetgeen men de eindelijke verzanding des gedichts zou kunnen noemen , dat de indeeling der stof zgowel als
de aard van sommige belangrijke episoden den dichter nu eens
noodzaakt zichzelven te herroepen, dan weder hem dwingt meer
dan eens bij hetzelfde onderwerp stil te staan. Aldus in den
vijfden zang. Meer dan honderd verzen worden daar afgestaan
aan de schildering van het nut der ligchaamsbeweging en andere
betamelijke uitspanningen, terwijl reeds vroeger , halverwege den
vierden zang:

Gaat, schudt die logheid uit, dat ledendrukkend lood;
Vertreedt u; neemt de bijl enz.

in een negental zeer goede en zeer teekenachtige verzen , met
voldoende uitvoerigheid over deze zelfde zaak gesproken was.
Een voorbeeld van het andere gebrek is bij den aanhef van
den derden zang te vinden in die hellevaart waarvan een
fragment door ons werd aangehaald en die overigens met de
episode van Pelias, aan het slot, onbetwistbaar tot de schoonste
deden van het dichtstuk behoort. Wanneer de dichter meer
dan tweehonderd verzen aan deze nederdaling in het rijk
der pijnen heeft besteed , komt hij , en niet onnatuurlijk, tot
de overtuiging dat zijne gansche hellevaart een hors-d'oeuvre
is. Waait zijn leerdicht handelt niet over de pijnen der
toekomende maar der tegenwoordige eeuw, en niet over zedelijke, of met de zedelijkheid zamenhangende, maar enkel en
alleen over ligchamelijke smarten en straffen. Wat doet hij
dan ook ? Bij het verlaten der onderwereld improviseert
hij een achtbaren grijsaard , en deze grijsaard spreekt hem
aldus toe :
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Wat foltring van u-zelven,
Onnoozle, met in 't slijk, met d'afgrond uit te

delven!

Ja 1 ken de beulen, waar de menschlijkheid voor beeft
Maar zoek in d'afyrond niet het geen hun wezen

geeft!

Verbeelding schepp' vermaak, in Dichterlijke droomera
Van gloênden Flegeton, Cocytus donkre strooenen,
En 't broeinest van 't verderf aan de overzij van 't
De 'wijze keere in zich, en legg' den blinddoek

graf;

af!

Schrap de vaart naar het doodenrijk weg en gij berooft het
gedicht van tweehonderd zijner fraaiste verzen. Iaat daarentegen deze episode aan hare plaats , en , zoo leeren u de door
ons gecursiveerde woorden , iedere schrede des dichters op
dien onderaardschen togt wordt een door hemzelf erkende
misstap.
Wij gewaagden van uitstekende botten en krakende scharnieren. Zoo noemen wij , in den eersten zang , de zesregelige inleiding tot een griekschen mythe waarvan de dichter
zich wenscht te bedienen als van een voorbeeld ter opheldering :
Aloudheid ! leen me een beeld uit een van uw tafreelen.
't Is lieflijk, als de zon door neevlen heen mag spelen.
Haar zuivre lichtstraal treft, maar streelt ons d'oogen niet;
En de appel trekt zich toe, waar m'op dien luister ziet.
Laat, laat me een luchtig gaas voor 't licht der waarheid trekken:
Aandoenlijkst is haar schoon door 't kunstig half bedekken.

In eene ouderwetsehe Ars Poëtica zouden deze vijf laatste
verzen , zoo zwaar op de hand , welligt niet misstaan. Doch
nu wij op deze breijige gemeenplaatsen onthaald worden in
eene Ziekte der Geleerden , dienen zij , tot groote schade van
ons letterkundig genot , slechts om ons te kwader ure in te
wijden in het mecanisme van dit dichtstuk. — Hetzelfde geldt
van regels als de volgende , uit den vijfden zang , wanneer de
dichter op het punt is geweest eene ziekte te vermelden die
niet in zijn kader zou hebben gepast:
Maar neen, wij wenden de oogen.
Die ziekte is dan niet meer het voorwerp van ons pogen;
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Maar ze is een andre kwaal, uit welk een bron ze ook spruit'. —
Gy, Zangeres, vervolg, en voer de heeling uit.

Zulke horten en stooten , zulke kommando's aan de Muze, elk
gevoelt dit , zijn ten eenemale ondichterlijk. Doove menschen
praten somtijds in gezelschap overluid en zeggen dan , meenende binnensmonds te spreken , allerlei koddige impertinenties aan gastheer of medegasten. Dergelijke grofheden , alleen
minder amusant, ontsnappen hier ook aan Bilderdijk, en hij
bedenkt niet altoos dat het gehoor der lezers even goed als
het zijne zekere regten heeft. -- Door dezelfde aanmerking
worden eindelijk ook nog deze verzen uit den zesden zang getroffen:
Dan ach ! mijn geest dwaalt af ... .
Vergeef des , zoo mijn Nymf met loonre en loden passen
Zich voortsleepe op een pad, waar niet dan dorens wassen !
Zy spoedt naar 't eind, maar moet haar dierste plicht voldoen.
De lauwer faal haar 't hoofd , en deugd is haar festoen.

Van een dichtstuk dat door zulke paardenmiddelen aan den
gang moet worden gehouden, kan men veilig zeggen dat het
als kunstwerk eigen levenskracht ontbeert. En het mag ons
verwonderen dat Bilderdijk , juist in een gedicht waarin de
anatomie van het menschelijk organisme zulk eene hoofdrol
speelt , dermate ontrouw is geworden aan de wetten van het
organisch leven die ook in de wereld der poëzie hare eischen
hebben en doen gelden.
Doch scheiden wij van de Ziekte der Geleerden en daarmede
van het negatief gedeelte onzer beschouwingen in haar geheel.
Een monument van wansmaak : beter weten wij deze gedrochtelijke didaktiek niet te kwalificeren. En dit wanstaltige, door
enkele fraaije partijen slechts te duidelijker in het licht gesteld,
schuilt niet hoofdzakelijk in de conceptie , die slechts vulgair
en kreupel is , en evenmin allermeest in het hippocratisch karakter der uitvoering : niets van dat chirurgicale toch , dit medicinale , dit pharmaceutische, dat niet in zichzelf voor dichterlijke behandeling vatbaar is. Het monstrueuse ligt hoofdzakelijk,
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indien niet uitsluitend, in de gekozen stof. De ziekte der geleerden
— zij is even onbezingbaar, onbezingbaarder nog , dan de aardappelen- of de hondenziekte. Geene kwalen zoo vunzig als die
der letterzwoegeren, die van het geconstipeerd en expectorerend
geslacht der kamergeleerden. Wie deze walgelijke stremmingen
der psychische natuur tot het onderwerp van een leerdicht kiest
en verheft , zondigt hiermede tegen den goeden smaak, vergrijpt
zich aan de poëzie , en kan te dezen aanzien slechts als voorbeeld
tot waarschuwing bij de nakomelingschap in aandenken blijven.
Bilderdijk een afschrikkend voorbeeld: hoe vermetel deze
uitspraak ook schijne , toch , dan zelfs wanneer onze kritiek van
de Ziekte der Geleerden ligtvaardig wierd bevonden , zouden wij
moed gevoelen de bewering vol te houden en middel weten haar
met bewijzen te staven. Een greep in 's dichters gewijde poëzie
ware daartoe voldoende ; en wel naar dat duldeloos vijftal brieven van Hagar aan Sara, van Jacob aan Ezau, van Ezau aan
Jacob, van Jacob aan Rachel, van Rachel aan Jacob, te zamen
niet veel minder dan zeshonderd en vijftig verzen lang. Vruchteloos zoekt men in deze zandwoestijn van onbeduidendheden naar
iets dat lafenis zou mogen heeten voor hoofd of hart, verbeelding of gemoed ; terwijl de conceptie dezer briefwisseling, gelijk
reeds de opschriften te vermoeden geven, in pseudo-klassicisme,
in bastaardij van schriftmatigheid, in zonde tegen tijd en plaats
en toon , kortom in alles wat tot den vorm behoort , een in onze
letterkunde welligt ongeëvenaard model van wansmaak oplevert. Doch liever zwijgen wij hiervan en bepalen ons tot de Ziekte
der Geleerden ; een gedicht waarin ten minste op enkele plaatsen
en van tijd tot tijd de stem eens echten zangers den lezer tegemoet klinkt. Wat meer zegt, en om met eene eervolle vergelijking te besluiten , indien niemand onzer den edelen en genialen Michelet veracht, al gaf deze ons ten vorigen j are onder
den heiligen naam van L'Amour een boekje te lezen waarvan
men het zich tot eene eer mag rekenen gewalgd te hebben —
een boekje niet minder vol pretentieuse medische wetenschap,
niet minder wanschapen uit het oogpunt van bouw en zamenstelling, en vooral niet minder vies en voos dan de Ziekte der Geleerden — dan kan ook alleen het vooroordeel beweren dat wij ,
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die dezen telg van Bilderdijks muze eene misgeboorte noemen
en uit dien hoofde verstooten, zoodoende Bilderdijks grootheid
miskennen of zijne roeping als dichter in twijfel trekken.

1860.
[De redactie van den

Nederlandschen Spectator, waarin de studie over

Bilderdijk werd opgenomen , kondigde een vervolg aan , waarin de schrijver
eene nadere waardeering van Bilderdijks poëzie en persoon zou beproeven.
Dit vervolg is nimmer verschenen. Eene dergelijke schets leverde de auteur

Voorlezingen over de letterkunde der Bataafsche Republiek
(Litt. Fantasien en Kritieken, dl. XXI V) en in eene studie over Geel
(Litt. Pant. en Krit. dl. X.)]

sedert in zijne

HENRY MIJRGER.

De fransche romantiek van den tegenwoordigen tijd, het
fransche drama daaronder mede begrepen, is zij immoreel,
is zij ongodsdienstig ? Toestemmend is in Frankrijk-zelf, nu
juist vier jaren geleden, deze vraag beantwoord en met vuur
beantwoord geworden door den heer Eugène Poitou, raadsheer
in het keizerlijk geregtshof te Angers; wiens werk — Du
roman et du théatre contemmporains et de leur influence sur les
mceurs — het Instituut, bij monde der „Académie des sciences
morales et politiques," in Mei 1857 met goud bekroonde.
Velen misschien, waar het om de afdwalingen der hedendaagsche fransche litteratuur te doen is, zullen liever de
boetpredikaties van Gustave Planche lezen, of van Emile
Montégut , of van Jules Janin. Deze mannen van het vak,
hoe onzacht ook en onverbiddelijk in het oordeelen , paren
niettemin aan hunne gestrengheid eene zekere mate van barmhartigheid; of laat mij liever zeggen , hun aangeboren en geoefende zin voor het schoone vrijwaart hen voor eenzijdigheden waartoe de censor , die niet tevens schrijver van beroep
en kunstenaar is , zoo ligt vervalt. Doch al herkent men vaak
in de vonnissen van Eugène Poitou den aangestelden raadsbeer , den regter , den scherpregter bijna, menigvnldiger zelfs
dan ons lief of dan uit een zuiver letterkundig oogpunt verdedigbaar is, toch is zijn boek merkwaardig en leerzaam.
Zullen wij met kennis van zaken en regtvaardig oordeelen
over den franschen geest van den dag , dan mogen wij Hol-

HENRY MUhGER.

97

landers een geschrift als dat van den heer Poitou niet ongelezen laten. Wij kunnen er uit leeren dat wij met ons
maatschappelijk puritanisme niet alléén staan in Europa , dat
wij de éénigen niet zijn' die in naam der goede zeden bedenkelijk het hoofd schudden over de rigting der moderne letterkunde in Frankrijk , en dat uit den boezem zelf der fransche
wereld (audi et alteram partem !) tegen deze rigting minstens
even krachtige stemmen opgaan als bij ons. De fransche
romanschrijvers, hoe ook gelezen en verslonden, hebben op
ver na de geheele fransche maatschappij niet in. Hunne heerschappij over de openbare meening is geenszins onverdeeld.
Tegen hen over , mannen als Ernest Renan en Jules Simon
(apostels inderdaad , en die zich met de hoogste godsdienstige
en zedekundige problemen bezig houden) niet eenmaal medegerekend , staat eene ongetelde partij ; beweegt zich eene wereld
van nuchtere werkelijkheidslieden, lieden zonder hartstogten,
zonder avonturen , niet romanesk hoegenaamd , de bezonnenheid
in persoon , mannen die over de zeden en gewrochten der
Parijsche kunstenaarswereld eveneens denken als wij ; in één
woord , eerzame huisvaders en weduwnaars en vrijgezellen, zoo
streng van beginselen en onberispelijk van wandel als men in
Holland durft meenen. Tot deze klasse der protesterenden
behoort onder velen de oud-minister Guizot, een door en door
plegtig man , een type van voorvaderlijke hollandsche deftigheid ; en men behoeft zijn boekje L'amour dam le mariage
slechts in te zien , om te vernemen dat hij met al wat in
hem is zich aankant tegen de uitspattingen der fantasie van
zijne tijd- en landgenooten de romanschrijvers. Ook Eugène
Poitou, ofschoon minder beroemd, strijdt onder deze vanen en
heeft daarom aanspraak op onze sympathie. Kwam hij in
Holland, en las hij in onze beschaafde kringen zijne strafrede
tegen de fransche letterkunde voor , hij zou overal met onverdeelden bijval worden aangehoord.
Het weinige dat ik over Henry Murger wensch te zeggen ,
den vroeggestorvene -- Poitou noemt hem niet , en wij zijn
er des te vrijer in onze bewegingen om — moge aangemerkt
worden als eene bijdrage tot de beantwoording der zoo even
7
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opgeworpen kwestie. Intusschen zal men niet laken, dat aan
dit weinige iets vooraf ga tot kenschetsing van den dichter en
zijnen arbeid in het gemeen.

I
Sedert Béranger's begrafenis in Julij zeven-en-vijftig, veeleer die eens konings dan van een liedjeszanger -- doch hadden
voor sommige liedekens van dezen zanger koningen dan ook
bijwijlen. niet gebeefd op hunnen troon? — is geen van Franktijks letterkundigen , na hem op rijper of jeugdiger leeftijd
opgeroepen uit den strijd , neet zoo groote plegtigheid of te
midden eener zoo algemeene en eervolle deelneming ter aarde
besteld als de nog geen veertigjarige Henry Murger. „Nommer
ceux qui formaient le cortège," schreef Théophile Gautier, „ce
serait faire le dénombrement complet de la littérature, des arts,
et de la critique." Het was een sombere winterdag in den
aanvang dezes jaars : „lfn temps sombre, un ciel estompé
de brouillard, une terre détrempée, ajoutaient á l'impression
lugubre; et la nature , souvent ironique, semblait cette fois
partager la tristesse des hommes". Doch zóó groot , in weerwil
dezer ongunstige omstandigheden , was de schare der aanzienlijken die met ontblooten hoofde en te voet den ontslapen
kunstenaar uitgeleide deed naar het kerkhof , dat eene vrouw
des volks , dien eindeloozen optogt ziende, tot haren buurman
zeide : „C'est sans Boute le convoi de quelque millionnaire !"
Intusschen is Murger nooit in éénig opzigt een millionnair
geweest — tenzij dan , gedurende de eerste helft zijner letterkundige loopbaan , in teleurstellingen en beproevingen. Zijn
leven was dat van den Parijschen kunstenaar en hij stierf in
een gasthuis. Te onbezorgd van natuur om veel aan de toekomst te denken , niet produktief genoeg om met zijne versjes
en novellen fortuin te maken , te eerbiedig jegens de kunst
om geld te slaan van zijn talent , bleef, zelfs toen hij beroemd
en populair was geworden, betrekkelijke armoede zijn deel;
terwijl het gemis van een eigen huiselijken kring , bij het opkomen der ziekte waaraan hij bezweek, hem een verplegings-
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oord deed zoeken in Za maison Dubois , de stedelijke krankeninrigting van het Faubourg Saint-Denis. Jules Janin, in het
artikel door hem aan Murger's nagedachtenis gewijd, heeft (het
zij met allen eerbied gezegd) wel een weinig doorgedraafd op
het thema : „Henry Murger est mort á l'hópital;" en Fiorentino , de feuilletonnist van den Siécle , heeft zijnen ambtgenoot
der Débats hieromtrent ongezocht teregt gewezen 1 . Doch al
leed Murger in de laatste tien jaren van zijn kunstenaarsleven
aan niets gebrek , en al is hij gedurende zijne jongste ziekte
het voorwerp van duizend kleine zorgen en oplettendheden geweest -- ook eene vrouwelijke hand, en die hem dierbaar
was , heeft in zijnen doodstrijd hem ondersteund en hem de
oogen helpen sluiten -- rijkdom noch weelde heeft hij ooit
gekend.
Ook als dichter en romanschrijver behoorde Murger veeleer
tot de klasse der welgestelden dan der groote kapitalisten.
Balzac en Eugène Sue , Frédéric Soulié en George Sand en
Alexandre Dumas , bezaten weleer, en bezitten nog heden voor
een deel, eene oneindig zeldzamer produktiviteit. De omvang
hunner scheppingen , de ruimte hunner kaders , de verscheidenheid der stoffen door hen behandeld, wijzen hun in de fransche
litteratuur eene geheel andere plaats aan. Murger's letterkundige nalatenschap is klein van omvang — een tien- of
twaalftal novellen, een deel schetsen naar het leven der Parijsche artisten-wereld , twee of drie tooneelstukken , een kleine
bundel gedichten , ziedaar al ; en om deze soberheid in het
voortbrengen, zoowel als om "de enge grenzen waarbinnen zijne
dichterlijke verbeelding bij voorkeur zich beweegt en vermeit,
zou men hem , afgezien van al het overige , naast Alfred de
Vigny moeten plaatsen, of naast Emile Souvestre. Doch waartoe langer naar eene geschikte vergelijking gezocht ? De ge-

I Zie de laatste bladzijden van Murger's nagelaten Nuits d'Hiver. Als
aanhangsel tot dien bundel hebben de uitgevers aldaar herdrukt hetgeen
onmiddellijk na zijnen dood over hem geschreven is door de HH. Jules
Janin, Théophile Gautier, Fiorentino , Arsène Houssaye , en Paul de SaintVictor. Belangrijk evenzeer is de afzonderlijke brochure getiteld Henry
Murger, met photographisch portret, door Théodore Pelloquet.
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schiktste van alle ligt voor de hand en biedt zich van zelve
aan : Alfred de Musset.
Er is niemand onder onze lezers wier het sonnet niet heugt
waarmede Musset zijn Spectacle dans un Fauteuil opent :
Figure-toi , Lecteur, que ton mauvais 011ie
T'a fait prendre ce soir un billet d'opéra.
Te voili devenu parterre ou galerie,
Et tu ne sail pas trop ce qu'on te chantera.
Il se peut qu'on t'amuse , il se peut qu'on t'ennuie;
Il se peut que l'on pleure , á moins que l'on ne rie :
Et le terme moyen, c'est que l'on báillera.
Qu'importe? c'est la mode, et le temps passera.
Mon livre , ami Lecteur , t'offre une chance égale,
Il te carte á per prés ce que coûte une stalle ,
Ouvre-le sans colére , et lis-le d'un bon oeil.
Qu'il te déplaise ou non, ferme-le sans rancune;
Un spectacle ennuyeux est chose assez commune,
Et tu verras le mien sans quitter ton fauteuil.

Dit is , niet waar ? een karakteristiek gedichtje; een dergene
waaruit Musset wordt geproefd en gekend. Niet de gansche
Musset , met al zijne hoogten en diepten ; doch niettemin die
zekere manier van hem die hij nergens verzaakt en waaraan
men hem onder duizenden zou weten uit te vinden. Schrijf nu
onder dit versje de toespraak aan den lezer die aan Murger's
Nuits d'Hiver ten voorrede dient , en aanstonds wordt de
naauwe verwantschap van beide talenten en beide geestesrigtingen openbaar.
Ami lecteur , qui vieras d'entrer dans la boutique
Oil l'on vend ce volume , et qui l'as acheté
Sans marchander d'un sou , malgré son prix modique —
Sois béni , bon lecteur , dans ta postérité 1
Que ton épouse reste économe et pudique;
Que le fruit de son sein soit ton portrait flatté,
Sans retouche, — et , pareille á la matrone antique,
Qu'elle marque le liege et false bien le thé 1
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Que ton cellier soit plein du viii de la comète !
Qu'on ne t'emprunte pas d'argent - et qu'on t'en prête !
Que le brelan te suive autour des tapis verts;
Et qu'un jour sur ta tombe, en marbre de Carrare,
Un burin d'or inscrive:

hic facet --

l'homme rare

Qui payait d'un ecu trois cents pages de vers

Musset en Murger -- groot was tusschen beiden de overeenkomst ; doch ook het verschil is in sommige opzigten
groot. Théodore Pelloquet vangt in dezer voege zijne korte
levensbeschrijving aan : ,,Henry Murger naquit en 1822 , de
parents obscurs et pauvres qui ne purent lui faire donner
qu'une éducation élémentaire, semblable á celle de presque
tous les enfants du peuple. Dès lage de quatorze á quinze
ans , il dut chercher les moyens de gagner sa vie et il entra
dans une étude d'avoué, en qualité de petit clerc." Musset's
aanzienlijke geboorte en beschaafde opvoeding legden voor
zijne toekomstige vorming een geheel anderen grondslag; zij
openden hem bovendien, van zijn eerste optreden in de letterkundige wereld af aan , een veel schitterender kring. Getuige
zijne voortreffelijke Brieven over het romantisme, reeds vó6r
meer dan twintig jaren in de Revue des Deux Mondes opgenomen, werd Musset vroegtijdig ingewijd in de schoonheden der antieke wereld. Hetgeen hij daar onder meer van
Aristophanes zegt verraadt een bereids gevormden smaak en
teekent inzigt in de verborgenheden der oudheid. Murger
daarentegen heeft nooit eenige de minste klassieke opleiding
genoten. Zijne litterarische wetenschap bepaalde zich tot de
kennis der beroemdste tijd- en landgenooten; tot hetgeen hij
daarvan als in het voorbijgaan opdeed tijdens hij , nog een
knaap, als partikulier sekretaris in dienst trad van een russisch
edelman , die hem tot zijn voorlezer gebruikte. De school van
Victor Hugo was destijds in vollen bloei ; en het mag een
wonder heeten dat Murger , in stede van onder zulke omstandigheden een slaafsch navolger te worden, den aanleg
die in hem was zoo oorspronkelijk bewaard en zoo zelfstandig
ontwikkeld heeft. Het bewijst althans voor zijn gezonden smaak
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dat Musset de éénige was wiens manier hij overnam — zonder
hem na te bootsen, wel is waar, doch ook zonder hem te
evenaren. Op dit laatste leggen wij den klemtoon. Murger
zal blijven leven ; daar zijn er, onder zijne gedichten en novellen , die uitmunten door verwonderlijke schoonheid; bladzijden van grooter dichterlijke waarde dan al hetgeen in den
laatsten tijd uit Frankrijk tot ons kwam ; strofen en episoden
die geenszins voor Musset behoeven te wijken. Doch van de
lier van dézen zanger klonken toones , niet zoozeer weemoediger of bevalliger dan Murger aan de zijne ontlokte —
want ook bij den schijnbaar zoo levenslustigen schrijver der
Scénes de la vie de Bohérne lag op den bodem der ziel de
herinnering aan smartelijke levenservaringen , en zij n dichterlijk talent wist die op meesterlijke wijze te idealiseren —
doch voller , krachtiger , verhevener ; toonen die meer naar
waarheid even zoo vele kreten der menschelijke ziel mogen
heeten. Kortom, wie met ons inzonderheid om zijne elegiën
aan Musset de eerste plaats inruimt onder de fransche dichters
van na de Julij-revolutie, zal voor Murger, wiens populariteit
zoo veel grooter was dan die van Musset , op niet meer dan
eene tweede of derde aanspraak maken; gelijk tevens niemand
ontkennen zal dat noch Murger's Bonhomme Jadis noch zijn
Serment d' Horace , hoe fijn ook van teekening en uitdrukking,
op den duur kunnen wedijveren met die Comédiei et Proverbee
van Alfred de Musset, waarin alles wat geest en distinctie
vermogen gepaard gaat somtijds — gelijk in ]antasio -- met
de stoutste conceptie.
Elks persoonlijkheid — en hiermede verlaten wij het gebied van karakteristiek en vergelij king -- concentreert zich
in zijne levensbeschouwing. Gelijk deze is , zoo is hij zelf.
Is hij dichter en romanschrijver, zooals Henry Murger, het
zal niet alleen des te gemakkelijker vallen hem uit zijne
levensbeschouwing te leeren kennen — want veel nadrukkelijker en herkenbaarder dan bij gewone stervelingen verraadt
zich zijn inwendige mensch door zijne werken -- maar het
zal ook billijk wezen hem daarnaar te beoordeelen. Sommigen
beweren dat men zoodoende den mensch en den kunstenaar
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wederregtelijk met elkander verwart, de fouten van den één
verhaalt op den ander, en in één woord op het gebied van
het schoone een maatstaf overbrengt die alleen te huis behoort
op dat van moraal en kerkgeloof. Weet gij niet , vragen zij
-- en dus vragend ontkennen zij dat iemand regt zou hebben
de door ons in den aanvang opgeworpen kwestie ernstig in
behandeling te brengen -- weet gij niet dat Bossuet , in naam
van godsdienst en goede zeden , het doemvonnis uitgesproken
heeft over Molière, en dat elk die den kunstenaar en diens
arbeid aan iets anders toetst als aan de wetten der kunst ,
tot dezelfde bisschoppelijke fout, dezelfde misdaad van gekwetste
majesteit vervalt ? Ik antwoord : luisterrijker dan de nakomelingschap Molière heeft gewroken van Bossuet's hoon , kan niemand gewroken worden. Doch laat het hier nu dan ook bij
blijven ; deze vernedering van den prelaat zij der beleedigde
muze genoeg, en niemand ontkenne voortaan het betrekkelij k
goed regt van 't bisschops-anathema. Gelijk toch elk absoluut
oordeel de kiem in zich besluit eener absurditeit , desgelijks
is het eene dwaasheid de scheiding tusschen mensch en kunstenaar te ontheffen aan de sfeer van het relatieve en te zeggen
tusschen deze twee bestaat geene gemeenschap hoegenaamd. In
stede van dus redenerend de fout van Bossuet te mijden , begaat men haar zelf onder een anderen , vorm. Nimmer wel is
waar zal ons bijzonder kerkgeloof, nimmer onze overleveringsmoraal , onze toetssteen mogen zijn bij het beoordeelen van den
kunstenaarsarbeid zoo min van andersdenkenden als van geloofsgenooten ; doch wanneer gij mij het regt betwist onderzoek te
doen naar de levensbeschouwing eens dichters , eeiis schilders,
eens toonkunstenaars -- niet derhalve naar het doopwater dat
al of niet weleer zijii voorhoofd bevochtigde, niet naar de
specifieke zedewet waaronder hij opgroeide, niet naar de gebeden die om zijn sterfbed ruischten , maar enkel en alleen
naar zijne opvatting van het leven, naar zijne meening omtrent
de roeping van man en vrouw, van jongeling en grijsaard
naar zijn oordeel over hart en verstand , over verbeelding en
wijsheid , over vreugde en smart -- indien gij iiiet gedoogt
dat ik aan hem en aan zijnen arbeid dien maatstaf aanlegge
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en des noods beide daarnaar vonnisse, dan zeg ik dat
gij buiten de menschelijkheid en mitsdien buiten de waarheid staat.

II
De Scènes de la vie de Bohème -- wij kunnen de bijna
onbeperkte geestdrift , de klimmende bewondering , opgewekt
door dit populairste en welligt amusantste van alle Murger's
geschriften, bezwaarlijk deelen. Jules Janin vermaant ons tot
omzigtigheid in het oordeelen : „Il est partout" , zegt hij , „ee
livre de la bohème. Il a déjà charmé la jeunesse de deux
générations. La troisième arrive, et déjà le sait par coeur.
La bohème de Henry Murger et les chansons de Béranger
sont les vrais premiers chapitres du Code civil et des leions
de Galien. Vous aurez beau faire et déclamer , le livre existe,
it est adopté , rien ne saurait en distraire les hommes de la
génération qui s'en va , moms encore les hommes de la génération prochaine." Jules Janin admireert dit boek met eene
bijna kinderlijke admiratie: „Les Scènes de la bohème représentent un livre étrange , oii chaque chapitre est une oeuvre
k part , et cependant s'unit si bien au chapitre qui précède,
au chapitre suivant, que , sans commentaire et sans liaison
apparente , ces divers chapitres ont formé tout de suite un
livre , un des livres les plus gais , les plus naïfs, les plus
vraiment amoureux , bon plaisants et jolis de ce siècle des
fantaisies. A chaque page , on rencontre , empêtré dans le
même embarras et faisant une chasse acharnée á cet animal
féroce appelé la pièce de cinq francs , tantót un peintre et
tantót un poëte ; un autre jour , c'est un philosophe en proie
à toutes les ambitions du terme , du diner , du tabac , du
petit verre et de la tasse de café. Quels ennemis du propriétaire et de portier , ces bohèmes de Murger! quels fins limiers
de la rue, et quels chanteurs de la mansarde ! ajoutez : quels
Eermes croyants en la Providence , et quels enfants gtés du
hasard !" Jules Janin is van oordeel dat deze studenten-typen
van den Klikspaan der Parijsche kunstenaarswereld even zoo-
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vele beelden of tooneelen vol gezonden levenslust zijn : „Ses
héros , ses enfants , ses frères les bohèmes, Henry Murger
ne les a pas fardés; ils sont plutót laids que beaux , assez
mal bátis et mal tournés , surtout mal vêtus ; mais ils sont
jeunes et surtout ils sont gais. Ils out le sourire á la lèvre,
le feu dans les yeux et de l'espoir plein le coeur. Si trop
souvent ils vont pataugeant dans la boue, ils pataugent fièrement, non pas en mendiants , mais en cyniques, en philosophes , en railleurs , en bonnes gens. Es sont paresseux , mais
paresseux avec délices; ils évitent la peine , ils ne songent
pas à la récompense. Heureux, ils font un bruit du diable,
et, malheureux, ils se résignent."
Kennelijk is het niet uitsluitend de' kunstregter die aldus
spreekt; het is tevens , in den algemeensten zin van het woord,
de moralist. Jules Janin plaatst stilzwijgend op den voorgrond,
f
en met hem gaan wij uit van het onmiskenbaar feit, dat Murger's typen onberispelijk van teekening zijn. De lij nen zijn met
eene vaste hand getrokken , licht en bruin zijn geestig geschakeerd , het koloriet is schitterend. Doch 's dichters helden en
heldinnen — zijn zij tevens, als levensidealen, hetgeen Janin
beweert? Zijn zij in waarheid vrolijk , hebben zij hart? Is hun
breken met de maatschappij en hare overleveringen, hun avontuurlijk bestaan, voldoende gemotiveerd? Is hunne mate van
levensgenot aanzienlijker dan hetgeen jeugd en geest , onder
gelijke of soortgelijke omstandigheden , aan anderen waarborgen ? Zijn zij in hunne armoede rijker, in hunne ongebondenheid
vrijer , in hunne zorgeloosheid wijzer en beter en gelukkiger?
Of bijaldien zij dit niet zijn in den overtreffenden trap, zijn zij
het althans in zich zelf? Théodore Pelloquet, die Murger persoonlijk en van nabij gekend heeft, beantwoordt deze vragen
alle te zamen ontkennend. „Non", zegt hij , „il n'est pas vrai
que la Vie de Bohème soit un poëme de jeunesse, d'insouciance
et de gaieté. C'est", gaat hij voort, „c'est un livre malsain,
faux souvent , ou le vice grimace; ou la jeunesse se farde comme
une coquette surannée, ou l'insouciance est feinte et cache non
pas une paresse parfois poétique mais la lhche indolence de gens
sans courage en sans talent." En het zedelijk karakter van Mur-
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ger's helden uit de kunstenaarswereld ? „Ils se disent poëten,
artistes et savants; en réalité, ils n'aiment ni la science, ni la
poésie , ni l'art. Its ont pris le costume -- plutót le travestissement — des poëtes , des artistes et des savants, pour ne point
faire un hoiinête métier , et pour ne pas ressembler aux bourgeois dont ils se moquent et dont la plupart valent mieux qu'eux.
Voilà ce que Murger aurait du peindre et sans rien déguiser;
it eut écrit une burlesque , mais pourtant navrante comédie et
d'un utile enseignement." Heeft hij dit gedaan ? heeft hij de
luiheid berispt , het onvermogen doen uitkomen , ijdelheid en
zelfzucht aan de kaak gesteld ? „Il a essayé, au contraire —
je ne l'en blame pas , it n'avait jamais vu d'autres héros , et la
lecture des grands má,itres ne lui avait pas fait connaitre les
glorieux modèles du temps passé -- it a essayé de placer sur
un piédestal, rehaussé d'arabesques et d'ornements ingénieux
ses tristes personnages , d'agrandir leur taille et de donner du
caractère et du pittoresque k leur allure et h leur physionomie.
Il a su ainsi tromper beaucoup de geus, en se trompant luimême. Mieux out valu qu'il fit voir tout le grotesque de leurs
prétentions, la vanité de leur existence et de leurs idées , aussi
et surtout l'égoïsme incurable qui Beul les guide et dicte leur
conduite et leurs paradoxes saugrenus." Verdient het Beene
opmerking dat de helden der Vie de Bohème even zoo vele arme
stumpers zijn, dagelijks worstelend met de ongunst der omstandigheden , en wordt hun cynisme aldus niet vergoelijkt
zoowel als verklaard ? „On a dit , pour tácher de les rendre
plus intéressants et plus aimables , qu'ils sont pauvres et
qu'ils se moquent de leur pauvreté. Cela n'est pas vrai;
ils raillent la richesse comme le renard affectait de mépriser
les raisins. Leurs plaisanteries contre la fortune sont des mensonges , et qui cachent mal la vérité ; au fond , ils n'ambitionnent rien autant que la richesse. Dans ce volume dcrit ,
dit-on , en l'honneur des Gueux de l'art et de la poésie, je
vois k chaque page des cantiques pleins d'effusion en l'honneur
de l'argent et des billets de banque." Men zal toch niet ontkennen dat het eigenaardig spraakgebruik dezer geuzen van
penseel en luit eene bijzondere aantrekkelijkheid bezit ? dat de
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taal waarvan zij zich bedienen tintelt van oorspronkelijkheid?
„La langue de ces gens ne vaut pas mieux que leurs sentiments ; c'est un argot. Murger le pane souvent avec infiniment d'esprit, parfois de grace; it lui donne parfois mi tour
d'une saveur étrange et qui séduit. C'est un grand malheur,
car it a fait prendre à beaucoup de jeunes écrivains une sorte
de pathos à la foil cynique , débraillé et précieux , pour luie
manière de style original et nouveau." Zoodat er welbezien,
in dit veelgeprezen boek , noch talent , noch geest , noch
gemoed te vinden is ? „J'ai déjà dit qu'il y avait du talent
dans ce livre , et je le répète ; it y a aussi de l'esprit , trèsbrillant et très-vif; des mots heureux , rendus dans un langage
trop souvent plein de maniérisme et d'affectation. 11 y a
même du cceur , moins que ne le disent des amis maladroitement empressés — plus empressés que sincères -- mais
beaucoup plus que ne le prétendent des rigoristes un peu
pédants. Seulement, le coeur se fourvoie dans ce monde interlope , aux prises avec ces amours malsains et ces Aspasies
sans orthographe." Dit is het oordeel van een tegenstander,
een vijand , een afgunstige voor het minst ? „J'étais l'ami de
Murger, et je m'en honore ; cependant , je tiens pour une
sorte d'impiété de prononcer des harangues menteuses, à coté
dune fosse fraichement ouverte." En Murger zelf , hoe oordeelde hij in later jaren over het geschrift waarmede hij wel
geen fortuin (de redactie van den Corsaire betaalde hem niet
meer dan vijftien franken per feuilleton) maar toch voor het
eerst zich een naam maakte ? „On trouvera sans Boute que
j'ai dit beaucoup de mal de la Pie de Bo/ieme; j'ai quelque
raison de croire que Murger lui-même n'en pensait pas beaucoup plus de bier que moi. Toute sa vie it a fait effort
depuis pour réagir contre certaines impressions que ce livre
avait fait naitre. Dans ses oeuvres postérieures comme dans
sa conversation , it mettait un grand soin de marquer son
estime pour les vertus et les mérites bourgeois , et son dégout
pour les affectations cyniques des faux artistes , peut-être
même poussait parfois trop loin ses opinions nouvelles. Voilà
ce qu'on ne saurait trop redire , car c'est une utile lecon !
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Ses moeurs, depuis longtemps , ne le cantonnaient pas , comme
on l'a fort injustement écrit, dans la Bohème qu'il avait
chantée."
Wat er van dit laatste zij , als novellist is Murger werkelijk
aan zijne gemaakte vrolijkheid gaandeweegs ontgroeid, heeft
middel gevonden om zijne aangeboren droefgeestigheid mede
op te nemen onder de gegevens waarover zijn talent beschikte,
en is er meermalen in geslaagd de aandoenlijkheid van het
treurspel te doen wassen op den bodem der klucht. Zulk
eene tragedie is, aan het slot der Pie de Bohème, de ook
elders opgenomen episode Le manchon de Francine; waarmede
men vergelijke La biographie dun Inconnu , levensberigt van
een jonggestorven beeldhouwer , wiens herinnering aan Murger
de halve grondstof voor zijne novelle leverde. Volkomen tragisch evenzeer is het uitnemend stukje La maitresse aux mains
rour^es, te vinden in de Scènes de la vie de jeunesse. Doch nietalleen in diepte en teederheid , ook in omvang heeft met
den tijd Murger's gave zich ontwikkeld. Zijne omdolingen
door de bosschen en omstreken van Fontainebleau, eene zoo
geheel andere wereld als die der Parijsche straten en zolderkamertjes , hebben hem in aanraking gebragt met het landvolk aldaar, met dorpelingen , kolenbranders , steenwerkers,
houthakkers en wilddieven. Een deel der alhier door hem
gemaakte schetsen naar de natuur zijn door hem bijeengevat
in den kleinen roman Le sabot rouge , een onafgewerkt verhaal,
zonder waarde als geheel , laborerend aan het gebrek dat de
Franschen noemen „manquer de soude," doch waarin toestanden voorkomen even aangrijpend als roerend. Een ander,
en verreweg het beste deel dier studiën naar het volksleven
ten platten lande , heeft de stof geleverd tot Adeline Protat,
ook bekend onder den meer algemeenen titel van Scènes de
Campagne. Dit boekje , te zamen met Hélène (de tweede der
drie novellen in den bundel Les buveurs d'eau) , is de kroon
van Murger's prozaschriften : men mist hier niet één van
zijne talenten , gloed , vernuft , teekening, stijl , en wordt
tevens aangenaam verrast door de ongestoorde reinheid van
toon en tooneelen ten einde toe. Volkomen onschuldig is ook,
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alhoewel de vrolijkheid hier geheel op zichzelve staat en niet
uitkomt tegen een achtergrond vans weemoed of misanthropie ,
het regt blijgeestig komediètje Le serment d'Horace. Onder Murger's gedichten, waarover wij later afzonderlijk spreken en die
zeer teregt zijn gekarakteriseerd geworden als „le dessus du
panier" van zijne letterkundige nalatenschap , komen er hier
en daar enkele voor die men niet opzettelijk in handeis zou geven
aan jonge meisjes. Doch niet één in de kleine verzameling —
en wij zouden toch niet willen dat de poëzie hare vleugelen
knotte naar den maatstaf van hetgeen men geschikte lektuur
voor dameskostscholen noemt? — niet één welligt dat niet de
aandacht van den ernstigen man verdient. Eindelijk om ook nog
dit in rekening te brengen , er bestaan uit Murger's besten tijd
een tweetal kritieken van hem: eene aankondiging van Émile
Augier's tooneelspel La jeunesse, en (waardig gelezen te worden
ook na Musset's verrassend Souper 'chez Madile Rachel) eene beoordeeling van het kunstgenie dier beroemde en toen pas gestorven tragédienne. Niet slechts dus heeft het talent van onzen
schrijver, sedert zijn optreden als fotograaf van het artistenleven in Frankrijks hoofdstad , eene aanmerkelijke uitbreiding
en hervorming ondergaan , doch bij het schudden van den boom
is ook bovendien der lezende wereld menige kostelijke vrucht
in den schoot gevallen. Desniettemin komt onze geest bij voortduring in opstand tegen den zijnen. Al onderschreven wij in
gedachten het oordeel door Théodore Pelloquet over de Scènes de
la vie de Bohème geveld , de zaak is hiermede niet afgedaan. Ons
toetreden tot dit vonnis diende enkel tot beperking van het
terrein in kwestie binnen zekere grenzen. Één bestanddeel der
discussie werd aldus met gemeenschappelijk goedvinden buitengesloten — meer niet.
Hapert het Murger aan godsdienstig gevoel ? het tegendeel
blijkt uit Un mauvais père, een der zeer fraaije hoofdstukjes van
Adeline Protat. Mist hij oog of hart voor vrouwelijke reinheid ?
men zou , om dit met grond te kunnen beweren , verzuimd
moeten hebben Helene of , van de gedichten , Ma cousine Angéle te
lezen. Weet hij geene zelfverloochening te waarderen ? in Le
sabot rouge komt een boerenmeisje voor , Melie geheeten , en eene
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steenwerkersvrouw bijgenaamd la Roussotte, die beiden eene goede
hoeveelheid van deze christelijke deugd bezitten en ten toon
spreiden. Kent hij de waarde van den arbeid niet ? veeleer ligt
in deze gedachte voor een deel de moraal der Vacances de Camille.
Komt het onderscheid tusschen volharding en beginselloosheid
niet voldoende bij hem uit ? in het gedrag van den schilder
Francis Bernier voor het minst, den onwaardigen Buveur d'eau,
wordt dit onderscheid treffend in het licht gesteld. Betoont hij
zich inschikkelijk wanneer de ondeugd optreedt in den vorm van
geveinsdheid en loos overleg ? Verre van dien ; en op de ontbloote
schouders van Madame Olympe, de oude boosaardige kokette,
wordt aan deze soort van karakters eene gevoelige tuchtiging
toegediend. Er is dus veel, zeer veel en meer dan hier werd
opgenoemd , waaromtrent wij volkomen met Murger instemmen,
afkeurend hetgeen hij laakt , prijzend hetgeen door hem wordt
goedgekeurd. Zijne antipathie en zijne voorliefde zijn beurtelings
de onze. Nergens werpt hij zich als zedemeester op; zijne roeping
bragt dit niet mede. Het kan dus niet verwonderen dat niet aan
elk zijner gedichten of verhalen Bene bepaalde zedeles ten grondslag ligt. Toch is er in zijne geschriften menige bladzijde die den
lezer wijzer en beter maakt; menige vooral die of tot heilzame
droefgeestigheid stemt, of den mond zich doet ontplooijen tot
een verkwikkelij ken glimlach. Waarom dan is onze sympathie
zoo in het geheel niet onverdeeld ? waarom gaan wij verder en
laten het niet blijven bij de woorden van afkeuring door den
vriend en kunstbroeder gesproken? waarom, in het kort, komen
wij ten stelligste in verzet tegen Murger's rigting, doorstralend
in de groote meerderheid zijner novellen? De zaak kan door een
voorbeeld worden opgehelderd.
Claude Bertolin is de hoofdpersoon van den wederom zeer
ongelijkmatig verdeelden roman Le pays laten. Claude, af komstig uit Joigny in Bourgondie, neef en pupil eens braven priesters, stillekens doch met goedkeuring verloofd aan Angélique,
dochter van den geneesheer Michelon, vertrekt op twintigjarigen
leeftijd naar Parijs en zal daar studeren in de medicijnen. • Onberispelijk van wandel , ijverig en uitsluitend beoefenaar zijner
wetenschap, komt hij, na reeds geruimen tijd te midden der
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grootste afzondering in de wereldstad te hebben doorgebragt,
door toedoen en tusschenkomst van een jong mensch die ziek ligt
in een hospitaal — de wereld waarin wij ons verplaatst zien
is die van een student of kandidaat in de medicijnen — in
kennis met Mariette , voorheen Marianne, een jong en schoon
en zeer ligtzinnig meisje dat hem hare zeer onstichtelijke geschiedenis verhaalt. Claude, door zijn eenzijdig kamer- en
studie-leven van de werkelijkheid vervreemd, en in wiens hart
bovendien door tijd en afstand de herinnering aan Angélique
zich langzamerhand had uitgewischt of althans aanmerkelijk
verzwakt was , voelt weldra bij zichtelven een begin van hartstogt voer Mariette opkomen. En het is hieruit dat de schrijver
aanleiding neemt tot de volgende beschouwing :
„L'éducation quasi-monastique que Claude avait revue,
s'ajoutant à certains préjugés exagérés, comme le sont presque
toujours les appréciations des gens qui jugent les choses et les
hommes plutót d'après les ouï-dire d'autrui que d'aprés leur
expérience personnelle , avait imbu son esprit de terreurs
puériles. On se rappelle ses soms, ses précautions, en arrivant
h Paris : cétait lh, aussi bien que dans la comédie, autant de
précautions inutiles. Cette vie de solitude absolue , cette perpétuelle absorption de la pensée dans l'atmosphére d'une raison
sèche était" h la fois plus et moms que de la sagesse. C'était
peut-être, sans que Claude s'en doutht lui-même , une révolte
contre la loi humaine. Quoi ! il hvait vingt ans , l'áge des
rires , des désirs et de l'enthousiasme , lage rapide oil le coeur
dit si facilement credo à toutes les chimères et h toutes les illusions séductrices ; it avait devant lui cette vingtième année,
terre promise des adolescents , et it refusait d'y entrer. ah la
nature disait : amour , plaisir et bonheur , il répondait : devoir !
Il fermait sa fenêtre au soleil et son hale á la rêverie , et ne trouvait pas de meilleur emploi de son temps , comme dit le poëte,
que de Bonner à son front la couleur de son livre jaune. Fausse
et dangereuse morale. Non , ce n'est pas le devoir. Non,
ce n'est pas la sagesse — et ce n'est pas la religion. C'est
l'impiété , presque. La nature a mis dans tons les êtres des
sentiments dont ils n'ont pas le droit d'arrêter le dévelop-
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pement , quand l'heure est arrivée. Si le suicide est un
crime , l'homme qui attente à 1'eeuvre divine en détruisant
son corps n'est pas plus coupable que celui qui se met volontairement en marge de la vie en étouffant le germe des passions
que Dieu a déposées en lui: l'attentat est le même et le sacrilège
est égal. Si c'était ici le lieu et le moment, on pourrait s'étendre
plus longuement et démontrer tout ce qu'il y a de vicieux
dans ces préceptes d'une orthodoxie hypocrite , et ce qui se
cache d'immoralité réelle au fond de cette morale de convention , qui conseille à l'homme la négation de ses facultés
natives et le dédain ou le mépris des sentiments qui sont sa
seule raison d'être. Malheureusement, ces étranges résolutions,
qui ont leur source dans 1'ignorance, dans la peur on dans
l'orgueil , cette espèce de refus d'impót du coeur á des pas
sions qui sont les ressorts de l'humanité , ne sont pas de
longue durée. La nature méconnue prend sa revanche tót ou
tard , et , en arrivant sous certaines latitudes de la jeunesse,
les tempéraments les plus inertes en apparence finissent par
s'amollir sous la flamme de l'immortel rayon; de même que
la eire qui fond sur les vaisseaux quand ils approchent certaines régions de l'équateur. En adoptant ce singulier système
de résistance , Claude ignorait une chose : c'est que le meilleur et le plus puissant préservatif contre la passion, c'est
la passion même. En s'enfermant dans son isolement, s'il
avait laissé plus souvent ` pénétrer entre lui et l'étude le
souvenir de sa fiancée , au lieu de le consigner h sa porte
comme it l'avait presque fait , nul doute que cet amour Petit
défendu contre tout autre ; mais , on se le rappelle , it s'était
au contraire efforcé de l'oublier : it avait regretté de s'être
abandonné un moment au charme enivrant de l'heure des
adieux, aux chaster caresses qui avaient été comme le sceau
du premier aveu , et , quand il y songeait , it se demandait
s'il n'avait pas été un peu loin avec la fille du docteur ; et
s'estimait presque un séducteur parce qu'il avait serré un
peu tendrement la main de sa fiancée avant de lui avoir
passé au doigt l'anneau qui devait la faire sa femme. Avec
de pareilles idées, il était bien évident que Claude devait tomber
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amoureux de la première coquine avec laquelle il passerait
seulement une heure. Ce n'était que l'affaire du temps et de
l'occasion , et , pour Claude , 1'occasion était venue."
Hier nu — want dit is geene boutade zoogenaamd , geen
gril of inval ; het is veeleer een kort begrip van Murger's
wijsbegeerte des levens ; zijne helden en heldinnen zijn in
den regel twintig jaren Oud , worden behouden of komen om
ten gevolge van éénen hartstogt , en worden aan zichzelven
en aan den lezer geopenbaard door de onveranderlijke werking
van het beginsel elders uitgesproken door den Bonhomme
J adis : „Le premier devoir de la jeunesse c'est le plaisir , et
l'amour en est la première vertu" — hier staan wij aan den
ingang van een hemelsbreed verschil van zienswijze en , ter
zelfder tijd , bij den wortel van ons protest. Murger's beschouwing brengt mede dat alle liefde van man en vrouw
behoort te worden opgevat als eene materialistische of in het
physisch leven wortelende keurverwantschap. Er is een moment
in ons bestaan — het tijdperk der volwassen jeugd — waarin
de aanwezige grondstoffen van het chemisch proces , tot een
toestand van gisting gekomen , zich o penbaren onder den
vorm eener zekere grijp- en drijfkracht. Deze kracht bezit alle
regten en al het gezag eener natuurwet , zij wil gehoorzaamd
worden. Men gehoorzaamt ; en , op zekeren namiddag onder de'
wandeling , op zekeren avond iii den schouwburg , verwittigt
men zijne vrienden en zegt : ,,J'ai une passion." Deze hartstogt
wil niet aangemerkt worden als eene booze of onreine drift des
oogenbliks. Veeleer bezit hij in den regel eenige duurzaamheid;
hij is bovendien , in zoover er geen pekunieel belang bij in het
spel komt , onbaatzuchtig; hij deinst tot op zekere hoogte voor
geene offers terug , hij is hoffelijk en ridderlijk , fijngevoelig en
naijverig ; duldt niet dat iemand zijn voorwerp beleedige , weent
bitterlijk wanneer hij verraden wordt , eischt trouw voor trouw,
gave voor overgave , ik voor ik , en beantwoordt in al deze opzigten aan de voorwaarden van het huwelijk gelijk dit gegrond
is in den aard van het menschelijk natuurleven. Slechts aan één
euvel gaat deze elektro-magnetische huwelijksliefde mank : zij
vormt huisgezin noch maatschappij. En de reden ligt voor de
L. F. XXV
8

114

EIENRY MURGER.

hand : zij is kinderloos. Hare weduwen, indien zij niet in het
hospitaal sterven, doen naderhand dienst als straatreinigsters
of voddenraapsters. Weeshuizen, zelfs vondelinggestichten , behoeft zij niet; want er wordt , gelijk gezegd is, niets uit haar
geboren ; en ik twijfel of in al Murger's novellen ergens eenige
de minste aangifte geschiedt bij den burgerlijken stand. In
weerwil nu dat menige zoogenaamd wettige echtverbindtenis
in waarheid onzedelijker en goddeloozer is dan vaak of somtijds
de verbindtenissen der tollenaars en der zondaressen zijn , handelen wij nogtans niet onredelijk of eigenmagtig wanneer wij
de levensbeschouwing die aan deze opvatting van liefde en
huwelijk ten grondslag ligt, met nadruk afkeuren. Niet ten onregte heeft men , met het oog inzonderheid op de middenklasse,
meermalen aangevoerd dat het huwelijk de grootste weelde (in
den zin van overdaad) is die deze talrijke klasse der maatschappij
zich veroorloven kan. Werkelijk toch kunnen zij die, geene
kapitalen bezittende en derhalve genoodzaakt om onder den een
of anderen vorm te leven van den arbeid hunner hoofden of
handen, hetzij zij al dan niet tot de kunstenaarswereld behooren, in onze zamenleving geen huwelijk sluiten zonder zich,
gelijk de aangenomen spreekwijs luidt , in de zorgen te steken.
Gestadige inspanning, velerlei ontbering, een onophoudelijk
zich schikken en buigen en voegen, zijn bij toeneming de
voorwaarden hunner vestiging. Doch grooter is de moed van
hem die ten behoeve van vrouw en kind dezen strijd aanvaardt en volhoudt , dan van hem die zich op tegennatuurlijke
wijze aan de vervulling dier maatschappelijke levenseischen
onttrekt. En gelijk overal waar inspanning uit zwakheid vermeden wordt , zoo ontgaat ook hier aan den nalatige de goede
vrucht van den arbeid. Men kan gegronde bedenkingen inbrengen tegen de aantrekkelijkheid van onze hollandsche zeden.
Er is in ons verkeer veel stijfs , in onze begrippen veel bekrompens en , in den ongunstigen zin van het woord , burgerlij ks;
veel dat tegen de borst stuit, beklemt, tot geene vrije ontwikkeling leidt , en met zulk eene ontwikkeling, indien zij bij uitzondering in enkele gevallen van buiten wordt aangebragt, onbestaanbaar is. Doch ons huisgezin, de bloem van ons volksleven,
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is eene onbetwistbare kroon. Onze door de maatschappij gewettigde huwelijksliefde, die aan een ieder vrijheid geeft zich
binnen de muren zijner woning` zoodanig te verschansen als hem
de onbescheidenheid van kleingeestige medemenschen toeschijnt
te eischen , opent tevens eene gelegenheid tot grooter levensvreugd dan anders op eenigerlei wijze verwezenlijkt kan worden ; grooter, in elk geval, dan langs den weg van tijdelijke
verbindtenissen te bekomen is — verbindtenissen zonder eigen
huis of haard, zonder verantwoordelijkheid, zonder toekomst,
en onder wier uitwendigen schijn van levendiger gloed vaak
eerre aanmerkelijke hoeveelheid zelfzucht en hardvochtigheid
schuilt. Doch niet in den naam van levensgenot en zedelijken
moed alleen , ook in dien der menschelijke natuur en hare
poëzie kiezen wij partij tegen den romanschrijver. Wat is
moet zijn : aldus ook onze hartstogten. Niet evenwel onze
hartstogten op zichzelve ; niet onze hartstogten buiten verband
met onzen wil , hun tegenwigt en correctief. Harmonische ontwikkeling is de eisch van ons wezen. Geene onderdrukking
derhalve van den eenen factor ten gerieve van den anderen ;
allerminst , opheffing van den hoogeren uit inschikkelijkheid
voor den lageren. De liefde van man en vrouw, het zij zoo,
is een physiologisch verschijnsel ; dat elektromagnetisme , die
galvanische stroom , waarvan wij daareven onderstellenderwijze
gewaagden , zij eene werkelijkheid ; er ligge op den bodem van
het huwelijk eene chemische keurverwantschap zweemend naar
die waarop Goethe zinspeelt in zijn bekenden roman. Het blijft
niettemin 's menschen bestemming zich te ontwikkelen tot den
rang van vrijgelatene der natuur, van willende persoonlijkheid.
Deze levensbeschouwing staat ongetwijfeld hooger. Gelijk zij
een waarborg is van duurzamer en reiner geluk , gelijk zij
noopt tot edeler en heldhaftiger spanning, desgelijks is zij
dichterlijker dan iedere andere. En dit is de reden dat wij ,
tegenover den dichter, ons met vrijmoedigheid op haar beroepen.
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III
On peut me recevoir sans trop se compromettre;
Et ne m'a pas qui vent, vous soit dit en passant.

Bedrieg ik mij niet, dan is de onbekende dame aan wie Murger
deze Demande d'audience rigt -- wij zullen haar in elk geval
daarvoor houden — eene verpersoonlijking van het publiek: die
gedesoeuvreerde schoone van goeden huize, wier echtgenoot naar
de societeit ging en haar den ganschen avond alleen liet, in wier
schoorsteen onderwijl de gure najaarswind fluit , wier piano het
vochtig klimaat ontstemde , wier borduurnaald brak of met wier
kluwen het engelsch hondje speelde, en die, ten einde raad geen
beter middel weet om den tijd te verdrijven en hare eenzaamheid
weg te denken dan het verhooren van 's dichters bede.
Aldus opgevat klinkt die tweede versregel fier en hooghartig
genoeg. „Ne m'a pas qui vent": dit is niet de toon waarop de
gewone sterveling audientie vraagt. Doch aan dichters misstaat
een weinig gevoel van eigenwaarde niet; en ook is er niets
waardoor een man zich zoozeer benadeelt in de schatting eener
fatsoenlijke vrouw als wanneer hij toont geene achting te hebben
voor zichzelven. Murger schijnt bovendien te hebben gevoeld
dat zijne poëzie niet van ieders gading kon zijn , en dat zelfs
in zulk gezelschap waar men hem niet wegens ongemanierdheid
behoefde te vreezen of te schuwen , waar „sans trop se compromettre" ook de keurigsten hem konden ontvangen — en dit
geldt, zoo niet van de meerderheid zijner prozaschriften, althans
schier zonder onderscheid van zijne verzen -- gehechtheid aan
overgeleverde vormen en dichtvormen , gebrek aan sympathie en
aan doorzigt, onontvankelijkheid voor eens anders opvatting van
het leven , in den weg moesten staan aan zijnen opgang als
dichter ; de beperkte omvang van zijn dichtvermogen niet eenmaal medegerekend.
Deze kleine studie over Henry Murger zou al te onvolledig
blijven indien ons tweegevecht met hem van de vorige reis,
onze kritiek van zijn levensideaal, niet ten slotte gevolgd
werd door eene korte beschrijving van zijn kunstenaarstalent.
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En het is niet zonder reden dat wij te dien einde inzonderheid
en uitsluitend stilstaan bij zijne verzen. Al Murger's vrienden
en vereerders zijn het hieromtrent eens dat hij in dien bundel
nagelaten gedichten -- nog was door hem het laatste proef blad
niet gecorrigeerd toen de dood hem overviel -- ons de bloem
zijner letterkundige ontwikkeling heeft vermaakt. De een getuigt : „Ses vers sont certainement supérieurs á sa prose;
c'est lh on on le retrouve tout entier, et on la postérité devra
le chercher et le reconnaitre." Een ander : „C'est la fleur de
son talent , ce de88ue du panier dont il a parlé tant de fois."
Een derde : „fl a mis dans ce volume le plus pur sang de son
coeur et toutes les tendresses de son áme." Wederom een
ander : „Ce livre, rempli de tristesses cachées, de désespoirs
muets, de regrets inutiles , sera la digne oraison funébre de
Henry Murger." Het is dus aan de hand der Nuit8 d'Hiver,
niet aan die van Murger's romans en novellen , hoe vol poëzie
somtijds ook , dat wij een denkbeeld trachten te geven van zijne
dichterlijke gaven. Daar intusschen de eigenlijk gezegde poëzie
door hem ook in proza werd beoefend , sta hier als overgang
en reeds aanstonds tot kenschetsing eener opmerkelijke zijde van
zijn talent , eene zijner in dien vorm behandelde balladen. Zij
heet Le premier péché de Marguerite en teekent beide den dichter
en den prozaschrijver:
Elle s'appelait Marguerite , et on l'attendait au paradis. Car Dieu avait
dit : „C'est une Arne excellente , et, comme it pourrait lui arriver malheur
lá-bas, je la rappellerai un de ces jours, si

j'y

pense."

C'était une humble et douce fille, et on l'avait surnommée l'ange du lieu.
Matinale comme l'aube , et fraiche comme elle, tons les jours, en s'éveillant, elle faisait la prière que lui avait apprise sa mére, et s'habillait ensuite
dans son alcove. Et , n'ayant point de riches atours, elle se passait de miroir.
Puis , comme elle avait fait la veille , et comme elle ferait le lendemain,
pour vivre honnêtement, elle se mettait á l'ouvrage.
Et, cigale en même temps qu'abeille, elle travaillait en chantant.
Une vieille chanson de gloire et d'amour , qui avait déjá passé sur bien
des berceaux, mais dont les vers pouvaient traverser une ftme innocente
sans troubler sa limpidité.
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Un soir d'été, elle stait assise devant sa maison , filant le lin domestique.
C'était á l'heure oil les ltoiles naissent une á une dans le eiel, et servent
de signal aux amoureux,
Qui courent aux rendez-vous avec les bonnes jambes de vingt ans et qui
arrivent avant l'heure ,
Car le coeur devance toejours le cadran.
Marguerite chantait sa chanson en tournant son rouet,
Lorsque passa devant elle une de ses voisines , qui allait á une fête
prochaine. — Elle était vêtue d'habits neufs , et courait , appelée par le
bruit des tambourins que le vent apportait d'alentour.
Mais elle s'arrêta devant Marguerite,
Pour qu'elle vit sa robe neuve , et son collier , et ses pendants d'oreilles,
Et lui donna la main,
Pour qu'elle put voir un anneau d'or qui brillait á son doigt.
Puis elle se saliva en riant.
Et Marguerite la suivit d'un regard qui donna de l'inquiétude a son
bon ange.
Et le lin filait moms rapidement entre les doigts de Marguerite, et le
rouet ne faisait plus entendre son bruit monotone , et le fuseau tomba de
ses mains.
Et , comme le bruit qu'il avant fait en tombant fit sortir la jeune fille
de sa rêverie , en relevant les yeux, elle trouva , debout devant elle,
Tenant à la main un feutre, oil flottait une plume couple comme une
flamme , un cavalier magnifiquement vêtu , qui lui fit un respectueux salut,
et , d'une voix douse et galante , lui demanda :
„Le chemie de la ville ?"
Marguerite le renseigna , et étendit la main pour mieux lui indiquer la
route qu'il devait suivre.
Alors l'étranger s'inclina , et, en échange du service qu'elle venait de lui
rendre , it tira de son doigt un anneau d'or , dans lequel stait enchassé un
diamant brillant comme une étoile , et le passa au doigt de Marguerite,
Qui trouva le diamant plus beau que celui de sa compagne.
Et le visage du cavalier s'illumina d'un sourire strange.
Mais survint alors an homme mendiant, vêtu de haillons, qui s'arrêta
aussi devant Marguerite , et, d'une voix brisée lui demanda :
„La charité, ma belle demoiselle !"
Marguerite retira l'anneau de son doigt, et le donna au pauvre.
L'étranger poussa un cri de rage, et étendit la main vers la jeune fille.
Mais le pauvre, qui n'était autre que l'ange gardien de Marguerite,
métamorphosé, la couvrit de ses ailes.
Et Satan, venu pour la tenter, recula devant 1'esprit céleste.
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Et, le soir méme, l'ange gardien alla conter l'affaire au bon Dieu,
et lui dit :
„Seigneur, ii serait bon de la rappeler ici."
Et Dieu répondit: „En effet ,

j'y

songerai.'

Mais le lendemain it n'y pensait plus.
Et, un an après, en sortant de l'église, Marguerite rencontra an jeune
homme qui lui offrit de l'eau Unite.

Il

avait un coeur d'enfant et un esprit séculaire,

Et se nommait Faust.

In weerwil dat wie de welluidendheid dezer taalmuziek niet
verstond tot de hardhoorigen zou moeten gerekend worden
kan evenwel de groote menigte in zulke poëzie geen behagen
scheppen. Om in den smaak der schare te vallen zijn dit en
dergelijke stukjes -- La tournée du diable , Le collier de laatzes -eenerzijds te stout gedacht en daarnevens te stil van uitdrukking.
De spreuk geldt er van : 't Gebeurt een ieder niet dat hij Korinthe ziet. Murger intusschen, die hier bij Geethe ter school
ging, onderscheidt zich ook elders door zijne gelukkige navolging
van den eigenaardig duitschen toon -- en wie eenigszins met
de onhandelbaarheid van het fransche taaleigen vertrouwd is,
zal zich wachten de daarbij overwonnen moeijelijkheden gering
te schatten. Zoo is , om nu niet langer stil te staan bij de
kleine verzameling balladen in proza , zoo is Le dimanche rnatin,
een zijner fraaiste berijmde gedichten , aan Hebel ontleend ; doch
zoodanig ontleend dat de eigenaar , verbeeld ik mij , lust zou
gehad hebben ook nog andere gedeelten van zijn erfgoed aan
dien vreemden arbeider ter bewerking af te staan.
Le Samedi dit au Dimanche :
„Tout le village est endormi;
L'aiguille vers minuit se penche,
C'est maintenant ton tour, ami.
Moi, je sais las de ma journée,
Je veux aller dormir aussi;
Viens vice, ton heure est sonnée.'"
Le Dimanche dit : „Me void ! . . .

en hij wrijft zich de oogen uit , en wekt zijnen vriend de zon ,
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en beklimt bij diens licht den berg , en gluurt naar omlaag in
de vallei, en ziet het gansche dorp in de morgenrust liggen , en
wenkt den haan dat hij de jonge meisjes niet voorbarig wakker
kraaije, en bezorgt aan de dorpelingen een heerlijken dag van
onschuldige vrolijkheid :
Il apporte clans les families
A chacun ces petits cadeaux :
Des rubans pour les jeunes filles,
Et pour les enfants des gateaux.
Il ne fait que chanter et rice,
Il débouche les vieux flacons,
Et, le soir, de sa poche it tire
Les flutes et les violons.

Dit is even zjiiver fransch gedacht als gezegd ; het nagevolgde ,
onverschillig van hoe verre of van hoe nabij , is eigendom
geworden. Trouwens , Murger is Franschman in zijn hart; al
is er in dat hart eene plaats ook voor den duitschen landverhuizer , voor de schare der armen die den weg naar Havre
volgen en bij het inschepen zuchtend zingen :
La vieille Europe, notre nare,
A trop d'enfants pour les nourrir,
Et c'est aux champs d'une étrangére
Que notre moisson va murir . . .

Doch niet op de kade of aan het havenhoofd is 's dichters
te huis : slechts bij uitzondering vertoont hij zich daar. Menigvuldiger dan aan den zeeoever is hij te vinden in het woud,
op het veld, in de landmanswoning. Daar luistert hij naar
het gekras der raven , bespiedt den arbeid der bijen, of gaat
ter jagt met Ramoneau , den stroopershond. Hier vloeit de
diepe beek waarin Ophelia , met de gele en witte waterlelies
in de haren, zich spiegelde en in haren waanzin omkwam.
Hier ruischt het graanveld waar Rose weleer , onbezorgd en
levenslustig, zich een krans van korenbloemen plukte; hier
groeit en bloeit de weide waar zij madeliefjes zocht en in
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het schemeravonduur ondervroeg — leerzamer bezigheid dan
men bij den eersten aanblik denken zou , indien althans de
dichter in zijn regt is wanneer hij er deze les uit trekt :
Beaux bluets qu'on tresse en couronne
Dans les beaux jours,
Belles fleurs que le printemps donne
Pour oracle aux premiers amours,
Tout se fane bien vite, Rose:
Un jour to n'auras á cueillir
De fleur éclose
Que dans les champs du souvenir...

Hier desgelijks bevindt zich het plekje waaraan zich een zijner

liefste herinneringen verbindt , zijn eigen „champ du souvenir";
de herinnering aan eene voorjaarswandeling in zoet gezelschap.
Het verhaal dier wandeling, ofschoon deel uitmakend van
een zijner somberste gedichten , wordt in zichzelf door niet
één wanklank gestocrd :
C'était le veudredi de la Sainte semaine,
Et, contre l'ordinaire, it faisait un beau temps :
Du val á la colline et du Bois á la plain,
D'un pied leste et joyeux , nous courtlmes longtemps.

Fatigués cependant par ce pélerinage,
Dans un lieu qui formait un divan naturel,
Et d'ou l'on pouvait voir au loin le paysage ,
Nous nous sommes assis en regardant le del.

Les mains pressant les mains, épaule contre épaule,
Et, sans savoir pourquoi , l'un et l'autre oppressés,
Notre bouche s'ouvrit sans dire une parole,
Et nous nous sommes embrassés.

Prés de nous l'hyacinthe avec la violette
Mariaient leur parfum qui montait dans l'air pur;
Et nous Ames tour deux , en relevant la tête,
Dieu qui nous souriait á son balton d'azur.
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„Aimez-vous, disait-il; eest pour rendre plus donee
La route oil vous marchen que j'ai fait sous vos pas
Dérouler en tapis le velours de la mousse.
Embrassez-vous encor, — je ne regarde pas.

„Aimez-vous, aimez-vous ; dans le vent qui murmure,
Dans les limpides eaux , dans les bois reverdis,
Dans l'astre , dans la fleur , dans la chanson des nids ,
C'est pour vous que j'ai fait renaitre ma nature.

„Aimez-vous, aimez-vous ; et de mon soleil d'or,
De mon printemps nouveau qui réjouit la terre,
Si vous êtes contents, au lieu d'une prière
Pour me remercier, — embrassez-vous encor."

Doch ook „buiten" is niet het ware vaderland van dezen dichter;
zoomin als de opgeruimde en dankbare stemming zijner landschapstukjes de uitdrukking zijner doorgaande zielsgesteldheid
is. Wij moeten stadwaarts , naar Parijs, en naar het tochtig
zolderkamertje in de onaanzienlijke straat , waar het meerendeel
dezer verzen geschreven werd, geschreven in een tijd toen de
maker nog onberoemd en worstelend was met broodsgebrek
bijna; geschreven bij voorkeur in het holle van den nacht,
's winters, bij een uitgedoofden haard en onder eene walmende
lamp. Murger kan niet gekend worden tenzij men met hem
binnendringe ook in dat kwalijk gemeubeld vlieringje, waar
hij zijne geheimste en sommige zijner beste gedachten heeft
gedacht. Het vriest er; achter de meubelgordijnen , zoo die
er zijn , beschieten de ruiten ; ijsbloemen vormen zich op
het glas :
Aux vitres , ou le vent par la fêlure glisse ,
Le givre , en burinant son étrange caprice,
A déjá fait saillir
Une couple arabesque oil se toed en spirale
Le feuillage irisé d'une fore idéale
Prête á s'épanouir.

Een onherbergzaam oord inderdaad. Het bruingeel vochtzweet
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parelt op het voorhoofd der ruw gepleisterde muren en druipt
naar den grond als een gebroken snoer van amberen kralen.
Doch voor den bewoner , en dit is de reden waarom hij niet
gedoogt dat wij hem beklagen maar veeleer eischt dat wij hem
benijden zullen:
Mais pour 1'hete du lieu , lorsque Paris sommeille,
Et qu'auprès de son oeuvre it commence sa veille,
Toute sa pauvreté,
Comme un palais féerique, á ses yeux s'illumine;
Car cet hete est l'amant d'une muse divine
Qui chante á son ceté !

Wie zal met afgepaste juistheid in dit uitwendige het aandeel van herinnering of verbeelding , wie dat der werkelijkheid
bepalen ? Ons is het hoofdzakelijk om 's dichters gevoelens
en om de uitdrukking dier gevoelens te doen. Daar zijn er
onder die wij onmogelij k kunnen deelen ; andere , die wij anders
ingekleed zouden wenschen. Doch de meeste zijn edel en vereeren hem die ze koesterde. Bezwaarlijk zal men op nieuwjaarsdag een zestienjarig meisje met een geestiger of bevalliger
liedje verrassen dan het allerliefste dat dus begint :
Nous avons tous les deux laissé derrière nous
Une époque ou la vie est bien bonne et bien belle;
Je m'en souviens encor , vous en souvenez-vous
De potre enfance heureuse ? -- e ma cousine Angèle 1

dus voortgaat:
Autrefois, quand venait le jour de l'an nouveau,
Selon le contenu de ma pauvre escarcelle,
J'arrivais tout joyeux vous offrir mon cadeau,
Qui ne coutait pas cher , — e ma cousine Angèle !

en, na eene vrolijk zuchtende bekentenis van tusschentijds nog
toegenomen armoede , voor ditmaal aldus eindigt :
Vous n'aurez riep de moi qu'un serremeet de main,
Ou qu'un baiser au front , étrenne fraternelle,
Et puis ces pauvres vers que, ce soir ou demain,
Vous oublirez sans doute, — 6 ma cousine Angèle
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Even zuiver gevoeld , even ongekunsteld voorgedragen, is, in
eene andere orde van aandoeningen , weemoediger , in het minst
niet opgeruimd of vrolijk , deze uitboezeming naar aanleiding
van een dubbelen kerkhofgang ; den gang des jongelings die, bij
zijne intrede in het leven der naauwlijks volwassen jeugd,
achtereenvolgens vader en moeder verliest:
Certes, s'il est au monde un souvenir de deuil
Qui vive bien longtemps, c'est celui du cercueil
Qu'un jour , dans le chemie menant au cimetière,
On suivit á pas lents en s'écriant : „Mon père 1"
Mais si, le crêpe au bras , it faut reprendre encor
La route ou le cyprès verse l'ombre á la mort;
Pour la seconde fois , s'il faut que l'on assiste,
Indigente ou pompeuse, á cette scène triste;
Quand derrière ce corps que vêtit le linceul,
A marcher en pleurant on se trouve tout seul,
Quand votre mère est morte et que sa fosse ouverte
Fait l'enfant orphelin et la maison déserte,
Dans les jours les plus beaux ou dans les pires jours,
De ce second voyage on se souvient toejours.

Doch deze droefheid geldt nog niet den dichter zelf, den
strijd niet tegen het eigen ik. Pijnlijker gedachten zijn te
midden der nachtelijke stilte bij hem opgekomen ; pijnlijker
omdat zij van meer nabij zijne persoonlijkheid raakten. Smart
waarvan de gaande en komende man zich geene voorstelling
kan vormen : hij heeft getwijfeld aan zijn talent en dichterlijke
roeping ; aan de mogelijkheid om , als de grieksche beeldhouwer
weleer , zijn kunstenaarsideaal immer of ooit bezield en verwenlij kt te zien :
Poëte ! le miracle eut lieu dans Père antique,
Et les dieux exilés de la sphère Olympique
Comme l'artiste grec ne t'exauceront pas. ,

Epris de la beauté de ta propre chimère,
Comme Pygmalion son amante de pierre,
Tu ne la verras point s'animer dans tes bras.
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Mistroostiger denkbeeld nog , hij heeft niet-alleen niet geloofd
aan zijn eigen dichterlijk vermogen , maar is ook bereid geweest zijn speeltuig met eigen hand te verbreken en , van
magteloosheid overtuigd , voortaan geene andere dienst te vergen
van de kunst als voorziening in zijne levensbehoeften. Een
zij ner kunstvrienden is jong en roemloos gestorven ; ook wij ,
zegt hij , sprekend van een overgebleven broeder en van zichzelven, ook wij :
Nous avons cru pouvoir, nous ra yons cru souvent,
Formuler notre Ave, et le rendre vivant
Par la palette ou par la lyre ;
Mais le souffle manquait, et personne n'a pu
I )eviner quel était le poème inconnu
Que nous ne savions pas traduire.

Hoe doen zij dan nu , de overgeblevene en hijzelf, en welke
zijn hunne plannen voor de toekomst ? Aan den doode wordt
geschreven , want dit stukje is getiteld : Lettré 1 un mort :
Maintenant nous suivrons les vulgaires chemins ,
Nous ferons au hasard oeuvre de nos deux mains
Pour vivre encor et pour attendre
L'heu're oh l'on creusera près du tien notre lit;
Et, comme sur ton nom, sur nos deux noms l'oubli
Le lendemain pourra descendre.

En deze vergetelheid wacht niet slechts den kunstenaar , maar
den mensch evenzeer ; zij wacht elkeen die iemand ooit of iets
heeft liefgehad , een ideaal of eene werkelijkheid. Morgen
zullen bij klokgelui de dooden opstaan uit hunne graven ; voor
éénen dag zullen zij de hunnen wederzien. Doch te vergeefs
rekenen zij op een bezoek van vriend of nabestaande, van kind
of echtgenoot. Geen sterveling zal zich morgen grafwaarts
spoeden ; niemand zich beijveren de nagedachtenis der gestorvenen te eeren met gaven of gebeden . Konden zij dit niet be-•
vroeden ? En indien zij het wisten of begrepen , waartoe ontwaken zij niettemin uit hunnen slaap , en ritselen hunne
schimmen tusschen het geboomte der begraafplaatsen ? Dooden,
wat zoeken zij bij de levenden ?
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Ce qu'ils viennent chercher, tout le temps de leur vie
Its l'ont á chaque pas heurté dans le chemie
C'est la déception par une autre suivie
Pour faire avec l'espoir un éternel hymen.

Ce qu'ils viennent tenter, c'est la dernière épreuve;
Jusqu'au fond du tombeau ce qu'ils emporteront,
Tristement convaincus, c'est la dernière preuve
Que jamais á l'oubli les morts ne survivront. '

Wie in een gegeven oogenblik aldus denkt , is op dat tijdstip afgestorven in den geest aan roem en opgang , jeugd en
liefde, kunst en poëzie , rijkdom en magt. Hem is de dood
een welkome bezoeker, en wie zichzelven misleiden moge omtrent omvang of diepte van het ledig dat eenmaal zijn heengaan zal achterlaten, niet hij :
Entre chez moi, maigre étrangére,
Et pardonne á ma pauvreté.
C'est le foyer de la misère
Qui t'offre l'hospitalité.

Je t'attendais, je veux te suivre,
Ou tu m'emmèneras — j'irai;
Mais laisse mon pauvre chien vivre
Pour que je puisse être pleura 1

Hoe somber intusschen 's dichters stemming ook zij , hij wil
niet beklaagd worden ; zoo min om zijne somberheid als om
zijne armoede. Hij kent het leven, meent hij , en heeft reeds
voorlang tot zichzelven gezegd :
Quand du malheur tu sauras le martyre,
Lorsque ton coeur sera triste, ulcéré,
Ne pleure pas , tes larmes feraient rire :

Il est des gens qui n'ont jamais pleuré.
A ces heureux, loin de porter envie,
Jette en passant un regard de pitié,
Car , sans les pleurs, que sait-on de la vie ?
C'est un roman qu'on n'a lu qu'á moitié.
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De grenzen en leemten van Murger's poëzie zijn , met dit
overzigt v66r ons , gemakkelijk aan te wijzen. Niet slechts
was de lyriek zijn éénig boetseermiddel — van andere dichtvormen is bij hem schier geen spoor — doch hij was bovendien
in dit genre bij uitnemendheid en tot eenzijdigheid toe subjectief. Leg zijne lierzangen naast die van Béranger : het
onderscheid is groot , Murger's betrekkelijke armoede openbaar. Daar komt bij dat het moment van den weemoed bij
hem zoo niet elke andere stemming feitelij k onderdrukt , althans dreigt dit te doen. En gelijk zijne natuur hem vatbaarder maakte voor fijne en diepe dan voor eene groote
verscheidenheid van indrukken , zoo betrachtte hij ook in
zijne dichterlijke taal eene aan zuinigheid grenzende spaarzaamheid : sommige beelden en denkbeelden , vroeger in proza
met voorliefde door hem uitgewerkt , keeren later en kort te
zamen gedrongen in zijne verzen terug; of wel , zij werden
aanvankelijk in laatstgenoemden vorm gedacht , en vonden
naderhand eene plaats in de breeder omgetrokken romans en
novellen. Onze schets van den inhoud der gedichten was onvolledig ; doch al schreven wij den bundel geenszins uit , al
lieten wij menig kunststukje onvermeld , hoe klein van omyang is niettemin die bundel , wat al snaren ontbreken aan
deze luit , hoe vele liederen liet Murger ongezongen ! Dit alles
is volkomen waar. Doch daar staat tegenover dat hij geest had,
en het is niet onbekend : „l'esprit tient pen de place" dat
hij zonder sentimenteel te worden aandoenlij k en pathetisch
wist te zijn , en wij weten : „une larme ne couvre pas beaucoup de papier" ; dat hij dit getuigenis heeft verdiend en
weggedragen : „il n'accorda pas une ligne à l'art vulgaire,
il mettait à polir une phrase le temps qu'un lapidaire met
à tailler un bijou , la moindre de ses fléches était ciselée ;"
dat de Prins der fransche kritiek van hem gezegd heeft :
„Henry Murger (et ceci est une louange énorme) a conquis
sa place au rang des inventeurs ; il est un des rares écrivains, des rares artistes qui ont trouvé quelque chose ;" en
dat er geene overdrijving is in het gedane voorstel om alle
op hem te houden lijk- en lofredenen zamen te vatten in
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dit ééne: Il 8'appelait Henry Murger. Indien zichzelf te zijn
eene groote zaak is , in het rijk der kunst zoowel als in
dat der zedelijkheid , en indien het waar is dat dichters die
dezen naam verdienen en hem waardiglijk voeren zeldzaam
voorkomen , zoo is er uitzigt voor Murger op eene bescheiden
doch eervolle en blijvende plaats in de geschiedenis der fransche

letterkunde. Want hij was dichter en zichzelf.
1861.

)IICHELET.

Louis XIV et la 'avocation de
l'Édit de Nantes. -- Paris, 1860.

J. MICHELET,

Wie dit zeer onlangs verschenen boek , uitmakend zoo wij
ons niet bedriegen het 13" deel vair des schrijvers vaderlandsche geschiedenis, met ingenomenheid heeft gelezen , en wiens
gemoed door deze lezing met eene welligt partijdige liefde
voor den franschen geschiedschrijver is vervuld geworden,
herleze thans ook , tot bekoeling zijner geestdrift, hetgeen een
der begaafdsten onder onze landgenooten, die in 1836 Parijs

en tegelijk het zich aldaar bevindend Rijksarchief bezocht,
geschreven heeft over den persoon en de rigting van hem die
destijds van regeringswege met het bestuur dier verzameling
belast was :
„Het toezigt heeft de hoogleeraar Michelet , een man van
uitgebreide kenleis, wiens talenten meer zijn dan gewoon,
maar die in zijne schriften de meeste trekken der hedendaagsche Fransche literatuur, voorwaar een niet bevallig
afdruksel onzer tijden , vertoont. Eene jagt op het nieuwe,
welke maar al te zeer de waarheidsliefde verdringt ; eene
schittering, die , in plaats van licht te verspreiden , verblindt ;
eene menigte van vergelijkingen, beelden , en puntige gezegden, van alle kanten bijeengezocht en opeengestapeld , om
den lezer telkens door een nieuwen , telkens door een sterken
indruk , wakker en bezig te houden. In dien trant heeft deze
I,. F. XXV
9
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geleerde eene Histaire de France begonnen , waarvan het tweede
onlangs (1836) uitgekomen deel zich uitstrekt tot aan het
einde van de dertiende eeuw ; en wat is het gevolg van dien
historischen , laat mij liever zeggen, anti-historischen trant?
Dewij 1 hij er niet aan denkt een weelderig vernuft te besnoeijen en eerre opgewondene verbeelding een weinig ter neder
te zetten , dewijl hij den vrijen teugel laat — wat zeg ik?
onophoudelijke spoorslagen geeft — aan een genie , misschien
romantisch , zeker niet klassiek , is hij op het veld der geschiedenis aan het hollen geraakt ; natuurlijk dus dat het hem
dikwijls schemeren moest ; dat hij veel , hetgeen er was , niet
zag ; veel , dat er niet was , meende te zien. Geen wonder
dat ook de stijl in het opgesmukte , wanstaltige , ja , men
mag , vrij zeggen , somtijds in het belagchelijke vervalt. Wat
er van zijne behandeling der latere tijden is te wachten , daarvoor heeft de schrijver den maatstaf gegeven in zijne Méinoires
de Luther, waarin hij , en dat nog wel na sommige van Luthers
schriften gelezen te hebben , na bij Luther zelven ter school
te zijn gegaan , ons over Hervorming en Hervormers eene
herhaling der denkbeelden van een De Chateaubriand , van
een De Bonald , met dezelfde , zal ik zeggen schaamteloosheid
of onkunde ? geeft. Voor het overige , de heer Michelet is
dienstvaardig , en ik ben overtuigd dat hij mij gaarne een
ruimen voorraad vertrouwelijke brieven, zou hebben medegedeeld;
doch men vindt deze in de Rijks-archieven , althans wat het
buitenland betreft , niet."
Aldus Mr. Groen van Prinsterer in het kortelings uitgegeven tweede deel zijner Verspreide Geschriften, en wel in het
door hem aldaar geleverd overzigt , oorspronkelijk voorgelezen
in eene vergadering der tweede Klasse van het Koninklijk
Nederlandsch Instituut , der wetenschappelijke uitkomsten eener
ten jaar 1836 ten behoeve van het Huis-Archief des Konings
in Frankrijk en Duitschland gedane reis. De vraag is evenwel of Mr. Groen , wanneer h ij met dus onzachte hand den
bodem inslaat aan veler bewondering voor de schriften van
1Vlichelet, de grenzen der strikte regtvaardigheid niet eenigszins te buiten gaat. Desgelijks , of hij geacht moet worden
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zijn in 1836 uitgesproken oordeel ook nog in 1860 ongewijzigd te onderschrijven.
Wat dit laatste betreft , de heer Groen geeft op geenerlei
wijze te kennen dat zijne meening omtrent Michelets beteekenis
als historieschrijver tusschentijds verandering heeft ondergaan.
Zijn opstel, naar het schijnt, werd slechts herdru p. Wij
mogen het er dus voor houden dat zijn oordeel hetzelfde is
gebleven , en dat Michelets verdere arbeid gedurende de laatste
jaren hem niet is toegeschenen van dien aard te zijn dat
hij het vroeger geschrevene behoefde te herroepen. Trouwens,
aanmerkelijke wijziging was hier niet te verwachten. Een
geest als die van den heer Michelet is al te zeer de antipode
van geesten als de heer Groen , om door deze laatste met
billijkheid te worden beoordeeld of, op zijne beurt , aan deze
laatste regt te laten wedervaren. Mr. Groens Ongeloof en
Revolutie , gesteld dat dit werk aan den heer Michelet in
handen kwam en door hem gelezen werd, zou ongetwijfeld
door den franschen historieschrijver even eenzijdig worden
gekritiseerd, als zijne eigen Histoire de France door Mr. Groen
wordt gedaan. Op het vernemen dat -Mr. Groen met Maistre
en Stahl aan de Omwenteling van 89 een diabolisch karakter
toeschrijft, zou ook Michelet alligt tot de uitspraak vervallen
dat onze nederlandsche staatsman en geschiedschrijver op het
veld der historie aan het hollen is geraakt, dat zijn historische
trant veeleer de anti-historische heeten moest , dat hij veel
van hetgeen is niet ziet , veel van hetgeen niet is zich inbeeldt
te zien, en zoo voorts. Kortom, indien wij ons oordeel over
deze beide mannen te vormen hadden naar hetgeen zijzelven
ons van elkanders rigting in zake van historie zeggen of zouden
kunnen zeggen, wij kwamen eerlang tot het besluit dat beide
de heer Groen en de heer Michelet tot het geslacht dier kortzigtige monomanen behooren, wier dienstvaardigheid en toeschietendheid men bij voorkomende gelegenheden met lof vermeldt , doch over wier wetenschappelijke hobbyhorses alle weldenkenden de schouders ophalen.
Is aldus Mr. ' Groen om zoo te zeggen gepr ae destineerd
Michelet te miskennen en diens zeldzame verdiensten in zijne
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tevens onmiskenbare gebreken gansch en al te doen ondergaan — en wie onzer gehoorzaamt niet op zijne beurt bij
de beoordeeling van andersdenkenden aan eene soortgelijke
voorbeschikking ? -- wij mogen dan ook de zooeven medegedeelde uitspraak van onzen beroemden landgenoot niet voetstoots aannemen. Wij behooren haar integendeel van veel
onbillijks te zuiveren. Zoo is inzonderheid Mr. Groens afkeurend oordeel over Michelets Memoires de Luther veel te
ongunstig. Dit boek , een geschrift afkomstig uit Michelets
vroegere periode , vergelijkenderwijs een der eerstelingen van
zijne pen , al werd het eerst in 1835 uitgegeven, bezit de
voor een fransch werk van dien tijd gansch ongewone verdienste (naderhand is daarin verandering gekomen, en zelfs
behoort de studie der Duitsche wetenschap en letterkunde
tegenwoordig in Frankrijk tot de lievelingsvakken) uit de
bronnen te zijn bewerkt. Gelijk de heer Groen teregt erkent,
Michelet is bij Luther-zelven ter school gegaan en heeft
sommige van diens schriften gelezen. De eigenaardige moeijelijkheden voor hem aan de ontcijfering van Luthers hoogduitsch
verbonden , moeten ter eere van Michelet bierbij in rekening
worden gebragt. Wij ontkennen niet dat deze Mémoires de
Luther een gebrekkige arbeid zijn. De schrijver heeft daarbij
veel te veel vertrouwen gesteld in de echtheid en geloofwaardigheid der Tischreden. Zijne autobiografie des hervormers ware
geheel anders of althans veel vollediger uitgevallen indien
'hij uit deze ééne bron met grooter soberheid en daarentegen
uit de menigte van Luthers andere geschriften overvloediger
geput had. Doch wanneer de heer Groen beweert dat Michelets
denkbeelden over Hervorming en Hervormers dezelfde zijn
als die van Chateaubriand en Bonald niet-alleen , maar dat
zij ook dezelfde hetzij onkunde hetzij schaamteloosheid verraden als waarvoor de geschriften dier mannen (Bonald behoort overigens tot de heiligen van den anti-revolutionnairen
kalender) bekend zijn en te boek staan, dan wordt hij gewis
niet door die waarheidsliefde gedreven waarvan hij zegt dat
Michelets jagtmaken op nieuwigheden haar bij dezen maar
al te zeer verdringt. En wanneer hij verklaart dat Michelet
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in zijne Memoires de Luther reeds in 1835 den maatstaf heeft
gegeven van hetgeen er van zijne behandeling der latere
tijden , te weten na de 13 de eeuw , te wachten was , dart
waagt hij zich aan eene voorspelling die door de uitkomst
reeds ettelijke jaren geleden werd gelogenstraft. Toen namelijk
Michelet - in 1855 aan de 16 de eeuw genaderd was , en toen
van zijne fransche geschiedenis het deel verscheen dat hij
Ré forse noemde, bleek het dat hij van alle fransche geschiedschrijvers van naam de eerste was die eindelijk en ten laatste
ook voor zoover Frankrijk . betreft aan de Hervorming regt
liet wedervaren. Inderdaad , dat gansche boekdeel was van
het begin tot het einde eene zijdelingsche hulde aan het
protestantisme , gelijk het nu onlangs verschenen deel Louis
XIV et la Kévocation de l'Edit de Narites van het begin tot
het einde eene welsprekende verdediging van het goed regt
der fransche protestanten ',en eene niet minder welsprekende
aanklagt tegen hunnen koninklijken vervolger is.
Het welverdiend en algemeen erkend gezag van den heer
Groen in zaken van historischen aard heeft ons bij zijne
uitspraak omtrent Michelets persoon en methode langer doen
stilstaan dan onder andere omstandigheden noodig ware geweest.
Die uitspraak, wij herhalen het , zij bevreemd ons niet. De
fransche demokraat kan van de zijde van den nederlandschen
anti-revolutionnair op geen ander vonnis rekenen. En zelfs
dat de heer Groen niet noodig heeft geoordeeld , na bijna
vijfentwintig jaren , met één enkel woord aan den voet der
bladzijde zijne in 1836 uitgesproken meening thans nader toe
te lichten; ja dat hij zich niet eenmaal de moeite geeft den
lezer te verwittigen dat de geïncrimineerde Ilistoire de France,
in 1836 uit nog slechts twee deelen bestaande , sinds dien
tijd onophoudelijk aangegroeid en op dit oogenblik werkelijk
tot de latere tijden genaderd is — zelfs deze omstandigheid
niet , hoe bevreemdend bij den eersten oogopslag , vermag onze
verwondering op te wekken. Zij bevestigt de juistheid onzer
stelling van daareven : de heer Groen wordt door eerie hoogere
noodwendigheid zedelijk gedwongen onregt te plegen aan een
geest als die van Michelet.
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Wie intusschen door vergelijking, althans door billijke vergelijking, niet door twee ongelijkslachtige personen wederregtelijk aan elkander tegenover te stellen , maar door den geestverwant te meten aan den geestverwant , wie zich aldus over
de minder of meerder waarde van Michelets jongste geschrift
een oordeel wenscht te vormen, kan, nadat hij diens boek
heeft uitgelezen , welligt niet beter doen dan Voltaire's Siècle
de Louis XIV ter hand nemen. Hij zal bespeuren dat sinds
Voltaire , en met Michelet, de historische wetenschap in Frankrijk groote vorderingen heeft gemaakt ; dat de fransche geest,
door deze beide schrijvers zoo getrouwelijk uitgedrukt , is toegenomen in diepte van beschouwing zoowel als in kennis van
zaken ; voornamelijk , dat een verschijnsel als dat der geloofsvervolging waaraan onder Lodewijk XIV de fransche protestanten
bloot stonden , in zijne onregtvaardigheid en onmenschelijkheid
door den republikein Michelet beter is gevoeld dan door den
grooten doctrinair der achttiende eeuw. Wij stellen, tot nadere
ontwikkeling van dit gevoelen, uit Voltaire's 36 ste hoofdstuk,
geheeten Du calvinisme au temps de Louis XIV, de volgende
uittreksels bij elkander. Ziehier vooreerst de schildering van
den toestand na de inneming van La Rochelle (1628) en de
uitvaardiging van het zoogenaamd Edikt van Gratie :
Cependant, après la prise de la Rochelle et 1'édit de grace , les guerres
cessèrent , et it n'y eut plus que des disputes. On imprimait de part et
d'autre de ces gros livres qu'on ne lit plus. Le clergé, et surtout les jésuites , cherchaient á convertir les huguenots ; les ministres tachaient d'attirer
quelques catholiques á leurs opinions. Le conseil du roi stait occupé
rendre des arras pour une cimetière que les deux religions se disputaient
dans un village , pour un temple báti sur un fonds appartenant autrefois a
l'église , pour des stoles, pour des droits de chateaux, pour des enterrements , pour des cloches ; et rarement les réformés gagnaient leur procès.

Il

n'y eut plus , après tap t de dévastations et de saccagements, que ces petites
spines. Les huguenots n'eurent plus de chef depuis que le due de Rohan
cessa de l'être , et que la maison de Bouillon n'eut plus Sédan; ils se firent
même un mérite de rester tranquilles au millieu des factions de la fronde
et des guerres civiles , que des princes , des parlements, et des évêques
excitirent , en prétendant servir le roi contre le cardinal Mazarin.
Il ne fut presque point question de religion pendant la vie de ce ministre.
Il ne fit nulle difficulté de doneer la place de contróleur-général des finances
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A. un calviniste étranger, nommé Hervart : tous les réformés entrèrent dans
les fermes, dans les sousfermes , dans toutes les places qui en dépendent.
Colbert, qui ranima l'industrie de la nation, et qu'on peut regarder comme
le fondateur du commerce , employa beaucoup de huguenots dans les arts,
dans les manufactures , dans la marine. Tous ces objets utiles , qui les occupaient,
adoucirent peu á peu dans eux la fureur épidémique de la controverse ; et
la gloire qui environna cinquante ans Louis XIV , sa puissance , son gouvernement ferme et vigoureux , ftèrent au panti réformé, comme á tons
les ordres de l'état , toute idée de résistance. Les fêtes magnifiques d'une
cour galante jetaient même du ridicule sur le pédantisme des huguenots.
A mesure que le bon gout se perfectionnait , les psaumes de Marot et de
Bèze ne pouvaient plus insensiblement inspirer que du dégoat : ces psaumes,
qui avaient charmé la cour de Francois II, n'étaient plus faits que pour
la populace sous Louis XIV. La saine philosophie , qui commenca vers le
millieu de ce siècle á percer un peu dans le monde, devait encore dégouter
a la longue les honnêtes gens des disputes de controverse.

Laat ons thans zien hoe Voltaire de langzaam voortgaande
verdrukking schetst waarvan onder de regering van Lodewijk
XIV, nog vóór de herroeping van het edikt van Nantes (1685),
de fransche protestanten het voorwerp waren:
Louis XIV • était animé contre les réformés par les remontrances continuelles de son clergé , par les insinuations des jésuites , par la cour de Rome,
et enfin par le chancelier le Tellier, et Louvois son fils, tons deux ennemis
de Colbert , et qui voulaient perdre les réformés comme rebelles , puree que
Colbert les protégeait comme des sujets utiles. Louis XIV , nullement instruit d'ailleurs du fond de leur doctrine , les regardait , non sans quelque
raison, comme d'anciens révoltés soumis avec peine. Il s'appliqua d'abord
a miner par degrés de tons cótés l'édifice de leur religion : on leur ótait
un temple sur le moindre prétexte; on leur défendit d'épouser des filles
catholiques; et en cela on ne fut pas peut-être assez politique : c'était
ignorer le pouvoir d'un sexe que la cour pourtant connaissait si bien. Les
intendants et les évêques ttchaient , par les moyens les plus plausibles,
d'enlever aux huguenots leurs enfants : Colbert eut ordre , en 1681, de ne
plus recevoir aucun homme de cette religion dans les fermes : on les exclut,
autant qu'on le put , des communautés des arts et métiers. Le roi, en les
tenant ainsi sous le jong, ne l'appesantissait pas toujours : on défendit par
des arrêts toute violence contre eux ; on mêla les insinuations aux sévérités;
et it n'y eut alors de rigueur qu'avec les formes de la justice.
On employa surtout un moyen souvent efficace de conversion ; ce fut
l'argent : mais on ne fit pas assez d'usage de ce ressort .. .
Le conseil , encouragé par ces petits succès , que le temps eat rendus
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Plus considérables, s'enhardit, en 1681, á Bonner une déclaration par
laquelle les enfants étaient reCus á renoncer à leur religion á Page de sept ans;
et á l'appui de cette déclaration , on prit dans les provinces beaucoup d'enfants
pour les faire abjurer, et on logea des gens de guerre chez les parents.
Ce fut cette précipitation du chancelier le Tellier, et de Louvois son fill,
qui fit d'abord déserte , en 1681, beaucoup de families du Poitou, de la
Saintonge , et des provinces voisines. Les étrangers se hatèrent d'en profiter.
Les rois d'Angleterre et de Danemarck , et surtout la ville d'Amsterdam,
invitèrent les calvinistes de France á se réfugier dans leurs états , et leur
assurèrent une subsistance. Amsterdam s'engagea même á batir mille maisons
pour les fugitifs.
Le conseil vit les suites dangereuses de l'usage trop prompt de l'autorité,
et trut y remédier par l'autorité même. On sentait combien étaient nécessaires les artisans dans un pays oh le commerce florissait , et les gens de
mer dans un temps ou l'on établissait une puissante marine : on ordonna
la peine des galères contre ceux de ces professions qui tenteraient de s'échapper.
On remarqua que plusieurs families calvinistes vendaient leurs immeubles:
aussit6t parut une déclaration qui confisqua tous ces immeubles , en cas que
les vendeurs sortissent dans un an du royaume. Alors la s lvérité redoubla
contre les ministres : on interdisait leurs temples sur la plus légère contravention ; toutes les rentes laissées par testament aux consistoires furent appliquées aux hópitaux du royaume.
On défendit aux maitres d'école calvinistes de recevoir des pensionaires;
on mit les ministres á la taille ; on Eta la noblesse aux mires protestants ;
les officiers de la maison du roi , les secrétaires du roi, qui étaient protestants,
eurent ordre de se défaire de leurs charges ; on n'admit plus ceux de cette
religion parmi les notaires, les avocats, ni même dans la fonction de procureur.
Il était enjoint á tout le clergé de faire des prosélytes, et it était défendu
aux pasteurs réformés d'en faire , sous peine de banuissement perpétuel. Tons
ces arrêts étaient publiquement sollicités par le clergi de France. C'était,
après tout , les enfants de la maison , qui ne voulaient point de partage
avec des étrangers introduits par force.

Ons bestek gedoogt niet deze aanhalingen op dezelfde schaal
verder voort te zetten. Wij stippen daarom nog slechts de
volgende korte bekentenissen aan. Doelend op een gezegde
van Christina van Zweden , die juist lang genoeg leefde om
zich een oordeel te kunnen vormen over de gevolgen der
maatregelen door Frankrijks koning tegen de protestanten
genomen : „II parut enfin ," getuigt Voltaire , „que la reine
Christine avait en raison de dire dans une de ses lettres , à
l'occasion de ces violences et de ces émigrations : Je considère
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la France comme un malade á qui l'on coupe bras et jambes
pour le traiter d'un mal que la douceur et la patience auraient
entièrement guéri." Elders , de dragonnaden karakteriserend :
„C'était une espèce de chasse qu'on faisait dans une grande
enceinte." Wederom elders : ,, C'était un étrange contraste ,
que , du sein d'une cour voluptueuse ou régnait la douceur
des mceurs , les graces , les charmes de la société, il partit
des ordres si durs et si impitoyables." Voorts : „Paris ne
fut point exposé à ces vexations ; les cris se seraient fait
entendre au tróne de trop près ; on vent bien faire des malheureux, mais on souffre d'entendre leurs clameurs." Eindelijk,
na de vermelding van het feit dat men de protestanten op
allerhande wijzen teisterde , hun het ééne jaar verbiedend
roomschgezinde dienstboden te houden en het jaar daarna hun
gelastend zich van hunne protestantsche dienstboden te ontdoen : „I1 n'y avait rien de stable dans la manière de les
persécuter , que le lessein de les opprimer pour les convertir."
Verreweg het openhartigst evenwel van Voltaire's onwillekeurige of althans zooveel mogelijk verzachte getuigenissen is dit :
Louvois se trompait en croyant qu'il suffirait d'un ordre de sa main pour
garder toutes les frontières , et toutes les c6tes , contre ceux qui se faisaient
un devoir de la feite. L'industrie occupée á tromper la loi est toujours
plus forte que l'autorité : il suffisait de quelques gardes gagnés pour favoriser
la foule des réfugiés. Près de cinquante mille families , en trois ans de
temps , sortirent du royaume , et furent aprés suivies par d'autres ; eiles
allèrent porter chez les étrangers les arts , les manufactures , la richesse.
Presque tout le hord de l'Allemagne , pays encore agreste et dénué d'industrie,
recut une nouvelle face de ces multitudes transplantées : elles peuplèrent des
villen entières. Les étoffes , les galons , les chapeaux , les bas, qu'on achetait
auparavant de la France , furent fabriqués par eux : un faubourg entier de
Londres fut peuplé d'ouvriers en soie ; d'autres y portèrent l'art de Bonner
la perfection aux cristaux , qui fut alors perdu en France. On trouve encore
très communément clans l'Allemagne l'or que les réfugiés y répandirent.
Ainsi la France perdit environ cinq cent mille habitants , une quantité prodigieuse d'espèces , et surtout des arts dont ses ennemis s'enrichirent.

Terwijl nu Voltaire , overigens geen volstrekt bewonderaar
van het monarchaal regeringstelsel en geenszins kunnende
gerekend worden tot de aanbidders van Lodewijk XIV; ter-
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wijl , gelijk men ziet, Voltaire eenerzijds voor de protestanten
de grootste minachting aan den dag legt , en aan den anderen
kant erkent , niet slechts dat zij van de zijde des grooten
konings aan de schromelijkste knevelarijen hebben blootgestaan , maar ook dat de herroeping van het edikt van Nantes
voor Frankrijk uit staatkundig oogpunt Bene bron van ontzaggelij ke verliezen is geweest , ontmoet men bij den heer
Michelet zoowel de meest onbewimpelde sympathie voor de
vervolgden als een diepgaand inzigt in het wezen en de booze
uitkomsten der ongeregtigheid waaraan 's konings regering
zich door de verdrijving der protestanten schuldig maakte.
Bij alle billijkheid in het laken en wraken blijft Voltaire zich
kennelijk op de oppervlakte der groote gebeurtenis bewegen.
Hare grootheid is hem eene verborgenheid. Hij verhaalt van
menigerlei onregt aan de protestanten gepleegd; hoe men
hen kwelde en beleedigde in hunne vrijheden , hun eigendomsregt , hunne personen , hunne kinderen , hunne dienstboden ; hij berekent dat omstreeks een half millioen fransche
onderdanen , door de herroeping van het eenmaal plegtig bezworen edikt , hun vaderland verlaten en den vreemdeling
hebben verrijkt met hunne industrie, hebben gesteund met
hun zwaard. Doch instede dat hij in dezen gruwel uit zedelijk ,
in dezen misslag uit staatkundig oogpunt , eene dier gebeurtenissen zou zien waardoor een tijdvak wordt beheerscht, eene
regering gevonnisd, een koning geoordeeld, behandelt en doet
hij deze zaken alle te zamen af in een afzonderlijk hoofdstuk.
Historieschrijver in naam , is hij inderdaad slechts kronijkschrijver. Niet alzoo de heer Michelet. Louis XIV et la
Révocation de l'L+dit de Nantes , dus luidt de titel van zijn boek;
en de inhoud brengt aan het licht dat deze titel het tegenovergestelde is eener ijdele leus. Werkelijk toch is volgens
hem de Herroeping zoo niet de spil waarom het gansche tijdvak
des aangebeden konings draait, althans de noodlottige eindgebeurtenis waarop alles uitloopt en moest uitloopgin:
La place que la Revolution occupe dans le dix-huitième siècle est remplie
dans le dix-septième par la Révoeation de l'édit de Nantes, l'émigration des
protestants et la Révolution d'Angleterre, qui en fut le contre-coup.
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Tout le siècle gravite vers la Révocation. De proche en proche on peut
la voir venir. Dés la mort d'Henri IV , la France s'y achemine. Elle ne
succède á 1'Espagne qu'en merchant dans les mêmes voies. Ni Richelieu ni
Colbert n'en penvent dévier. Its ne régnent qu'en obéissant á cette fatalité
et descendant cette pente . . .
La Révocation n'est nullement une affaire de parole. C'est une lourde
réalité , matériellement immense (effroyable moralement).
L'émigration fut-elle moindre que celle de 1793? Je n'en sais rien. Celle
de 1685 fut tris-probablement de trois ou quatre cent mille personnel. Quoi
qu'il en soit, it y a une grosse différence. La France, á celle de 93, perdit
les oisifs, et á l'autre les travailleurs.
La Terreur de 93 frappa l'individu , et chacun craignit pour sa vie. La
Terreur de la Dragonnade frappa au coeur et dans l'honneur ; on craignit
pour les sieras. Les plus vaillants ne s'attendaient pas á cela, et défaillirent.
C'est la plus grave atteinte aux religions de la Famille qui ait été osée
jamais. Elle ent l'aspect , étrange et inouï, d'une jacquerie militaire ordonnée
par l'autorité, d'une guerre en pleine pair contre les femmes et les enfants.
Les suites en furent choquantes. Le niveau général de la moralité publique
sembla baisser. Le contr6le mutuel des deur partis n'existant plus, l'hypocrisie ne fut plus nécessaire ; le dessous des moeurs apparut. Cette succession
immense d'hommes vivants , qui s'ouvrit tout á coup , fut une proie. Le
roi jets par les fenêtres; on se battit pour ramasser. Scène ignoble. Ce qui
resta , dura pour tout un siècle , c'est l'existence d'un peuple d'hilotes (guère
moins d'un million d'hommes) vivant sous la Terreur, sous la Loi des suspects.

Verder mogen wij wederom niet gaan. Het gansche boek,
inzonderheid de twaalf laatste hoofdstukken , zijn eene doorloopende uitwerking van dit thema. Al wat er in de vervolging der protestanten onmenschelijks, onstaatkundigs, voor
Frankrijk en zijne toekomst in de beruchte Herroeping noodlottigs is geweest , wordt in die hoofdstukken met de scherpste
lijnen geteekend, met de sprekendste kleuren geschilderd, met
de onverbiddelijkste gestrengheid ontleed en geoordeeld. En
het is juist hieraan , aan deze zooveel grooter reinheid en teederheid van zedelijk gevoel , aan dien onbepaalder eerbied voor
het heiligdom des gewetens en des huisgezins , aan dien daardoor
zooveel dieper blik in den waren gang der gebeurtenissen, in
het wezen des euvels en in zijne gevolgen , dat zich Michelets
beschouwing van die zijns beroemden voorgangers onderscheidt.
Voltaire heeft noch hart voor de even wederregtelijk als ge-
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welddadig onderdrukten , noch ook een oog voor den kanker
eener regering die deze misdaden gebood en uitvoerde. De zaak
der Herroeping is zijns inziens enkel een misslag gelijk andere
misslagen geweest , eene inconsequentie , een zonderling kontrast
met de gratie en de goede sier der eeuw , en vóór alle dingen
eene bij zaak. Daarentegen was zij volgens Michelet , gelij
eze zich in het voorbijgaan ergens uitdrukt , la grande affaire

du siècle.
Is di t , om met den heer Groen te .spreken, een antihistorische
trant ? Weinigen zullen het beweren. En toch zullen de
meesten moeten toestemmen dat de heer Michelet geenszins
overal in dit werk , bij eene zichzelve steeds getrouw blijvende
levendigheid en aanschouwelijkheid van voorstelling, dezelfde
juistheid van blik toont te bezitten omtrent zaken van incidentelen aard of personen van ondergeschikt belang. Dat hij ,
bijvoorbeeld , Molière's invloed veel te hoog aanslaat , zouden
wij niet ligtvaardig durven beweren doch ongetwijfeld bedriegt
hij zich omtrent de belangrijkheid van Jurieu. Deze somtijds
kleingeestige ketterjager kan op geene zoo aanzienlijke plaats
in de geschiedenis aanspraak maken , dus schijnt het , als aan
hem en aan enkele zijner geschriften door den heer Michelet
wordt aangewezen. Doch onze geschiedschrijver handelt omtrent
andere en hooger dan Jurieu geplaatste personen in wederom
lijnregt tegenovergestelden zin. De volgende beschouwing over
de vorsten uit het huis van Oranje moge daarvan ten voorbeeld
strekken. Wij zijn in 1672, en er is sprake geweest van de
staatsgezinde partij te onzent , door den schrijver aangeduid als
„la vraie Hollande :"
Les chaos de la fausse Hollande était parfaitement représenté par la famille
d'Orange. Elle était de l'Empire ; elle avait un pied en Provence, un autre
aux Pays-Bas. Le Taciturn, son héros, veritable grand homme, n'en fut
pas moins étrange. On a vu son hésitation, ses respects simulés pour 1'Espagnol qu'il combattait, sa défiance pour Coligny. Sa foi réelle, intime (sur
laquelle it fut taciturne), c'était que la patrie ne pouvait se sauver qu'en
se dormant á la maison d'Orange. Ferme Credo , que la famille garda,
suivit , par tous moyens, celui-ci par la tolérance, en s'appuyant des catholiques ; son fils Maurice , au contraire , des protestants exagérés. Par eux,
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it crut tuer la république en tuant Barneveldt, et it en resta exécrable.
Son neven , qui Spouse une fille de Charles IeT, gendre d'un roi, vent être
roi , échoue , meurt en laissant au ventre de Marie-Henriette la trahison
même incarnée. Elle enfanta eet enfant blême , qu'on voit á Westminster,
et l'allaita soigneusement de la tradition de la famille , 1'ingratitude. Et
cela ne vane pas chez eux. Le Taciturne , glorieusement ingrat, mais ingrat
cependant pour le sang de Charles-Quint, qui l'a élevé ; le second, Maurice,
ingrat pour le guide de son enfance , son vrai père , le vieux Barneveldt ;
tous deux seront biera surpassés par Guillaume III.

En evenmin, ofschoon met erkenning dat 's vreemdelings
nuchtere blik soms anders en juister ziet dan die van den
altoos min of meer bevooroordeelden landgenoot, evenmin als
volgens ons deze bladzijde blijken draagt van veelzijdige studie
omtrent hetgeen de vorsten uit het huis van Oranje weleer
hebben bijgedragen tot de grootheid van ons vaderland, evenmin ook kunnen wij ons vereenigen met de volgende appreciatie
van den toestand bier te lande na den inval en den terugtogt
van Lodewijk XIV (1672-1673):
La retraite des Francais ne celeva pas la Hollande. Elle sembla rester
sous 1'Océan. La victoire de la fausse Hollande, des intrus, du parti baard
qui voulut un maitre et le fit , fut 1'enterrement de la patrie. Plus de
génies , plus d'inventeurs ; ils ne se renouvellent plus. Ce que ce pays a
d'éclat, it le dolt désormais surtout dux strangers, on voit en première
ligne 1'émigration francaise, Jurieu , Saurin , Bayle , etc. , les orateurs et
les critiques. On voit d'exacts et pesants historians, d'éminents Srudits et
d'excellents compilateurs , éditeurs , gazetiers , etc. etc. L'inondation coupe
en deux cette histoire ; tout avant , rie p aprés.

Doch terwijl wij deze beide plaatsen aanhalen ten einde
te doen zien tot welke eenzijdigheden de heer Michelet , door
stelselzucht gedreven , somtijds vervalt, stellen wij den lezer
tevens in staat zich een oordeel te vormen over den aard
dezer afwijkingen. Om bij het laatste voorbeeld ons te bepalen,
is de verrassende uitspraak : l'inondation coupe en deux cette
histoire, is zij , ofschoon onjuist , de uitspraak eens onkundigen,
eens onbevoegden? Zeker , het verschijnsel in onze vaderlandsche geschiedenis , door Michelet naar waarheid aldus
beschreven : tout avant , riep aprés; de merkwaardige en on-
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loochenbare omstandigheid dat van het laatste vierdedeel der
17 de eeuw de onherroepelij ke ondergang dagteekent van Hollands oude zon , behoort , zoo wij ons niet bedriegen , uit geheel andere oorzaken te worden verklaard. Eerstens uit deze
algemeene dat Holland , de kleine Republiek , wel gedurende
eenigen tijd den toon aan het moderne staatsleven geven kon ,
doch noodwendig eerlang moest overvleugeld worden toen een
zooveel magtiger europesche staat als bijvoorbeeld Engeland op
zijne beurt met zijne nieuwe instellingen gereed was en de
concurrentie aanvaarden kon. Hetgeen Holland had voorgedaan , deed Engeland weldra , op oneindig grooter schaal en
met daardoor des te beter gevolg , aan Holland na. Daar
komt bij , en deze meer bijzondere oorzaak verdient niet minder
dan de andere in rekening te worden .gebragt , dat de zeldzame
fortuin van Willem III aan Engelands opkomst ten koste van
Holland zeer bevorderlijk is geweest. Feitelijk is Holland door
Willem III aan Engeland opgeofferd geworden , en onze val
moet derhalve niet met Michelet van 1672 en in verband met
den franschen veroveringstogt , maar veeleer van 1688 gedagteekend worden , het tijdstip waarop Willem III den engelschen
troon beklom. Doch al meenen wij dat door den heer Michelet
aan de gebeurtenissen van 1672 een te beslissenden invloed
op den verderen loop der ' zaken in ons vaderland wordt
toegeschreven , wij zijn niettemin genoodzaakt te erkennen dat
zelfs deze zijne dwaling — en ziedaar hetgeen waarop wij den
lezer opmerkzaam wenschen te maken — eene genialiteit verraadt die ons in weerwil onzer bedenkingen met den schrij ver
verzoent.
En zoo komen wij als vanzelf tot de beoordeeling van het
door ons aangekondigd werk als geheel. Reeds wezen wij op
sommige fouten van het boek ; op de onjuiste voorstelling
van sommige gebeurtenissen en sommige karakters ; op zekere
ongelijkheid in de verdeeling van licht en bruin. Vrijelijk
mogen wij daarnevens van nog eene andere fout gewagen :
des schrijvers cynisme ; welke schaduwzijde zijner verbeelding ,
of zoo men wil zijner wijsbegeerte , ook van nadeeligen invloed is op zijn stijl. In zijne geschiedenis des konings en van
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diens omgeving , glijdt hij niet behoedzaam over het aanstootelijke heen , maar drukt er op en kiest , om het te schilderen, overal bij voorkeur de onteerendste uitdrukking. Hij
is zonder genade voor de schandalen van 's konings leven :
La grace détente de Madame , l'amour touchant de la Vallière , ennoblirent ses premières années. Le maitre s'astreignait au mystère et respectait
encore un peu les mceurs publiques. Mais , lorsqu'il ne cacha plus rien,
lorsque , régulier chez la reine , non moins chez la Vallière , it prit la Montespan et posséda publiquement trois femmes (quatre peut-être) , la besogne
était forte pour le nouveau confesseur , le

P.

Ferrier. Elles communièrent

ensemble á Notre-Dame de Liesse, la reine récemment accouchée, la Vallière
grosse de six mois , la Montespan dans les premiers troubles d'une grossesse
qui n'aboutit point.

Vooral de laatstgenoemde van dit drietal , mevrouw Miontespan, is geen voorwerp van des geschiedschrijvers bewondering. Niet één verwijt wordt haar door hem bespaard , en
wie hem gelezen heeft kan voortaan naauwelijks als met walging
aan deze Alkmene denken :
L'impót du tabac , immense et croissant immensément avec le besoin de
l'oubli et de l'abrutissement , est donné á la Montespan , pour aider au jeu
furieux ou un soir elle perdait sur une carte 700,000 écus. — Elle engraissait , cette belle á l'instar du

gros crevé (sobriquet d'è son frère Vivonne).

Elle reluisait d'embonpóint sous sa riche chevelure qui ondoyait de tons
cótés. Déjà épaisse de taille , lourde et penante de croupe , elle mangeait
plus que le roi , le premier mangeur du royaume. Nul homme n'eut pu se
flatter de boire en gardant mieux sa tête. Sur un repas fort arrosé, elle
se versait encore surabondamment, par rasades, les plus fortes liqueurs d'Italie.

Haar toppunt welligt bereikt deze plastiek , die wij niet
prijzen, in de volgende anekdote betrekkelijk mevrouw Soubise.
Zij behoort tot den tijd dat het krediet van mevrouw Montespan , door de plotselinge opkomst der jeugdige Fontanges,
aanmerkelij k begon te dalen :
Sans cette enfant (la Fontagnes), qui aurait profité du déclin de la Montespan ? peut-être la Soubise. La Fontagnes , rousse comme celle-ci , plus brillante et plus jeune , remplit l'entr'acte que l'autre remplissait fréquemment
dans les couches de la Montespan. Cette Soubise n'était pas fière ; elle ne
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voulait que de l'argent, enrichir son mari. Elle n'avait d'enfants qu'avec
lui et point avec le roi. Il n'ailait pas chez elle, mais elle chez lui , et
la nuit. Aux plafonds de l'hótel Soubise , elle a fait peindre dans l'histoire
de Psyché ce beau mystère. Mandée au moment du caprice , attendue par
Bontemps qui la menait, elle se levait d'auprès de son mari, dormeur
heureusement , le premier ronfleur du royaume. Une fois, ainsi press6e, elle
ne trouvait pas ses pantoufles, cherchait sous le lit, ramonait. Le mari dit
en songe : „Eh ! mon Dieu! prends les miennes !" Et it continua de ronfler.

Onvergefelijk zijn deze bijzonderheden, uit het oogpunt van
den goeden smaak beschouwd. Doch wie meenen mogt dat
des schrijvers verbeelding in dit ontuig behagen schept , bedi-legt zich. De heer Michelet is de kunst des zedepredikers ,
waar het pas geeft dit te zijn en in de meest kiesche bewoordingen te zijn , volkomen meester. Onovertrefbaar schoon
is in dit opzigt zijne schildering der morele besmetting die
van 's konings oneerbaar voorbeeld uitging en zich verspreidde
over de gansche natie en daarbuiten :
Partout même spectacle. Du plus haut au plus bas, chacun avilit bravement le faible et 1'inférieur, qui avale ses larmes, tache de rire, et flétrit
A, son tour quelqu'un plus bas encore, qui ne se vengera pas. Cascade et
cataracte de honte qui va de classe en classe, de la cour á la ville, de la
ville à la France, de la France aux nations.

En vast niet minder schoon, juist uit het oogpunt van
de reinheid der uitdrukking zoowel als van den adel der gedachte, is deze parallel tusschen het karakter der omwenteling
van 1793 en dat der geloofsvervolging van 1685:
La Terreur de 93, en pleine guerre , devant l'ennemi, dans la misère
et la famine , fut sauvage, mais point hypocrite, et n'eut point les gaietés
diaboliques de 1685. Les femmes furent guillotinées, non insultées. Elles
montèrent pure á l'échafaud ; madame Roland, honorée. Mademoiselle Corday
fut vierge sous le fer.

De reden nu dat een zoo verheven geest als de heer Michelet
bekwaam is als historieschrijver telkens af te dalen tot bijzonderheden zoo weinig stichtelijk als de boven aangevoerde;
dat hij bij de behandeling van een tijdvak als dat van Lodewijk XIV niet 6f eenvoudig weglaat de aanstipping van zoo
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menig schandaal , of de vermelding van deze feiten niet inkleedt in zoodanige bewoordingen als waardoor zij meer aangeduid dan uitgemeten wierden , is naar het ons voorkomt
niet ver te zoeken. Deze schrijver toch is niet maar een
eenvoudig verhaler ; ook niet louter een beoordeelaar van
feiten of personen. Hij schrijft integendeel met zijne gansche
ziel; met al de liefde, met al den haat , die in hem zijn. De
vervolgde protestanten der zeventiende eeuw zijn het voorwerp van zijne warme sympathie , van zijne bewondering :
„On a vu lh des sectaires obstinés; j'y vois des gens d'honneur,
qui par toute la terre ont montré ce qu'était l'élite de la
France." Hij heeft hunne zaak tot de zijne gemaakt en bepleit
haar met de krachtigste argumenten. Niet evenwel met redeneringen , maar meestentijds met feiten. En van deze feiten,
die meer dan éénig betoog geschikt zijn om in den geest
zijner lezers eene gunstige vooringenomenheid te doen ontstaan
omtrent zijne cliënten , zijn de welsprekendste , de meest afdoende , de magtigste , juist de ergernissen uit het leven diens
konings in wien hij den aanrander en vertreder ziet van alle
de heiligste regten der menschheid. Hij haat dien koning,
Lodewijk XIV , met een grooten haat ; hij heeft zich voorgenomen hem zedelijk en maatschappelijk te vernietigen ; alle
noodige middelen om dit te doen , staan hem in overvloed
ten dienste ; hij kent in haren ganschen omvang de bedriegelijke en onwezenlijke grootheid van dat koninklijk bestaan,
en niets ter wereld zal hem weerhouden dien ,,nieuwen Filips
II" te ontmaskeren. Daartoe rukt hij hem, een voor een , al
zijne gewaande deugden en voortreffelijkheden af. Niets bewondert hij in den koning ; den staatsman niet, den krijgsoverste niet , den kunstvriend niet, den ridderlijken minnaar
niet. Alles in zijn leven is kleingeestig komediespel geweest,
domme aanmatiging , vleeschelijke hartstogt ; en het éénige
wat er van hem overblijft — want ja er blijft iets over —
is een kwezelachtig huichelaar , die op aanhitsing van dweepzieke geestelijken , onder den invloed eener zuurzoet boosaardige vrouw , de in stilte tot den rang van echtgenoot
verheven Maintenon , tot goedmaking zijner zonden van voorL. F. XXV
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heen, bij wijze van een Gode welgevallig werk , aanvalt op
een deel zijner eigen onderdanen , de weerlooze protestanten,
en niet rust voor en aleer hij deze onderdanen in hun geloof
beleedigd , in hun geweten verkracht , van hunne bezittingen
beroofd , in hunne kinderen gemarteld , door galeistraffen en
gevangenis , door galg en rad, door uitbanning en verbeurtverklaring , ten getale van drie- of viermaal honderdduizend
heeft te gronde gerigt. En wanneer men nu vraagt, of de heer
Michelet dit pleidooi .tegen Lodewijk den Groote naar behooren
heeft gevoerd ; of hij er in geslaagd is , door zijne opvatting
en voorstelling der feiten , den koning in zoodanig een licht
te plaatsen dat niets hem redden kan van de minachting
des nakomelings — dan is het vlet mogelijk anders als toestemmend op deze vraag te antwoorden. Geen onafhankelijk
geschiedschrijver tot hiertoe heeft de nietigheid- van Lodewijk
XIV , de ijdelheid van diens schitterende regering , de magteloosheid dier voorgewende almagt , de barbaarschheden dier
zich noemende beschaving, de opeenstapeling van gruwelen
en ongeregtigheden onder dat praalziek bestuur , met eene zoo
verbijsterende menigte van onomstootelijke feiten aan den dag
gebragt als de heer Michelet. Hem lezende onderschrijft men
bij voorbaat de slotsom van zijn geschrift : Nul espoir de
secours sans une révolutiov compléte. Men zegt ons dat godsdienstig
ongeloof de bron geweest is der fransche omwenteling van het
einde der vorige eeuw : en hetgeen er waars is in deze stelling
mag door niemand worden ontkend. Doch wie geen vreemdeling
is in de geschiedenis van Lodewijk XIV, van den Regent,
van Lodewijk XV , velt ook bij wijlen nog een ander oordeel.
Die omwenteling , zegt hij , is ook het onvermijdelijk gevolg
geweest der onbeschaamde zonden van Frankrijks koningen.
Geen edel en onafhankelijk volk laat zich langer dan eene eeuw
door zijne regeerders plunderen en vertreden. Wanneer de
koning en zijn hof liet voorbeeld geven der meest vooze immoraliteit , wanneer de geestelijkheid deze dingen duldt en
patroneert , wanneer een natie jaar in jaar uit wordt uitgekleed en uitgezogen om aan de grillen te voldoen van een
onbeduidend despoot , wanneer deze geweldenaar ten laatste
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een ijveraar wordt en tot verzoening zijner euveldaden zich
tot groot-inquisiteur zijner eigen onderdanen opwerpt — dan
is menschelijkerwijze, door de tranen en het bloed dier verdrukten, ook de stoutste omwenteling gewettigd. Niet slechts
het ongeloof, ook het geloof alzoo heeft medegearbeid aan
de Fransche revolutie ; te weten het geloof aan eene zedelijke
wereldorde , aan de snoodheid van het onregt , aan de heiligheid van het regt , aan de mogelijkheid en goddelijke legitimiteit eener staatsregeling waarin het eigendom geëerbiedigd ,
de gewetensvrijheid erkend , en het heiligdom des huiselijken levens tegen de aanrandingen van het overspel wordt
beschermd.
Waardoor mag Lodewijk XIV tot eene daad als die der
Herroeping zijn bewogen? Het antwoord luidt bij Michelet,
en luidde reeds voor ettelijke jaren bij welonderrigte historieschrijvers die ditzelfde tijdvak behandelden : de vervolging
der protestanten is van 's konings zijde eene dweepzieke daad
van boetedoening geweest. Zij was de voorwaarde waarop zijne
biechtvaders hem absolutie gaven. Moesten deze mannen, moest
nevens hen ook niet met name Bossuet , zich kunnen verantwoorden ter zake van medepligtigheid aan het koninklijk
wangedrag, aan de legitimatie der konink lij ke bastaarden ?
Moesten zij niet schadeloos worden gesteld voor zoo menige
verkrachting van hun geweten? en die schadeloosstelling,
moest zij niet noodwendig den vorm aannemen eener versterking van het katholicisme door uitroeijing der ketterij ?
Bezwaarlijk maakt men zich eene voorstelling van de schromelijke uitersten waartoe onder den invloed eener . onthutste
conscientie zelfs een man als Bossuet door het fanatisme kon
worden vervoerd. Zoo éénig ding den koning kan ontschuldigen , het is de bijval dien zijne dragonnadeln bij dezen kerkvoogd gevonden hebben. „Poussons au ciel nos acclamations ,
et disons á ce nouveau Constantin , à ce nouveau Théodose ,
ce que les 630 Pères dirent autrefois dans le concile de
Chalcédoine: Poos avez a//ereti la foi, voos avez exterminé les
herétiques. Roi du ciel, comervez le roi de la terre ! Voilà ce.
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que nos pères ont admiré. Mais ils n'ont pas vu, comme
nous , les troupeaux égarés revenir , leurs faux pasteurs les
abandonner , sans même en attendre l'ordre , et heureux de
pouvoir Bonner leur bannissement pour excuse." Zoo sprak
Bossuet , den 25sten Januarij 1686. Dus was zijn blik op de
zaak der Herroeping. In deze voege klopte zijn hart voor
de ten bloede toe vervolgde protestanten. En deze handtastelijke leugenen -- want die troupeaux égares , zij hadden bij
honderdduizenden het land verlaten — deze in waarheid hardvochtige aantijgingen — want van die faux pasteurs zaten er
destijds vijftig aan de roeibanken der galeijen geketend -- men
kan deze oratorische onwaarachtigheden slechts hieruit verklaren dat , werkelijk , in de schatting des konings en van
zijnen raad , de kerkvoogden en biechtvaders daaronder begrepen , de uitdelging der protestantsche ketterij eene daad
van expiatie is geweest.
Doch vertoeven wij ten slotte bij iets minder bloedigs,
iets gansch onschuldigs , en laat inzonderheid aangaande Bossuet ons laatste woord geen woord van afkeuring zijn. Ziehier te dien einde hetgeen de heer Michelet ons verhaalt omtrent Bossuets betrekking tot de Jonkvrouw van Mauléon,
romanesker gedachtenis :
Bossuet, lorsqu'il était doyen de Metz , venait parfois á Paris , et descendait chez un abbé. Il y vit un jour une dame attachée á Madame (Henriette)
qui était venue en visite avec sa nièce , une enfant de dix ans. Celle-ci
était one petite merveille , déjà lettrée et distinguée. Bossuet s'intéressa aux
progrès de la jeune fille, qui de bonne heure fut une savante ; elle aimait,
admirait et protégeait les vers latins.
Mademoiselle Gary (c'était son nom) était fille d'un notaire an Chatelet
qui lui avait laissé le petit fief de Mauléon (près Montmorency) , d'ou elle
était appelée mademoiselle de Mauléon. Elle habitait la maison patrimoniale
de sa famille, près des Pilliers des hallen. Elle avait aussi hérité de son
père nn étal á la Halle aux poissons. Place lucrative , mais sujette á un
litige fatal qui dura trente années. Elle croyait avoir le droit d'obliger les
marchands forains d'apporter et vendre leur poisson à eet étal. Its niaient
ce droit. A vingt-deux ans (1677) elle voelut l'exercer, et leur fit un procès.
Elle était sur le pied dune protégée, ou comme une fille adoptive de Bossuet
(alors précepteur du Dauphin). Le Lieutenant de police lui donna raison,
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mais 1'autorité rivale, 1'HStel de ville , lui donna tort. Elle ne Paella pas
prise. De tribunal en tribunal, elle plaida toute sa vie. Dès 1682, les
frail énormes 1'obligèrent d'emprunter quarante-cinq mille livres que Bossuet
lui fit prêter sous sa garantie. Il parait qu'elle avait pen d'ordre. Il fallut
plus d'une fois qu'il en payát les intéréts qu'elle ne pouvait solder. Cette
misérable affaire durait en 1705. On la poursuivait alors pour remboursement,
et Bossuet, voulant lui sauver quelque chose , intervint et se porta aussi
comme créancier pour certaines sommes qu'il lui avait avance'es. Rien de
plus innocent que tout cela, rien de plus public. De Gerinigny , ils écrivaient ensemble á leur amie l'abbesse de Farmoutiers, ne craignant nullement
de témoigner par ces lettres fréquentes les longs séjours qu'elle faisait dans
cette terre auprès de Bossuet. En 1682 elle avait vingt-sept ans, Bossuet
cinquante-cinq. Malgré cette grande différence dage (de près de trente ans),
on comprend l'avantage que les jésuites purent tirer de la chose, les risées
sournoises qu'ils firent du contraste des deur procès, de la grande lutte
gallicane, et de l'affaire de la halle aux poissons. Its ne dirent pas en face
de Bossuet le mot méchant qu'on cite, mais le dirent par derrière : „M. de
Meaux n'est ni janséniste, ni moliniste; it est Mauléoniste."

Wij meenden onzen lezers geene ondienst te doen met de
mededeeling van dezen kleinen episode. Al wordt door dat
vischmarkt-proces en dien schuldenlast de poëzie van het
beeldje een weinig ontsierd, het oog rust met welgevallen op
dit aangenomen kind van den magtigen kerkvoogd. Ook op
Bossuets hart en karakter valt hier een weldadig licht. Bovendien is deze bladzijde van eenig belang voor de juiste waardering van het talent des heeren Michelet.
Julij 1860.

IETS OVER HET LEZEN.
I
Ik schrijf deze regels onder den indruk van het fraaije
artikel van den heer Charles Boissevain Over Poëzie , in den
Gids van Maart 1 , en als bedenking tegen de slotsom, waartoe
de schrijver geraakt , dat bij wijze van geneesmiddel tegen
het scepticisme van onzen tijd, de jongelingschap van beiderlei geslacht zich bovenal tot het lezen van dichtbundels heeft
te zetten.
De reden , waarom hij aldus konkludeert , is duidelijk genoeg. Hij zoekt formules voor zijn minimum van orthodoxie,
en is teregt van oordeel , dat men daaraan best van al geholpen . wordt door de gevleugelde woorden van groote dichters. Die poëtische taal verbindt tot niets, laat speelruimte
in overvloed aan het kritiserend verstand , doch geeft niettemin aan het gemoed de voldoening, welke het regt beeft
te eischen.
De vraag, in hoe ver de poëzie op die wijze naar verdienste
geëerd , in hoe ver zij tot bodin der godsdienstige aandoeningen vernederd wordt , laat ik rusten. Dit staat vast , dat
bij den schrijver in den Gids de dichtkunst slechts gedeeltelijk
tot haar regt komt. Er zijn soorten van poëzie, — de didaktische , bij voorbeeld, — van welke hij in het geheel niet
hooren wil ; andere soorten , — gelijk de sentimentele , —
die hij grootendeels verwerpt. Dat is onregtvaardig. De be1 [1871.]
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rijmde romantische verhalen van Nicolaas Beets , -- Jose,
Kuser , Guy de Vlaming, ida van Holland, -- zijn sentimenteel ; Heine's Buck der Lieder is het niet minder. De heer
Boissevain heeft misschien volkomen gelijk , slat het lezen
van zulke „fulpen poëzy ," gelijk Beets zelfs haar ergens noemt,
het tegenovergestelde eener verstalende uitwerking doet en
zij het wilsvermogen eer verslapt dan opwekt. Doch sedert
wanneer is dat de maatstaf waarnaar verstandige lieden het
poëtische bepalen ? Zoo gij niet in eene gemoedsstemming verkeert , dat gij straffeloos de eene of andere orde van denkbeelden of gevoelens in u kunt opnemen , wees een man en
laat het boek , waarin die snaren aangeroerd worden , ongelezen. Desgelijks, zoo het met uw hart tijdelijk dus gesteld
is , dat een leerdicht de onstuimige vragen , welke zich in
uw binnenste vermenigvuldigen , niet bevredigen kan. Om
van sommige stukken der oudheid niet te spreken : de Werken
en Dagen , van Hesiodus , het heelal van Lucretius , — elk
deskundige houdt Thomson's Jaargetijden, Young's Nachtgedachten , Cats' Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tijd, Vondel's
Altaargeheimenissen, Bilderdijks Buitenleven, voor echte poëzie;
en zoo er twijfel bestaat , of in de Ziekte der Geleerden het
onderwerp de muze niet op de vlugt heeft gedreven , er komen
meesterlijke bladzijden in voor. Walgen die verzen u voor
het oogenblik ; maakt hunne gelijkmatigheid u kregel ; doen
ze u denken aan predikers , hoog in de lucht , die van hun
steilen kansel geen enkel persoonlijk woordje voor u overhebben , —= sla de bundels , waarin zij voorkomen digt , werp
ze op het vuur , verkoop ze aan een uitdrager , - maar geef
hun de schuld niet van hetgeen alleen aan uzelven ligt. Wie
weet of gij over een jaar of wat , als uwe godsdienstige behoeften uw kunstgevoel minder hinderlijk in den weg zullen
staan dan thans het geval is , geen berouw zult gevoelen
over uwe tegenwoordige geringschatting ? Of gij niet met de
ware vrienden der dichtkunst in alle eeuwen erkennen zult,
dat elke poëtische bladzijde , ook al zou men uit haar met
den besten wil geene berijmde geloofsbelijdenis kunnen persen,
hare waarde heeft ? Een bewijs , dat die verwachting niet
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geheel en al ongerijmd is , levert de heer Boissevain zelf ,
als hij in den aanhef van zijn artikel het leerdicht in den
ban doet , en aan het slot Tennyson's In Memoriam het boek
der boeken prijst. Zoo dat gedicht geen leerdicht is, wat zal
dan zoo heeten ?
Halfweg wordt het in Lessing gelaakt, dat hij het geven
van vermaak , en in Schiller bewonderd , dat hij het opwekken
van vreugde als het hoogste doel der poëzie gesteld heeft.
Ik twijfel , of zulke haarkloverijen, -- het aannemen van
een hemelsbreed verschil tusschen vermaak en vreugde , —
bij eene gezonde zielkundige waarneming geborgd zijn. Doch
de zaak is , dat hetgeen de schrijver in den Gids onder vreugde
verstaat , hem in het zoeken naar eene formule voor zijne
godsdienstige aspiratien niet , en daarentegen hetgeen hij met
vermaak bedoelt hem daarin wéi belemmert. Van daar dat
hij , de lezing der treurspelen van Shakespeare aanbevelend
als eene bron van verheven genot , onwillekeurig vergeet,
dat Shakespeare ook juichende blijspelen geschreven heeft.
Lafontaine ontvangt geen enkel woord van hulde , zoo min
de Lafontaine der kabelen als die der Vertellingen. Molière's
naam wordt in het geheele opstel , — een opstel over poëzie , —
nergens genoemd. Ook niet die van Huygens , de inkarnatie
van den vaderlandschen humor. Evenmin die van Heine , den
schrijver van Atta Troll. Ik , die zelfs de Gedichten van den
Schoolmeester en de Snikjes van Piet Paaltjens niet versmaad,
geef toe , dat mij het regt van medespreken ontzegd moet
worden; doch is het niet wereldkundig , dat Voltaire , toen
hij voor de eerste maal Molière's Amphitryon las , onder de
tafel gerold is van het lagchen ? niet wereldkundig , dat Goethe,
ten einde in eene zuiver menschelijke stemming te blijven,
jaarlijks voor wie weet de hoeveelste maal een of twee van
Molière's blijspelen nasloeg? Het zou mij dan ook niet mogelijk
zijn , een medemensch hard te vallen , die zoo hij met Koning
Radbout te kiezen en te spreken had , ronduit betuigde , zich
in den hemel van den heer Boissevain minder op zijn gemak te
gevoelen dan in Gcethe's en Voltaire's onderwereld. Schiller's
Ode aan de Vreugde is een heerlijk en gezegend vers ; niemand is
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een goed of gelukkig mensch, die niet in sommige oogenblikken
van zijn leven hetzelfde gevoeld heeft , wat in dat gedicht
zoo wonderschoon staat uitgedrukt. Doch de menschelijke ziel
is ook nog voor andere, in hare soort even reine en , indien
minder verhevene , even onschuldige aandoeningen vatbaar.
Zeker is het eene wenschelijke zaak , dat het opkomend geslacht van den tegenwoordigen tijd zoodra mogelijk uit zijne
theologische benaauwdheden verlost worde ; en als sommige
uitingen der poëzie daartoe medewerken , zal elk weldenkende
zich over die uitkomst verheugen. Doch zulks mag niet geschieden tot iederen prijs. Er zijn nog andere menschen in
de wereld , behalve de met gemoedsbezwaren bezochte jeugdige
Nederlanders van het jaar 1871; menschen , die ook hunne
regten, ook hunne behoeften, ook hunne kwellingen hebben,
en die het hier beneden onuitstaanbaar zouden vinden , zoo
de poëzie van den Gids van Maart een monopolie werd. Om
gelukkig te zijn en zich verzoend te gevoelen met haar bestaan,
behoeft de wereld misschien niet te schaterlagchen; maar zoo
zij zelfs niet glimlagchen mag , zoo zij op straffe van zich
vulgair te hooren noemen, op het zwarte zaad der verhevenheid gezet wordt, sterft zij gewis aan de tering. Er is dan
ook , als ik zeggen durf, in het artikel van den heer Boissevain
iets teringachtigs ; niet in den groven, maar in een esthetischen
zin ; iets wat denken doet aan de jonge meisjesbeelden van
sommige Engelsche staalgravuren, waar men tering en sentimentaliteit in één ziet vloeijen. Wonderlijke tegenspraak ! De
bestrijder van didaktiek en sentimentaliteit , dien wij daareven
den hoogsten lof aan een leerdicht hoorden toekennen, blijkt
thans ook in zoodanige mate aan het sentimentele te offeren,
dat zijne bovenaardsche vreugde hem onvatbaar maakt voor
goedronde vrolijkheid.
Alvorens van dit onderwerp af te stappen , moet ik het
in hooge mate onzeker noemen, of de godsdienst wel inderdaad zoo veel heil te wachten heeft van de poëzie, als de
geachte schrijver zich voorstelt. Wie , als hij , verschillende
vreemde talen met hetzelfde gemak als zijne moedertaal leest,
zoodat zijn geest naar welgevallen zich van het eene dich-
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terlijk meesterstuk naar het andere reppen en uit al die schoone
bloemen honig garen kan; wie een geoefend en reeds gevormd
eigen oordeel bezit ; wie van den hemel een kunstenaarsoog ten geschenke ontving, zoodat hij in de werken der groote
meesters niet onrein of aanstootelijk noemt , wat bij de groote
menigte daarvoor doorgaat , — zulk een bevoorregte kan
niet-alleen zonder schade voor zijne ziel alles lezen , maar hoe
meer hij zich te huis gaat gevoelen in de klassieke dichtgewrochten van den ouden en nieuwen tijd , des te verhevener
gedachten zullen bij hem ontwaken. Ik vraag echter , hoe
velen er gevonden worden, die in dat geval verkeeren? Wat
haalt in kunstwaarde bij Shakespeare's Hamlet, Goethe's Faust,
Byron's Don Juan ? Wie daarin iets onheiligs vindt , staat
aanstonds bij eiken kenner voor een stumpert te boek. Toch
worden in die gedichten hartstogten blootgelegd , toestanden
ondersteld of geschilderd , gevoelens voorgedragen , waarmede
een onschuldig gemoed niet zonder sidderen voor de eerste
maal kennis maken kan ; onderwerpen, die eene moeder zelfs
niet onder vier oogen met hare dochter zal aanroeren, waarover geen vader met zijne bijna volwassen zoonen spreekt,
waarover bovenal de vrome eerbiedig zwijgt. Hamlet's alleenspraak : To be or not to be , is voor zulke gemoederen eene
straf bare belijdenis van atheïsme , het in den hemel verplaatsend voorspel van den Faust eene godslastering, de geheele Don Juan één lange saterlach. En het is uit zulke
boeken , dat gij aan de jongelingschap van den tegenwoordigen tijd onderwijs in de godsdienst geven wilt ? Of zoo gij
onderstelt , dat de meesten de portie van hetgeen zij lezen
niet vatten, — wat ik met u eens ben, — met welk rept
neemt gij aan, dat wel het schoone daarin hunnen geest verheffen , maar het kwetsende hun hart niet bezoedelen zal ?
Gij dweept met Alfred de Musset; doch geen ander dichter
van den nieuweren tijd heeft in Holland , als men het zoo
noemen wil, onder de jongelieden zoo vele verwoestingen aangerigt als deze; bij geen ander vloeit de ader van Byron en
Heine zoo verleidelijk als bij hem. Zelfs zijne Nuits zijn, —
ik herhaal als men het zoo noemen wil , — vol doodelij k
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vergif, en wie het vagevuur van Mardoche , van Namouna ,
van Rolla ongedeerd verlaat, had reeds aanspraak op eene
plaats in het paradijs. In een woord, de poëzie van den heer
Boissevain kan alleen hen bevredigen , die nog slechts een
woord van aanmoediging behoeven om voort te gaan op den
reeds ingeslagen goeden weg. Hij en zij daarentegen , die den
vrede van hun gemoed nog moeten vinden , zien zich door
hem als redders gewezen op de boosdoeners zelven , die hen
voor het eerst leerden eten van den boom der kennisse des
goeds en des kwaads.
Vermoedelijk zal de schrijver de betrekkelijke ,juistheid
dezer opmerkingen tot op zekere hoogte toegeven. Zij zijn
dan ook niet tegen zijn onderwerp gerigt , maar alleen tegen
de grenzen , waarbinnen hij het beperkt heeft. Al hetgeen
hij zegt van de poëzie wordt namelijk eerst volkomen waar,
ais men het uitbreidt tot het oordeelkundig lezen in het algemeen , niet uitsluitend van fraaije dichtbundels , maar van
alle fraaije boeken zonder onderscheid. Er bestaat dus geen
principieel, maar slechts een formeel verschil van meening. In
het tweede gedeelte van dit opstel wensch ik dien lof des lezens
te regtvaardigen en tevens aan te toonen, waarom wij Hollanders er het grootste belang bij hebben, ons in het aanleeren van
vreemde talen en het kennis maken met allerlei letterkundige
voortbrengselen van het buitenland meer en meer te oefenen.
Doch eerst iets over een middel tot opwekking van hooger leven,
waarvan het opstel in den Gids te eenemaal en ten onregte zwijgt.
De menschelijke geest wordt niet alleen gereinigd door hetgeen hij in zich opneemt, maar ook door hetgeen van hem
uitgaat. Toen de schrijver van Iets over poëzie de aflevering
van het tijdschrift in handen kreeg, waarin zijn opstel eene
plaats vond en hij dat opstel herlas, viel het hem . misschien
tegen , vond hij er dit of dat in te veranderen , ontdekte hij
er dezen en genen misstand in. Dat zijn van die pijnlijke
gewaarwordingen, waartegen alleen schrijvers van den laagsten
rang door hunne ijdelheid beschermd worden. Mogelijk ook
heeft het hem bij nader inzien gespeten, der polemische strekking
van zijn betoog , in plaats van haar overal uit te wisschen ,
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hier en daar eene opening te hebben gelaten, waardoor zij komt
henengluren. Doch toen het opstel in zij nen geest ontstond;
toen hij de stof ordende; toen hij voor zijn onderwerp studeerde;
toen hij schreef, — kon hij voor zichzelven de lessen ontberen,
die hij bezig was met kwistige hand ten behoeve van anderen
om zich heen te strooijen. En waarom ontberen ? Omdat hij
iets voortbragt.
Dit als voorbeeld tot opheldering , en niet alsof men , om
iets voort te brengen waardoor men een beter mensch wordt,
juist een schrijver of een artiste zou moeten zijn. Cultivons
notre jardin , was het luimig en diepzinnig stopwoord van
den patriarch van erney ; en nooit is aan Voltaire , die vele
waarheden gezegd heeft , er eene van algemeener toepassing
ontsnapt dan deze. De kennis van het absolute is nu eenmaal den mensch ontzegd , en de wijze legt zich daarbij neder.
Voor een oogenblik mag hij zich verbeelden , in eene of andere
geniale dichterspreuk de formule van het bovenzinnelijke gevonden te hebben, ras verdwijnt die waan en gevoelt de gelukkige
vinder zich weder de oude knecht. Vermoedelijk zullen de
menschen nimmer ophouden , eene oplossing te zoeken van
het raadsel van hun eigen leven ; doch al t ij gt elk nieuw
geslacht met frisschen moed aan het werk , het blijft een
kinderlijk dwingen om het mooije maantje ; volstrekte zekerheid is niet te verkrijgen , en de hoogste wijsheid zal altijd
eindigen met te herhalen wat die fransche reiziger in Nederland hoofdschuddend stamelde , als hij door burgers of
boeren werd aangesproken : „Kan niet verstaan." Des te gezegender is het voortbrengend of scheppingsvermogen , waarmede een veel grooter aantal menschen, dan men somtijds
denkt , door eene edelmoedige en van schadeloosstellingen
overvloeijende natuur toegerust zijn. Die gaaf in werking te
brengen is geen voorbehoedmiddel tegen twijfelingen van binnen of rampen van buiten; zij ontheft evenmin van zorgen
als zij vrijwaart voor misstappen ; doch meer dan eenig ander
ding is zij geschikt, na elke teleurstelling gelijk na elke afdwaling , den bezitter weder met zichzelven te verzoenen.
Veel onvruchtbaar gemijmer over de menschelij ke lotsbestem-
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ming, vele wanhopige zuchten over het levensraadsel , worden
daardoor overbodig gemaakt ; en wat de affektatie op die
wijze aan terrein verliest , -- want de mode maakt zich
van alles meester , — wint de opregtheid. Zelfs zon het
gebied van deze , en van de uit haar voortvloeijende tevredenheid met eigen deel , spoedig eene wereldheerschappij worden , ware het niet , dat naast en om de produktieve naturen,
de receptieve wemelen, voor welke het : „Kweekt uwe gaarde,"
geen bemoedigenden zin heeft ; en ten anderen , dat zelfs het
krachtigst voortbrengingsvermogen behoefte gevoelt aan onophoudelijker toevoer van buiten. In die twee nooden voorziet
het lezen.

II
Hollandsch lezen is om verschillende redenen niet genoeg.
Het bant den geest binnen een te engen kring ; het brengt
hem in aanraking met te gemeenzame voorwerpen ; het beperkt
te zeer zijn horizont. Hoe schadelijk zulks werkt , bemerkt
men best van al aan de gemiddelde beschaving bij groote
kultuurvolken. Een Duitscher leest alleen Duitsch, een Franschman alleen Fransch , een Engelschman alleen Engelsch. Een
jong Hollander van goeden huize , maar wiens wetenschappelijke opleiding niet verder was gegaan dan het gymnasiaal
onderwijs eener groote stad , afdeeling B. zoogenaamd , heeft
meermalen verhaald, toen hij indertijd met een engelsch zeilschip eene reis naar Australie deed, verbaasd te hebben gestaan
over de betrekkelijke onkunde , en meer nog over de schijnbare
bekrompenheid der beschaafdsten onder zijne medepassagiers ,
altegader vertegenwoordigers der zoo even genoemde volken.
Dat geen hunner iets van Holland wist , spreekt van zelf ;
erger was het , dat zij evenmin iets van elkander wisten. Zij
ledebraakten elkanders talen, dat het een lust was om aan
te hooren ; gaven blijken van de schromelijkste onwetendheid
omtrent elkanders nationale geschiedenis , en hadden zelfs geen
flaauw begrip van den stand der verschillende wetenschappen
bij elk hunner. En toch hadden zij zonder uitzondering dit
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vóór boven den Hollander , dat zij elk in de boekenwereld van
hun eigen volk over een veel ruimeren kring van denkbeelden
beschikken konden, dan hij in die van het zijne.
Dat laatste is een voornaam punt. Tengevolge van de vlugt,
eensklaps in Nederland door het middelbaar onderwijs genomen , zijn behalve een groot aantal docenten in de nederlandsche taal- en letterkunde , in den laatsten tijd ook niet
weinig nederlandsche litteratuur-geschiedenissen uit de duisternis in het licht getreden , de laatste meestal in den vorm van
stelselmatige of beredeneerde bloemlezingen. Men kan derhalve
op dit oogenblik vrij gemakkelijk een overzigt bekomen van
den nederlandschen letterschat , en wie zich bijvoorbeeld een
volledig exemplaar van Dr. Van Vloten's Dicht en Ondicht
aanschaft , zal zich in geen geval over gebrek aan eigennamen
of over karigheid in het mededeelen van bewijsplaatsen te
beklagen hebben. Toch is , als geheel beschouwd , de vangst
schraal. Niets in deze wereld kan zich beroemen , geheel en
al Benig in zijne soort te zijn ; ook het zeldzaamste heeft zijne
wedergade ; en zoo worden er ongetwijfeld , behalve de nederlandsche, nog andere natien gevonden , die zelfs na een
duizendjarig volksbestaan en het vullen van duizend boekverzamelingen , weinig schrijvers van den eersten rang hebben
opgeleverd. Niettemin blijft het voorbeeld , door Nederland
aangeboden , treffend ; te meer , omdat in vele andere opzigten
ons volk zeer wel de vergelijking met de beschaafdste volken
kan doorstaan. De geschiedenis van ons zeewezen , van onze
krijgsbedrijven, van ons koloniaal beheer , van onze waterbouwkunde , van onze diplomatie , van onzen handel , van onze
schilderkunst , van onze bedrevenheid in sommige vakken van
wetenschap , regtsgeleerdheid , godgeleerdheid , wijsbegeerte ,
taalstudie , geneeskunde , levert tal van namen op , wier
welgevestigde vermaardheid door geene andere overtroffen
wordt ; doch om welke reden dan ook , onze letterkunde
maakt op dien loffelij ken regel eene onverbeterlijke uitzondering. Aan den eersen kant de geringe getalsterkte van ons
volk , aan den anderen zijn huiselijke aard , zijn ingeschapen
afkeer van buitensporigheid , zijne aangeboren menschenvrees,
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hebben of de vlugt der letteren in Nederland tot lage kringen
beperkt, of in de hooge zoo veel heterogene bestanddeelen doen
opnemen, dat het onmiddellijk genot er door uitgesloten wordt.
Met veel inspanning en veel goeden wil kan men uit de verschillende tijdperken onzer litteratuur een voldoend aantal belangwekkende figuren opdelven; doch om bevrediging dier soort van
aspiratien , van welke de Gins gewaagt , behoeft het publiek te
onzent bij zijne eigen schrijvers niet aan te kloppen : zij is
alleen weggelegd voor een klein getal ingewijden.
Voor den Hollander, die de vreugde van het lezen wil leeren
smaken , is derhalve gemeenzame bekendheid met eene of meer
vreemde talen volstrekt onontbeerlijk. Maar zij is dat niet
alleen, — het zij met den meesten nadruk gezegd, — ter wille
van de beroemde dichtwerken , in die talen geschreven. Het
heeft mij getroffen , maar niet verwonderd , dat de twee geschriften , waarover het artikel in den Gids met de meeste
liefde spreekt , — en aan hooge ingenomenheid is in dat opstel
geen gebrek , — twee verhandelingen in proza zijn : Philip
Sydney's Apology for Poetry en Percy Shelley's .De fence of
Poetry. Verzen hebben een eigenaardig regt van bestaan , hetwelk alleen door hen betwist kan worden , die, omdat zij geen
gehoor hebben , de toonkunst geringachten ; en teregt beweert
de heer Boissevain , dat nu het rijm, dan het rhythme, dan de
beeldspraak , dan dat alles te zamen, aan de gedachte eene uitdrukking geven, welke op geene andere wijze te bekomen is.
Voorts maakt het feit , dat te midden van eene gegeven staat
van beschaving het vers in den geest van geboren dichters
even natuurlijk naar boven welt als het water in eene bron,
aan elke diskussie over het goed regt der poëzie een einde.
„J'aime surtout les vers", heeft Alfred de Musset eens voor al
tot hare verachters gezegd:
J'aime surtout les vers, cette langue immortelle.
C'est peut-être un blasphême, et je le dis tout bas;
Mais je l'aime a la rage. Elle a cela pour elle
Que les sots d'aucun temps n'en ont pu faire cas ;
Qu'elle nous vient de Dieu, — qu'elle est limpide et belle,
Que le monde l'entend, et ne la parle pas.
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Echter ligt het er nu eenmaal toe , dat een groot gedeelte
van het voedsel , hetwelk wij voor het leven van onzen geest
behoeven , alleen te bekomen is in den vorm van proza.
Niemand doe den roman , niemand de wijsbegeerte , niemand
de geschiedenis , allerminst die der letterkunde , in den ban.
Meer dan ooit te voren is de róman in den tegenwoordigen
tijd , vooral als zedespiegel , een opvoedingsmiddel. Een geoefend lezer vindt in de beste dier boeken het antwoord op
allerlei vragen. Beurtelings oefenen zij zijnen smaak , vermeerderen zijne menschenkennis , spreken tot zijn geweten,
of wel , wat dikwijls de beste dienst is , welke den patient
van den heer Boissevain bewezen kan worden , zij ontvoeren
hem voor eene poos aan zichtelven. Uit een paedagogisch oogpunt zou het misschien goed zijn , de lektuur van moderne
romans te ontraden of te beperken , op grond dat zij te weinig
inspanning vordert en daardoor den geest aan luiheid gewent;
en zeker wordt er meer zelf beheersching geëischt om. met
vrucht de beste romans der 18 de eeuw te lezen , dan haastig
de meesterstukken van den nieuweren tijd te verslinden. Doch
in geen geval mag de roman uitgesloten worden. Veeleer behoort men het publiek opmerkzaam te maken , dat de mensch
in onze maatschappij aan het lezen van zulke boeken sommige
van zijne schoonste en gelukkigste oogenblikken te danken
heeft. Daarop de aandacht te vestigen , kan tot zelfkennis
leiden , schaamte wekken over menige onregtvaardige klagt ,
de oogen openen voor miskende voorregten , troosten van noodlottige onzekerheden , kan in één woord het gemoed bij die
opgeruimdheid bewaren , welke eene onmisbare voorwaarde is
van geluk.
Wie zoo romans leest , leert ook behagen vinden in wijsgeerige of wetenschappelijke geschriften. Geen boek zoo schijnbaar dor of afgetrokken , al is het eene duitsche metafysica,
of men treft er bladzijden in aan, die den geest verheffen en
liet hart weldadig aandoen. Inzonderheid is dat het geval met
boeken over die wetenschappen , in welke de tegenwoordige
tijd groote vorderingen gemaakt heeft : geologie , natuurkunde,
dierkunde , plantenkunde , kennis van den fysischen mensch,
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en hetgeen in het algemeen op de levensverschijnselen betrekking heeft. De meeste verzen (ik spreek van het aantal,
niet van het gehalte) zijn minder fraai dan de beste dier
hoofdstukken in proza. Men gevoelt onder het lezen, dat de
schrijvers kinderen zijn van onzen eigen tijd. Zij hebben
dezelfde behoeften gekend als wij , hebben bevrediging gevonden
door het mijmeren op te offeren voor den arbeid , en - genezen
ons nu met • hetzelfde middel , welks deugdzaamheid hun proefondervindelijk gebleken is. Als goede geniussen ruimen zij de
steenen des aanstoots voor onze voeten weg , verrigten voor ons
het werk , waartoe wij zelven niet in staat zouden zijn, en
bieden ons bij het scheiden een ruiker aan , zamengesteld uit al
de fijnste bloemen van hunnen geest.
En wat zal ik van de geschiedenis zeggen ? Niemand heeft
regt , zuchtend mede te spreken over de vorderingen van het
scepticisme onzer dagen , over de leegte, welke daardoor in
zijn gemoed ontstaan is , over de daaruit geboren lusteloosheid , of wilsverzwakking, of zedelijke ontzenuwing , zoo hij
niet ten minste de proef genomen heeft , in hoe ver het
mogelijk is zich daaruit op te beuren door een weinig historische lektuur. De studie der geschiedenis heeft in onzen
leeftijd niet slechts eene ongekende vlugt genomen , maar ook
is hare nieuwere behandeling bij uitnemendheid geschikt een
rusteloozen geest tot bedaren te brengen. Al zou een Hollander
zich tot de geschiedenis van zijn eigen vaderland en daarin
tot die van den worstelstrijd met Spanje bepalen , -- het
licht , gedurende de laatste vijf-en-twintig jaren over personen
en gebeurtenissen uit dien tijd opgegaan , is zoo overvloedig
en dikwijls zoo verrassend , dat zoo 's lijders apathie niet in
den grond der zaak slechts een voorwendsel zijner verkeerde
neigingen is , zijne belangstelling er zedelijk door gedwongen
wordt te ontwaken. Vooral de ijver der nieuwere historici in
het uitgeven van onverminkte of herstelde teksten , van vroeger
ontoegankelijke bescheiden , opent voor het beschaafd publiek
in den uitgebreidsten kring eene bron van zuiver en geestelijk
vermaak. In Nederland hebben Groen van Prinsterer en Bakhuizen van den Brink op dat gebied ware diensten aan de
L. F. XXV
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algemeene zaak bewezen ; de laatste door zijne organisatie van
het Rijksarchief, de eerste door het uitgeven zijner archieven
van het Huis van Oranje. Een voorname oorzaak van mismoedigheid is dikwijls, dat als onze geest een of ander bankroet
geleden heeft, wij dergelijk verlies als een vonkelnieuw verschijnsel aanmerken en met zeker zelfbehagen ons stijven in
den waan, dat niemand v66r ons ooit door zulk een zwaren
slag getroffen werd. De naauwkeurige kennis van hetgeen in
vroegere eeuwen in de harten der menschen is omgegaan; van
de drijfveren, welke hunne handelingen bestuurd hebben; van
de slingeringen , aan welke zij ten prooi zijn geweest ; van de
woorden zelven , waarin zij hunne geheimste gedachten aan het
papier hebben toevertrouwd , geneest van die aangename inbeelding. Sluit men zich liever niet in den kring van oudvaderlandsche toestanden op , geeft men aan buitenlandsche
bronnen de voorkeur, het zij zoo. Mits men geschiedenis leze.
Ik zou den jeugdigen martelaar van het scepticisme, onzen tijdgenoot, wenschen te aanschouwen , die zich gedurende een jaar
met de brieven van mevrouw De Sévigné, gedurende een tweede
met de gedenkschriften van Saint Simon, gedurende een derde
met Gibbon's val van het Romeinsche rijk had afgezonderd, en
na afloop dier driejarige badkuur niet in de maatschappij
terugkeerde met een tevreden gemoed , een verrijkten geest , en
rozen op de wangen.
Zoo nader ik van lieverlede het in den Gid8 gekozen terrein.
De schrijver wil dat de jongelieden , heeren en dames , —
want aan de handwerkslieden en hunne populaire bruiden
heeft hij niet gedacht , -- vooral veel verzen zullen lezen,
verzen van Dante, van Lamartine, van Ga the en Schiller,
van Shakespeare en Tennyson. Ik daarentegen vrees, dat zoo
die jongelieden niet eerst ter dege Engelsch en Duitsch, Fransch
en Italiaansch geleerd hebben, zij het gelezene niet regt begrijpen zullen. De twee eenige nog levende Hollandsche dichters , van welke hij met voorkeur spreekt, zijn Potgieter
en Alberdingk Thijm; en hij regtvaardigt dat exklusivisme
op afdoende wijze. Doch wie die twee letterkundigen goed
kent, persoonlijk of uit hunne werken , weet ook , dat zij een
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bijzonder talent voor het aanleeren van nieuwe talen bezitten
en vooral Potgieter buitengemeen goed te huis is in de oudere
en nieuwere litteratuur van het buitenland. Op die voorbeelden beroep ik mij tot staving van het beweren, dat men
niet moet beginnen met de paarden achter den wagen te spannen. Eerst worde de kring der moderne taalstudie zoo ver
mogelijk uitgebreid ; en heeft men benevens Fransch , Engelsch
en Duitsch , reeds ook het Italiaansch daarin opgenomen , dan
mogen , opdat onze zonen Cervantes en Camoens , Tegnér en
Frederika Bremer, Andersen en Bjornson in het oorspronkelijk
lezen , het Spaansch en het Portugeesch, het Zweedsch , het
Noorsch en het Deensch volgen. Vrij wat meer behoefte dan
aan verzen heeft intusschen de jeugd aan een overzigt der
litteratuurgeschiedenis van al die volken ; en ook op dat gebied heeft onze tijd zoo veel arbeid verrigt , dat het ontstaan
van een geheel nieuw genre daarvan het gevolg is geweest.
Weder moet ik hier, van den lof der poëzie , in dien van het
lezen overgaan , en van dezen in dien van een bepaald auteur.
Ik beweer namelijk , dat de gezamenlijke werken van Sainte
Beuve , juist als men in de gemoedstemming verkeert, waarop
in den Gid8 gedoeld wordt , geheel alleen eene volledige huisapotheek bevatten , waar jonge vrouwen zoowel als jonge mannen de meest gepaste geneesmiddelen bekomen kunnen. Er
wordt veel getobd over de verzwakking van het geloof in de
Voorzienigheid , over den schadelijken invloed daarvan op de
zedelijke energie , over de vreugdeloosheid , welke er het gevolg
van is; doch zoo die klagers en klaagsters bij zichzelven wilden
nagaan , welke groote verpligtingen zij somtijds hebben aan de
stomme boeken van één welsprekend schrijver ; hoe opmerkelijk
het is , dat die schrijver juist geleefd heeft in den tijd, dat
zij hem voor hunne vorming meest van al noodig hadden;
door welk een zamenloop van allerlei schijnbare toevallen zij
voor het eerst kennis met hem maakten , zich dadelijk tot hem
aangetrokken gevoelden , hem meer en meer leerden waarderen,
hem eindelijk niet meer missen konden , — zouden zij misschien niet weigeren te erkennen , dat de Voorzienigheid dit
met vele menschen gemeen heeft , dat zij zelve beter is dan
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hare leer. Eene wereld van gedachten , die men al naar omstandigheden of eigen goedvinden met zich kan medenemen op
reis , kan raadplegen in een vreemd land , kan doorbladeren
aan den vaderlandschen haard , kan uitleenen aan goede vrienden ; die men overal kan opslaan , zonder ooit op eene zwarigheid te stuiten , of zich aan een scherpen doren te kwetsen ,
of medegesleept te worden in de kleingeestigheden van het
dagelijksch leven ; die men nooit sluit , zonder iets geleerd,
iets gevoeld , iets bewonderd of aan iets geloofd te hebben ,
— mein Liebchen , was walst du noch rehr ? Wilden de gezamenlijke onderwijzers voor de letterkundige vakken bij de
hoogere burgerscholen in Nederland er zich op toeleggen , in
den trant van Sainte Beuve , of volgens welke andere goede
methode het zij , de hoofdwerken van al die groote dichters
en schrijvers , wier naam de geheele wereld in den mond heeft,
maar wier boeken zelven dikwijls zoo weinig gelezen worden,
in levende woorden oordeelkundig te beschrijven , toe te lichten
met de biografie in de hand , te verklaren uit landaard en
luchtstreek , uit neiging en opleiding , uit afkomst en lotgevallen , vele discipelen en discipelinnen zouden op rijperen leeftijd niet in den blinde behoeven om te tasten , zouden hun
besten schat niet gedachteloos vertreden of onopgemerkt voorbijgaan , zouden het leven niet doortrekken als de reiziger uit
verveling, die in een vreemd land alleen naar de openbare
middelen van vervoer , in een vreemde stad alleen naar het
beste hotel, in het hotel alleen naar zijne rekening vraagt,
maar aan de fauna of de flora daarginds, van de zeden en
gebruiken der stedelingen, van het eigenaardige der plattelandsbewoners , van het landschap hier, de menschen daar, de planten en de dieren elders, bij zijne thuiskomst niets weet te
verhalen , omdat hij er niets van heeft bespeurd. Het lezen
is vergelijkenderwijs eene uitvinding van den nieuweren tijd;
vóór de boekdrukkunst las Europa niet , om zoo te zeggen ,
en zelfs niet v66r de laatste vijftig jaren is het lezen voor
den Europeaan tegelijk eene gewone bezigheid en een hartstogt geworden. Dat laatste heeft de stoompers gedaan. Anderen mogen beslissen , of de wereld er veel rijker, ik be-
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weer alleen, dat zij er volstrekt niet armer door geworden
is. Toen de menschen weinig lazen en hun geest slechts op
enkele groote denkbeelden teerde , hadden zij vaster overtuigingen dan tegenwoordig. Doch daar staat tegenover , dat de
overvloed van denkbeelden, uit welke men in onzen tijd kiezen
kan , oneindig grooter is dan voorheen en men vele hopderde
jaren zou moeten levels om ze allen stuk voor stuk in zich te
kunnen opnemen. Er is derhalve kompensatie ; en zoo het
evenwigt somtijds verbroken schijnt , ligt de schuld enkel en
alleen aan onze eigen onoplettendheid.
Hierbij kan het blijven, dunkt mij. Tot wegruiming van
een mogelijk misverstand alleen nog dit , dat ik het herhaaldelijk genoemd opstel in den Gids geenszins
uitzonder , waar
t
spraak is van opwekkende lektuur. Veeleer beschouw ik ook
dat opstel-zelf als een bewijs voor mijne stelling , dat men
in verband met het oogmerk van den schrijver het niet zoo
zeer hebben moet van de poëzie, als van het lezen.
April 1871.

EEN SCHOUWBTLRGAYOND.

Wanneer men al het andere en mindere , wat het publiek
naar de kunsten trekt , — de gewoonte , de zucht tot navolgen
of mededoen, het verlangen om te zien of gezien te worden , —
voor een oogenblik wegdenkt , dan b lij ft er eene wel is waar
onwillekeurige , maar niettemin in de menschelijke natuur
liggende en naar een uitweg zoekende hulde aan het ideale over.
Dat is eene der 'redenen , waaruit een succès als dat , hetwelk
eergisteren avond in den schouwburg behaald werd , zich laat
verklaren 1 .
De tweede is, en daarbij kan het voorshands
blijven , dat geen ander kunstgebied den bedevaartgangers zoo
veel vrijheid van beweging laat. De muziek doet het overige.
Men gaat naar de opera , gelijk men naar een bal of naar
eene receptie gaat , maar met eene of meer gewaarwordingen
daarenboven. Bij de zorg voor het toilet komt die voor
de toegangskaart. Gelijk bij alle plegtige gelegenheden wordt
het etensuur er om vervroegd , maar de huisgenooten ontvangen niet den indruk , dat er alleen een maatschappelijke
pligt staat vervuld te worden. De kinderen kunnen bemerken,
dat de groote menschen zich voorbereiden op het smaken van
een genot.
En hoe rustig wordt dat genot verorberd ! De aandacht
kan zelve de maat harer inspanning bepalen. Het bewaren

[Geschreven naar aanleiding eener voorstelling door dilettanten in den
Schouwburg te Batavia.]
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van het decorum is de eenige grens, waarbinnen verstrooidheid en fantasie zich te houden hebben.
Mij zou het niet verwonderen, zoo de opera daaraan voor
een deel hare populariteit te danken had. Elke eeuw , die
niet geheel onvruchtbaar is, schept zich hare eigen kunstvormen. De onze , die zich door luidruchtigheid kenmerkt,
zou hare roeping hebben gemist , zoo zij de opera niet voortgebragt , of indien men liever wil, deze onder het overnemen
uit de handen van een vroeger tijdperk niet gemaakt had
tot hetgeen zij thans is. Alleen het moderne zangspel , schijnt
het , kan de menschen van den tegenwoordigen tijd bewegen,
voor eene poos den mond te houden of zich tot fluisteren te
bepalen.
Ga de stemming slechts na , waarin eene welgevulde schouwburgzaal , zoo vaak eene opera is aangekondigd , het omhoog
gaan van het gordijn verbeidt. Hier wordt als eene van zelf
sprekende zaak beschouwd hetgeen men op een koncert onnatuurlijk en zelfs ongepast zou achten. De opmerkzaamheid
is verdeeld en heeft moeite zich in de voor haar afgebakende
rigting te bewegen. Als bij afspraak houden de meesten het
er voor , dat de ouverture slechts een voorwendsel is om tot
het eigenlijke doel der bijeenkomst te geraken; een wrange
schil , die doorgebeten moet worden , zal men aan de sappige
vrucht komen. Het is alsof de orkestdirekteur met geen ander
oogmerk den rug naar het publiek gewend houdt , als opdat
men zonder onbeleefdheid, naar gelang van ieders temperament,
hetzij eene opkomende neiging tot geeuwen onderdrukken , hetzij een aangevangen gesprek op niet al te gedempter toon
voortzetten , hetzij aan de invallen van luim en moedwil bedektelijk den teugel zou kunnen vieren. Ga uw gang , mijnheer de direkteur , en sloof u af , schijnen wij hem toe te
roepen. Indien zelfs uwe pauken en uwe trompetten niet in
staat zijn , ens ontzag in te boezemen , wat zullen uwe violen
en uwe dwarsfluiten vermogen?
Zoo is het. Eerst wanneer de zangers en de zangeressen
zich van hunne taak gaan kwijten, breekt voor de instrumentale muziek een goede tijd aan. Want niet elke muziek

168

EEN SCHOUWBUI{GAVONI).

bezit het vermogen , ons het stilzwijgen op te leggen. Kan
het niet anders , dan moeten wij wel ; maar gewillig en met
algeheel vergeten van ons zelven gaan wij pas mede , wanneer
alle krachten der opera tegelijk , met de schoone menschelijke
stem aan de spits , op ons komen aanstormen.
Voor die zamenspanning , en voor haar alleen, zwichten
wij. En geef acht , dat , zullen wij ons laten boeijen , geen
der elementen van ons genot ontbreken mag op het appel.
Wij verlangen fraaije dekoratien , frissche kostumen , een bezield orkest , bevallige zangeressen en welgemaakte zangers.
Dien eersten tenor , met zijne bierton-gestalte , kunnen wij ,
al brengt de man nog zulke kunstige geluiden voort , op den
duur niet verdragen ; en als hij knielt voor de prima-donna,
maar moeite heeft weder op de been te komen , hebben wij
al de krachten eener goede opvoeding noodig om het niet uit
te proesten. Staat een der schermen onderstboven , of werkt
het valluik niet snel genoeg , dan verwenschen wij den machinist. Wordt er valsch geïntoneerd , onze ziel schreeuwt om
wraak. Zelfs aan de kleeding der koristen mag niets haperen.
Eiken misstap van het corps de ballet merken wij als eene
persoonlijke beleediging aan.
Doch verwijder die stoornissen ; laat een gelukkige zamenloop van gaven en omstandigheden de illusie ongeschonden
doen blijven , de verwachting doen overtreffen , en gij zult
de opera als in een zegekar over het tooneel zien rijden. Haar
gewone stof is de roman , bij voorkeur de ridderroman , en
met éénen slag verplaatst zij den toeschouwer , tegelijk toehoorder geworden , te midden van aandoeningen , die , hoe
konventioneel ook voorgesteld , nogtans een ieder in de ziel
grijpen. Want terwijl de tooneelmatige toestel tijd en plaats
aangeeft , het kostuum aan de voorstelling karakter bijzet
en het voetlicht zijne werking doet , worden die gemoedsbewegingen door de muziek vertolkt in de algemeenste aller
talen. Van deze kunst kan men niet zeggen hetgeen van de
wetenschap geldt , dat zij de menschen ongelijk maakt aan
elkander en een beginsel van wederzijdsche verwijdering is.
Veeleer brengt zij als geene andere kunst hen tot elkaêr,
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gelijk ook zij zelve van elk maatschappelijk voorregt , geboorte
of fortuin , onafhankelijk is. Digter dan eenig andere grenst
zij aan de natuur ; en hoe minder ver eene kunst van deze
afstaat , van hare klanken en hare kleuren, hare hoogten
en hare diepten, hare dissonanten en hare harmonien , hoe
grooter en gemengder de schaar dergenen is, die zich zelven
en het egaliteitsbeginsel van onzen tijd in haar terugvinden.
Wanneer men onder het klassieke een vorm van schoonheid verstaat , die voor alle tijden en volken geldt en waartoe
de beschaving , ten einde nieuwe krachten te verzamelen,
telkens terugkeert , dan is het niet waarschijnlijk , dat de opera
immer in die kategorie gerangschikt zal worden. Niet dat zij
eene dochter is der romantiek , — daartegen zouden de toonkunstenaren der 18" en der 17 de eeuw met evenveel nadruk
als regt in verzet komen , — maar zij dankt aan de beweging
van onzen tijd in de rigting van het romantische hare tegenwoordige vlugt. Hoe echter het nageslacht haar eenmaal moge
kortwieken; tot welk minimum het konventionele in haar te
eeniger tijd moge herleid worden, — zij is van alle vormen van
het ideale die , welke voor onze tijdgenooten de meeste aantrekkingskracht bezit.
Wij geven er ons niet altijd rekenschap van , dat terwijl
de schaduwen of de doornen van het dagelijksch leven ons
de kunsten doen liefhebben, wij daardoor belijdenis afleggen
van aan iets hoogers te gelooven. En toch ligt het voor de
hand , dat de muziek de wanklanken der werkelijkheid niet
zou doen verstommen, zoo die werkelijkheid zelve den hoogsten
toon aangaf. Onbewust geeft de schare zich over aan de heerschappij der magtige. De hulde aan het ideaal is niet minder
geworden dan voorheen, maar heeft zich verplaatst. De stroom
vond eerre andere bedding , maar spoedt zich met dezelfde
kracht naar de oneindige waterplassen voort. Zelfs de onreinheden, die hij met zich medevoert , zijn niet van heden of
gisteren, maar van alle eeuwen.
Eéne voorwaarde is oorzaak , dat al schijnt de godin van
den dag nog zoo zeer tot ons af te dalen en oiis hare eeredienst gemakkelijk te maken , zij nogtans nimmer hare afkomst
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zal verloochenen. Te weten, de verpligting tot arbeid, welke
zij aan hare organen oplegt , de begaafdsten daaronder niet
uitgezonderd. De avond naar aanleiding waarvan deze opmerkingen geschreven worden, is een succès; dat buitengewoon
succès is van buitengewone talenten afhankelijk , maar die
talenten zelven zijn aan de algemeene wet onderworpen geweest. Uit dat oogpunt beschouwd , blijft het publiek , hoe
grillig en onbillijk in vele opzigten zijne oordeelvellingen ook
uitvallen , tegelijk de strengste en de dankbaarste regter. Het
gevoelt om zoo te zeggen aan zijn hart , door de kracht van
een onbedriegelijk instinkt , wáár alleen het zelfbehagen zich op
den voorgrond dringt, wáár de onverschilligheid haar handwerk
drijft , wáár de overmoed slechts op natuurlijke gaven teert,
en wáár deze integendeel de inspanning zelfs der ongemeenste
krachten niet schuwen om een schoon geheel te voorschijn te
brengen. Al het overige laat het vallen , alsom dat ééne des
te beter te kunnen gedenken en waarderen.
Niemand behoeft dan ook te vreezen , dat een optreden
van het dilettantisme , gelijk dat waarvan wij getuigen zijn
geweest , op ontluistering der kunst zal uitloopen. Veeleer
moeten zij , die de ineensmelting van kunst en leven als een
thans verloren kleinood van langvervlogen tijden aanmerken,
er zich in verheugen , dat pogingen worden aangewend om
sluimerende of geïsoleerde krachten tot het verkrijgen van een
gemeenschappelijk resultaat te doen zamenwerken. Kan de gezelligheid daarbij slechts winnen, de Verhevene zal er niet door
worden afgerukt van haar voetstuk. Slechts door haar en zich
zelven te eerera kunnen hare dienaren en dienaressen bij voortduring op welslagen rekenen. Overal waar het schoone een
tempel beproeft te bouwen, vat een welwillend maar veeleischend
publiek in den voorhof als dorpelwachter post.
Wil men een laatsten en beslissenden waarborg : het zijn
niet de exekutanten of de zangers , maar de zangeréssen geweest , welke den triomf van den avond verzekerd hebben.
Geen smaakvoller geheel is denkbaar , dan hetgeen door het
slotkoor van het fragment uit de Mou8quetaire8 , dank zij hare
tusschenkomst, werd aangeboden. Vruchteloos zou de officiële
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kunst beproeven , zulk een ensemble te overtreffen. Ook waren
het twee vrouwenstemmen , welke beurtelings , en met even
veel gemak als glans , den zwaren last van Halévy's en den
nog zwaarderen van Von Weber's vertolking voor hare rekening namen. Waar het zwakkere geslacht met zulk eene mate
van zelf beheersching uit den huiselijken kring op het gebied
der openbare kunst naar voren treedt; het sterkere zich vrijwillig terugtrekt en zijne hoogste voldoening vindt in het doen
uitkomen dier harmonie, — daar is voor de toekomst een vaste
grond gelegd.
October 1872.

ElTILE ZOLA.
Een nog weinig bekend fransch romanschrijver , Emile Zola,
heeft na den val van het tweede Keizerrijk beproefd, in eene
reeks verdichte levensgeschiedenissen, de wijzigingen te schetsen,
welke de zamenleving in zijn vaderland door den invloed van
het napoleontisch bestuur ondergaan heeft. De eigenlijk gezegde
regeringskringen laat hij of ongemoeid , of rekent ze alleen
als medewerkende oorzaken mede , doch staat des te langer
stil bij het volksleven en bij de sedert den staatsgreep van
2 December 1851 daaruit voortgekomen toestanden. Eerst krijgt
men de lotgevallen en opkomst eener boeren-familie uit het
Zuiden , welke van den staatsgreep gebruik maakt om hare
positie te verbeteren en een stap hooger te klimmen op den
maatschappelijken ladder (la Fortune des Rougon). Daarna komt
men te Parijs, waar een zoon der Rougons, die den naam
van Saccard heeft aangenomen en in wiens handelingen men
eene toespeling op den bankier Mirès waant te herkennen , door
spekulatien op groote schaal en voortgeholpen door een ouderen,
tot minister verheven broeder, fortuin maakt. Dit verhaal,
waar men de heb- en genotzucht zich op hare prooi ziet werpen , heet la Curie. Dan volgt eindelijk le Ventre de Paris,
anders gezegd het leven in en nabij de Halles Centrales ; het
gewrocht der materiële welvaart , welke het tweede Keizerrijk
in het leven riep , en de stemming daardoor bij den kleinhandel
opgewekt.
Zoo het hier de plaats was , over de letterkundige waarde
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dier drie geschriften te oordeelen , zou op menige fout in
de zamenstelling moeten gewezen worden. Dikwijls neemt de
episode eene te groote plaats in ; van de vrijheid van beschrijven wordt doorgaans misbruik gemaakt ; de stijl is overladen en buitensporig. Doch de opmerking volsta , dat alle
drie een spiegel zijn van het zedelijk bederf, dat naar de
opvatting van den auteur de Coup d'État over Frankrijk heeft
gebragt. Zijns inziens is de 2de December niet geweest eene
voortzetting van de reeks der omwentelingen , welke sedert
1789 geheel Frankrijk onderstboven hebben gekeerd , maar een
aanslag op wat er goeds en edels was in de republiek van
1848 ; een strik , waarin afmatting en vrees de natie hebben
doen vallen; het begin eener door en door bedorven maatschappij.
De onnatuurlijkste misdaden en hartstogten spelen bij hem eene
hoofdrol, en de groote menigte der beschaafde lezers moet van
oordeel zijn , dat waar het talent zich zoo vergeet , de bewondering voor den schrijver moet ondergaan in afschuw voor
het geschrevene.
Doch de geschiedenis van het napoleontisch Frankrijk is
nog in zoo vele opzigten een gesloten boek ; de kritiek van
dat tijdperk heeft zoo uitsluitend tot hiertoe zich tot den
persoon en de naaste omgeving van den Keizer bepaald, —
dat Zola's poging om dezelfde gebeurtenissen thans ook van
hare maatschappelijke zijde voor te stellen en die nieuwe
opvatting door middel van het groote vulgarisatie-werktuig
der eeuw in den ruimst mogelij ken kring te verspreiden , de
aandacht van hen verdient , die in de geschiedenis van hunnen
tijd belang stellen. Zelfs kan beweerd worden , dat de aangeduide geschriften , doordat zij tot de uiterste linkerzijde
der realistische school behooren , meer kans hebben geprezen
te worden door hen , die werk maken van studie en de bellettrie op den koop toe nemen , dan door het groot aantal
dergenen , die voor tijdverdrijf lezen. Deze laatsten kunnen in
Zola's schilderingen geen behagen scheppen. Waar hij hen
niet ergert, moet hij hen vervelen.
Allen echter hebben wij er belang bij , dat het onderrigt,
in die schilderingen vervat , bewaard blijve en zijne bestem-
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ming bereike. Schuddingen als die , van welke de fransche
zamenleving sedert het einde der vorige eeuw het schouwspel aanbiedt , zijn in de nieuwere geschiedenis een geheel eenig
verschijnsel. In Spanje , bij voorbeeld , ziet men ook wel de
Bene omwenteling op de andere volgen, maar niet zooals in
Frankrijk. Keer op keer herstelt zich daar te lande , dank zij
de aangeboren veerkracht der natie , het maatschappelijk evenwigt. Door de kracht der tegenstelling ziet men er het verschijnsel der omwenteling , onder nieuwe namen , telkens uit
dezelfde oorzaken geboren worden en telkens , onder nieuwe
namen nogmaals , dezelfde gevolgen na zich slepen. Frankrijk
is in dat opzigt een type zonder wedergade.
Met name wij Nederlanders kennen de omwentelingen van
den nieuweren tijd alleen van hooren zeggen of hoogstens van
den weerstuit. Verdreven dynastien , omvergeworpen troonen,
geplunderde paleizen ; de Staten-Generaal uiteengejaagd of in
hechtenis genomen ; barrikaden overal ; de achterbuurten hare
bevolking uitstortend in de hoofdstraten ; de pleinen afgezet en
in artillerieparken herschapen ; het dreunen der alarmklok,
ondersteund door de zwaardere stem van het kanon ; op alle
punten een woedende strijd tusschen krankzinnige burgers en
wraakgierige soldaten ; brand , roof, moord ; overal bloed, overal
lijken , — voor ons bestaan die tooneelen alleen op het papier
der dagbladen of der geschiedverhalen. De reactie volgend op
de revolutie ; het gouvernement van den sabel ; de vrijheid geschorst ; exekutien bij duizenden , deportatien bij tienduizenden ;
ambtenaren afgezet en anderen in hunne plaats aangesteld ;
fortuinen verwoest ; bedrijven tot stilstaan gebragt ; het nieuwe
bewind bevestigd door middelen , waarvan de meesten schandelijk zijn; op de puinhoopen der vroegere welvaart de grondslagen der toekomende gelegd ; de patroon bedelaar geworden,
de knecht patroon; de zucht naar heerschen en genieten in
troebel water visschend ; de hoogmoed van den rijke vernederd,
de nijd van den arme voldaan , — ook die zaken zijn ons
vreemd, en om er te onzent de wedergade van te vinden,
moeten wij de vaderlandsche geschiedenis van den ouden dag
raadplegen.
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Niets moeijelijker voor een staat, die zijn evenwigt verloren
heeft , dan het terug te vinden. Drie malen heeft Frankrijk
in den loop dezer eeuw dat geluk gehad , maar telkens slechts
voor eene poos. Na elke vijftien of twintig jaren was het
oude bederf tot zulk eene hoogte gestegen , dat vernieuwing
noodzakelijk scheen. Van alles heeft men beproefd om het
opgelost gezagsbeginsel weder tot eenheid en vastheid te
brengen , en voor de vierde maal is men op dit oogenblik
bezig met hetzelfde monnikenwerk. Wat de. zamenleving nog
bijeenhoudt, zijn niet de nieuwe beginselen , maar de brokstukken der oude.
Naar dat feit mete men het onverstand Bergenen af , die
in dagen als de tegenwoordige , bestaande staatsinstellingen
ondermijnen. En uit dezelfde oorzaken verklare men het feit,
dat warme voorstanders der vrijheid in onzen tijd zich terugtrekken , het _veld latend aan de onschadelijke deklamatien
van mindere goden. Geen tijdperk der geschiedenis heeft zoovele edele en welsprekende voorvechters der vrijheid opgeleverd
als de eerste vijftig jaren der 19de eeuw. In geen ander tijdperk is hare verdediging z66 gedaald als op dit oogenblik.
October 1873.

[Wij laten hier de korte aankondigingen volgen van twee later verschenen
romans der reeks

les Rougon Macquart j.

I
De romans van Emile Zola behoeven niet uit de handen van jonge
meisjes , -- zij zouden er toch geen smaak in vinden, — maar behooren
zeer nadrukkelijk uit die van aankomende jongelieden geweerd te worden.
Verschoont men echter eenmaal dat gebrek, dan is mij onder de jongere
fransche schrijvers niemand bekend van zoo .veel woeste kracht. Zola
schrijft

de natuurlijke en maatschappelijke geschiedenis eerier femilie onder
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en die titel duidt tegelijk zijne litterarische rigting

aan : de fysiologie in de kunst. Natuurlijk is zijn boek van het begin tot
het einde een onverbiddelijk requisitoir. Hij haat het tweede keizerrijk
met een witgloeijenden haat , zou Dr. Jan ten Brink zeggen , die intusschen
als bonaparte-verslinder slechts een peulschil is bij Zola vergeleken. Vijt

fortune des Rougon,
la Curée , le Ventre de Paris, la Conquéte de Plassans, la Faute de l'abbe
Mouret , — hadden het licht gezien. Thans is het zesde hoofdstuk : Son
Excellence Eugène Rougon verschenen. Het doet voor de vorige in geen

groote hoofdstukken van het monumentele werk , — La

enkel opzigt onder. Stoute karakterteekening en sprekende beschrijvingen
zijn er op nieuw de groote verdiensten van. Deze boeken zullen blijven
leven door de kunst die aan hunne zamenstelling is besteed , ook ' al zou
de geschiedenis naderhand uitwijzen , cut hun schrijver over het tweede
keizerrijk een partijdig oordeel heeft geveld.

[1876].

II
Wat te Londen een

gin palace

heet , wordt te Parijs een

assommoir ge-

noemd : eene inrigting waar het volk grooter en kleiner hoeveelheden
sterken drank naar binnen komt slaan. De invloed , dien zulk eene europesche amfioenkit op het lot der arbeidende klasse uitoefent , — ziedaar het
onderwerp door Emile Zola in zijn nieuwen roman behandeld. Ditmaal
echter heeft de schrijver zich niet vergenoegd, zeden te schetsen. Hij heeft
zich bovendien het cyniek en schilderachtig idioom der Parijsche volksklasse
in zoodanige mate eigen gemaakt , dat het werk ook taalkundige waarde
bezit. In tweederlei opzigt dus breekt Zola hier met den traditionelen type
van den Parijschen ouvrier. Zijne werklieden spreken de taal der werklieden , en openbaren in hunne gevoelens en hunne handelingen al de afschuwwekkende zijden van het leven der luiheid en der onmatigheid. Reeds
vroeger meen ik gezegd te hebben -- .en daar blijf ik bij , dat de romans
van Emile Zola alleen door volwassen mannen behooren gelezen te worden.
Doch binnen de grenzen van dat voorbehoud is

l'Assommoir eene goede

daad en een meesterstuk van zamenstelling, zoo zeer, dat na het verschijnen
van dit boek (het zag het licht in de laatste dagen van Januarij jl. ,, en op
1 Februarij waren er reeds drie oplagen van verkocht) den schrijver niet
langer eene plaats kan worden ontzegd onder de jongere fransche romanciers
van den eersten rang. Populair zal hij denkelijk nimmer worden , maar hij
bezit een kolossaal talent en werkt met eene voorbeeldige naauwgezetheid
van litterarisch geweten.

[1877].
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J. A. ALBERDINGK THIJM. Portretten van Joost
van den Vondel; eene laatste aflevering tot
het werk van Mr. Jac. van Lennep, Amsterdam, 1876.

Sprekend over het groote nieuwe boek van den heer Alberdingk Thijm, zeide een vriend van hem , doch in geloofszaken
een tegenvoeter : „Dit is nu geen Vondel op sterk-, maar op
wijwater."
Ondeugende kritiek! Maar Thijm is 66k ondeugend, wanneer
hij zijne Portretten van vondel Van Lennep in de schoenen
schuift en ze als een laatste hoofdstuk van Mr. Jacob's werk
aanbiedt. Indien Van Lennep weder levend werd en vernam
dat Thijm's een en al roomsche Vondel als een aanhangsel
op den zijnen was uitgegeven , dan geloof ik dat zijne grijze
leeuwenmanen, wegens deze paapsche stoutigheid, van verbazing
overeind zouden gaan staan.
Alberdingk Thijm toch doet voor Vondel weinig minder dan
Dr. van der Linde voor Laurens Coster gedaan heeft. Met
een welsprekenden overvloed van vernuftige gissingen en onwederlegbare aanhalingen , werpt hij den Vondel der overlevering , in wiens leven het roomsch-worden eene zaak van
ondergeschikt belang is geweest, van zijn voetstuk , en stelt
voor hem (gelukkiger en bekwamer dan Dr. van der Linde, die
L. F. XXV
12
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alleen afbrak) een Vondel in de plaats , wien het katholicisme
is doorgedrongen tot in merg en been.
Geenszins beweer ik , dat het geschrift van den heer Thijm
opgaat in dit pleidooi ; maar wel , dat indien men de belangwekkende, en met ongeëvenaard talent • gefantaseerde inkleeding
vooreerst aan hare plaats laat en alleen omziet naar de historische kern , die kern zich laat zannenvatten in hetgeen ik
daareven zeide. Dit boek vormt de kroonlijst van het gebouw
hetwelk de heer Thijm sedert jaren bezig is , ter eere van
het oude geloof in Nederland op te trekken. Reeds waren
in dat pantheon van het Nederlandsch-katholicisme, bij vorige
gelegenheden , een aantal beelden van hem verrezen ; en ook
voor Vondel had hij herhaaldelijk eene plaats gevraagd. Thans
heeft hij die plaats veroverd. Het staat nu vast , dat niet het
protestantsche , maar het katholieke Nederland den grootsten
Nederlandschen dichter heeft voortgebragt , en dat wie al de
innigste schoonheden van Vondel's gemoed en Vondel's poëzie
wil vatten , met hem moet nederknielen voor de altaargeheimenissen van het pausdom.
Ik behoef niet te zeggen dat de heer Thijm , bij het leveren
van dit betoog , te werk gaat met eene zeer vaste overtuiging
niet alleen , maar ook met de warmste ingenomenheid. Wanneer Groen van Prinsterer de bewijsplaatsen bij elkander
stelt , waaruit blijkt dat Hugo de Groot , ofschoon levenslang protestant gebleven , nogtans , naarmate hij in jaren
toenam , zich door het katholicisme sterk aangetrokken heeft
gevoeld , dan geschiedt dit met het doel om den protestantschen lezer te waarschuwen ; hem op de uiterste konsekwentien van De Groot's kettersch liberalisme te wijzen ; hem met
andere woorden het schrikbeeld voor te houden : Er is een
breken met de gereformeerde orthodoxie , hetwelk naar Rome
voert ! Evenzoo , ongeveer , wanneer vrijzinnige protestanten
van den tegenwoordigen tijd zich op het krypto-katholicisme
van Bilderdijk beroepen en , Groen van Prinsterer's les omkeerend, hunnen volgelingen onder het oog brengen : Tusschen
de gereformeerde orthodoxie en Rome ligt maar één schrede !
In eene geheel andere atmosfeer beweegt men zich , wanneer
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men Alberdingk Thijm over het katholicisme van Vondel hoort
spreken. Hij is dankbaar , dat Vondel roomsch geworden is.
Hij beschouwt Vondel's overgang als eene uitnemende weldaad
voor Vondel zelf, als eene reden tot erkentelijkheid voor de
Nederlandsche katholieken , als eene roepstem tot het Nederlandsche volk in het algemeen , als iets aandoenlijks en beminnelijks , waarvan een ieder kennis behoort te nemen , waar
voor een ieder sympathie gevoelen, waarover een ieder zich
hartelijk verheugen moet. Hij zwetst niet , pocht niet , bluft
niet. Hij is zeker van zijne zaak. Al de bewijsstukken bevinden zich sedert lang in zijne handen. Keer op keer levert
hij de proef op de som. Het pleidooi is er , maar het wordt
u niet aangeboden als de slotsom van te zamen doorgeworstelde
onderzoekingen of redeneringen. Het dient tot uitgangspunt ;
het is reeds voltooid eer het begint; er wordt rustig op voortgebouwd. Doch die rust zelve geeft den schrijver gelegenheid,
overal zijn gemoed te laten spreken ; en gij eindigt met toe te
stemmen , dat indien Vondel werkelijk in zijn katholicisme zich
zoo op zijn gemak en zoo tehuis heeft gevoeld , er zoo veel
gezelligheid aan verpligt is geweest, er zoo veel gelukkige en
verheven ingevingen aan te danken heeft gehad , het inderdaad
jammer geweest zou zijn , zoo hij mennoniet en armiiiiaan gebleven was.
Nag ik in het voorbijgaan mijne verwondering betuigen , dat
de heer Groen van Prinsterer tot toelichting van zijne stelling
omtrent de verwantschap van arminianisme en romanisme, geene
enkele maal op Vondel heeft gewezen ? Wel is waar heette
Vondel doopsgezind ; doch in den grond zijns harten was hij
vóór zijn overgang warm remonstrant , en zijn voorbeeld is
een veel krachtiger bewijs (voor iemand die aan zulke bewijzen
waarde hecht) dan het voorbeeld van Hugo de Groot.
Mij schijnt het toe dat Vondel, door het omhelzen van
het roomsch geloof, slechts zijne bestemming vervuld heeft.
Geen protestant, die niet dezelfde roeping gevoelt , behoeft
den dichter daarin na te volgen ; maar de humaniteit gebiedt,
er hem in gedachte geluk mede te wenschen. wereldsch goed
of wereldsch aanzien heeft hij er voorwaar niet bij gewonnen;
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veel zedelijke moed is zijnerzijds noodig geweest om in het
eenmaal opgevatte voornemen onafgebroken te blijven volharden ; en de daaruit voortgevloeide veredeling van zijn
karakter, gepaard met verbreeding van intellektuëlen gezigteinder, is ten goede gekomen aan zijne poëzie. Vondel heeft
van de jezuïten-paters, die zijne bekeering volbragten , zeer
veel geleerd wat hij noch bij Hooft , noch bij de Vossiussen
kon opdoen; en de buitengewone mate van kundigheden, die
hij in zijne werken ten toon spreidt , dankte hij voor de
grootste helft aan zijne roomsche vrienden. De Vossiussen
waren humanisten , die vrede vonden in de wijsgeerige godsdienst van Grieken en Romeinen. Hooft was een skepticus ,
die zoo min met het hervormde als met het roomsche kerkgenootschap op had. Vondel schijnt een geboren geloovige te
zijn geweest ; niet mystiek genoeg om naar protestantsche
wijze op eigen hand aan het theosoferen te gaan , niet genoeg individualist om als geloovige het met zich zelven voor
lief te nemen , en toch ook weder te mystiek om op den
duur zich gevangen te kunnen geven aan een kerkgenootschap zonder symbolen , zonder mysteriën , en met zoo goed
als geene sakramenten. Zijne vroomheid doet mij meest van
al aan de vroomheid van Racine denken ; den Racine van
Esther en van Athalie. De levendige godsvrucht van beide
dichters, bij beiden uitvloeisel van eene bekeering , — ofschoon Vondel zich niet , gelijk Racine , eene ligtzinnige jeugd
te verwijten had , — heeft zich ontlast in stroomen van edele,
welluidende en bevallige lyriek , dienstbaar gemaakt aan de
tragedie. Slechts had Racine op Vondel twee dingen v66r :
toen hij met Esther en Athalie een stilzwijgen van vele jaren
verbrak had hij Andromaque, Britannicus en Phédre reeds voortgebragt ; en hem stond eene taal ten dienste , die reeds geheel gevormd en door een geheel volk als de definitieve uitdrukking der gedachte aangenomen, niet meer noodig had,
gelijk Vondel's taal, zich op eigen gezag nieuwe wegen te
banen , of zich bloot te stellen aan het gevaar van eenmaal
verouderd te zullen schijnen. Racine leest men van het blad:
Vondel moet ontcijferd worden.
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Ik behoor in Alberdingk Thíjm's pleitrede op één zwak punt
te wijzen ; hierin bestaande , dat van de versregels , welke af
en toe tot staving van Vondel's katholicisme worden aangehaald, of dienen moeten om Thijm's hypothesen waarschijnlijk
te maken , de fraaiste niet van Vondel , maar , in vondeliaansche spraakwending en schrijfwijze, van Thijm zelven afkomstig zijn. Een ieder gevoelt echter, dat dit gebrek eene
deugd te meer en slechts een andere vorm is van de kunst,
te koste gelegd aan de zamenstelling van het boek. Twintig
kleine hoofdstukken worden u hier aangeboden , waarvan elk
op zich zelf een oud-amsterdamsch schilderijtje uit de 17"
eeuw vormt , maar z66 , dat zij in elkander voegen als de
deelen van één groot mozaiek , voorstellend het leven van
Joost van den Vondel. De uitnemende litterarische waarde
van al deze en dergelijke opstellen van den heer Thijm werd
bij eene vorige gelegenheid door mij in het licht gesteld 1.
Onder de nieuwe , die hij thans geeft , komen er voor , die
de oudere nog overtreffen. Ik noem alleen Bartje Hooft en
de Keul$che Bedevaart , twee meesterstukken van vinding, voorstelling , humor en stijl. Doch meer nog dan vroeger gevoel
ik mij ditmaal gedrongen , op de breede soort van beminnelijke
eigenschappen te wijzen , welke in dit boek doorstralen , en,
bij alle verschil van zienswijze , u den auteur doen eeren en
liefhebben als mensch. Van de opdragt aan Potgieter's nagedachtenis af, tot aan de laatste bladzijde der verbeteringen
en bijvoegsels ademen deze Portretten eene zoo buitengewone
mate van hartelijkheid zonder sentimentaliteit , dat meer dan
eens onder het lezen de tranen u in de oogen schieten.
Aan die volheid van gemoed , den konterfeiter met den
gekonterfeiten dichter gemeen , schrijf ik het verschijnsel toe,
dat Alberdingk Thijm wel tegenstanders, maar geene vijanden
heeft en , zonder populair te zijn , een groot aantal warme
vrienden telt. Evenals Vondel van Amsterdam gezegd heeft
dat die keizerin onder de steden van Europa het hoofd

' Litterarische Fantasien II, 144 vvg.
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aan 's Hemels as verhief en door het moeras hare wortels
schoot op Pluto's borst , — een beeld, ook door Lafontaine
gebezigd , aan het slot van Le chêne et le roleau , — kan men
van Thijm getuigen , dat zijne hemelsche visioenen hem nooit
ontrouw doen worden aan de regten der aarde. De sympathie,
die hij opwekt, wortelt in een stevigen bodem van zuiver
menschelijke aandoeningen.
Oktober 1876.

G. YALETTE.

Baren en Oudgasten. Indische schetsen , door
G. Valette, den Haag, 1880.

Indie is ook in het litterarische eene melkkoe. Wanneer
onze kleinzonen eenmaal aan het katalogiseren gaan, dan zullen
zij zich verbazen over het cijfer der nederlandsche letterkundigen
van beiderlei geslacht , door wie in de tweede helft der negentiende eeuw aan deze speen getrokken is.
Voor een deel zal de verwondering der nakomelingschap uit
dezelfde kortzigtigheid voortkomen , waaraan ook wij ons dikwijls schuldig maken; doch niemand zal de naauwkeurigheid
van het statistiekje kunnen betwisten. Wij hadden Van Hoëvell,
wij hadden Douwes Dekker , wij hadden Van Rees, wij hadden
Ten Brink , wij hadden Uilkens , wij hadden Van Nievelt ,
wij hadden Wilsen , wij hadden Oom Gideon , wij hadden Mina
Kruseman , wij hadden mevrouw Frank , wij hadden Annie
Foore, wij hadden Melati van Java. Het lijstje is niet volledig.
Thans hebben wij ook den heer Valette , en hij zal de laatste
wel niet zijn.
Het verschijnsel is natuurlijk. Gehoorzamend aan de wet
van het zelfbehoud , kweekt de natuur op elk gebied zeker
aantal genieën. Niet te veel, want dan zou zij overvleugeld
worden ; maar ook niet te weinig, want dan zou zij hare
taak niet kunnen volbrengen. In de geschiedenis is het genie
de kracht , welke , telkens als de oude voorwaarden van be-
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staan uitgeput zijn , nieuwe schept. Het hooger leven der
menschheid wordt door het genie in stand gehouden en ververscht.
Doch voor het ontluiken van genieën zijn talenten noodig,
— tachtig of honderd schelpen voor één parel. Tien of twintig
hoogescholen , voor één man die de wetenschap eene groote
schrede voorwaarts brengt. De arbeid der natuur • bestaat
uit reeksen van proefnemingen op breede schaal. Het nieuwere
ontstaat nooit bij sprongen. De overgangen zijn zoo geleidelijk;
om tot iets bijzonders te komen gebruikt en misbruikt de
natuur zooveel algemeens , dat het wordende ons toeschijnt
er altijd geweest te zijn. In eene kolonie wordt het jaar
niet bij dagen , maar bij maildagen geteld. In buitenbezittingen
gaan er van dezen slechts twaalf, in hoofdplaatsen slechts
twee en vijftig, op de drie honderd vijf en zestig. Op kleine
schaal is dit een getrouw beeld van het verslindende in de
natuur.
Nog meer. Niemand zou op het veld van den geest tot de
voortbrengers willen behooren , zoo hij besefte dat zijne rapen
werkelijk slechts rapen , zijne radijzen slechts radijzen zijn. Zoo
hij ze niet voor hesperiden-appelen , zoo hij zijn uil niet minstens voor een valk hield , hij zou weigeren mede te doen.
De waan alleen dat men voor herder bestemd is , doet berusten
in het schaap-zijn.
Vandaar in de wetenschap , in de kunst , in de letteren,
zoovele vrijwillige en zelfs blijmoedige kudden. De natuur , die
zelve den mensch gevormd heeft en het gedichtsel zijns harten
kent , slaat hem met eene soort van weldadige blindheid. Zij
doet hem aan zijne roeping , zijne uitverkiezing, zijne oorspronkelijkheid, zijne onsterfelijkheid gelooven. Bestond dit zelfbedrog niet , er zouden zich geen talenten vormen; en ik zeide
reeds dat een groot aantal van dezen volstrekt onmisbaar is
als humus , of teelaarde, voor het genie.
Toegepast op zulk een beperkt gebied als de nederlandschindische novelle, klinkt deze theorie als eene satire. Zij is
dit echter in geenen deele. Eene onverschillige wereld verbeeldt zich dat de talenten gemist kunnen worden. Zij heeft
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aan het genie genoeg , zegt zij , en vindt geen smaak in
het overige , welks ontstaan zij aan ijdelheid, aan ongedurigheid , aan het krieuwelen eener litterarische huidziekte toeschrijft. „Quel besoin si pressant avez-vous de rimer?" vroeg
zij twee eeuwen geleden , toen er meer in verzen dan in proza
geschreven werd. „Et qui diantre vous pousse á vous faire
imprimer?" bijt zij in alle eeuwen , met de woorden van
Alceste , Oronte toe.
Doch de schrijfjeukte, welke de wereld veroordeelt en niet
begrijpt , is niet a ll een eene natuurwet , maar ook , gelijk alles
in de natuur, achtenswaardig. Wie de letteren om haar zelf,
en niet louter als tijdverdrijf liefheeft, zou niet willen dat er
één nederlandsch-indische novelle minder geschreven werd. Elk
dier auteurs heeft iets eigenaardigs , waardoor hij aantrekt.
Aller omgang loont de moeite der kennismaking.
Het bijzondere in den heer \Talette is dat zijn humor eene
wetenschappelijke methode volgt , en hij deze ook door anderen
gevolgd wil zien. Zij mogen geen steenen werpen in zijn tuin;
ook niet al geschiedt dit zonder erg door zachte vrouwehanden !
Hij wordt wrevelig , wanneer hij aan de fransche of zwitsersche
jonge dame denkt , die een jaar of drie , vier geleden , onder
den naam van Maria Bogor, een „roman javanais" durfde uitgeven , Kousouma geheeten.
Maria Bogor kon hem niet ongeduldiger maken, al ware zij ,
in plaats van eene niemand leed doende fantasie-romancière,
eene oorlogzuchtige geëmancipeerde, te paard op den bezemsteel
der maatschappelijke hervorming. Zijne antipathie doet hem te
haren aanzien zoowel de regtvaardigheid als de beleefdheid uit
het oog verliezen. Hoewel zijn eigen boek wemelt van drukfouten , kan hij de arme hare averegtsche spelling en vertaling
van een javaanschen eigennaam en titel niet vergeven. Hij
stelt haar den eisch , zich minder onbedreven te toonera in de
indische land- , taal- en volkenkunde. Hij 'glimlacht om hare
indische heeren en hare indische dames , hare javaansche mannen en hare javaansche vrouwen ; om geheel haar personeel
en geheel haar dekoratief. Het is als bestond er geen publiek
hetwelk zulke aanmerkingen slechts aan den onderlingen naijver
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van mededingers toeschrijft ; geen onzijdige wereld voor welke
het er niet op aankomt welk stelsel een novellist toegedaan is , maar alleen of zijn boek hetzij bekoort, hetzij
mishaagt.
Werkelijk behoort Kousouma , zoo men eene zwakke navolging in één adem met klassieke modellen noemen mag , tot
dezelfde orde van tropische verhalen als .Mala of Paul et
Virginie. Daarin heeft Maria Bogor's tegenvoeter gelijk. Men
kan de onderstelling bijna niet van zich afzetten dat de schrijfster, toen zij als onderwijzeres in het gezin van een gouverneurgeneraal Java leerde kennen, eene stille genegenheid voor iemand
in hare omgeving opgevat , deze persoon haar miskend of verkeerd begrepen, en zij daarna beproefd heeft , eene zelfopgedane
droevige gemoedservaring te kleeden in javaansch kostuum.
Hare verte lling althans , die aanvangt als een leesboekje voor
de kinderkamer, eindigt met tooneelen van hartstogtelijken
minnenijd.
Dit is zeker de stemming niet , waarin indische taal- , landen volkenkundige novellen willen zamengesteld worden. Men
verliest op die wijze ligt • uit het oog, dat , al zijn sommige
menschelijke hartstogten onder alle hemelstreken dezelfde , zij
zich nogtans verschillend plegen te uiten, en het niet natuurlijk
is een kind uit de Bataviasche of Buitenzorgsche kampongs evenzoo over de liefde te laten spreken, als eene beschaafde europesche jonge vrouw doen zou , die zich gemeenzaam had gemaakt met het woordenboek van Bernardin de Saint-Pierre of
Chateaubriand.
Volhardt men niettemin in het eenmaal opgevat voornemen,
dan zal men eene indische wereld schilderen die , voorzoover
zij uit Europeanen bestaat , den engen kring der hof houding
van een indisch landvoogd niet overschrijdt , en , voor zoover
zij uit Javanen of Maleiers is zamengesteld, slechts europesche
gevoelens weerspiegelt. Allen volgden wij somtijds met welgevallen de beschrijving van een oostersch natuurtooneel. Allen
hebben wij er wel eens van gehoord, op welke wijze in
het Oosten eene verlaten en jaloersche minnares zich op
haren verleider wreekt. Verder dan te herinneren aan dit
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algemeene , met wat meer of wat minder lokale kleur , kan in
deze rigting een auteur het niet brengen.
Volgt daaruit echter dat het genre niet deugt ? Over Paul
et Virginia spreek ik niet. Met één uitzondering worden alle
hoofdrollen in deze indische idylle door Europeanen vervuld.
Alleen het landschap is oostersch. De auteur schreef met het
doel , een ideaal van kinderlijke onschuld en vrouwelijke zedigheid te schetsen. Daar hij op de wijze van Rousseau de europesche zamenleving voor bedorven hield , maakte hij van zijn
kleinen held en zijne kleine heldin zoogenaamde natuurkinderen.
Op andere europesche auteurs van dien tijd had hij alleen dit
voor , dat hij eene reeks van jaren in Indie had vertoefd; de
aanblik der indische natuur hem levendig voor den geest was
blijven staan , en hij het kader zijner vertelling om zoo te
zeggen slechts voor het grijpen had.
Doch komen er in Atala , al geeft het verhaal slechts te
zeer vat aan dezelfde soort van kritiek als Kousouraa, niet
sommige onvergankelijke schoone bladzijden voor ? Hoe ongeloofelijk het ons thans schijne , Atala heeft weleer eene rilling
doen gaan door eene geheele zamenleving. De heldin is in
de kunst een type geworden , nadat zij in de litteratuur had
uitgediend. . Zulke resultaten worden niet verkregen , tenzij een
genre, hoe kunstmatig overigens , een gezonde kern hebbe.
Naar zulk een voorbeeld zich te regelen , zal in zichzelf nooit
afkeuring verdienen.
Of hoe zoudt yij het aanleggen , om de gemoedsaandoeningen
van een volk te schilderen , hetwelk geen eigen wetenschap ,
geen eigen letteren , geen eigen kunst , of misschien alleen in
de muziek een eigen tolk van zijn inwendig leven bezit ? Zal
dit niet altijd bij benadering moeten geschieden ? Door overzetten uit den eenen sleutel in den anderen? In één woord,
door gissen of toedichten ?
Ik zou Kousouma niet genoemd hebben, had niet de heer
Valette zelf, in tegenstelling met zijn eigen genre, het voorbeeld aan de hand gedaan. Laat ons zien , wat er van de
indische wereld bij hem terechtkomt , en of zijne methode,
vergelijkenderwijs , de voorkeur verdient.
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Zijn resident Koker is de ideale indische hoofdambtenaar
der buitenbezittingen. „Hij is wat ruw, wat eigenzinnig en
wat ijdel uitgevallen; maar geen braver mensch en geen
eerlijker dienaar van zijn land dan Dirk Koker." Nu goed.
Maar hoe denkt en spreekt Koker over de inlandsche vrouwen?
Anders dan als hulpmiddelen om de taal te leeren, bestaan
zij niet voor hem. Als ware zij eene tabél of een staatje geweest , vastgehecht aan een voor het gouvernement bestemd
rapport , noemt Koker zijne voormalige inlandsche huishoudster zijne bijlage. „De taal," is zijn gevoelen, „kan men
hier alleen van de vrouwen uit het land behoorlijk leeren,
niet van de mannen. Daarom ben ik er in beginsel , ja mijnheer in beginsel , zeer voor dat de kontrolenrs in de eerste
jaren een inlandsche huishoudster nemen. Zoon mensch is den
ganschen dag om en bij je ; andere conversatie heb je niet. Ik
spreek uit ondervinding ; ik heb het 66k gedaan vóór mijn
trouwen , en ik heb er mij zeer goed bij bevonden, zeer goed
als ambtenaar meen ik natuurlijk , voor mijn vak. Zwarte
kinderen ? Gekheid. Ik heb mijn bijlaag altijd deze les voorgehouden , dat — Bij dit gedeelte ,zijner beschouwingen gekomen , plag± Koker met een breeder' lach om den mond een
platte maar een goede ten beste te geven , die in de residentie
vermaard is geworden."
De kontroleur of adsistent-resident Dalhuys in de Padangsche
Bovenlanden heeft , in het huwlijk met eene hollandsche
vriendin zijner jeugd , bittere ondervindingen opgedaan , en
leeft thans, uit baloorigheid , met eene jonge en schoone
Niassche vrouw. „Hoe," vraagt hij aan een vriend, die op
de doorreis naar eene andere , nabijgelegen standplaats hem
komt bezoeken, „hoe keur je mijn Dulcinea ? Een knappe
meid , niet waar ? Zij is nog maar kort bij me. Vier weken
geleden heb ik haar voorgangster , die het met mijn staljongen
hield, de deur uitgetrapt."
De Javaan Pa Simin is 's nachts de woning van een
gehaat dorpshoofd binnengedrongen dien hij van kant wil
maken. Maar de man is afwezig : „Nu de loerah uit was,
kon Pa Simin veilig stelen ; geheel voor niets wilde hij den
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gang toch niet gedaan hebben. Reeds had hij in het donker
een paar sarongs ingerekend en wilde hij beproeven een kist,
die in het middenvertrek stond , open te breken , toen de oude
moeder van den loerah, die eenige schreden verder sliep , maar
als alle oude vrouwen, slechts met één oog en een waakzaam
oor , eensklaps een vervaarlijk hulpgeschreeuw aanhief. Een
oogenblik dacht Pa Simin er aan om het wijf de hersens in te
slaan , maar in het volgende bezon hij zich en stoof , met de
gestolen sarongs in de eene en zijn ontbloot kapmes in de andere hand , naar buiten."
Ik behoef noch te verzekeren dat de auteur uit overtuiging
dus schrijft, noch deze aanhalingen te vermenigvuldigen. Elk
lezer stemt toe dat zoo dergelijke trekken waarde hebben voor
de indische taal-, land- en volkenkunde , de kunst daarentegen
er niets mede aanvangen kan. Evenmin als met het javaansche
jongetje (uit de reeds genoemde lotgevallen van Pa Simin) dat
een ongehoorzamen witten karbouw toeroept : „ gom mee , hond ,
stijve krompoot ! Ik wou , dat de kop van je moer opensprong,
smerige, witte pens !" De litteratuur , welke zulke indische
schetsen geeft, beweegt zich in eene wetenschappelijke misschien , maar zeker niet in eene litterarische rigting. Zij zal
nooit onsterfelijk worden , als Atala.
Niet veel bruikbaarder voor het doel is het europeesch element der indische wereld , door den heer Valette geschilderd.
Wij maken de kennis eener bataviasche jonge dame met zoo
weinig hart, dat , wanneer men in de societeit haar komt verhalen dat een harer aanbidders op Atjeh gesneuveld is, hij geen
andere grafrede bekomt (zij is intusschen reeds de bruid van
een kameraad) dan het geestelooze : „Zeer zeker herinner ik
mij mijnheer Reys ; een lange blonde. Ik heb dikwijls met
hem gedanst. Och ! waart u er bij toen hij stierf?"
Een jonge mijn-ingenieur , ons voorgesteld als door en door
een gentleman , vraagt moedwillig overplaatsing ten einde eene
met den handschoen gehuwde jonge vrouw , die tegelijk met
hem de reis naar Indie deed , op de plaats zelve en met voorbedachten rade tot overspel te gaan verleiden.
De kofpijplanter Daalderman is een merkwaardig voorbeeld
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van geestkracht en goedheid , maar de auteur wil (verklare die
tegenstrijdigheid wie kan) dat wij Daalderman voor een prozamensch zullen houden ; voor iemand wien het ,,aan gevoel voor
natuurschoon en voor de poëzie der werkelijkheid ontbreekt."
Zoo Daalderman het proza vertegenwoordigt , mag men vragen , wie in Indie doen het dan de poëzie ? De pas aangekomenen , de baren, die brieven naar Holland schrijven over
tweederlei soort van indische rijsttafel ? De oudgasten , als
resident Koker ? De jonge tweede luitenants , de slagtoffers
der kalverliefde ? De handelswereld , van welke gezegd wordt
dat zij den naam heeft „na drie faillieten binnen te zijn ?"
Wij zouden het moeten gelooven , zoo wij niet wisten slechts
met een valsche litterarische theorie te doen te hebben , die fotografie , exakte wetenschap , met kunst verwart.
Schijnbaar tegen een bepaald boek en een bepaald schrijver
gerigt , hebben deze aanmerkingen, in de pen gegeven door
goede verwachting en persoonlijke genegenheid , veeleer eene
algemeens dan eene bijzondere strekking. Aan den anderen
kant betreft het verschil niet slechts eene kwestie van rigting,
maar ook eene van praktijk.
Om hun doel te bereiken , zullen de heer Valette en de
zijnen zich meer inspanning moeten getroosten , dan zij tot
hiertoe deden. Zich eene veer op den hoed te steken ; van
eene school te heeten ; te zeggen dat men van eene andere
school niet is; is nog geen schrijver te zijn. Vooral het laatste
is eene louter negatieve kracht.
Een boek als Baren en Oudgasten behoorde óf het werk te
zijn van een jong vernuft , zoo buitengewoon dat de lezer,
medegesleept door het geniale, aan niets bespeurde met eerstelingen te doen te hebben ; bf en bij voorkeur , de langzaam
gerijpte vrucht van een half menscheleven , gewijd aan studie,
opmerken, en stijl. Alleen zulke indische schetsen kunnen
als een getrouwen spiegel der indische wereld aangenomen
worden.
1881.
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Twee vermaarde fransche auteurs van de wereld, Edmond
About en Ludovic Halévy , hebben , met tusschenpoozen en
onafhankelijk van elkander , ieder eene poging aangewend feitelijk tegen het veldwinnend naturalisme te reageren. De een
schreef te dien einde zijn Roman dun brave homme , de andere
zijn Abbe' Constantin.
Ik noem deze novellisten auteurs van de wereld , omdat
dit de beteekenis hunner daad bepaalt. Wanneer mannen der
wetenschap of der kritiek tegen Zola en de zijnen in het
strijdperk treden , dan vervullen zij slechts hunne roeping.
Niemand verwacht dat de Académie des Sciences Morales
Nana voorspreken zal. Een ieder vindt het natuurlijk dat
de bekrooningskommissie der Académie Française l' Assommoir
afwijst.
Een derde auteur van de wereld , de zich noemende Henry
Rabusson , schrijver van den roman Dans le monde , is zeer
onlangs de partij der heeren Halévy en About komen versterken ; en ik ben slechts een echo van het algemeen gevoelen
der Parijzenaren , wanneer ik zijn geschrift het merkwaardigste
der drie noem.
Henry Rabusson wordt gezegd een jong officier bij het leger
te zijn. De Revue des Deux Mondes zou niet ondanks zijne
jeugd hare kolommen voor hem opengesteld hebben , zoo hij
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niet , behalve een buitengewoon natuurlij k talent , goede orleanistische relatien bezat. Dans le monde is zijn litterarische
eersteling , voor zoo ver men weet. Tot dit weinige bepaalt
zich hetgeen vooralsnog omtrent den persoon des schrijvers verhaald of gegist werd.
Indien er onder mijne lezers gevonden worden die in de Deux
Mondes Rabusson's roman aangetroffen en gevolgd hebben , dan
zullen zij zich verwonderen dat men in Frankrijk dit verhaal
als een korrektief van het naturalisme beschouwt. Ook mij
zijn geabonneerden van het tijdschrift bekend , die met aan verontwaardiging grenzende bevreemding de redaktie eene plaats
hebben zien verleenen aan deze losse geschiedenis.
Niettemin is het een feit dat de schrijver op meer dan één
plaats Zola regtstreeks aanvalt , en het publiek daarin ioo veel
smaak vindt dat , ondanks het uitgebreid debiet der Rez u e,
waardoor de roman schijnen kon zijne eerste frischheid verloren te hebben , binnen weinige dagen negen of tien oplagen
verkocht ziin.
Ik behoef niet nogmaals te herinneren dat men van de
fransche zamenleving in het algemeen zich eene fantastische
voorstelling vormt , wanneer men meent dat de door Rabusson
geschilderde zeden de fransche zeden zijn. Zelfs niet in groote
steden van den tweeden rang , als Bordeaux of Marseille ,
zou eene geschiedenis kunnen voorvallen als die van den
jongen markies De Trémont en zijne jonge hertogin-weduwe
d'Altenay. De tallooze eigenlijk gezegde provinciesteden niet
eens medegerekend. Overal buiten Parijs wordt in Frankrijk
op het leven der bijzondere personen streng toezigt gehouden. Nergens elders kan een jong mensch van de wereld nog
zoo weinig aan den weg timmeren , of hij staat als een losbol
bekend ; eene gehuwde vrouw nog zoo weinig van zich doen
spreken , of zij is une femme perdue. Omtrent de jonge meisjes
verstaat zich dit van zelf. Zij zijn de ingetogenste en zedigste
kleine wezens van den aardbodem. Hetgeen door haar en
hare moeders les maniéres an(laises genoemd wordt (zéó ver
strekt hare preutschheid zich uit) gaat voor- het maximum
der vrijpostigheid door en nadert de onzedelijkheid. Eene
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jeugdige Française die zonder achtbaar geleide zich op de openbare straat vertoont , wordt voor een meisje zonder opvoeding
gehouden ; dan wel voor eene eigenwillige oude vrijster in petto,
vastbesloten nimmer een huwlijk aan te gaan.
Wat betreft of het een voordeel is dat Parijs op den algemeenen regel eene uitzondering maakt , -- voor de litteratuur
ongetwijfeld. Eene letterkunde behoeft niet alleen talentvolle
schrijvers , maar ook onbeperkte vrijheid ; en de andere groote
steden van Europa zijn , wat dit laatste betreft , eigenlijk
provinciesteden. Het is nuttig en eene uitkomst dat onder de
europesche wereldsteden er althans één gevonden worde waar,
in de litteratuur, het schrikbewind der maatschappelijke huichelarij zich grenzen gesteld zie. Op elke duizend fransche bellettristen is er misschien niet meer dan één die een nieuwen vorm
schept of eene nieuwe ader ontgint ; maar overal elders zou , tot
schade der letteren , die éénling verstikt worden , terwijl hij te
Parijs en dáár alleen tot zijn regt komt.
De Revue des Deux-Mondes handelt in het algemeen belang
wanneer zij een verhaal opneemt dat overigens uit het oogpunt
der zedigheid niet veel stichtelijker is dan eene vertelling van
Lafontaine of van Boccaccio. Misschien verliest , Iisschien wint
zij op die wijze abonnés : om het even. Zal het de algemeene beschaving welgaan , dan moet in zulk een tijdschrift
een onmiskenbaar talent gelegenheid vinden zich te openbaren.
Men is geen revue van twee werelddeelen , wanneer men
mededoet aan het onderdrukken der uitingen van den geest.
In genoeg andere landen (waar de fransche romans voor het
overige , meestal als verboden vrucht en met schandelijke bijoogmerken , in grooten getale verslonden worden) , in genoeg
andere landen van Europa bestaat eene onzigtbare zedenpolitie
wier tartufferie de goede litteratuur verhindert tot wasdom
te komen en de slechtere nog slechter maakt. Frankrijk ten
minste behoort te dien aanzien in de dienst der waarheid te
blijven staan.
Doch ik dwaal van mijn onderwerp af. Mijne bedoeling was
te wijzen op het boek van een eerstbeginnende die met geestdrift tegen het naturalisme opkomt ; en ik schrijf een pleidooi
L. F. XXV
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waaruit de lezer moet afleiden dat die nieuwling zelf een erge
naturalist is.
Waarop wilde ik komen? Hierop , geloof ik, dat de fout
van het . naturalisme niet is het naturalisme te zijn , maar aan
dogmatiek te doen en distinktie te kort te komen.
Met welk regt komen in naam der braafheid schrijvers als
Halévy en About tegen Zola in verzet ? Dit kan niemand
begrijpen. Wanneer men , zelf jong zijnde , geschreven heeft
Les manages de Paris , geschreven heeft Madelon, geschreven
heeft Le nez d'un notaire en Le cas de monsieur Guerin ; wanneer men vijf werelddeelen heeft doen schaterlagchen om eene
parodie als La belle Helène; dan is men tegenover Zola zonder
gezag. . De ware overwinning op Zola is , toen Zola nog een
knaap was , La Grèce Contemporaine en Tolla geschreven te
hebben ; toen Zola een man en regt vermaard geworden was,
te zijn opgetreden met Monsieur et Madame Cardinal. Dit
is eene soort van litteratuur die altijd jong zal blijven,
altijd fransch , en tegen welke de poorten van het naturalisme nimmer iets wezenlijks vermogen zullen. In L'abbe Constantin daarentegen en in Le roman d'un brave homme kan
ik niets dan paskwillen zien , even magteloos als talentvol.
Hetzij men in den trant van About ' en Halévy de dogmatiek
met zoethoutwater begiete, of op Zola's wijze kamerpotten
over haar uitstorte , het blijft dogmatiek en vreemd aan
de kunst.
Beter gewapend , vind ik , komt Henry Rabusson te voorschijn , die tegen Zola's bekomzamen wetenschappelijken en
wijsgeerigen ernst zijn gevleugeld scepticisme , tegen Zola's
stelselmatige onzindelijkheid zijne keurigheid overstelt , en ,
waar de ander slechts paardebloemen te plukken vindt , zich
eene gardenia in het knoopsgat steekt. Het is dezelfde opregtheid , dezelfde waarheid , hier en ginds dezelfde naar het
leven geteekende verdorvenheid ; bevestiging van het eeuwenheugend kerkelijk leerstuk dat de mensch van nature een
smeerpoets en , vrouw of man , de deugd in de meeste gevallen
hem tegen de borst is. Doch dit alles wordt u voorgesteld
als eene van zelf sprekende zaak , op den toon eener goed-
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hartige en verschoonende belangstelling in de arme menschelijke
natuur, niet zonder een heimelijk welgevallen in het bekoorlijke
van sommige vormen des kwaads , en met aanwending van een
vluggen , frisschen , opgewekten stijl.
Wat er van de lagere klassen der fransche zamenleving
worden moet indien Zola , wat van de hoogere en hoogste
indien Rabusson gelijk heeft , die zwaartillende vraag kunnen
wij laten rusten. Ik zeide reeds dat de fransche roman slechts
Sommige plaatselijke parijsche buitensporigheden schildert , en
hij al zijne waarde ontleent aan de gelegenheid welke zulk eene
wereldstad aanbiedt het buitensporige te betrappen in zijn
kunstmatigen natuurstaat.
Kunstmatige natuurstaat is eene tegenstrijdige uitdrukking,
maar die mij toeschijnt het verschijnsel waarover ik spreek
tamelijk naauwkeurig te beschrijven. Stel voor de hoofdstad
van Frankrijk de hoofdstad van Duitschland of Engeland in
de plaats , en terstond is de bekoring verbroken. Er blijft
niets dan de natuurstaat over, die alom dezelfde is en alom
walgen doet.
Neem er de proef van, en geef .Dans le monde ter lezing
aan eene beschaafde hollandsche vrouw van middelbaren leeftijd. Houd u goed, wanneer zij wegens uwe onbeschaamdheid
u eene scène maakt. Luister met aandacht naar hare bezwaren.
Het zal u blijken dat zij het aanstootelijk verhaal van A. tot
Z. uitgelezen , en alleen de wel wat te deugdzame ontknooping
haar teleurgesteld heeft.
December 1882.
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I
Toen de gereformeerde kerkeraad van Batavia in 1574 bij
de provinciale synode van Noord-Holland klaagde over het
onvoldoend inkomen der predikanten op Java , op Ambon , op
Ceylon , overal , toen antwoordde de synode in het moederland :
„dat de meening alsof de armoede der predikanten in Iadle
strekken zou ten nadeele van den heiligen dienst en de voortplanting van het Evangelie , wordt gelogenstraft door het voorbeeld van den Zaligmaker en de Apostelen , wier dienst , hoe
veracht en armoedig naar de wereld , echter zeer gezegend en
voorspoedig was geweest ;
„dat het de predikanten in Indie niet voegde, bezorgd te zijn
voor den dag van morgen , die voor het zijne zorgen zou ; en
„dat hunne bewering dat de gewichtigste diensten het meest
behoorden beloond te worden , niet kon worden toegepast op
de dienaren van het Koningrijk van Christus, naardien hun
loon voor getrouwe diensten , door 's Heeren genade , naar zijne
toezegging , groot zou zijn in de hemelen."
Dit is één der vele sprekende kleine trekken uit het omvangrijk werk dat door den heer Van Troostenburg de Bruyn,
laatstelijk predikant te Batavia , aan de oude geschiedenis der
hervormde kerk in Indie gewijd is 1.
1 De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indie , onder de Oost-Indische
Compagnie (1602-1795) Arnhem, 1884.
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Wij glimlagchen onwillekeurig om dat antwoord der NoordHollandsche synode. In stilte juichen wij het toe. Zoo kregen,
denken wij , de predikanten te Batavia en elders in den Archipel, die iederen Zondag aan hun medemenschen de nietigheid
van het ondermaansche en de hooge waarde der toekomende
zaligheid verkondigden , zoo kregen zij hunne trekken thuis.
Het was hun verdiende loon , zelf aldus op hunne beurt naar
het J e n s e i t s verwezen te worden.
Aan den anderen kant beklagen wij deze brave mannen , dat
zij in het moederland zoo weinig troost vonden. De leden der
Noord-Hollandsche synode hadden behooren te weten dat de
sobere indische predikants-traktementen niet in verhouding stonden tot de kostbare indische levenswijze. De indische predikanten waren niet aangesteld om zendelingen in de woestijn
te zijn , zich voedend met sprinkhanen en wilden honig. Zij
behoorden het leven van ordelijke huisvaders en welonderwezen
kamergeleerden te leiden; geen schulden te maken; aan hunne
kinderen eene goede opvoeding te geven ; gastvrijheid uit te
oefenen ; handreiking te doen aan de armen; den schijn van
berooidheid en gierigheid te mijden.
Het is eene verdienste van het werk van den heer De Bruyn,
en een onderpand van zijne historische waarde, dat men bij hem
onder allerlei vormen telkens deze zelfde tegenstrijdigheid terugvindt ; hetzelfde botsen van werkelijkheid en ideaal. De stelling der hervormde kerk in het Indie van weleer was valsch.
Van die scheve verhouding moesten de predikanten den weerstuit ondervinden. Het kon niet anders.
Tot lof der Oost-Indische Compagnie moet gezegd worden dat
in hare oudste oktrooijen , in de oudste instruktien harer opperlandvoogden , van het verspreiden der gereformeerde godsdienst
met geen woord gewaagd wordt. Eerst later, toen de Compagnie schoone winsten was gaan afwerpen , is in Nederland de
overtuiging ontwaakt dat men , in ruil voor hunne producten
ten behoeve der europesche markt , aan de volken van Azie het
Evangelie behoorde te brengen.
Welk eene herschenschim ! De indische landen , over welke
de Compagnie heerschappij voerde , werden bewoond door
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mohammedanen , door heidenen, de eenen monotheïsten , de
anderen polytheïsten ; en van dezen hadden sommigen gemeend
zich verdienstelijk te maken toen zij door de Portugezen , die
de Hollanders voorgeweest waren , zich tot het katholicisme
hadden laten bekeeren.
Voor zoo ver die volken het christendom begrijpen konden,
was het reeds door hen aangenomen. En nu kwam , met de
nieuwe veroveraars , ook een nieuw christendom opdagen ;
zeer tot verbijstering van den inlander. De Portugezen , beweerden de Hollanders , waren domme roomschen , afgodedienaars ; en er bestond geen andere ware christelijke religie
dan de religie van Kalvyn , vervat in de boeken van het
Oude en het Nieuwe Testament en in den Heidelbergschen
Katechismus.
De schier bovenmenschelijke taak der gereformeerde predikanten , uit Nederland naar Indie gezonden , was : deze europesche theologie voor de aziatische breinen pasklaar te maken.
Op Ceylon , op Formosa , in de Molukken , werden duizenden
en tienduizenden door hen tot het kalvinisme bekeerd. Doch
men behoeft niet te vragen hoe het met die wedergeboorte
geschapen stond. Ondanks de loffelijkste pogingen tot vertalen
van katechismus en bijbel in het tamiel , het formosaansch,
het maleisch , bleef het aangenomen christendom een naamchristendom en de hervormde kerk eene legale fiktie in den
Archipel.
Gemeenten van Europeanen konden zich in Indie bijna niet
vormen. Het europeesch publiek was niet talrijk genoeg, en
niet genoeg onvermengd gereformeerd. De indo-europesche zamenleving telde te weinig schakeringen. Bijna geen europesche
vrouwen van rang of beschaving. Slechts twee of drie klassen
van mannen,. Niets daii ambtenaren , niets dan militairen , dan
schippers , dan matrozen. Eene gestadig van hier naar elders
verhuizende maatschappij. Dit laatste in overeenstemming met
de lotgevallen der predikanten zelf, die insgelijks van het eene
naar het andere einde van den Archipel onophoudelijk verplaatst werden.
Voeg daar , in den boezem der europesche zamenleving,
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het onvaderlandsche der indische zeden bij : de veelvuldige
wilde huwlijken, het groot aantal onechte kinderen. Niets
wat zoozeer indruischte tegen de kalvinistische tucht , door
de predikanten vertegenwoordigd en vruchteloos gehandhaafd.
Telkens als de bedienaren der godsdienst iets beproefden in
te voeren wat naar zelfstandig kerkelijk leven zweemde ,
stuitten hunne pogingen op den onwil eener overheid die niet
gedogen kon dat hare dienaren , alleen op grond van hun
bijzonderen levenswandel , door den kerkeraad onbekwaam verklaard werden.
In September 1730 zou een der achtenswaardigste predikanten welke in' de dagen der Oost-Indische Compagnie Batavia ooit gehad heeft, — Wilhelmus Hogerwaart, — na ruim
volbragten diensttijd de terugreis naar Nederland aannemen.
Hij hield eene afscheidsrede, en voegde daarin de bataviasche
gemeente zijner dagen , onder meer de volgende liefelijkheden toe :
„Twijfelt men er aan of al Uwe vaste leeraren zouden,
indien zij konden , hetzelfde spoor als ik opslaan ; daar zij
nu , de een om zijn klimmende jaren , een ander om zijn vrouw
en kinderen , een derde om andere redenen , dit voornemen
staken , en , in deze holle dolle zee van India , met het kerkscheepken blijven slingeren en dobberen? De goddelijke voorzienigheid vergunt het mij , dat ik, een einde mijnes dienst
make , en onder Jehova's gehengen _weder stevene naar dat
lieve vrije vrije vrije Vaderland , daar men met ruste en vergeiioeging zijn leven kan doorbrengen; daar het gemoed aan
geen ketting ligt ; daar men niet door pluimstrijken de Heilige
waarheid behoeft te verbloemen en te kort te doen ; dat
Vaderland hetwelk zeer verre overtreft een land waar de liefde
is als die van een zomervogel , verdwijnend en ons begevend
zoo ras de warmte ophoudt , en waar den deugdzame wel mag
toegeroepen worden gelijk er bij een profeet staat : „Ga weg,
en vlied in het land van Juda !"
Ziedaar een predikant met weinig geweten , zal men zeggen , en die getoond zou hebben een levendiger gevoel zijner
roeping te bezitten , zoo hij , in plaats van heen te gaan ,
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zich aan de bekeering van zoovele zondaars was blijven
wijden.
Tevens een man die van de genoegens , verbonden aan het
leven in Nederland, zich een overspannen denkbeeld vormde.
Doch dat er uit Hogerwaart's onhartelijke taal een opregt
beu-zijn spreekt , wie zal het ontkennen ? Wij behooren mede
te gevoelen met den apostel die gedurende eene reeks van jaren
te vergeefs beproefd had rotsen te ploegen, en wij gelooven
dat hij de waarheid zegt wanneer hij beweert slechts distelen
geoogst te hebben.
De heer Troostenburg de Bruyn velt over de Oost-Indische
Compagnie een scherp veroordeelend vonnis. 'Hij maakt tot de
zijne de woorden van een ongenoemd schrijver onzer dagen,
die gezegd heeft : „Elke beschuldiging tegen den toestand der
christenen op Java is eene beschuldiging tegen de regering".
Aan het slot eener zeer donkere schildering van het christelijk
leven, in het Indie van weleer , lezen wij bij den heer De
Bruyn : „De grond van al de elende dier dagen moeten wij
zoeken in de onzedelijke politiek der Oost-Indische Compagnie."
Mij komt het voor dat het nuttiger zou geweest zijn te
wijzen op de ongeschiktheid van het christendom in het algemeen (eerre godsdienst kan uitnemende eigenschappen bezitten,
zonder voor alle hemelstreken de beste te zijn), en van de
hervormde kerk in. het bijzonder.
Welke verheffing voor het gemoed of den geest kon de
gereformeerde eeredienst de indo-europesche zamenleving aanbieden ? De hervorming bouwde in het Oosten leelijke kerken,
waar redenaars met weinig talent platgetreden waarheden verkondigden , en de gemeente een onwelluidend psalmgezang aanhief. De zamenleving was zoo klein dat de evangelieprediking,
zoodra zij het veld der zedelijke gisping betrad , aanstonds in
personaliteiten ontaardde.
Aan de volken van den Archipel kon het christendom niets
brengen wat zij , onder een of anderen vorm, niet sedert lang
bezaten. Daarbij was, in verhouding tot de millioenen wien
neen het Evangelie wilde verkondigen, het getal der predikanten
belagchelijk gering.
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Voor het overige heeft de heer Troostenburg de Bruyn een
boek geschreven dat naast de historische werken van I)e
Jonge Jr. en van Prof. Veth eene plaats in alle nederlandschindische bibliotheken verdient. Vele jaren heeft hij moeten
arbeiden om van overal bijeen te verzamelen hetgeen Hofstede's
indische kerkgeschiedenis , uit het laatste vierdedeel der vorige
eeuw, • moest aanvullen, verbeteren, en bezielen met een
nieuw leven.

II
De heer M. L. van Deventer schijnt eene tamelijke mistroostige wijsbegeerte der geschiedenis te verkondigen , wanneer hij
in een voorberigt den lezer met andere woorden toevoegt:
„Verbaas u niet over het vele erbarmelijke dat ik ga verhalen.
Het is nog maar de helft. Eerst over eenigen tijd zal ik u de
wederhelft kunnen voorzetten. De schuld ligt niet aan mij.
Ik vervolg en voltooi een boek dat Opkomst heet , en het eenige
logische besluit van opkomst is Val" 1.
Uit mijn studentetijd herinner ik mij een leidsche kookjufvrouw die, toen mijne kameraden en ik op zekeren dag
haar verweten sterke boter in onzen hutspot gedaan te hebben ,
ons zegevierend meende te wederleggen door den uitroep (voor
het overige de zuivere waarheid) : „Hoe is het mogelijk,
heeren ? ik heb er nog een ton vol van !"
De heer Van Deventer heeft mij niet gezocht , maar ik hem.
Geheel vrijwillig heb ik zijn boek mij aangeschaft. Indien
hij een ton vol onsmakelij k nieuws over den ondergang der
Oost-Indische Compagnie in petto heeft en zijne sterke boter
mij niet aanstaat , dan heeft hij het regt mij naar andere en
aptijtelijker gaarkeukens te verwijzen. Elk zijn meug.
Ook verdient zijne wijsbegeerte geen afkeuring in zichzelf.
Toont iemand mij een wereldrijk, zeggende : „Er staat geschreven dat deze grootheid eenmaal zal ondergaan ; dit is
1 Twaalfde en voorlaatste Deel van De Jonge Jr's Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indie, uitgegeven en bewerkt door M. L. van
Deventer. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1884.
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onvermijdelijk" , dan vind ik dat nit de geschiedenis een en
ander tot verdediging dier stelling kan aangevoerd worden.
Indien Karthago noch Rome eeuwig geduurd hebben , waarom
zou Engeland of Duitschland onsterfelijk zijn ?
Maar wat ik niet begrijp is, hoe dezelfde auteur die op de
bladzijde betuigt in deze pessimistische zienswijze te
deelen , met hetzelfde vertrouwen elders schrijven kan : • „Zou
Nederland weder oprijzen uit den val, dien zijn gelukkiger
engelsche mededinger hem in Azie bereid had , dan moest het
leeren , wat de oude Compagnie steeds verzuimd had, mede te
gaan met zijn tijd".
éé-ne

Dit optimisme druischt niet alleen tegen de theorie van
het noodlottig verband tusschen opkomst en val regtstreeks
in, het wordt ook wederlegd door de feiten welke de schrijver
boekstaaft.
De fout van den gouverneur-generaal Alting, van den
direkteur-generaal Siberg, van den kommissaris-generaal Nederburgh, van den resident Hogendorp , -- was dat deze mannen
en hunne bentgenooten niet wisten mede te gaan met den tijd?
Zou alles teregt gekomen zijn , indien zij die gaal bezeten
hadden?
In geenen deele. De heer Van Deventer verhaalt ons , op
grond van echte stukken , dat de gouverneur-generaal Alting
en de direkteur-generaal Sibberg, in plaats van de belangen
der Kolonie en der Compagnie voor te staan , openbare dieven
waren en zij op de schandelijkste wijze , door handhaven van
een stelsel van nepotisme , hunne wandaden poogden te bedekken. Hetgeen zij niet zelf stalen , lieten zij stelen door
hunne neven , hunne zwagers , of hunne kameraden.
Hij schildert ons den kommissaris-generaal Nederburgh als
een zwakhoofd en een ijdeltuit. In plaats van die twee trouwelooze dienaren der Compagnie en van den Staat te ontmaskeren
en te wederstaan , liet Nederburgh zich verleiden gemeene
zaak met hen te maken en , zoo niet hun heler te worden,
althans met hen zich te laten opnemen in een verderfelijk
driemanschap.
Bogendorp wordt , tijdens hij te Soerabaya gezagvoerder
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van den Oosthoek was, voorgesteld als eene smet der ambtenaarswereld ; iemand die de inlanrlsche bevolking dwong tegen
hooge prijzen zijne particuliere handelsartikelen te koopen , en
den kleinen man gewelddadig preste tot dienstnerven op zijne
partikuliere schepen.
Het medegaan of niet-medegaan met den tijd was voor
deze heeren een onverschillige zaak. De eenen waren patriotten , de anderen oranje-klanten ; de eenen dweepten met
Engeland, de anderen met de Republiek in Frankrijk. Allen
zouden medegegaan zijn met den Duivel in persoon , zoo maar
Minne eerzucht of hunne beurs daarbij hare rekening ge.
vonden had.
Loffelijke pogingen worden door den heer Van Deventer
aangewend om in den persoon van Alting's opvolger, den
gouverneur-generaal Van Overstraten , ons een minder onwaardig vertegenwoordiger der Nederlanders uit dien tijd te
doen aanschouwen. Dit onderwerp werd reeds eenige jaren
geleden door Mr. P. Mij er behandeld ; en al hetgeen deze
toen tot Van Overstraten's eer gezegd heeft , vinden wij door
den heer Van Deventer bevestigd.
Wat baat het echter ? Deze witte raaf en brave gouverneurgeneraal (niet zoo braaf, of hij was den knevelaar Hogendorp
„opregt genegen") was een behoudsman. Hij ging niet mede
met den tijd. Hij voerde geen andere hervormingen in, dan
zulke die met den tijdgeest niets te maken hadden.
Het medegaan met dezen , leert de geschiedenis , is in den
regel eene daad van zwakheid. Men is alleen sterk , .wanneer
men aan de spits van den tijdgeest staat , en men hem weet
aan te wenden als hef boom. In alle andere gevallen wordt er
meer doorzigt of meer veerkracht vereischt om hem te dwarsboomen of tegen hem in te werken , dan om hem te volgen.
Indien Java nog heden het eigendom van Nederland is,
dan komt dit niet doordat de Nederlanders in Indie allengs
hetzelfde nieuwerwetsch bestuur hebben ingevoerd als de Engelschen in Hindostan of op Ceylon , maar doordat wij de kosten
van het beheer der kolonie (140 á 150 millioen 's jaars)
uit een belastingstelsel vinden , hetwelk sedert meer dan lion-
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derd jaren door de staathuishoudkundigen van Engeland , van
Frankrijk , van Nederland ' zelf, veroordeeld is. Neem dit
middeneeuwsch belastingstelsel weg; verwijder deze daad van
niet-medegaan ; en binnen tien jaren zal de Maleische Archipel
hebben opgehouden eene bezitting van Nederland te zijn.
De dwaling van den heer Van Deventer is ... .
Neen , zoo mag men niet spreken. Door de mildheid die
hem, bij tachtig bladzijden tekst , weinig minder dan zeshonderd bladzijden onuitgegeven stukken deed voegen ; door de
vastheid en de gematigdheid van zijn oordeel bij het schiften;
door het aanvullen eener schadelijke leemte in de algemeene
kennis omtrent een weinig beoefend tijdvak onzer koloniale geschiedenis , heeft deze heer aanspraak verworven op den blijvenden dank van alle nederlandsche historici. Er is door hem
een uitmuntend werk geleverd.
Doch wat zal ik zeggen ? De nieuwere geschiedenis van
Nederland en zijne overzeesche bezittingen kan vooralsnog niet
geschreven worden. Er hebben te onzent geen omwentelingen
van beteekenis plaats gehad , staatkundig of maatschappelijk.
Wij zijn niet betrokken geweest in oorlogen waarmede in
Azie of in Europa het evenwigt der Staten gemoeid was.
Er zijd bij ons geen nieuwe instellingen ontstaan die geacht
kunnen worden voor andere volken een wetgevend karakter
te bezitten.
Alles gaat bij ons , sedert het aanbreken van den nieuweren tijd , een gelijkmatigen gang. Mits het hoofd van den
nederlandschen Staat een vorst uit het huis van Oranje
zij , komt het overige er niet veel op aan. De landvoogden
van Nederlandsch-Indie wisselen elk ander snel genoeg af ;
doch het ongewapend oog ziet geen onderscheid tusschen
het bestuur van den eenen gouverneur-generaal en het bestuur van den anderen. Men gevoelt aan alles dat wij
een tijdperk van berusting ingetreden zijn. Zelfs al begingen wij morgen een misslag, er zou niet veel kwaad bij
wezen. Wij zouden er niemand door benadeelen dan onze
eigen nationaliteit.
Vandaar dat onze geschiedschrijvers bij voorkeur den blik
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naar het verleden wenden '. Onze nieuwere geschiedenis trekt
hen niet aan , de koloniale zoomin als die van het moederland.
Zij volgen het voorbeeld van hen die zich aan de studie der
nederlandsche letteren wijden.
Er bestaat geen enkel boeijend geschrift over onze nieuwe
litteratuur in haar geheelen omvang ; en wij gevoelen bij
instinkt dat zulk een boek niet bestaan k a n , omdat ons
volk in de 19 de eeuw geen letterkundigen heeft voortgebragt
wier werken , door overvloed van nieuwe denkbeelden of oorspronkelijkheid van schoone vormen , de stof zouden kunnen
leveren. Al de beste beoefenaars onzer letteren zijn oudheidkundigen , werkmakend van onze midden-eeuwen of van onze
eeuw.
Maar de oudheid is niet onuitputtelijk ; en ligt verliezen
oudheidkundigen , die niettemin aan hare ontginning al hun
tijd en hunne krachten besteden, het oorspronkelijk doel uit
het oog. Zij gaan het als hunne levenstaak beschouwen oude
zaken aan het licht te brengen , niet omdat deze belangrijk
of eervol, maar enkel omdat zij oud zijn. Zij kunnen niet
scheiden , zelfs niet van eene uitgegraven mijn. Ook het afval
bezit voor hen zekere aantrekkingskracht. Zij worden vodde17 de

rapers der litteratuur.
Evenzoo ongeveer de heer Van Deventer , op een ander
gebied. Mijne verbeelding tooit hem onwillekeurig met de
afgedragen kleedingstukken van een bejaard man uit het volk.
Zijne jas en zijne broek zitten vol vlekken en scheuren, en
zijne gapende schoenen lagchen als een boer met kiespijn. Het
is avond, en ik bevind dat aan de voorzijde van zijn gedeukten
hoed een ontstoken lantarentje bevestigd is. Het bovenlijf
voorover , de oogen naar den grond , dwaalt hij in dat onaanzienlijk kostuum door de straten der groote stad. Telkens
als hij bij een hoekhuis een veelbelovenden hoop vaagsel aan-

Het eenige werk van beteekenis over de geschiedenis van Nederland
na 1830 is dat van De Bosch Kemper, vijf deelen, en de levendigste
bladzijden daarin zijn die welke op 'de leidsche oneenigheden over het Huiszittenhuis betrekking hebben, $ 396 vgg.
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treft, houdt hij een oogenblik stand. Hetzij zijn lip zich
minachtend krult , of eene blijde verwachting zijn oog doet
vonkelen , hij verrigt zijn werk. Men is vodderaper of men
is het niet ; er moet gekozen of gedeeld worden. Ik zie beweging komen in de mand op zijn rug; met zijn haakstok
zie ik hem woelen in den hoop. De stapel wordt omvergehaald; en zoo vaak de haak een lapje katoen of linnen ontmoet,
een kluifje met nog een weinig vel over het been , wipt eene
geoefende hand het armoedig voorwerp over den schouder in
de korf. Het nachtwerk is volbragt ; het schamel stuk brood
met eere verdiend.
Ongetwijfeld komt op deze wijze geschiedenis tot stand.
Iemand die uit koloniale archieven vijfenzestig oorspronkelijke
stukken uitgeeft ,. allen betrekking hebbend op één tijdvak
van slechts twintig jaren , i8 een geschiedvorscher. Maar zoo
onder de personen waarmede hij zich bezighoudt schier niemand onze aandacht verdient ? Zoo voor de eer hunner nagedachtenis het te wenschen ware geweest hen te laten rusten'?
Zoo de besten door de omstandigheden met magteloosheid geslagen waren?

III
Voorloopig kan men het werk van den heer Piepers enkel
uit een litterarisch oogpunt beoordeelen'. De schrijver stelt
zich voor te bewijzen dat de regterlijke magt in NederlandschIndie verongelijkt wordt door de administratieve. Om zijn
pleidooi te winnen , moet hij eene reeks feiten aanvoeren
waaruit blijken kan dat dit werkelijk geschiedt. Maar het
tweede gedeelte van zijn boek , wanrif die feiten eene voorname plaats moeten innemen , is nog niet verschenen : voor
zoover althans mijne wetenschap reikt. Wij staan voor een
onvoltooid betoog.
Ik ben echter niet van meening dat de lezers in uitgeI Macht tegen Recht. De vervolging der Justitie in Nederlandsch-Indie,
toegelicht door Mr. M. C. Piepers. Batavia, H. M. van Dorp en C°. , 1884.
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breiden kring daarbij veel verliezen. Het groote publiek stelt
in twistgedingen als het door den heer Piepers geopende geen
belang. Het beschouwt den schrijver als een gezworene die
uitspraak doet in zijne eigen zaak. Vous -tes or f vre, monsieur
Josse ! Gij zoudt van de administratieve magt in Indie minder
kwaad zeggen , indien gij niet zelf deel uitmaaktet van de
magistratuur. Er schijnt broodnijd in het spel.
En is dit niet inderdaad de taal van het gezond verstand ?
Sedert lang zou de heer Piepers de indische staatsdienst verlaten hebben , indien de indische Staat zoo verachtelijk was
als hij beweert. Hij zou onder zulk een gouvernement noch
advokaat-generaal willen zijn, noch eene andere openbare betrekking willen bekleeden , welke ook. Een wezenlijk ernstig
man , keurig van smaak , eet niet uit zulke ruiven.
Hoe goedhartig , aan den anderen kant , hoe lankmoedig
en bon prince is het nederlandsch-indisch gouvernement, dat
het , zonder bijten , zonder blaffen , zonder zelfs te dreigen
of de tanden te laten zien , door een zijner eigen ondergeschikten zich op die wijze den mantel laten uitvegen ! De heer
Piepers moge honderdmaal herhalen dat de toestand op Java
de toestand van Turkije en van Rusland is , hij vergist zich.
In plaats van hem naar een ander Siberie of een ander KleinAzie te bannen , laat de regering te Batavia hem rustig zijne
funktien waarnemen. Niemand legt hem eene stroobreedte in
den weg. Op zijn tijd zal hij direkteur van Justitie , prokureur-generaal , voorzitter der vereenigde Hoven worden. Hij
staat reeds op de voordragt voor ridder van den Nederlandschen
Leeuw.
Maar amusant i s hij bijwijlen ; en meer dan één satiriek
reisbeschrijver der toekomst , durf ik voorspellen , zal hem de
kunst afzien smakelijke anekdoten op te disschen omtrent het
leven der Nederlanders in den Archipel. Te dien aanzien is
hij een tweede Valentyn.
Wij zijn in het binnenland van Java, ter hoofdplaats eener
residentie, en het is zondagochtend. De resident zal , omstuwd
door zijne echtvriendin en door verschillende dochters, gehuwde
en ongehuwde, de openbare godsdienstoefening gaan bijwonen.
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Hij ' is protestant. Alle fatsoenlijke residenten in NederlandschIndie zijn protestant.
Er heeft eene konferentie plaats gehad tusschen hem en den
koster. Aan dezen is door hem daags te voren bevel gegeven
eene extra rij stoelen te plaatsen vooraan , in de onmiddellijke
nabijheid van den kansel, ten behoeve der dames van het
groote huis. De koster heeft aan die opdracht voldaan.
Daar nadert het uur der gewijde afzondering , en treedt' de
kerk binnen — de vrouw van den landraad-voorzitter. De
landraad-voorzitter en zijne vrouw zijn protestant , gelijk alle
fatsoenlijke landraad-voorzitters in Nederlandsch-Indie.
De dame bemerkt dat er 'in het heiligdom zich meer stoelen
bevinden dan gewoonlijk , en daar zij wat hardhoorig is , of
alleen omdat zij een hoog hartje niet zich omdraagt , neemt
zij plaats op de voorste rij. Trouwens , zij heeft er het rijk
alleen. De residentsvrouw en hare dochters moeten aan haar
toilet de laatste hand nog leggen.
Maar eindelijk verschijnen ook zij , begeleid door den -resident, en vinden één der voor haar bestemde zetels ingenomen
door de vermetele voorzittersvrouw.
Zij koken inwendig, en de resident kookt met haar mede.
Alleen uit eerbied voor God en zijn gebod houdt hij zich in.
De dag noch de plaats gedogen dat hij spreke. Maar bij de
eerste gelegenheid , in den loop der week , valt hij tegen den
landraad-voorzitter uit , en verwijt hem majesteitsschennis. Er
volgt eene warme woordewisseling. De resident dient zijn beklag te Batavia in. Eerlang wordt de landraad-voorzitter overgeplaatst. Magt tegen regt !
Van zulke trekken vloeit , voor iemand die tusschen de regels
weet te lezen , het boek van den heer Piepers over. Op hetzelfde oogenblik dat hij , schier trillend van verontwaardiging,
over de wandaden der ambtenaren en hoofdambtenaren bij het
binnenlandsch bestuur uitweidt , doet hij zijns ondanks u genoegelijk schudden in uw stoel.
„In mijne jeugd ," verhaalt hij , „heb ik nog wel eens
op de kermis een hollandsch straatpubliek zich om den zoogenaamden dans van een goed gemuilbanden en geketenden
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beer zien vrolijk maken. Maar ik betwijfel het zeer of die
zelfde lieden even hartelijk zouden hebben gelagchen, wanneer
zij eens in het bosch een ongemuilbanden en ongeketenden
beer waren tegengekomen , en dien ook op hunne nadering
zich op de achterpooten hadden zien oprigten en den kop heen
en weer bewegen! In Nederland hebben de nieuwste staatsinstellingen en zeden de vroegere aanmatigingen van sommige
standen zoo gemuilband en geketend , dat zij weinig gevaar
meer aanbieden , en men er veilig mede spotten kan als zich
soms daarvan nog het een of ander overblijfsel voordoet. Maar
in Indie nog niet. Daar loope g die groote gevaarlijke roofdieren nog los rond , en is hunne ontmoeting lang niet
om te lagchen. Daar eischt het algemeen belang dat men
maatregelen neme om ze uit te roeijen of onschadelijk te
maken."
De schrijver heeft , naar men ziet , door zijn langdurig verblijf in Indie en door al zijne aandacht te zeer aan één onderwerp te wijden , hetgeen voor het overige een gewoon koloniaal
verschijnsel is, bij het beoordeelen der menschen en der dingen
het gevoel van het betrekkelijke verloren. Zichzelf vergroot
hij onbewust en onwillekeurig, wanneer hij in drie motto's
op zijn titelblad Cicero , Luther , en Jan Pietersz Coen , als
zijne voorgangers noemt. Hij verkeert te goeder trouw in den
waan , een hoofdstuk der wereldgeschiedenis te schrijven. Evenzoo vergroot hij de ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur.
Gevaarlijke roofdieren worden bij hem deze mannen , tegen
wie hij in den grond der zaak geen andere grief weet aan
te voeren dan dat zij , in het algemeen belang en als mannen
van eer , zich gehouden achten zeker belastingstelsel te helpen
handhaven voor welks uitvinding zij niet verantwoordelijk zijn.
Zelfs van Multatuli maakt hij uit dien hoofde eene karikatuur. „Deze merkwaardige man en oud-assistent-resident ,"
zegt hij, „is in zijne denkbeelden op het gebied der staatkunde een type van den ambtenaar van het binnenlandsch
bestuur. Men leze zijn sentimentele Saïdjah-ophemeling van
den Javaan in den Max Havelaar; zijne antipathie tegen europesche partikuliere ondernemers in zijne brochure Over vrijen
L. F. xxv
14
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arbeid. Men lette op zijne geringe wetenschappelijke kennis,
overal bloot komende , en zijne driestheid om desniettemin
op elk gebied openlijk mede te spreken , over elk onderwerp
een oordeel te durven uitbrengen , de gevolgen van het jaren
l ang adviseren als besturend ambtenaar over alle mogelijke
onderwerpen zonder daarvan ooit iets gehoord te hebben ; van
het uitoefenen van regtsmagt , politie , en wat niet al , zonder
er het geringste verstand van te bezitten. Is het wonder
dat , wanneer men zoolang zijn uitgebroeide uilen steeds gewild ziet , men die eindelijk voor valken gaat houden ? Men
denke vooral aan Multatuli's averegtsche begrippen omtrent
staatsregt en vorstepligt ; hoe hij , den regtstaat in geenen
deele kunnende vatten, zich geen hoogeren vorm van bestuur
kan voorstellen dan het zoogenaamd vaderlijk despotisme, dat
namelijk wat steeds het streven is der indische hoofden van
bestuur ; en hoe hij de persoonlijke bemoeijenis van den vorst
met het bijzonder leven der burgers , gelijk die der koningin in

De Vorstenschool , eene vorstedeugd van den tegenwoordigen
tijd acht. Men merke zijne sterke neiging tot despotisme op,
onder anderen waar hij zichzelf aan eene werklieden-vereeniging
als dictator der Nederlandsche Commune aanbeveelt ; zijne
neiging tot willekeur , zich openbarende in voortdurenden strijd
tegen alle regt en wet , in heftigen haat tegen hare beoefenaars
en verdedigers , de juristen. En men vergete daarbij vooral
niet , dat overmoedige aanmatigende standpunt op te letten , door
hem altijd en overal ingenomen , wat steeds elke aanraking
met hem onmogelijk maakte , tenzij men genegen was hem
te naderen met de meeste onderdanigheid als den Hoog Verheven Meester , den Toewan Besar. In al die trekken ziet
men het typisch indisch hoofd van bestuur. Men bedenke
dan eens hoe bezwaarlijk de omgang (tenzij als onderworpene)
met zulke personen moet zijn in In die , wanneer zij nog
daarbij groote magt bezitten en niet de schitterende eigenschappen die bij een Multatuli nog zoo veel door de vingers
doen zien !"
Zoo spreken over elkander , nog bij hun leven , de staatkundige hervormers. De beste eeretitel van den heer Piepers is,
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dat zijn Magt tegen Regt eenigszins als een vervolg op Max
.Havelaar beschouwd kan worden. Een jonger geslacht zal het
nieuwe boek teregt eene zelfstandige tweede uitgaaf van het
oudere noemen. De schrijver denkt er anders over. Onvoldaan
dat Multatuli in Nederland reeds opgegeten was door Van
Vloten, kluift hij in Indie hem nog eens na ; niet bedenkend
dat ongetwijfeld de knaap reeds geboren is , die eerlang op
soortgelijke wijze te gast zal gaan aan hem zelf.
Doch laat ons eindigen met eene aanhaling die den schrijver
in alle opzigten tot eer verstrekt. Het is de beste bladzijde
uit zijn boek , misschien , en ik maak hem een kompliment
wanneer ik er bijvoeg dat zij niet van hem, maar van Cervantes
is. Aan hem behoort de verdienste der keus. Den lezer de beslissing of ik regt had te beweren dat litterarische deugden
Magt tegen Regt niet vreemd zijn.
„Ik heb nog voor weinige jaren gezien," verhaalt de schrijver,
„dat een jong aspirant-kontroleur, die op eene binnenlandsche
plaats op Java aan den assistent-resident toegevoegd en bij dezen
in de leer was , eiken Chinees , die zijn onaanzienlijk nog achter
een muur verscholen huisje in eene achterbuurt voorbijging,
door zijn oppasser (politie-agent) deed terugroepen en dwingen
den hoed af te nemen.
„Toen de assistent-resident het vérnam was er echter geen
spraak van eene vermaning. Hij lachte er eenvoudig om; beschouwde het vermoede lij k als een noodzakelijke oefening. Zoo
ziet men de kat hare jongen met levende muizen laten spelen.
„Zou het niet wenschelij ker wezen , en meer voor de toekomst
beloven, indien de leiding wat anders ware, en hun bij den
aanvang hunner carrière lessen werden ingeprent als die Cervantes reeds wist dat voor besturende ambtenaren noodig wareis,
en hij dan ook Don Quijote de la Mancha zijnen schildknaap
Sancho Panza met nadruk laat voorhouden toen deze tot gouverneur van een eiland was aangesteld ?"
En nu volgen eenige dier lessen:
„Zoo gij bijgeval weduwnaar wordt en aan hertrouwen denkt,
Sancho , kies dan geen vrouw die u tot hoek en hengelstok
dient, voor hetgeen gij zelf kwanswijs niet aanneemt; want voor-
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waar zeg ik u , van al hetgeen de vrouw eens regters opsteekt
zal in de algemeene residentie hier namaals de man rekenschap
moeten geven.
„Laat u nooit leiden door de wet van het schipperen. Zij
pleegt den meesten opgang te maken bij onwetenden die zichzelf voor schrander houden.
„Laten de tranen der armen meer medelijden bij u vinden
maar niet meer regt , dan de inlichtingen der rijken.
„Buigt gij soms de roede der .regtvaardigheid , laat het niet
zijn met het gewigt der gift , maar `van het mededogen.
„Moet gij uitspraak doen in het geding van een persoonlijken
vijand , wend dan uwe gedachten van uwe beleediging af en
vestig ze enkel op de waarheid van het geval.
„Komt soms eene schoone vrouw u om regt vragen, keer uwe
oogen van hare tranen en uwe ooren van hare smeekingen , en
onderzoek rustig de zaak zelf. Anders loopt uwe rede gevaar
te verdrinken in hare tranen , en uw karakter in hare zuchten.
„Dien gij kastijden moet met daden , mishandel dien niet
daarenboven met woorden ; want den ongelukkige is de pijn
der straf genoeg , zonder dat er beleedigingen bijkomen."
De heer Piepers besluit dit vernuftig citaat met de woorden
„Waarlijk, die lessen zouden zeer velen der indische besturende
ambtenaren nog wel eens mogen overdenken. Naar, helaas,
men heeft in den indischen staatstoestand haast het regt , hem
die op hare behartiging aandringt Don Quijoterie te verwijten."
Wij begrijpen die verzuchting, maar beamen haar niet. Nergens in den Nederlandsch-Indischen Archipel wordt een ambtenaar van beteekenis aangetroffen , die de voorschriften van den
Ingenioso Hidalgo niet gaarne van hem over- en ter harte neemt.
1885.
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I
Van al degenen die tot heden dusgenaamde premien voor
het Nieuwe van den Dag schreven, schijnt De Veer mij toe het
gelukkigst geslaagd te zijn, of althans het beste deel gekozen
te hebben.
Het Nieuws van den Dag is eene bloeijende populaire courant.
Ten einde konkurrentie te voorkomen, of opkomende konkurrentien te matigen , brengt de bekwame en schrandere uitgever
ieder jaar een vrij aanzienlijk offer , bestaande in een voor
zijne onderneming opzettelijk vervaardigd boek dat zijne abonnés
zich bij hem kunnen aanschaffen voor den spotprijs van vijf en
twintig centen.. Tevens biedt hij den schrijvers zijner keus het
hoogste honorarium dat in de tegenwoordige omstandigheden,
bij welken nederlandschen uitgever het zij , voor een nederlandsch auteur te bekomen is.
Het gevolg is . . .
Het is in de eerste plaats dat de uitgever van het Nieuws
van den Dag bij zijne inteekenaren doorgaat voor een royaal
man , vriend van leven en laten leven. Niet hij haalt de
geabonneerden het vel over de ooren. In den vorm van een
boek staat hij hun een aandeel in zijne winst af. En ten
einde hunne kieschheid niet te kwetsen , laat hij hen voor
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dat boek eene kleinigheid betalen. Om het te bezitten , moeten
zij waardig zijn het te bezitten. Zij moeten er iets voor overhebben , hoe weinig het zij. Ook mogen zij niet in den waan
gebragt worden dat het geld hem op den rug groeit. Zij
behooren den indruk te ontvangen dat hetgeen hij voor hen
doet het aldernaaste is wat door een uitgever , zal hij niet te
gronde gaan, met mogelijkheid gedaan kan worden. Het naaste?
neen , goede menschen, het aldernaaste!
Natuurlijk moet de welvaart van het Nieuws van den Dag
ook nog aan andere oorzaken toegeschreven worden. ik bedoel
alleen te zeggen dat die premien het hare bijdragen om de
oplaag van het blad ieder jaar te doen toenemen, en de heer
Funke goed aangeschreven staat, niet alleen bij het publiek,
maar ook bij de auteurs 1.
Toch is er eene schaduwzijde. Wanneer gij , in zulk een
klein land . als Nederland , van een werk dat drie of vier
gulden behoorde te kosten , tien- of twaalfduizend exemplaren
tegelijk verkrijgbaar stelt voor een kwartje het stuk , dan
pleegt gij een onbloedigen moord.
Het heet dat het boek niet in den handel is , en deze omstandigheid zijne waarde nog verhoogt. Dit is echter een
smoesje. Tienduizend exemplaren, op één dag aan de markt
gebragt voor bijna niemendal , vernietigen in Nederland de
valeer marchande van het beste geschrift. Het door u uitgegevene is niet in den handel, om de eenvoudige reden dat
de handel niet weten zou wat er mede aan te vangen. De
vereeniging Oud Papier, welke tot stijving van den St. Pieterspenning boeken en couranten opkoopt en naar den molen zendt,
is de eenige instelling wake door de premien van het Nieuw
van den Dag wezenlijk gebaat wordt.
Herhaaldelijk en altijd te vergeefs heb ik in Nederland
moeite laten doen eene dier premien uit vroeger jaren
1 De uitgever Funke , in den bloei zijner jaren, leefde toen nog. Gaarne
betaal ik hem hier den tol der herinnering. Hij was de eerste die , door
het bezorgen eener goedkoops uitgaaf mijner .Litterarische Fantasien , mij
een ruimen kring van lezers opende ; ruimer dan ik zonder hem toen gevonden zon hebben.

NIEUWE HOLLANDSCHE LETTEREN.

215

magtig te worden. De tienduizend exemplaren zijn of spoorloos verdwenen , of hebben enkel hier en ginds eeiie herinnering achtergelaten op een of ander boekestalletje in de jodebuurten.
De laatste maal dat ik eene poging aanwendde was ik gelukkiger. Een mijner ongehuwde doopsgezinde vrienden te
Amsterdam , wiens huishouding gedreven wordt door eene
doopsgezinde keukenmeid , bemerkte op een schoonen dag dat
zijne dienstbode geabonneerd was op het Nieuw8 en een volledig stel premien bezat. Mijn wensch werd haar kenbaar gemaakt ; en , hetzij enkel uit goedhartigheid , hetzij omdat het
denkbeeld hare - bibliotheek tijdelijk naar Parijs te zien verhuizen haar zelfgevoel streelde, zij had de heuschheid mij hare
verzameling in bruikleen af te staan. Wel mag men zeggen
dat de mennonieten een hulpvaardig slag van lieden zijn.
Het was dit jaar niet voor het eerst dat de heer De Veer
eene bijdrage voor de premien-reeks leverde. Sedert lang kent
hij het klappen dier zweep , en ik onderstel dat juist eene veeljarige ondervinding hem geleerd heeft hoe men deze Aaltje bij
den staart moet grijpen.
Waren de vier verhalen die hij ditmaal geeft 1 alle vier
even fraai, of met even veel zorg bewerkt, dan zou hij voor de
nederlandsche dienstbodewereld, welke de voornaamste clientèle
van het Nieuw8 van den Dag vormt , meer gedaan hebben elan
van een schrijver van zijn rang billijkerwijs gevergd kan
worden.
Aan den anderen kant moest hij zorg dragen de eer van
het blad, van den uitgever, en van zijn s eigen naam op te
houden. De dienstboden mogten niet van hare meesters of
meesteressen vernemen dat met de Moderne Schaduwbeelden de
hand geligt was.
En ziedaar om welke reden er onder deze vier verhalen één
gevonden wordt -- het tweede in de rij , met het opschrift

1 Moderne Schaduwbeelden. Een viertal schetsen en verhalen door H.
de Veer. — Amsterdam, G. L. Franke. — Premie van het Nieuws van
den 1)aq, 1885.
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Geen Rust , — dat mij toeschijnt alles te overtreffen wat ik
van De Veer gelezen mag hebben. Zijne Mevrouw Daniels
dunkt mij van de vrouwekarakters die hij tot hiertoe schilderde,
— en voor een man is niets moeilijker dan het wèl teekenen
eener vrouw, -- het ongemeenste , het zielkundigste , het treffendste. De vereeniging Oud Papier mag doen wat zij wil, dit
verhaal van De Veer, thans verzwolgen en opgeschreven voor
eene vergetelheid van vele jaren, zal te eeniger tijd weder
boven water komen.

II
Wanneer zal ik mijne schuld aan Italie kunnen afdoen ?
In een geschrift van matigen omvang , niet te dik , maar
minder dun dan mijn wentelteefje Van Napels naar Amsterdam,
zou ik eene geschiedenis der Italiaansche Renaissance willen
zamenvatten , de lotgevallen der Staten vastknoopend aan die
der letteren en der kunst. Geen andere leemte van het hooger
onderwijs in Nederland is zoo voelbaar , dunkt mij, als het
ontbreken van "een afzonderlijken leerstoel voor dit tijdvak.
Hetgeen door Nederland zelf in de 16 de en de 17 de eeuw
voor de renaissance is bijgedragen bekomt eerst zin, en kan
in zijne betrekkelijke waarde eerst goed gekend worden , wanneer men een blik heeft op de renaissance in Frankrijk , In
Engeland , in Spanje , bovenal in Italie zelf. Het zou een
nuttig werk zijn , door het schrijven van een bruikbaar hollandsch boek over dit onderwerp , in afwachting dat de wetgever zijn pligt 'doe, eene hinderlijke gaping aan onze hoogescholen alvast eenigszins aan te vullen. In alle beschaafde
landen gaat het zoo. Nieuwe leerstoelen aan de akademien
worden op den tegenstand der parlementen of de onverschilligheid der ministers van Onderwijs eerst veroverd nadat bijzondere personen aan de openbare meening den stoot gegeven
hebben.
Doch wie wordt niet afgeschrikt door het vele voortreffelijke
dat buiten Nederland, door de volken die ik noemde en
welke in deze soort van studien op voorbeeldige wijs door
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de Duitschers tot eigen inspanning geprikkeld werden, reeds
geleverd is ? Het is eene dier stoffen waaraan een nederlandsch
auteur, ten einde den arbeid zijner voorgangers althans met
dénige nieuwe bijdragen te verrijken, zijn geheele leven zou
moeten wijden. Alleen reeds de litteratuur over het onderwerp
(in zulke mate is men bij ons ten achter geraakt) vormt Bene
boekerij op zichzelf. En daar zouden dan nog bijkomen : de
studie der talen en der litteraturen , de studie der historische
bescheiden , de verifikatie der kunstwerken op de plaats zelf,
door eigen aanschouwen. Om niet te zeggen dat men ten
laatste in Nederland voor zulk een werk of geen uitgever
vinden, of genoodzaakt zou zijn gedurende een reeks van jaren
de onvermijdelijke kosten voor te schieten.
Daarom vergenoeg ik mij tegenwoordig, wanneer een Hollander over Italie en over de kunstwerken der italiaansche
renaissance schrijft, met belangstelling kennis te nemen van
zijn werk ; en die berustende ingenomenheid vermeerdert nog
indien de auteur , zooals het geval is met den schrijver wiens
werkje nevens mij ligt , in Indie leeft en hij Italie, na een
vlugtig bezoek tusschen twee verblijven op Java , beziet uit
een half indisch, half nederlandsch oogpunt 1.
Wanneer Indischgast (zoo verstout ik mij hem te noemen
omdat hijzelf zich zoo noemt en zijn ware naam mij niet
bekend is), wanneer hij , aangemoedigd door den aftrek dien
ik zijn eersteling toewensch en althans in Indie bijna als
verzekerd durf voorspellen , wanneer hij weder de pen opneemt
en een soortgelijk boek schrijft , — zoo vol toespelingen op
historische feiten en personen, zoo vol aanhalingen uit litterarische werken, -- dan moet hij , uit liefde voor zijne lezers
en omdat de verscheidenheid zijner kundigheden overigens
lof verdient , eer hij zijn handschrift naar Europa zendt een
of ander algemeen woordenboek raadplegen en , zorgvuldiger
dan ditmaal door hem gedaan is , zich voor vergissingen
wachten.
I Door Italië. Reisherinneringen van een Indisch-Gast.
Gosler, 1885.

Haarlem , W.
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In Taine's Intelligence wordt het menschelijk geheugen vergeleken bij het schellebord in een logement , — waar men ,
wanneer in kamer X aan het koord getrokken of op den
elektrischer knop gedrukt wordt , eene met die kamer korresponderende letter naar voren ziet springen. Dit is een zeer
aanschouwelijk en in vele opzigten getrouw beeld. Evenwel ,
ons geheugen speelt ons somtijds parten. De 8onnerie électrique
in ons brein is niet altoos in orde. Dan wel , al is het werktuig zelf gaaf genoeg , het kan gebeuren dat onze batterij zout
te kort komt.
Het is niet goed den aanhef van eene der populairste Iambe8
van Barbier toe te schrij ven aan Alfred de Musset (bladz. 34).
Toen Milton te Florence een bezoek aan Galilei bragt was hij
een beeldschoon jongeling , alles behalve blind (bladz. 156).
Het is te kras den Heiligen Antonius der christelijke oudheid
te verwarren met den Heiligen Antonius van Padua die ongeveer negen eeuwen later leefde (bladz. 37).
Doch , hoewel ik niet geloof dat deze aanmerkingen haarkloverijen zijn , het boekje van Indischgast laat zich des ondanks
van het begin tot het einde aangenaam lezen. De schrijver
boeit door de opregtheid zijner bewondering en de levendigheid
zijner voorstelling. Hij heeft van de drie italiaansche hoofdsteden door hem bezocht — Napels , Rome , Florence , -- veel
genoten , en hij verstaat de kunst , door het inlasschen van
schijnbare uitweidingen , den lezer tegen oververzadiging te
beschermen. Het is bij hem niet altijd Italie voor , Italie na,
al komt men , gelijk niet meer dan billijk is , ten slotte altijd
in Italie terug.
Van zijn schrijftrant deel ik de volgende proef mede : „Op
„zomersche dagen in een Hollandsch bosch of Geldersche heide
„is de lady paintress — een effen japonnetje aan een bosch„rand , verschanst achter een enorm zonnescherm en door
„dorpskinderen begluurd , — geene zeldzaamheid. En het is
„mij niet regt duidelijk waarom in Indie dit veld van bezigheid
„nog geheel braak ligt , in een land waar de natuur zich
„waarlij k niet karig met voorbeelden betoont. Niemand zal
„verwachten in deze kolonie de dames Anna Roemers , Van
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„Schurman , of Tesschelschade te zien opduiken. Maar de
„transfusie van bloed uit het moederland is in de laatste
„jaren in deze volkplanting van dien aard geweest , dat men
„althans een kiem van leven had mogen verwachten. Is het
„omdat onder dezen hemel het teere plantje der kunst , een
„gewas van den kouden grond , niet aarden wil, — gelijk
„zoo vele liefhebberijen , in het moederland met hart en ziel
„aangehangen die hier wiskundig zeker aan verval van krachten
„bezwijken? En is deze doodelijke invloed van het Indisch
„leven, op alle kunst die hooger gaat dan dansmuziek , ver„taalde kluchtspelen, en circus-vertooningen — is deze welligt
„de verklaring van den mythischen oepa8bQom met zijne doode„lijke uitwasemingen, die wel door de dichters , maar nog
„door geen plantkundige ontdekt is ?" (Bladz. 152, 153).
Lezeressen , die deze woorden onvriendelijk mogten vinden ,
worden gewaarschuwd dat het boekje er bevat welke nog
onvriendelijker klinken. Doch wat zou dit ? Indischgast ware
geen goed Indischgast zoo hij niet op veel van het indische
en veel van het nederlandsche nu en dan een weinig knorde.
Men moet hem dit ten goede houden. Indien zelfs de hollandsche schilderschool der 17 ae eeuw slechts binnen grenzen
genade bij hem vindt, hoe zou het overige op zachtzinnige
kritiek kunnen rekenen?
Bovendien is er in zijn wenk iets behartigenswaardigs. De
jonge hollandsche vrouwen in Indie zouden er niet minder
om zijn , zoo men , in een effen japonnetje en verschanst achter
een zonnescherm , ook háár nu en dan aan een boschrand
aantrof, bezig met het schetsen van een landschap. Zoo goed
als zij den naam , hebben begaafde musiciennes te zijn , zouden
zij zich tot gelukkige aquarellisten kunnen vormen. Indischgast overdrijft schromelijk , wanneer hij doet opmerken dat
men, in de geschiedenis der kunst , te vergeefs onder de vrouwen
naar een evenknie van Rembrand of Rafael zoekt. Wat
hamer , ook onder de mannen zijn de Rafaels en de Rembranden
dun gezaaid! Maar , zooals de oudvrijer tot het jonge fransche
boerinnetje zeide : Cela n'empêche pas le sentiment.
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III
ver van het haagsche Vaderland , die zich
De kronijkschrijver
Damas noemt en dezer dagen in boekformaat zijne bijdragen
voor die courant van Maart 184 tot Maart 1885 vereenigd
de wereld inzond I spreekt ergens schertsenderwijs (bladz. 158)
van een professor in de incoherente wetenschappen.
Hem zelf zou ik als een hoogleeraar van die soort willen
aanduiden ; met de bijvoeging dat incoherente wetenschappen
mij even weinig vrees aanjagen of tegen de borst zijn , als
de incoherente kunst der jonge parijsche schilders die dit
bijvoeglijk naamwoord uitgevonden hebben. Met welgevallen
herinner ik mij de geestige eerste tentoonstelling van werken
dier heeren , en ik ken weinig hollandsche dagbladen die niet
blijde mogten zijn 0rntrekken van Damas te ontvangen.
Deze auteur schrijft eene enkele maal over poëzie, over
kunst, over geschiedenis , over staatkundige voorvallen in het
buitenland , en daar hij een bereisd man is , tehuis in de
Kaapkolonie en in de Vereenigde-Staten gelijk te Parijs en
te Brussel, deelt hij op dit laatste gebied somtijds belangwekkende bijzonderheden of opmerkingen mede.
Meestal echter heeft hij het over hygiene , over badhuizen,
tramwegen, kongressen, vereenigingen van allerlei aard, en
in het algemeen over maatschappelijke toestanden en verschijnselen die min of meer in verband staan met vakken als
de staathuishoudkunde en de statistiek. Van den hak op den
tak springend , toont hij in al deze onderwerpen levendig
belang te stellen; en dit heeft hem op den luimigen inval
gebraTt, onderstel ik , zich te vergelijken bij iemand die incoherente wetenschappen doceert.
Ook zonder mijne aanbeveling zullen de Ilaaysche Omtrekken
hun weg vinden. Ik kan volstaan met een paar opmerkingen
over het genre van den schrijver, en over de wijs waarop hij
van zijne vrijwillig aanvaarde taak zich kwijt.
I Haagsche Omtrekken, door Damas. Haarlem, W. Gosler, 1885.
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In een opstel over La Chronique door Guy de Maupassant
(dat ik niet ken) heeft Damas den chroniqueur ontmoedigend
hooge eischen hooren stellen : „De kroniekschrijver — nu
niet in den zin van Melis Stoke , maar in den zin van Maupassant — moet meer zettent in zijn mars voeren dan diepte,
meer invallen dan beschrijvend talent , meer kwinkslagen dan
algemeene ideeën. De kroniek zelve moet kort zijn en geknot , vol fantasie , zonder geleidelijke overgangen. De onmisbaarste hoedanigheden van den kroniekschrijver zijn : goed
humeur, luchtigheid , levendigheid , scherts , smaak. Hij behaagt vooral omdat hij aan de zaken de wending geeft
van zijn intellect en den gloed zijner verbeelding , en omdat hij die zaken steeds volgens dezelfde — zijn eigen —
methode beoordeelt , en ze in het licht van gedachtevormen
stelt waaraan hij zijn getrouwen lezer gewend heeft. De kroniekschrijver bestaat slechts door de onmiddellijke gunst van
het publiek. Hij moet steeds , of hij al trachte ze zoetjes
in te palmen , dan wel ze deugdelijk te overtuigen , de uitverkorene zijner lezers zijn. Voor dat onophoudelijk streven
heeft hij een meer dan gewone energie noodig , een onvermoeibaar gestel , en geest en tegenwoordigheid van geest zonder
mate." —

De ingenomenheid met zulke fransche modellen , op het
oogenblik-zelf dat hij hen beschuldigt meer van hem te vergen
dan hij zich ooit verbeeld heeft te kunnen leveren , is een
van Damas' kenmerken. Hij citeert Albert Wolff noch Adrien
Marx , doch begroet hen stilzwijgend als zijne eigenlijke meesters. Zijn „gesoigneerd" hollandsch is kunstig vertaald fransch.
Hij noemt de wraak een spijs die koud gegeten moet worden
(bladz. 127). Hij spreekt over een belgisch parlementair
redenaar die de plaats van Demosthenes inneemt , zonder hem
te doen vergeten (bladz. 135). Hij herdrukt in een aanhangsel
.(bladz. 255 vgg.) twee opstellen die hij weleer met goed gevolg
den parijschen Figaro aanbood : Les Zoulous ch ez eux en : Bars
et Frangais.
Iemand die voor eerre haagsche courant haagsche omtrekken
schrijft (schrijft met geweten bedoel ik , niet enkel met het
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oogmerk eene of meer kolommen te vullen) , zoo iemand heeft
de keus tusschen twee methoden of manieren.
Ook de voornaamste steden in Nederland , kan hij redeneren,
zijn provinciesteden of groots dorpen, en behebd met provinciale gebreken. Nieuwe denkbeelden en nieuwe instellingen
dringen er eerst door wanneer zij eene halve eeuw oud zijn,
doch worden er beschouwd alsof zij door de inwoners uitgevonden waren. Haar achteraankomen noemen die steden flink
vooruitgaan , en, wil ik in zulk een milieu nuttig werkzaam
zijn , dan moet ik , openlijk of bedekt en bij voorkeur bedekt
(want ik mag mijne medeburgers niet noodeloos vernederen
of op andere wijs hen mij tot vijanden maken), tegen dat
vooroordeel aanhoudend strijdvoeren. Van mijne boeke- en
mijne wereldkennis, de laatste opgedaan door reizen , moet ik
partij trekken, en hen gestadig onderhouden over de voordeelen
van het leven in eigenlijk gezegde hoofdsteden. Hoe de
wetenschappen en de kunsten daar bloeijen ; hoe belangstellend
men er kennis neemt van hetgeen elders voorvalt ; hoe gek
men er de kleingeestigheid en de persoonlijke ijdelheid vindt;
hoe de talenten er zich moeten inspannen ten einde opgemerkt
te worden. In één woord , de kronij kschrij ver in mij zal
niet slechts professor in de incoherente, maar in de vergelijkende incoherente wetenschappen moeten zijn. Ongemerkt
zal hij telkens den klemtoon behooren te leggen op het
belang dat , in den naam van ware beschaving , kleine
maatschappijen er bij hebben de gevoelens van groote aan
te kweeken , en hare eer te stellen in bijhouden, niet in
nadoen.
De andere methode is de methode van Damas. Lang niet
blind voor Den Haag's gebreken , maar Den Haag beminnend
met eene bijna hartstogtelijke liefde , zoekt hij , telkens als hij
tot zijn leedwezen zijne oude moeder eene wond heeft moeten
toebrengen, in het buitenland of in Nederland-zelf naar een •
pleister. Zijn devies luidt (bladz. 236) : „Hier gaat men uit
porren." Maar hij port niet ; hij vergelijkt.
Den Haag is geen Dorado, dit zij zoo ; maar , Amsterdam
is ook niet alles (bladz. 49). De haagsche grachten stinken ;
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maar de open emmers waarin men te Fou-Tchéou, in China,
de veiligheid wegdraagt , ruiken nog wel zoo onaangenaam
(bladz. 122). Door verschillende Hagenaars en verdere nederlandsche kleinstedelingen zijn indertijd kolossale gekheden over
het aanleggen van spoorwegen gezegd ; doch die gekheden ,
zij werden in Frankrijk overtroffen door een man als Thiers
(bladz. 114). Er wordt in Den Haag bitter weinig staatkundig leven gevonden ; maar voor het minst slaat men er
elkander bij de stembus geen blaauwe oogen , zooals te Brussel
en te Antwerpen de politieke partijen doen (bladz. 72). Het
is zeker te bejammeren dat in Den Haag zoovele gedekoreerde
generaals rondloopen , die geen ander kruid geroken hebben dan
het losse van openbare schietoefeningen. Maar was het vóór
1864, vóór 1866, vóór 1870, ook niet zoo te Berlijn? „Nederland neemt een voorbeeld aan de pruissische strijdmagt die 50
jaren met het geweer aan den voet stond" (bladz. 43). Het
volapuk, waarmede sommige Hagenaars zooveel ophebben , is
eene mauvaise plai8anterie ; maar ook het irokeesch is dit (bladz.
140). De haagsche oppassers stelen de lucifers en de sigaren
hunner meesters, en dit is erg genoeg (bladz. 174) ; maar in
de Vereenigde-Staten van Noord-Amerika is de algemeene korruptie nog veel grooter (bladz. 27).
Indien Damas het bewijs heeft willen leveren dat men,
ook in het hollandsch , fransche chroniques van letterkundige
waarde schrijven kan , dan heeft hij het pleit gewonnen. Zijne
opmerkingen zijn zoo vernuftig als het behoeft. Meer gemoed
is niet noodig. De moeilijkheden der taal worden spelend overwonnen.
Doch zijn bijoogmerk , vind ik , heeft hij gemist. Wanneer
ik Adrien Marx of Albert Wolff lees , dan ontvang ik den
indruk dat de Franschen , niettegenstaande verschillende zouteloosheden , een aardig en prettig volk zijn. Parijs bewonder
ik, en voel er mij weder jong worden. Ondanks mijne jaren
leid ik er een tweede studenteleven. Damas daarentegen troost
mij van de haagsche tekortkomingen enkel met soortgelijke of
nog hinderlijker tekortkomingen elders. Zijne haagsche wereld
is een schrikbeeld. Om zijne eigen taal te spreken : zijn
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Abdera neemt de plaats van Athene in , maar zonder Athene
te doen vergeten. In weerwil zijner hartelijke ingenomenheid
met Den Haag ontbreekt bij hem die objektieve voorstelling
van het goede of voortreffelijke , welke bij den lezer het verlangen zou moeten wekken in Den Haag te gaan wonen ; of
de neiging wortel doen schieten , boven andere europesche
steden van middelbaren omvang, aan Den Haag de voorkeur
te geven.
1885.

AANHANGSEL.
[De schrijver is op de vraag betreffende Bilderdijk's eerste huwlijk in
een in 1873 geschreven artikel , sedert in deel IV der Litterarische Fan-

tasien geplaatst, terug gekomen , naar aanleiding van de door Dr. Van
Vloten openbaar gemaakte brieven , die de voorstelling in 1860 gegeven,
geheel bevestigden. De vraag in hoeverre evenwel Mevr. Bilderdijk-Woesthoven schuld had aan de scheiding , lokte de tegenspraak van den heer
Van Vloten uit; hierop doelt de volgende, in December 1873, gepubliceerde repliek :]

Gisteren bragt de mail mij hetzelfde nummer van den Leven8bode , waaruit een hier verschijnend blad , tevens aan zijne
lezers den heer Van Vloten als mede-arbeider voorstellend,
bezig is een tegen mij gerigt artikel van dien schrijver over
te nemen.
Dr. Van Vloten kan het niet op , dat ik zijn kommentaar
bij de bekende brieven van Bilderdijk een requisitoir genoemd
heb. Door mij is namelijk aangetoond , dat hij en Bilderdijk's
kleinzoon vruchteloos hebben beproefd , Mevrouw BilderdijkWoesthoven te rehabiliteren. Van het woord requisitoir, waarop
de heer Van Vloten zoo veel nadruk legt , heb ik mij slechts
dénmaal bediend ; en wel in den aanhef van mijn opstel , waar
ik de grieven noemde , welke al zoo tegen het publiceren dezer
brieven konden aangevoerd worden. Ofschoon die grieven ook
de mijne waren , heb ik er niet den geringsten ophef van
gemaakt, mij bepalend tot een wenk en door den vorm ,
waarin ik mijne gedachte kleedde , de uitgevers zoo min
mogelijk kwetsend.
L. F. XXV

15
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Ik blijf er bij , dat de toeleg Bilderdijk's eerste vrouw te
regtvaardigen, niet geslaagd en dit eene voorname fout van
het boek is. Immers volgens de voorrede levert de uitgave
,,niet alleen meer bepaald een belangr ij ke bijdrage tot de volledige kennis van den mensch Bilderdijk ," maar heeft zij „daarenboven ook ten doel, een gepleegd onregt te herstellen." Aan
dat tweederlei oogmerk voldoet de publikatie niet. Ik heb er
de overvloedige bevestiging in gevonden van hetgeen dertien
jaren geleden door mij omtrent Bilderdijk's verhouding tot zijne
eerste vrouw aan het licht werd gebragt ; doch ik heb er
tevens uit geleerd , que les deux Brit fait la paire en zij hem
weinig te verwijten had.
Blijkbaar zijn Dr. Van Vloten's denkbeelden omtrent onpartijdigheid verschillend van de mijne. Wanneer hij zich tot taak
heeft gesteld , in den persoon van Onno Zwier van Haren een
lievelingsdichter te zuiveren, laat hij juist het stuk achterwege,
waardoor Onno Zwier's onschuld meest van al onzeker wordt
gemaakt. Dat kan ik niet goedkeuren.
Weinig anders is het met Van Vloten's ijver ten gunste
van Mevr. Bilderdijk-Woesthoven gesteld. Naar mijne voorstelling -- en met zekere gerustheid zie ik het betoog te
gemoet, dat die opvatting onmenschkundig was — moet de
bittere wortel van Bilderdijk's rampzaligen eersten echt hierin
gezocht worden , dat jufvrouw Woesthoven door hem verleid
is en zich heeft laten verleiden ; zoodat reeds weinige weken
na de sluiting van het huwlijk diezelfde kleine Louize ter
wereld kwam , aan welke de vader naderhand met zoo veel
hooghartigheid de pligten onder het oog bragt , welke hare
geboorte haar oplegde. „Het is een huwlijk zonder wittebroods„weken geweest" , schreef ik , „geëindigd in wederzijdschen
„afkeer, gelijk het met een valsch vertoon van eerbaarheid
„werd aangevangen. Zeer mogelijk waren zij elkander reeds
„half moede , toen in het oog der wereld het hoogste geluk
„nog voor hen moest aanbreken. Jufvrouw Woesthoven te
„hebben moeten trouwen , die gedachte heeft er vast niet
„weinig toe bijgedragen om den van nature zoo ligtgeraakten
„Bilderdijk keer op keer te doen opstuiven. En zij , hoe zwak
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„moest zij zich gevoelen tegenover den man, die haar herinneren
„kon, zijne drift halverwege te gemoet te zijn gekomen?"
Heeft nu Dr. Van Vloten, met de onpartijdigheid van den
geschiedschrijver, dit kapitale feit naar eisch doen uitkomen?
Volstrekt niet. Als hij Bilderdijk's laatsten brief v66r het
huwlijk, d.d. 16 Junij 1785, heeft medegedeeld (bladz. 151),
gaat hij op bladz. 152 aldus voort : „Vijf dagen later greep de
„echtviering" plaats , zoo „siddringvol" doch van „vreugde en
„teêr gevoel" alleen, door den dichter in zijne schoone verzen
„verheerlijkt , aan welke echter de naam Kniedicht , zoo min
„als de jaarteekening die hij ze bij de uitgave in 1808 gaf,
„naar regt en billijkheid toekomt."
Verder -- geen woord.
Waarna op bladz. 155, alsof er niets gebeurd was, de
draad des verhaals aldus hervat wordt : „Den 5den September
„1785 schonk hem zijn gade , in zijn Louize Sibylle, van
„welke we later meer zullen hoorera, zijne eerste huwlijks„spruit."
Ik vraag in gemoede , of waar zulke middelen zijn aangewend om Mevr. Bilderdijk-Woesthoven's schuld te verminderen , Dr. Van Vloten het regt had mij te berispen , die
de eene helft van zijn boek een requisitoir, de andere helft
een pleidooi genoemd heb?
Ook nu weder, in het pasverschenen nummer van den
Lerensbode, wordt over de feiten en cijfers, op welke mijne
voorstelling gebouwd was , heengegleden. Nergens de geringste
zinspeling op het gedwongen huwlijk ; nergens één woord
waaruit blijken kan, dat Dr. Van Vloten besef heeft van de
plaats, welke die noodlottige gebeurtenis in het leven der
echtelingen moet ingenomen hebben. Wat meer zegt , mij
wordt verweten, wanneer ik Jufvr. Woesthoven den vurigen
Bilderdijk halverwege te gemoet laat gaan, mijn voorbestemd
slagtoffee eene uit de lucht gegrepen beschuldiging naar 't
hoofd geslingerd (bladz. 426), en wanneer ik haar den val
van Jufvr. Schweickhardt uit de verte laat zegenen , eene met
de bekende feiten strijdige bewering (bladz. 427) te hebben
voorgedragen.
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Ik moet onderstellen, dat Dr. Van Vloten's veelvuldige bezigheden sedert hij de laatste proef van Bilderdijks Eerste Huwelijk
korrigeerde, de herinnering aan den inhoud van dat geschrift
min of meer bij hem hebben uitgewischt. Hijzelf was het, die
op bladz. 261 en 262 aldaar ons verhaalde, dat Mevr. Bilderdijk , toen zij in Den Haag op Elius paste en haar man te
Londen aan Jufvr. Schweickhardt het hof maakte, hem over
die nieuwe vriendschap en liefde onderhouden , daarop eene gulle
zinspeling gemaakt , elk achterdochtig verwijt gemeden , en eene
goedgunstige, van alle jaloerschheid vrije gezindheid omtrent de
jeugdige Londensche schoone aan den dag gelegd heeft. Precies
mijn idee ! mag ik hier Multatuli nazeggen. De maat vanDr. Van Vloten's eenvoudigheid heb ik niet te bepalen ; en
wanneer hij Mevr. Bilderdijk-Woesthoven beurtelings „de goede
vrouw ," de „arme Katharina Rebekka ," de „argelooze , van
geenerlei kwaad bewuste huisvrouw" noemt , dan moet ik wel
denken , dat hij dit ernstig meent. Doch mij en anderen zij
het vergund , anders te oordeelen. Eene vrouw, die haar afwezigen echtgenoot schertsend voor eene minnares waarschuwt,
geene achterdocht koestert en met eene van alle jaloerschheid
vrije gezindheid vervuld is , — zulk eene vrouw kan , als
die echtgenoot sedert drie jaren uit hare slaapkamer werd
geweerd , nadat zij tot in het kraambed door hem mishandeld
was, slechts wenschen, dat eene nieuwe „vriendschap en liefde"
haar van hem, verlosse ; en wordt die stille wensch bekroond ,
zoodat zij hem een proces wegens malicieuse desertie kan aandoen en zelve een ander huwlijk sluiten, dan is er niets
vreemds in , dat zij hem naderhand, als hij in nood verkeert
en zij in overloed leeft , bankjes van f 100 of f 200 toezendt 1.
Veeleer paste die daad volkomen in het karakter
van Katharina Rebekka , wie het nooit om iets anders te
doen is geweest als om tot iederen prijs van haren Bilderdijk
af te komen.

I Dit is eene tot hiertoe onbekend gebleven bijzonderheid, thans op gezag
van Prof. Moll, die het van Ds. Broes had, door Dr. Van Vloten medegedeeld. Levensbode , bladz. 425.
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Dit sluit niet uit , dat er een andere tijd kan geweest
zijn, toen Bilderdijk tot iederen prijs aan zich te verbinden,
haar vurigste wensch was. Ernstig moet ik Dr. Van Vloten
verzoeken , ook te dezen opzigte zijne jongste uitspraak terug
te nemen. Hij herleze den 7 den minnebrief (bladz. 39) , en
hij zal zien , dat de personen , bij welke Jufvr. Woesthoven
te 's Hage inwoonde, haar 2 t Mei 1784 ee ri e scène hebben
gemaakt, omdat Bilderdijk te druk bij haar aan huis kwam;
den il den minnebrief (bladz. 45), en het zal hem te binnen
schieten, dat Jufvr. Woesthoven aan Bilderdijk 2 Junij een
bezoek bragt op zijne kamers, waar zij , zooals hij het noemt,
hem „lieve potsjens" speelde ; den 15 den minnebrief (bladz.
49), en welligt wordt het hem duidelijk, hoe Bilderdijk nog
op 11 Junij zich beroemen kon, zijne brandende drift te
hebben in band geslagen , ondanks hij aan Odilde's zijde „den
schoonsten nacht zijn levens" had gesleten. Mij dunkt , waar
reeds in Junij van het eene jaar zulk eene intimiteit bestond,
daar kon het schier niet anders of in Junij van het volgende
moest (tant va la cruche á l'eau qu'á la fina elle s'emplit) in
allerijl het huwlijk voltrokken worden ; en zelfs Dr. Van
Vloten zal bij nader inzien zich niet kunnen blijven opdringen , dat een meisje , hetwelk zulk eene gemeenzaamheid
duldt en uitlokt en aanmoedigt en door brieven schrijven
onderhoudt , zich tot bezwijken bepaalt. Volhardt hij in
het voornemen, aan geene medewerking van Katharina Rebekka's zijde te willen gelooven , hij zij voor het minst even
natuurlijk als hare stiefmoeder, die in een door hem zelven
medegedeelden brief van twintig jaren later , haar op vriendschappelijken toon herinnerde, hoe haar toestand indertijd
geen uitstel van het huwlij k gedoogde. Wie dat feit ongebruikt laat liggen, zal nooit tot eene zielkundige verklaring der tegenspoeden van Bilderdijk's eerste echtverbindtenis
komen.
Inderdaad, zoo ik de meening heb durven voordragen
dat voor de eer van Mevr. Bilderdijk's nagedachtenis het
wenschelijk ware geweest , de haar betreffende en gedeeltelijk
door haar zelve gevoerde korrespondentie in portefeuille te
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houden, ik durf er thans als mijn gevoelen bijvoegen , dat het
desgelijks de voorkeur zou hebben verdiend , de kwalijk geslaagde
regtvaardiging niet door eene tweede, even ondoordacht als de
eerste, nog zwakker te doen schijnen.

[De volgende regels , eenige dagen later (12 December 1873) in de
rubriek „Kunst- en Letterbode" van het

Algemeen Dagblad geplaatst , be-

wijzen dat de schrijver, wat zijn oordeel over de waarde van Bilderdijks
verzen betreft, zichzelveu steeds gelijk is gebleven :]

De voor twee derden aan Bilderdijk gewijde Varia van
Beets' Verscheidenheden doen mij aan de redevoering denken ,
waarmede Prof. Moltzer bij de hervatting zijner lessen voor
de Groningsche studenten optrad '. Het zij mij vergund, na
pas uitvoerig over dit onderwerp gesproken te hebben , thans
kort te zijn. De kritiek van Prof. Moltzer mishaagt mij, omdat
zij oorspronkelijkheid mist, en voorts , omdat zij den mensch
en den dichter Bilderdijk zoo scherp tegen elkander overstelt , dat elke verzoening onmogelijk wordt. „Bilderdijk was
„dichter in merg en been ; wat hij aanraakt met zijn toover„staf wordt onmiddelijk overtogen met een poëtisch waas;
„wat hij te aanschouwen geeft aan het oog onzer verbeelding
„is dichterlijke schepping, dichterlijk schepsel. Ik wil wel
„bekennen, dat ik schier geen woorden heb kunnen vinden om
„mijne bewondering van Bilderdijks dichtgenie uit te drukken.
„Zooveel is gewis : in eene aanschouwelijke voorstelling der
„verdiensten van onze dichters in den trant van eene berg„kaart, gelijk naar het model der zoogenaamde graphische
„statistieken eenmaal door Ampère van Les Renaissances is
„ontworpen, zou de hoogste top den naam dragen van WILLEM

1 Bilderdijk en het Nederlandsche volk : aan Wien de schuld der verwijdering ? door Mr. H. E. Moltzer, hoogleeraar te Groningen. Groningen

J. B. Wolters.
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„BILDERDIJK" (bladz. 16). Zoo dit waar was , de schuld der
verwijdering tusschen Bilderdijk en het nederlandsche volk zou
niet aan hem , maar aan het nederlandsche volk liggen. Eene
natie , die enkel op grond van levensgedrag of karakter, zulk
een dichter verwierp , zou haar eigen vonnis spreken. Sluiten !
zou de minister van Binnenlandsche Zaken omtrent akademische
gehoorzalen moeten gebieden , waar die denker , die wijsgeer,
die ziener als de kwade genius van Nederland werd voorgesteld
(bladz. 36). Maar het is niet waar. De werkelijk schoone en

onsterfelijke verzen van Bilderdijk vullen niet meer dan één of
twee boekdeelen. Het overige is onvoldragen proza, door den
aan het rijm verslaafden auteur gemakshalve in dichtmaat gebragt.
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Deel X I X. Rousseau. — Goethe. — Elizabeth Wolff. — Bernardin
de St. Pierre.
Deel XX. Chateaubriand. — Mevr. de Stael. — Benjamin Constant.
Deel XX I. Virgilius. — George Eliot en haar laatste werk. — Lord
Beaconsfield. — Emile de Girardin. — Thomas Carlyle. — Arnold
Mortier. -- Edmond About. — Jules Vallès. — Victor Hugo. — Ernest
Renan en Louise von Francois. — Emile Zola. — Nieuwe Nederlandsche letteren.
Deel XX I I. Elizabeth Wolff, Agatha Deken en Jacoba Busken. —
Potgieter's Kritiek. -- G. W. Vreede. — J. Kneppelhout. — Dr. Jonckbloet. — Van Vloten. — Multatuli. — Alberdingk Thijm. — E. J. P.
Jorissen. — De Romantiek in Nederland.
Deel XX I I I. Molière. — Nieuwe Russische Letteren. — De Nieuwe
Zwarte Tijd. — Nieuwe Fransche Letteren. — Alph. Daudet. -- Ernest
Renan. — Julius Stinde. — Nederland en Pruissen in 1787. — Paul
Bourget. — Graaf Tolstoi. -- Emile Zola. — Von Scheffel.
Deel XX I V. Bellamy. — De school van Bellamy. — Van der Palm en
Bilderdijk. — De Patriotten en Simon Stijl. — Van Woensel en Loosjes.
— Feith en Kinker.
Deel XXV. Bilderdijk. — Murger. — Michelet. — Iets over het
lezen. — Een schouwburg-avond. — Emile Zola. — J. A. Alberdingk
Thijm. — G. Valette. — Henry Rabusson. — Over Nederlandsch
Indië. — Nieuwe hollandsche letteren. — Aanhangsel.
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Aanhangsel XXV, 225.
Bilderdijks eerste huwelijk door
van Vloten.
About (Edmond) XXI, 131.
Ackermann (Louise) IX, 150.
Poésies.

Acquoy (Dr. J. G. R.) XV, 147.
Herman de Ruijter.

Admiraal (Aart) XIV, 102.
Hoe hij koning werd.
Alcestis IX, 112.
Bakhuizen van den Brink (R. C.)
III, 158.
Studiën en schetsen over vaderl.
geschiedenis en letteren uitgegeven door Potgieter.
Beaconsfield(Lord)IV, 42; XXI , 75.
Lothair IV 42.
Beets (Nicolaas) II, 97; XIV, 28.
Verstrooide Gedichten uit vroeger en later tijd II 97.
Verscheidenheden , meest op letterkundig gebied. Een tijdschrift
op onbepaalde tijden XIV 28.
Bellamy XXIV, I.
Berg (Mr. N. P. van den)XVIII, 166.
Het tooneel te Batavia in vroegere tijden.
Bergh (P. T. Helvetius van den)
II, 30.
Proza en poëzij.
Bergh (S. J. van den) VII, 51.
Heden en verleden.

Bilderdijk IV, 149;XXIV, 96; XXV, I.
Bilderdijks eerste huwelijk, naar
zijn briefwisseling met vrouw en
dochter medegedeeld door J. C.
Ten Brummeler Andriesse IV 149.
De Mensch en de Dichter Bilderdijk door Mr. Is. Da Costa XXV 1.

Bogaers (Mr. A.) VII, I.
Gedichten.
Boissevain (Ch.) XV, 77.
Aan Hollands vrijwilligers.
Borstbeeld (Een) van de Ruyter
VI, 88.
Bosboom-Toussaint (Mevr.) II, 73;
XI, 37; XVI, 21, 119.
De bloemschilderes Maria van
Oosterwijk II 73.
Het laatste bedrijf van een stormachtig leven II 73.
Langs een omweg XI 37.
Raymond de schrijnwerker XI 37.
De Delftsche wonderdokterXVI21
Majoor Frans XVI 119.

Bosch Kemper (Jhr. Mr. J. de)
VII, 173.
Bourget (Paul) XXIII, 138.
Essais de psychologie contemporaine.
Nouveaux essais de psychologie
contemporaine.
Boxman (A.) I, 195.
Dichterlijke nalatenschap uitg.
door Ten Kate.
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Brink (Dr. Jan Ten) XI , 150.
Het Verloren kind.
Bronsveld (A. W.) XV, 23.

Constant (Benjamin) XX, 153.
Adolphe.

Constantijn XV, 200.

Rijmpjens.

Hilda.

Browning (Elizabeth) IV, 132.

Costa (Mr. Is. Da) I, 172; XIV, 66.

Aurora Leigh.

Brunings (P. F.) XVI, 15.
Wildrick.

Bruijn (M. D. de) XVIII, 114.
Bull (A. J. de) XVI, 181.
Velerlei. Novellen en schetsen.
Bulwer (Edward) IX, 30.
Kenelm Chillingly.
The Coming Race.

Busken (Jacoba) XXII, I.
Byron IV, 91; XVII, 110.
Recollections of the last days of
Shelley and Byron by L. J. Trelawny IV 97.
Don Juan XVII 110.

Calcar (Elise van) XI, 69.
Hermine.
Eene star in den nacht.

Costerlegende (De Haarlemsche)
IV, I.
Cremer J. J.) XV, 52, 103;
XVI, 1 75.
Emma Berthold XV 52.
Dokter Helmond en zijn vrouw
XV 103.
Tooneelspelers XVI 175.

Daags na het feest 20 Dec.
1799 V, 167.

Fantasmagoriën.
De dertiende.

Wat Parijs mij te zien
denken gaf.

Bilderdijk en Da Costa door Ten
Kate I 172.
Levensberigt van Da Costa door
Koenen I 172.
Dichtwerken uitg. door Rasebroek I 172.
Tien Bladzijden uit de Geschiedenis van Neerlands roem en
grootheid XIV 66.
De Slag bij Nieuwpoort XIV 66.

en

te

Johan Stephen van Calcar.
De dubbele roeping der vrouw.
Kinderen der eeuw.
Op de grenzen van twee werelden.

Eigen meester blijven.
Carlyle (Thomas) XXI, 107.
Cats (Jacob) I, 42.
Dichtwerken.
Werken uitg. door van Vloten.
Vader Cats uitg. door Hofdijk.
Chantepie de la Saussaye (D.)
VII, 70.
De godsdienstige bewegingen
van dezen tijd.
Chateaubriand XX, I.
Atala.

René.
Le Génie du Christianisme.

Chénier (André) XVII, I.
Chijs (Mr. J. A. van der) XVI, 148.
Proeve eener Ned. Indische Bibliografie.
Coen (Jan Pietersz.) V, 3 3.

(ElisabethWolffenAgathaDeken.)

Dagboek van Gerrit Verbeet V, 80.
Dante XI I, 64.
De Hel vertaald door Ten Kate.
Dante et les Origines de la langue
et de la littérature italiennes par
C. C. Fauriel.
Histoire de Dante Aligliieri par
Artaud de Montor.
Dante-Forschungen von Karl
Witte.

Daudet (Alphonse) XXIII, 94.
Tartarin sur les Alpes.
Deken (Agatha) V, 161; XXII, 1.
Derksen (J. M. E.) XIV, 139.
Elk wat wils.
Dickens (Charles) IV, 52.
The LifQ of Charles Dickens by
John Forster.

Dingelstedt (Franz) IV, 31.
Die Amazone.
Disraëli (B.).
(zie : Beaconsfield).
Dorpsvertelling (De) IX, 183.
Dostoievski XXIII, 48.

ONDERWERPEN , PERSONEN EN WERKEN.

Droz (Gustave) IV, 85; IX, 178.
Babolain IV 85.
Une femme gênante IX 178.

Dumas fils (Alexandre) IV, 90.
l'Homme-Femme.

Eliot (George) VIII, 105; XXI, 52.
Romola VIII 105.
Middlemarch VIII 105.
Daniel Deronda VIII 105.
Impressions of Theophrastus Such
XXI 52.

Feith (Rhijnvis) XXIV, 202.
Feuillet (Octave) VIII, 135.
Sybille.

Francois (Louise von) IX, I I7;
XXI, 155.
Die letzte Reckenburgerin IX 117.
Natur and Gnade nebst andren
Erzdhlungen XXI 155.

Frank (Mevr. M. C.) XI, 122.
Hoe zij oude vrijster werd.

Fransche Letteren (Nieuwe)
XXIII, 76.
Louis Ganderax , Les Parisiennes.
Robert de Bonnières, Les Monach.
Gyp, Le Druide.

Fruin (R.) XXII, 180.
Gallé (Francisca) XV, 154; XVI, 97.
Agnes XV 154.
Wanda XVI 97.

Gautier (Théophile) IV, 112.
Geel (Jacob) X, 3.
Onderzoek en Phantasie. Gesprek
op den Drachenfels. Het Proza.
Met eene voorrede van W. P.
Wolters.

Génestet (P. A. de) III, 60.
Dichtwerken uitg. door Piele.

Génestet's Uitvaart (De) VII, 165.
Girardin (Emile de) XXI, 92.
Goethe XIX, 39.
Das Leiden des jungen Werthers.

Goldsmith (Oliver) IV , I2.
She stoops to conquer. Wie niet
terk is moet slim zijn of Een avond
vol vergissingen vert. door Lindo.

Gorter (Simon) IV, 21.
Arcachon.
Verspreide Opstellen uitg. door
de Hoop Scheffer.

^`^

Gram (Johan) XV, 67.
De Familie Schaffels.

Groen van Prinsterer (Mr.) II I, 122.
Gunning Jr. (J. H.) XV, 206.
Schiller's Taucher. eene studie.

Gutenberg (Jonker Johan von)
IV, I.
De Haarlemsche Costerlegende
door A. van der Linde.

Haar (B. Ter) VII ,

I.

Gedichten.

Halévy (L.) Ill, 93.
Froufrou.

Haren's (De van) VI, I.
Harthoorn (S'. E.) VII , 70.
De Evangelische Zending en
Oost-Java.

Hase (Karl) IX, 60.
Idealen en Afdwalingen vert. door
H. H. van Witsenburg.

Hasebroek (Jufvrouw) X, 46.
Elize.
Twee vrouwen.
De bedevaartgangers.
Te laat.

Hebreeuwsche Twijfelzucht
VIII, I.
De Prediker vertaald en verklaard
door Dr. P. de Jong.
Geschiedenis der beoefening van
de wijsheid onder de Hebreën door
Dr. J. Hooijkaas.

Heine (Mathilde) III, 103.
Heinrich Heine's Letzte Gedichte
and Gedanken.

Hillern (Wilhelmine von) IX, 172.
Die Geier-Wally.

Hoekstra Bz. (S.) XIV, 41.
Godsdienst en Kunst.

Hoet (Mr. William Ten) XI, 142.
Het Woud van de vier Perken.

Hoeven (H. A. Des Amorie van
der) XV, 119.
Mijn terugkeer tot de kerk van
•
Christus.

Hollandsche Letteren (Nieuwe)
XXV , 213.
Moderne Schaduwbeelden door
H. de Veer.
Door Italië.
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Haagsche omtrekken,door Damas.

Homerische Gezangen (De) XII, 3.
Ilias van Homerus vert. door Mr.
C. Vosmaer.
Ilias van Homerus vert. door Mr.
G. Dorn Seiffen.
Geschichte der griechischen Literatur von Otfried Muller.
Troie et ses Ruines par Henry
Schliemann.
Mycènes par Henry Schliemann.
La Grèce Contemporaine par Edmond About.

Honigh (C.) XV, 177.
Mijne Lente

Hooft

(P.

Kinkel (Johanna) VIII, 1 60.
Erzdhlungen von Gottfried and
Johanna Kinkel.
Hans Ibeles in London.

Kinker (Johannes) XXIV, 202.
Kneppelhout (J.) XIV, 84; XXII, 65.
Mijne Zondagen in het Vereenigde
Koningrijk XIV 84,

Kock (Charles Paul de) IX, 122.
La Vie de Ch. Paul de Kock
par Timothée Trimm.

Koetsveld (C. E. van) I I, 44.
Fantasie en Waarheid.

C.) I, 5; XVIII, I.

Gedichten uitg. door Leendertz I 5.

Hugo (Victor) IX, 65; XXI, 149.
Quatrevingt-Treize IX 65.
1'Art d'être grand-père IX 65.
La légende des siècles IX 65.

Java (Melati van) XVI , 81.
De Jonkvrou we van Groenerode.
Jonckbloet (Dr. W. J. A.) XXII , 102.
Geschiedenis der Nederl. Letterkunde.

Jonge (Jhr. Mr. J. K. J. de)
XVI, 52, 71.
Opkomst van het Nederl. gezag
in Oost-Indië.

Jorissen (E. J.

Sprookjes van Perrault in het Hollandsch overgebragt door A. Ising.

P.)

XXII, 184.

De vredes-onderhandelingen te
Lange-Nek.
Herinneringen en Waarschuwingen.

Kate (J. J. L. Ten) VII, 25.
De Schepping.

Kinderboeken VIII, 18.
Al de Kinderliederen door J. P.
Heije.
Contes du Petit-Château par Jean
Macé.
Théátre du Petit-Château par
Jean Macé.
La Comédie Enfantine par Louis
Ratisbonne.
Dernières Scènes de la Comédie
Enfantine par Louis Ratisbonne.
Fabelboek voor kinderen door J.
J. A. Gouverneur.

Kongres (Het Internationaal Letterkundig) van Parijs X, 106.
Koopmans van Boekeren (R.)
XV, 189.
Kappipo.
Kruseman (Mina) XVI, 51.
Een huwelijk in Indië.

Kuyper (Dr. A.) XV, 162.
Het Modernisme.

Lamartine (De) III, 3.
Land (Dr. J. P. N.) XVI, I.
Dr. A. Pierson's „Keerpunt in de
wijsgeerige ontwikkeling" , toegelicht door Dr. J. P. N. Land.

Land van Rubens (Het) XVIII, 124.
Lennep (Cornelis van) en de
zijnen VI, 57.
Leven van Mr. C. en Mr. D. J.
van Lennep door Mr. J. van
Lennep.

Lennep (Mr. J. van)

1 I,

I; XV, 31.

Lastige Lieden II 1.
De Bruiloft van Kloris en Roosje
met eenige nieuwe gasten gestoffeerd II 1.
Een woord over het Haagsche
Gedenkteeken voor November
1813 II 1.
Holland, Almanak voor 1875 II 1.
De lotgevallen van Klaasje Zevenster XV 31.

Lezen (Iets over het) XXV, 150.
Limburg Brouwer (Mr. P. A S.
van) XVI, 42.
Akbar.
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Linden (Mr. van der) XVI , 107.
Banda en zijne bewoners.

Lindo (Dr. M. P.) VII, 178.
Loosjes (A.) XXIV, -163.
Maleia XI, 127.
Hanna.

Marius XIV, 123.
Vrouwenliefde en Vrouwenleed.

Maurik Jr. (Justus van) XI, 161.
Uit het volk.
S. of Z.

Maurits (Prins) V, I.
Life and Death of John of Barneveld by John Lothrop Motley.
Maurice et Barnevelt par Groen
v. Prinsterer.

Meilhac III, 93.
Froufrou.

Michelet (J.) XXV, 129.
Louis XIV et la Révocation de
l'Edit de Nantes.

Militairen Dienstpligt (Over) XVI I I
179.
De persoonlijke dienstplicht uit
een politiek en sociaal oogpunt
door Dr. C. B. Spruijt.

Milton XII, 152.
Het Verloren Paradijs vert. door
Ten Kate.
The Life of John Milton by
David Masson.
Milton and seine Zeit von Alfred
Stern.

Molière XXIII, I.
Mortier (Arnold) XXI, 124.
Motley (John Lothrop) VII, 185.
Muller (Christine) XV, 83.
Lief en leed u it eene kleine wereld.

Multatuli (Ed. Douwes Dekker)
II, 200; XV, 139; XVI, 35; XXII, 127.
Een en ander naar aanleiding van
J. Bosscha's Pruissen en Nederland II 200.
Duizend en eenige hoofdstukken
over specialiteiten XV 139.
Vorstenschool XVI 35.

Murger (H.) I I I , 49; XXV , 96.
Le Roman du Capucin III 49.

Mijer (Mr P.) X, 87.
Jean Chrétien Baud.
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Napoleon I XVII, 68.
Nederl. Gedichten (Laatste) VII,
127.
Distels en Bloemen door K. Willemsen.
Gedichten door Ant. L. de Rop.
Gedichten door M. Coens.
Licht en Schaduw door Soera
Rana.
Jaarboekje voor Rederijkers en
Beminnaars der Poëzie.
Gezangen v. Geka uitg. door Beets.
Das Hohelied u. a. Gedichte door
Holda.

Nederl. Indië (Uit en Over) XXV,
196.
De Hervormde Kerk in Nederl.
Indië onder de Oost-Indische
Compagnie door van Troostenburg de Bruijn.
Twaalfde Deel van de Jonge's
Opkomst in Oost-Indië, door M
L. van Deventer.
Macht tegen Recht , door Mr.
M. C. Piepers.

Nederl. Letteren (Nieuwe) XXI, 185.
Ulbo Garverna door Mr. Ernest
Scheidius.
Lied der Liefde door G. W. Lovendaal.
Geen Zomer door C Honigh.
Blauwe Bloemen door Hélène
Swarth
Ontrouw? door C. Terburch.
Verdeeling van den Arbeid in betrekking tot Wetenschap en Onderwijs door Dr. G. D. L. Huet.
Etsen naar het Leven door
Hollidee.
Mariette door Kuno.

Nederlandsche Tijdschriften in
1878 X. 179.
Bijdragen voor Vaderl. Geschiedenis en Oudheidkunde.
Het Tooneel.
Nederl. Spectator.
Uilenspiegel.
De Gids.
De Tijdspiegel.
Dietsche Warande.
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Eigen Haard.
De Banier.
Vragen des Tijds.
De Levensbode.
Los en Vast.
Annales de l'Extrême Orient.

Nederland en Pruissen in 1181
XXIII, 121.
Oldenbarnevelt V, I.
Life and Death of John of Barneveld by John Lothrop Motley.
Maurice et Barnevelt par Groen
van Prinsterer.

Oosterman (J. T.) XVI, 76.
Emancipatoria door Werther (J.
T. Oosterman).

Oosterzee (Dr. J. J. van) XIV, 16.
Redevoeringen , Verhandelingen
en Verspreide Geschriften.

Palm (J. H. van der) XXIV, 96.
Patriotten (De) en Simon Stijl
XXIV, 133.
Perk (Betsy) XVI, 63.
Mijn ezeltje en ik.

Pierson (Dr. A.) XIV, 51; XV, 127,
180; XVI, 164.
Een Pastorie in den vreemde
XIV 51.
Een keerpunt in de wijsgeerige
ontwikkeling XV 127.
Over Alexander Vinet XV 180.
Eene levensbeschou wing XVI 1 F 4.

Poot (Hubert Kornelisz.) I, 75.

Histoire des origines du Christianisme. Livre premier : Vie de
Jésus IX 1.
Les Évangiles et la seconde génération chrétienne XXI 155.
Le Prêtre de Demi XXIII 101.

Romantiek (De) in Nederland
XXII, 201.
Rousseau (J. J.) XIX, 3.
Julie ou la Nouvelle Héloïse.

Rubens (Pieter Paulus) V, 51.
Russische Letteren (Nieuwe)
XXIII, 44.
De Slavische Beweging.
Dostoievski.
Tolstoi.

Sacher Masoch IX, 138.
Ueber den Werth der Kritik.

Sainte-Beuve III, 81; VIII, 71.
Les Regrets III 81.
Nouveaux Lundis VIII 71.
Conversations de Goethe recueillies par Eckermann avec une
introduction par Sainte-Beuve
VIII 71.

Saint-Pierre (Bernardin de) XIX,
215.
Paul et Virginie.

Sand (George) VI I I, 135; XI I I, 98.
111.l1e. de la Quintinie VIII 135.
Histoire de ma vie XIII 98.
Consuelo XIII 98.

Schaepman (H. J. A. M.) XVI , 8.
Parijs 1870-1871.

Gedichten.

Potgieter (E. J.) III, 28; XIII, 1;
XV, 1; XVI, 152.
Poëzy I 1832-1863, III 28.
Proza XV 1.
Poëzy XVI 152.

Potgieters Kritiek XXII, 21.
Prévost- Paradol II1, 133.
Quos Ego XIV, 65.

I

Waarom ?

Rabelais IV, 125.
Oeuvres

Rabusson (Henry) XXV, 191.
Dans le monde.

Rembrand V, 67.
Renan (Ernest) IX, 1; XXI, 155;
XXIII, 101.

Schebest (Agnew) VIII , 160.
Aus dem Leben einer Kiinstlerin.

Scheffel (Joseph Victor von) XXIII,
182.
Schimmel (H. J.) II, I63; XV , 95.
Lady Carlisle II 183.
Het gezin van baas van Ommeren XV 95.

School (De) van Bellamy XXIV, 56.
Schouwburgavond (Een) XXV, 166.
Shakespeare XI I , 108.
Sonnetten vert. door Dr. L. A. J.
Burgersdijk.
Shakespeare en zijne werken door
A. S. Kok.
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Shakespeare, the Man by Walter
Bagehot.

Shelley, IV, 97.
Recollections of the last days of
Shelley and Byron by L. J.
Trelawny.

Slavische Beweging (De) XXIII, 44.
Soerabaya (Theophilus van) XVI,
46.
Der alle and neue Glaube von
David Fr. Strauss.
Schetsen en tafereelen door P. H.
Hugenholtz Jr.
Een brandend vraagstuk van
onzen tijd.

Staël (Mad. De) XX, 54.
Delphine.
Corinne ou l'Italie

Staring (A. C. W.) I, 140.
Gedichten uitg. door Beets.

Stinde (Julius) XXIII, 108.
Die Familie Buchholz.
Der Familie Buchholz Zweiter
Theil.
Buchholzens in Italiën.

Stijl (Simon) XXIV, 133.
Terburgh (C.) XI, 112.
Hildegonde van Duyvenvoorde en
andere verhalen.

Thackeray IV, 37.
Denis Duval.

Thijm (J. A. Alberdingk) II, 131;
XXII, 172; XXV, 177.
Een weinig Amsterdamsche kritiek bij gelegenheid der nationale
feestviering II 131.
Zeven Feestredenaars; een blik
uit de Warande op de gedenkteekens in proza van de viering
der Novemberfeesten II 131.
Hooft's „Warenar met de Pot"
gewijzigd en aangevuld ten behoeve van het tooneel onzer dagen
XXII 172.
Susanne Bartelotti XXII 172.
Portretten van Joost van den
Vondel XXV 177.

Tiedeman (H.) XV, 110.
Onze eeuw op het gebied van
Geschiedenis en Staatkunde.
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Toekomst (De) Ill, 181.
Sabbatai Zewi.

Tollens VI, 97.
Tolstoï (Graaf Leo) XXIII, 44,
164.
Les Cosaques et Souvenirs de
Sébastopol XXIII 164.

Tooneelvoorstelling (Eene) te
Buitenzorg IV, 207.
Les Enfants d'Édouard par Casimir Delavigne.

Uhland VIII, 40.
Gedichte.
Ludwig Uhland. Kritische Gunge
von Friedr. Theod. Vischer.
Ludwig Uhland , sein Leben and
seine Dichtungen von Fr. Notter.
Ludwig Uhland von Gustave
Liebert.

Usselincx (Willem) V, 41.
Valckenaer (Mr. Johan) XVIII,79.
Leven van Mr. Johan Valckenaer
door Mr. J. A. Sillem.

Valentijn (Francois) XI, 3.
Oud en Nieuw Oost - Indië.
Valette (G.) XXV, 183.
Baren en Oudgasten.

Vallès (Jules) XXI, 142.
Vanity Fair VII, 96.
(Kongres van de Internationale
Vereeniging tot bevordering dei
sociale wetenschappen).

Veer (H. de) VII, 104.
Trou-Ringh voor 't Jonge Holland.
Overtroffen.

Virgilius XXI, I.
Publii Virgilii Maronis Opera,
uitg. door E. Benoist.
Virgilius' Heldendicht de Enéis
vert. door Mr. S. J. E. Rau.

Visser (Lambertus de) I, 212.
Jocelijn ti an A. de Lamartine
vertaald door L. de Visser.

Vissering (S.) XIV, 187.
Herinneringen.

Vlugt (Mr. van der) XI, 182.
De Rechtstaat.
De wetenschap der gerechtigheid.
La Justice par Sully Prudhomme.

Vloten (Johannes van) XXII, 117.
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Voltaire III, 150.
Voltaire: Sechs Vortrage von David Friedr. Strauss.
Vondel I, 30.
Gijsbrecht van Aemstel.
Voorwaarden (Drie) van Kunstgenot X, 125.
Brieven en Gedichten door John
Keats.
Gedichten van 1869 tot 1873
door Beets.
In dagen van strijd door A.
S. C. Wallis.
Over den twijfel in het drama
door A. S. C. Wallis.
Vosmaer (Mr. C.) XIV ,1; XVI, 29;
XVIII, 154.
Eene studie over het schoone
in de kunst XIV 1.
Vogels van diverse pluimage
XVI 29.
Amazone XVIII 15,,.
Vreede (G. W.) XXII, 37.
Levensschets van G. W. Vreede
naar zijn eigen handschrift uitgegeven.

Westhreene (Mevr. van) XI, Ill.
De Oudvelders.
Benijd en beklaagd.
Wilsen (F. C.) XV, 60.
Lain Dooeloe, Lain Sakarang of

Voorheen en Thans,
uit Oost-Indië.

Schetsen

Withuijs (C. G.) VII, I.
Verhalen, Romancen
lingen.

en

Vertel-

Woensel (P. van) 110, 7; XXIV, 163.
De kunst van waarnemen I 107.
Aanteekeningen , gehouden op
eene reis door Turkijen en Natoliën , de Krim en Rusland in
de jaren 1784-89, I 107.
De Lantaarn voor 1792, 1795,
1798, 1800 I 107.
Rusland beschouwd I 107.
Wolff (Elizabeth) V,167; XIX, 89;
XXII, I.
Sara Burgerhart XIX 89.
Willem Leevend XIX 89.
Zeggelen (W. J. van) VII, 51; XV,
17 I.
Sprokkels VII 51.
De Menschenhater naar het
Fransch van Molière XV 171.
Zola (Emile) XXI, 169; XXIII,173;
XXV, 172.
Mes Haines XXI 162.
Germinal XXI 178.
l'Oeuvre XXIII 173.
Zwarte Tijd (De nieuwe) XXIII, 62.
I Malavoglia door Giovanni Verga.
Sophie door Virginie Loveling.

ALPHABETISCH REGISTER DER PERSONEN.

Aa (van der) XVIII 120, XIX
206, XX1I 155, XXIV 138,
141, 157 , 185.

Aanzorg (Gerrit) V 133 , 147.
Abbema (Elisabeth) XI 23.
Abbema (Fredericus) XI 23.
Abercromby (Sir Ralph) V 183 ,
XXIV 231, 232 , 233.
About (Edmond) III 131 , 1V 86 ,
VII 97, VIII 87, X 107, 111,
113 , XII 3 , XXI 131, XXIV
164 , XXV 191 , 194.

Aekerrnann (Louise) IX 150, X
166 , XIII 87.
Ackermann (Paul) IX 169.
Ackersdijk- XXI 150.
Acquet (d') XI 9.
Acquoy (Dr. J. G. R.) XV 147.
Addison VII 183 , XII 21 6 ,
XVIII 170.
Admiraal (Aart) X 206, XIV
102, 123, 125.

Adolf II van Nassau IV 10.
Adriaan (Paus) XXI 81.
Aersehot (Hertog van) V 54.
Aerssen (Franois van) V 3 , 17.
XXII 45, 48.
Aeschylus I 187, IV 100, 138,
IX 166, X 131, 135, 169,171,
182, 183, 195, XII 59, 161,
XVII 52.
Affre (d') IX 95.
Agon (Sultan) VI 37, XVI 73, 74.
Agricola X 181.
Agoult (d') XIII 138.
Aitsema (David Julius van) V
89, 90, 92, 101, 102, 104.

Akbar XVI 43, 44 , 98, 100.
Albany (d') XVII 6.
Albert van Engeland (Prins-Regent) XII 2 , XVIII 164.
Albert (Paul) V 55 , XVII 67.
Albertus (Aartshertog) XIV 72,
80, 83.

Alcolye (Cornelis) XVI 118.
Aldegonde (Marnix van St.) XIV
72, 73, 78.

Alembert (d') XIX 222 , XXIII 35.
Alexander der Nederlanden
(Prins) VII 151, XVIII 180,186.
Alexander de Groote I 202, XI
6 , 13 , XII 62 , XVI 49 , XVII
105 , XXV 88,

Alexander I(Czar)

I 202, VI 158,

XVII 95.

Alexander II (Czar)

XVII 176,
XXI 90, XXIII 45, 47.
Alexander III (Czar) XXIII 54.

Alexander vanBattenberg(Prins)
XXIII 45.
III 36, 43, XIV 152,
XVII 4 , 6 , 61.
Alfonso (Louis) X 122, 123.

Alfieri

Alice van Hessen-Darmstadt
(Prinses) III 153.
Alkemade VI 17.
Alphen(Hieronymus van) I 5, 99,
156, II 128, V 54, VI 49, 77,
83, VII 161, VIII 19, 20, 35,
XIV 166, XV 23, 24, XVIII
122, XIX 53, XXIV 20, 21,
74, 81, 138, 139, 140, 142, 205,
210, 211, 212, 213, 215.
Alquier XVIII 83.
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Alting XXV 202, 203.
Altmeyer XVIII 135.
Alva (Hertog van) II 6 , XV 148,
150, 151, 153, XXIV 48.
Amelia van Solms (Prinses )XVIII
5, 73, 74, 75, XXI 29.
Amicis (De) XXIII 68.
Amiel(HenriFrédéric)X X III 142.
Ampère III 82 , XXV 230.
Amyot XVII 61.
Anacreon X 14, XXIV 82, XXV
22 , 34.
Anchises X 117.
Ancona (Allessandro d') XII 67.
Andersen II 33, VII 147, 148,
151, XI 145, XXV 163.
Andriesz (Klaas) VI 125.
Angelico XII 85.
Angouleme(Hertog van) XXI 118.
Angoulêrne(Hertoginvan)X X 1118.
Anna van Engeland (Koningin)
III 170.
Anna van Oostenrijk II 172,
XXI 91, XXIII 14.

Anna van Saksen (Prinses)

V 54 ,
VI 5 , 9 , 20 , 22, 40, 44, XIV
80, XV 82, XXIV 134.

Anna Murat (Prinses) XXII 43.
Antonius XXI 7.
Antonius van Padua XXI I6,
XXV 218.
Appelins XXIV 183, 184.
Apuleius XVI 64.
Aranda XXIII 100.
Arc (Jeanne d') III 170 , IX 15 ,
16 , XIV 109 , XXIII 5.
Archilochus XVII 44.
Archimedes XIX 77.
Arend XXII 122.
Areopagus XII 191.
Aretino XVII 117, XVIII 3, 7, 42.
•
Argenson (d') VI 68.
Ariosto III 36, 43, XVII 116.
Aristippe XXI 7.
Aristofanes IX 82, 185, X 169,
171, XII 59, 100, XVI 84, 85
86, XVII 52, 62, XXV 37, 101.
Aristoteles IV 113, VII 77 , 78,
IX 43, X 7, XI 12, XII 105,
XXI 17, 21.

Arminius I 121, III 111, XVII 50.
Arnauld VIII 84.
Arnold (Matthew) XVII 177.
Arnould (Arthur) XXI 148.
Arnstadt (Dr.) IV 131.
Assen (Van) VI 181.
Assenede (Diderik van) XVI 43.
Atkinson IX 167, 168.
Atticus XXI 7.
Auber III 172.
Aubry(Sebastien)XXIII 31, 42, 33.
Auerbach (Berthold) IX 143, 144,
198, 205, 206, 207, XIV 52,
XIX 152.
Augereau XVII 103.
Augier (Emile) X 107 , XXV 109.
Augusta van Beieren (Prinses)
XVII 89, 90.

Augustinus I 147 , VII 32 , XII
68, XXI 45.
Augustus (Keizer) III 10 , 170 ,
XVIII 99, XXI 3, 4, 11, 13,
22, 23, 24, 41, XXIII 196.

Augustus II van Polen (Koning)
XIII 100.
Aumale (Hertog van) VIII 76.
Aureng Zaeb XVI 44.
Auvergne(De la Tour d')XIII 122.
Averroës XII 105.
Aylva XXIV 115.
Baak XVIII 72.
Bach (Sebastian) III 192 , V 74.
Bachaumont XXI 130.
Bacheracht (David) V 135 , 141,
144.

Bachman X 102.
Baciocchi (Mad.) XVII 86, 88.
Bacon (Lord) III 205 , VI 5 I ,
VII 17, XlI 156, 195.
Bacot XXIV 192.
Baerle (Prof. van) II 128 , 157.
X 11,12,15, XVIII 52, XXI 192.
Baerle (Suzanna van) 129 ,
XVIII 61.
Baerle (Barbara van) X 13, 14,15.
Bagehot (Walter) XII 108, XXII
V
25.
Bakhuizen (Johannes) III 158.
Bakhuizen (Anna) III 158.
Bakhuizen(Ludolf)III 158,VI 129.

DER PERSONEN.

Bakhuizen Jr. (Ludolf)

III 159,

160.

Bakhuizen van den Brink (R.

C.)
11I 47, 158, V 20, 28, VI 88,
172, 173, VII 180, 181, 188,
VIII 35, XI 147, XIII 10, 11,
14, 37, 54, XVII 6, 7, XVIII
22, 118, XXII 49, 61, 140,
165, 172, 182, XXV 161.

Bakhuizen van den Brink (Dirk)
III 159, 161.

Bal (Jan) V 141.
Baldaeus Xl 12.
Balen XI 10.
Balfour XVIII 48.
Baijee (J. M.) XVIII 170.
Balzac III 4, 5, 8, 27, IV

55,
86, 88, 113, 114, 118, IX 131,
XIX 3, 159, XX 37, 240, XXI
170, XXII 95, XXIII 57, XXV 99.
Bancroft VII 85 . XIII 39.
Bane (Francina) XXIV 57, 58,
59, 60, 175, 181.
Baour Lormina XXIV 226.
Barante (De) XXII 12.
Barbas (Abraham Louis) XXIV
63, 65, 69, 70, 72, 73, 78,
91, 230, 237, 238, 239, 240,
241, 244.
Barbier (Auguste) XXII 73 , XXV
218.
Bardi (De) XII 83.
Barendsz ( Willem) VI 99 , 124 ,
125 , 126 , 130 , 131.

Barère XVII 57.
Baretta(Mlle) XVIII 78, XXII 177.
Barine (Arvède) XXI 123.
Barma XVIII 84.
Baron XXIII 9 , 10.
Barras XVII 75, 82, 90.
Barriël (Samuel) V 84 , 124 ,
141, 143.

Barriël (Jaques)

V 84, 125 ,

126, 131.

Barry (Du) XXIII 151.
Bartas 1 28. •
Bartelotti (Suzanna) I 6, XVIII
52, XXII 176, 177, 178.
I 6 , 29 ,
XVIII 43, XX1I 176.

Bartelotti (Heleonora)
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Bartelotti (Battiste) XXII 176.
Barthélemy XVII 66.
Bartholo VII 87.
Bartsch (Karl) XXIII 191, 199.
Baud (Jean Chrétien) X 87, 174 ,
175, XVIII 122.
XXIII 139 , 141,143 ,
144, 145 , 146, 155.

Baudelaire

Baudry XVII 117.
Baumgarten XIV 13, XVIII 81.
Baur IX 62, XXI 159.
Boyle (Pierre) XXI ?7, XXV 141.
Beaconsfield (Lord) IV 42 , XII
144, XIV 92, XVII 177, XXI
75, 116.
Beaufort (De) X 1S9.
Beauharnais (Josephine) zie : Keizerin Josephine.
Beauharnais (Hortense) XVII 85,
87,89,91,92.
Beauharnais(Stéphanie) XVII 87,
88 , 89.
Beauharnais (Eugène) XVII 85,
87 , 89 , 91, 92.
Beaumarchais III 25 , IX 108 ,
110, XVII 114, 177, XXI 85.
Beaumont (Abbé De) XIII 100,
XXIII 100.
Becker (Louis) XII 2.

Becker (Nicolas) III 110.
Becq de Fouquières XVII 7,

18 ,
39. 62, 63.
Bédée (De) XX 32, 33, 34.
Beecher Stowe XV 158 , 159 , XX
55 , XXII 157.
Beekman (Ds.) V 98.

Beernink (Cornelis) XI 11 .
Beer Poortugael (De) XXIV 229.
Beers (Jan van) XV 204 , XVIII
143.

Beethoven III

172, X 167, XII
2, 169, XIII 42, XVI 105.
Beets (Nicolaas) I 140, 152, 169
185, II 17, 70, 97, 100, 102,
115, 123, 203, 211, III 75,
126, IV 108, VI 150, VII 19,
108, 142, 147, 149, 152, 161,
166, IX 198, 201, X 5, 8,
9, 19, 67, 125, 168, 176,
181, XI 71,, 108, 147, 166,

12
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XIII 67, XIV 28, 92 , 153,
XV 67 , XVII 112, XXI 195,
201, 207, 208, 210, 211, XXII
124, 1 1, 161, XXIV 97, 99,
105, 107, 120, XXV 69, 70,
82, 151, 230.

Bernard (Daniel) XI 11.
Berthier XVII 104.
Bertius (Petrus) I 86.
Berry (Hertog van) XXI 118.
Berry (Hertogin van) VI 52,

Beffara XXIII 4, 12, 17, 23.
Meiling (Albrecht) VI 120, 171,

Berryer III 9, 12.
Besant (Annie) IX 167, X 205.
Besplas (De) VI 69.
Bessières XVII 103.
Betz (Dr.) X 186.
Beuningen ( Van) VI 46.
Bevervoorde (A. van) X 205.
Beijerman (Prof.) II 78.
Beyers XXI 201.
Beyle (Henry) zie: Stendlial.
Beyman (Coert Lambert van

XV 82.

Béjart (Armande)

XXIII 15, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,
33, 35, 37, 38, 39.
Béjart (Madeleine) XXIII 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 35.

Béjart (Geneviève) XXIII 18 , 33.
Béjart (Joseph) XXIII 18, 20.
Béjart (Louis) XXIII 18.
Béjart (Marie) XXIII 17.
Béjart (Mad.) XXIII 18, 19.
Bekker (Dr.) V 108.
Bekker (Balthazar) XXII 122.
Bellamy I 102, II 105, VI 68,
69, 77, 78, 79, 80, 83, VII
161, XI 28, XV 177, 178,
XVIII 122, XIX 230, XXIV
1, 56, 101, 175, 216.
Bellay (Du) IV 126, 127.
Benoist (E.) XXI 1.
Bentham XXI 78, 79, 115.
Benthem (Cornelis van) V 150.
Béranger V 77, VI 113, 171,
VII 61, VIII 46, 81, 82, IX
131, 134, XIIT 31, XV 185,
XVII 62, 169, XXV 98, 104,
127.
Bérenger XXIV 142.
Berg XIX 216, 217.
Berg (Mr. N. P. van den) V 164,
XVI 117, XVIII 166.
Berg (Mr.L. W. C. van den) X 208.
Berg (Ahasverus van den) XXIV
20, 205, 207.

Bergh (P. T. Helvetius van den)
II 30, XI 157.

Bergh (Egbertus) XVIII 118.
Bergh (S. J. van den) VI 118,
VII 51, XXII 68, 73, 74.
XVII 103, XX 145.

Bernadotte

XXI 118.

XXIV 190.

Bèze XXV 135,
Bhemer (Ds.) V 107.
Bicker XXIV 191.
Biervillas (Imigo de) XVII1 169.
Bieswanger XVI 115.
Bikélas XXI 133.
Bilderdijk ( Willem) I 6, 35 , 46,
60, 62, 162, 172, 199, II 7,
28, 102, 105, 128, 131, 133,
141, 162, III 44, IV 26, 48,
108, 109, 110, 149, V 175,
VI 2, 9, 21, 27, 28, 41, 45,
48, 52, 60, 67, 76, 77, 78,
79, 84, 108, 109, 110, 119,
132, 136, 175, 176, V1I 43,
44, 45, 60, fi2, 127, 161,
IX 81, 82, X 19, 37, 48, 49,
145, 192, XI 105, 193, XII
62,
67, 80, XIII 31, 7( ) , XIV
66, 73, 163, XV 208, XVI 51,
63,
176, XVIII 86, 87, 95,
103, 116, 123, X1X 115, 127,
XXI 10, XXII 27, 61, 102,
202, XXIV 17, 19, 23, 38,
40, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 72, 7-t, 83, 87, 8R,
89,- 90, 91, 96, 135, 136,
140, 147, 155, 157, 158, 159,
160, 186, 211, 220, 222, 223,
241, XXV 1, 151, 178, 225.
Bilderdijk (Elius) IV 151, XXV
228.
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Bilderdijk(Louise Sybille)TV

154,

XXV 226 , 227.

Bilderdiyk (Dr. Izak) XXIV 113.
Bingley XXIV 230.
Birch-Pfeitfer(Charlotte)Ix 176.
Bismarck III 14 , V 10 , X 161,
190, XVII 176, XXI 90, XXIII
55, 108, 109, 115.
Bjornson IX 208, XXV 163.
Blaeu XVIII 51.
Blanc (Charles) X 107, XXII 83.
Blanc (Louis) XXI 98.
Blaupot ten Cate XIV 188.
Blaze de Bury (Henri) I V 98 ,
107, XIX 45, 48.
Bleeker (Dr.) X 197, XVI 150.
Bleiswijk VI 41.

Bojardo X 170.
Bokhoven I 103.
Bol VI 91.
Bombergen (Antoine van) XV 149.
Bonald (De) XI 204, XXV 130,
132.

Bonaparte (Lodewijk)

zie : Konin:;

Lo,lewijk.

Bonaparte (Jerebne) XVII 87.
Bonaparte (Elise) XVII 87.
Bonaparte (Laetitia) XVII 86.
Bonaparte (Joseph) XVII 85 , 86 ,
87, 88, 91.

Bonaparte (Caroline)

zie : Caroline

111 ,rat.

Bonaparte (Lucien)

VI 89 , 90 ,

XVII 86, 91, 92.

Blessington (Lady) XXI 77, 78.
Blois (Graaf De) XX11I 126.
Blois van Treslong ( Willem) VI

Bonaparte (Mad. Joseph) XVII 8 6.
Bonifacius 17111 (Paus) XI I 70,

44, 45.
Blum XXII 142.

Bonneuil XVII 37.
Bonnières (Robert de)

Blumenbach XXV 47.
Bonden (James) XII 2.
Boccaccio XII 97 , XVII

116 ,

XXV 193.

Bod ensted t (Friedrich von)

XII

132, 133 , XXIII 6.
Boekh 11I 166.
Boendale XXII 105.
Boerhaave XXII 97.

Boétie (Etienne de la) XII 148.
Boëtius X11 68, XXIV 130.
Bogaers (Mr. A.) VI 118 , VII 1,
XXII 31.

Bogaerts (A.) XVIII 169.
Bogor (Maria) XXV 18 5.
Bold XII 90.
Boieldieu III 172.
Boileau I 28, 11 30, IV

113,
VI 69, IX 78, XVII 61, XVIII
47, XXI 130, XXIII 9, 21,
34, 35.
Boisserée (Sulpice) VIII 83.
Boissevain (Charles) IV 109, X
189, XV 77, XXV 150, 151,
152, 153, 155, 159, 160,
Boissier (Gaston) XXI 4, 7, 22,
26, 50.

Boisteilleut (De)

XX 32, 33, 34.

89, 105.
XVII 61,
XXIII 83, 81, 85, 86.
Bontaric XXIII 128.
Bonte koe (Diedericus) V g 5, XI 30.
Booms XXII 170.
Bopp III 166.
Bor II 86, VI 37.
Boreel (Salomon) V 125.
Borger IlI 169, VI 66, 83, 87,
118, 123, XV 7, XVI 9, XXIV
13, 14, 15, 16, 28, 52, 63, 81,
Borghese (Mad.) XVII 86.
Born (Von) XIX 51.
Borsele II 13.
Bosboom II 71, XIII 77, XXII 128.
Bosboom-Toussaint(Mevr.) II 73,
181, IV 25, 123, V 5, VII 55,
X 67, 118, 119, XI 37, 147,
XVI 21, 92, 119, XX 55, XXII
128, 141, 148, 201, XXIII
75 , XXIV 173.
Bosch (Bernardus) XXII 155,
XXIV 191, 192, 237.
Bosch (Maria) XXII 3.

Bosch (Ds.) XVIII 107.
Bosch (Jeronimo de) VI 90 , 93 ,
91, 83, XIII 52.

Bosch (De) XXIV 14.
Bosch (Van den) VII 174, X 88.
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Bosch Kemper (Jhr. Mr. J. R. de)
VI 173, 174, 177, 179, 180,
181, VII 173, X 87, 89, XVIII
122, 183, 181, XXII 37, 46,
49 , XXV 205.

Bosch Kemper(JoanMelchior de)
VII 175.

Bosscha (Prof.)

II 200, 204, 205,
V 28 , VII 51 , X 88 , 89 ,
XVII 169, XXII 59.
Bossuet IX 199 , XI 16 , XX 10,
XXV 57, 103, 147, 148, 149.
Bosveldt (Paulus) XXIV 192.
Bottoni XVII 38.
Boucher IX 109, XI 58.
Bougainville XI 16.
Bouillon (Due De) XIII 100.
Bouman(Pro f.Hermanus) I 197.
Bourbaki XV 117, XXI 100.
Bourbon (Hertog van) XXl 118.
Bourbon (Hertogin van) XX 1 118.
Bourdeau (J.) IX 204, XXI 211,
XXIII 207.
Bourget (Paul) XXIII 138.
Bournonville XIII 123.
Boman (A.) I 195.
Boz zie: Dickens.
Braak XVIII 112.
Braarda (Ds.) V 99.
Braddon XI 133.
Bradlaugh (Ch.) X 205, 206.
Brand (Jan) XXII 190, 191, 192,
193, 194, 195, 199.
IV 51, X 127 ,

Brandes (Georg)

XIX 1, XX1 80.
XXI V 190.
Brandt (Gerard) I 17, 18, 184,
II 128, 158.

Brands

Brandwijk van Blokland (Gerard
van) V 95.

Nrantsen XXIV 7 , 137.
Braun V 14 6.
Brawne (Fanny) X 127 , 128 ,
135, 136, 137, 138, 139, 144,

Brawne (Margaretha) X 136.
Brawne (Samuel) X 136.
Brazas (De) XVII 3.
Bredero I 51,_11I 170 , XI 166,
XIV 68 , XVII1 3 , 20.
Brederode (Hendrik) XV 82,149.

Bree (Van) XXIII 131.
Bremer (Frederika) II 33 , XI 80 ,
XX 55, XXV 163.

Brentano (Maximiliane)

zie :
llasimiliane (le 1a 1{oche.
Brescia (Adam van) XII 92.
Bret Harte XI 12 5.
Brézé (De) III 5.
Brezee (Le) XVIII 170,
Bridgewater (Graaf) XII 170.
Brie (De) XXIII 28, 37.

Brieder (F. C. de) XV 171.
Brill (Prof.) V 28 , XXII 121.
Brillat-Savarin XXIV 175.
Brink (Dr. Jan Ten) XI 150, XI1
63, XV 65, XVI 87, 88, 89,
XXII 1, 202, XXIII 193, XXV
176, 183.
Brink(Johann es van den) III 159.
Brinvilliers (De) XXIII 31.
Broek (Pieter van den) XI 30 ,
XV 82.
Broekhuizen XII 167.
Broes (Ds.) XXV 228.
Broglie (Prins Albert de) VIII
98 , 99 , 100.
Broglie(Hertog de) VIII 99, XX 14 5.
Bromel XXI 113.
Bronsveld (A . TV.) III 126, XV 23.
Brontë (Charlotte) IV 133 , IX
167, 168, XV 96, XXI 64,
66 , XXIII 141.
Brossette (Claude) XXIII 21.
Brouke (K van den) XI 11.
Brouke (M. van den) XI 11.
Bi ouwer (Adriaan) XXIV 43.
Brown (Charles Armitage) X
136 , 137, 138, 139, 140, 141,
143, 144, XII 119.
Browning (Elisabeth) IV 132 ,
XIII 7 2 , XVIII 71, XXI 64 ,
66, XXIII 110, 141.
Browning (Robert) IX 113.
Brucys XXII 175.
Brugman XVIII 150.
Bruin (Cornelis de) XI 12,
XVIII 168.

Brummeler Andriesse (J. C.Ten)
IV 149 , XXV 225.
XV1I 3 , 62.

.Brunk

DER

PERSONEN.

Brune V 183, 184, 185, XVII 103.
Brunet XVI 151.
B run etière (Ferdinand) XXIII 23.
Brunings (P. F.) .XVI 15.
Brutus X 177, XIX 36, XX 137.
Bruyère (Theophrastus la) VIII
84, 85, X111 17, 95, XXI 59.
Bruyn (M, D. de) V 188, XVIII
174.

Bruyn Kops (De) XIV 188.
Buckingham (Hertog van) II 171.
Buff (Charlotte) XII 84, XIX 39.
Buffon X 7, XI 16, XIII 106,
kV 200, XX 142.

Bugeaud IV 118.
Bull (A. J. de) XVI 181.
Buller (R.) XXII 188, 189.
Buloz XI I I 190.
Buhver (Edward) IV 55, IX 30,
XI 88, XIV 87, 92, XV 96,
XVI 76, XXI 61, XXII 55.

Bungeners XXV 57.
Bunsen (Prof.) XIV 24, XV 133,
134, 135, 136, 137.
Bunyan XII 156, 189, XIX 154,
Buonarotti III 43.
Burckhardt (Dr.) IV 155.
Buren ( Gravin Anna van) XI V 80.
Berger VI 136, XV 165, 178,
XXIV 127.
Barger ( IV.) zie: Tliuré.
Burg ersdijk (Dr.L.A.J.) XII 108.
Burgh (Jacob van der) 116 , 28.
Burmania (Van) V I 40.
Burmann (Prof.) X 185 , XX I V
212.
Burns (Robe)t) V1I 48, XIV 100,
XXI 109 , 115.

Burly V 77.
Busken (Jacoba) XXII 1.
Busken ( Conrad Rut('er) XXII 14.
Busken Huet (Cd.) X 122, XV
25 , 26, XXII 21, XXV 95.
XIII 75 ,

Busken Huet (Gideon)
78 , 90.

Bussin,g h

XXIV 104.

Buys (Prof.) III 126.
Buys ( Paulus) XXII 47.
Buzanval XXII 45,

Buzot XI 62.
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Bijns (Anna) XXII 105.
Byron I 203, 210, II 62,

103,
105, 106, 110, 113, 164, lII
16, 63, 64, 75, 76, 170, IV
50, 57, 92, 97, 134, 150, V
53, VI 76, 99, VII 41, 61,
VIII 10, 11, 67, IX 149, 166,
X 4, 18, 23, 47, 48, 127,
128, 131, 132, 135, 170, 171,
173, XI 147, XII 156, 215,
216 , XIII 31, XIV 26 , XV
96, XVII 110, 129, XIX 213,
XX 3, 29, 52, 139, 237, XXI
66, 78, 80, 81, 114, 115,
116 , 122 , XXII 141, XXIII
63, 140, 160, XXIV 90, XXV
42, 55, 154.
Byron (Lady) zie: Miss Milbank.

Bysshe IV 100.
Bi.jvanck X 207, XXIII 183.
Byzantinus (Andreas C.)

zie :
Autlré CliéniNr.
Cabanel XXI 173.
Cabanyes XVIII 81, 84, 86, 120.
Cacciaguida XII 78 , 101.
Caesar III 170 , X 177, XII 78,
180, XVII 106, XVIII 3, 99,
XXI 6, 13, 22, 170.
Caille (La) XIX 220.
Cakya-Moum IX 9.
Calcar (Elise van) X 206, XI 69,
XIV 32, 58.
Calcar (Johan Steven van) XI
71, 72.
Calderon IV 99.
Cambacér è s XV1I 70, 82, 98,103.
Cammért (Cornelia) V 101, 102,
104.
Camoëns VI 49, XXV 163.
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Garcia (Pauline) XIII 193, 194.
Garibaldi III 26, 36, 38, VII
32, IX 106, XI 59, XVII 176,
XXII 142.
Garrick XI 158.
Gary (Mlle) zie : Mlle. de Mauléon.
Gaskell IX 168.
Gásparin (De) III 135 , 137 ,
VIII 81, XVI 22.
Gaucher XXI 132.
Gautier (Théophile) IV 98, 112,
V 77, IX 86, 137, XIII 5,
XVI 12, 24, 25, XIX 3, XXII
89, 93, 94, 95, 97, 101, XXII1
14, 96, 144, 152, 174, XXV
98 , 99,
Gay (Delphine) zie: Mad . de Girardin.
Geel (Jacob) II 32, 211, III 47,
185, VI 127, X 3, 167, 171,
XIII 22, XXII 141, 162, 163,
XXIV 172, XXV 95.
Geets (Willem) XVIII 129.
Geibel(Emmanuel)IX 83, XV 178.
Geka VII 147, 148, 149, 156.
Gellert VI 82, XV 178.
Génestet (P. A. de) II 98 , 99 ,
100, III 28 , 60, VI 150 , VII
161, 165 , X 189 , XIII 2, XV
10, 24, 25, 26, 28, XVII
112, XXI 195, XXII 102, 119,
141.
Gensfleisch IV 9.
Geofrin II 7.
Georg elll vanEngeland(Koning)
XVIII 172, XXIII 123.
Georges (Mlle) XVII 81.
Gérard I 200.
Gerardsz (Balthazar) VI 26,163,
XIV 81.
Germigny (De) XXV 149.
Gerrewijn (Gerrit) V 82,159,160.
Gerson VIII 86.
Gervinus VI 165, XII 118, 119,
120, 135, XIV 48, XXI 113,
XXII 108.
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Gessner (Salomon) XVII 13.
Gevaarts XXIV 174.
Gevers (Hugo) XVIII 107 , 108 ,
XXIV 144, 191.
Gevers Deynoot XIV 101.
Geysbeek ( Witsen) VII 15 , XIV
68, 69, XXII I03,XXIV 67,71.
Gelzer VI 165.
Gherardeschi(Ugolino de) XII 76.
Gibbon I 122, III 200, 202,
XXV 161.
Gildemeister (Otto) XII 119, 120,
XXI 113 , XXIII 6.
Giorgione XII 113.
Giotto XII 73, XIII 83, XIV 18.
Girard (Jules) XVII 7, XXI 2.
Girardin (Emile de) III 5 , 8 ,
140, IV 112, 114, XIII 190,
XXI 92.
Girardin (Mad. Delphine de) IV
113 , 114 , XIII 2 , XXI 106.
Gladstone XXI 82, 83, 84, 85,
88, 116, XXII 197.
Glan (Arnout Antony van) V
141, 142.
Glazemaker (J. H.) XVIII 169.
Gleim VII 161.
Glocester (Hertog van) II 12, 13.
Gluck IX 113, XXIII 34.
Gneist (Rudolf) XI 202.
Gobert VIII 35.
Godfried van Bouillon XVIII 73.
Godin VIII 191.
Godwin (Mary) IV 100, 103,
Goeman Borgesius X 204.
Goens (Rijklof van) V 39, VI 54,
X 181, 189, XI 18, 22, 194,
XVI 71, 73, XVIII 86, XXIV
114.
Goes (F. van der) X 184.
Goethe I 203, III 50 , 59, 63,
86, 109, 114, 115, 116, 170,
172, 194, 203, IV 98, 105 ,
152, V 53, \I 54, 76, 79,
86, 99, 100, 181, VII 41,
160, 166, VIII 10, 46, 50,
51, 56, 66, 67, 71; 72, 75,
83, 102, 104, 171, IX 7, 63,
95, 96, 148, 151, 166, 207,
X 8, 48, 115, 130, 167, 169,
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XI 61, 83, XII 64, 84, 85,
107, 118, 161, XIII 39, 48,
88, XIV 8, 11, 17, 21, 23,
24, 25, 26, 27, 69, 126, 152,
XV 12, 136, 167, 168, 169,
170, 178, XVI 29, 105, XVII
5, 13, 26, 27, 28, 29, 94,
123, XVIII 71, 152, XIX 2,
28, 39, 132, 213, XX 3, 20,
27, 29, 132, 139, 150, 235,
239, XXI 11, 40, 66, 67, 73,
112, 116, XX1I 22, 81, 122,
XXIII 3, 54, 119, 183, 207,
208, 211, 'XXIV 28, 43, 60,
87, 90, 216, 221, XXV 46,
115, 119, 152, 154, 162.
Goeverneur (J. J. A.) VIII 18 ,
XIV 161, XXII 141, XXIV
213 , XXV 6.
Gogel XVIII 105.
GogoIXVII 176, XXIII 47, 48,166.
Goldsmith (Oliver) IV 12, 68,
79, 83, VI 55, 111, VII 182,
IX 180, XII 170, XV 172,
XVII 61, 133 , XVIII 171,
XIX 57.
Golof kin XXIV 4.
Goltz (Colmar von der) XVIII 186.
Goncourt (Edmond de) XXI 174 ,
XXIII 139, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 174.
Goncourt (Jules de) XXI 174,
XX1I1 139, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 174.
Gontcharoff IX 208, XVII 176.
Gorkom (Dr. Van) X 202.
Gorter (Simon) IV 21.
Gortschakoff X 193 , XXI 90.
Gosse (Edmund W.) X 201.
Gosseli,n XXIII 14.
Gotthelf (Jeremias) IX 143, 203,
204, 205, 206.
Gottschall (Rudolph) IX 140.
Gout ( Von) XIX 44.
Gower (Lord Ronald) XII 2.
Goxlan (Louis) XX11I 96.
Graan (Jan de) V11 97, X 136,
XXII 82, 83, 81, 85, 86, 87, 88.
Graan Sr. (De) XXII 83.
Gracchus XVII 175.

Gram (Johan) VII 107 , XV 67,
Grand XVIII 118.
Grandet IV 86.
Grange (La) XXIII 10, 12.
Grant III 134, VII 187.
Gratry VIII 98 , 99.
Gratz (Dr. H.) III 187, 193.
Grave (J. E.) X1X 101, XXII 1,
2, 4, 5, 7, 10, 17, 18.
Gray XII 170, XIX 57.
Greene XII 146.
Greeve (Mr. L. G.) XXII 41, 42.
Gregorius van Tours XXIII 189.
Gregorius XVI (Paus) IX 132,
XXI 136.
Greive X 198.
Greuze XI 57, 58, XIX 100,
XXIV 89.
Greven (Casparus) V 135 , • 138 ,
141, 142, XXIV 192.
Grévy XXI 151, XXIII 85 , 121.
Grillparzer X 184.
Grimarest(LeGalloisde) XXIII 10.
Grimm (Jacob) VIII 18, 56, 73,
XXIII 130, XXIV 238.
Grimm ( Wilhelm) VIII 18, 56.
Grimm (Hermann) XII 2.
Grimod de la Reynière XVII 4.
Grisebach (Dr. Eduard) IX 180.
Groen van Prinsterer II 132, V
1, VII 8, 173, 175, 176, 177.
188, X 87, XI 204, XIII 93,
XV 164 , XVI 51, XVIII 118 ,
XXII 37, 45, 46, 49, 182,
XXIII 134 , XXV 130 , 131,
132, 133, 140, 161, 178, 179.
Groeneveldt (M. F.) X 208.
Groot (Hugo de) 1 13, 33, 119,
184, V 14, 17, 40, VI 60,
69, 181, XI 194, XII 167,
195, XIV 187, XVIII 13, XXII
173, XXV 178, 179.
Groot (Willem de) XII 195.
Groote (Geert) XII 98, XIV 196.
Gross X 124.
Grote XXI 73.
Groth(Klaus) IX 203, 206, 207.
Groner (Heinrich) XXI 211.
Gubernatis (A. de) IX 169, 171,
XXIII 63.
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Guérin XXIII 6.
Hall (Mr.J.N. van)X 185,XV 171.
Guérin (Maurice de) VIII 97.
Hall (J. van) XXII 50.
Guérin (Eugénie de) VIII 158
Hallam(Arthur) XII 148, XIII 95.
XV 119 , 120.
Haller (Albrecht von) XXII 97,
XXV 60.
Guiccico li (Gravin) XVII 117 ,
118, 119.
Hals (Frans) II 155, V 73, 75,
78, XIII 35, XV 82, XVIII
Guichard (Henri) XXIII 16, 20,
29, 30, 31, 32, 33.
25 , XXI 174.
Guillaume (Gebrs.) XXIII 100.
Hamann (Johann Georg) XXI
112, 113, 116.
Guiraud III 140 , 141.
Guitton (George Charles) V 141, Hamelsveld (Prof. Van) I 109 ,
146.
XXIV 191, 193.
Guizot II 132, 187, III 9, 25, Hamerling (R.) IX 145, X 193.
V 41, VIII 76, 87, XIV 92, Harry X 208.
XXIII 46 , 146 , XXV 97.
Handel XII 173.
Guljé XXIV 192, 193.
Hannibal XXI 43.
Gungl XVI 93.
Happel (M. van) XI 33.
Gunning Jr. (J. H.) XII 65, XV Hardenberg (Friedrich von) zie:
206.
Novalis.
Gussman IX 145.
Harder (Carel) V 114, 132.
Gustaaf Adolf (Koning) I 184, Hardy XIII 118 , 124.
V44,45.
Haren (Onno Zwier van) I 28,
III 46, 47, VI 1, 77, VII 162,
Gutenberg (Johan von) IV 1.
XIII 72 , XVI 73 , 74 , XXII
Guyot (Yves) XXII 156.
Gyp zie: Gravin de Martel.
24, 28, 121, XXIV 40, 57,
58, 61, 62, 71, 115, 118,
Gijzelaar XXIV 174.
149, 150, 151, 220, XXV 226.
Hamnen (A.) IV 24.
Haar (B. Ter) III I05, VI 118, Haren ( Willem Anne van) II 102,
VII 1, X 146, XXI 65, XXII
IV 154, VI 1, 23, 47, XXIV
28 , XXIII 70.
57, 115, 134, 136.
Haase (Friedrich) IX 145.
Haren (Adeleide van) VI 11, 22,
47, 50, XXIV 57, 58, 134.
Habets (Jos.) X 180.
Hacke van Mijnden XII 90.
Haren (Henriette Amelia van)
VI 23 , XXIV 59.
Hadfield (Mary) zie : Mary Cosway.
Haeckel XI 192.
Haren (Duco van) VI 23, 47.
Haes (Joan de) I 103.
Haren (Mevr. Duco van) VI 50.
Haga V 3.
Haren (Caroline Wilhelmine van)
VI 5.
Hagen (Von der) XXIII 203.
Hagenbach VII 83.
Haren (Daam van) VI 44.
Hahn XVIII 105, 108, 112, XXIV Haren (Carel van) VI 47.
109, 114, 144, 186, 191.
Haren(Maria Elizabeth van) V I 5.
Haighton (Elise) XI 70.
Harlay (Achille de) VIII 86.
Halbertsma (Dr.) VI 12, 22, 23, Harpe (La) XIII 106.
52, XXIV 57, 115, 135.
Hart XII 2.
Halévy (Ludovic) III 93, 139, Hart (Neeltje 't) I 85,.
XVI 40, XVIII 185, XXIII 17, Harthoorn (S. E.) V 33, VII 70.
18, 78, XXV 171, 191, 194. Hartman (Andries) V 85 , 89.
Hall(MauritsCornelisvan)V 174, Hartmann XI 192, XIX 176.
XXII 3 , 9 , 19 , XXIV 2, XXV Hartsen (Gebrs.) X 102.
58.
Harvey I 136.
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Harville (d') XIII 116, 117, 122.
Hambroek (Ds.) XI 27.
Hase (Karl) IX 60.
Hasebroek (J. P.) I 172 , 176 ,
177, 181, 185, III 30, VII
108, X 48, 50, 205, XXI 201,
XXII 124, 141.
Hasebroek (Juffr.) X 46, XXI 201.
Haselrigh (Sir Arthur) II 179.
Hasse XIII 194.
Hasselaar (Kenau) XXV 76.
Hasseld (D. van) X 189.
Haussonville (d) XX 152.
Havard (Henry) VII 123, X 195.
Haverschmidt (F.) VII 1 63 , XI
166, XXII 125 , XXIII 193 ,
195, XXV 152.
Havet (Ernest) IX 155.
Hawthorne XIII 39, 40, 41, 75,
76, XV 198, XXII 32, XXIII 144.
Haydn X 49.
Hazlitt X 4.
Hebel XXIII 182, XXV 119.
Hébert IX 67.
Heeckeren (Van) XXIV 212.
Heekeren tot Zuideras(Van)V183.
Heemskerck (Johan van) XII 181,
XIX 100.
Heemskerk (Jacob van) VI 122 ,
124, 125, 130, 131, VII 11,
XXII 31, XV 79.
Heemskerk Az. (Mr. J.)XVIII 183.
Heeren (R.) XV 172, 173.
Heerkens VI 53 , 54 , 55.
Hees (Neeltje van) I 86.
Heyst (D. F. van) VII 128.
Hegel IHI 166, VII 78, 82, 83,
XIV 48, XXIII 101, 194, 198.
Regius X 181.
Heine (Heinrich) I 188, 189, III
63, 64, 76, 103, IV 112, 123,
204, V 53, VII 143, 160,
VIII 12, 13, 15, 16, 40, 41,
45, 46, 57, IX 174, XII 83,
100, 152, XIII 2, 31, XIV
141, 142, 143, 151, XV 96,
178, XVI 29, XVII 176, XVIII
182 , XIX 100, XXI 49, XXII
72, XXIII 46, 119, 183, XXV
4, 49, 151, 152, 154.

Heine (Mathilde) HI 103.
Heinsius (Prof. Daniël) I 15,184,
XXII 45.
Heldring HII 126.
Helmers I1 128, III 178, 179,
VI 76, 99, 101, 110, 118,
175, 197, 198, VII 15, 56,
XIV 66, 68, 69, 70, XXII 28 ,
XXIV 63, 65, 66, 67, 69, 73,
74, 78, 80, 92, 222, 226,
227, 228, 229, 230, 239.
Helmholtz (Prof.) XV 133, 134,
136, 137.
Helten (Dr. Van) XXII 106.
Helvetius III 154, XXI 159, XXIII
148.
Hemert (Paulus van) XVIII 123 ,
XIX 53, XXIV 18.
Hemsterhuis (Frans) X 20 , XIV
4, 5, 6, 7.
Hendrik der Nederlanden (Prins)
VII 151, 152, XXIII 126.
Hendrik IV II 170, III 142, V
3, 5, 9, 11, '12, 17, XVII
105, 106, XVIII 44, XIX 47,
XXII 95, XXV 139.
Hendrik V XI 1138,142, XIV 192.
Hendrik VII XII 88,101,XIV 192.
Hendrik VIII V 31, XII 192.
Hengstenberg VII 32.
Henriette (Koningin) II 172.
Héraugière X1I 92, XV 150.
Herbart XI 104.
Herbert (William) XII 119.
Herder VI 165, XIV 3, XXI 113,
XXII 22, XXIII 119.
Heringa (Prof.) VI 60, 62, 63,
64, 65, 66, XXIV 23, 161,
170, 194, 212.
Herodotus V 58, XI 12, XVII 10.
Herold IX 136.
Heron (Pieter Johannes) VI 79,
80, XXIV 70, 71, 77.
Herophilus I 116.
Herostratus XXI 142.
Hervart XXV 135.
Hervé (Mlle) zie : Geneviève Mart.
Herwerden (Prof. Van) X 182,
195.
Herzog VII 83.

DER PERSONEN.

Hesiodus XII 59 , XVII 11, XXI
9, XXV 151.
Hesse (Elias) XVIII 169.
Hessels (Dr.) IV 11.
Hettner (Hermann) XII 2.
Heuff (J. A.) X 184.
Heusden ( Vrouwe van) zie : Katharina Wilhelmina 8chweickhardt.
Leyden (Kolonel van der) X 197.
Heydt (.1. W.) XVIII 169.
Heye (Dr. .1. P.) VII 129 , 161,
VIII 18 , XXII 141.
Hiel (Em.) X 195.
Hieronymus XVII 131.
Hildebrand zie : Nic. Beets.
Hiller (Hendrik) V 82, 101, 149,
158.
Hillern (Wilhelmine von) VIII
191, IX 172, 177, 183, 184,
188, 208.
Hinlopen (Jan)VI 79, XXIV 22,23,
28, 29, 30, 31, 33, .35, 45, 75.
Hinlopen (Jacobus) XXIV 22, 23.
Hinsch V 132.
Hobbes XII 156.
Hoboken (Van) X 101.
Roche IX 205.
Hoek (Mr.) XVIII 170.
Hoek (J.) XVI 121.
Hoekstra Bzn (S.) XIV 41.
Hoen (Pieter 't) 199 , VIII 35 ,
XXIV 205, 210, 212, 213,
214, 215.
Hoet XI 10.
Hoet Jr. (Cornelis Ten) XI 142.
Hoet (Mr. William Ten) XI 142.
Hoeven (Prof. van der) III 178.
Hoeven Sr. (Des Amorie van der)
XVI 9.
Hoeven (H.A.DesAmorie van der)
VI 118 , XIV 103 , XV 119 ,
130, 131, 137, XXII 134,
141, 168, 169, 170.
Hoëvell (Van) IX 202, X 208 ,
XV 65 , XXII 157 , XXV 183.
Hofdijk (W. J.) 142, 44, XV
171, XVI 99 , 100.
Ho fjham (Otto Chr. Frederik) VI
79, XXIV 63, 71, 75, 77, 79,
84, 85, 87, 222.
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Hofmann(Amadeus)IX 204,X I88.
Hoffmann von Fallersleben XXII
107.
Hofstede XXV 201.
Hofstede de Groot (Prof.) X 194.
Hogarth (Georgina) IV 56, 57, 58.
Hogarth ( William) XIV 4.
Hogendorp (Ds.) V 98.
Hogendorp ( Willem van) VI 2 ,
51, XXV 12, 202, 203.
Hogendorp (Gijsbert Karel van)
VI 1, 52, X 99, 101, XV 13,
XVIII 86, 103, 122, XIX 115,
XXII 59 , 199, XXIII 121,
122, 123.
Hogendorp (Frederik van) XXV
220 , 221, 222 , 223.
Hogendorp van Ho f veegen (D.J.)
XVIII 106.
Hogerwaart(Wilhelmus) XXV 199,
200.
Hol (Richard) X 197.
Holbach (d') XXI 159.
Holbein III 192.
Holda VII 156, 157, 158, 159,
161, 163.
Hblderlin VIII 66.
Holinshed I 32.
Holland (Jan) zie : Dr. Vitringa.
Hollidée X 186 , XXI 209.
Holtius XXII 39 , 40 , 50.
Hblty VI 86.
Homerus I 28, 185, 186, III
66, VI 68, VII 143, 163, 1X
185, X 18, XI 12, XII 3, 73,
75, 90, 91, 158, 185, 203,
XV 199, XVII 10, 62, 151,
178, XIX 61, 70, XXI 23, 29,
31, 32, 36, XXII 27, XXIV
45, 173, XXV 34.
Honigh (C.) XV 177, XXI 195.
Honthorst V 59.
Hoof ( Van) XXIV 191.
Hooft (Pieter Corneliszoon) I 5,
35 , 44 , 49, 82, 83, 162, 182,
227, II 86 , 155 , III 42, 170,
V 67, 69, 149, 187, 188,
VI 37, 49, 107, VII 54, 143,
187, 188, X 117, XI 4, 5,
XII 110, 120, 121, 122, 123,
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XIII 25, 67, XV 6, 147,
XVIII 1, 118 , XIX 205, XXI
28, 192, XXII 27, 105, 121,
166, 172, XXIII 139, XXV 180.
Hooft (Daniël) I 76, 84.
Hooghe (Anna de) III 158.
Hooghe (Romein de) I1I 158, 164.
Hoogstraten (Van) X 192, 194,
XV 149.
Hoop Scheffer (De) IV 29.
Hoornbeek I 61.
Hoorne (Graaf van) XIII 100,
105, XVIII 142.
Hooyer (J. H.) XVIII 179, 180,
182, 183, 184, 185, 186.
Hooykaas (Dr. J.) VIII 1.
Hooyman VI 4.
Hop XXII 45.
Horatius I 84, 98, 153, 161,
II 152, III 10, 111, VI 91,
VIII 82, IX 82, X 115, XII
73, 91, XIV 4, XVIl 51, 61,
114, 116 , XVIII 157, XXI 1,
2, 7, XXIV 130.
Horsfield XI 17.
Houhraken (Arnold) I 76,103, III
163, V 73, XI 10.
Houdon XXIII 35.
Houssaye (Arsène) XIX 26, XXV
99.
Houten (Mr. S. van) X 197, 202,
203, 204, 205, 206.
Houtman XI 30.
Hroswitha X 184.
Huber ( Ulrik) VI 52.
Huber (Zacharias) VI 52.
uet (Prof. G. D. L.) XXI 205,
XXII 116.
uet (Samuel Th.) XXII 2 , 9.
Huet (Jacoba) zie : Jacoba Busken.
Hu j" van Buren zie : J. A. Heuff.
Hugenholtz Jr. (P. H.) XV 27,
XVI 46.
Hugo ( Victor) IV 55, 98, 113,
114, 210, VI 115, VIII 90,
96, 135, 158, IX 55, 131
132, 133, 135, 169, 201, X
4, 48, 107, 110, 112, 113,
161, XI 157, XII 100, 101,
102, XIII 31, XIV 195, XV

96, 111, 113, 204, XVI 35,
36, 38, 40, XVIII 4, XIX 3,
213, XX 52, 235, XXI 107,
108, 127, 140, 169, XXII 81,
XXIII 7, 63, 146, 147, XXV
57, 58, 101.
Hugo (Francois Victor) XII 133.
Huigens (Ds.) XXIV 141.
Huift (Gerard) XI 23.
Huishof (Aletta) XVIII 95.
Humbert XIII 122.
Humboldt (Wilhelm von) XV 213.
Humboldt (Alexander von) III
166, X 50, XI 16, XV 136,
XVII 49 , XIX 215 , XXIII 117.
Humery (Dr.) IV 10 , 11.
Hurdt (Antonio) XVI 74.
Huss (Johann) IX 91.
Hutten(Ulrich von) VII 62, IX 6 2.
Huydecoper (Balthasar) I 10, 33,
106, VI 17, 18, XI 9, XXII
112.
Huydecoper van Maarsseveen
XXIV 137, 138, 145.
Huygens (Constantijn) 116, 35,
44, 49, 153, 162, 163, 227,
II 118, III 127, 170, V 67,
68, 69, 188, VI 107, X 11,
13, XII 122, XIII 93, XV 6,
15 , XVIII 18, 19, 20, 67, 72,
74, XXII 27, XXIII 139, XXIV
25, XXV 152.
Ibn Doreid XXIV 130.
Ibsen (H.) X 207.
Iffland XVIII 170, XXIV 228.
Imhof (Baron von) V 105, 106.
Immerzeel VI 118.
Ingelheim (Gravin) zie : Frl. von
Voss.'
Ingleby (Dr.) XII 2.
Ingoldsby (Thomas) VII 61.
Isabella van CastiliëV 55,XIV 72.
Ising (Arnold) VII 180, VIII 18,
X 187.
Israëls (Jozef) IX 206.
Ittema (Ds.) V 90, 91.
Jager (Dr. de) VI 197.
Jacob XVII 63.
Jacob I (Koning) II 171, 183,
V 9.
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Jacob II(Koning) XIII 146, XVII
100.
Jakoba van Beieren II 11, 13 ,
XIV 149, 152.
Jal XXIII 19.
Jan (Hertog) II 12.
Janin (Jules) I 55 , II 191, III
50, 91, 92, XIII 5, 190, XXII
95, 96, 110, XXV 96, 99,
104 , 105.
Jansen (Gerard) VI 95, XII 2.
Janssen (Hendrik) VI 35.
Janssens (Gouv.-Gen.) X 93 , 94 ,
96 , 97, 98 , 102, XVIII 172.
Danszoon (Lourens) IV 7.
Java (Melati van) XVI 87, 121,
XXV 183.
Jean Paul X 47, 49, XXI 112.
Jelgersma VI 45.
Jellesma VII 90, 94.
Jerusalem XVII 26, XIX 40, 41,
42, 43, 44, 67, 75, XX 239.
Joachim (Albert) II 187.
John (Eugénie) VIII 191, XI
133.
Johnson (Samuel) XII 216, XXI
109.
Joinville (Prins van) VIII 76,
X1I 97.
Jol (Cornelis) VI 46.
Joly (Aristide) XXI 36.
Jonathan zie ; J. P. Hasebroek.
Jonckbloet (Prof.) XI 5 , XXII 1,
102, 124, 141, XXIII 139.
Jonctijs (Dr. Daniël) VII 139,
140, XXI 192.
Jones (William) XIV 3.
Jong (Dr. P. de) VIII 1.
Jong (Jacob de) V 95.
Jonge (Jhr. Mr. J. K. J. de) II 187,
VI 39, XI 18, XVI 52, 71,
108, XXII 28.
Jonge Jr. (Mr. de) V 83, XXV 201.
Jonson (Ben) IX 140 , XII 108 ,
117, 160, 175, XXI 83.
Jordan (Wilhelm) VIII 56.
Jordens XXIV 198.
Jorissen (Theod.) XVIII 122, XIX
101, 102 , XXII 1 , 3, 4 , 7.
Jorissen (E. J. P,) XXII 184.
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Josephine (Keizerin) XVII 69, 70,
80, 81, 83 , 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 95,107.
Joubert(Generaal)XXII 186, 188,
192, 193, 194, 195.
Joubert (J.) XX 250.
tourdan XXIV 5.
Jozef II (Keizer) XVI 40, XXIII
123, 135.
Julien XIV 90.
Julius Caesar zie : Caesar.
Jung Stilling XI 104, 106, 107,
XXIV 23.
Juniperus XXIII 187.
Junius IV 1, 3 , 4.
Jurieu XXV 140, 141.
Jussieu VIII 22.
Juvenalis I 95, 98, V 187, XII
75, 99, 101, XVIII 172, 174.
Kaathoven (Van) XXIV 99.
Kaiser (J, W.) I 42, 68.
Kajafas XII 71.
Kal'(G.) XXII 106, XXIII 200.
Kallimachus XVII 13.
Kalvijn I 121, III 192, IV 130,
131, VII 32, XX 137, XXIV
150, XXV 198.
Kamerling ( Willem) V 147.
Kampen (Prof. Van) I 190, XI
144, 145, XIX 216, XXII 103.
Kant V 180, IX 8, XI 104, 204,
205, XIV 3, 13, XVI 166,
XIX 111, 176, XXII 192, XXIII
101, 102, 156.
Kantelaar (Jacobus) VI 82, 83,
92, XVIII 122, XXIV 74, 75,
76, 114, 178, 192, 194, 195.
Kappeyne van de Coppello (Mr.)
X 204, 205.
Karel de Groote 1I 148, 162,
VII 97, XVI 98, 99, 100,
103 , 104 , XVII 105 , XVIII
181, XXI 24.
Karel de Stoute XI 147 , XVIII
135, XXIII 188.
Karel V (Keizer) V 16 , XIV 71.
Karel I (Koning) II 169, 170,
189, V 51, XII 154, 155, 169,
178, 185, 191, 193, XXIV
131, XXV 141.
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Karel II (Koning) II 179 , XII
160, 186, XVII 100.
Karel X (Koning) III 6, IX 107,
124, XIII 101, XXIII 98, 99.
Karel van Bourgondië XXIII 188.
Karel Albert (Koning) III 36 ,
IV 139.
Karel Martèl XII 77.
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88 , 89.
Murat (Generaal) XVII 87.
Murger (Henry) III 49 , IV 32,
XXV 96.
Murray XVII 118 , 119 , 120,
Musset (Alfred de) III 63, 64,
76, 110, IV 28, 98, 114, 117,
VII 131, 140, 141, 162, VIII
9, 10, 11, 12, 15, 16, 90,
96, 97, 150, IX 132, 157, X
117, XI 183, XIII 155, 187,
194, XIV 140, 161, XV 87,
96, 177, XVI 85, XIX 27,
XX 52, XXI 127, 139, 175,
177, 178 , XXV 42, 100, 101,
102, 109, 154, 159, 218.
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Mussel (Paul de) XIII 155.
Mijer (Mr. P.) X 87, 174, XVIII
170, XXII 49, XXV 203.
Myle (Van der) V 3.
Myrbach (De) XXIII 100.
Nadaillac (Mad. de) XIX 28.
Nahuys van Burgst X 95.
Nanning (Joan) II 137, 140.
Napoleon I I 198, 202, II 169,
206, III 5, 6, 9, IV 104, 120,
V 177, VI 89, 92, 109, 174,
VII 57, VIII 136, IX 205, X
77, 97, XI 55, 57, 61, XII
109, XIII 29, 30, 31, 114,
115, XIV 89, 128, 129, XVII
65, 68, 173, XVIII 90, 91,
92, 94, 102, 107, 108, 111,
112 , 114, 115, 172, XIX 215,
226, XX 11, 28, 54, 137, 144,
145, XXI 90, 104, 109, 115,
151, XXII 137, 199, XXIII
44, 47, 60, 131, 132, 147,
150, XXIV 186.
Napoleon III III 31, 33, 35, 82,
83, 134, 136, 147, 1V 139,
VII 57, VIII 73, 77, 136, 138,
140, 141, 146, XI 85, XIV
128 , XV 117 , XVI 13 , XXI
99, 170, XXII 39, 43, 142,
XXIII 2, XXIV 160, XXV 173.
Napoleon (Prins) VIII 141.
Nash XIV 88.
Natalis (Anna K. L.) VI 20.
Nayler III 171.
Neander I 188, IX 62.
Necker VIII 99, XVII 78, XX
141, 142, XXIV 132.
Necker de Saussure (Mad.) XX
54, 142, 152.
Necker (Mlle) zie : Mad. de Stael.
Nederburgh XXV 202.
Nelson XVIII 82, XXIII 101.
Nérah (Mad. de) VI 18 , 20.
Nero XVII 106, 107.
Nes (Van) XVIII 117.
Nesselrode XVII 175.
Netscher X 65.
Neuville XXIII 165.
Newton XI 6, XIV 186.
Ney (Maarschalk) XVII 103, 169.
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Nichol (John) XVII 177.
Nicolai XXIV 10.
Niebuhr III 172 , XVII 3.
Nienhof XI 12.
Nienhuis VI 55.
Nierstrasz VI 118.
Nieuwerkerke XVIII 122.
Nieuwland (Pieter) II 105 , VI
60, 65, 66, 82, J33, 91, XI
194, XIII 52, XVI 9, XX1V 1,
3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 28, 72, 77, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 87, 88, 89,
90, 91, 93, 94.
Nieuwland ( Van) XVIII 122.
Nieuwhof XVIII 168, XXIV 192.
Nievelt ( Van) XXV 183.
Nikolaas (Czar) XXIII 50.
Nippold (Dr. F.) XIII 37.
Nodier (Charles) III 166, IV 98,
XV 44.
Nolet XXIV 192.
Noltenius (Dania) V 110.
Nomsz VI 114.
Noord (Lambert van) 1143.
Noordkerk (Mr.) XIX 114, XXII
1, 2, 14.
Noordziele IV 3, 5.
Noorman zie: Van der hulk.
Normand (Le) XIX 233.
Northumberland (Hertog van) II
170.
Norvins (De) XX 97.
Notter (Fr.) VIII 40.
Novalis IV 98 , XXI 116.
Nozeman XI 10.
Nuijens (Dr.) V 28 , VII 188.
Nijhoff (Martinus) XVI 72.
Nijhoff (Dr.) XXIV 139, 143,
145.
Ockerse ( Willem) I 121, VI 79,
80, 82, XVIII 123, XXIV 18,
20, 29, 30, 31, 32, 39, 42,
45, 47, 50, 59.
Ockerse (Antoinette) XXIV 20.
O'Connell XXI 82, 83, 86.
Octavianus Augustus XXI 22.
Offenbach XV 80, XVI 40.
Of terdingen (Heinrichvan) XXIII
190, 191, 202, 204.

Oldenbarnevelt I 47, II 78, 80,
V 1, 40, 41, 44, XIV 80,
XVIII 13, 15, 16, XXII 47,
48, 49, 53, 61, XXV 141.
Oldenbarnevelt (Elias van) V 9.
Olingh (Theod. Wilh.) V 115, 136.
Olivarès V 51.
011ivier III 131.
Oltmans XI 147, XV 147.
Ondaatje XXIV 25.
Onderen (Jochem van) zie : Dr.
Vitringa.
O'Neil XXII 199.
Oom Gideon XXV 183.
Oort (Prof.) X 193.
Oosterman(J.T.)VIII 191, XVI 76.
Oosterwijk Bruijn (Van) VI 191.
Oosterwijk Hulshoff ( Willem van)
XXIV 204, 205.
Oosterzee (Dr. J. J. van) I 185 ,
II 85 , X 67, XIV 16.
Opzoomer (Prof.) VII 77 , 109 ,
178 , XIV 46 , XVI 166, XXII
124.
Opzoomer (Mr.) XI 192.
Opzoomer (A. S. C.) VII 160 ,
182 , X 125.
Orleans (Hertog van) III 6 , XXI
118, XXIII 29, 32.
Orleans (Hertogin van) XIV 89 ,
. X+XI 118 , XXIII 16.
Orsay (d') XXI 77.
Osorio (Don Gabriël) XIV 81.
Ostade (Adriaan van) I 50, 100,
V 74, VI 130, X 20.
Ottema (Dr.) XXIV 152, 198.
Otto van Griekenland (Koning)
XXI 133.
Oudenstein (Jacob van) XI 11.
Oudinot XVII 103.
Ouida XI 133, XXI 190.
Ouwens (Rutger) 184.
Overstraten (Van) XXV 203.
Overzee (Henriette van) VII 141.
Ovidius I 84, X 14 , XI 12, 31,
XII 73, 91, XVI 32, XVII 11,
13 , 49 , 61, XXI 46.
Owen (Prof.) XII 2.
Oxenstiern V 44 , 45.
Paaltjens(Piet)zie: F. Haverschmidt.
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Paape (Gerrit) XXIV 116, 117.
Paganini VII 97.
Palakka (Radja) XVI 74.
Palaprat XVII 175.
Palm (Johan Hendrik van der)
I 185, 186, II 206, III 169, IV
108, 109, 110, V 173, 175,
176, 183, 184, 185, VI 65,
66, 70, 76, 80, 86, 87, 88,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
118, X 47, 67, XIII 6, XIV
32, 36, 69, 141, XVI 9, 97,
XVIII 96, 115, 123, 150, XIX
230, XXII 84, XXIV 14, 23,
24, 26, 28, 92, 94, 95, 96,
169, 195, 196, 197, 204, 222,
228, 230, 231, XXV 8.
Palm (Cornelis van der) XXIV
38, 202, 203, 204.
Pange (De) XVII 4 , 14, 16, 17.
Pare (Du) XXIII 28, 37.
Paris (Gaston) VIII 57, XIII 30.
Parma (Hertogin van) I 142,
VI 45.
Parra (Petrus Albertus van der)
V 157, 158.
Parijs (Graaf van) XXIII 2, 85.
Pascal I 20, 28, 174, III 19,
VIII 84, IX 111, 155, 156,
157, 158, X 25, 27, XI 83,
XII 158 , XIV 171, XV 184 ,
185, 187, XXIII 22, XXIV 80.
Passaglia VIII 87, 88.
Pasteur XXIII 48 , XXIV 178.
Paterculus (Velleius) XVIII 50.
Paterzon (Ellis) V 144.
Paulus (Pieter) XVIII 86 , 106 ,
XXIV 144, 149, 186, 187, 188,
189, 191, 192, 197.
Pausanias XVII 11.
Pauw (Adriaan) II 187, XXII 48.
Peel XXI 88.
Peerlkamp (Hofman) XXIV 172,
174, 179, 182.
Peerlkamp (Prof,) VI 180, XXI 45.
Pélissier XIV 155.
Pelletan XV 114.
Pelloquet (T héodore) XXV 99,101,
105 , 109.
Pels (Andries) I 98.
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Pène (Henri de) XXIII 89.
Penon (Dr.) XXII 103.
Pentagoul (Prins) VI 37.
Percy (Harry) XII 135, 136, 13 7,
138, 142.
Percy (Lucy) II 170.
Perea (Lorenco) XV 152.
Périer (Du) XVIII 45.
Perikles III 170, XII 37, XVII 8.
Perk (M. A.) X 184.
Perk (Betsy) XVI 63,
Perk (Jacques) IV ill.
Pérouse (La) XI 16.
Perponcher (De) XXIV 205 , 206 ,
207.
Perrault VIII 18 , XXI 171.
Perre (Van de) VI 65, 80, XXIV
94, 104, 105, 106, 107.
Perre (Mevr. van de) zie : Suzanne
Iartelotti.
Perret-Kirsberger (Anne Marie)
IX 66 , 67.
Perrin (Maximilien) 1X 124, 125.
Perrot (Georges) XII 18, 23.
Pers (Dirk Pietersz.) I 84.
Persigny VIII 140.
Pertz XXIII 189.
Peter de Groote (Czar) X 116 ,
XVII 94, 109, XXIII 54.
Petitot XVII 38.
Petrarca VI 97, 98, XII 82,
97, 118, 120, 179, 183, XVII
167, XVIII 48, 54, XX 134.
Petri (Moritz) XXI 113.
Petronella van Saksen XVIII 17 0.
Petz XIII 5.
Phalaris XVIII 88.
Philo IX 2, 3.
Philostratus IX 2.
Picart XI 10.
Pichegru XXIII 127 , XXIV 5,
6, 7, 104, 137, 146, 159.
Piekenbroek (Ds.) V 99.
Piepers (Mr. M. C.) XXV 206 ,
207, 208, 210, 212.
Pierce Ploughman XII 98.
Pierre (La) XXIV 144.
Pierson (Prof. A.) III 126 , VII
70, 71, 72, 73, 75, 94, VIII
122, X 184, 190, 193, XIV
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51 , XV 25 , 26, 27, 127, 180, Pw jeere ( Olivier) XXIV 38.
XVI 1, 164.
Porpora XIII 193, 194.
Pilatus XII 71.
Portaels II 156 , XII 74 , XVIII
Pincoffs XXI 92.
141, 142.
Pindarus XVII 7, XX 127, XXI Portinari (Beatrijs) XII 67.
39.
Posidonius XIX 36.
Pitt (William) V 1, XVII 169. Potemkin (Prins) I 114 , 128 ,
XVII 124, XVIII 164.
Pius IX (Paus) III 36, 37, IX
132.
Potgieter (E. J.) I 151, 185 ,
Planche (Gustave) XIV 139, XX
220, 222, II 52, III 28, 158,
235, 237, XXV 96.
171, 182, IV 109, VI 173,
Plancius (Peter) VI 124.
179, VII 161, 181, VIII 35,
Plantijn XVIII 128.
X 67, XI 147, 173, XIII 1,
Plato III 170, 201, VII 77, 78,
XV 1, 80, 198, XVI 121, 152,
81, 82, IX 9, 169, X 19, 20,
XVII 6, 7, XVIII 5, 64, XXI
XI 197, XII 11, 27, 43, 44,
195, XXII 21, 94, 102, 141,
45, XIV 4, 13, XVII 21.
165, 172, XXV 162, 163, 181.
Plautus XVIII 22, XXI 3, XXII Potter(Paulus) V 72, 73, XXII 32.
174.
Poussin (Nicolaas) XII 197.
Plemp XVIII 52.
Poutchkine XVII 176.
Plinius XI 12 , XXI 17.
Prescott VII 185.
Ploos van Amstel(Cornelis)V 174, Pretorius XXII 186, 195.
XXIV 191, 192, 193.
Prévost-Paradol III 133 , VIII
Plotinvs XIV 3.
73, 74, 77, 87, XVIII 177,
Plutarchus I 60, V 53, XI 64.
XXI 132.
Poë (Edgar) XXIII 144.
Preyer XXII 167.
Poelenburg (Jochem Jacobsz.) V Prinsep (Mary) XVI 69 , 70.
135, 138, 142.
Propertius X 14 , XVII 13 , 61,
XXI 31.
Poitou (Eugène) XXV 96, 97,136.
Polignac (Prinses) XIX 224, XX Proudhon V 77, VII 110, 111,
28.
IX 133, 134, 151, XI 183,
XII 60 , XIII 7 , 8 , XVI 11,
Pollio XXI 1, 4.
XXI 173.
Pompadour (Markiezin de) II 7,
XXIII 151.
Proujoulat VIII 99.
Poncy (Charles) XIII 99 , 190.
Prude/ns van Duijse XXI 45.
Pontmartin (De) III 9 , 11, 12. Prudhomme (Sully) XI 182.
Poolman XVI 74.
Pruijs van der Hoeven Sen. XXI
Poot (Hubert Kornelisz.) I 75,161,
205.
224, II 102, 128, XVI 110, Pruijssenaar (Anna) XXIV 84.
XXI 192, XXII 159.
Ptolemaeus XI 12.
Poot (Jacoba) I 76, 86, 87.
Puffendorf I 119 , VI 181.
Poot (Neeltje) I 86.
Pulci XVII 116.
Pope I 179, VI 49, XII 170, Pulciano XII 167.
XVII 60, XXIII 140, XXIV 130. Punt (Jan) XXIV 149 , 198.
Popet (Gustave) XIII 138.
Pym (John) II t 175.
Popkens XVIII 117.
PijnackerHordij k(Mr.) X V III 182.
Poquelin (Jean Baptiste) zie
Pijnappel (Dr.) XI 15.
Molière.
Pythagoras VIII 97.
Poquelin Sr. XXIII 10, 11.
Quack (Mr. H. P. G.) XXI 119 ,
Porchat VIII 102.
XXII 37, 38, 40, 41, 50.
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Quarles XXIV 188.

Quinctilianus VIII 171, XIV 4.
Quinet (Edgar) II 198, IX 166,
XIII

31.

Quintius XII 200.
Quos Ego XIV 165.
Raadt (De) XXII 65.

Raban IX 124, 125.
Rabelais I 44, II 106, IV 125,

Reig ersb erg en (Maria van)XV 82,
XXII

182.

Reimarus III 152.
Reinders XVIII 84.
Reinking XVIII 84.
Reinout (Hertog) II 18 , 19.
Rellstab II 26,
Rembrand

Rabusson (Henry) XXV 191.
Rachèl I 31, 166, IX 17 7 , XI

II 152, 155, IV 25,
V 62, 67, XII 21, XIV 10,
14, XV 82, XVI 34, 145,
XVII 151, XVIII 77, XIX 100,
204, XXII 83, XX1II 9, 178,
XXV 219.

108 , XIII 186 , 194, XXII 87,
XXV 109.
Racine 1 28, IV 183, 184, 185,

Rembrand (Saskia) V 69 , 70.
Rémusat (Paul de) XVII 69.
Rémusat (Charles de) XVII 68,

IX 178,
XVII 61.

XIII

185,

XVI

84,

186, 188, 197, 198, 199, 200,
VI 48, 106, XIV 152, XVII
12, 52, 58, 61, XX 10, XXI
130, XXIII 3, 21, XXV 180,
181.
Radetzky IV 139.
Rafael III 192, V 53, 68, X
159, XIV 18 , XIX 100, XXIV
43, XXV 219.
Raffles X 96, 98, XI 17.
Rafna (Prof.) XII 67.
Rameau XXIII 34.
Banc XXI 146 , 147.
Randwijck (Gravin van)X X IV 28.
Ranke II 1 7 7, 1II 166, XV1II
118, XXII 182, XXIII 48.
Rant (F.) X 102.
Ratisbonne (Louis) VIII 18.
Rau (S. F. J.) VI 77, 78, 79,
XXIV 22, 28, 29, 31, 35, 41.

Rau (Mr. S. J. E.) XXI 1.
Raynal (Paul de) XIX 221, XX
250.

Reael V 34.
Réaumur 1135.
Récamier VIII 81, 83, XX 147,
240.

Redcliffe III 135.
Rees (Mr. van) V 28 , 43 , XVI
108, XXV 183.
Rees (Majoor van) XV 65.
Régnier (Ad.) VIII 102, XXIII
2, 10.

Regulus X I I 200.

84 , 108.

Rémusat (Mad. de) XVII 68, 69,
74, 75, 80, 81, 82, 84, 86,

87 , 91 , 96 , 108.

Repelaer XXIV 7 , 137.
Renan (Ernest) III 139,

194 ,
VII 32, 96, VIII 81, 158, IX
1, 87, X 107, XI 84, 192,
XXI 155, 204, XXIII 48, 101,
139, 142, 143, 155, XXV 97.
René XI 61.

Rennefeld X 197.
Rensingh (Jan) V 132.
Reuter (Fritz)

IV 78 , IX 203 ,
206, 207, XXIII 108,
Réville (Dr. A.) IX 131, X 119,
XXII 124.
Revius (Jacobus) I 56.
Reyke V 145 , 148 , 150.
Reyns XXIV 192.

Rheede ( Van) XI 10.
Rhoer (De) XXIV 192.
Ricard IX 124, 125.
Richard III (Koning) XII 146.
Richardot XIV 81.
Richardson IV 97, XIV 111, XV
34, 96, XVII 123, XIX 28,
29, XX 235, XXIV 171.
Richelieu II 7, 172, X 190, XXI
90 , XXII 95 , XXIII 19 , XXV
139.

Richter (Jean Paul Friedrich)
zie : Jean Paul.

Riegel (Hermann)

V 56.

6
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Kossem (Maarten van) 1171,
Rietz (Frau) XXIII 129 , 130.
XI 147.
Rigault (Hippolyte) VIII 89, 90,
95, 96, 103.
Rossi XXIII 100.
Roth (Joan de) V 152, 155.
Rinteau (Geneviève) XII1 106.
Rinteau (Marie) zie : Maria Aurora Rousseau (Jean Jacques) IV 69,
van Saksen.
129, VI 21, 69, VIII 80, X
39, XI 62, 195, XII 43, XIII
Ripa I 84, 85.
104, 105, 139, 152, 157, 187,
Ristori XIV 152.
188, XIV 94, XV 184, XVII
Ritter III 166.
28, XIX 2, 3, 39, 45, 132,
Robert (Cyprien) XXIII 47.
217, 222, 223, 230, XX 11 ,
Robertson (Frederick W.) III 152.
12, 13, 39, 99, 100, 235,
Robespierre III 6 , VIII 80 , IX
65, 69, 73, 76, XI 61, XIII
XXI 72, 109, 130, 159, 160,
111, XVII 40, 43, 47, 48,
XXIII 136, XXIV 80, 119,
60, 75, 78, 121, XIX 226.
122 , 128 , 239 , XXV 187.
Robinson (Sir George) XVII 104. Rousseau (Théodore) V 77 , XXI
Roche (Maximiliane de la)XIX 43.
173.
Rochefort (Henri de) XVI 30.
Rousseau (Jean Baptiste) VI 56.
Rochefoucauld
oucauld (De la) X 27.
Rousset (Camille) VIII 72.
Rochejaquelein (Mad. de la) XXII Roy (Mr. Izaak Jan de) VI 6.
12.
Roy (Le) VIII 136 , 140,
Rochussen (Charles) VI 192 , XVI Roy van Zuidewijn (De) XVI 74.
99, 100.
Royen ( Van) V 185.
Roëll (Prof.) V 108.
Royer XXIV 149.
Rogerius XI 12.
Rubens (Pieter Paulus) 150,142,
V 51, 54, 74, 78, 187, X
Rogge (Dr.) XXIV 1, 2 , 3 , 5 ,
7,105,110,190.
167, XVIII 37, 77, 124 , 176 ,
177, XXI 178, 182, XXIII 9,
Rohan (De) XXIII 26, XXV 134.
74 , XXIV 43.
Rohault (Jacques) XXIII 11.
Roland VI 89, 90, 93, 1)5, 96, Ruckert II 100 , III 115 , XV
XI 61, 62, 65, XXV 144.
178, XXI 71.
Rolland IX 133.
Ruelens (Charles) V 56 , 188.
Rulofs XXIV 10, 72.
Rollin XXI 130.
Romano (Giulio) XII 209,
Rumphius (Georgius Everardus)
V 93, XI 9, 10, 11, 19, 33.
Romanus (Clemens) XXI 157.
Rombach III 172.
Russell (Lord) IV 70 , XXI 88.
Ronner (Henriette) IV 24.
Buys (De) V 146.
Ronsard I 28 , XVII 61, XVIII Ruysbroeck (Johannes) XII 98 ,
19, 44, 45, 47, 48, 51, 64,
178 , XVIII 132.
XXI 35.
Ruysch (A.) XVIII 170.
Rood (W.) XXII 194.
Ruyter (Michiel Adriaansz. de)
IV 26 , VI 88 , 101, XXII 23 ,
Roorda van Eysinga X 206.
156.
Rooses(Max) V 187, 188, XV 171.
Rooyens III 167.
Ruyter (Herman de) XV 147,
XVIII 96 , 183 , XIX 220.
Rop (Anth. L. de) VII 127.
Rijk Tulbach V 106, 110, XIX
Roquette (Abbé) XXIV 190.
216.
Roseberg (Von) X 208.
Rijmer (Jan de) zie ; Goeverneur.
Roseboom (Coert) V 114.
Rijp (De) VI 122, 124, 125,
Rosetti II 187.
129 , 130 , 131.
hossel (Nathaniel) XVI 30, 31, 33.
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Rijswijck (Theodoor van) XVIII
136, XXIV 192.
Sacher Masoch IX 138.
Sage (Le) VI 48.
Saint-Amant IV 123.
Saint-Arnaud VIII 136, 140.
Sainte-Beuve III 81, 128 , 134,
139, IV 98, 114, 125, VIII
10, 71, XIV 161, XV 182,
183, 185, 186, 187, 188, XVII
40, 62, 108, XIX 224, XX 1,
3; 240, XXI 17, 30, 32, 97,
171, 172, -XXII 132, XXIII
22, 147, 148, 160, 161, XXV
57, 163, 164.
Saint-Georges XVII 79.
Saint-Germain XIII 164.
Saint-Just XVII 78.
Saint-Martin XVI 74.
Saintonge XXV 136.
Saint-Pierre (Bernardin de) VII
48, IX 169, XI 191, XIII 104,
188 , XVII 161, XIX 2, 11,
132, 215, XX 12, 13, 235,
XXII 161, XXIV 90, XXV 186.
Saint-Simon VI 52, VIII 90, 91,
IX 188, XI 20, 21, XXI 112,
117, XXV 161.
Saint-Victor (Paul de) XXV 99.
Sales (Francois de) IX 12.
Sallet (Friedrich van) IlI 62,
Salmasius II 190, XII 167, 185,
186. 187.
Sales (Ulysses von) X 83.
Sales (De) XV1II 118.
Salvandy III 82.
Samary (Jeanne) XVIII 78, XXII
177.
Samson XXII 87.
Sand (George) V 77, VIII 135 ,
IX 75, 112, 113, 118, 131,
204, X 166, XI 77, 83, 88,
XIII 98, XIV 185, XV 96,
185, XVI 60, XIX 3, XX 3,
55, 56, 99, XXI 72, XXIII
4, 5, XXV 99.
Sand (Jules) zie : Jules Sandeau.
Sand (Solange) XIII 99.
Sandeau (Jules) XI 56, XIII 140,
155.
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Sandick (J. A. van) VI 5.
Sandrart XVIII 78.
Santen Kol ij (Van) X 198, 200.
Santi-Lhomaka XVII 30.
Santi-Lhomaka (Elisabeth) zie
Elisabeth Chénier.
Sarcey (Francisque) III 100, 134,
XXI 132, 139.
Sardou X 107 ; XXI 147.
Saurin II 47, XXIII 35, XXV 141.
Sautijn Kluit X 180, 185, 186.
Savary , XVII 104.
Savonarola III 43, XI 72, 86,
87, 8S, XXI 69.
Scaliger X 14.
Scarron IV 23, XXIII 14.
Schaepman (H.J.A.M.) VII 161,
XVI 8.
Schaffelaar (Jan van) VI 120 ,
XVIII 170.
Schaffhausen (Dr.) XII 2.
Schaik (Van) IX 204.
Scheertel (Dr.) zie : Visscher.
Schayes (A. G. B.) XXII 60, 61.
Schebest (Nina) VIII 178 , 179.
Schebest (Agnese) VIII 160.
Scheevenhuizen (Johannes) V 123,
124.
Schefer (Leopold) III 62 , VII
26, 47, X 170.
Schefel (Joseph Victor von) X
189 , XXIII 108 , 182.
Schefer (Ary) XIII 69, XVI 101.
Schefer (J. P.) XXII 52.
Seheidius (Mr, Ernest) XXI 185.
Schelle (Pieter van) VI 35.
Schelling VII 78, 82, XXIII 101.
Schelling (Mr. P. van der) VI 52.
Scheltema (Mr. Jakobus) I 23 ,
XXII 27, 103, XXIV 197, 199.
Scherer (Edmond) III 139, 140,
VIII 71, 87, 89, X 107, XVII
68, XXII 12, 108, XXIII 144.
Scherer ( Wilhelm) XXIII 191,
210, 211.
Schermer XXIV 192.
Schiller I 206, III 45, 63, 109,
170, V 38, VI 76, 99, 100,
VII 19, 185, VIII 46, 56,
66, 69, 102, IX 148, 207,
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X 37, XI 61, 207, XII 189,
XIV 155 , XV 178 , 206 , XVI
29, XVII 28, 61, 96, XIX 232,
XX 139 , XXI 116, 146 „XXII
23, 149, XXIII 54, 119, XXIV
90, XXV 2, 152, 162.
Schimmel (H. J.) II 163 , VII
155, X 189, XI 147, XV 95,
•
171, XXII 141.
Schimmelpenninck (Rutger Jan)
II 205, VI 70, 73, 83, 89,
90, 92, 94, 95, 96, XVII 87,
XVIII 86, 96, 97, 101, 114,
116, 122, XXII 44, XXIII 131,
XXIV 2, 92, 105, 114, 118,
187, 191, 192, 195.
Schiotling (Elise) zie : Elise van
Calcar.
Schipper (Jan) I 44.
Schippers (Carel Philip Johan) V
154.
Schippers (Thomas) V 151.
Schlegel (August Wilhelm von)
IX 148, XXII 109, 110.
Schlegel (Friedrich von) IX 148.
Schleiermacher I1 42 , III 1n6,
169, VII 78, 82, 83, IX 62,
XI 205.
Sehliemann (Henri) XII 3 , 17.
Schmalz VI 181.
Schmetzer XXI1I 199.
Schmidt (Julian) VII 83, XIII 193.
Schoemaker XI 9.
Schoepflin IV 5.
Sehoffer (Peter) IV 9, 10.
Scholten (Prof.) VII 109, XIV
129 , XV 3, XVIII 178 , XXI
159 , XXII 124.
Scholten (W. A.) X 197.
Scholz VIII 170.
Schoolmeester (De) zie : G. van der
Linden Jzn.
Schoon ( Wed.) XXII 53.
Schopenhauer 1186, IX 138,
139, XI 192, 205, XV 211,
XIX 176, XXIII 48, 102, 157.
Schotel (Dr. G. D. J.) VI 97 , 99 ,
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Wentworth (Thomas) II 174.
Werner (Anton von) XXIII 187.
Werther zie: J. T. Oosterman.
Wesley XV 214.

Westhreene Wz. (T. van) XXII 75.
Weyden (Van der) XII 74.
Weyerman III 163.
Wickevoort Cromme lin XXIV 191.
Wielef XII 98.
Wieland XVI 64, XVII 43, 61,
XIX 44, 139, XXII 22, XXIII
119.
Wiele (Stalpaert van der) II
140, 143.
Wiertz (Anton) XI 80, XVIII 141.

Wiese XVIII 117.
Wilberforce XVII 173, XXI 115.
Wilhelm I (Keizer) XXIII 109 ,
126, 127, 131, 132.

Wilhelminavan Pruisen(Prinses)
XXIII 124 , 126 , 127 , 136,
XXIV 118, 137, 141, 143,
146, 147, 148, 153, 155, 156,
157.

Wilhelmina der Nederlanden
(Prinses) VI 41, XVIII 180.
Willem I (Prins) I 142, II 169,
V 2, 5, 7 , 9, 12, 16, 23,
28, 54, 55, VI 54, 176, VII
186, 187, XIV 70, 78, 80,
XV 148, 150, 151, 152, 153,
XXTV 177.
Willem II (Prins) 146, II 204.
11 illem III (Prins) II 169, 184,
V 24 , 28 , XII 158 , 165, XVI
154, XVII 79, XXII 198, XXIII
126 , XXIV 112 , 125 , XXV
141, 142.
Willem IV (Prins) 174, III 46.
VI 5, 9, 23, 40, 41, 44, 46,
53, XVIII 110, XXII 44, XXIV
112, 113, 114, 131.
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Willem V (Prins) III 85 , IV
198,V 182, VI 8, 9, 22, 23,
,39, XVIII 93, 94, XV 38,
XXIII 121, 122, 123, 124,
126, 131, XXIV 7, 112, 114,
118, 123, 129, 130, 133, 135,
136, 137, 138, 139, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 153,
155, 156, 161, 174, 210, 233.
Willem I (Koning) II 5, V 22,
VI 119, 173, 176, 177, VII
57, X 99, 101, 103, 104, 105,
XIII 31, XV 38 , 97 , XVII
173, XVIII 86, 99, 103, 104,
105, 109, 144, 145, XXII
22, 45, 56, 59, 158, 199,
XXIII 124, 126, XXIV 6, 94,
,102, 103, 136, XXV 29, 40, 63.
Willem II (Koning) III 31,172,
IV'170, 181, VII 54,55,X
88, XVII 169, XXII 58, 59,
60, XXIII 127, XXIV 108.
Willem III (Koning) II 148, VII
56, X 105, XI 113, XV 2,
XXI 136, XXII 43, 66, 162.
Willem Frederik van Oranje
(Prins) VII 157, XXII 43, 66.
Willem IV (Graaf) XXIII 126.
Willem Lodewijk (Graaf) V 19,
22, 23, 28, XIV 71.
Willem de Veroveraar XXIII 58.
Willems XVIII 142.
Willemse (K.) VII 127.
Willigen(Adriaan van der) I 109.
Willis (Arnold) 179 , 94.
Wilsen (F. C.) XV 60, XXV 183.
Wilt (Thomas van der) I 76, 80.
Wimpffen XVIII 121.
Winckelmann VI 181, XIV 3, 4.
Windham V 2.
Winkel (Te) XX1I 106.
Winne (De) XVIII 142.
Winter (Gerrit) V 143.
Winter (Simon van) VI 35.
Winter (Pieter van) 1179 , VI
82, 83.
Winter (De) V 185 , XVIII 109,
111, 112, 113.
Wiselius (J. A. B.) V 181, 182,
185, X 190, XVIII 87, 97,

103, 109, 110, 111, 113, 116,
120, 123, 170, XXIV 92, 228,
229.
Witbols XXIV 191, 192, 194, 198.
Withuys (C. G.) III 177, VI 118,
VII 1.
Witt (Jan de) I 47, 61, III 158,
V 24 , 28 , VI 44 , XIII 76 ,
XXII 44, 61.
Witt (Cornelis de) V 28.
Witt (Gebrs. de) XII 37, XVII 79.
Witt (Pierre de) XXIII 121, 122.
Witt (De) XXIII 122 , 123.
Witte X 194.
Witte (Karl) XII 64.
Witte Tulling XVIII 103.
Wittewaal (Prof.) VI 180,
Witzenburg (H. H. van) IX 60.
Woensel (Pieter van) I 107, XVI1
123, XXIV 143, 144, 145,
149, 151, 160, 163, 222, 228.
Woesthoven (Katharina Rebekka)
IV 150, XXV 65, 68, 69, 225,
226, 227, 228, 229.
Wolff (Prof.) I 32, VI 181, VII
84, 85, 86, XIX 111.
Wolff (Elisabeth) II 15, 26, III
163,V 167, VI 80, 81, XIII
28, 87, XV 34, XIX 1, 2,
53, 58, 60, 89, XX 235, XXII
1, 24, 105, 121, XXIV 173,
216, 221.
Wolff (Ds.) V 168 , XXII 6.
Wolff (Dr.) VIII 70, X 189,
XXIII 182.
Wolff (Albert) XXI 129, XXV 221,
223.
Wolfram von Eschenbach XXIII
191.
Wolters (W. P.) X 3, XII 65.
Wood (Sir Evelyn) XXII 186 ,
187, 188, 189, 192, 193, 194,
195 , 196 , 199.
Woordt (Antony van der) VI 79 ,
80, XXIV 70, 71, 74, 75,
76 , 77.
Wordsworth X 127 , 135, XVII
112, 182, XXI 70, XXIII 140.
Wormser XVII 90.
Wren (Christopher) XIV 192.
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Wriotthesley (Henry) XII 111,
119.
Wurffbain XVI 117 , 118.
Wurmb (Von) XVIII 169 , 171.
Wijbrands (Aem.) XXII 106.
Wijbrands (C.) X 185,
Wijck (Prof. van der) X 190.
Wijn (Hendrik van) I 50, VI 95,
119, XXIV 190, 215.
Wijttenbach XXIV 16.
Xenophon V 58.
Ximenes XIV 80.
York (Hertog van) II 199, V 183,
XXIV 6 , 141, 231, 232, 233.
York (Hertogin van) IV 167.
Young (Edward) IX 125, X 83,
XIX 57, 59, XXV 151.
Young (Arthur) XVII 76, 77, 78.
Young (Brigham) IV 154, IX 21.
Zaratino 184.
Zang (August) IX 143, 144, 149.
Zedlitz (Von) XIII 31.
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Zeegers V 144.
Zeeuws (Jacob) 194.
Zeggelen (W. J. van) II 25, VII
51, 163, XIV 153, 162, 163,
XV 171.
Zelandus zie: Bellamy.
Zell ( Ulrich) IV 6 , 7 , 8.
Zeller (Eduard) IX 29.
Zelter XIV 24.
Zewi (Sabbatai) III 187, 193.
Zimmerman (Joh. C.) XIII 1.
Zola (Emile) XIV 7, XXI 169,
XXIII 173, XXV 172, 191,
192, 194 , 195.
Zóllner XXIII 130.
Zoowel XVIII 84.
Zurk (Ed. van) VI 52.
Zuylen van Nyevelt (Van) XVIII
183, XXIV 187, 188.
Zwingli IIT 192.
Zijl (Dirk van) 114 3.
Zijll (Van) XVI 114, 116, 117.
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Aafje XIII 18.
Aan mijn vriend Abm. des Amorie
van der Hoeven 1201.
Aanblik op de Noordzee VI 103.
Aanteekening op de Grondwet
XXII 44.
Aanteekeningen van Prof. Ty Beman op Bilderdijk VI 60.
Aanteekeningen gehouden op eene
reis door Turkije, Natoliën, de
Krim en Rusland in de jaren
1784-89 I 107.
Aanteekeningen bij de geschiedenis
van Java van J. J. Meinsma
X 208.
Aanteekeningen van het gebeurde
in de stad Haarlem van lb
November tot 2 December van
het jaar 1813 XIII 29.
Aard , den Loop en de Gevolgen
der Omwenteling (Over den)
XXIV 184.
Aardsgezindheid VI 150.
Abbé Constantin (1') XXV 191, 194.
Abbé Tigrane (1') VIII 159.
Abd-el-Kader VII 21, 23.
Abdolmotalleb of de Kerk in gevaar XXIV 107, 195.
Abelcrombeen en Zijne Doorluchtige Hoogheid aan den Helder
V 183, XXIV 232.
Abend (Ein) VIII 52.
Abraham Lincoln XIII 14 , 72.
Abreise VIII 47.
Academy XII 1, 2.
Ach! X 152.
Achilles en Polyxena XVIII 3 9 15.

Achilleis XII 79.
Ach mijn zusje is gestorven
XXIV 25.
Achttienhonderd twaalf II 26.
Achttien jaar VII 62.
Achttiende Juni VII 43.
Adam Bede IV 55, VIII 118,
130, 133, IX 202, XXI 60,
67, 68, XXIII 57.
Ada van Holland door Staring
1171.
Ada van Holland door Beets II
104, 105, 108, IX 198, XXV 151.
Ada en Rijnoud I 144.
Adeline Protat XXV 108 , 109.
Adeline verbeid I 153, 154, 161,
169.
Admirable Dramatic Poet W.
Shakespeare (On the) XII 215.
Adolf en Emma I 144.
Adolphe VIII 83, XX 153. XXI 103.
Adonais IV 108.
Aeneis I 33 , 'IX 185, 186, XI
24, 149, XII 91,157, XXIII 58.
Aesthetiek door van Alphen VI 49.
Aesthetika door van Vloten V
156, XXII 121.
Affodillen (De) XXV 34.
Afgrond en draaikolk (Om) X 206.
Afscheid door Verbeet V 89.
Afscheid door van Alphen XXIV
211.
Afscheid door Bilderdijk VI 175.
Afscheid door Tollens VI 153.
Afscheid aan Amsterdam VII 143.
Afscheid aan het dagblad
VII 143.
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Afstamming
stamming (Over de) van den
huishond X 194.
Agamemnon X 182.
Agnes XV 154, XXIV 150.
Agon VI 26, 34 , 35, XVI 74.
Ahacha XXV 29.
Ahasver in Rom IX 145.
Ahasverus VII 25, 47.
Akbar XVI 42, 98, 99, 100.
Akademie en Kerkeraad X 185.
Akademiezangen XXIV 19.
Akkerleven I 104.
Albertus IV 117.
Album (Christelijk) XIV 143.
Album (Humoristisch) Xv 176.
Albumblaadje V1 160.
Alcest door Bilderdijk IV 169.
Alcestis IX 112, XIII 165.
Alcestis door Euripides IX 113.
Alchymist I 164.
Aleide (Aan) II 121.
Alexander I 206.
Alexis heeft zijn zusje lief VIII 19.
Alexis and Dora XVII 13.
A l'homme IX 92.
Alicia V'II 13.
Alleenheersching XXIV 130.
Allegro (1') XII 166, 173, 174,
178, 179.
Allemagne (De 1') XX 138.
Allerlei door Kneppe lhout X XII 66.
Alles of niets X 207.
Almanach de France XXI 96.
Almanach de Gotha XI 43.
Almanach des Gourmands XVII 4.
Aloë (De) XXV 58.
Alrik en Aspasia VI 77, XXIV
40, 121.
Alroy XXI 79.
Als een visch op het drooge XV 14.
Als gij voort laatst X 158.
Al stond er de galg op XXIV 84.
Altaargeheimenissen XXV 151.
Altassyrisch XXIII 198 , 201.
Alte and neue Glaube (Der) XVI
4 6.
Amazone XVIII 154.
Amazone (Die) IV 31.
Ambtsbrieven van Falck (Over
de) X 190.
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Ame (1') a la poursuite du vrai

IX 80.
Amérique (1') XVII 49.
Amicitia (De) XXIV 93.
Ami des Femmes (1') XXIII 157.
Ami Fritz (1') IX 205.
Ambonsche dialekten (De) door
van Hoëvell Jr. X 208.
Amour (1') XXV 94.
Amour (1') dans le mariage XIV
92, XXV 97.
Amour (1') et la Mort IX 166.
Amour et Mariage VII 110.
Amour médecin (1') XXIII 36.
Amours (Les) du Chevalier de
Faublas IX 124.
Amphitryon II 19, XXV 152.
Amstels Mannenkoor VI 161.
Amstels Schouwburg XXIV 69.
Amsterdam et Vénise VII 123.
Amyntas XVII 13.
Analecta XVII 62.
Ancien régime (1') XVII 74.
André XIII 190 , XX 55.
Andreas Schelf hout (Aan) VII 68.
André le Savoyard IX 124.
Andromaque IX 183, 184, 185,
197, 198, 200, XXV 180.
Anecdoten door D. J. van Lennep
XXIV 231.
Anne Karenine XXIII 56 , 59 ,
165.
Annales de l'Extrême Orient X
179.
Anna .Booze IV 26, 27, XV 105.
Année Littéraire (1') V1 55.
.Année Terrible XVI 35, 36, 40.
Antéchrist (1') XXI 159.
Anthologie XVIII 3.
Antonies (Sint) preek voor de
visschen VII 17.
Antony and Cleopatra XII 134.
Apokalypse XII 75.
Apology for poetry XXV 159.
Apology for Smectymnuus XII
182, 187.
Apostel des ongeloofs (Aan een)
VII 2] , 22, 23.
Apôtres (Les) XXI 159.
Après les fourches caudines IX 92
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Arcachon IV 21, 23 , 30.
Arcades XII 167.
Arcadia (Batavische) XI 181,
XIX 100.
Archives de la Maison d' Orange
V 20, 22, 24, XXII 46, 49.
Areopagitica XII 191,193,195,218.
Argent (l') XXI 142, 147.
Ariadne XVIII 3 , 14, 21.
Arke Noachs XXIV 19, 66, 222,
227, 228, 229, 230, 231, 335,
238, 239, 240, 241, 244, 245.
Arme Dichter III 172.
Arme (Een) en een rijke XIV 144.
Arme Familie II 55.
Arme Marie II 4 8.
Arnhem verrast I 144.
Ars Poëtica 198.
Art d'aimer (1') XVII 49.
Art d'être grand père (1') XXI 150.
Arthur Pendennis VII 183.
Art poétique (1') lI 30.
Arzt der Seele (Ein) IX 177.
Asmodée X 185.
Asphat XXII1 198, 201.
Asschen Kaatje II 52.
Assommoir (1') XXV 176 , 191.
Astronomicon XXV 75.
As you like it XI 42 , XII 114 ,
134, XVI 123.
Atala X 130, XIX 28, XX 1,
137, 148, XXV 186, 187.
Athalie IX 199, XXV 180.
Athenaeum X 186.
Atjehsche stam der Gayos (De) X
208.
.Atlas de France XXI 96.
Atlas Universel XXI 96.
Atta Troll III 104, 109, XXIII
183 , XXV 152.
Atticum (Ad) XXI 7.
Auf der Hohe IX 143, 198, 206,
Aurora Leigh IV 132.
Aus eigner Kraft IX 177.
Autobiographie door Erasmus X
181.
Autobiographie door Hugh Miller
VII 47.
Autobiographie door Staring I
141, 153.

Autografensammler (Der) IX 177.
Autour du Mariage XXIII 87,
88, 90, 93.
Aveux (Les) XXIII 161.
Avis au peuple francais sur ses
véritables ennemis XVII 42, 43.
Avocat Patelin (1') XXII 175,
Avondbede in December 1830 VI
159.
Avondgodsdienst VI 164.
Avondmaal (Het) en de heilige
kunst XIV 17 , 18.
Avondmaalsviering (Na mijne
eerste) VII 65,
Avondmijmering VI 109 , 112,
138 , 142.
Avondpartij (Eerre) VII 59.
Avondschemering XXV 35.
Avondstonden (Historische) VI 95.
Baas Ganzendonck IX 203.
Babolain IV 85.
Bachelier . (Le) XXI 142, 143,
144 , 148.

Baker- en Kinderrijmen XXII 125.
Balladen en Gedichten door S. J.
v. d. Bergh VII 56.
Balladen en andere Dichtstukjes
door Mr. A. Bogaers VII 17.
Balladen en Romancen door Ten
Kate VII 45.
Balladen and Romancen von
Uhland VIII 61.
Balaustions Adventure IX 113..
Baiser de mon fels (Un) IX 134.
Banda en zijne bewoners XVI
107.
Banier (De) X 179 , XII 62.
Bardietjes , een nieuwe soort van
gedichtjes XXIV 20, 21.
Baren en Oudgasten XXV 183.
Barfussele IX 198, 206, XIX 152.
Barnave XXII 96.
Barre Rots (De) I 182.
Bart,ie 11 114.
Bataille de dames XVI 140.
Bataille d'Arminius (La) XVII
50, 52, 61.
Batavia door Junius IV 1.
Batavia door Jan de Marre XVIII
169.
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Batavia in deszelfs gelegenheid,
opkomst enz. XVIII 169 , 172.
Bato XVIII 2, 3, 10, 12, 21,
35, 36, 41.
Baud (Jean Chrétien) geschetst
door Mr. P. Mijer X 171, 174.
Beaconsfield (Lord) ein Charakterbild IV 51, XXI 80.
Beatrice XII 65.
Beatrijs XXI 200.
Bede I 182.
Bede (De) aan Mavors 1170.
Bededag (Algemeene) VI 173 ,
178, 179,
Bedelaar (De kleine) of de Hong aarscheWapensmid XVIII 170.
Bedelbrief in den winter van 1843
VI 160.
Bedelbrieven door Tollens XIV 38.
Bedevaartgangers (De) X 46 , 53 ,
54, 64, 65, 71, 83.
Beeldengalerij der Heimweekranken X 83.
Beemster Kermis XIX 101.
Begin en Voortgang VI 124, XI 11.
Begraven (Het) der Dooden buiten
de Kerk en de Stadspoorten
XXIV 18.
Bekenntnisse eiher schijnen Seele
XIX 4.
Bekentenissen XII 68.
Bekroonde prijsvers van Bogaers:
Heemskerk naar Gibraltar(Over
het) XXII 31.
Belachelijke Minnenijd (De) XXIV
150.
Belisa in Zwijm 1157.
Belle Hélène (La) III 94 , 101,
XXV 194.
Belles amies (Les) de M. de Talleyrand XI 55.
Benjamin-af II 99.
Bentgenooten (De) XV 19 , 20.
Benijd en Beklaagd XI 111.
Beppo X 170, XVII 112, 118, 128.
Beproeving (Eene) XI 175.
Bergpsalmen XXIII 190.
Berichten omtrent Malakka en de
Maleische Archipel X 208.
Berispdichten 198.
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Beroemde Knaap (Een) XXII 82,
83, 87, 88.
Bertran de Born VIII 62.
Berusting VIII 81.
Beschouwing (Dichterlijke) bij het
uittrekken der bezetting op den
20sten van Wintermaand 1784
IV 203.
Beschouwingen over het hedendaagsch Rusland X 190.
Beschouwing over Jan de Witt
XXII 44.
Beschrijving van Amsterdam III
163, XI 10.
Beschrijving van Gouda I 141,
143.
Beschrijving van Japan XI 10, 11.
Beschrijving van Malabar XI 12.
Bethlehem XXIV 33.
Betje II 113.
Betooverde Viool II 3.
Betrachting van Louw den timmerman VII 64.
Betrekkelijke waarde der verschillende takken van menschelijke
kennis en kunst (Over de
XXIV 89.
Beurs (Op de) XIV 153.
Bevrijde Jeruzalem VII 45.
Bezoek van Fohi (Het) I 171.
Bezwaren tegen den geest der
Eeuw 1194.
BibliographieMoliéresque XXIII 3.
Bibliotheek (Vadert) XXIV 75.
Biecht (De) I 169.
Bilderdijk (Over) X 192.
Bilderdijk, de mensch en de dichter
I 172, XXV 1.
Bilderdijk , een bijdrage tot zijn
leven en werken IV 205.
Bilderdijk en Da Costa 1172,176.
Bilderdijk en het Nederl. volk
XXV 230.
Bilderdijks eerste huwelijk door
Van Vloten XXV 225.
Bilderdijks eerste huwelijk naar
zijne briefwisseling met vrouw
en dochter IV 149.
Biografische Erinnerungen an
Hamann XXI 113.
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Biographie des Musiciens XXIII
33.
Biographie (La) d'un Inconnu
XXV 108.
Bitte VIII 58.
Bittere Pil (Eene) XI 166 , 167.
Blaauwbes XV 14.
Blad Van Goens (Over het) X
181.
Blauwe Bloemen XXI 200.
Blinde Elze II 124 , 125.
Blinde Roza 1X 203.
Blocus (Le) IX 205.
Bloemlezing uit de Noord- en
Zuid-Nederl. fileratuur door
Alberdingk Thiim II 144.
Bloemschilderes Maria van Oosterwyk II 73 , 89.
Bloemtjens door Bilderdijk IV 177,
XXIV 91.
Blondinet VIII 27.
Blijvende (Het) en het Vergankelijke in het Christendom XXI
163.
Boek van Draper (Over het) X
190.
Boekzaal der geleerde wereld
XXII 13.
Boereleerjaren (Uit mijne) IX 207.
Boërs et Francais XX V 221,
Boetschuur (In de) VII 63.
Boite de Pandore VI 27, 28.
Bonapartisme (Het) XXII 43.
Bon enfant (Un) IX 30.
Boodschap naar de IJzersmelterij
(De) VI 135 , 163.
Book of Snobs XIX 88.
Boom (Aan zekeren ouden) X 148.
Borgia's (Les) XVII 50.
Bosch (Over Maria) XXII 3.
Bouhon (Over de akteurs f amilie)
X 184.
Bourgeois Gentilhomme (Le)
XXIII 39.
Bouwkunst II 11,
Brand X 207.
Brandend vraagstuk van onzen
tijd (Een) XVI 46.
Bride of Abydos XVII 133.
Brief (Algemeene) 1 92.

Brie fee des Herren von Wurmb
XVII 1 169.
Briefwisseling van Bilderdijk met
zijne vrouw en dochter IV 149.
Brieven en Gedichten door John
Keats X 125, 127, 135, 139,
140.
Brieven en Uitboezemingen van
den Ouden Heer Smits VII
179, 182, 183.
Brieven over den Bijbel X I I I 10 ,
XV 26, XXII 127.
Brieven over het Romantisme
XXV 101.
Brieven over verscheidene onderwerpen door Wolff en Deken
XXII 8.
Brieven over verschillende onderwerpen door Feith XXIV 40.
Brieven van Abraham Blankaart
XIX 206.
Brieven van Agatha Deken XXII 4.
Brieven van André Chénier
XVII 3.
Brieven van Benjamin Constant
XX 240.
Brieven van Bilderdijk XXIV
135, 136.
Brieven van Delacroix V 77.
Brieven van Elisabeth Wolff XIX
101, 102.
Brieven van Heine III 106.
Brieven van Hooft I 8 , 22 , V
188, XXII 121.
Brieven van Poot 194 , 104.
Britannicus XXV 180.
Broek (De) XXIV 85.
Bruidegom aan Aurora 1159 ,
161.
Bruidsdagen (In de) VII 62 ,
XIV 153.
Bruidskaas (De) XIV 148 , 149 ,
151, 152.
Bruiloft (De gouden) VI 99.
Bruiloft van Kloris en Roosje met
eenige nieuwe gasten gestoffeerd
II 1.
Bruilofts-, Lijk- en Grafgedichten
door Hooft I 19.
Bruiloftszangen door Poot I 105.
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Buch der Lieder III 104 , 113,
IV 204 , XXV 151.
Buchholz(Die Familie)XXIII 108.
Buchholz (Der Familie) 2ter Theil
XXIII 108.
Buchholzensin Italien XXIII 108.
Bucolica XXI 1, 5, 7 , 8 , 21,
38 , 42, 45.
Bug-Jargal IX 86.
Buiten (Naar) I 221.
Buitenleven (Het) door Cats I 62.
Buitenleven (Het) door Bilderdijk
VII 45, XXV 13, 33, 151.
Buonaparte et les Bourbons XX
28.
Burger (De) X 185.
Burger (Een) van den echten
stempel XVI 182.
Burgraves (Les) XXV 57.
Bi rgscha f t (Die) XXII 149.
Burman (Prof.) en de Utrechtsche
Predikanten X 185.
Buveurs d'eau (Les) XXV 108,
110.
Bijbelstoffen door Poot 186, 104.
Bijbelvertaling (Maleische) XI 15,
35.
Bijdragen door Mr. H. W. Tydeman X 105.
Bijdragen door Nijhoff XXIV 139,
143, 145.
Bijdragen (Kleine prozaische en
poëtische) door J. P. Kleyn
XXIV 20.
Bijdragen tot de Tooneelpoëzie
VI 27.
Bijdragen voor de fraaie kunsten
en wetenschappen XXIV 75.
Bij drag en voorGenie enMenschengevoel XXIV 20.
Bijdragenvoor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde X
179, 191.
Bijzonderheden nopens Batavia
en deszelfss omstreken. Uit het
dagboek van Dr. Strehler XVIII
170.
Cain II 62, X 131, XII 156 ,
215, XVII 112, XX 3, XXI 122.
Caliban XXIII 101.
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CallimachiElegiarum Fragmenta
XVII 4.
Camera Obscura II 70, 102, 123,
124, 203, IX 198, X 5, 9, XI
166, XIV 39, 92, 153.
Camphuis VI 49.
Cantate door Tollens VI 161.
Capellen tot den Poll XXIV 174.
Capitaine Fracasse (Le) IV 123.
XVI 24 , XXIII 14.
Captive zie : Jeune Captive.
Caractères (Les) VIII 85.
Carlyle (Thomas) History of the
first forty years of his lifee
XXI 123.
Carmagnole (Nederl.) XXIV 111,
174.
Cas (Le) de monsieur Guérin XXV
194.
Catéchisme parRatisbonneVlll 19.
Catechismus der kunsten en wetenschappen XXIV 91.
Cats (Aan) XXV 15.
Catsiaansche Rijmbrief XXII 3.
Causeries du Lundi III 81, XVII
62, 108, XIX 224, XXI 17,
XXIII 22, 161.
Celia XXIV 19.
Ce monsieur IX 127.
Cenci (The) IV 108.
Cendrillon XVI 40.
Cent Robert Macaire (Les) XXI 94.
Ce qui m'a passé par la tête en
Italie XXII 90.
Chaire (La) de Mickiewicz et le
monde slave au 19e siècle
XXIII 45.
Chant du Départ (Le) XVII 64.
Charité privée(La)àParisX XIII 79.
Charivari IV 31, XXI 94, 98, 99.
Charlatans (Les) XVII 52.
Charlotte Corday XVII 40, 43.
Chartreuse de Parme (La) XXIII
60, 149.
Chdtiments (Les) XII 100.
Chine (Le) et le roseau XXV 182.
Chien (Le Petit) VIII 20.
Childe Harold IV 105, 107, 108,
X 48, XVII 111, 112, 126,
133, XXI 114.
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Chose du soir IX 81.
Christendom (Het) en de christelijke, volken van onzen tijd
X 204.
Christenreize naar de eeuwigheid
XIX 154.
Christens (Des) moed en rijkdom
II 138.
Christ's Nativity (On the Morning
of) XII 166, 168, 169, 170.
Chronicles of Cape Commanders
XIX 216.
Chronique (La) XXV 221.
Chute d'un Ange (La) III 16 ,
IX 86.
Cid (Le) par Corneille IX 184.
Cimetière d'Eylau (Le) IX 92.
Circé XXIII 24.
Cité antique (La) XXI 23.
Claegh- ende Vraegh-liedt II 159.
Clarisse Har Lowe IV 97, XV 34.
XVII 123 , XIX 208.
Clementine VII 183.
Cloud (The) IV 111.
Coen (Jan Pieterz.) voorstander
der Bataviase Vrijheid XVIII
169.
Code Napoléon VI 180.
Codex Batavus VI 52.
Codex Diplomaticus Rubeniensis
V 56.
Colère du bronze (La) IX 92.
Collections particulières à Paris
(Les) V 78.
Collier de larmes (Le) XXV 119.
Colma XXIV 40.
Comédie de la Mort IV 112.
Comédie Enfantine (La) VIII 18.
Comédie Enfantine
antine (Dernière
scènes de la) VIII 18.
Comédie enfantine
antine au Ciel (La)
VIII 29.
Comédie humaine (La) IV 88 ,
XXI 170.
Comédies et Proverbes par A. de
Musset XXV 102.
C,om :lies Romanesques IV 114.
Compte (La) IX 98.
Coming Race (The) IX 30, XVI
76.

Communisme (Het) VII 19.
Compagnon du tour de France
(Le) XX 55.
Compensatie II 40.
Compère Mathieu (Le) IX 124.
Composition d'Histoire (La) VIII
22.
Compte-rendu de la commission
impériale archéologique pour
l'année 1877 XII 18.
Comte de Buffon (Le) IX 81.
Comtesse (La petite) VIII 148.
Comtesse de Rudolstadt (La)
XIII 163, 164.
Comus XlI 167, 169, 170, 171,
173, 177, 179.
Conducteur (De) II 124.
Confession de foi du vicaire Savoyard III 22, IV 130, XXI
159.
Confessiones door Augustinus I
147, XXI 45.
Confessions par Rousseau VI 69 ,
XI 62 , XIII 105 , XIX 5, 8 ,
10, 13, 27, XXI 72.
Confessions d'un enfant du siècle
IV 28, VIII 9, 11.
Coningsby XXI 79 , 81, 87.
Conquete de Plassans (La) XXV
176.
Conscrit (Le) IX 205.
Considérations sur la réligion
(Les) VIII 82.
Ccnstantinople (A) XVI 22.
Consuelo IX 112, 113, XI 88,
XIII 162, 163, 164, 165, 181,
186, 188 , 189 , 193 , 194 ,
XX 55.
Contarini Fleming XXI 78 , 84.
Contes du Petit-Château VIII 18.
Contes en vers IX 129.
Contrat Social I 119.
Controverses sur Molière (Nouvelle* XXIII 5 , 18, 31.
Conversations de Goethe recueillies
par Eckermann avec une introduction par Sainte-Beuve
VIII 71.
Convito XII 68, 71, 83, 90, 97.
Corinne XIX 158, XX 54.
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Cornelia Wildschut VI 81, X I X
206 , XXII 12.
Correspondance de George Sand
XIII 99, 107, 133, 139, 189,
190.
Correspondance Diplomatique et
Militaire XXII 45.
Correspondance Littéraire XXIV
238.
Correspondants (Les) de J. Joubert XX 250.
Coriolanus XII 134.
Corsair (The) XVII 133, 136, 144.
7.
Corsaire (Le) XXV 107.
Cosaques (Les) et Souvenirs de
Sébastopol XXIII 164.
Costelick Mal I 164.
Costerlegende (De Haarlemsche)
IV 1.
Coupe (La) et les lèvres VIII 150,
XIV 140, XXI 175.
Courant (Amsterdamsche) VII 36 ,
X 103, XIV 123.
Courant (Arnhemsche) XV 127 ,
133.
Courant (Del f tsche Historische)
XXIV 116.
Courant (Haarlemsche) XIII 27 ,
XXII 128, 130, XXIV 6, 7,
8, 11.
Courant (Javasche) XVI 151,
XXII 135.
Courant (Utrechtsche) XXII 39.
Courier du bimanche (Le) III 134.
Cours de politique constitutionelle
XX 238.
Cours familier de littérature III
4 , XX 140.
Cousine Angèle (Ma) XXV 109.
Cousine Bette (La) IV 86.
Crapaud (La) et le ver luisant
VIII 32.
Crediet (Op) XIV 191, 195.
Cri du peuple (Le) XXI 144 ,
146, 147 , 148.
Cromwell's Letters XXI 121.
Crucifix (Le) III 18.
Cry of the children IV 140.
Culemborgh XI 147.
,Curée (La) XXV 172, 176.
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Curieuse beschrijving van de
gelegenheid , zeden , godsdienst
en ommegang van verscheijdeu
Oost-Indische gewesten en
machtige landschappen XVIII
169.
Curiose and denkwurdige ouch
sehr gefchrliche Ost-Indianische Reise-Beschreibung XVIII
169.
Curiosities of Litterature XXI
75, 77.
Cymbeline XII 114.
Cyprienne ou le petit fumiste
de neuf ans XI 124.
Daar rijdt een zwarte ruiter rond
XIV 142.
Dafnis en Chloë IV 143, XVII 22.
Dagblad (Utrechtsch) XVIII 178.
Dagblad van Nederl.-Indië (Algemeen) XVIII 151, XXII 170 ,
XXV 230.
Dagboek van Conrad Rutger Busken XXII 14.
Dagboek van Margareta More
XXII 125.
Dagen (In) van strijd X 125.
Dageraad (De) XVI 44.
Dag te Kleef (Een) XIII 33 , 41,
42, 48.
Dagwerk I 165 , XVIII 19.
Daheim XXIII 202.
Daily News VII 187.
Dalila VIII 148, 150.
Dante aux Camélias (La) XIV
149.
Damiate VI 171.
Damons 1Vlinneklagt aan Philida
V 86.
Damons Minnezugt tot Philida
V 86.
Danaiden (De) XXV 18.
Daniel Deronda VIII 105, XXI 59.
Daniel Rock IX 205.
Dans le monde XXV 191.
Danser (Op een) V 166.
Dans op de Heide (De) XIV 148.
Dante door Ten Kate X 145.
Dante Alighieri door J. H. Gunning Jr., XII 65, XV 206, 207.
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Dante et les origines de la langue
et de la littérature italiennes
XII 64,

Dante-Forschungen XII 64.
Dat is het XV 28,
David Copperfield TV 55 , 57,
58 , 77 , 78 , XV 53.
Daxids rouwklacht over Saul en
Jonathan XXIV 82.
Décade philosophique XVII 60,
Decamerone X 19 5.
Decline and Fall of the Roman
Empire III 202 , XXV 161.
Decretum Horribile IX 79.
Deductiën door Onno Zwier van
Haren VI 3, 9, 10, 53, 56,
Deerlijk XXI 192,
Defence of Poetry XXV 159.
Defensio pro populo anglicano
XII 167, 184, 185.

Deken en Betje Wolff (Over Aagje)
XXII 3 , 4.

Delftsche Wonderdokter (De)

IV

123, XVI 21, 145.

Deli- en de Deli-Maatschappij

X

208,

Delphine

XIII 161, XIX 3, 13,

XX 54.

Démocratie en Amérique VII 185,
Denis Duval IV 37 , XVI 24 ,
100.

Dennen 1169.
Dénoncé et celui qui chassa les
vendeurs IX 95.
Dent perdue (Une) VIII 32.
Dernier amour (Le) de Mirabeau
XI 55.

Derniers jours (Les) de Henri
Heine III 121.
Dertiende (De) XI 69 , XIV 32.
Deserted Village (The) IV 12 ,
XIX 57.

Désespoir (Le) III 19 , IX 154,
Désintéressement IX 9M.
Deutschland III 64, 104, 108,
XII 100, XXV 49.

Deuvig (De) en de Kompasnaald
II 124.

Dialogues Philosophiques XXIII
101,

Diana II 95.
Dichtbloemen bij de naburen geplukt VI 113 , 135.
Dichtbundel van Nieuwland VI
84.

Dichtbundel voor mijn vaderland
(Een) VII 53.
Dicht en ondicht door van Vloten
XXV 158.

Dichter (Aan een gewezen) X 161.
Dichter en Poëet I 209,
Dichters Ommegang ('s) VII 68.
Dichter uit den Burgerstand (Een)
XXII 68 , 73.

Dichtkunst (Mijne) VI 135, 153,
Dichtschakeering(Nieuwe) XXV 34.
Dichtwerken van Van Alphen
XXIV 139, 142,

Dichtwerken (Kleine) van Bilderdijk XX 10.
Dichtwerken van Da Costa 1 172.
Dichtwerken van De Genestet III
60.

Dichtwerken (Kompleete) van Ten
Kate VII 25 , 38 , 45 , 47.
Dictionnaire critique de biographic
et d'histoire XXIII 19.
Dictionnaire des Contemporains
XXI 68,

Dientje VII 182,
Dieu III 20.
Die zijn geloof verlaat , verlaat
God II 45.
Diligence (In de) II 124 , 125,
XIII 6 i.
Dimanche matin (Le) XXV 119,
Dinomache XXIV 222 , 229 , 230,
239.

Diner (Un) au bois de Romanville
IX 128,

Diogène XXI 128,
Dirk Willemsz van AsperenV 1 164,
Disputation I 190.
Dissertation sur Molière XXIII

4 , 12.
Distels en Bloemen door K. Willemsen VII 127,
Divina Commedia III 37 , VIII
34, XII 38, 64, 157, XIII 25,
XV 208, 209, XVII 127, XXI 35.
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Divine Épopée XXV 57.
Divorce (Le) XXII 96.
Dix années d' exil XX 137,
Dix-neuvième siècle (Le)

Dramatische Droom II 155,
Drei gerechte Kammmacher
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XXI

211.
XXI

13$.

Dizionario Biografico degli scrittori contemporanei IX 171.
Dobbelaar en Speelder (Op een)
V 166.

Dochter van den Molenaar (De)
XVI 87, 90, 96.

Dochter van Herodias (De) VII 21.
Documents pour servir a l'histoire
de la vie et des oeuvres de
Rubens V 188.
Dogmatik von David Friedr.
Strauss XXII 169.
Dogmatik von Karl Hase IX 62.
Dokter Helmond en zijn vrouw
XV 103.

Dolle Hond (De) VI 55.
Dombey and Son IV 81.
Don Juan by Byron III

64, 75,
76, IV 105, 108, X 18, 170,
173, XI 147, X1II 72, XVII
110, XXI 114, 115, 122, XXV
154.

Don Juan von Kolomka von Sather Masoch IX 138.
Don Quijote XXIII 94.
Dood (De) XXIV 51.
Dood en Leven VII 27.
Dooden Zien XIV 163.
Dood van een kind (Bij den) door
Da Costa I 182.
Dood van een kind (Op den) door
Kantelaar XXIV 195.
Dood van Egmond en Hoorne
(De) VI 105.
Dood van Jan van Schaffelaar
(De) XVIII 170.
Doppelleben IX 177.
Dorfgeschichten (Schwarzweilder)
IX 206.

Dorinde XXIV 43 , 46 , 47.
Dorp aan de grenzen II 4, 7.
Dorp over de grenzen II 4.
D6rpeltanzweise XXIII 204.
Doudan XI 129.
Dozijn Heiniaantjes XIV 142.

Drenkeling (De) II 48.
Drie Studentjes XXII1 193.
Drinklied door J. van Lennep
II 20.

Dronkaard (Op een) V 166.
Droom (De) XXIV 83, 87.
Droomende Kind (Het) VII 45.
Droom van Scipio XII 99.
Druide (Le) XXII 88, 89. 90.
Dubbele roeping der vrouw (De)
X1 69.

Duchesse de Gero lstein (La grande)
III 94, 100, 101.

Duifje XXIV 82.
Duinzang door J. van Lennep
I 169.

Duitsche Lier 151.
Duivel te Salamanca (De)

VI

135.

Duizend-en-Benige hoofdstukken
over Specialiteiten XV 139.
Duizend-en-Een Nacht XV 210.
Dupont ou la jeune fille et sa
bonne IX 126, 128.
Durgerdamsche Visschers VII 25,
47.

Dwaze Hoveling I 164.
Early life of Thomas Carlyle
(The) XXI 123.
Eau de Jouvence (1') XXIII 101.
Echo des Feuilletons (1') XXI 127.
Echt (De) IV 201.
Echtscheiding (De) door Tollens
VI 132, 171.

Echtscheiding (De) door Mina
Kruseman XVI 57, 58.
Ecole des Femmes XX1II 34.
Ecole des Maris XXIII 37, 38, 42.
Ecole des Vieillards I 5.
Economist (The) XII 143.
Ecrivaivs (Grands) de la France
XXIII 2, 3, 10.

Edda (De) IX 173, XVI 99.
Edinburgh Review XII 216.
Edipus door Bilderdijk XXIV 91.
Edipus door Kinker XXIV 241.
Eduard en Fanny XXIV 242.
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Eduard van Gelre II 17, 21, 23.
Edwin D'rood IV 75.
Een en ander naar aanleiding
van J. Bosscha's Pruisen en
Nederland II 200.
Eens gekocht blijft gekocht XI 167.
Eerste Dag eens nieuwen levens
II 168, 169.
Eerste en Tweede Uit en Thuisreis
V 119.
Eerste Nacht (De) XXI 199.
Eerste Nationale Vergadering (De)
XXII 44.
Eerste Schaduw op een zonnig
pad XXI 213.
Eerste Vaartuig (Het) VII 137,
138, 158.
Eeuwig Vuur (Het) I 209.
Egade (Aan mijne) XXV 39, 41,
42.
Eginhard en Emma XIV 153.
Eglise Chrétienne (1') XXI 159.
Eierkoken XXV 59 , 60.
Eigenbaat (De) XXIV 19.
Eigen Haard X 179 , XIII 5,
XVIII 78.
Eigen meester blijven XI 69.
Eikón Basilikè XII 191, 192, 193.
Eikonoklastes XII 191, 192, 193.
Eind der Mei VII 137, 145.
Eiher aus Schwaben XXIII 191.
Ekkehard XXIII 182, 183, 189,
190, 207, 208.
Eksterhof (Dê) IX 207.
Elegie aan een spelend kind VII 19.
Elégie des fléaux (1') IX 92, 95.
Elegien (Rómische) XVII 13 ,
XXIV 87.
Elegien door André Chénier XVII
13.
Elegien door Propertius XXI 31.
Elegie van een Modemaakster
aan haar geliefden TamboerMajoor XIV 155, 157, 160.
Elius XXIV 91, 127, 130.
Elixire des Teufels XI 88.
Elizabeth Musch II 13.
Elize X 46, 52, 55, 56, 64, 70, 83.
Elk wat wils XIV 139.
Elle et Lui XIII 155.

Eloa III 194.
Elomire hypocondre ou les médecins vengés XXIII 6.
Elvire VII 19.
Emancipatoria XVI 76.
Emblemata I 62.
_Emile par Rousseau IV 129, XIX
128, 135, 223.
Emile par Emile de Girardin
XXI 101, 103.
Emilia Galotti XIX 42, 76.
Emma Berthold XV 52, 105.
Emma van Oud-Haarlem 16 3.
Encore l'Immaculée Conception
IX 79.
Encyclopaediae Jurisprudentiae
XXII 44.
Endymion by Lord Beaconsfield
XXI 87.
Endymion by Keats X 129.
Enfant (1') XX1 142, 143, 144.
Enfant (1') de ma femme IX 124,
136.
Enfant (1') qui ouvre les fleurs
VIII 31.
Enfants (A mes) VIII 34.
Enfants d'Jdouard (Les) IV 207.
Engel (An die) III 120.
Engelsch Landschap XIV 189.
England and the English XIV 87.
English Bards and Scotch Reviewers XVII 134.
English Constitution (The) XII
143.
English Men of Letters XVII 177.
Enterrements Civils (Les) IX 92,
95.
Entschluss VIII 55.
Epigrammen van Staring 1168.
Epigramme von Goethe XIV 23,
XXV 46.
Epitre sur la Calomnie XVII 64,
Epopée (1') du lion IX 81.
Erasmiana X 181.
Erehwon XVI 76.
Erg X 151.
Eric XIV op Grijpsholm VII 68.
Ericia of de Vestaalsche Maagd
XXIV 71, 230, 238, 239, 241,
243, 245.
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Eritis sicut Deus XIV 185.
Ermingard van Voorne II 144,
149.

Ervaring XV 29.
Erzdhlungen von Gottfried and
Johanna Kinkel VIII 160.
Esmond IV 38.
Espoir d'aimer XXIII 162.
Espoir (1') en Dieu XXI 127.
Esprits forts (Des) VIII 84.
Essai sur l'éloquence de la chaire
VI 69.
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Excelsior (Mijn) VII 131.
Excommunications des Comédiens
XXIII 23.

Ezechiel (Het boek) XIV 20.
Ezelinnen (De) XV 19.
Ezeltje (Mijn) en ik XVI 63.
Fabelboek voor kinderen VIII 18.
Fabelen van La Fontaine XXV
152.

Fagin Bob 1V 82, 83.
Fahrender Schuler Psalterium
XXIII 191.

Essai sur l'indiférence VIII 158. Fairy Queen X 130.
Essais de psychologie contemporai- Falck (Anton Reinhard) en het
ne par Paul Bourget XXIII 138.
Gedenkschrift van Nederlands
herstelling XIV 28 , 33.
Essais (Nouveaux) de psychologie
contemporaine par Paul Bour- Fameuse Comédienne (La) XXIII
6, 28.
get XXIII 138.
Essays (Critical and Historical) Fanny XXIV 216, 220, 221.
by Macaulay VI 51, XVII 177. Fantasie en Waarheid door van
Esther XXV 180.
Koetsveld II 44.
Ethica van Spinoza XXI 72.
Fantasiën (Litterarische) en Kritieken XI 68.
Etsen naar Frans Hals met eenti
verhandeling over den schilder Fantasio II 101, III 28, 73, 74,
76, XXII 141, XXV 102.
V 74.
Fantasmagoriën XI 69.
Etsen naar het leven XXI 209.
Etude sur Virgile par Sainte- Fatuité IV 118.
Beuve XXI 30, 32.
Faust von Goethe III 75 , 86 ,
IV 98, 108, 123, VI 119,
Etudes Critiques de Ferdinand
VIII 46, XII 64, 107, XV 12,
Brunetière XXIII 23.
XVII 113 , 123 , 151, 160, XIX
Etudes Critiques sur la littérature
52, 77, 88, XX 151, XXI 66,
contemporaine par Edmond
151, XXIII 210, 211, XXV 154.
Scherer III 139 , VIII 71, 87,
XXII 12.
Faute de l'abbé Mouret (La) XXV
176.
Etudes de la Nature IX 169,
XIX 223, 224, 227.
Fechter von Ravenna (Der) XIV
92.
Etudes (Nouvelles) d'Histoire reFee der zelfsbegoochelingen (De)
ligieuse IX 8.
VII 17.
Euphonia VII 152.
Europe (1') et la Révolution fran- Feestgalm door S. Stijl XXIV 152.
Feestredenaars (Zeven) : een blik
caise XXIII 121,
uit de Warande op de gedenkEva II 116.
teekens in proza van de viering
Evangeline IX 207, XI 84.
der Novemberfeesten II 131.
Evangelische Zending (De) en
Feest van den Handel (Het) VII
Oost-Java VII 70.
3, 9.
Evangiles (Les) et la seconde géFeestzang door J. P. Kleyn XXIV
nération chrétienne XXI 155.
20.
Evènement (1') XXI 170.
Ewald en Elize VI 77, XXIV 41. Feestzang door Tollens VI 20.
Felix Holt VIII 130, 134, XXI 69.
Examen Critique XVII 7, 63.
9
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Femme (La) d'un grand homme
XXI 123.
Femme genante (Une) IX 178,
Femmes Savantes (Les) II 30,
XXIII 36, 37.
Ferdinand en Alexis XXIV 223,
242.
Ferdinand en Constantia XXIV
216.
Ferdinand Huyck II 13, 14, 25,
XI 8, XV 45.
Fernande XIV 149.
Feuilles d'automne X 48.
Fidelio VIII 188, 190.
Figaro (Le) XXI 124, 128, 129,
130, 170, XXIII 62, XXV 221.
Fille (La) de Madame Angot XIX
144.
Fin du dix-huitième siècle XVII
67.
Fleurs (Les) du Mal XXIII 142,
143, 145.
Flora Harlemica XXIV 176, 179.
Florence III 29 , 34 , XIII 14 ,
23, 24, 26, 30, 37,
Florence 1600 (Uit) III 42 , XIII
25.
Floris aan Edwin VII 13.
Floris de Vijfde XVI 176.
Floris en Blancefloer I 67, XVI 43.
Foi (La) IX 154.
Folpert van Arkel 1144.
Forêt Silencieuse XX 38.
Fortune (La) des Rougon XXV
172, 176.
Fou Yégo f (Le) IX 205.
Four Georges II 198.
Fourmi Philosophe (La) VIII 29.
Fragen (Aesthetische) von Frauenstcidt XIV 3.
Fragmenta Vaticana VI 181.
Fragmente eines Unbekannten
Ill 152, XIX 128.
Fragmenten door Dr. Halbertsma
XXIV 135.
France (La) XXI 101.
France Nouvelle (La) III 134,
147.
Francesco dei Pazzi XIII 15.
,l'ranciade XXI 35.

Francois le Champi IX 204.
Franschen tijd (Uit mijn) IX 207.
Erasers Magazine VII 182.
Frau Adventiure von Von Scheffel
XX1I 190, 191, 192, 202,
Frauenbilder aus Galicien IX 143.
Frère Jacques IX 128,
Frieda de Montigny VII 141.
Friezen te Rome (De) XV1 101.
Frinko Balaban IX 138.
Friso VI 21.
Froufrou III 93.
Gabrielle van Faiël XXIV 243.
Gajus VT 181.
Galerie Aremberg (La) V 78.
Galerie Suermondt (La) V 78,
Galerie (Die) zu Braunschweig
in ihren Meisterwerken V 72.
Galerie (Die) zu Cassel in ihren
Meisterwerken V 72.
Galignani's Messenger IV 56.
Gambetta (Ovér) X 189.
Gang durch die christliche Welt
(Ein) XVI 47, XXÍ 113.
Gartenlaube X 198.
Gandeamus von V onSchefe IXXI l I
190, 191, 192, 200, 201.
Gaulois (Le) XXI 130, XXII1 88,
89.
Gazette des Tribunaux XIII 155,
XXI 102.
Gebed (Het) door Bilderdijk XXV
31, 61.
Gebed van Chloris (Het) XXIV 44.
Gebed voor den Heraut I 182.
Gebed voor de, verovering van
's Hertogenbosch I 58.
Geboorte der Kunst (De) II 141.
Geboortsbestemming XXV 5, 11.
Gedaantewisseling (Over de) bij
de plant X 194.
Gedachten (Nederlandsche) III
122, 124, 127, 130.
Gedachtenis (Ter) door Beets X
156.
Gedachtenisse (Ter) door Potgieter
VI 179.
Gedachtenis (Ter) van mijne echtgenoot (Nieuwlands) VI 84,
XXIV 83, 84, 87, 91.
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Gedenkboek door Mr. T. H. der
Kinderen VI 2 , 4.
Gedenkboek van 1830 en 1831
VII 15.
Gedenkschriften
ten van Gijsbert Karel van Hogendorp VI 2 ,
XVIII 122.
Gedenkschrift t en Staatkundige
Geschiedenis der Bataafsche
sche
Republiek XVIII 121.
Gedenkschriftt van de Orde Uder
nie lI 206.
Gedenkschrift van Nederlands
Herstelling XIV 28 , 33.
Gedenkstukken van Oldenbarnevelt XX1T 49.
Gedeukteeken voor November 1813
(Een woord over het Haagsche)
II 1.
Gedenkwaardige Kijkreis I 165.
Gedenkwaardige Voijagie (De) van
Gerret Vermeulen naar OostIndiën XVIII 168.
Gedenkzuil op het Graf van Jacobus Bellamy XXIV 18 , 59.
Gedicht aan Sara van Elzen 190.
Gedicht op Anna Toussaint II
150.
Gedicht op den Moord der Chinesen
V 88.
Gedichte (Letzte) and Gedanken
von Heine III 103.
Gedichte von Ludwig Uhland
VIII 40.
Gedichten (Over de Nationale
of Vaderlandsche) V1 49.
Gedichten van Beets II 97, 113,
116, 117, 118, 123, 124, 130,
X 125.
Gedichten van Mr. A. Bogaers VII
1, 17.
Gedichten (Stichtelijke) van Maria
Bosch en Agatha Deken XXII 3.
Gedichten van Boxman I 209.
Gedichten van M. Coens VII 128.
Gedichten van J. M. E. Dercksen
XIV 155.
Gedichten van de Genestet III 72.
Gedichten van Bernard Ter Haar
VII 1.
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Gedichten van Helmers VI 197.
Gedichten van Hooft uiig. door
Leendertz I 5, 19, XVIII 14, 68.
Gedichten van D. J. van Lennep
VI 80.
Gedichten van Mollevault IX 124.
Gedichten van P. Nieuwland
XXIV 10.
Gedichten van Poot I 75.
Gedichten van Mr. S. J. E. Rau
XXI 46.
Gedichten van Anth. L. de Rop
VII 127.
Gedichten van den Schoolmeester
XI 166, XXII 120, XXV 152.
Gedichten van Staring 1140.
Gedichten (Over de) van Staring
XXII 30.
Gedichten van Clotilde de Survtlle
XVII 3.
Gedichten van L. de Visser I
221, 227.
Gedichten van K. Willemsen VII
140.
Gedichten van Elisabeth WolffBekker XIX 177.
Gedichten van Anthony van der
Woordt XXIV 74.
Gedichten voor Elize XXIV 212.
Gedichten (Kleine) voor kinderen
XXIV 212.
Gedroogde Kruiden IX 207.
Gedroomd paardrijden XVI 153.
Geen Rust XXV 216.
Geen Zomer XXI 195.
Geerte's Uitvaart XVI 153.
Geest (Aan mijnen) XIX 100.
Geestenwareld XXV 83.
Geheimnisse (Die) XIV 216.
Geier-Wally IX 172, 183 , 184,
185 , 188, 197, 198, 199, 206 ,
208.
Geistesdrang VII 157.
Gelderland I 158 , 161.
Geldersch VII 62.
Geleerde (Aan een pas) X 149.
Gelegenheidsverzen van Bilderdijk
XXV 16 , 19.
Geloofsbelijdenis door Tollens VI
164.
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Geloofsbelijdenis(Mijne)door Tolstoi XXIII 56.
Geloofs des Harten XXII 141.
Gelukwensch V 89.
Gelijkenis door De Saint-Simon
XXI 117.
Gelijkheid (Over de) der mensehen
VÍ 67, XXIV 73, 117.
Gemeenebest door Plato XII 43,
45.
Généalogie de Raimond Modène
XXIII 19.
Generalbeichte XXIII 207, 208.
Génie du Christianisme (Le) I
175, III 157, VII 138, VIII
82 , 83, XX 1, 23g.
Geographisch and Topographischer Schauplatz von Africa
and Ost-Indien XVIII 169.
George Dandin XXIII 39.
Georgette ou la Nièce du Tabellion
IX 129.
Georgica XVIII 8, XXI 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 24, 38, 45.
Geplukte bloempje (Het) VT 132.
Geraamte (Het) of de Leeuwenridders XVIII 170.
Gerard van Velzen XVIII 2 , 3 ,
21, 26, 27, 35, 41.
Germinal XXI 180, 181, 182.
Germinie Lacerteux XXI 174.
Gerrit Witse II 123 , 203.
Gesang (Mein) von Uhland VIII
53.
Gescheiden XIII 18.
Geschenk voor de Jeugd XXIV 207.
Geschichte des Alterthums IX
86 , XXI 39.
Geschichte (Englisehe) II 177.
Geschichte Spamens XVIII 81.
Geschichte der deutschen Literatur
von Scherer XXIII 191, 211.
Geschichte der deutschen Literatur
von R. Kbnig XXII 108, XXIII
192.
Gesehichte der griechisehenLiteratur XII 3.
Geschichte derromischenLiteratur
XXI 1.

Gesehichte eines ehrlichen Jungen
XXIII 207.
Geschichte eines Kreuzfahrers
XXIII 187, 190. 191.
Geschiedenis van Nederland door
Wagenaar XI 10, XIV 82.
Geschiedenis des Vaderlands door
Bilderdijk V 48, X 42, XXIV
112, 115, 116, 132, 140, 155,
157.
Geschiedenis (Algemeene) des Vaderlancht door Arend XXII 122.
Geschiedenis van Noord-Nederland door van Lennep II 13,
XIV 81.
Geschiedenis van Neerlands roem
en grootheid (Tien Bladzijden
uit de) XIV 66.
Geschiedenis van Nederland na
1830 VI 173, VII 173, 174,
X 89.
Geschiedenis van het Bisdom
Roermond X 180.
Geschiedenis van het Nederl. Zeewezen XXII 28.
Geschiedenis van den Vaderl.
krijgsdienst VI 44.
Geschiedenis der Nederl. diplomatie (Inleiding tot Bene) XXII
44, 46, 47, 49.
Geschiedenis der Nederl. OostIndische bezittingen onder de
f ransche heerschappij X 93.
Geschiedenis der Staathuishoudkunde in Nederland tot het
einde der 18de eeuw V 43.
Geschiedenis en Staatkunde (Onze
eeuw op het gebied van) XV 110.
Geschiedenis der kerkhervorming
in tafereelen VII 23, 24.
Geschiedenis der achttiende eeuw
XXIV 91.
Geschiedenis der fransche omwenteling door Carlyle XXI 116.
Geschiedenis tiener bekroning XXII
30.
Geschiedenis der Joden III 187.
Geschiedenis der beoefening van
de wijsheid onder de Hebreën
VIII 1.

ALPHABETISCH REGISTER VAN WERKEN.

Geschiedenis der Nederl. Letterkunde door Jonekbloet XXII
1, 102.
'Geschiedenis der letterkunde door
Doorenbos XII 102.
Geschiedenis der letterkunde der
19de eeuw door George Brandes
X 127.
Geschiedenissen (Voornaamste)
van Noord-Nederland aan zijne
Kinderen verhaald II 6.
Geschiedzangen (Nederl.) door van
Vloten XXII 121.
Geschiedzangen van Vondel XXIII
139.
Geschriften van Abm. des Amorie
van der Hoeven Jr. XXII 168.
Geschriften( Verspreide)vanGroen
van Prinsterer XXV 130.
Geschriften van J. Kneppelhout
XXII 66, 81, 90, 98.
Gespriiche mit Eckerrynann VIII
102, XIV 25, XXIII 3.
Gesprek met Querulus over de
Moedertaal XIV 28, 29, 32.
Gesprek op den Drachenfels
els X 3,
XXII 163.
Gesprekken met Byron XXI 78.
Getergde min doet wonderen I 53.
Geusen (Die) XXIV 71.
Geuzeliedboek (Het) XXIII 184.
Geuzen (De) door 0. Z. van Haren
VI 2, 7, 22, 27, 44, 45, 47,
48, 51, 53, XII1 72, XXIV
40, 220.
Geuzen (De) door Bilderdijk XXIV
91.
Geuzenvrouw te Gouda (De) VI
164.

Geuzewacht (De) XXIII 183.
Gevaarts en Gijzelaar XXIV 174.
Gevallen Meisje VI 171.
Gevels van de huizen (De) VI
160, XIV 38.
Gezang ( Vierde) uit het Derde
Boek van Q. Horatius Flaccus,
naar onze tijden geschikt en
uitgebreid I 97.
Gezangbundel der Haarlemsche
Doopsgezinden XXII 3.
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Gezangen van Bellamy XXIV 28,
37, 44, 47, 48, 49, 51.
Gezangen van Geka VII 147.
Gezangen (Evangelische) van Hinlopen XXIV 33.
Gezangen van Ossian XVI 99,
102, XIX 57, 58, 73, 74,
XXI 111.
Gezin (Het) van Baas van Ommeren XV 95.
Giaour (The) II 104, XVII 133.
Gideon Florensz II 77, 82, 93,
XVI 145.
Gids (De) I 2, 151, 220, II 196,
III 47, 127, IV 21, 22, 26,
30, V 24, VI 4, VII 180,
181, VIII 70, 122, IX 5, 8,
X 179, XI 208, XIII 1, 2,
10, 11, 12, 13, 14, 18, 36,
XV 10, 77, 78, 79, 82, 127,
130, 132, 133, 187, 198, 202,
XVI 107, 161, XVIII 179, 186,
XXI 119, XXII 1, 12, 29, 30,
35, 73, 75, 94, XXIII 121,
122, 182, 183, XXV 150, 152,
153, 155, 159, 162, 163, 165.
Gids (Indische) XXII 155.
Gil Bias I 112, VI 27, VIII
90.
Giovanni di Procida II 196.
Glaubensbekenntnis XXIII 184.
G liickliche Fahrt XXIV 43.
Gnosis IX 62.
God (Aan) XXIV 37.
Godgeleerdheid (De) en hare beoefenaars in Nederland , gedurende het laatste gedeelte
der vorige en in den loop der
tegenwoordige eeuw I 197.
God met ons 1176.
Godsdienst (Mijne) XXIII 56.
Godsdienst der Bramanen (Over
de) XI 12.
Godsdienst en Kunst XIV 41.
Godsdienstige Bewegingen van
dezen tijd (De) VII 70.
Godsdienstplechtigheden XI 10.
Goede Herberg VII 147.
Goede Nacht van de armen aan
de rijken VI 160.
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Goede Reis aan mijn' jongste
dochtertje VI 132.
Goens (Over Van) X 189.
Goethe et Bettina VIII 102.
Goethe's betrekking tot het Christendom XIV 17, 21.
Golden Library (The) IV 111,
Gondebald II 196.
Good-natured man (The) IV 15,
XV 172.
G5tter,Helden and WielandXlX 44,
Gott 'dunst die Bayadère III 194,
Graaf Lodewijk van Nassau of
de Overwinning 'bij Heiligerlee
XVIII 170,
Graaf Pepoli II 77, 95.
Graaf van Parijs' (Aan den
jongen) VII 19,
Graaf van Rots (DOXIV 19, 72.
Graf (Het) XXIV 216.
Graf van J. D. Kàelman (Bij
het) VII 68.
Grafschrift -op twee gelieven door
den donder getroffen XXV 43.
Grands maïtres ' (Les) de -la littérature rasse XXIII 55 , - 165.
Granida XVIII 3, 4, 21, 48, 51.
Grèce contemporaine (La) XII 3,
XXI 131, 132, 133, XXIV
164, XXV 194,
Grenzen (Aan de) X 188,
Grenzen van twee werelden (Op
de) XI 69.
Griekenzangers (Aan de) 1 210,
Grietjes Verzuchting VII 64.
Grillparzer (Over) X 184.
Groen (In 't) XXI 193.
Grondwet (Onze) en onze levende
strijdkrachten X 204.
Groot Divertissement verzierd met
veele veranderinge van Tooneelen , Dans', Konst- en Vliegwerken en een, uitmuntende
Illuminatie XVIII 170.
Grootje van Eemnes (Het) XV* 10.
Grot (De) en de Pelgrim 1 157.
Grotesques (Les IV 123.
Group& des Idylles (Le) IX 110,
Grijze Bedelaar (De) VI 161,
Guano XXIII . 197 ; 201.

Gudrun XXII 152.
Guerre (La) IX 162,
Guerre Civile IX 92.
Gustaaf en Amanda XI 143.
Gustave ou le mauvais sujet

IX

124,

Guten Abend IX 177.
Guy de Vlaming II 104 , 105,
113 , XXV 151.
Gijsbrecht van Aemstel I 30,
XIX 179, XXIII 125.
Gijzelaar (De) XXII 149.
Haagsch fortuin VII 107,
Haagsche Joffer II 168.
Haan (De) VIII 35,
Haarlem XXV 11,
Haarlemsch Hofje (Een) XIII 33,
35,

Hagar I 173 , XIV 37.
Haines (Mes) XXI 169, 175, 178,
Halverwege XVI 32.
Hamann , ein Literaturbild des
vorigen Jahrhunderts XXI 113,
ten and Briefe
Hamann's Schriften
XXI' 113.

Hamerling (Over Robert) X 193,
Hamlet X 170, XII 134, 150,
XVII 181, XIX 57, XXIV 58,
XXV 154.

Handelsblad (Algemeen)

VI 177,

VII 36, XV 50,

Handelsblad (Bataviaasch) XVI
151.
Handleiding bij het Wetboek van
Strafvordering VII 173.
Handschriften(Kleine
ten(Kleine dichterlijke)
XXIV 63, 66, 69, 70, 71,
77 , 222, 224, 225.
Handwoordenboek voor het moluksch maleisch van Dr. de
Clercq X 208,
Hanna , door Potgieter Vii 21,
XV '19,

Hanna door Maleia XI 127,
Hans en Louw 1169,
Hans Ibeles in Londen VIII 160.
Hans and Grete VIII 54, 56.
Han van IJsland IX 86,
Hard Times 1V 57.
Harenéana VI 24 , 53.
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Harmonies de De Lamartifle III
4, 9, 16, 23, 91.
Harmonies de Bern. de SaintPierre XIX 223.
Harpoen I 99.
Bart en Geest X 152.
Hauptstromungen der Literatur
der Gegenwart XIX 1.
Hebriiische Melodien I 189.
Hedendaagsche Letterkundigen
(Onze) XXII 201, XXIII 193.
Hedendaagsche Methode X 151,
XXI 208.
Hedendaagsche Talen XXV 55.
Heden en Verleden VII 51.
Heelal (Het) XXI 17, XXV 151.
Heemskerk naar Gibraltar XXII
31.
Heilige Geest I 57.
Heilige Linie (De) 11 149,1
Heilzame politieke gronden en
maximen II 201.
Heimkehr VIII 47.
Heimwee VII 68,
Heinrich von Ofterdingen
terdingen and
das Nibelungenlied XXIII 190.
Hel (De) van Dante vert. door
Ten Kate XII 64, 190, XVII
151.
Held (De) XXIV 30.
Heldendichten (Indische) IX 86.
Hélène XXV 108 , 109.
Hemel en Aarde ( Van) X 193.
Henne (Die) XXII 21.
Henriade VI 48.
Henry Esmond VII 183, XVI 24,
100.
Henry Murger XXV 99.
Heraclea XXIV 150.
Heraut (De) 1II 126 , XV 164.
Herdenking I 153 , 169.
Herder (De) VIII 18.
Herder op het slagveld van Cannae I 169.
Herdersklagt I 68.
Herfstavond VII 163.
Herinnering (Ter) aan den akademischen leeftijd VI 87.
Herinneringen door S. Vissering
XIV 187,, XV 2.
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Herinneringen (Mijne) aan . Bel
lamy VI 86 , XXÍV 24.
Herinneringen aan Nederlands
voormalige betrekkingen met
Kambodja X 190,
Herinneringen en Mijmeringen
door Potgieter XIII 15 , 30 ,
31, 32.
Herinneringen en Waarschuwingen XXII 184.
Herman de Ruiter VI 133.
Hermann and Dorothea VI 99 ,
IX 207, XI 143, XXI 66.
Hermès XVII 49.
Hermine XI 69.
Hermit (The) IV 12.
Hermite Jacques (1') XVI 107, 108.
Hernani IX 98.
Hero en Leander door Louise
Ackermann IX 153.
Heroes (On) XXI 116.
Herr ist Gott (Der) XIII 48.
Herscheppingen van Ovidius XXI

46.

Herschijning (De) VI 47.
Hertenjacht (De) VI 132.
Hertog Arnoud 1144.
Hervormde Kerk (De) in Nederl.
Oost-Indië onder de Oost-Indische Compagnie XXV 196.
Hesperiden I 189.
Hetgeen Willem V niet gedaan
heeft XXIV 144.
Heugenis (Kinderlijke) door Andr6
Chénier XVII 26.
Heugenis van Renswoude XIII
33, 34.
Heugenissen van de Veluwe XXI
196.
Heugenis van Wolf pezen XIII 33.
Heugenis van Wijk aan Zee XIII
33, 34.
Hilda XV 200.
Hildebrandlied von Von Sché fel
XXIII 198, 199, 201.
Hildegonde van Duyvenvoorde en
andere novellen Xl 172.
Hillegonda Huisman XV 34.
Histoire du Consulat et de l'Empire XVII 108 , XXI 82,
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Histoire de France par Michelet , Hohelied (Das) and andere GeXXV 130, 131, 133.
dichte VI] 156.
Histoire des Girondins III 9 , Hóher als die Kirche IX 177.
25, 91.
Holland door Beets X 153.
Histoire de Louvois VIII 72.
Holland door van Lennep II 13.
Histoire du Port-Royal III 92.
Holland, Almanakvoor 1865 II 1.
Histoire de la révolution de 1848 Hollanders (De) op Nova Zembla
III 26.
door de Rop VII 137,138,158.
Histoire de la grande Armée Hollandsche Natie III 178 , VI
VIII 99.

Histoire des origines du christianisme IX 1, XXI 155, 159.
Histoire de l' architecture en Belgique XXII 61.
Histoire poétique de Charlemagne
XIII 30.

Histoire de ma vie par George
Sand XIII 99, 134, 139, 155,
189, 190.

Histoire de l'hellénisme en France
XVII 64.

Histoire de la vie et des ouvrages
de Molière XXIII 3.
Histoire de la littérature anglaise
par Taine II 163 , XV 184 ,
XXIII 140.

Histoire de Dante A lighieri XII 64.
Historie van Oldenbarneveld's
leven en sterven X 180.
Historiën (Nederl.) door Hooft
I 16, XI 4, XVIII 5, 13, 36,
XXIII 139.
Historisch Recht XIV 153.

Historische Reizen door de Oostersche deelgin van Azië XVIII 169.
Historische Vrouwen II 116.
History of Britain by Milton
XII 180.

Hoe hij koning werd XIV 102, 123.
Hoe holler klank , hoe ledger vat
XIV 153.

Hoe kan men een volk rijk maken? XIV 189.
Hoekschen en Kabeljauwschen(De)
VI 106.

Hoenders (De) VI 135.
Hoe zij oude vrijster werd XI 122.
Hogendorp (Gijsbert Karel van)
en de Omwenteling van 1 787
XXIII 121, 122,

76 , 101, VII 138 , XIV 67,
XXII 48, XX1V 80.
Hollands Muze VII 88.
Hollands Vlag VII 16.
Hollands Vrijwilligers (Aan) XV

77.
Homme (1') III 21.
Homme (1') aux trois culottes
IX 130 , 132.

Homme (1') de la nature et
l'Homme policé IX 130.
Homme des champs XXV 13.
Homme-Femme (1') IV 90, XXIII
158.

Homme (1') qui rit IX 70.
Homere d'après les plus récentes
découvertes de l'archéologie XII
23.

Homeros in Nederland XII 62.
Hond (De) en het Bokje VIII 35.
Hond van Prins Willem van
Oranje (De) VII 56,
Hondentrouw VI 160.
Honderd Ambachten XIX 150.
Hooglied (Het) VII 158, XVII 22.
Hoop des Vaderlands (De) III
126.

Hortus Malabaricus XI 10.
Houten Clara IX 203.
Houwelick door Cats I 62 , XXIII
139.

Hroswitha (Over de middeneeuwsche) X 184.
Huibert en Klaartje VII 21, 22,
XXI 65.

Huisjesmelker II 51, 52.
Huiskamer (In de) XIV 152.
Huis Lauernesse (Het) II 76 , 85 ,
86, 92, 94, 95, XXII 141.

Huis te Hattem (Over het) X 180.
Huis ter Leede II 17.

73

ALPHABETISCH REGISTER VAN WERKEN

Huldegroet en Stortbad VII 68.
Hut im Meer (Der) XXIII 186.
Huwelijk (Het) door Borman I
210.
Huwelijk (Het) door Tollens VI
166.
Huwelijk in Indië (Een) XVI 57.
Huwelijksbed (Op het) van een
Bruid en Bruidegom XXV 42.
Huwelijk (Op het) van Petrus en
Celia IV 169.
Hyena (De) VII 68.
Hymne aan Apollo XVII 10.
Hymne au Christ III 23.
Hymne aan Neptunus XVII 13.
Hyperion by Keats X 130 , 132,
135.
Iambes de Barbier XXV 218.
Iambes de Chénier XVII 44, 54,
60, 63.
Ichthyosaurus XXIII 196 , 201.
Iconographie Moliéresque XXIII 3.
Idealen en Afdwalingen IX 60.
Idee zu einem Kateehismus der
V ernun f t fier edle Frauen 11
42.
Ideeën van Multatuli II 202,
203, VII 160, XIV 104, XVI
35, XXII 127, 144, 161, 163,
164, 166, 168.
Idyllen (Academische) II 13, 28.
Idylle (1') du vieillard IX 92.
Iets over eene beoordeeling XXII
71.
Ikonologia I 84.
Ilias XVII 10, 153, XX] 31,
32, 33.
Ilias vert. door Mr. C. Vosmaer
XII 3.
Ilias vert. doortor. 0 .Dorn Seiffen
XII 3.
Ilios , the city and country of
the Troyans XII 17.
Illustration (1') III 12, 1V 120.
Illustration Nationale XVIII 124,
141.
Illustre (l') docteur Mattheus IX
205.
Imitatio Christi VII 33 , 148 ,
XXI 72.

Immaculée (1') Conception IX 79.
Immortelle (Eerie) XIV 148.
Impressions of T heo phrastus Such
XXI 52.
Impromptu (l') de Versailles XXIII
34 , 38 , 41.
Indiana XI 77, XIII 190, XX
55, XXI 72.
Indiana et Charlemagne III 95.
Indische Archipel XI 15.
Indisch leven IX 202.
Infdme (1') IV 86.
Inferno XX 105, XXI 184.
Ingénu (1') IV 42.
Ingetogenheid XXIV 88.
Inlandsche Schoolwezen (Het) en
de evangelisatie in Nederl. Indië
VII 87.
Insekten (Vaderl.) XI 10.
Instructiën van Mr. P. Mijer
XXII 49.
Insurgé (1') XXI 142.
Intelligence XXII 167, XXIII 152,
XXV 218.
Intérieur de l'atelier de Gutenberg IV 6.
Intrede in den Hemel (De) XXIV
31.
Intuitie II 124.
Invasion (1') XVIII 185.
Invasion of the Crimea VIII 135.
Invasion Prussienne en Hollande
(Une) XXIII 21.
Invention (1') XVII 7.
Invloed der Vrouwen (De) I 206.
Iphigenie auf Tauris X 169 ,
XII 161.
Iris 1V 111.
Ironsides XII 156.
Isabella of de Basiliscuspot X 129.
Isabelle door S. Coster XVIII 22.
Islamisme (Over het) XVI 43.
Island (The) XVII 135.
Isolement (1') III 16 , 23.
Israëlitische HospitalinHamburg
(Das neue) I 191.
Israëlitische Looverhut (De) I
171.
etisme (Over het)
Israëlitisch profetisme
X 193.
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Italiaansehe te Algiers (De) VIII
190.
Italië (Door) XXV 217.
Ivo I 166.
Jaarboeken (Israëlitische) XXIII
86.
Jaarboeken(Nederlandsche)V 163,
VI 4.
Jaarboekje der Vereeniging voor
de Statistiek VII 173.
Jaarboekje voor den Boekhandel
XXIV 174.
Jaarboekje voor Rederijkers en
Beminnaars der Poëzie VII
128.
Jaargetijden (De) door M. Coens
VII 147.
Jaargetijden (De) door Tollens
VI 106, 142, 146, 169.
Jachtverhalen van een Russisch
edelman XXII 157.
Jacoba XIII 33.
Jacob Simonsz. de Rijk VI 115,
XXIV 180, 229.
Jacques XIII 190, XX 55, XXI 72.
Jacques Vingtras XXI 142.
Jahrbi,cher von Ewald X 204.
Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellscha f t XXII 118.
Jane Eyre IV 133.
Jan van Katwijk en Geerte uit
Apeldoorn VII 63.
Jan van Schaffelaar XXIV 41.
Jantje X 151.
Jantje en Keesje XXIV 208.
Jantje zag eens pruimen hangen
XXIV 215.
Janus XXIV 19.
Janus Tulp XI 166, 167.
Janus Verrezen XXIV 19.
Japan VI 49.
Jardin (Le) XXIII 161.
Jaren mijner vestingstraf ( Uit de)
IX 207.
Jaromir I 144 , I66, VI 121.
Jaromir gewroken I 150.
Jaromir le Lochem I 150.
Jaromir te Praag 1144, 150.
Jaromir te Zutphen 1150.
Javabode (De) XVI 151.

Java Government Gazette XVIII
172.
Jean IX 128.
Jean Chouan IX 92,
Jean Ziska XIII 163.
Jefta door Vondel VI 107.
Jefta door Tollens VI 107.
Jeftaas dochter XIV 37.
Jehuda Ben Halevy I 189.
Jeruzalem ontzet XI 64.
Jésuite (Le) XXI 172.
Jeune Captive (La) IX 76, XVII
1,11,5í,58,60.
Jeune-France (La) XX 53.
Jeune homme charmant (Uu)
IX 129.
Jeunes-France (Les) XXII 89, 93,
94, 101.
Jeunesse (La) XXV 109.
Jeune Tarentine (La) XVII 11.
Jezaias verklaard VI 95.
Jezus van Nazareth VI 197.
Joan Woutersz. II 169.
Job (Het boek) VIII 2, 3, 4, 6.
Jocelyn I 212, III 4, 17, 91,
IX 86, XI 114, XXV 57.
Jochébed VII 10, 17.
Johanna Gray II 116.
Johanna Koerten X 189.
Johannes en Theagenes VII 10,21.
Johan Stephen van Calcur XI 69.
Jolie fille du faubourg(La) IX 139.
Jongelingsdroomen, losse bladen
uit het dagboek van een Oud
Man XXII 136, 138.
Jonge Vogeltjes VIII 21.
Jonkvrouwe van Groenerode (De)
XVI 87, 121.
Jood (De) II 26.
Jose II 103, 106, XXII 161,
XXV 151.
Joseph Andrews IV 56.
Joueur de Clarinette (Le) IX 205.
Journaal van Gerrit de Veer VI
124, 131.
Journal des Connaissances utiles
XXI 96.
Journal des Débats III 88 , 134,
135, VIII 73, 96, XXI 130,
XXV 99,
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Journal des Instituteursprimaires Keerpunt (Het) in de wijsgeerige
ontwikkeling door Dr. A. PierXXI 96.
son, toegelicht door Dr. J. P. N.
Journal de Paris XVII 42, 43.
Land XVI 1.
Journal et Lettres d'Eugénie de
Kegge (De Familie) II 123, 203,
Guérin XV 119.
XXI 210.
Journal O ficiel IV 12.
Journal pour rire XXI 94, 98, Keller (Studie over Gottfried) IX
204.
99.
Kenau Hasselaar VI 103 , 171.
Jozef's Zelfstrijd I 62.
Kenelm Chillingly IX 30.
Jubelzang door Tollens VI 100.
Jubelzang door Bogaers VII 7, 9. _Kenilworth II 165.
Juffrouw Nanny en de Kopekken Kerkgang (De) XIV 38.
Kerkgebouw (Het) VI 164.
'II 58.
Juif-Errant (Le) II 60, IV 50, Kerkgeschiedenis (Indische) XXV
20 1.
VIII 39.
Kerkgezangen van Staring I 171.
Julia XXIV 216.
Julie ou la Nouvelle Héloise XIX Kettervervolging in Engeland
3, 39, 43, 46, 54, 60, 89,
(Eene) X 204.
128, XX 3, 92, 96,148, XXI 81. Khalif van Bagdad XVI 93.
Jung f rauen (Die zwo) VIII 54, 70. Kiezers (Aan de) III 122.
Jure belli ac pacis (De) VI 181. Kind (Aan mijn) XXIV 84.
Jurriaan en de Denen VI 169, Kind (Bij een) II 120.
Kind (Het) en de Os VIII 35.
170.
Jurriaans reize om de wereld Kind en Knaap XXIII 56.
VI 169, 170.
Kinderen der eeuw XI 69.
Kinderen van Bellevue XVI 121.
Justice (La) XI 182.
Juweelkistje van Tante Jet (Het) Kinderliederen (Al de) van Heije
VIII 18.
XVI 87, 90, 95, 96.
Kaartboek der Middellandsche zee Kinderpoëzie (Over) III 28 , 72.
VI 126.
Kindje geboren (Het) XXIV 81.
Kabinet van Zeldzaamheden XI Kind van Staat II 169.
10.
King Henry IV XII 134 , 135,
139, 141.
Kalevála XII 11.
King Henry V XII 134, 135
Kalkoen (De) VIII 35 , 36.
139, 141.
Kamerad (Der gute) VIII 61.
King Henry VI XII 134, 141.
Kamermeisje (Het) XIV 38.
Kampf au f Sicilien (Der) XXI 39. King Lear XXI 110, 111.
King Richard III 1V 208, VII
Kapelle (Die) VIII 50.
97, XII 146.
Kappipo XV 189.
Karakterkunde (Algemeene) XXIV Kirche (Die verlorene) VIII 64.
18.
Kist (De) VII 68.
Klaagliederen van Jeremias VI
Karavane (De) VII 143.
55.
Karel ende Elegast I 67.
Klaare (Aan) XVIII 69, 71.
Katabasis VI 175 , XIII 29.
Katechismus (Heidelbergsche) II Klaas Tobbenburg XIV 155, 160.
48, 119, VI 91.
Kladderadatsch IV 31.
Klagte der prinsesse van Oranje
Katharina VIII 14.
I 23, XVIII 72.
Katharina Herman VI 67.
Keerpunt (Het) in de wijsgeerige Klaphuis (In het) VII 63.
Klara en Ewoud VI 159, 162.
ontwikkeling XV 127, XVI 1.
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Klara , Jan Hendrik des veermans kind II 19.
Kleine (Het) veiligst 1171.
Klein-zusjes keus XXI 199.
Kleinzoons (A an een mijner) VII
161.
Klok van Delft II 144, 149.
Kloris en Roosje (De bruiloft van)
II 21.
Klucht van Oene III 170.
Knorrigen Wandelaar (Aan een)
VII 150.
Koe (De) VI 133 , 135.
Koekeloer XXV 17.
Koen Verklat en zijn gezelschap
VII 59.
Koepletten ter eere van het kongres
der Association Internationale
pour le progrès des sciences
sociales II 2.
Ko lasterion X II 191.
K6nig von Sion (Der) IX 145.
Konig von Thule (Der) IX 151.
Konings ('s) komst tot den troon
door Bild erelij k VI 17 6.
Konings ('s) komst tot den troon
door Tollens VI 176.
Konings ('s) reis is nog niet o,
XXII 43.
-ciéel
Konings Ve? jaardag VI 173.
Koning. (Eens) vrijspraak XIV 38.
Konijntjes (De) VIII 35.
Koopman (De) VI .1 7.
Koperen Bruiloft van een Scheepsreeder (Op de) VI 113.
Kopiëerlust des dagelijkschen levens XXI1 94.
Korenbloemen van Huygens I 163,
XXIII 139.
Korenblcemen van Beets II 109 ,
117 , 124 , XIV 39.
Kornelia Vossius II 26.
Korrespondentie van TViselius
XVIII 97, 103, 107, 111, 114,
116, 118.
Kosmos door Alex. von Humboldt
X 50 , XVII 49, XXIII 117.
Kostelijk Mal (zie: Costelick Mal).
Kousouma XXV 185, 186, 187.
Kozak (De) XXIII 56.

Kraanvogels 1171.
Krekelzangen doorBilderdijk XXV
34.
Kreupelbosch (Door 't) VII 68.
Kreuzzeitung XXII 129.
Krispijn Filosoof XXIV 150.
Kritiek (Een weinig Amsterdamsche) bij gelegenheid der nationale feestviering II 131.
Kritische Gcinge VIII 40.
Kronijk (Keulsche) IV 6.
Kroon voor Karel den Stoute II 95.
Kruidboek XI 10.
Kruis en Kracht VII 68.
Krijgsliederen van J. P. Kleyn
XXIV 20.
Kuiken (Het) VIII 35.
Kunstenaarswijding VII 130.
Kunst- en Letterbode V 20 , VII
180, XXII 61, XXIV 85, 171.
Kunstgeschichte (Beitrcige zur
Niederl.) V 56.
Kunstig XV 29.
Kunst (De) van Waarnemen I
107 , 114.
Kuser II 104 , 119 , XXV 151.
Kijkjes in het Leven VII 66.
Laatste Bedrijf van een stormachtig leven II 73, 88.
Laatste der Eerste III 61.
Laatste der Mohikanen XX 52.
Laatste omgang door 't oude huis
XXI 199.
Laatste Roosje (Het) XIV 163.
Lac (Le) III 18.
Lady Jane Gray XXIV 216.
Lady of Lions IX 59.
Laetitia rerum IX 81.
Laetitia Sylvestris XXIII 191.
Là-haut IX 98.
Laien-Brevier III 62 , VII 26.
Laien-Evangelium III 62.
Laien-Predigt III 62.
ermeil (La) IX
Latière de Montfermeil
124.
Lalla Rookh II 165.
Lamartine (Over de) door De
Pontmartin HI 12.
Lamia X 129.
Lampe (La) XVII 13.
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Lancelot XII 99 , XXIII 58.
Land der Geuzen X 195.
Landgenooten XXII 72.
Landhaus am Rhein (Das) IX 206.
Landmaas ('s) Avondmaal VII 68.
Landschap bij ondergaande zon
(Een) 1' ] I 20.
Langs een omweg XI 37.
Lantaarn (De) van Van Woensel
I 107, 110, 120, 135, XXIV
144, 163, 164, 168, 170.

Lava XVII 133.
Last days of Pompeii XXII 55.
Last days of Shelley and Byron
(Recollections of the) IV 97,
Lastige Lieden II 1.
Lanterne (La) XXIII 89.
Latterday Pamphlets XXI 121.
Lauf der Welt VIII 55,
Laura's Gezang VII 130.
Lauwerkrans 1V 1.
Leben (Aus meinem) von Goethe
IX 61, XIX 39, 43, 52, 54.

Leben Jesu von Strauss III 105,
151, 153, VII 78, VIII 45, 160,
XII 91, XX1 72,163, XXII 118,

Leben Jesu von Karl Hase IX 62.
Leben einer Kitnstlerin (Aus dem)
VIII 160.
Lebenslauf eines Johannesfienkchens VIII 182.
Lebewohl von Uhland VIII 46.
Leon de Géographie (La) VIII 22.
Lesons sur l'histoire et les Etats
slaves XXIII 46,
Leege Vat (Het) XIV 155.
Leekedichiens van De Génestet III
62, 63, 67, 74, VII 169, XV
24, 25.
Leer der Hervormde Kerk XV 3.
Leerredenen van Robertson III
152.

Leesgezelschap van Dievenbeek
(Het) XVI 44.
Leeskabinet (Het) XI 123, XV 116.
Leeuw van Holland (Aan den)
XXII 158.
Leeuw van Waterloo (De) VII 20.
Legenden (Nederlandsche) II 11,
13, 17, 22, 28.

Légende d'Énée (La) XXI 22.
Legende van Federigo VI 121, 184.
Légende des sièeles (La) IX 65 ,
XXI 150, 151.

Légende d' Ulenspiegel (La)

XVIII

136.

Leiden des jungen Werther (Das)
III 50, 59, XIV 11, XVII 26,
XIX 39, 113, XX 3, 20, 21,
132, 148, 153, 237, 239, XXI1I
211, XXIV 216 , 221.
Leidens Ontzet V]I 20.

Leidseh Student II 76 , 84.
Lelia XI 77, XIII 139, 190, 191,
192, XX 3, 55, 99, XXI 72.
Lenardo en Blandine VI 136 ,
169, 192.

Lenora 1 144,
Lente (Mijn) door C. Honigh XV
177, XXI 195.
Lentezang door Staring 1 170.
Léone Léoni XX 55.
Lepel Zout (De) XXIV 128.
Letterbode (De) II 211.
Letterklubs onzes tijds XXV 48.
Letterkransje van Heron VI 79,
XXIV 70.
Letterkunde in de 19áe eeuw
(Nederl.) XII 3.
Letterkundige Maatschappij (Op
zekere) XIII 56.
Letteroefeningen (De) I 208, III
127, X 187.

Letteroefeningen
eningen (Vaderlandsche)
VI 26, VII 161, 162, XX1I
35, XXIV 20, 149, 224.
Letters and Journals of Lord
Byron XVII 117 , 118, 119,
120, 177.
Letters and Memorials of Jane
Welsh XXI 123.
Letters on the Nature and Development of Man IX 167, 168,
Lettre à un mort XXV 125.
Lettres d'un voyageur XIII 155 ,
XX 55.

Lettre du Prince de Prusse mourant au Roi son frère XXIII
134.

Lettres et Négociations

XXII 45
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Leftres Grecques XVII 64, 65.
Lettres Parisiennes III 5, XIII 2.
Lettres sur la femme de Molière
XXIII 19.
Lettres sur l'Italie XXIV 164.
Letzte Reckenburgerin (Die) IX
117; XXI 166.
Leute von Seldwyla IX 204, XXI
211.
Leven (Het) der menschheid en
des menschen eerre Divina Commedia XII 65.
Leven en de lotgevallen van J. M.
Baljee XVIII 170.
Leven van Bakhuizen van den
Brink door Potgieter III 162,
171, 184, VI 173, VIII 35,
XIII 14, 37, XVII 7, XXII 165.
Leven van Jean Chrétien Baud
XVIII 122.
Leven van S. J. van den Bergh
VII 68.
Leven van M. D. de Bruyn XVIII
178.
Leven van Caesar XXI 170.
Leven van Chateaubriand VIII 79.
Leven van Da Costa door Koenen
I 172, 177.
Leven en Werken van Da Costa
door Hasebroek I 182.
Leven van De Genestet III 60.
Leven van Goethe door Lewes
XXI 73.
Leven en karakterschets van Abm.
des Amorie van der Hoeven Jr.
XXII 168, 170.
Leven van Homerus XVII 11.
Leven van Charles-Paul de Kock
IX 122.
Leven van Mr. C. en Mr. D. J.
van Lennep VI 57, XI 10,
XVIII 122.
Leven van Mr. J. van Lennep
1 179.
Leven van Louvois VIII 86.
Leven van Merlin de Thionville
VIII 79.

Leven en karakter van J. H. van
der Palm XXIV 97, 99, 105,
107.

Leven van Poot 168.
Leven van Paulus Potter V 72.
Leven van Jan Punt XXIV 149.
Leven van Rembrandt door Vosmaer V 70, VII 161, XVI 34.
Leven van Jan Steen V 72.
Leven van Rutger Jan Schimmelpenninck XVIII 122.
Leven van Mr. Johan Valckenaar
XVIII 79.
Leven van Uhland door Liebert
VIII 40.
Leven van Uhland door Fr.Notter
VIII 40.
Leven van G. W. Vreede XIII
29, XXII 37, 50, 52, 53, 55,
56, 57, 60.
Leven en Werken van Virgilius
door Ed. Munk XXI 1.
Leven van Virgilius door Donatus
XXI 42.
Leven van Vondel 1184.
Leven van Mr. C. Vosmaer XII
63.
Leven van Prins Willem V XXIV
138, 141.
Leven van Koning Willem II
XVII 169, XXII 59.
Leven en Verzen van Elisabeth
Woff Bekker XIX 100, 112,
177.
Levens van Plutarchus XI 63.
Levensberichten der Leidsche
Maatschappij van Letterkunde
XIII 28.
Levensbeschouwing (Eene) door
A. Pierson XVI 164.
Levensbode (De) III 187 , 193,
198, 199, 200, X 179, XXII
120, 123, XXV 225, 227, 228.
Levens der Groote Mogols XVI 43.
Levens ('s) Kaartspel VI 133.
Levensvoorwaarde III 73.
Levens van Nederl. schilders door
Houbraken III 163.
Levens van Nederl. schilders door
Weijerman III 163.
Leycester in Nederland II 76,
82, 85, 87, 89, XVI 23.
Liberté (La) XVII 30, 31, XXI 101.
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Licht en Schaduw VII 128.
Lidewyde IV 26 , XIII 68.
Lied (Aan het) VII 129.
Lied der Liefde XXI 192.
Lied der Middeleeuwen (Het)
XXIII 200.
Lied von der Glocke (Das) XXI
146.
Lied voor den zesden Februari
1795 XXIV 111.
Liedeken (Een) VII 45.
Liedeken (Nog een) VII 45.
Lieder (Gesellige) von Goethe
XXIII 208.
Lieder fur Kinder von Weisse
XXIV 212.
Lieder fur kleine M_c dchen and
Jung linge• XXIV 212.
Liederen voor den Boerenstand
XXII 12.
Liedje (Een) door Beets II 112.
Liedtjen in de Maneschijn III 73,
74.
Liedjes (Economische) door Wolff
en Deken XXII 8 , 12.
Liedjes door Matthias Claudius
VI 135.
Lied van Moore II 149.
Liefde door Bronsveld XV 29.
Liefde (Eene) door Helv. van den
Bergh II 32.
Liefde ! Liefde! VII 13.
Liefde op het Ifs (De) VI 132.
Liefdes Vossevel I 68.
Lief en Leed in het Gooi XV 10,
16,19,20.
• Lief en Leed uit eene kleine
wereld XV 83.
Lierzangen van 0. Z. van Haren
VI 46, 51.
Lierzangen van Feith XXI' 216.
Lierzang , - gewijd aan de nagedachtenis van België's eerste
Koningin VII 6.
Lierzang op van Alphen XXIV 20.
Life and Death of John of Barneveld V 1.
Life of Byron by John Nichol
X.VII 177.
Life of Charles Dickens IV 52, 77.
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Life of George Eliot edited by
her husband J. W. Cross XXI
71.
Life and Times of Oliver Goldsmith IV 20.
Life of John Milton XII 152.
Lilas et Grisettes IX 136.
Lilith XI 147.
Linde (Onder de) XVI 153.
Lingg (Over Hermann) X 189.
Literatur des 19ten Jahrhunderts
(Die) XIX 1.
Litterary Studies XII 108.
Littérature Néerlandaise (La) a
ses, diférentes époques II 144.
Littérature (La) considérée dans
ses rapports aver les institutions sociales XX 2.
Littérature contemporaine XVII
68.
Little Dorrit IV 60.
Lize's Album (In) I 219.
Lofdicht op Prof. van Swinden
XXIV 95.
Lofrede op Constantijn Huygens
I 162.
Lombard Street XII 143.
Londinias VII 158, 163, XVI 106.
Loots (Aan Cornelis) VI 114.
Loots (Over) XXII 30.
Los en Vast X 179.
Lorsque l'enfant parait XXI
150.
Loteling (De) IX 203.
Lotgevallen van Klaasje Zevenster (De) XV 31.
Lothair IV 42, XXI 87.
Louis Onze IV 209.
Louis XIV et la Révocation de
l'Edit de Nantes XXV 129.
Louis XV XIX 26.
Louise VI 99.
Love's labours lost XII 111, 140.
Lucifer door Vondel VIII 159 ,
XII 215 , XV 7.
Lucretia VI 106.
Lui et Elle XIII 155.
Lycidas XII 196.
Lijkdicht op Anna Pruyssenaar
VI 84.
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Lijkrede op Pieter Nieuwland VI
60, 65, 66, XXIV 9, 12, 93.
Lijkrede op Willem IV VI 43.
Likzang door M. Coens VII 147,
Lijsje Botman of de afdwalingen
der liefde II 61.
Maan (Aan de) I 156.
Maan by Endymion I 1 06,
Maartjen van Schalkwijk I1 124.
1Vi aartsch Viooltje II 116, 118.
Macbeth VII 178, IX 86, X 182,
XII 144, XIV 6.
Macht tegen Recht XXV 206, 211.
Madame de Longueville XIV 92.
Madame de Margay III 142 , 144.
Madame de la Rochejaquelein et
M. de Barante XXII 12.
Madame Thérèse IX 205.
Madeleine IX 129.
Madeliefje II 116, 117.
Madelon XXV 194.
Mademoiselle de la Quintinie VIII
135, XIII 139, XIV 185.
Mademoiselle de la Seiglière XI
56.
Magdalena van Vaernewijck II
145.
Magen en Hilda XXI 192.
Magico Prodigioso IV 99.
Mahabbarata XXIII 58.
Mahomet door Hoff ham XXIV 86.
Mailbrief II 101, III 73, 74, 76,
79.
Maison blanche (La) IX 130.
Maison d'un artiste XXIII 154.
Maitres d' autre f ois V 56.
Maïtresse (La) aux mains rouges
XXV 108.
Maitresses de Goethe (Les) IV 150,
XIX 45, 48.
Majoor Frans X 118, XI 38, 46,
66, XVI 92, 119.
Malade Imaginaire XIII 151,XV I I
53 , XXIII 9 , 35 , 36.
161 alavog lia (I) XXIII 62.
Manchon de Francine (Le) XXV
108.
Mandragende Maagd 163.
Manfred 11 104, IV 107, X 173,
XVII 112, XX 3, XXIII 160.

Mannekens in de Maan II 124 ,
XVII 112.
Mannen van Beteekenis X 193 ,
XI11 37.
Manon Lescaut XIX 27.
Manuel du Libraire XVI 151.
Marc Aurèle XXI 159.
Marcella 1X 138.
Marco I 150, 166.
Mardoche III 64, XXV 155.
Mare au Diable (La) IX 204.
Margaretha More's Dagboek IX
112.
Mariage de Figaro (Le) XVII 114,
124.
Mariages de Paris (Les) XXI 131,
XXV 194.
Marie X 51, XV 19.
Mariette XXI 215.
Marino Faliero I [ 28.
Marionettes (Les) IV 98.
Marseillaise (Ia) VI 62, 105, 176,
XXIV 174.
Martha VIl 147.
Martha (Aan) VII 147.
Martineau (Over Miss) X 190.
Martyrs de Chateaubriand XVI
99.
Mary Hollis II 164, 168, 169, 198.
Maskerade II 101, 123 , 124, III
75, XVII 112.
Mastazza X 201.
Maudit (Le) XXI 172.
Mauprat XX 55.
Maurice et Barnevelt V 1.
Max Havelaar II 203, V 21, VII
94, IX 202, X 23, XIV 119,
XV 140, XVIII 164, XXII 127,
135, 139, 144, 154, 156, 159,
160 , 161, 162 , XXV 209, 211.
Measure for Measure XII 134,
XVII 22, XVIII 28.
Medea door Seneca V 188.
Medea door Hofham XXIV 85.
Medebroeder II 124.
Médecin (Le) malgré lui XXIII 36.
Mededeelzaamheid XXV 62 , 63.
Méditations de De Lamartine III
4, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 , 23 , 91, IX 154.
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Meeresstille XXIV 43.
Meerhuyzen I 24.
Meester Jochem XVI 161.
Meester Maarten Vroeg XXIV
172.
Meesterstukken van het Buitenl.
Tooneel IV 12, 18, XV 172.
Meineed VII 10, 13.
Mei-Regen VIII 21.
Meisje (Gevallen) VI 132.
Meisjes (Aan de) XXIV 225.
Meizang I 161, VI 164.
Mejonkvrouw de Mauleon II 95.
Mejufrouw Leclerc II 145, 150.
Melaatsche Koning XIV 146.
Melancholia IV 112.
Mélanges de Ch. Nodier XV 44.
Mélanges historiques et littéraires
VI 20.
Memoiren von Heinrich Heine
III 121.
Memoiren (Aus den) des Herrn
von Schnabelewopsky XIX 100.
Memoir of the Conquest of Java
XVIII 170.
Mémoires du Diable VIII 39.
Mémoires de Frederic le Grand
XXIII 128.
Mémoires de Joinville XII 97.
Mémoires de Luther XXV 130,
132, 133.
Mémoires de Marmontel III 87.
Memoires de l'empereur Napoleon I XXIV 186.
Mémoires de d'Outre-Tombe XVII
69, XX 29, 40.
Mémoires particuliers XI 62.
Mémoires de Paul de Kock IX
65, 135.
Mémoires de Madame de Remusat
XVII 69.
Mémoires de Mad. de la Rochejaquelein XXII 12.
Memoriam (In) by Tennyson XII
48, XIII 95, XXV 152.
Memorie van Gerrit Verbeet V
163, 165.
Mengeldichten van Poot I 79.
Mengeldichten en Bijschriften van
.hooft I 19.
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Mengelingen van Bilderdijk XXV
16, 19, 33.
Mengelingen (Nieuwe) van Bilderdijk XXV 5, 33.
Mengelingen tot Nut en Vermaak
van v. d. Palm XXIV 197.
Mengelpoëzie (Stichtelijke) van
Van Alphen XXIV 211, 212.
Mengelpoëzie van Bilderdijk VI
67, 84, XXV 33.
Mengelpoëzie van J. van Lennep
II
17.
Mengelpoëzie van Schimmel II
196.
Meng elschri f ten doorKneppelhout
XXII 66, 68, 71, 72, 98.
Mengelwerk door Scheltema XXIV
197, 199.
Mensch (De) XXV 27.
Mensch (Aan den) XXV 60.
Mensch (De) en het Weerglas II 45.
Menschelijk Leven (Het) VI 21.
Menschen ('s) Begin, Midden en
Einde XXIV 81.
Menschenhass and Reue XXIV 229.
Menteur (Le) XV 166.
Merchant of Venice (The) XII
134, 141.
Mercure XX 91, 98.
Merry Wives of Windsor (The)
XII 111, 139.
Messéniennes 1V 209.
Metamorphoses (Les) d'Homère et
l'epopee gréco-latine au moyendge XXI 36.
Metsijs (Over Quinten) X 195.
Middag VII 163.
Middeleeuwsche Ballade (Eene)
XIV 153.
Middelmatige (Het) VI 86.
Middlemarch VIII 105 , XXI 67,
69.
Midsummernight's Dream (A) XII
114, 140, 141, 147, XVIII 73.
Mie de Schoonmaakster XXI 212.
Mill on the Floss (The) VIII 119.
Milton door Addison XII 216.
Milton door Samuel Johnson XII
216.
Milton door Macaulay XII 216,
11

82

ALPHABETISCH REGISTER VAN WERKEN.

Milton and Vondel XII 215.
Milton and seine Zeit XII 152.
Min (De) I 159.
Minderjarig e Zangster (Mijne)
XXIV 19, 74, 87.
Minister's wooing (The) XV 158.
Minnebrieven door Willem van
Haren VI 20.
Minne- en Huwelijksliederen door
Bilderdijk XXV 16, 19.
Minne- en Zinnebeelden door Cats
162.
Minnekout XV 25.
Minnende Roeland X 1 70.
Minnesinger von Von der Hagen
XXIII 203.
Minns en zijn Neef IV 67.
Misanthrope (Le) XV 171, XXIII
22, 39.
Miscellanies by Thackeray VII
183.
Misdaad en Straf XXIII 49, 51,
52.
Misérables (Les) de Hugo VIII
158, IX 70, 132, XVI 40, XXI
150,
Mispas X 152.
Miss Rovel XVI 146.
Mityleners (De) XXIV 149, 150.
Mode (La) XXI 96.
Mode Illustrée (La) XIX 239.
Moderne Helicon VI 80, XXIV
68 , 91.
Moderne Judith XVI 59.
Moderne Schaduwbeelden XXV
215.
Modernisme (Het) XV 162.
Moeder (De) VI 166.
Moeder (Aan mijne waarde) VII
17.
Moeder (Aan een jonge) II 120.
Moeder des Heeren II 116.
Mohrenfiirst (Der) XXIV 50.
Moine (Le) XXI 172.
Molière XXIII 4.
Molière et sa famille (Recherches
sur) XXII1 10.
Molièriste (Le) XXIII 3.
Monach (Les) XXIII 83 , 84, 85.
Zifonarchia (De) XII 78.

Moniteur (Le) III 82, IV 112.
Monod (Iets over Adolphe) XIV
16 , 17.
Mon oncle Célestin VIII 159.
Monseigneur, de Ratisbonne VIII
33.
Monsieur de Pourceaugnac XIII
151, XXIII 9, 36.
Monsieur et Madame Cardinal
XXIII 17, XXV 194.
Monsieur le Préf et IX 125.
iVlonsieur, Madame et Bébé 1V
85, VII 108, 110, XII 133,
XVII 22 , XXIII 87 , 90.
Monte-Christo VIII 39.
Montfaucon
aucon IX 95.
Monthly Magazine (Old) IV 67, 68.
Montreux VTI 148.
Monumenta Germaniae Historica
XXIII 189.
Monzongo VI 115.
Moordenaar aan het kruis II 52.
Moord van Tessalctica (De)
XVII 50.
Moortje (Het) XVIII 3.
Mop en Smits VIII 35.
Morgen (Aan den) VII 131.
Morgenbezoek bij Apollo (Het)
XXIV 39.
Morgen op Noorthey(Een)XXII 66.
Morning Chronicle IV 67, 68.
Mort de Socrate (La) III 4.
Mosaic Vision (The) of Creation
VII 49 , 50.
Mount Vernon XIII 72.
Mousquetaires (Les) XXV 170.
Mucius Cordus VI 67 , 72 , 74 ,
XXIV 216 , 229.
Muisje (Het) VIII 35.
Muletier (Le) IX 136.
Multatuli (Over) X 204.
Musch (De) en het Paard VIII 35.
Muse (Neue) von Uhland VIII 59.
Musk d' Anvers (Le) V 78.
Musée des Families XXI 96, 102.
Musks de la Hollande (Les) V
72 , 77.
Musical Instrument (A) XVIII 71.
Musikalische Orthodoxie VIII 182.
Muzen (De) VI 153, XVI 161.
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Muzen-Almanak VII 43.
Muzikale in de Natuur (Het)
VII 20.
Mycènes XII 3.
My lady Carlisle II 163.
Mylon VI 168.
Mijmering VII 132.
Mystères de Paris VIII 39, XVI 40.
Mythus von William Shakespeare
(Der) XII 118.
Naar School VII 133 , 138.
Nabetrachting van Bene uitgekookte keukenmeid VII 63 ,
XIV 163.
Nachruf von Uhland VIII 48.
Nachtegaal (De) VI 78.
Nachtegaal (De) en de Koekoek
XXV 45.
Nachtgedachten X 83 , 125, XIX
57, 59, XXV 151.
Nachu'ort zum Romanzero VIII
16.
Nagedachtenis door Poot I 87.
Nagedachtenis van Borger (Ter)
VI 87.
Nageslacht 11 22.
Najaarsmijmeringen II 111, XIII
67.
Naklank van Bilderdijk XXV 35.
Nalatenschap (Dichterlijke) van
Boxman I 195.
Nalatenschap van den Landjonker
XIII 14, 27, 37, 93, XVI 153,
154 , 155 , 161, 162.
Nalezing van Tollens VI 113, 191.
Nalezing en Nabetrachting van
Gorter IV 23.
Namouna III 64 , VIII 98, X
117 , XIX 27, XXV 155.
Nana XXV 191.
Nanning Kopperszoon te Hoorn
VI 164.
Naoogst door Halbertsma VI 23,
XXIV 57 , 115.
Napels naar Amsterdam ( Van)
XXV 216.
Napoleon Bonaparte II 169.
Napoleon le Petit VIII 135.
Napoleons val en vergoding VII
19.
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Narbonne XIV 92.
Narrative (A) of the Boer War
XXI1 189.
Nasprokkeling vanBilderdij k X XV
35.
Nathan der Weise II 46.
National (Le) XXI 97, 99.
Nationaliteit (Onze) XVIII 179 ,
180, 181, 183.
Natura Rerum (De) III 142.
Nature chez elle (La) IV 120.
Natur and Gnade nebst andren
Erzeihlungen XXI 155.
Natuur- en zedekundige ongeloofskout X 206.
Navolgingen van Byron door
Beets II 101, 105.
Navolging van Christus II 152.
Navonkeling door Bilderdijk XXV
35.
Necessity of Atheism(The) IV 101.
Nederland (Tijdschrift) I 221, X
165, XVIII 151, XÍX 101, 102,
210, XXI 46, XXII 3, 7, XXIII
47.
Nederlander (De) III 127, 128 ,
129, 130, XXV 56.
Nederlanders door Nederlanders
geschetst XII 141.
Negatieve verdienste XV 27.
Negatieve wenschen VII 62.
Nella XVI 175 , 176 , 179 , 180.
Nelri XXII 98.
N'ergotez pas VIII 29.
Nette menschen X 193 , 202.
Neven (De) II 30 , 31, 32 , 34 ,
XI 157.
Nez d'un notaire (Le) XXV 194.
Nibelungenlied (Das) IX 172, 173,
174, 175, 185, 186, 187, XII
4, 75, XXII 152, XXIII 190.
Nichten (De) II 30 , 31, 32 , 35.
Nicopolis a Olympie (De) XXI 133.
Niemand (Aan) XXIV 85.
Nieuwe Heer (De) VII 68.
Nieuwe Pelikaan (De) II 58.
Nieuwjaarsdag door VanZeg gelen
VII 62, XIV 153.
Nieuwjaarsgift aan den nachtwacht XXIV 10 , 83, 87, 88.
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Nieuwpoort I 61.
Nieuws van den Dag (Het) IV
30, VII 104, 181, XXV 213,
214, 215.
Ni jamais ni toujours IX 129.
Nikolaas (St.) door Staring I 171.
Nikolaasavond (St.) door de Génestet II 101, III 28, 72, 73,
74, 76, XXII 141.
Nineveh en de Heilige Schrift
XIV 17, 19.
N. N. (Aan) op zijn treurspel
XXIV 85.
Nog eens op school lI 61.
Nog is het tijd XXII 43.
Nomen est omen XV 26.
Non pas l' art , mais l' artiste II 73.
Noodlot door Hooft XVIII 7.
Noodlot in de grieksche tragedie
(Over het) X 184.
Noodzakelijkheid van meer militaire kundigheden voor onze
regenten I 136.
Noorthey op 30 Juni 1845 XXII 66.
Nord and Sid XXIII 199.
Notre Dame de Paris IX 86,
XIV 195, XXI 150.
Nouveaux Lundis III 82, 134,
VIII 71, XVII 62.
Nouvelles (Bataviase) V 105.
Novelle (Eene) door Potgieter XIII
18, 33, 52.
Novellen (Betuwsche) door Cremer
XVI 57.
Novellen (Godsdienstige en Zedelijke) door VanKoetsveld II 48.
Novellen (Historische) door Mevr.
Bosboom-Toussaint II 76.
Nuit de Mai XIII 187.
Nuit d' Octobre IV 28 , XV 87.
Nuits par De Musset XI 183 ,
XXV 154.
Nuits d'Hiver XXV 99 , 100 , 117.
Vutavond in Londen (Een) X 207.
Nut der Stadhouderlijke regeering
(Het) XXIV 187.
Obermann XX 237, XXI 103.
Observations de Fournier IV 5.
Ochtendstond I 106.
Ode aan den dood XXIV 31.

Ode aan Maria Medici XVIII 44.
Ode aan Napoleon XXIV 123.
Ode aan den Rijn XXIV 14.
Ode an die Freude XXV 152.
Ode op Jean Baptiste Rousseau
VI 56.
Oden van Van Alphen XXIV 212.
Oden en Gedichten van J. P.
Kleyn XXIV 20.
Oden van Pindarus XXI 39.
Odyssea IX 185 , XII 5 , XVII
10, XVIII 2, XXI 31, 32, 33,
111, XXV 34.
Oefening X 149.
Oera Linda Bok (Over het) X 189.
Oeuvre (1') XXIII 173.
Oeuvrespoétiques d'André Chenier
XVII 63.
Oeuvres en prose d'André Chenier
XVII 25, 28, 44, XVIII 87.
Oeuvres de Rabelais IV 125.
Officiis (De) XXII 150.
Old Curiosity Shop IV 81.
Old Red Sandstone (The) VII 48.
Oliver Twist IV 83.
011e Kamellen IX 207.
Omtrekken (Haagsehe) XXV 220.
Omwenteling XXIV 1, 2, 3, 5,
7, 105, 110.
Onbekeerd Predikant (Op een) V
166.
Onbekende Konstabelsmaat (De)
VII 56.
Onbestendigheid (De) XXIV 66.
Ondergang der eerste wargild II
31, VII 45 , XXIV 123.
Onderweg door M. Coens VII 147.
Onderweg in den regen XIII 33 ,
41, 42 , 75 , XV 198.
Onderwijs (Kort) in de kerkgebruiken der Israëlieten XXIV 207.
Onderwijs voor kinderen XXIV
205.
Onderzoek en Phantasie II 211,
X 3, XXII 141.
Ongehoorde rampen van eene
schoone deugdzame en doorluchtige gravinne VI 136.
Ongeloof en Revolutie XXV 54,
131.
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Onmogelijk XV 29.
Ontdekkingen II 112.
On this dag I complete my thirtysixth year XVII 174.
Ontrouw 2 XXI 201.
Ontrouw en Straf XIV 148.
Ontwerp tot eene algemeens charakterkunde I 121.
Ontwikkeling der vrouw X 150.
Onverdraagzaamheid XV 26.
Onweder (Het) XXIV 42.
Oogentroost I 163.
Oogstlied I 153, 155, X 146.
Ooievaars (De) door Staring I I 70.
Ooievaars (De) door Boxman I
211.
Oorlog en Vrede XXIII 56, 57,
59, 61, 165.
Oost-Indië (Oud en Nieuw) V 93,
XI 3.
Oost-indische menschen en dingen
geschetst XI 122.
Ootepa V1 182.
Opkomst der Oost-Ind.Compagnie
met de voornaamste Land- en
Zeegevechten XVIII 169.
Opkomst en Bloei der Vereenigde
Nederlanden XXIV 149, 151,
197.
Opkomst van het Nederl. gezag
in Oost-Indië XVI 52 , 71, 108,
XXV 201.
Oprakeling door Bilderdijk XXV
35.
Oprakeling (Nieuwe) door Bilderdijk XXV 35.
Opstand (Nederl.) tegen Spanje
XXII 121, 122.
Opusculus de Jeunesse XXII 90.
Orakel door Vondel 1184.
Oranje Boven XXIV 128.
Orestie van Aeschylus (Over de)
X 184.
Orientale VII 193, 144.
Original familiar correspondence
between residents in India
XVIII 170.
Origines de la France contemporaine (Les) XVI1 74 , 79.
Origines du Romantisme XVII 67.
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Orion VI 84, XXIV 14, 80, 819
82, 87, 91.
Orosman de kleine XXIV 19, 242.
Orpheus in de Onderwereld III
101.
Osinsky X 201.
Ost-Indianische Reise-Beschreibung XVIII 169.
Othello II 23, XII 134.
Ottho I 99.
Otto de Groote X 129.
Otto Laurentius en zijne gasten
X 195.
Ouderdom en Buitenleven 144.
Ouderlijk Huis (Het) II 137, 139.
Oudheden van Kambodja (De)
X 208.
Oudvelders (De) XI 111.
Overspeelster (De) door S. J. van
den Bergh VII 66.
Overspelige vrouw (De) door Alfred de Vigny VII 66.
Overtroffen VII 104.
Overwintering der Hollanders op
Nova-Zembla (De) VI 99, 119,
122, 123, 129, 131, 163, 171,
XXII 106.
Paard (Aan mijn) I 210.
Paillas XIV 163.
Pain Sec (Le) IX 81.
Pakketten voor Dames XI 166,
167.
Palais du Temps (Le) VIII 22.
Palestina VII 20 , 21.
Palmpaasch VII 68.
Pamela IV 55, 97, XV 34.
Pansie XIII 39 , XV 198.
Pantagruel IV 128, 129, 131.
Panthéon littéraire XXI 96.
Paradise (The) and the Peri III
194, VII 68.
Paradise lost XII 99, 152, XVII
152, XX1 83.
Paradise regained XII 99, 156,
XXI 83.
Parents pauvres (Les) XXIII 57.
Parfum de Rome VIII 87.
Paris en Amérique XIX 12.
Parisians IX 30.
Parisiennes (Les) XXIII 77 .
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Paroles d'un amant IX 160.
X 201.
Partant pour la Syrie III 33.
Partij huilende lijkzangers onzes
tijds (Op een) XXV 48.
Parijs 1870-1871 XVI 8.
Parijs in brand X 163,
Parijs op een der Junidagen VII
19.
Parzival XXIII 191.
Passionate Pilgrim (The) XII 109.
111, 115, 116, 124, 132.
Pastorale (La) dans Théocrite
XXI 2.
Pastorie in den vreemde (Een)
XIV 51.
•
Pastorie van Mastland (De) II
57 , 70, 102.
Path to Atheism IX 167.
Patrie IX 81, 82.
Paul et Virginie XIX 215, XX 3 ,
12, 15, 19, 148, XXV 186, 187.
Paulusrots (St.) VII 10 , 11, 21,
XXII 28.
Pauperisme (Over het) VII 173.
Pausias (Der neue) and sein
Blumenmcidchen XVII 13.
Pauwenveerke ('t) XXI 210, 211.
Pays-Bas (Les) avant et durant
la domination romaine XXII 61.
Pays latin (Le) XXV 110.
Peau de Chagrin (La) XXIII 95.
Peer de wever XXI 212.
Penne likker (De) XV 14 , 19.
Penningmagazijn (Evangelisch)
XIV 143.
Pensées de Pascal III 19, IX 156.
Penserosa door Van Walcheren
XI 114.
Penseroso (Il) X 48, XII 166,
173, 174, 178, 179, 192.
Pensioen (Het) XXIV 128.
Père Duchesne (Le) IX 67.
Père Goriot IV 86.
Pericles XII 140.
Personen en Onderwerpen. Keus
uit de Boekbeoordeelingen van
E. J. Potgieter XXII 21, 23 ,
24.
Persbnliches von Heine III 107.
Parrigolos

Persoonlijke dienstplicht (De) uit
een politiek en sociaal oogpunt
XVIII 179,
Perzius' Hekeldichten XXV 37.
Petit-Bob XXIII 87, 90, 93.
Petite Fadette (La) IX 204.
Petit-Journal XXI 101.
Petit Paul IX 92.
Petronella van Saxen , Gravinne
van Holland XVIII 170.
Phaedo XIX 35.
Phèdre XXV 180.
Philemon VI 121, 191, 192.
Philoktetes XII 164.
Philosophe sans le savoir (Le)
XI 57.
Philosophie de l' Art (La) XXI 172.
Physics and Politics XII 143.
Physiologic van den Haag XXII
104, 141.
Pickwick-Papers II 25 , IV 65 ,
66, 69, 62.
Pièces Justificatives XXIII 14, 20.
Piége (Le) VIII 30.
Pieter Spa naar Londen VII 58,
59, 163, XI 165.
Pietjen en Agnietjen VI 26, 47,
48 , XXIV 150.
Pilgrim's Progress (The) XII 156.
Plato IX 147.
Plattelands Romeo en Julia (Een)
XXI 211, XXII 125.
Pleegzoon (De) II 13, 25, 27,
VII 5 í , XXII 140.
Pleegzuster (De) VI 160, XIV 38.
Plicht (De) der Volksvertegenwoordiging en der Natie XXII
43.
,Pline le Naturaliste XXI 17.
Poedel (De) VIII 35.
Poëet (Op een) V 165.
Poems (Miscellaneous) by Milton
XII 215.
Poëmes Grecs de Chénier XVII
11, 13.
Poésie du moyen dge (La) VIII 57.
Poésies de Louise A ckermann
IX 150,. 161, XIII 87.
Poète Mourant XXV 26,
Poëzie (Over) XXV 150, 155.

ALPHABETISCH REGISTER VAN WERKEN.

Poëzie van Bilderdijk XXV 33.
Poëzie van Ten Kate VII 26,
27, 45.
Poëzy van Potgieter III 28, XIII
1, 5, 10, 17, 21, 23, 34,
35, 37, 56, XVI 121, 152.
Points obscurs (Les) de la vie de
Molière XXIII 5, 11, 13, 14,
19 , 20, 23.
Politieke Bliksem XXIV 191, 237.
Pop (De leden) en het kleine
popje VIII 35.
Popanila XXI 79.
Populaire (Over het) II 102.
Portlandvaas (De) XXII 77 , 78 ,
81.
Portraits Contemporains IX 137,
XVII 62.
Portraits Littéraires XX 237.
Portraits de Sainte-Beuve XXIII
161.
Portret van Strauss (Bij het)
XXI 65.
Portretten van Joost van den
Vondel XXV 177.
Port-Royal XXIII 161.
Portugal (Uit) I 189.
Post van den Helicon (De) VI 72,
XXIV 19, 66, 79.
Post van den Nederrijn (De) VII
127, XXIV 213.
Postzeitung (Frankfurter) XXII
129.
Pot Cassé (Le) IX 81.
Pot de Fleurs (Le) IV 115.
Potloodkrabbels XXI 199.
Pracht X 151.
Praktikale Filosofie XXIV 86.
Prayer of Nature (The) XVII 134.
Prediker (Boek van den) VIII 1,
IX ]65, XII 128, XTII 190,
XIV 78, XVII 179, XXIV 107,
130, 169.
Premier péché de Marguerite (Le)
XXV 117.
Presse (La) III 134 , IV 112 ,
114, XIII 190, XXI 97, 101.
Presse (Freie) IX 145.
Presse (Neue Freie) IX 143, 145,
147.
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Presse (Wiener) IX 143, 144, 145,
149.
Pretre de Nemi (Le) XXIII 101.
Prikkels van het leven (De) VII
68.
Prince Vitale (Le) III 45.
Prinsesse d'Elide (La) XXIII 30.
Principe de l' Art (Du) et de sa
Destination Sociale XXI 173.
Prinzessin Sabbath I 190.
Procope le Grand XIII 163.
Proefsteen van den Trouwring
I 45.
Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde XI 144.
Proeve eener Hollandsche Prosodie XXIV 48.
Proeve van liederen en gezangen
voor den openbaren godsdienst
XXIV 212.
Proeve van moderne kunstkritiek
IV 23.
Proeve van eene nationale zedelijke leerrede VI 43.
Proeve voor Nederlands Tooneel
VI 48.
Proeve eener Ned. Indische Bibliografie XVI 148.
Proeve van sentimenteele geschriften en gedichten VI 106 , XXIV
222.
Proeve van Taal en Dichtkunde
XI 9.
Proeve eener Theorie der Nederd.
Poëzie XXIV 85.
Proeve voor het Verstand , de
Smaak en het Hart VI 47 ,
XXIV 18, 41.
Progrès (Le) VII 97.
Prometheus door Aeschylus IX
166.
Prometheus door Goethe IX 95 ,
151, X 130.
Prometheus door Louise Ackermann IX 151.
Prometheus door Shelley IV 108 ,
XII 156, 164.
Proscrits (Les) IV 98.
Protestantisme in België (Over
het) X 195.
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Proza (Het) door Geel X 3.
Proza en Poëzie door Beets X 5.
Proza en Poëzij door Helvetius
van den Bergh II 30.
Proza door Potgieter XIII 36, 37,
52 , XV 1, XXII 22, 31, 33.
Prozaschrijvers (Nederl.) door Van
V loten XXII 118 , 121.
Prozastukken en Brieven van Elizabeth Wolff-Bekker XIX 112,
XXII 3, 20.
Pruisen en Nederland II 200.
Pruuvers (De) XXI 211, 212.
Prijsverzen van het „Dichtlievend
Genootschap" XXIV 39.
Publii Virgilii Maronis Opera
XXI 1.
Pumpus von Perusia XXIII 197.
Punch IV 31, XXI 89.
Pyrrhus XIX 194.
Quatre vents de l' Esprit (Les)
XXI 153.
Quatrevingt-Treize IX 65.
Queen Mab IV 101, 107.
Quentin Durward XXIII 188.
Question Sociale IX 92.
Quickborn IX 207.
Quintus de Smyrne et son épopée
XXI 30.
Raadgeving VI 168.
Rachèl (Aan) II 111.
Radical (The) XV 73.
Radikaal (Van een) X 205.
Rad van Avontuur (Het) VI 133.
Ramayana XII 4, XXIII 58.
Rape of Luerece(T he)X II 109, 111,
113, 114, 117, 124, 125, 134.
Rariteitkamer XI 9.
Raymond de Schrijnwerker XI 37.
Rayons perdus XV 92.
Reason of church-government
(The) XII 191.
Recensent (De) XXIV 19.
Recensent der Recensenten (De)
XI 68.
Rechtsgeding XXV 17.
Rechtsgeleerdheid(Hedendaagsche)
VI 52.
Rechtstaat (De) XI 182.
Recidivist (De) II 62.

Récits Mérovingiens XXIII 189.
Redding (De) VII 52.
Rede and Geberde VIII 181.
Rederijkers (De) XIV 144.
Rederijkerskamers enGenootschappen van Uiterlijke Welsprekendheid (Naamlijst van) VII 151.
Redevoering door Ottema XXIV
198.
Redevoering aan het volk van
Nederland XXIV 229.
Redevoeringen (Parlementaire)
door Thorbecke XXII 46.
Redevoeringen (Parlementaire)
door Van Hoëvell XXII 157.
Redevoeringen (Napoleontische)
XXIV 18.
Redevoeringen, Verhandelingen en
Verspreide Geschriften door
J. J. van Oosterzee XIV 16.
Redevoeringen en Verspreide Geschriften door Van der Palm
XXIV 101, 195.
Reflexions et menus propos dun
peintre Genevois XIV 3.
Reflexion sur le but moral de
Delphine XX 92.
Reflexions sur le thédtre allemand
XX 238.
Reformation in England (Of)
XII 189.
Ré f ractaires (Les) XXI 142 , 147.
Regeering (De) en de Natie XXII
45, 55.
Registre de la Grange XXIII 22.
Regrets (Les) III 81, 128.
Reinaert de Vos II 151, IX 172,
173, XII 98.
Reinout van Montalbaan XV 184.
Reis (De) 1210.
Reis-Aanteekeningen van Van
Woensel I 116, 128, 132.
Reisboek door Italië VI 54.
Reis door een gedeelte van NieuwGuinea X 208.
Reisebilder III 103, 113.
Reisherinneringen (Italiaansche)
door Ten Kate VII 26.
Reisheugenissen door Hooft XVIII
77.
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Reisjournaal van Schouw Santvoort X 208.
Reis naar Mauritius XIX 216 ,
223 , 226.
Reis na Siam , gedaan door den
Ridder de Chaumont, geschreven door Vader Guy Tachard
XVIII 169.
Reista f ereelen en Reisindrukken
van een Hollander 1201.
Reistogt naar en door Oost-Indiën
XVIII 169.
Reis van Bontekoe XIX 154 , 173 ,
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Relation on Journal d'un voyage
fait aux Indes Orientales
XVIII 169.
Religieuse (La) XXI 172.
Réligion (De la) considérée dans
sa source et ses formes XX 238.
Religion romaine (La) XXI 4, 26.
Rembrandt Harmens van Rijn ,
ses précurseurs et ses années
d'apprentissage V 70.
René VIII 83, X 48, XX 1, 132,
136, 137, 148, 153, 237, 238,
239, 250, XXI 103.
175.
République universelle (La) IX 67.
Reis van Sinte Brandaan XII 98. Response du sieur Guichard aux
Reisverhalen door Gautier IV 119.
libelles diffamatoires de Jean
Reisverhalen door Kneppelhout
Baptiste Lulli et de Sébastien
XXII 90.
Aubry à Messieurs les gens
Reize van Zeeland over de Kaap
tenans le siège présidial en la
de Goede Hoop naar Batavia,
Chambre criminelle de l' ancien
Bantam , Bengelen enz. XVIII
Chastelet de Paris XXIII 32.
169.
Reuzen (De) XXIV 123.
Reize door Turkye en Rusland Revue des Deux-Mondes III 142 ,
XXIV 169.
IV 98, 131, VI 20, IX 75,
Reizen (Over het) X 167.
138, 204, 206, XII 23, XIII
Reizen door China XI 12.
190, XVI 146, XVII 7, XXI
Reizen door Midden- en Oost-Azië
2, 22, 123, 211, XXIII 23,
XI 12.
78, 85, 121, 122, 207, XXV
Reizen (Aanmerkelijke) van Chris101 , 191 , 192 , 193.
tophorus Frikius naar en door Revue Germanique V 79.
Oost-Indië (zie : Reijsen).
Revue Indépendante XIII 194.
Reizen (Aanmerkelijke) van Elias Revue (Eene) in het Bosch van
Hesse naar en in Oost-Indië
Bologne XIII 26.
(zie : Reijsen).
Revue Politique et Littéraire VI
20, XII 18, XXIII 45, 77.
Reizen (Gevaarlijke en zeldzame)
van den heer Francois Leguat Révolte des Fleurs (La) VIII 22.
met zijn bijhebbend gezelschap Révolution (La) Xvii 79.
(zie : Reijzen).
Richteren (Boek der) II 210, XII
Reijsen(Aanmerkelijke) van Chris160, XIV 37.
tophorus Frikius nae en door Richting en Leven VII 70 , XV
Oost-Indiën XVIII 168.
25 , 26 , 27.
Reijsen (d'Aenmerckelijke) van Ridder van de Waard XIV 142.
Elias Hesse nae en in Oost- Rika's spoortocht van Haarlem
Indiën XVIII 169.
naar Amsterdam VII 63.
Reijzen (De gevaarlijke en zeld- Ring der Hibelungen (Der) von
zame) van den heere Francois
R. Wagner IX 172.
Leguat met zijn bijhebbend ge- Ring van Poly crates (De) VI 135.
zelschap XVIII 169.
Rise of the Dutch Republic (The)
Rekwest aan den Raad van
VI 123, VII 185, 187, XV 147.
's-GravenhageXIV 153.
Ritter Toggenburg XIV 155.
12
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Robbert de Moor XV 198.
Robbert de Struikroover XXIV 229.
Robbert de Vries XXV 17.
Robert Bruce's Leerjaren ( Uit)
VIII 131.
Rochus Meeuwiszoon VII 56.
Rodrigo de Goth II 165.
Roelantslied XII 75, 99, XXIII
58.
Roeping (Onze) XVI 66.
Roerend X 149.
Roi des Montagnes (Le) XXI 132 ,
133.
Roi d' Yvetot (Le) VIII 46.
Roi s' amuse (Le) IX 86.
Rolla III 64, VIII 98, IX 157,
XXV 155.
Romance (Over de) XXIV 40.
Romancen , Balladen en Legenden
van Tollens VI 135.
Romancen en Vertellingen van
Bilderdijk XXV 16 , 17 , 18.
Romancéro du Cid (Le) par Hugo
IX 98, 106.
Roman Comique XXIII 14.
Roman de la Rose XII 98.
Roman de Renart XXII 104.
Roman du Capucin III 49.
Roman d'un brave homme XXV
191, 194.
Roman d'un jeune homme pauvre
VIII 148.
Roman (Du) et du théd tre contemporains et de leur influence
sur les moeurs XXV 96.
Roman expérimental (Le) XXI
169.
Romantische Schule (Die) von
Heine VIII 42.
Roman voorheen en thans (Over
den) X 192.
Romanzero 1189, III 104, XIII 2.
Romeo en Julia II 23, VII 195 ,
IX 176, XII 134, 140.
Romeo and Julia auf dem Dorfe
IX 204 , XXI 211.
Roetla VIII 105 , XVI 24 , XXI
67, 69.
Rondedans XXV 49.
Roodkapjes thuiskomst II 124.

Roosje door Bilderdijk XXIV 129 ,
130.
Roosje door Bellamy VI 78, XV
177, XIX 230, XXIV 40, 41, 43,
46, 47, 216.
Roos van Dekama (De) II 13 ,
XXII 140.
Rosa V11 130.
Roscoe VIII 119.
Rose et Blance XIII 139 , 140,
190.
Roselijn's Oogjes VII 139 , 140.
Rotsgalmen van Bilderdijk XXV
34.
Rouge (Le) et le Noir XXIII 143,
148 , 149.
Rougon-Macquart (Les) XXI 170,
180, 182, XXIII 173, XXV 175.
Rouwende (De) VII 147.
Ruim genoeg XXI 199.
Rundschau (Deutsche) IX 176 ,
XIII 193 , XVIII 151 , 153.
Rusland beschouwd I 107.
Ruyter (Herman de) XV 147.
Rijks-Museum te Amsterdam(Het)
door Potgieter XV 4, 5, 9, 19,
XVIII 64, XXII 25, 26.
Rijmbijbel door Maerlant I 143,
XII 97.
Rijmen gevonden in het kamp bij
Zeist XIII 28.
Rijm-epistel door Helvetius van
den Bergh II 30, 31, 32.
Rijmpjens door A. W. Bronsveld
XV 23.

Rijweg (De) XXI 202.
Sabot rouge (Le) XXV 101, 109.
Saffo II 21, 23.
Sage vom trojanischen Krieg (Die)
in den Bearbeitungen des Mittelalters XXI 36.
Saint-Paul XXI 159 , 162.
Salamandre (La) XXII 96.
Salammb6 XXIII 143.
Salomo X 67.
Salon-Bibliotheek X 46.
Salons de Thcré V 77 , 78.
Salvatore Farina (Over) X 189.
Samenkomst te Greenwich (De)
II 181.
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Samenkomst te Planty-Hill (De)
II 181.

Samson Agonistes XII 159, 160,
161, 164, 165, 166, 169, 173.
Sans Cravate IX 123.
Santhortsehe Geloofsbelijdenis XIX
112.
Sara Burgerhart 1100 , II 15 ,
26, lV 97, V 179, V1 81, X
198, XIII 53, XV 34, XIX 1,
89, XXII 2, 12, 13, 16, 19,
XXIV 221.
Sardanapalus XVII 112.
Sartor Resartus XXI 111, 116.
Satiren van Horatius XXI 7.
Satiren van Juvenalis XVIII 177.
Savoiaart (De kleine) VII 45. '`
Saxton Family IX 59.
Scènes de Campagne XXV 108.
Scènes de la vie de Bohème III
52, XXV 102, 104, 105, 106,
107, 108, 109.
Scènes de la vie de jeunesse XXV
108.
Scenes of clerical life V I I I 130,
XXI 69.
Schaffelaar VI 171.
Sehaffels (De Familie) XV 67.
Scheffel (Over Joseph Victor von)
X 189.
Scheidsbrief VII 52.
Schemer VÍI 68.
Schemeravond XXI 199.
Schemerschijn XXV 34, 35.
Scheper (De) VII 68.
Schepping (De) III 35, VII 25,
XIII 80.
Schermen (Achter de) II 59.
Schets tot de aanwerving van een
corps van zesduizend man
XVIII 79.
Schetsen (Historische) door Thorbecke XXII 46.
Schetsen (Politieke) door W. G. E.
Walter XXIII 71.
Schetsen (IJslandsche) door Verschuur X 198.
Schetsen in en om Parijs VII 183.
Schetsen en tafereelen door P. H.
Hugenholtz Jr. XVI 46.
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Schetsen en verhalen door Kneppelhout XXII 90.
Schetsen (Nieuwe) en Novellen
door Van Koetsveld II 48, 53.
Schetsen en Verhalen door Potgieter X1I 41, 42, 52, XV 198.
Scheveningen (Te) XXI 199.
Schiermonnikoog VII 58.
Schilderkunst (Nederlands) V 56.
Schip van Bommel (Het) 1144.
Schlachtfeld bei Hastings XIV
151.
Schoenen op keur XV 198.
School der menschen (De) VI 164.
School for Scandal XV 172.
Schooljongens XIV 153.
Schools and Schoolmasters VII 49.
Schoolverzuim X 150.
Schoone dag (Een) en Uitnoodiging
op denzelven I 68.
Schoone Smart I 156.
Schoonmaakstijd (In) X 155.
Schriften (Sdmmtliche) von Jerusalem XIX 41.
Schriften (Gesammelte) and Dichtungen von Richard Wagner
IX 172.
Schrik der Vorsten van Europa
(De) I 199.
Schuld en Boete II 196 , 198.
Schuitjensdag VII 63.
Schurr Murr IV 78.
Bchwabenspiegel VIII 42.
Schijn bedriegt II 52 , 64.
Schijnheilig XVIII 3, 5, 7, 21, 42
Scribner (The) XII 2.
Seasons (The) XXV 151.
Sebastiaan de Zeef VII 59.
Seele des Kindes (Die) XXII 167.
Sem , Cham en Jafetet XXIV 19, 66.
Serment d' Horace XXV 102, 109.
Serment du Jeu de Paume (Le)
XVII 29.
Sermones van Horatius XXI 2.
Servische Epos (Over het) XXIII
47.
Sexueele Moraal (Over de) X 205.
Shakespeare en zijne werken XII
108.
Shakespeare et l'Antiquité XXI 36.
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Shakespeare's werken vert. door
Burgersdijk XII 132.
Shakespeare's werken vert. door
Kok XII 131.
Shakespeare — the Mar, XII 108.
She stoops to conquer XV 172.
Sybille VIII 135, XIV 185.
Sieben Legenden XXI 211.
Siècle (Le) XXV 99.
Siècle de Louis XIV XXV 134.
Siege of Corinth (The) XVII 133,
136 , 137.
Sie sollen ihn nicht haben III 110.
Sieste (La) IX 81.
Simon XIII 190, XX 55.
Simon Petrus II 116.
Sint Patrik's vagevuur XII 98.
Sir Charles Grandison IV 97.
Sketch-Book of popular geology
VII 48.
Sketches by Boz IV 67.
Sketches civil and military of
the Island of Java XVIII 170.
Slaapdichten XXIV 75, 85, 86,
87.
Slag bij Nieuwpoort (De) I 173,
VII 42, XIV 66.
Slapende Amor (De) XVII 21.
Slot Loevestein (Het) VI 103.
Snikken en Grimlachjes XI 166,
XXII 125, XXIII 193, XXV 152.
Snijveld (Op het) VII 63.
Sociaal-Demokratie (De) X 204.
Socialisten (De) XXI 119.
Socrates XXIV 66 , 67.
Soeur Anne IX 124.
Sohn der Wildniss (Der) XIV 92.
Soirées Parisiennes XXI 128, 129.
Soldatenleven XXIII 56.
Soldatenstand VII 62.
Somme (La) VIII 99.
Song for the ragged schools of
London IV 140.
Sonnetten van Hooft 119.
Sonnetten van Milton XII 215.
Sonnetten van Petrarca XII 82.
Sonnetten van Shakespeare XII
1, XXIII 6.
Sonnetten van Shakespeare vert.
door Burgersdijk XII 108.

Sonnetten von Shakespeare in
deutscher Nachbildung XII 132.
S of Z XI 166 , 169 , 170.
Son Excellence Eugène Rougon
XXV 176.
Sophie XXIII 68.
Sorghvliet (Op) door Potgieter
XIII 9, 62, 95.
Souhait de la Violette (Le) VIII 33.
Souper chez Mlle Rachèl XXV 109.
Souvenirs de laMarquise deCaylus
XXIII 22.
Souvenirs de Madame C. Jaubert
III 121.
Souvenirs Littéraires XX 53.
Souvenirs et Portraits de De Laflartine XX 45 , 140.
Souverain (Du) ou de la République VIII 84.
Spaansche broeders voor Haarlem
(De) I 164.
Spaansch Heidinnetje I 67.
Spectacle dans un fauteuil XXV
100.
Spectator (Hollandsche) II 48 ,
VII 182, XIX 100, XXII 35,
XXIV 19.
Spectator (Nederlandsche) I I 145,
III 49, 127, IV 31, VII 180,
181, 182, X 179, XVI 59,
XXIV 119 , XXV 95.
Spectator (Poëtische) XXIV 39, 85.
Spectator (Christelijke) XXIV 212.
Speelgoed-Phantasie XIII 78, 84,
89.
Spelend Kind VII 21.
Spelling der Bastaardwoorden II
153.
Spiegel Historiaal XII 97.
Spiegel van den Ouden en Nieuwen
Tijd 150, 61, 62, XXV 151.
Spinoza (Benedicti de) opera quotquot reperta sant recognoverunt
J. van Vloten en J. P. N. Land
XXII 118.
Spinoza von Auerbach IX 206,
XIV 52.
Spoor van den Naneef 1170.
Spoorloos VII 64.
Sprache and Sprache XVIII 153.

ALPHABETISCH REGISTER VAN WERKEN.

Spreuken (Het boek der) VIII 2,
3, XIV 78, XVI 174.
Spreuken van Jezus Sirachszoon
VIII 2.
Sprokkeling en van Bilderdijk XXV
34.
Sprokkels van Van Zeggelen VII
51.
Sprookjes (Over) X 198.
Sprookjes van Grimm VIII 18.
Sprookjes van Perrault VIII 18.
Staatengeschichte der neuesten
Zeit XVIII 81.
Staatkundige partijen in NoordNederland(De)V11 173, XXII 46.
Staats-Almanak voor 1867 II 106.
Staats-Courant (De) III 178. '
Staatsleven en Staatsrecht (Nederl.) XXII 46.
Staatsman (De) VI 47.
Staatsrecht en Staatsbestuur (Nederl.) XXII 46.
Staatsregeling door Dr. Rogge
XXIV 190.
Stabat Mater IIl 120, 192.
Stances a Du Perier XVIII 45.
Standaard (De) III 128, XV 164.
Standvastige liefde van Alexis en
Aline V1 136.
Star en kus X 158.
Star in den nacht (Eene) XI 69.
Stastok (De familie) II 123.
Staten-vertaling van den Bijbel
1186.
Stemmen (Christelijke) III 126.
Stemmen voor Waarheid en Vrede
III 126.
Stem uit de woestijn (Een) VII
38, 42, 46, 47.
Stichtelijke Uren II 102.
Stichting van Batavia XI 6.
Stoomtuig (Het) I 170.
Storm (De) XXIV 67.
Straat Egeron (De nieuwe) X 208.
Strauss and Renara IX 29.
Streven (Ons) XVI 66.
Strijd met Vlaanderen I I 17,
28, III 171.
Studenten-Almanak (Utrechtsche)
XXII 38, 50.
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Studentenleven (Het) XXII 65
68, 69, 72, 73, 75, 77, 78,
82, 89, 97, 98, 99, 100, 101.
Studententypen XI 157, XIV 92,
127, XXII 65, 68, 69, 70, 73,
75, 89, 93, 94, 97, 98, 99,
100, 101.
Studie over Byron door Matthew
Arnold XVII 177.
Studie over Byron door Swimburne XVII 177.
Studie over Geel XXV 95.
Studie over G. K. van Hogendorp
XV 14.
Studie over Victor Hugo XXI 169.
Studie over Pindarus XVII 7.
Studie over Potgieter XIII 37.
Studie over Mad. de Rémusat
XVII 68.
Studie over Bernh. de SaintPierre XIX 224.
Studie over Schiller's Taucher
XV 206.
Studie over den raadpensionaris
Simon van Slingelandt XXII 44.
Studie (Zekere) over 't geweten
XV 27.
Studie (Eene) over het Schoone
en de Kunst XIV 1.
Studie van het godsdienstig leven
in de 17áe eeuw 1119 7.
Studiën (Parlementaire) en Schetsen door Groen van Prinsterer
III 122.
Studiën en Schetsen door Bakhuizen van den Brink 11I 158,
XVIII 22, XXII 61.
Studiën en Schetsen door Potgieter XIII 30 , XVII 7 , XXII
27, 30, 31, 32, 33.
Studiën (Kritische) door Potgieter
XXII 24, 26, 28, 29, 31, 32,
33, 34, 94.
Stuivers-Magazijn (Geillustreerd)
XV 52.
Stuivers-Magazijn (Katholiek)
XVI 87.
Stukjes in den Volkstoon II 124.
Sturz des Hauses Alba (Der) VI I
182.
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Supplice d'une femme (Le) XXI
101, 102, 103.
Suzanna Bronkhorst XV 34.
Suzanna van Oostdijk VI 160.
Suzanne XVII 49.
Suzanne Bartelotti XVIII 78,
XXII 172.
Swinburne (Over) X 201.
Swift (Over Jonathan) X :189.
Sybil XXI 87.
Taalcensuur II 124.
Taal der Meisjes (De) VI 78 ,
XXIV 30.
Taal- en Letterbode VI 197.
Taalgids (De) VII 9.
Tableau de la littérature f ranwaise XVII 62.
Tachtigjarige Bedenkingen 145.
Tachtigjarig Leven 198.
Tafereelen (Vermakelijke) uit de
Geschiedenis des Vaderlands
VII 163 , XXII 125.
Tafereel van den vierdaagsehen
Zeeslag VI 104.
Tagebuch eines Componisten (Aus
dem) VIII 182.
Tag ehucher von Albrecht von Haller XXII 97.
Tag ebiicher von Varnhagen von
Ense IX 61.
Tales and Sketches by Hugh
Miller VII 48.
Talmud (De) IX 2, XXI 158.
Taming of the Shrew (The) XVI
123, 145, 146.
Tancred by Lord Beaconsfield
XXI 87.
Tcinzerin (Au eine) VIII 58, 166.
Tape (Une) IX 81.
Tartarin de Tarascon XXIII 94 ,
95, 116.
Tartarin sur les Alpes XXIII 94.
Tartu/fe XXIII 9 , 39.
Taucher (Der) XV 206.
Taverne du jambon de Mayence
(La) IX 205.
Tehuiskomst VI 136.
Te Laat X 46, 51, 52, 53, 62,
67, 70, 1, 74, 81, 82, 83, 86.
Télémaque XI 64, XII 32, 43.

Tell's Tod VIII 60.
Tempel van den Roem (De) VI
168.
Tempel van den Smaak II 11.
Tempest (The) XII 114, 142,
XXII 162.
Temple (Le) III 18.
Temps (Le) III 82 , XVII 63 ,
XXI 127, 147, XXIII 5.
Terugkeer (Mijn) tot de kerk van
Christus XV 119.
Tesselschade door Van Vloten I 21.
Tesselschade (Tijdschrift) XIII 36.
Testament (Nieuw) I 181, 186 ,
187, II 62, 133, IIT 188,
190, 198, V 64, VI 65, IX
1, 11, X 55, XI 84, XII 88,
99, 156, 197, XIII 181, 184,
XIV 24, 37, 166, XV 167,
XVI 45, 48, XVII 48, XVIII
9 , XIX 79 , XXI 156 , XXIII
52, XXIV 99, XXV 198.
Testament (Oud) I 185 , 186 ,
187, II 107, III 198, V 63,
64, VI 178, VII 17, 28, 34,
35, VIII 2, 16, 133, IX 2,
XI 84, XII 156, 195, 197,
XIII 181, XIV 24, 37, XV
167, XVI 45, 48, XVII 48,
XXII 152, XXV 62, 198.
Testimony of the Rocks (The)
VII 48, 49, 50.
Tetrachordon XII 191, 192.
Teutoburger Schlacht XXIII 195.
Tevredenheid (De) VI 133.
T héd tre Complet par George Sand
XXIII 4.
Théátre de la Foire VI 28.
Théátre duPetit-Chateau VIII 18.
T hebais XII 79.
Theobald en Rosamunda XI 94.
Thérèse Raquin XXI 171, 172.
Thetis en Galathea I 68.
Thirsa XXIV 121, 216.
Thirsus (Aan) V 85 , 86.
Thirsus' Dankoffer aan Damon
V 86.
Thirsus' Troostdicht op Damons
Treurzang V 86.
Thomas Graindorge XXIII 143.
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Tien Jaren XXII 49, 141, 182.
Times (The) III 133, XIV 89,
XXI 107, 118, 109.
Tischreden von Luther IV 131,
XXV 132.
Tochtje naar ter Ledestein XIII
74.

Toekomst XXIV 211.
Toekomstige Geliefde (De) 1196,
210.
Togt van Heemskerk naar Gibraltar (De) VII 10, 11, 17.
Tol (Tot) van Zijne Majesteit van
Zweden , te Gothenburg aan
den heer Jakob van Dijk 1184.
Tolla XXI 131, 136, 137, XXV
194.
Tollens (Over) XIV 28 , 33.
Tollens en zijn tijd VI 97.
Tom Jones IV 55.
Tooneel (Het) X 179, XV 171.
Tooneel (Over het indisch) X 184.
Tooneel (Het Amsterdamseh) van
1617 tot 1772 X 185.
Tooneel (Het) te Batavia in vroegeren tijd XVIII 166.
Tooneelervaringen van Heinrich
Laube (Over de) X 184.
Tooneeloefeningen VI 26, 35.
Tooneelspelers XVI 175.
Tooneelstudién IX 166, 167.
Topsy (Mijne) II 51.
Torenbouw (De) van het vlek
Brikkekiks in het landschap
Betrachia XXIV 148, 150, 153.
Torquato Tasso XV 167 , 168.
Tortelduif (De) en de Wandelaar
XXIV 207.
Tourlouron (Un) IX 130.
Tournée du diable (La) XXV 119.
Tout pardonner c'est trop IX 81.
Traité de Physique XXIII 11.
Transformation XIII 75.
Travailleurs de la mer (Les) IX
70.
Traveller XIX 57.
Travels in France during the
years 1787 , 1788 and 1789
XVII 76.
Trésors d' Art en Angleterre V 77.
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Treulose Wittwe (Die), eine chinesische Novelle and ihre Wanderung durch die Weltliteratur
IX 180.
Treur- en Blijspelen van Van
Lennep II 4.
Treurgedichten van Ovidius XI
31.
Treurzang van Ibn Doreid XXIV
130, XXV 33.
Triomfeerende
eerende Argumenten II
124.
Trippenhuis (Over het) X 195.
Tristesses Humaines (Les) III 135,
137.

Tristram Shandy 1112, IV 125.
Triumph der Waarheid V 106,
XVI 148.
Troie et ses Ruines XII 3.
Troilus and Cressida XXI 35.
Trois Manières V1 106.
Trompeter von Sdckingen (Der)
XXIII 182, 183, 185, 192, 196,
201, 207.
Troost XXV 68.
Trou-Ringh voor 't Jonge Holland
VII 104, XII 133.
Trouwdag (Op den) VII 147.
Trouwelooze Weduwe IX 180.
Trouwring door Cats I 45 , 62,
68, XIX 151.
Trijntje Kornelis III 170.
Turfschip van Breda (Het) VI
103, 171, XXIV 41.
Twee Bultenaars I 166.
Twee Dichters (De) I 202.
Twee en tachtigjarig leven 156.
Twee jongens II 54.
Twee Pendanten XIV 144.
Twee Portretten (De) II 155.
Twee Prinsen van Oranje te Parijs XXII 43.
Twee Tudors II 164.
Twee Vrienden II 198.
Twee vrouwen X 46, 53, 56,
59, 61, 70, 71, 83.
Twelfth Night XII 114, 116,
XVII 115.
Twenthe op Twikkel (Aan) III 31,
XIII 33.
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Twintigjarige Strijd XXII 43,50, ' Utilité (1') de la Douleur VIII 22.
62, 68.
Utopia XIV 189.
Twijfel in het Drama (Over den)
Vaarwel VI 47.
X 125.
Vacances de Camille XXV 110.
Tijd (De) I 208.
Vaderland (Het) XXV 220.
Tijdgenoot (De) VII 173.
Vaderland (Aan het) door Tollens
Tijdschrift uitg. door het Aardr.
VI 148.
Genootschap X 209.
Vaderwijsheid X 156.
Tijdschrift (Een) op onbepaalde
Vaderzorg VII 68.
tijden XIV 28.
Vak zonder naam (Een) II 51.
Tijdschrift van het Bataviaasch
Val der citadel van Antwerpen
Genootschap X 209.
VI 173, 177.
Tijdschrift van het Koninklijk Valentine door George Sand
Instituut X 209.
XIII 190.
Tijdspiegel (De) III 127, VII 109,
Valentine van Milaan door Van
X 179, XIII 37.
Zeggelen VII 68.
Uhland (Over) VIII 40.
Valkenvangst VII 58, 59.
Uhland als Sagenforscher VIII
Val van het Directoire II 169.
56.
Val van Sigeth (De) VII 10, 11,
12, 14, 15.
Uilenburgwal (Fan den) XI 173.
Uilenspiegel IV 31, X 179, XVI
Vampyr (De) 1166.
64.
Van dik hout zaagt men planken
XIV 153.
Uitboezeming door Bitderdijk
XXIV 128.
Van Hui, IV 26.
Uitboezeming (Na Sedan) X 160.
Vanity Pair IV 38, 69, VII 183,
XIX 4, XXIII 57, 59.
Uit- en Thuisreis XI 29, 31, 36.
Uitgave van een balineeschgedicht
Varken (Het) VIII 35.
door R. van Eck X 208.
Veda XI 20 , XVI 99.
Uit het volk XI 161.
Veldbloemen XVI 153.
Uitroep VI 160.
Veld- en Zeezangen I 104.
Uitspanningen (Oost-Indische) V
Velerlei door de Bull XVI 181.
87, 89, 165.
Venetia XV II 177, XXI 78.
Uitspruitsels(Nieuwe) doorBilderVeni Creator XIV 146 , 147.
dijk XXV 34.
Ventre de Paris (Le) XXV 172,
176.
Uitstapje naar Engeland (Mijn)
VII 66.
Ventru (La) IX 125.
Uitstapje naar IJmuiden XIV
Venus and Adonis XII 109, 111,
189.
112, 113, 117, 124, 134, 145.
Uitvaart van mijn jongste kind Verbetering der Scholen (Over de)
XXIV 203.
(Ter) XXV 37.
Ulbo Garvema XXI 185.
Verdeeling van den Arbeid in
Uli IX 204.
betrekking tot Wetenschap en
Onderwijs XXI 205, XXII 116.
Uncle Tom's Cabin XV 158, XXII
142, 157.
Verdiensten (De) onzer voorouders
Unie van Utrecht (De) door S. Stijl
in het vak der diplomatie vluchXXIV 197.
tig geschetst XXII 44, 47.
Univers (1') VIII 89.
Vergelijkende Schets van A. LoosUnsichtbaren (An den) VIII 57.
jes XXIV 110.
Urania XIV 25.
Verhalen (Dichterlijke) van Beets
II 105, 123, 124.
Urzijn en Valentijn XXV 67.
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Verhalèn(Karolingische) van Alb.
Thijm II 144.
Verhalen en Schetsen van Juffr.
Hasebroek X 51, 59.
Verhalen van Kneppelhout XXII
75, 81.
Verhalen (Nieuwe) van Tollens
VI 106.
Verhalen , Romancen en Vertellingen van Withuys VII 1, 15.
Verjaardag (De) door Staring I
171.
Verjaardag (De) door Tollens
VI 133.
Verjaardag van Laura (Op den
19den) V 86.
Verjongingskuur I 166.
Verkiezing te Amsterdam (Eene)
XIII 92.
Verklaring der Unie XXIV 187.
Verlaten Meisje (Het of het Concert van den Intendant XVIII
170.
Verlaten Sterven XIV 162.
Verleiding II 107.
Verliefde Molenaarster (De) XIV
155, 156, 160.
Verloofden (De) I 63, 166.
Verloren Kind (Het) XI 150.
Verloren Paradijs (Het) vert. door
'Ten Kate XII 152.
Verlost Jeruzalem VII 26.
Verlustiging (Mijne) TV 177, 184,
203, XXIV 75.
Verlustiging van mijnen Ouderdom XXIV 147.
Vermaking door Bilderdijk XXV
35.
Vermaking (Nieuwe) door Bilderdijk XXV 35.
Verovering van Damiate VI 119 ,
123.
Verpoozingen op letterkundig gebied II 102, XIV 29, XXV 69.
Versailles XVII 40.
Verscheidenheden (Taal- en Dichtkundige) door Bilderdijk X 42.
Verscheidenheden meest cp letterkundig gebied II 102, XIV 28,
XXV 230.
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Verschillende Uitleg I 169.
Verse Friedrich des Groszen (Die)
1X 144.

Verslag van Mr. L. W. C. van
den Berg der maleische , arabische en javaansche handschriften', nagelaten door Van
de Wall X 208.
Versmade Liefde VII 137.
Vertaling van Virgilius door Vondel XXI 8.
Vertalingen van Gellerts fabelen
VI 82.
Vertellingen van De Genestet
XVII 112.
Vertoogen(Nationale) door Busken
Huet VII 174 , XIII 92.
Vertoogen (Politische) door S. Vissering XV 14.
Vervallen Christen-tempels II 138,
Vervulling I 210.
Verzameling der vertoogen over
's lands in- en uitwendig en toestand door Mr. G. W. Yreede
XXII ,43.
Verzameling van Zee- en Landtochten XI 10.
Verzen (Mijne) VI 153.
Verzen en Vrouwen VII 130.
Verzuchting VII 143.
Vicar of Wakefield (The) IV 12,
15 , 68 , XI 114 , XIV 102.
Vie de Bohème (La) IV 32.
Vie de Jésus par Renan III 194,
IX 1, XI 84, XXI 158, 159,
162, XXIII 143.
Vie de Marianne (La) ou les
Aventures de Madame la Comtesse de*** IV 97.
Vie Parisienne (La) XXIII 78.
Vie (La) très horrifique du grand
Gargantua IV 128 , 129 , 131.
Vier Heemskinderen (De) XXII
155.
Vieux (Les) de la Vieille IV 120.
Vinet (Over Alexander) XV 180.
Virgilio nel medio evo XI 149.
XII 80.
Virginians XVI 24 , 100. '
Visite à Paul de Kock IX 123,131
13
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Vissehen (De) en de Reiger XXV
51.
Vischvangst VII 63.
Vita Nuova XII 67, 71, 82, 97,
106.
Vivian Grey XXI 77, 78, 84.
Vlaamsche Gewesten (In onze)
XXIII 71.
Vleermuis (De) en de Vogels VIII
35.
Vlissingen (Aan) XXIV 48.
Vloek (De) VI 136, XXIV 128,
XXV 17.
Vlugschrift van 1799 V 182.
Voet in 't Graf (De) XXV 35.
Vogel (Aan een) VI 153.
Vogelen (De) VI 148.
Vogelnestje VI 163.
Vogel Phoenix (De) VII 151.
Vogelschieten I 170, VI 77.
Vogels van diverse pluimage
XVI 29.
Voleur (Le) XXI 96.
Volksalmanak voor 1864 1 107.
Volksalmanak voor 1865 ,V 178.
Volksalmanak voor Nederl. Katholieken II 140, 145.
Volksalmanak (Christelijke) III
60.
Volksblad (Het) VII 173, 174, 176.
Volkslied door Tollens VI 173,
175, 176, VIII 46, XIV 34,
XIX 213 , XXIV 103.
Volksliedekens door Beets II 123.
Volksstem (De) XXV 45 , 50.
Volksvermaken voor Nederland
(Over) X 194.
Volmaking XXV 63.
Voltaire (Le) XXI 146, 148.
Vol vat (Een) bomt niet XIV 154.
Vondeling (De) door Beets II 117.
Vondeling (De) door Van Koetsveld II 51.
Voorgeborchte II 133 , 139.
Voorgeslacht (Ons) XVI 99.
Voorheen en Thans XV 60.
Voorlezingen over de letterkunde
der Bataafsche Republiek door
Cd. Busken Huet XXV 95.
Voorouders (Onze) II 11, 13.

Vooruitgang (De) d00rÈdm.About
VII 97.
Vooruitgang door Hildebrand X
5, 9.
Vooruitgang in het denken XXI 73.
Voorzegging (Eene) XXIV 45.
Vorige Eeuw (De) XXIV 151.
Vorstenschool VII 162, 163, X
185, XVI 35, 176, XVIII 164,
XXV 210.
Vortrdge (Sechs)iiber Voltaire pon
D. E. Strauss III 150.
Vortrdge and Abhandlungen geschichtlichen Inhalts IX 29.
Voyage d'Espagne IV 121.
Voyage d'Innigo de Biervillas,
Portugais, a la cote de Malabar, Goa, Batavia et autres
lieux des Indes Orientales
XVIII 169.
Voyage du jeune Anacharsis en
Grèce XVII 66.
Vragen des Tijds X 179.
Vraie République (La) V 77.
Vredefeest
eesi van 1814 VI 158.
Vredesonderhandelingen teLangeNek (De) XXII 184.
Vredezang bij den aanvang der
19áe eeuw XXIV 151.
Vreugdezang door S. Stijl XXIV
152.
Vriend des Volks (De) XXIV 106,
107, 110, 111.
Vrienden (Mijne) VI 157.
Vrienden (Aan zijne) XXIV 49.
Vriendentrits (Een) XI 162.
Vriendschap (De) door Boxman
I 201.
Vriendschap door Potgieter XIII
17, 18.
Vriendschap (Over de) XIX 127.
Vroege Marseillaansche Nacissen
XIII 19, 20, 21.
Vroeg Sterven XVI 160.
Vrolijke Wijsbegeerte(Mijne) XXIV
117.
Vrouw (Oude) VI 43.
Vrouwenhart (Een) XVI 175, 176.
Vrouwenliefde en Vrouwenleed
XIV 123.
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Vrouwenlof II 19.
Vrouwen van het leycestersche
tijdvak II 77.
vrouwen van Wijnsberg(De) XXIV
128.
Vrouweregering XVI 84.
Vrouwtje (Mijn) a 210.
Vrouw van Max (De) VIII 122.
Vruchten en Resultaten van een
Zestigjarig leven VI 79, XXIV
18.
Vruchten van de Rederijkkamer
de Wijngaardranken 1109.
Vrije Arbeid in Nederl. Indië
XXII 158.
Vrijen arbeid (Over) XXV 209.
Vrijer naar de Kunst (De) XXIV
,150.
Vrije Zee (De) XXIV 121.
Vrijheid V1 47.
Vuil Ding (Een) XIV 140, 155.
Vuist (Voor de) X 149.
Vulgari Eloquio (De) XII 78.
Vijf en twintig Jaren 1169, II
133, III 30, XII 6 g , XXII
140.
Vijf Rozenpotten VII 68.
Vijftiende (De) X 155.
Waarachtig Gebed XXV 83.
Waar een varken al niet blijft
XX1 213.
Waarheid en Droomen X 48, 50,
205.
Waarheid in het leven (De) X 195.
Waarom? XIV 165.
Waarom ik zing VII 131. i
Waarom is de engelsehe omwenteling van 1648 gelukt? V 41.
Waarom wordt 's Konings bezoek
te Parijs niet ofcieël gelogenstraft? XXII 43.
Wachten I 106.
Wachter (De) X 130.
Wachter (Onze) XVI 121.
Wachter, wat is er van den nacht
I 184.
Wahlverwantschaften (Die) XIV
152.
Walchren XIX 143.
Wallenstein XX 238.
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Wallenstein's Lager XII 189 ,
XVII 96.
Walthariuslied XXIII 190, 208.
Walther von der Vogelweide von
Uhland VIII 56.
Wanda XVI 197.
Wandellust XXI 196.
Wandeling , door de Christelijke
Wereld VII 82.
Wandelingen naar, in en om de
stad Cleef XII1 43.
Wanderliedervon Uhland VIII 46.
Wandrers Nachtlied XXIV 43.
Wandsbecker Bote VI 165, 168.
Warande (Dietsche) II 145, 155,
162, X 179, XVIII 78, XXII
172.
lITare Beginsel (Het) II 40.
Ware geschiedenis van Jozua Davids XVI 69.
Warenar III 170 , XVIII 3, 5 ,
20, 21, 22, 24, 26, 35, 41,
42, XXII 172.
11 ashington VII 12.
Watergeuzen (De) VII 25, 42, 47.
Waterloo IX 205.
Waterloop I 157.
Waterloo-Zang door Bilderdijk
VII 43.
Watervrees (De) VII 13.
Wat Parijs mij te zien en te
denken gaf XI 69.
Waverley Novels II 165.
Wedergeboorte van Nederland X
189.
Wedren bij Zandvoort VII 68.
Week op Weltevreden (Eene) VII
68.
Weemoedigheid 1 210.
Weer Thuis XXI 199.
Weeuwtje uit het hof van Holland (Het) XV 19.
Weg der Zaligheid III 169.
Wegwiiser zu Hamann XXI 113.
Wegwijzer ten huwelijk uit den
doolhof der kalverliefde I 62.
Wekstem (De) III 126.
Wellevenskunst I.28.
Welsprekendheid ( Uiterlijke) VI
17,
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Welt (Die) als Wille and Vorstellung IX 139.
Wensehelijke Verzoening (Eene)
XXII 63.
Wensehen I 169.
Wereld in 't klein (Eene) XIV 189.
Wereldtooneel (Groot Natuur- en
Zedekundiq) I 82, 83.
Werke von M. Claudius XXII 21.
Werke (Sclmmtliche) von Hamann
XXI 113.
Werken van Cats 142.
Werken van het Kon. Instituut
2de kl. XXIV 48.
Werken (Oratorische) van Van
der Palm V 184.
Werken van Potgieter I 151.
Werken ( Verspreide en Nagelaten)
van Potgieter XIII 1, XXII 94.
Werken van Shelley IV 111.
Werken van Tollens VI 111.
Werken van Vondel uitg. door
Van Lennep I 15, I1 11, 27,
XXI 8.
Werken en Dagen 1169, XXI 9 ,
XXV 151.
Werth der Kritik (Ueber den) IX
138.
Westewind (Aan den) 1160,161.
Westminster en St. Pauls XIV
189.
Westminster Review XXI 73.
Wetenschap der gerechtigheid (De)
XI 182.
Wetenschap der samenleving (De)
VII 173, XXII 46, 49.
Wichard van Pont 1144.
Wie niet sterk is , moet slim zijn
IV 12, XV 172.
Wildrick XVI 15.
Wilhelm Meister's Lehrjahre X
130, XIX 4, XXI 66, 81, 116,
XXIII 211.
Wilhelm Tell VI 99.
Wilhelmuslied VI 176 , XIV 73 ,
77, 78.
Willem de Eerste door 0. Z. van
Haren VI 26 , 35, 48.
Willem de Eerste door Tollens
VI 104.

Willem Leevend II 15 , III 164 ,
IV 97 , V 179 , VI 81, XIII
53, XV 34, XIX 1, 58, 60
89, XX 3, 148, XXII 2, 6
12, 13, 16, 19, 163, XXIV 221.
Wind (Op een goede) in de Straat
Sunda V 92.
Winter door S. J. v. d. Bergh
VII 67.
Winter door Holda VII 163.
Winteravondliedje VI 157 , 161,
169, XXII 152.
Winteravond op den IVildenborch
(Een) I 167.
Winterbloemen door Bilderdijk
XXV 33.
Winters ('s) buiten II 203.
Winter's Tale (The) XII 114.
Winterzang I 169.
Wirthin Tvchterlein (Der) VIII 51.
Wissel (De) XXV 5.
Wit en Rood XXV 34 , 36.
Woelwater & Cie X `198.
Wolff (Van en over Betje) XXII
3 , 20.
Wolf in 't schaapsvel (De) I 95,
99.
Women in France XXIV 145.
Wonderen der Schepping XIV 112.
Woordenboek (Biografisch) XVIII
120, XIX 206.
Woordenboek (Maleisch-Hollandsch) XI 15.
Woordenboek (Vaderlandsch)
XXIV 91.
Woud van de vier Perken (Het)
XI 142.
Wouter Pieterse II 203, XXII
144, 163, 164, 166, 167.
Wijsheid XXV 52.
Wij zaten laatst bij Saartje XXIV
215.
Yeast XIV 57, 58, XXII 164.
IJsmaagden VII 163.
Zadig ou la Destinée IX 180.
Zal de Koningin der Nederlanden
het Fransche hof bezoeken?
XXII 43.
Zaligheid VII 65.
Zamenzang van Poot 192.
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Zangen door Hooft 119.
Zangen des tijds (De) VII 43, 45.
Zanggodin ()Ian de) I 208, 210.
Zangster (Aan mijne) VI 153.
Zangster (Minderjarige) VI 78.
Zang van vaderl. meisjes XXIV
47.
Zanoni 1X 59 , XI 88.
Zedelessen uit Salomo's Spreuken
XXIV 207.
Zeestraat I 163 , 164.
Zeestukje XXV 31.
Zefir en Chloris I 153 , 155.
Zegen-wench V 86.
Zegezang na de overwinning bij
Nieuwpoort VI 105.
Zegezang over de behaalde overwinning tegen de Chinezen V
87.
Zeichen der Zeit XIV 24.
Zeitgeist and Berner Geist IX 203.
Zeitung (Kbinische) XXII 128,129.
Zeitung (Vossische) XXII 129.
Zelfonderzoek XXV 61.
Zelfopoffering VII 1, 9, 19, 20,
Zes Reizen (De) van de Heer J.
Bapt. Tavernier, door J. H.
Glazemaker vertaalt XVIII 169.
Zestien jaar VII 62.
Zeven Zusters (De) VII 68.
Ziekte der Geleerden IV 175, X
19, XXV 69, 70, 73, 74, 75,
77, 78, 82, 83, 84, 87, 88,
92, 93, 94, 151.
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Zigeuners (De) VII 68,
Zinne- en Minnebeelden van Cats
I 99, XXIII 139.
Zinnebeelden van Zeeuws 196.
Zinnepoppen van Roemer Visscher
I 21, XIV 139, 154. .
Zitbank (De) I 169.
Zizine IX 129.
Zoete Kind (Het) XXIV 213.
Zoetheid II 109.
Zomersche Avond 1106.
Zondagen in het Vereenigde Koningrijk (Mijne) XIV 84 , XXII
79, 90.
Zoo groot XXI 199.
Zoo wordt men lid van de Tweede
Kamer 1V 26, 27.
Zoulous chez eux (Les) XXV 221.
Zucht door Tollens VI 155.
Zucht naar Italië door Helmers
XXIV 226.
Zucht naar het Vaderland door
Bilderdijk XXIV 83.
Zueignung von Goethe XVIII 71.
Zuiderkerk te Rotterdam (De)
XIV 16, 17.
Zuilen der samenleving X 207.
Zusters (De) XIII 54 , XV 4, 7 ,
9, 19.
Zutphen (Aan) XIV 163.
Zwarte Tijd (De) II 108.
Zwarte Vrouw (De) I 144.
Zwerfster (De) VII 147.
Zij heeft gezeten II 50.

