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VOORREDE.

Eene behoefte is het mij, na de voltooiing van deze levensen karakterschets van FRANÇOIS HAVERSCHMIDT, openlijk mijn
dank te betuigen aan zijne dochter en zijn zoon voor hun
vriendelijke hulp. Het gansche archief van hun besten Vader
stond ter mijner beschikking: zijn honderden preeken, zijn
geestige teekeningen en zijne onuitgegeven bescheiden. Mijn
dank geldt ook zijnen Frieschen bloedverwanten en zijnen
intimi uit den academietijd voor hunne persoonlijke herinneringen en mij toevertrouwde brieven.
Alleen door deze inedita is het mij mogelijk geweest het
beeld van onzen onvergetelijken vriend zoo nauwkeurig mogelijk
te teekenen.
Een goede gedachte was het van de mij bevriende firma
H. A. M. ROELANTS, tegelijk met mijn boekske de zéér
goedkoope volksuitgaven te bezorgen van PIET PAALTJENS'
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"Snikken en Grimlachjes" en HAVERSCHMIDTS geïllustreerde "F a m i li een Ken ni sse n".
Moge hierdoor ons beider wensch vervuld worden om
HAVERSCHMIDT èn PIET PAALTJENS in ruimeren kring te doen
herleven, ter bevestiging van het bekende woord:
"Hij spreekt nog, nadat hij gestorven is".

JOHs D.

'S·GRAVENHAGE, 30 Sept. 1908.

HOOFDSTUK 1.

HAVERSCHMIDTS JEUGD.

HOOFDSTUK I.

HAVERSCHMIDTS jeugd. - Grootvaders
woude. - Zijn ouderlijk huis te Leeuwarden.
opvoeding. - De stadsburgerschool. Het gezelschap llMinerva nos jungit". Delft.
~

pastorie te Dantuma- Zijne godsdienstige
Het gymnasium. Zijn staatsexamen te

Er zij n levensgeschiedenissen, die zich uiterst moeielijk
laten schrijven. Vooreerst, dewijl ze zoo aandoenlijk
zijn dat men er zich niet mee kan inlaten, of men
moet het uitsnikken van ontroering; en dan, omdat ze
bijna geheel in den nacht der vergetelheid begraven
liggen."
Met deze woorden, als scherts geschreven, leidde
HAVERSCHMIDT in den jare 1867 de levensschets van
zijn dubbelganger PIET PAALTJENS in. Niet als scherts,
maar in ernst opgevat, is het eerstgenoemde ten volle
van toepassing op den persoon van HA VERSCHMIDT
zelven, ook al kan van het laatstgenoemde geen sprake
zijn dat zijne geschiedenis in den stroom van Lethe
zou zijn ondergegaan. Zij is voor ieder openbaar.
Het aanhankelijk kleinkind in grootvaders pastorie -
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de liefhebbende zoon met zijn gelukkige jeugd in het
ouderlijk huis - de gymnasiast te Leeuwarden als lid
van "Minerva nos jungit" - de levenslustige student
aan Leidens hoogeschool, bemind en gezien als geen
ander de man in de volle kracht zijner jaren één
der meest gezochte sprekers in den lande, wiens vertellingen tintelen van humor - de rijkbegaafde prediker,
de trouwe pastor - de gezellige en prettige huisvaderwie wordt bij een terugblik op dat leven niet altijd
opnieuw innerlijk ontroerd, bij de gedachte aan het
zoo diep tragisch einde ervan?
In den vroegen morgen van den negentienden Januari
1894 werd aan den armen, armen lijder op bijna
59-jarigen leeftijd het somber woord vervuld, dat
~ niemand ooit de hand aan eigen leven sloeg, of te
voren was er een snaar van zijne ziel gesprongen."
Verbijsterend klonk de treurmare van zijn plotselingen dood. Daar was verslagenheid en rouw in zijne
woning; rouw onder de gansche burgerij zijner stad;
rouw over het geheele vaderland. Aan duizenden had
hij met zijne »Snikken en Grimlachjes" zooveel genot
verschaft; aan duizenden was door hem in zijn» Familie en Kennissen" van het beste gegeven, dat hij uit
den onuitputtelijken schat van zijn humor had kunnen
voortbrengen; duizenden waren door hem met zijne
evangelieprediking gesticht. En hoevele zieken, zwakken
en ouden, hoevele armen en noodlijdenden hebben in
stilte de verzuchting geslaakt: ~ voor ons was hij
meer".
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Van zulk een man een levens- en karakterschets te
geven acht ik een zij het ook weemoedige toch schoone
en dankbare taak.
FRANÇOIS HA VERSCHMIDT werd te Leeuwarden geboren, 14 Februari 1835, op één na de jongste uit
het gezin van vier zoons en drie dochters. De ouders
waren Nicolaas Theodorus, apotheker en wijnkooper
Ct 18 79), en Geeske Bekius (t 1878). Van zijn vierde
tot zijn achtste jaar logeerde hij in de maand Augustus
bij zijne grootouders van moederszijde, François Bekius,
predikant te Dantumawoude 1 en Gaatske van Slooten.
Dat herhaald verblijf bij den vriendelijken leeraar is
beslissend geweest voor geheel zijn volgend leven, voor
zoover onder den indruk ervan in hem als zeS'-, zevenjarig kind met zijn vroom en ontvankelijk gemoed de
begeerte ontwaakte »ik wil dominee worden". Liefst
laat ik hem zelf van zijn vacantie vertellen. Men bedenke evenwel, dat hier geen letter ontleend is aan
het eerste opstel van »Familie en Kennissen": De
pastorie van mijn grootvader.
»Ik weet een kind, het is nu al lang geen kind
meer - HAVERSCRflIIDT was al in de vijftig, toen hij
zoo schreef - maar toen het nog een kind was, een
kleine jongen, en de zomer was in het land, de akkers
stonden vol koren, dat rijp was om gemaaid te worden, dan was er geen school, en de kleine jongen
1 Uit zijne voorvaderen waren over een tijdperk van derdehalve
eeuw een twaalftal predikanten voortgekomen.
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mocht de stad uit, en hij bracht zijn vacantie door
buiten bij zijn grootouders, of zooals hij 't liefst met
zekeren trots noemde, in de pastorie en den tuin van
grootvader. Grootvader was alles. Grootmoeder was ook
goed, maar voor grootvader gevoelde de kleine jongen
- hij heette naar hem - zoo iets als voor een Hooger
wezen. Nu dat was ook niet om zich over te verwonderen. Want nooit is er onder den driekanten domineeshoed eerwaardiger zilverwit haar uitgekomen, en
geen oogen hebben ooit met zachter zegenende goedheid op kleine kinderen neergezien, dan het geval bij
grootvader was. De knaap werd niet moe naar het
lieve, oude gezicht te kijken, als zij met hun beidjes
waren, en grootvader vertelde hem uit vroeger tijd van
dingen, die lang geleden gebeurd waren, en menschen
die lang geleden hadden geleefd.
»Als het des Zaterdags ongunstig weer was, en
grootvader in zijn studeerkamer met gelijkmatige stappen heen en weder liep, zijn preek overdacht en niemand hem storen mocht, zat de kleine jongen muisstil bij de tafel, in grootvaders stoel, waarvan de zitting
voor deze gelegenheid met een reusachtig Hebreeuwsch
woordenboek of een anderen foliant was opgehoogd,
en hij bekeek aandachtig in grootvaders Bijbelsch prentenboek de kopergravuren die hij zoo goed kende.
»Ik wilde nu als dominee zoo goed en zoo liefderijk
zijn als de eerwaardige grijsaard, mijn moeders vader,
die mij het toonbeeld scheen van vriendelijke en blijmoedige deugd. Had iemand mij toen beduid dat ik
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hetzelfde even goed kon bereiken, zonder mij juist tot
het predikantschap te verbinden, ik zou het waarschijnlijk
niet geloofd hebben."
Genoeg ter bevestiging dat HAVERSCHMIDT nog in
den vollen mannelijken leeftijd behoefte had zich voor
den geest te roepen, hoe het opzienersambt voor hem
als kind eene begeerlijke zaak was geweest. Als kleine
jongen stond hij dikwijls op een stoof te preeken. Zelf
kon hij hiervan vertellen ten bewijze, hoe de roeping
van leeraar hem in het bloed had gezeten. Niet alleen
zijn grootvader, maar ook zijn over- en bet-over-grootvader hadden de heilige bediening bekleed.
Behalve de pastorie gedacht hij ook in later jaren
zijn ouders huis. Werden waarheid en verdichting dooreengemengd, tot het eerste behoorde zeker de herinnering aan de jonge katjes, die Frans op de vliering
ontdekte in een wijnmand met hooi; hij bedelde de
meiden wat melk af voor zijn jonge vriendjes; den
volgenden morgen waren op hun bevel al de poesjes
op twee na verdronken. En de dichter werd in hem
geboren: een lierzang op de vermoorde kindertjes van de
poes! Als knaap hield hij dol van het spinnend huisdier.
Met Sint-Nicolaas werd door hem ook een mandje
»opgezet" voor de kat. Was poes ziek, dan was haar
jonge baas ontroostbaar.
Frans legde reeds vroeg in zijn eigen kamertje een
verzameling insecten aan, had een kweekerijtje van
planten en was een liefhebber van penningen.
De godsdienstige opvoeding, welke hij van zijne
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ouders ontving, wekte in hem dien kinderlijken ernst,
welke hem zijn gansche leven is bijgebleven.
Zelf schreef hij: »In mijn ouders huis heb ik hooren
voorlezen uit den Bijbel voor kinderen van Schmidt en
uit dien voor de jeugd door Van der Palm; ook, en
toen ik al wat grooter werd, uit Clarisses huiselijke
godsdienstoefening. Als kleine jongen had ik twee
lievelings prentenboeken: Historie des Ouden en des
Nieuwen Testaments vermaeckelijk afgebeeld en geëtst
door P. Schut en de Visscher en Luijken. Van de
Leeuwarder predikanten had ik het meest aan S. R.
Thoden van Velzen, door wien ik ook werd aangenomen, na bij een godsdienstonderwijzer (Witte bol) les
te hebben gehad."
Hoe lief hij zijne moeder had blijkt op aandoenlijke
wijze uit een brief van hem in 't laatst van 1857 HA VERSCHMIDT was nog student - toen de waardige
vrouw ten tweeden male door een beroerte was ge·
troffen. »Sinds een paar dagen vertoont zij zuIke droeve
blijken van algeheele uitputting en verzwakking, dat
ik voor mij zeer bang word voor haar behoud. En
toch, als God mij en mijn vader en mijn broers en
zusters de vreeselijke smart aandeed om haar ons te
ontnemen, ik zou ontroostbaar zijn. Want zij, de edele
vrouw, is goed en vroom en gansch en al liefde en
zorg voor hare dierbaren. Zij is altijd een zoo voortreffelijke moeder voor ons geweest, dat haar verlies
de kroon van ons hoofd zou wegrukken. Gij kunt beseffen hoe akelig, hoe bitter bedroefd het mij om het
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harte moet worden als ik denk aan haar mogelijken
dood I 0, God, die machtig is haar voor ons te redden,
spare haar dierbaar leven voor mijn vader en voor ons
allen! En moet het anders zijn - Hij geve ons kracht
om te berusten in Zijn heiligen en alleenwijzen wil I"
Twaalf jaar later bij de uitgaaf van • Familie en
Kennissen" 1876 welk boekske hij aan zijn
ouders opdroeg, gedacht hij zijn vader en moeder nog
eens, met al de dankbare hartelijkheid die hem vervulde, in deze woorden:
»Ik hoop dat ik hier en daar den indruk geef van
een gelukkige jeugd te hebben gehad, en als er iets
waar is, dan is dàt het. En nu wil ik het meteen
maar zeggen, hier dat alle menschen het lezen kunnen,
hoe gij het zijt, die ik daarvoor danken moet, gij die
voor uwe kinderen altoos de beste vader en moeder
waart. Moogt gij het nog wat blijven en steune u
daartoe onder de bezwaren van den ouderdom die goede
God, aan Wien gij ons steeds hebt leeren gelooven,
minder met woorden dan door de bewijzen uwer goedheid."
Wel mocht in later jaren Mr. A. Bloembergen in zijne
voordracht» Ter gedachtenis van FRANS HAVERSCHMIDT"
(Friesch genootschap 23 Febr. 1894) zeggen: , De zon
der huiselijke liefde heeft zijne jeugd in zoo ruime
mate beschenen, dat de herinnering daaraan ook op
rijperen leeftijd, wanneer donkere schaduwen zijn gemoed
verontrustten, nimmer haar weldadigen invloed ten
eenenmale heeft verloren."
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Voor het lager onderwijs hadden zijne ouders hem
op de Stadsburgerschool bij meester Boschloo gedaan;
een zijner jonge vriendjes op die school was de later
met roem bekende schilder Laurens Alma Tadema. De
lesuren waren destijds van 9-11, 12-2 en 5-7.
Tusschen elf en twaalf uur verzamelde Frans tal van
jongens om zich heen - zooals zijn oude schoolkameraad, Mr. A. E. van Sloterdijck, te Leeuwarden, mij
schreef - en vertelde allerlei komische scènes en teekende ze op de lei, wat de bijzondere belangstelling
gaande maakte. (Dit was omstreeks 1847.)
Van zijn elfde tot zijn zestiende jaar bezocht hij het
gymnasium, onder den rector Dr. J. C. G. Boot, 1846- 5 I,
waar hij velen door zijn vis comz'ca aantrok. Hij leerde
er uitstekend Latijn, zóó dat hij nog in later jaren met
vrucht zijn zoon Frank tot gids kon zijn bij diens studie
in de klassieke taal. Veertien jaar oud schreef hij
) Barend Krul. Grotesk-Komisch gedicht in 4 zangen" met
een aardige teekening en het portret van den koopman
in garens, linnen en katoen, die op verboden tijd kievietseieren was gaan zoeken voor zijn gezin met acht
kinders en in handen van den rijksveldwachter viel. Tot
HAVERSCHMIDTS geliefdste uitspanningen behoorde het
komediespelen; als knaap maakte hij zelf reeds een
kindertooneel; zijn jongste broer, de meest praktische
van het gezin, was de régisseur; Frans vervaardigde
de stukjes en dichtte de verzen of gaf geheel geïmproviseerde voorstellingen. In '5 I werd hij lid van het in
, 43 gestichte gymnasiasten-gezelschap »Minerva nos

II
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jungit", waar verhandelingen werden voorgelezen of
gedichten van anderen voorgedragen. »In zijn eentje schreef A. Bloembergen kon Frans langs de in
dezen tijd nog landelijke singels van Leeuwarden loopen
mijmeren; de vruchten dier mijmerij kwamen dan zijnen
kameraden ten goede in zijne van humor tintelende
voordrachten." Deze zijn alle bewaard gebleven; zijne
degelijkste was: »Geschiedenis der welsprekendheid";
zijne meest humoristische: »Afscheid nemen" (II Sept.
'52). Het verslag van den 8sten jaargang werd door hem
als Secretaris uitgebracht, 19 April 1851.
In diezelfde jaren kon hij echter, zooals eene nog
levende vriendin zijner jongste zuster mij vertelde, trots
zijne joligheid, bij wijlen »zeer triest" zijn.
Den 7 den Juli '5 I hield hij tot afscheid van het
gymnasium zijne Latijnsche redevoering over Karel den
Groote en legde de maand daarop het staatsexamen te
Delft met goed gevolg af; maar hij was naar het
oordeel zijner ouders te jong om student te worden. Tot
September '52 heeft hij zich vooral bezig gehouden met
de nieuwe literatuur, vooral Heine, wiens Deutscltland,
Romanzero, Neue Gediclzte en Buclt der Lieder hij zich
had aangeschaft, Schiller - wiens ) Hectors Abschied"
hij van buiten kende - Victor Hugo en Dickens. De
voorliefde tot dezen humorist is hem jarenlang bijgebleven; in den huiselijken kring las hij gaarne des
Zondagsavonds uit diens werken voor. Hoe hij onder
den invloed van den Duitschen lyrischen satiricus gekomen is, wordt door hemzelf herinnerd, als hij schrijft

13
dat i de Immortellen eene navolging van Reine schijnen
te ademen". Goethes Leiden des jungen Wertlzer's is
hem ook niet onbekend gebleven. Voorts las hij in
dien tijd met veel ingenomenheid » De opvoeding des
menschdoms door God" van den Groningschen hoogleeraar Dr. P. Hofstede de Groot.

Haverschmi<lt als student.
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HA VERSCHMIDT
VERSCHMIIJT student te Leiden. Zijne kamers op de
Hoogewoerd. - Zijne intimi. - Vader Müllers bierhuis.
bierhuis.De Leeuwerik. - Piet Paaltjens te Haarlem. - De studentenalmanak voor 1856- - Dr. Joh. van Vloten. - »Snikken en
Ä.
Grimlachjes" in acht drukken. - Vertalingen in het Latijn (Mr. A.
van Wessem) en in het Fransch (F. L. A. de Jagher.) - Het
Cambrinusfeest 1856. - Een paar onuitgegeven gedichten. Zijne illustraties bij N ederlandsche dichters. - De muurteekeningen in het academiegebouw door Jhr. Victor de Stuers. Zijne bloemlezing uit Nederlandsche dichters. - Het gezelschap
»Frisia." - Zijn candidaats-examen in de theologie. - Zijn
afscheid uit Leiden.

1852- 1858•

In September 1852 werd hij student te Leiden; echter
zoo als Dr. Schaepniet de student der volksverbeelding, zooals
man dezen zoo juist teekent als gelijkluidend met onbezorgde, onbedachte, onbedwingbare, onbestuurbare vroolijkheid; wiens joligheid is de Souvereine, die geen wet
kent en alles beheerscht; in wien voor ernst geen spoor
te bespeuren is; máár de student, zooals dezelfde dichter
hem in de werkelijkheid kent, »de
» de echte student wien
het bij allen jool niet aan ernst ontbreekt; die studeeren wel degelijk ook als de taak van zijn leven acht;
2
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bij wien de geest zijne hooge rechten behoudt; in wien
de uitgelatenheid en de ernst, de jool en de plechtigheden dezelfde oorzaak hebben, namelijk het geloof aan
het ideaal." HAVERSCHMIDT zelf noemde den studententijd »den tijd der dwaasheid, den tijd van den kluchtigen ernst, den tijd der eerste vrijheid van het ouderlijk
opzicht, den tijd der beginselen van het zelfs~andig
onderzoek, den tijd der rijpwording van het karakter,
den tijd der groote genietingen, groote deugden, groote
verzoekingen, den tijd der dikke stokken, zeldzame
petten, nog zeldzamer hoeden, hooge rekeningen en
benauwende examens, schitterende promotie-partijtjes,
den tijd van het /ö vivat."
Intusschen meene men niet, dat hij met het nieuwe
leven in de Sleutelstad zich op eenmaal den gelukkigsten der stervelingen gevoelde. Het tegendeel van dien.
»Ik herinner mij," schreef zijn intimus Mr. A. van
Wessem uit Tiel, »hoe hij kort na onze kennismaking
als wanhopig op een avond bij mij kwam oploop en
met den uitroep I »is dat nu het plezierige studentenleven, waarvan men mij altoos verteld heeft?" Hij ,kon
de gezelligheid in de ouderlijke woning, den jovialen
vriendenkring »Minerva nos jungit" niet vergeten, hij
gevoelde zich eenzaam en was droevig gestemd. En het
lag allerminst in zijn aard te pogen den tijd te dooden
met urenlang plakken op Minerva. Op hem - verzekerde zijn vriend van der Kaay mij - was allerminst
van toepassing hetgeen hij later in »De drie studentjes"
dichtte:

Haverschmidts studentenkamer Hoogewoerd, hoek Koenesteeg.
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) Alle morgens van tienen tot elven
Hengstten ze samen vol vlijt,
En van elven tot vieren bezochten
Ze eendrachtig de sociëteit."

HAVERSCHMIDTS behoefte aan gezellig, intiem verkeer deed hem al spoedig uitzien naar een kleinen
kring van vrienden onder zijne medestudenten.
Hij kende zichzelf als , een door de natuur zonderling gevormd mengsel van behoefte aan en van onmacht
tot rustige gezelligheid, zoodat hij zich 't meest getrokken gevoelde tot die enkele menschen, die als het
ware de aanvulling waren van een leemte in zijn
persoon."
Van zijne vroegere en latere vrienden noem ik W. van
der Kaay (Alkmaar), G. ]. B. Henny (Zutfen), het tweetal
Tielenaars Adr. van Wessem en N. ]. van Luttervelt,
Jacques Philips (Bommel), J. H. L. Bouman (Rotterdam),
A. G. Kok, M. Hoek, Peter A. Matthes, J. E. Banck,
P. van Wessem,]. H. Zilver Rupe, Theod. F. van Krieken,
EelcoVerwijs, H.R. van Marle, H.D.Levyssohn Norman. 1
Het spreekt van zelf dat op deze breede lijst zijne
intimi de eerste plaats innemen. Zij zagen elkaar het
meest op hunne kamers (HAVERSCHMIDT woonde op de
Hoogewoerd, boven van Ewijk, gepatenteerd bidder of
t Ter gelegenheid van de gouden bruiloft van diens vader met mejuffrouw Jeannette Jacobson, 16 April 1884, maakte hij een gedicht, dat
in facsimile staat afgedrukt in Dr. Jan ten Brinks folio uitgaaf: Nederlandsche letterkundigen »FRANÇOIS HAVERSCHMIDT".
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nooder ter begrafenis). In dien vroolijken, geestrijken
kring van medestudenten, beoefenaars van allerlei wetenschap, werd voor HAVERSCHMIDT de keuze zijner kinderjaren om predikant te worden aan een eerste en
gansch niet lichte vuurproef onderworpen. »Onder hen
vond ik ze - zoo getuigde hij in later jaren - die
mijne verwachting voor niets dan een droombeeld verklaarden, en wier vriendschap hen drong mij van mijn
besluit af te brengen, dat naar hun driest beweren
nimmer anders dan op teleurstelling kon uitIoopen. Hoe
stormde het dan vaak in het jonge, onrijpe brein! Doch
telkens keerde ik terug tot het ideaal mijner jonkheid,
dat gaandeweg vaster, mannelijker omtrekken verkreeg,
al heeft het mij steeds ontbroken aan een vaste, onfeilbare formule om er mijn hoop, mijn geloof in uit te
drukken.
, Vroom en rijk in liefde te worden - dat bleef het
schoone doel, hetwelk mij van den aanvang af heeft
toegelachen. Niets vond ik natuurlijker dan de gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan, die vergat om
te vragen of de arme, gekwetste, dien hij aan den weg
vond liggen, soms ook een Jood was. Dien braven
kerel na te volgen, die toch niet gedoopt was, dat
scheen mij de heerlijkste opvatting van het Christendom
als de liefelijkste levensbestemming van eèn menseh,
daarin anderen, daarz'n als leeraar en herder zijn
gemeente voor te gaan."
Behalve het gezellig samenzijn op hun kamers maakten
zij gezamenlijk wandeltochten. Voorts was het bierhuis
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van Vader Müller op de Breestraat de plaats voor hun
gemeenschappelijken middagdiseh, die den naam droeg
van »De Leeuwerik", 1 omdat de aanzittenden gewoon
waren na den maaltijd naar de kroeg gaande hun
hoogste liederen aan te heffen, in 't bijzonder:
Mihi est propositum
In taberna mOrl.

Op een hunner uitstapjes naar Haarlem, ontmoetten
zij in het koffiehuis »de Kroon" op de Groote Markt
der Kenaustad een vreemdeling, die zich nu juist niet
getrokken gevoelde tot den studentenkring. Op HAVERSCHMIDTS vraag »met wien zij de eer hadden kennis te
maken?" gaf deze handig een naam ten antwoord, die
voor allen terstond doorzichtig was als een pseudoniem:
) PIET PAALTJENS". 2 En hij ver liet het gezelschap. Een
hunner had intusschen in hem een Haarlemsehen burger herkend 3, dien hij vroeger wel in Alkmaar had
ontmoet.
De herinnering aan een ander vermakelijk voorval"
1 Een andere club in hetzelfde lokaal heette H. A. M. dat is
Heintje atgue Mina - dochters van den kastelein in de Sociëteit.
2 Niet als pseudoniem, maar als eigen naam is dertig jaar later, 21
Febr. 1885, in eene advertentie in het »Nieuws van den dag", Piet
Paaltjens komen opduiken:
})Piet Paaltjens & Co. - Passage Central No. 3 - verkoopen
parfumeriën en geneesmiddelen te Amsterdam."
3 Een jong aannemer, ook mij als oud-Haarlemmer welbekend.
~ Zie J. H. Rössing in »De Amsterdammer", 4 Febr. 1894.
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op een tocht à deux naar Amsterdam - van HA VERSCHMIDT en van der Kaay - omstreeks dienzelfden
tijd, bleef bewaard door de herleving ervan na ongeveer 35 jaren, toen beide vrienden in 1888 op Duinlust bij Santpoort waren aangezeten aan den feestdisch van den Kennemer minstreel Hofdijk, die de zeven
kruisjes had bereikt. Tot nadere toelichting ga vooraf
hetgeen Van der Kaay mij meedeelde, dat HAVERSCHMIDT een der buitenlandsche beroemde tooneelisten
in de hoofdstad wilde gaan hooren en hem overhaalde
om hals over kop uit Leiden te sporen, ten einde nog
dien eigen avond de voorstelling in den schouwburg
te kunnen bijwonen. Maar in Amsterdam gekomen,
ontdekte Van der Kaay de vergissing in den datum.
Eerst den volgenden dag zou de acteur optreden.
Goede raad was duur. Voor drie dagen schoot de beurs
te kort.
Ter zake. Aan de toosten op Hofdijks feest kwam
geen einde. Ten laatste vraagt HAVERSCHMIDT aan
den jubilaris: :. Hofdijk, mag ik nog iets zeggen?"
Hofdijk draaide met forsehen ruk het hoofd om, keek
met martialen blik naar den vermetele en zeide ruw
en toch zoo innemend hartelijk:
»Waarachtig, kerel, mag jij dat I Met plezier I"
, Herinner jij je nog, Hofdijk, dat je ons eens uit
nood en dood hebt verlost, mij en mijn vriend Van
der Kaay?"
Verbaasd gezicht van Hofdijk.
»Toch waar! Het is al lang geleden. We waren

23
als student voor ons pleizier in Amsterdam. Den morgen van den volgenden dag door Amstels straten gaande,
overlegden we om naar Leiden terug te keeren, want
ons geld was op. Droevig bleven we staan voor de
Nederlandsche bank, maar onze zuchten openden de
poorten niet. Daar kregen we een idee: Als de Nederlandsche bank va!l steen blijft voor onze jammerklachten, zal het hart van vriend Hofdijk worden als was!
»We gingen naar je kamer. Je woonde in die dagen
op het Rusland. We vroegen je te spreken. De juffrouw
maakte allerlei praatjes om ons weg te krijgen, en
wou niet zeggen dat m'nheer vóór acht of negen uur
nog niet bij de hand was. Je hield toen van lang slapen."
Hofdijk plots met overtuiging: »ik slaap nog graag
lang."
• Enfin, we kwamen eindelijk voor je bed en vertelden je onzen nood. Je sprong vervaarlijk wild op en
ging, zonder bedenken, in een vaart naar je brandkast,
die veel had van een versleten portemonnaie en gaf
ons je heele vermogen, een muntbiljet, geen gouden
tientje, op voorwaarde, dat je het over een paar dagen
zou terug hebben, om het boekje van je juffrouw mee
te betalen .. , En nu vraag ik alleen: wie heeft er als
Hofdijk voor vrienden zijn geheele vermogen over? ..
Het geld hebben we je eerlijk teruggegeven - je hebt
het immers gedaan, Van der Kaay 1"
»Waarachtig heeft hij dat gedaan," viel Hofdijk
forsch in.
» ••• Maar die edelmoedige daad hebben wij je nooit

24
kunnen vergelden. Eigenlijk hebben wij je er nooit
genoeg voor bedankt. Daarom voel ik me, na zooveel
jaar, gedrongen het nog eens te doen, want ik vraag
opnieuw: waar is de man, die voor zi}Jl vrienden zijn
heele vermogen weggeeft?"
Terugkomend op de Haarlemsche ontmoeting teeken
ik nog aan, dat HAVERSCHMIDT zelf als student den
bijnaam droeg van Haas om zijne snelvoetigheid en
den pseudoniem van PIET P AALTJENS eerst openlijk tot
den zijne heeft gemaakt, toen hij als lid der redactie
van den almanak voor 1856 eene bloemlezing gaf uit
diens gefingeerde dichterlijke nalatenschap.
Het had echter vrij wat voeten in de aarde eer hij
zich liet overhalen om iets af te staan voor het studenten-jaarboekje. » Zijne verzen waren daarvoor niet
goed genoeg." Eindelijk deed Van der Kaay het voorstel dat, indien de redactie van hem zelf een uItraakeiige ballade »Orlanda en Bianca" voor den almanak
van 1855 aannam, HA VERSCIIMIDT dan zijn voorbeeld
volgen zou. Het literarisch draakje, door Van der Kaay
vervaardigd, werd geplaatst en HA VERSCHMIDT hield
woord. Hij zond zijne bovengenoemde bloemlezing met
voorbericht van Piet Paaltjens in. Zij bevatte» De bleeke
jongeling", een viertal , Immortellen", » Liefdewraak"
en »Aan den Kamper poëet F. T. C. Steinmetz". In
den almanak van 1 8 5 7 ' Des zangers min", en een
zestal teekeningetjes als illustraties bij Nederlandsche
dichters; eindelijk in die van '59 ' De drie Studentjes".
Aan Dr. Joh. van Vloten, dien HAVERSCHMIDT Voor
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't eerst te Deventer ontmoette 1 ter gelegenheid van
de huwelijksinzegening van zijn neef Adolf van Slooten
met mejuffrouw Gertje Woutera Verwijs, 24 Juli 1862,
(zuster van Eelco V.), heeft hij te danken gehad dat
de gedichtjes van Piet Paaltjens buiten de studentenwereld bekend geworden zijn, toen de dichter, zooals
hij zelf schrijft, »zich zoo wat te Foudgum (HAVERSCHMIDTS eerste predikantsplaats in Friesland) begraven
had". De Deventer hoogleeraar namelijk,» verrukt door
al de fijnheid van geest en gezondheid van gevoel, al
't verrassend vernuft en den keurigen smaak, die in
genoemde gedichten tintelden en doorstraalden", besloot het tweede deel van zijn »Nederlandsch dicht en
ondicht der negentiende eeuw", 2. met »Piet Paaltjens"
(I 862); in den 2den druk van '68 koos v. VI. tot opschrift »François Haverschmidt" en nam in zijne bloemlezing alle gedichten uit de Studenten-almanakken
over, met uitzondering van Nr. XVIII der) Immortellen"
en »Aan Steinmetz", en in de tweede uitgave, met
uitzondering van »Liefdewraak" ('68). Het jaar te voren
('67) waren dezelfde gedichten met vele andere in het
licht verschenen onder den titel »Snikken en Grimlachjes", Academische poëzie en Levensschets van Piet
1 In 1861 had HAvERscHMIDT met hem en zijn jongsten broer
Teddo Jan uit Leeuwarden eene reis gemaakt naar België en langs
den Rijn. Deze reis werd later op schrift gebracht. (Eigendom van den
heer Ad. van Sloot en, te Heerenveen, die mij het M. S. welwillend
ter lezing afstond.)
2 A. ter Gunne, Deventer.
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Paaltjens. Met . portret. (Schiedam, H. A. M. Roelants.)
Bijzondere vermelding eischt het uitvoerig dicht »Jan
van Zutphen's afscheidsmaal", een middeleeuwsche ballade (1257), waarin Piet Paaltjens zijn intimus G. J.B.
Henny, uit Zutphen, na zijn promotie te Leiden en vóór
zijn vertrek als advocaat naar Oost-Indiën, bezingt als
ridder, die met het roode kruis op den schouder naar
het» land van Overmeire" gaat. Al de aanwezige gasten komen onder een pseudoniem in de ballade voor.
Jammer dat HAVERSCHMIDT zelf er niet de eigennameI].
ter toelichting heeft bijgevoegd, omdat de waarde van
het gedicht voor den lezer er door zou verhoogd zijn.
Daar er van hen nog leven, acht ik wenschelijk de
bewaard gebleven eigenhandige aanteekeningen van den
dichter hier op te nemen.
Het feest vond plaats te Zomerlust bij Leiden. Henny
heette Jan van Zutphen, naar zijne geboorteplaats;
Jacobus van Meerenbergen was C. W. C. Jacobus, Med.
Doctor, 3de geneesheer op Meer-en-berg (eerste paranymf' van Henny); Janus van Steenbeek was Adr. van
Wessem, uit Tiel; de zwarte slotvoogd van Bommel
- L. J. H. Philips, Jur. Cand. uit Zaltbommel (overleden in Tiel 1902); Cocquin van Gorcum - A. G.
Kok, TheoI. Litt. Cand. van Gorinchem (rustend rector
van het gymnasium te Zutphen) j de astroloog Martinus Hoek, PhiI. Doet., observator aan de sterrenwacht te Leiden, bijgenaamd Vader, 2 de paranymf van
Henny, later hoogleeraar te Utrecht (t 1873); Karel
de Kaper - Charles W. Thalman Biccard, Med. Cand.
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van de Kaap de Goede Hoop; Peter den Langen P. A. Matthes, Jur. Cand., lang van stuk, (overleden als
Indisch ambtenaar); de edele van Mackum - Petrus
Hoekema Kingma, Med. Doet. te Leiden, geb. te Makkum, een goed tenor (t 1868); Jan van den Bossche Jan Bosscha, Phi!. Doet., (later Hoog!. Secretaris der
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem); Dorus de Mooije - Theodorus F. van Krieken,
Jur. Stud., een mooie jongen, vervulde bij optochten de
damesrollen, (overleden als Indisch ambtenaar); Zutphens
grijze lijfarts H. M. Adriaans, Med. Doet. te Amsterdam,
bijgenaamd Senex, (overleden te Weert in 1871); zijn
broeder Jan Adriaans, Jur. Doet., lid van den Raad van
Justitie te Soerabaija (t 1868); Janje van de Rotte Jan L. H. Bouman uit Rotterdam (rustend Hervormd
predikant, te Nijmegen); Eligius Eelco Verwijs,
Litt. Doet., schreef onder den naam: ) Eligius van het
Oversticht" (overleden 1880); Melchior - M. van den
Heuvel, Jur. Cand., (overleden als Indisch ambtenaar) en
De minstreel, die vier jaar geleden,
Zoo spoorloos van 't huis is verdwenen -

dat is Piet Paaltjens zelf. Het feestmaal werd gevierd
9 October 18 57.
In den 2 den druk van »Snikken en Grimlachjes"
(1871), vermeerderd met een brief van F. H. aan den
uitgever, verbeterde HA VERSCHMIDT terecht op den
titel:t Academische poëzie" in , Poëzie uit den Studen-
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tentijd" . In beide uitgaven werd Nr. XVIII der »Immortellen" :
»De maan schijnt door mijn ruiten,
En blikt mij treurig aan.
Zij ziet, hoe 't oog mij glinstert,
Mij glinstert van een traan.
-

Wat weent gij, droeve zanger?
Wat wil die zilte traan? Hij heeft mijn vriend verraden,
En 'k had hem niets misdaan."

vervangen door:
De maan glijdt langs de ruiten
En blikt mij vragend aan:
J Wat moet dat, bleeke zanger, In uw ooghoek glinstert een traan ?',
J

Zoo gij de maan niet zelf waart,
'k Zou zeggen: loop naar de maan. Wat mij het oog doet glinsteren,
Dat gaat geen schepsel aan."

In de vierde uitgave van 1878 met portret in staal
deelde HAVERSCHMIDT mee: »Bij de eerste uitgave
liet ik het voorkomen alsof ik zelf de verzen van Piet
Paaltjens niet zoo heel mooi vond; maar nu ieder er
anders over toont te denken, durf ik er ook wel voor
uitkomen, dat ik er mee dweep." Voorts herinnert hij
dat er een Fransche vertolking van de hand des heeren
F. L. A. de Jagher verschenen is: :. Sanglots et Sou-
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rires" 1, en eene Latijnsche overzetting van een paar
»Immortellen", door Adrianus Arena ICtus (Mr. A. van
Wessem, die als student den bijnaam droeg van Sand.) ~
De eerste der twee »Immortellen" - LXXXII - is
juist die, welke alleen in den Studenten-almanak van
I 856 eene plaats mocht vinden.
Schiedam, H. A. M. Roelants.
Onlangs is in »Wilhe\m Busch an Maria Anderson Siebzig Briefe"
(C. J. E. Volckmann Nachfolger (E. Wette), Rostock i. M.) de Hoogduitsche vertaling van een paar »ImmorteIl~n" door den bekenden
Duitschen humorist openbaar gemaakt (Nieuwe Rott. Ct. 16 Mei 1908):
1
2

»Wem nichts an mir gelegen,
Wer mich sa recht meschant
Und kurz und grob behandelt,
Dem reich ich die Bruderhand.
Doch wer mein Freund sich nennt,
\Ver Gutes von mir spricht
Und mich mit Dank verpflichtet,
Dem spuck ich in 's Gesicht."

»Zur Magd sprach Morgens der Milchrnann:
»Die Schwelle ist wieder sa nass!"
Dass Nachts darauf geweinet,
Ach Gatt, wer wusste das?! Dass er und die Magd es nicht wussten,
Nu ja! Das ertrüge sich Doch sie - dass sie nichts vermuthet
Ist wirklich recht hart für mich."
Maria Anderson herinnerde zich niet, wie de oorspronkelijke dichter
was. De naam HAVERSCHMIDT is helaas verminkt tot »Haver Ichirteds"
(noot 24).
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De vijfde druk (1881) werd verrijkt met een >Aanhangsel" : Reunz"e (overgenomen uit het feestnummer
der Vox Studz'osorum voor 1880) en eene Latijnsche
overzetting van LX der »Immortellen". Met nadruk
wijs ik op deze laatste, omdat eene vergelijking met
de Fransche de uitnemendheid van gene boven deze
zoo duidelijk doet uitkomen.
Toen Knaap mij de laatste maal knipte,
Was hij aangedaan onder zijn werk.
»Wat wordt u al grijs!" sprak hij somber,
,Ik vrees, U studeert te sterk."
Keurig luidt de vertolking:
Mirax cum mî nuper curtaret
Capillos, commotus cur~
, Canescis iam", inquit, ,ne nimis
In studiis evigila!" 1
Hoe arm daartegenover:
Mons Knaap, mon coiffeur ordinaire,
L'autre jour me dit fort surpris :
, Je vois, Monsieur, sans vous déplaire
Sur votre chef maint cheveu gris."
Bij de zesde uitgave berichtte de Schrijver dat zij
1 In het weekblad »De Prins" - Januari 1908 wordt des heeren
Van Wessems vertaling der gedichten van Piet Paaltjens overeenkomstig
het oordeel van den Leidschen hoogleeraar Dr. Jan ten Brink »kluchtig"
genoemd.
Die het weet, moet het maar zeggen.
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verrijkt werd zoowel met de Latijnsche vertaling van
een tweetal »Immortellen" en van het gedicht »De
Zelfmoordenaar" als met »Een paar slotsnikken" aan
Adrianus Arena Ictus (1888). Bij den zevenden en den
achtsten druk moet de lezer zelf maar raden, dat beide
nog werden vermeerderd met het gedicht» Donkersklot"
No. 12 uit het feestnummer van »Minerva", 1 Maart
1 889, en de Latijnsche overzetting van nog een viertal
der »Immortellen",
Hiermede zou ik van Piet Paaltjens kunnen afstappen,
ware het niet dat HAVERSCIIMIDT er zelf de aanleiding
toe heeft gegeven om te onderzoeken wa1Z1zeer de gedichten van zijn dubbelganger vervaardigd zijn. Het
oorspronkelijk handschrift, dat bewaard gebleven is,
wordt ingeleid met dit achtregelig rijm:
• Zietdaar alles bij mekfter
Wat in den tijd van drie à vier jaar,
De droeve zanger heeft gezongen.
Bewaart het trouwen bepeinst het goed,
Want in lang is er niet zulk zuiver bloed,
Uit een brekend dichterhart gesprongen.
Bepeinst het goed en vergeet het niet Want verstomd is van nu af Piet Paalt jens' lied,"

Daaraan zijn de jaartallen 1850-1853 toegevoegd.
Op één na zijn alle gedichten voorzien van een datum.
Zoo zouden D ebI eek e jon gel i n g en Des
Za n g ers min reeds in 1851 vervaardigd zijn; máár
zelf schrijft HAVERSCIIMIDT »uit den studententijd van
P. P." en eerst in 1852 werd hij student. Hoe kon de
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dichter die in '5 I nog te Leeuwarden woonde, spreken
van de hem gansch onbekende Hoogewoerd te Leiden,
waar hij eerst in '52 zijne woning betrok!
~ De drie Studentjes" zou hij op zijn verjaardag, 14
Februari 1853, hebben geschreven! Ternauwernood
had hij toen zijne intimi Van der Kaaij en van Wessem
leeren kennen. Zijn droeve blik op het studentenleven
tegenover de koude, hartelooze maatschappij is eenvoudig
onverklaarbaar bij het begin van des dichters loopbaan
in de Sleutelstad, zoovee! te beter aan het einde ervan,
toen hij in Leeuwarden teruggekeerd genoemd gedicht
als afscheidsbijdrage inzond voor den almanak van 1859.
Zelf schreef hij aan een vriend, dat ) daarin al de her·
inneringen die in zijn hart leefden als afgemaald waren,
al de smart die hem verslond, als uitgestort was, máár
waarin tegelijk al de radelooze wanhoop, al de verachtende bitterheid, al de snijdende spot, kortom al
het geniale van dat zeldzaam talent van Piet Paaltjens
begraven lag!" Toch niet na een studententijd van nog
geen - zes maanden!
Ongeveer dertig jaar later 1885 heeft hij zich nog
eens over die »wereldsmart, gepaard aan het ziekelijk
verlangen naar den dood" in 't openbaar uitgesproken.
En wij mogen hem dankbaar zijn dat hij het deed,
omdat het ons vergunt een dieperen blik te slaan in
zijn eigen doorleefden strijd.
»Wij treffen dit zonderling verschijnsel aan, soms
zichtbaar in het doen en laten van een gansch geslacht,
zich uitend in zijn letteren en in zijn kunst, en ook op
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het bijzonder en huiselijk leven zijn donkeren stempel
drukkend, als een besmettelijke ziekte links en rechts
om zich heengrijpend, toch straks ook, na te hebben
uitgewoed, nog hier en daar haar verstrooide sporen
achterlatend; een kwaal, die, bij voorkeur onder de jongeren haar slachtoffers kiest, den tijd van overgang uit
een argeloos speelsche kindsheid tot de jaren van arbeid
en opgenomen in dagelijksche zorgen en nooden. Op
den drempel van het werkelijke leven overvalt zij ons
licht, deze wonderlijke smart. Is het opzien tegen den
onbekenden weg vóór ons? Is het een voorgevoel, dat
de wereld niet in staat zal zijn, de droombeelden te
verwezenlijken, die onzen nog onrijpen geest vervullen,
de luchtkasteelen, die een dweepzieke verbeelding ons
voortoovert? Ik weet het niet, maar een feit is, dat wij
op dat keerpunt weenen kunnen om een ongekend
geluk, dat voor ons verloren schijnt, om een leed, waarvoor
wij vruchteloos een naam zoeken. En in die dagen
verlangen wij soms naar den dood. Dan schijnt hij
ons geen dreigende gestalte, geen verwoester van ons
heil, maar een vriend, die ons belooft wat geen wereld
ons te schenken vermag. Met wellust luisteren wij naar
droeve kerkhofklanken ; de dichters, die ze ons voorzingen,
zijn onze lievelingen; de liederen, die ze ons vertolken,
sleep en ons mede. Och, maar al te gewillig ge~en sommigen zich over aan een weemoed, die ondanks de
tranen die hij ontlokt, een bedwelmende zoetheid bezit .
. . . Kinderachtig spel zegt ge? Voegt er bij: gevaarlijk
omgaan met een vuur, dat al te licht hem, die het
3
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voedt, verteert. Niet straffeloos schept men behagen in
het neerslachtige, gelijk de oogen, die liefst in het
donker verkeeren, zich ontwennen aan het licht. Men
wordt ongeschikt voor natuurlijke, eenvoudige vroolijkheid. Ons werk staat ons tegen. Liever zit men neder
in aandoenlijk en ook wel zoo gemakkelijk gemijmer.
De menschen hinderen en vervelen ons. Hoe alledaagsch
schijnen ze ons toe met hun bemoeiingen, die ons storen
in onze zelfzuchtige droomerijen. Genoeg! Een zegen
maar, dat de tijd niet zelden als van zelf aan al die ziekelijkheid een einde maakt. Wij moeten vooruit en al doende
krijgt men het eens nietig gekeurde leven lief. Uit vele
bleeke jongelingen en heimweekranke maagden zijn
kloeke mannen gegroeid en blijde moeders of vrouwen,
wier gelukkige glimlach een breeden lichtstroom om
haar henen spreidt. Doch er zijn er ook jong vergaan
of vroeg afgeleefd; er zijn er, die ongeneeslijke tobberds
en klagers werden, zich zelf en een ander tot last, omdat
in plaats van met liefde het leven te omhelzen, zij zich het
hartebloed lieten uitdrinken door den vampyr des doods.
Hij, de worgengel, verstaat geen scherts. Wie hem spelend
de hand reikt, dien laat hij niet meer los, dien sleept hij
mede tegen wil en dank, om, kan het zijn, in het eind
hem neer te stooten in een eigenwillig gedolven graf."
Met zulke herinneringen wordt het ons volkomen
duidelijk, hoe HAVERSCHMIDT er toe kwam door en z'n
Piet Paaltjens al het onware en ongezonde, al het weekelijke en ziekelijke, dat er in de zoogenaamde » wereldsmart" school, aan de kaak te stellen.
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Het merkwaardigste dezer bladzijden is dat er in
het handschrift zoovele doorhalingen voorkomen, die
alle één en hetzelfde punt gelden, namelijk het verwijderen van den eerstm persoon en den verleden tijd.
Oorspronkelijk schreef HA VERSCHMIDT: »AI te gewillig
gazlen wij ons over aan een weemoed, die enz." Dit
werd later "geven sommigen zich over".
Terugkomend op de gedichten van Piet Paalt jens
moet ik hier melding maken van het minder bekend
gebleven berijmd programma van den optocht door de
deelnemers aan het groot Cambrinusfeest (4 Juni 18 56) 1;
voorop twee bidders (een van hen is H. in het pak van
zijn hospes) in een kar, getrokken door een hit:
»Bij afwisseling roeren zij hart en ooren
Door hun spel op de Turksche trom en den waldhoorn."
Daarop volgen Cambrinus en zijn lijfwacht te paard.
> Hierachter ziet het publiek, zoowel mannen als vrouwen,
De moeder van de jongelui, Minerva, opblauwen,
Omstoeid door een vijftal ongerepte vrouwspersonen,
Die de vijf verschillende faculteiten vertoonen.
Zij munten uit door schoon- en lieftalligheid,
En worden door een eerewacht te paard begeleid."

Haar wordt toegezongen Schillers lied • Ehret die
Frauen" in deze vertolking:
, Eere der vrouwen, zij vlechten en weven
Rozen in 't moeilijk studentenleven.
Als 't heelal ons te nauw wordt,
De toekomst te grauw wordt,
f

In den Studenten-almanak van 1857.
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De toestand van zaken te flauw en te schouw wordt,
Als wij twijfelen aan liefde en aan trouwen aan deugd,
Voert de vrouw ons terug in den arm van de vreugd."
~ En ten slotte volgt een groep, puur en alleen tot eer,
Van den onsterflijken en oorspronkelijken minstreel
(SERIACUS SPEER,

Die, door op zijn harp het somber wolkgespan te bezingen,
Bilderdijk en Tollens van den Nederlandsehen zangberg
(wist te dringen."

De pseudoniem Speer behoeft eenige toelichting in
verband met het in 1857 genomen besluit van den
gemeenteraad der Sleutelstad om de studenten een soort
hoofdelijken omslag te laten betalen. Op het belastingpapier stond ook de vraag ter beantwoording , hoeveel
kinderen de belastingschuldige had 1" (Men zie de korte
geschiedenis der Leidsche hoogeschool in den almanak
van genoemd jaar). Gelukkig werd het raadsbesluit later
ingetrokken. Intusschen had een der Leidsche burgerzonen - zijn eigenlijke naam was de Regt, - zich
geroepen gevoeld om in een gedicht partij te trekken
voor de spes patriae tegen de vroede vaderen. Toen nu
bij gelegenheid van de daarop volgende emancipatie van
de Sociëteit Minerva - 8 Febr. - de anonieme dichter
Speer in alle vertrouwelijkheid zich bekend maakte, ging
het heugelijk nieuws »hij is gevonden, hij is gevonden,"
als een vuurtje door de zaal en werd de Parnassustelg
tot groot vermaak van alle feestvierenden er in rondgedragen. En Piet Paaltjens zong hem ter eere in
bovengenoemd gedicht van het Cambrinus-feest:
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»De millioenen hemelbollen staren duiz'lend
Met ingehouden adem naar zijn vaart,
Der zonne glans verschiet, en de afgrond
Vergeet zichzelf, waar hij zijn blik ontwaart.
De Donder smelt met 't lied der Nachtegalen
Inéén tot Englenharpen-melodie
Bij 's dichters naadring, en de grondstof
Van 't Al lost op in grondstofpoëzie."

In later jaren is Piet Paaltjens nog wel eens ter gelegenheid van reüniefeesten met een gedicht voor den
dag gekomen, dat zijne plaats vond in een der Studentenbladen ik kom in mijn vijfde hoofdstuk daarop
terug - maar ook buiten de wereld der spes patrz'ae
greep hij een enkele maal naar de lier. Zoo bijv. toen
hij als predikant zijn photographische beeltenis had
laten maken, werd door hem een exemplaar aan een
zijner trouwste vriendinnen ten geschenke gezonden met
deze regelen:
) Dat heertje met zijn witte das
Was eertijds een minnezanger;
Doch sinds het die witte das aanheeft,
Minnedicht hij niet langer.
Nu preekt het en doet huisbezoek,
En voor de variatie,
Houdt het 's winters, driemaal in de week,
Lidmatencatechisatie.
Ik bezweer u, mijn allerliefste vriendin!
Den draak hier niet mee te steken;
Er zit wezenlijk zoo iets aandoenlijks in,
Dat een hart er wel van mocht breken."
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Toen hij in den zomer van '70 met zijn gezin in
Gelders heerlijke dennebosschen te Beekhuizen vertoefde,
werd een der gasten in hetzelfde hotel, een vriendelijke,
oude dame, al spoedig in hun kring opgenomen. Op
zekeren morgen nu werden zij op een hunner gemeenschappelijke wandelingen door de sombere tonen getroffen, welke een rondreizend muzikant, gebogen onder
den last zijner jaren, om een karig stuk brood aan zijn
instrument ontlokte. HAVERSCHMIDT hoorde in die tonen
al den droevigen nagalm van een gebroken hart, en
op eens ging hem een licht op bij de gedachte of
mogelijk in een lang verleden deze arm geworden
trouwe Germaan een stille liefde was geweest van de
vriendin in hun midden, het ongehuwd gebleven oudje I
En den avond van dien dag droeg Piet Paaltjens aan
de gezellige theetafel zijn liedeken voor:
»Wij zaten te keuvelen,
Daar klonk van de heuvelen,
Een weemoedige triller Het was Ludwig Hiller:
De begaafde kunstenaar,
De wreedgeschokte,
Die aan zijn klarinet
Dien triller ontlokte.
Nooit sprak er ergens,
Zoo ver mij bekend,
Dieper weemoed
Uit een blaasinstrument.
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Het was waarlijk
Om zich te verbazen,
Zoo naar stond die
Man daar te blazen!
Maar neen, verbazen
Dat deden we ons niet;
Want 111e kenden
De reden va1't zijn verdriet.
Eélt onzer althans,

Die er alles van wist,
Van het vreeseJijk geheim
Van den c1arinettistl"

Als Piet Paaltjens heeft HAVERSCHMIDT de meeste
sympathie onder de leden van het Leidsche studentencorps gevonden. Hij was de opgewekte en levenslustige,
de dartele en jolige van natuur; de gezellige prater
met zijn prettige luim, met zijn in- en uitvallen soms
door het koddigste, het dwaasste en dolzinnigste heen;
maar onder al zij n vroolijkheid school niet zelden weemoed
en ernst.
HA VERSCHMIDT had daarbij een peinzende natuur en
kende hare licht- en schaduwzijden. Hij wist er zoo alles
van, wat het zeggen wilde eens stil te zitten en aan
het nadenken te gaan, liefst alleen, terwijl niemand den
loop zijner overdenkingen vermocht te storen of af te
breken. Op een avond, bij den haard, of wel op een
eenzame wandeling, buiten ..• » Wáár we dan al niet
met onze gedachten belanden kunnen!" - sprak hij
eens -.:. »Soms verdringen ze zich schier, de herinne-
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ringen, de voorstellingen, de overwegingen, de voornemens. 't Zou ons moeite kosten, indien wij er een
poging toe deden, om ze allen geregeld te ordenen,
om er een samenhangend geheel van te maken. Maar
wat loopen ze toch uitéén, de beelden die voorbij onzen
geest gaan. Sommigen zijn zoo schoon en zoo weldadig.
Wij zouden ze wel willen vasthouden. Doch eer wij het
weten, hebben anderen al hun plaats ingenomen, en
daaronder die wij geneigd zijn zoo spoedig mogelijk
te verdrijven. Sombere gedachten. Niet meer treurig,
weemoedig. Och neen, weemoedige voorstellingen wekken
onzen afkeer niet. Integendeel. Als een zachte muziek
kunnen zij zijn, die ons tranen ontlokt en die wij liefhebben. Misschien is het niet goed, er lang, er bij
voorkeur naar te luisteren. Licht dat zij ons te week
maakte, ons verslapte. Doch de andere, de sombere,
die doen ons zelven kwaad. Zij verbitteren of jagen
angst aan, zij ontmoedigen. Of indien zij ons verootmoedigen, ons klein maken, dan mogen ze toch slechts
in zóóver heilzaam heeten, als zij ons nopen naar troost
en naar hulp uit te zien. Want in onze zwakheid, onze
onmacht te berusten en te verzinken, neen, dat zou
niet goed zijn. Wij moeten ons oprichten, wij dienen
sterk te zijn, wij hebben ons toe te rusten tot
strijd."
Voor zijne vrienden was hij trouw als goud j voor
vreemden de eerlijke en rondborstige Fries, met zijn
fier en onafhankelijk gemoed. Zijn smettelooze wandel
waarborgde hem de algemeene achting der spes patrzae.
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Nog in het laatste jaar dat hij student was, werd hij
tot Praeses van het Collegium gekozen (1857/8), waarin
hij het jaar te voren als quaestor zitting had gekregen.
Nog was door hem met een dertiental Friesche kameraden het omstreeks J 833 opgericht en later uitgestorven
gezelschap» Frisia" in 1852 tot nieuw leven gebracht.
In '56 werd hij tot eersten potentaat benoemd. Den
19den October 1877 vierde men het 25 jarig bestaan.
Wat de beminnelijkheid van HAVERSCHMIDTS persoon
als student zoo zeer verhoogt is, dat hij óók buiten
de Sleutelstad, met de vacantie thuis zijnde of bij de
familie logeerende, dezelfde dartele, jolige en gezellige
kerel bleef. Zoo schreef mij de heer Cannegieter te
Tzum, wiens moeder de zuster van HAVERSCHMIDTS
moeder was, dat toen Frans in de Kerstferiën te Hallum
bij diens ouders doorbracht, hij op een huiselijk feest
alléén een formeel concert had gegeven, door het meesterlijk nabootsen van allerlei muziekinstrumenten, zoowel
viool als schuiftrompet en pauke, om woest en wild
met den roffel te eindigen. Zijn neef was door hem gedresseerd om als figurant de stomme bewegingen van
strijk- en trommelstok zichtbaar voor te stellen totdat
hij van het schaterlachen er bij neerviel. Een anderen
dag, toen de oude heer Cannegieter met de koorts te
bed lag, deed HAVERSCHMIDT aan den zoon, de dochters en hun moeder zulke onzinnige verhalen, dat allen
het uitkraaiden van plezier. »Op mijn vader - schreef
de zoon - werkte die pret zoo aanstekelijk, dat hij de
koorts vergat en de ziekekamer verlatend zich bij het
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uitgelaten gezelschap voegde, om mede te genieten van
al de grappen van den Leidschen studiosus.
Tot het Leidsche volk kon hij meermalen eene inprovisatie richten, maar werd er wel eens zelf de dupe
van. Zoo geviel het op een 3den October, ter gelegenheid van het ontzetfeest, dat HAVERSCHMIDT met zijne
vrienden den gedenkwaardigen dag tot den volgenden
morgen op Minerva herdacht had, en op den inval
kwam om van de trappen der Sociëteit eene toespraak
te houden tot eene menigte toegestroomde Leidenaars,
die naar hun werk gingen. Hij bracht hen in verrukking door de Leidsche burgers van 1575 om hunne
kloeke daden hemelhoog te verheffen. Daarop geheel
van toon veranderend vervolgde hij: »Zóó waren uwe
vaderen der zestiende eeuw, maar als ik nu neerzie op
de burgerij van den tegenwoordigen tijd, dan ... (nu
kwam er niet veel lieflijks totdat hij eindigde met de
woorden) dàn zeg ik dat er onder loopen, die niet
waard zijn om te staan in de schaduw van een dooden
hond."
Verbolgen balden sommige hoorders de vuisten en
HA VERSCH~UDT moest zoo gauw mogelijk een goed
heenkomen zoeken.
Mijne herinnering aan HAVERSCHMIDTS illustraties
in den Studenten-almanak voor 1857 wees reeds in 't
voorbijgaan op zijne vaardigheid met de teekenstift.
Deze zat hem in het bloed. Caricaturen vielen 't meest
in zijn smaak: eene gebeurtenis op de school, die zijn
neefje Singels hem vertelde, vechtende jongens, hollende
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paarden, tooneelvoorstellinkjes van de jeugd. In zijne
portretten was vaak groote gelijkenis. Eigenaardig begon
hij altijd met neus en mond, zoodat de hem omringende jeugd nieuwsgierig keek naar hetgeen er voor
den dag zou komen.
In mijn tweede geschrift over Nicolaas Beets - • Herinneringen in woord en beeld" 1, nam ik een paar repro·
ducties van HAVERSCIIMIDTS teekeningen uit den
Studenten·almanak voor 1857 over, onder den titel:
)) Illustraties bij dichters".
HAVERSCHMlDT had bij de regels uit Mazeppa van
Beets:
,Zijn vrouwtje scheen het anders toe,
Die dertig jaren met hem scheelde."

een echtpaar geteekend, zittend op de canapé, terwijl
hij man en gade allerijselijkst laat loellzeJl!

Ten anderen eene herinnering uit Kuser, waar Beets
1

Nieuwe uitgave. Utrecht, H. Honig.
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zijn held schildert, met het vallen van den avond in
't donker loofpriëel, het oog gericht op het Haagsche
bosch, waar des morgens een onweersbui aarde en lucht
had verfrischt:
JMij dunkt" - lezen wij regel II2 • Hij slaat de regendropplen gi,
Die aan den tak, waarop hij de oogen richt,
Gezevenkleurd door 't op hen brekend licht,
Nog hangen, en wier zacht en helder nat,
Een oogenblik vertoeft op ieder blad,
Totdat de drop, steeds meer en meer bezwaard,
Moet vallen, en ter neder spat op de aard.
De beuzelaar! •.. Stil! Schort uw oordeel op:
Zijn ziel houdt zich niet bezig met dien drop."
Bedenkt men nu, dat Beets eerst bestemd was om
I.XBHro:JA
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apotheker te worden en werkelijk nog een tijd in de
apotheek van zijn vader heeft gestaan, dan wordt de
illustratie van HAVERSCHMIDT dubbel aardig, waar Beets
in de apotheek gezeten - op de toonbank staat een
blikken trommel met drop - de harp tokkelt en den
blik hemelwaarts richt, terwijl het onderschrift luidt:
• Zijn ziel houdt zich niet bezig met dien drop."
Voorts wijs ik op de teekening eener trouwe gade,
op de knieën liggend voor de ontbloote voeten van
haar man, die uit het bed stapt, terwijl zij met aandacht luistert naar den vooruitstekenden linkervoet en
zegt:
~ Mij dunkt, daar klonk iets in die toonen."
Beets. Jose.

Vervolgens een vader die met zijn stamhoudertje
een hoedenwinkel binnentreedt en gaarne diens pet
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door een deftiger hoofddeksel vervangen ziet, met de
woorden:
,Ik
>Ik bid u, wil mijn zoon behoeden."
behoeden."
Loosjes. De meineed.
(Loosjes heeft nooit dat gedicht geschreven
geschreven!JI)

In de derde plaats: een minnaar met de koffiemolen
voor zich, gereed om het portret zijner uitverkorene,
op papier gedrukt, in pulver te doen verkeeren en
daaronder de versregel van Schimmel:
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Teekening van Haverschmiclt voor zijne kinderen.

Gradus ad Parnassurn door Jhr. Mr. Victor de Stuers.
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: Nu moet ik haar beeltnis malen."
Zijne aardigste teekening was wel zijn eigen portret
in het karakter van den ouderwetschen catechiseermeester met groote, groene parapluie en hoogen hoed
- voor mij in de Heldersche pastorie vervaardigd met dit rijmpje als onderschrift (HAVERSCHMIDT sleepte
wat met het rechterbeen):
• Daar gaat ie heen
Met zijn eene lange been,
Zijn rok is wat klein
Maar zijn hart is rein."
Nog bleef van hem bewaard een op het college met de
pen geteekend portret van den hoogleeraar J. M. Schrant
(t 18 56), eigendom van Mr. A. van \Vessem te Tiel.
Zondags avonds als hij niet preeken moest, maakte
hij altijd voor zijne beide kinderen in een folioboek
allerlei schetsjes met pen of potlood, ter illustratie
van een of ander verhaal uit den Bijbel of van hem
zclven. Bewaard bleef zijn woord: »Als ik weer op de
wereld kom, zou ik schilder willen worden."
Indien iemand, dan wist hij als student de muurteekeningen van Jhr. 1\:1r. Victor de Stuers langs de steenen
wenteltrap in het academiegebouw op het Rapenburg te
Leiden te waardeeren. Een aardige beschrijving van dezen
gradus ad Parnassum gaf hij in het weekblad »Eigen
Haard" van 1 886, met een woord van hulde aan ,het
grappige der voorstelling, en de kranige uitvoering en
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aan de studie en den levens
levensernst,
ernst, waarvan zij getuigen,
met één woord van het echt studentikooze".
1I
7> Allereerst zien wij voor ons den jongen mensch,

l1JJ:

~
_.-------(J

I
De hoogleeraar Schrant.

-N

gepakt en gezakt om de ouderlijke woning te verlaten
en zich naar Leiden te begeven. Met zijn handkoffer
en parapluie, in zijn jas en schoenen, die wel op den groei
gemaakt schijnen, geeft hij dermate den indruk van groen
te zijn, grasgroen, dat zelfs zijn eigen vader door den
angst bekropen wordt voor al de ), donderjolen", die er
noodig zullen zijn om zoonlief behoorlijk tot student te
vormen. Blijkbaar ontroerd heft de beste man zijn armen
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orI1hoog en, terwijl moeder het uitsnikt, slaakt hij de
zegenbede, die meteen bewijst hoe de pipa van woordspelingen houdt: ~ Heere, breng hem niet in lijden I"
De inauguratie is achter den rug en wij ontmoeten
den jongen student op den tweesprong, dien Herkules
en na hem iedereen betreden moest, wien de levenslust gloeiend door de aderen tintelde. Wat zal hij doen?
Pallas Athene legt de hand op zijn schouder en wenkt
hem haar te volgen, opwaarts, waar schoone gestalten
zich aan zijn oog vertoonen: Labo,- et Industrz"a, Arbeid
en Vlijt, en in haar midden de schoonste van allen
Veritas, de eeuwige Waarheid. Maar ook op's knapen
anderen schouder rusten zachte vingers, en, terwijl de
geurige druif uit vollen beker hem tegenlacht, zijn
blanke armen gereed hem te omhelzen, lokt driest onthulde schoot hem tot verboden lust.
Wat zal hij doen? Ziet hij het monster niet, den
grimmigen beer, die achter de bekoorlijke verleidster
wegschuilt, gereed hem te verslinden, waar hij zich
aan haar overgeeft? 0 1 laat ons hopen dat geen naberouw te laat des jongelings keuze volgen zal!
Geheel ontkomen aan het vleiend sirenenlied mag
het vroolijk studentje niet zijn, als de ouwenheer met
de mima en het zusje na een jaar of wat het tooneel
bezoeken, waarop zoonlief met zijn vrienden het jonge
leven genoten: dan kome er hun ook een hongerig beertje
te gemoet draven, maar het is geen groot verscheurend beest; en de deftige pedel, die goedkeurend met
zijne fasces of academische rinkelbel ra.mmelt, terwijl
4
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een paranymf, onder een eveneens vetpletterden hoed.
geen raad schijnt te weten met al de boeken, die hij
den jongen doctor moet nasjouwen, de jubelende makkers, maar inzonderheid de pas gepromoveerde, die op
den oorsprong van zijn leven losstormt, als een sneltrein op een overvollen goederenwagen - alles stemt
de familie tot nooit gekende blijdschap, en papa, het
laatst Latijn bijeen verzamelend, dat hem nog overgebleven is uit den tijd, toen ook hij Virgilius vertaalde,
barst uit in een tu Marcellus eris, hetwelk, vrij overgezet, zooveel beduidt, als dat hij van zijn jongen een
hooge verwachting koestert.
Dat alles aanschouwen wij in het derde bedrijf, en
nu het vierde en laatste stelt ons voor, hoe gegrond
de hoop van den gelukkigen vader is geweest. Men
ziet den jeugdigen advocaat, met een paar solide bakkebaarden, pro Deo de onschuld bepleiten van een verstokten boef. Klemmend is zijne bewijsvoering en de
heele rechtbank is suf onder zooveel welsprekendheid.
De top van den Parnassus werd bereikt. Wij staan ten
minste boven aan de trap, die in de toekomst nog
vele geslachten van studenten mogen beklimmen, sieraden van de Leidsche hoogeschool en daarna eene
eer en een zegen voor het Vaderland."
Meesterlijk was naar het oordeel van Jhr. Mr. Victor
de Stuers zelven deze teekening met de pen. Helaas
had in der tijd, naar hij mij mededeelde, een booze
hand den gefingeerden tekst uit de Heilige Schrift onder
des vaders zegenbede »Psalm XI" uitgekrabd.
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Aangaande HAVERSCHMIDTS theologische studie zij
vermeld dat hij onder Scholten en Kuenen zijn candidaatsexamen aflegde summa cum laude. Wat zijne verhouding tot de leden der faculteit betreft, teekende hij
zelf aan: » Van hen heb ik vooral Scholten liefgekregen
en haast nog meer nadat, dan toen ik student was. Of
gevoel ik meer voor Kuenen? Soms weet ik het zelf
niet. De eerste had mij zeker meer onder zijn macht.
Den ander kon ik misschien zoo goed niet volgen. Dat
ik voor mijn doen toch veel van Kuenen geleerd heb,
later vooral uit zijn boeken, staat vast. En dat ik hem niet
te vergeefs nu en dan mocht en mag ontmoeten, zal nie·
mand betwijfelen die dezen beminnelijken geleerde
kent."
Voor de kennis en waardeering van onze Nederlandsche dichters legde hij over het tijdperk van 185359 voor zich een bloemlezing uit de werken van meer
dan zeventig poëeten aan, door een of meer hunner
mooiste verzen over te schrijven; hij noemde dat , van
alles door mekaêr bijeengescharreld." Daaronder Bel·
lamy's »Roosje," A. des Amorie van der Hoevens
, Geloof des harten," Da Costa's »Palaestina;" Starings
)} Hertog Aernout van Gelder ," Riehms :. Maggyaren
dood" enz. enz. »Van Nicolaas Beets - schreef hij houd ik bijzonder veel, niet alleen omdat hij de Camera
Obscura geschreven heeft, maar ook omdat ik zulke
mooie verzen van hem ken. Dat hij nu en dan ook
wel eens een familie.rijmpje heeft gemaakt, dat het
drukken niet waard was, neem ik hem niet kwalijk; en
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dat hij het toch drukken liet, dat kan ik den ouden
man best vergeven."
Na volbrachte studie verliet HAVERSCHMIDT den vierden
Juli '58 zijn kamers op de Hoogewoerd, welke hij zoo
lief gekregen had als een moeder haar kroost; hij zag
haar nu woest en ledig en zijn hart kromp ineen als
hij ze aanzag. »Den avond voordat ik heen ging schreef hij - dronk ik mijn laatste glas bier als student
te Leiden bij Müller, onzen» zweiten Vater". Men zong
een lijkzang, den lijkzang mijner vrijheid en mijner
weelde. Toen de toren van het stadhuis mij voor 't
laatst het middernachtlijk uur toesnikte, dwaalde ik
alleen langs de eenzame straten en grachten der Sleutelstad. Ik zocht al de woningen op, waar vrienden hunne
kamers hadden gehad, stond er langen tijd voor stil
en ik herdacht al die zalige uren, toen wij daar alles
smaakten wat de aarde zoets en heerlijks heeft. Wat
er in mijn hart omging? Ik kan het niemand zeggen.
Ik gevoelde mij zoo diep ongelukkig, dat het waarachtig was of mij het hart zou barsten in den boezem.
Ik bad om tranen en kon niet weenen. Zie, ik had mij
zoo gansch en al met ziel en lichaam verpand en verkocht en overgegeven aan het studentenleven en bovenal
aan de vrienden, die ik onder de studenten had gevonden, dat het voor mij was alsof ik levend zou moeten
begraven worden, toen ik ook de laatste banden moest
afsnijden, die mij hechtten aan mijn wereld. Goddank,
dat die ure voorbij is I"
) Den volgenden dag - het was de vijfde Juli -
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zeide ik Leiden met al mijne vrienden vaarwel ...
Voor 't laatst tapte ik nog een flauwigheid aan Wullem,
den kleinen lijfknecht der voormalige Sociëteit en roef,
daar stoof FRANÇOIS HAVERSCHMIDT de koude maatschappij in de armen - waarachtig, wie haar ook blij
in de armen opving, niet ik, het was mij alsof het
motregende op de stille heide."
Met die herinnering was dan zijn studentenleven als
zijn gelukkigste tijd afgesloten. Eén illusie bleef hem
over, de mogelijke viering der reuniefeesten. Met de
jaren mocht zijn geestdrift voor het ,,10 vivat" wat
minder gloeien, toch ontvlamde zij met volle kracht
bij elk lustrum, dat hem binnen Leidens aloude veste
wachtte. Getuige bovenal het van enthousiasme zwellend
lied uit den jare 1880:
De feestelijk getooide straten,
Der jubelende Sleutelstad,
Verheffen de blijde tonen
Van het oude 10 vivat.
En op die tooverklanken
Ontwaken, wijd en zijd,
Van Dollart tot aan Schelde,
Studenten van vroeger tijd.
Het wordt hun zoo wonder om 't harte,
Zij weten zelf niet hoe,
Zij moeten en zij zullen
Nog eens naar Leiden toe.
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Nog eens weer moeten hun stemmen,
De straten der Sleutelstad,
Doen daveren van het oude,
Het eeuwig do vivat".

Laat parelen maar als vroeger,
Wat .stokouds en geurigs" in 't glas,
En ruische om onze hoofden,
't Nos t r 0 rum Sa n i tas! Dan stijgt weer uit de graven,
Een lang vergeten heir
Van zangen en van kluchten,
En grijpt als van ouds naar 't geweer.
En langs de roemruchte gelederen,
Schrijdt in haar statigsten stap
De eerwaardige A I maM a ter En lacht zich inwendig slap.
Zij is een hooge dame
(Van afkomst nog godin),
Maar herkent zij haar oude jongens,
Dan heeft zij 't eerst recht naar den

Zin.

Dan tintelt haar weer in de aderen
Het zuiver Attische bloed:
Zoo'n Reünie om de vijf jaren,
Dat doet het oudje goed!
Vooruit dan, Kameraden,
En daver de Sleutelstad,
Waar 't ook voor 't lest, dan nog eenmaal,
Van ons zalig .10 vivat!"
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Zoo was voor HA VERSCHMIDT die opgang naar de
Leidsche Reünie »een soort van bedevaart" en »als
van de Olympische spelen de Grieken, zoo kwam hij
van de Maskerades te Leiden terug, verjongd en met
krachtiger wil en met blijder hoop op de nederlaag
van het ploertige." 1

1

Dr. Liezenberg in »De Huisvriend" van 1894.
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HA VERSCHMIDTS proponents-examen. - Terugkeer in zijne
vaderstad_ - Hervormd predikant te Foudgum en Raard, 1859
tot '62_ - Zijn beroep naar Den Helder. - Zijn aanvrage om
ontslag_ - Zijn huwelijk met mejuffrouw J. J- M. Osti, 1863.Zijn 30-jarige werkzaamheid te Schiedam. - Zijne ambtgenooten. - Zijn godsdienstonderwijs. - Zijn pastoraal. - HAVER-.
SCHMIDT als kindervriend. - De vrijzinnige vereeniging P a u I us
- Zijne lezingen. - Zijne reisbeschrijvingen.

In Leeuwarden gekomen betrok hij een paar kamers
bij zijn zuster Adriana, de weduwe van Ds. Ladenius
met haar beide zoontjes. Den 7 den October deed hij in
de kosterij der kloosterkerk in Den Haag zijn proponents-examen. > Van 's morgens halftien tot 's namiddags
drie uur - schreef hij - tapten zeven oomes mij achtereenvolgens Hebreeuwsch, Grieksch, Exegese, Kritiek,
Bijbelsche en Kerkgeschiedenis, Dogmatiek, Moraal en
Pastoraal af, lieten mij preeken en zweren en verklaarden
mij vervolgens Sacrae Scripturae ministerii candidatus.
Ik was gelukkig."
Na zijn proponents bezocht hij nog eens zijn geliefd
Leiden, waar zijn medische vriend Zilver Rupe 1 hem
1

Nu Med. Dr. te Bennekum.
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te logeeren had gevraagd. Hij meende er een paar dagen
te blijven; hij bleef er veertien. »Ik kon niet vrijkomen;
de vriendelijke drang van mijn gastheer en mijn hart
kluisterden mij aan die heilige plaatse. Ik kreeg letterlijk de koorts van den plotselingen overgang. Of daartoe
ook medewerkte de gedachte aan de zeven honderd
ronde guldens waarom ik den Pipa moest schrijven ten
einde geen oneerlijke souvenirs in de academiestad
achter te laten! Misschien. Zij werden betaald en vader
had de goedheid geen geschreven of gesproken woord
er bij te voegen om mij de betaling te vergallen."
In zijn vaderstad voor goed teruggekeerd, viel het
verblijf hem lang en zwaar. Hij kon zich maar niet
ontworstelen aan al die blijde herinneringen van het
verleden. ~ Met u - schreef hij aan van Wessem heb ik de vijf schoonste jaren mijns levens doorgezongen,
doorgelachen, doorgedweept. De vogel grammz"etz'ghet'd
is op mijn legerstede neergestreken; ik heb den moed
niet mij van het tooneel mijner avondzuchten en morgentranen op te richten om de wereld in te treden, die
daar blader- en gezangloos en mistig vóór mij ligt."
Hij hield op zijn manier de studie zoo wat bij en
las trouw de Oprechte Haarlemsche Courant, opdat hij
toch weten mocht wanneer er een van de vrienden in
het huwelijk trad, een kind had gekregen of stierf. Nog
een laatste herinnering aan Leiden bleef hem over: de
vervulling van een belofte om voor den Studentenalmanak in 1859 een bijdrage in te zenden, »eenjuweel
van het eerste water" - zooals hij zelf schertsend
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schreef - ~ de drie Studentjes tot een laatst vaarwel
aan allen, die den genialen verschoppeling hadden liefgehad."
Gelukkig riep hem nu een uitnoodiging om op beroep
te preeken in de gemeente van Brielsch Nieuwland
tot den arbeid eener nieuwe leerrede. Maar de uitslag
faalde. Op een ander viel de keuze. Doch in den zomer
van '59 mocht hij als Hervormd predikant zijn werkkring vinden te Foudgum en Raard, in de buurt van
Dokkum (2 Juli). Ook bij het bescheidenst ideaal, dat
onze jonge prediker van zijne betrekking gekoesterd
moge hebben, moest hij wel bitter worden ontgoocheld.
Te pijnlijk moet voor hem de overgang zijn geweest
van het gezellig studentenleven in de Sleutelstad naar
het doodstille Friesche kleidorpje, zonder één ontwikkeld
mensch. Het was op en tegen een terp gebouwd en
werd door een smalle vaart in tweeën gesneden, met
één hoog, smal bruggetje er over. De pastorie, een
lang gebouw van één verdieping met twee zolderkamertjes, verborgen in het groen waarmee de moestuin
omzoomd was, grensde aan het kerkhof met het kerkje
met zijn dik tufsteenen torentje en klok. Bij het kerkhof
stond nog een huisje waarin de 7o-jarige meester, van
afkomst schoenmaker, later veldwachter, woonde. Eén
vertrek er van deed dienst voor school, en HAVERSCHMIDT catechiseerde daar in den winter 's avonds
voor de boerenzonen en knechten. Een smeerkaars in
een blok hout was de verlichting. Maandagmiddag
onderwees onze pastor de schooljeugd de tafels van

62
vermenigvuldiging, waarvan men vóór zijne komst op
het dorp nooit iets had gehoord. Meester was tegelijk
klokluider, koster en voorzanger. Alleen in laatstgenoemde betrekking verscheen hij zonder hoogen hoed,
dien hij anders in hitte en storm, bij tuinarbeid en
onderwijs, in huis en op visite geregeld ophield. Aan
den voet van de terp verrezen nog drie boerderijen,
meer landwaarts in nog een tweetal met een half dozijn
verstrooide huisjes en aan de andere zijde van het
kerkje een tiental arbeiderswoningen.
Ziedaar F oudgum in HAVERSCHMIDTS dagen met
nog geen 150 zielen. Geen wonder, dat zooals hij zelf
eens vertelde, een zijner academievrienden, die hem
een bezoek kwam brengen, het onaanzienlijk plaatsje
rakelings voorbij was geloopen, zonder het op te merken, en eerst in het volgend dorp vernam dat hij er
midden doorheen was gegaan. Naar eigen getuigenis
vond hij er niemand om raad te vragen dan eenige
bejaarde dominees in den omtrek, enkele families die
te Dokkum of te Holwerd woonden en eenige zeer weinig
beschaafde boeren. Gelukkig voor HA VERSCHMIDT dat
hij een groot liefhebber van tuinieren was. De stokoude
Nienke uit het dorp, erfstuk van een reeks van vroegere
predikanten, met haar rimpelig gelaat tusschen de
knoppen van haar Friesch gouden oorijzer en haar
eenigszins schuwe en toch goedige oogjes, hielp hem
aan het koolplanten - de trouwe ziel die, toen hij
eens ongesteld werd, tweern alen in één nacht naar
Dokkum liep om den dokter en om het recept van
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den apotheker - en de reeds genoemde schoolmeester
onderwees hem gaarne in de geheimen van het aardappelen poten en het kweeken van erwten en wortelen.
Als hem in het naburig Raard de preekbeurt wachtte, .
moest hij in rok met steek en lamfer de smalle melkpaadjes door de landerijen gaan. Toen hem eens op
zoo'n tocht een zware onweersbui overviel en zijn vijfjarig neefje Singels - het zoontje zijner zuster Sietske
- hem vergezelde, bleef hem niets over dan den knaap
op den rug in den stortregen te dragen.
Onder zijne ambtgenooten in de buurt was er geen,
tot wien hij zich meer getrokken gevoelde dan tot den
predikant van Waaxens en Brantgum, den eerwaarden
Riedel, dien HAVERSCHMIDT - zooals de zoon]. Bruinwold Riedel mij schreef - in de wandeling »vader"
noemde; met hem bracht hij dikwijls bezoek op den
huize Tjessens bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma
Thoe Slooten, kantonrechter te Holwerd ; deze, ongehuwd,
had evenals de jonge Foudgumsche leeraar een scherp
oog op »het belachelijke van der menschen gedoe."
In de lange winteravonden werden allerlei literarische
onderwerpen besproken, hetgeen voor HAVERSCHMIDT
eene ware uitkomst en verkwikking was.
Geen wonder intusschen dat het hem bij wijlen te
eng werd. Hij gevoelde zich als een balling. Het was
om zich dood te kniezen. Vooral Zondags na volbrachten
dienst. Zijn eenige vertroosting was dan, dat hij na den
middag, weer of geen weer, naar Leeuwarden wandelde.
Maar zijn humor zou niet worden gedoofd. :> Eens -
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zoo verhaalde hij - wat regende het toen 1 Toch aanvaardde ik den tocht. Ik had mijn hondje - Snuif was
zijn naam - meegenomen, het beest liep achter mij,
aan een touw, met druipende ooren en druipenden staart.
En ik voelde wel dat het arme dier zoo zwaar werd,
hoe langer hoe zwaarder, zoodat ik het haast niet mee
kon krijgen, en in Leeuwarden gekomen, bleek het verdronken te zijn ... verdronken in den regen I"
Het ouderlijk huis was opnieuw zijne toevlucht. Maar
tegelijk moest hij daar de zoo noodige opwekking vinden
om, terugkeerend tot zijn werkkring, de hand weder aan
den ploeg te slaan. Werkelijk had hij zijne taak met
lust en opgewektheid aanvaard, maar zag zich in zijne
verwachting, om zijne kudde geestelijk te ontwikkelen,
teleurgesteld. ~ De schapen - schreef hij - knabbelen
wel aan den bast van den boom, maar dringen niet
verder door." Zijne eenvoudige, vrome prediking en zijne
minzaamheid en vriendelijkheid in den omgang bewaarden hem voor moeilijkheden tegenover de rechtzinnige
leden zijner gemeente. Het was zijne keuze en zijn lust
bij haar zoowel als bij zichzelven een eenvoudig, rein,
blijmoedig en troostvol geloof aan te kweeken, niet
alleen op den kansel maar ook in den dagelijksehen
omgang. Als trouw pas~or kon hij bij een eenvoudig
orthodox ziek vrouwtje - een vrome ziel - tot haar
stichting »psalmen zingen in den nacht".
Een uitkomst was het dat zijne zuster, de weduwe
Singels, met haar zoontje 1 een tijd bij hem kwam in1

Tegenwoordig rector van het gymnasium te Utrecht.
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wonen. Toch deed hij in een bui van droefgeestigheid
afstand van zijne verzameling insecten en van een deel
zijner boekerij.
Gedurende zijne werkzaamheid te Foudgum verschenen
(1861)
Busken Huets kanselredenen (186
I) - met diens» Brieven
over den Bijbel" had hij kennis gemaakt tegen het einde
van zijn studententijd - en na de lezing ervan teekende
hij eenvoudig aan: »Ik vergeet ze nooit." )) Zonderling
- liet hij volgen - boeiden en stichtten mij tegelijk
SticltteliJke Uren van Beets."
de Sticlztelijke
Drie lange en bange jaren zou het duren, eer hij in
het najaar van I1862 aan Den Helder beroepen werd;
aldaar mocht ik, die in '61 leeraar der Doopsgezinde
gemeente was geworden, hem als ambtgenoot verwelkomen.
Groot was zeker de tegenstelling tusschen het stille
Friesche dorp en de drukke, levendige stad aan Hollands
noordpunt, met hare marine en haar instituut voor adelborsten, met haar hout- en kolenscheepvaart. Allermeest
genoot HAVERSCHMIDT - de vriend der natuur - van
de zee met hare eindeloos wisselende kleuren en het heerlijk vergezicht op Texel. Als de zuidwester blies, kon
men onzen vriend op den dijk achter zijne woning den
stormwind zien trotseeren, om de witgekuifde golven in
hare grootschheid te aanschouwen. Weer kwam zijn oude
liefde voor planten en dieren boven. Een prachtig gekleurde kwal of een zee-anemoon, tusschen de steen
steenen
en
beeren onder aan den dijk gezocht en gevonden, maakte
hem dankbaar als een kind. En hoorde hij, als iets, dat
5
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hem te voren onbekend was, de pijpers der mariniers
langs Hoofdgracht en Kanaal, dan kon hij in vervoering
geraken.
Als naar het leven geteekend bleef een herinnering
aan Den Helder in zijne novelle »Bedorven" bewaard.
»De zon schitterde op de duinen van het eiland aan
den overkant en tusschen de beide oevers golft de zee,
die prachtig groen en blauw kan zien. De bruinvisschen
komen dikwijls boven water en aan den kant; op de
vooruitstekende brekers staan visschers, die netten vol
glinsterende geep aan den wal halen, of er zijn mannen
en jongens die hengelen naar pieterman, en als zij er
een hebben opgehaald, dan slingeren zij hem tegen de
steenen of slaan hem dood met den klomp, want hij
zou hen leelijk steken als hij nog leefde."
Zaterdagnamiddag deden wij, HAYERSCHMIDT, Bron
en ik, gewoonlijk eene wandeling naar het dorp Huisduinen met zijn vuurtoren en zijn prachtig strand. Onze
arbeid voor den volgenden morgen of avond gaf niet
zelden de stof onzer samenspreking. Onze Foudgumsche
vriend gevoelde zich aanvankelijk wel bezwaard onder
de hoogere eischen, die hij zich tegenover zijn meer
beschaafd gehoor voor zijne prediking stelde - hij
schatte eigen krachten zoo gering, - maar weinig konden wij vermoeden, dat hij na zijne intrede op Kerstmis
'62 reeds vóór Pinksteren '63, door zwaarmoedigheid
gedrukt, aan den Kerkeraad zijn eervol ontslag zou vragen.
Deze brief kwam in handen van Bron, den scriba, die
na lezing den neerslachtigen vriend bezocht en op beslisten
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toon hem verzekerde zijn verzoek niet in de vergadering
te willen brengen. );, Gij moet de namiddagbeurt op eersten
Pinksterdag vervullen. Daaraan is niets te veranderen."
De brief werd verscheurd. HAVERSCHMIDT liet zich leiden
als een kind. Zijn Hervormde ambtgenoot Bron en ik
zaten dien middag onder zijn gehoor en waren bij de
wetenschap van het gebeurde onder den diepen indruk
van zijne voortreffelijke toespraak over Hand. II : 2: »En
er geschiedde haastiglijk uit den hemel een geluid als
van een geweldig gedrevenen wind, en vervulde het
geheele huis waar zij zaten". Gelukkig voor HAVERSCllMIDTS toekomst is deze zaak gelteim gebleven.
In den zomer van '63 trad hij in den echt met Jacoba
Johanna Maria Osti, van Utrecht. Uit dit huwelijk werden een dochter - Margo - en twee zonen - Nico 1
en François - geboren. Intusschen had hij in 1864
Den Helder voor Schiedam verlaten, waar hij als opvolger
van den welsprekenden F. C. A. Pantekoek - zijn
vroegeren stadgenoot en schoolmakker te Leeuwarden
en later medestudent aan de Leidsche hoogeschool met het oog op de aldaar overheerschende orthodoxe
richting tot intreetekst koos: ;> Wij spreken in de tegenwoordigheid van God in Christus, en dit alles, geliefden, tot uwe sticlzting" (2 Corinthe XII: 19b). Getrouw
aan die leuze, is hij er ruim dertig jaren werkzaam geweest. Wel heeft hij nog een beroep gehad naar eene
der rijke Friesche dorpsgemeenten, maar alleen om fmanI

Deze stierf nog geen twee jaren oud.
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tiëelen vooruitgang wilde hij Schiedam niet verlaten.
Na den dood van Simon Gorter in 1871 werd hem het
hoofdredacteurschap van het »Nieuws van den Dag"
aangeboden, maar ter eene zijde gevoelde hij zich onmachtig om ooit onder welken drang of dwang ook te
arbeiden - zijn gevoelig zenuwgestel zou daartegen niet
bestand geweest zijn - en ter andere zijde verklaarde
hij »nog met hart en ziel predikant te zijn". Later is
hem door den hoofdredacteur van het » Handelsblad" 1
- zijn vriend A. G. C. van Duyl - eene plaats aangeboden in de redactie der letterkundige afdeeling, maar
ook hiervoor heeft hij wijselijk bedankt.
Waarheid blijft intusschen, dat eene verandering van
betrekking HAVERSCHMIDT wel eens heeft toegelachen.
Toen hij in den aanvang zijner werkzaamheid te Schiedam moest ervaren, dat er waren die zich bij hem aansloten, wier weg op den duur niet met den zijnen kon
samenloopen, - steeds dieper, steeds pijnlijker gevoelde
hij dat - toen zijn er oogenblikken gekomen, dat hij
er over dacht de gemeente, ja, den geheelen predikdienst vaarwel te zeggen.
»Ik heb ten overvloede - sprak hij eens - eenige
reden gehad, en nóg, om te meenen dat het mij niet
geheel zou ontbroken hebben aan de noodige gegevens
ten einde in een andere betrekking dan die van predikant mij minstens evengoed op mijn plaats te gevoelen." »Er is in het kerkelijke leven veel - luidde
1 Voor het feuilleton van 2-4 Januari 1883 had hij geschreven:
»Eene kinderlijke herinnering".
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eens zijn klacht - waarin ik altoos gevonden heb, dat
ik kwalijk paste. Bij wijlen dacht ik: ik houd het
niet langer uit. Maar ik ben toch op mijn post gebleven". »En - kon hij zoo op zijn manier zeggen het moet wezen, dat ik zeer slecht ingelicht ben, maar
anders durf ik wel verklaren: met zelfzuchtige bedoelingen heb ik evenmin mijn betrekking behouden, als
ik haar eenmaal begeerd en op mij genomen heb."
Opzettelijk was wel dit woord zelfzuchtig gekozen in verband met hetgeen hij bij diezelfde gelegenheid herinnerde
»dat niet weinigen van hen, die omstreeks I 860 met
hem naar dezelfde betrekking dongen, er later van
hebben afgezien, haar inwisselden tegen een andere,
en dan misschien wel eens den indruk gaven, alsof zij,
die hun voorbeeld niet volgden, bitter te beklagen
vielen of erger als zwakhoofden te minachten, ja als
priesters en profeten om den broode te verafschuwen."
Zijne evangelieprediking in de Hervormde kerk kon
op den duur geen instemming wekken bij de rechtzinnige leden, ook al was en bleef zijn onverdeeld
streven geen dogmatiek, maar het practisch Christendom te verkondigen tot stichting zijner hoorders. »De
kerkleer met haar drieëenheid, godmensch, verzoening
en jongste gericht was hem ten eenenmale vreemd, zoo
zelfs dat het nooit ernstig in hem opgekomen is haar
te bestrijden." Den schat van het Evangelie wilde hij
hun doen kennen in »nederigheid,
»nedeTigheid, goedheid, zachtmoedigheid, geduld, barmhartigheid, vergevensgezindheid, lijdzaamheid, nlOed,
olOed, hoop, vrede, blijdschap, liefde."

7°
» Hij vormt -

sprak HAVERSCHMIDT - wat de Heiland
noemde het koninkrijk uws Vaders; hij is het, die
waarde aan ons leven geeft. Die dezen dan ook vindt,
die dezen uitdeelt, die dezen bij zich en anderen vermeerdert, van dezen iets achterlaat, die heeft God gezien,
die is godsdienstig. En daarop uw aandacht te richten,
en daarover tot u te spreken, en daarvan u iets te
laten aanschouwen, ook in mij zelven, in mijn verkeer
onder ulieden, in mijnen omgang met ouden en jongen,
armen en rijken, blijden en treurigen: zou dat niet geweest zijn mijn ez"genliJke roepz·ng in uw midden; dat
niet het Evangelie, hetwelk ik had te verkondigen, het
Evangelie van Christus, mijnen, onzen grooten Meester,
een Evangelie dat ik mij niet behoef te schamen, en
waarvan het alleen maar schande voor mij zou wezen
als ik het niet genoeg onder u verkondigd had?"
Helaas vond hij voor diezelfde prediking geen gehoor
bij velen zijner eigen geestverwanten." De deftige lui schreef hij - de heeren vooral en in 't algemeen het
zoogenaamd modern publiek komt weinig ter kerk."
Geleden heeft hij onder de ervaring »dat dezelfde
afwezigen - vrienden en vereerders - wel aanwezig
waren bij zijne nutsvoordrachten."
Tegenover deze donkere ervaringen mocht hij echter
andere gedenken, die hem dankbaar en gelukkig stemden. »Ik heb er - sprak hij na vijfentwintigjarige
ambtsbediening - ik heb er aangetroffen, vele en van
velerlei gestalte, eenvoudige braven, eerlijke mannen en
vrouwen, in mijne eerste, kleine landsgemeente en later

71
in de frissche zeelucht, die over mijn Heldersche kerken
woei, en ik heb ze ook hier gevonden, tusschen onze
zwart berookte fabrieken, maar de rook had hun blik
niet verduisterd voor wat vroomheid is, vrij van kerksche banden, vrij/zeid maar die zich gebonden voelt
aan een heilig, liefdevol God. Zij hebben mij den moed
gegeven mij zelven gelijk te blijven, zij hebben mij
belet, dat ik van een mensch, een gebrekkig mensch,
maar die een goed mensch wilde wezen, een namaaksel
werd van een gereformeerd kerkheilige, kostelijk oudporselein op het oog; maar die het got!d bekijkt, zegt:
het is niet echt I"
Als dienstdoende ambtgenooten vond HAVERSClIMlDT
J. Overman (1826-'71), H. J. E. Burgerhoudt (1832
-'70) sedert als emeritus naar Enkhuizen vertrokken
(t '7 8), N. J. A. Roldanus (1835-'67) en L. Bouman
(1855-'67). Later Dr. I. Hooykaas, hem »zeer sympathiek om diens innige vroomheid, heiligen ernst en
stoutmoedig denken" (1867-'73), M. Hoog (1867-69),
C. de Wilde Cz. (1871), M. A. Gooszen (1872-'78),
»een wezenlijk apostolisch Christen, een door en door
gemoedelijk man", en anderen. De reeds rustende Joan
Frederik Asma werd een zijner beste vrienden, l>een toonbeeld van vromen ernst, niemand ontziende oprechtheid
en onbekrompen liefdadigheid". Dezen uitnemenden
man - na ruim 30-jarig emeritaat den 3 I Januari 1884
overleden - herdacht HAVERSCHMlDT den avond van
4 Februari met eene leerrede over Psalm LXVIII: IO:
» Het licht is voor den rechtvaardige gezaaid en vroo-
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lijkheid voor de oprechten van hart." »Zelden - sprak
hij - heb ik braver mensch ontmoet. De onbaatzuch·
tigheid, de dienende liefde, de zelfopoffering in persoon,
steeds verzinnend: wat zou ik nu eens doen om dezen
of genen te helpen, te troosten, te verblijden? Niet op
loon wachtend en zelfs waar ondank zijn loon was, volhoudend met wel te doen. Ofschoon hij moeilijk iets
vergat, alles vergevend, de grootmoedigheid in levenden
lijve." Met den beminnelijken Burgerhoudt, dien hij evenals vroeger zijnen vriend Riedel gaarne» vader" noemde,
onderhield hij na diens vertrek nog geruimen tijd briefwisseling, welke later werd voorgezet met diens dochter,
mevrouw Suze Boon-Burgerhoudt. Gooszen - later
kerkelijk hoogleeraar te Leiden (1878) - waardeerde
weerkeerig HAVERSCHMIDT als den jovialen opgewekten
man, die zijn humor in dienst stelde om den vrede
tusschen de - ja, hoevele? richtingen onder de
collega's te bewaren. Na het vertrek van Hooykaas
naar Rotterdam in 1873 stond HA VERSCHMIDT als modern
predikant alléén. Maar als man des vredes en als toonbeeld van zachtmoedigheid zou hij scheiding, noch
scheuring veroorzaken. Het evangelie des geloofs, der
liefde en der hope stond voor hem boven de verschillende leerstukken der kerk met al den aankleve van
onverdraagzaamheid en godsdiensthaat. Steeds heeft hij
gepoogd het goede te waardeeren ook bij andere rich·
tingen. Zoowel bij rechtzinnigen als bij evangelischen
vond hij soms punten van aanraking en het was hem
altijd een genot daar den nadruk op te kunnen leggen.
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Tegen zijn zm werd het zoogenaamd ministerz'e
tot gemeen overleg tusschen de predikanten voor
de belangen der gemeente - opgeheven, »Anderen
schreef hij aan zijn vriend Burgerhoudt - zullen
u wel op de hoogte houden van de kerkeraadsbesluiten
en de protesten der dominees, en de meetings der
gemeenteleden, en de circulaires der oude en nieuwe
diakenen, en de aanklachten bij het klassikaal bestuur
en de voorgenomen of reeds gemaakte veranderingen
in testamenten ten behoeve van het diaconiehuis en
dergelijke akeligheden meer." Onder den indruk van al
dat »kerkelijk geharrewar" gaf HAVERSCHMIDT zijn gemoed lucht aan een zijner vrienden, in de mededeeling:
» Ik gebruik geen drank buiten den wrangen beker,
dien mijne kerkelijke positie me dagelijks te drinken
geeft," »Van mijne collega's merk ik niemendal. Wij
leven in een toestand van gewapenden vrede." Toen
hem de ringvergadering van confessioneelen den derden
Pinksterdag te Scheveningen wachtte (I I Mei '75)
schreef hij: »Daar zal, wil ik hopen, in de frissche
zeelucht gebeuren, wat in den muffen dampkring der
kerk of consistoriekamer onmogelijk schijnt, dat menschen elkaar over de staketsels der leerstukken heen
de hand reiken en zich persoonlijk aanstellen als
broeders."
In weerwil van zoo menige teleurstellende ervaring
moest hij ten slotte toch erkennen: »al pruttel ik wel
eens - als ik het goed bekijk, heb ik in Schiedam
een gemeente zooals een modern predikant niet beter
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kan verlangen. In moeielijkheden en teleurstellingen
heb ik mijn aandeel gehad. Doch ik heb ook ondervonden dat, als men er eenmaal midden in is, de storm
wel eens meevalt, of dat er tenminste hoekjes gevonden
worden, waar, al waait het om u henen, en al schijnt
de zon nu ook juist niet bijster vroolijk, het nog best
uit te houden is. Men treft er werk genoeg om den
tijd niet lang te vinden, men ploegt en zaait en komt
ook alles wat men in de aarde strooit, niet op, neemt
de nattigheid hier wat, de droogte daar, en het ongedierte bij tusschenpoozen ook het zijne, er blijft altoos
nog over wat de moeite loont." Voor zijne vakstudie
nam hij met benijdenswaardige nauwgezetheid kennis
van hetgeen er op godgeleerd gebied omging.
Wat het godsdienstonderwijs betreft, dit werd door
HAVERSCHMIDT nog in den eersten tijd op de school
gegeven - tusschen de schooltijden in - eerst van
den heer Van der Hoeven, later van den heer Wij ma.
Voor zich zelf heeft hij met vrucht Révilles »Manuel
d'instruction r~ligieuse" gebruikt. Eene zijner leerlingen
schreef mij: »Van dien tijd heb ik nog de prettigste
herinneringen. Ds. leerde ons gelijkenissen en bijbelsche verhalen, psalmen, gezangen en andere versjes.
Als wij goed hadden opgepast deelde hij met Nieuwjaar van die heel kleine boekjes uit, met een verhaaltje
en een plaatje er in. De zaligheid van het geven
straalde daarbij uit zijn gansche gelaat, zoodat de
kleinste gift een schat werd als hij haar gaf met zijn
blijden, gullen lach. Was het Sinterklaas, dan kwam
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hij met een grooten zak speculaas aan en voor ieder
had hij een vriendelijk woord en dikwijls kwam de
gedachte bij mij op: 't is of moeder het geeft. Twaalf
jaar oud kwamen wij in de leerkamer der Groote kerk
met haar kale muren en alleen een kaart van Palestina
aan den wand. Ds. zat altijd zoo, dat als hij de oogen
opsloeg, hij de boomen zag van het tuintje achter de
kerk. Daar ontvingen wij onderwijs in de kerkelijke
geschiedenis en maakten wij aanteekeningen en brachten
de anderen ook een opstel mee. Er werden ook vragen
·opgezegd.
Had Ds. in de afgeloopen week iets heel moois
gelezen in proza of poëzie, dan bracht hij dat mee
en - als wij onze vragen goed hadden gekend - las
hij ons dat voor, en ik behoef u niet te zeggen wat
een genot het voor ons was, iets heel moois zóó te
hooren voorlezen als hij dat deed. 's Winters als er
ijs was, zei hij altijd: »wel meisjes, waar is er mooi
veldijs ?" en dan ging hij met ons er heen.
Eigenaardig was zijn bespreken van de wonderverhalen. Hij vertelde ze ons, zooals ze daar staan en
zei dan nooit ); dat moet jelui niet zoo opvatten, maar
wat dunkt jelui daarvan ?" Om beurten zeiden wij onze
meening en als hij dan ieders gedachten had gehoord
en besproken, zei hij ook wat hij er van dacht, maar
altijd in den vragenden vorm: »Zou het zoo niet zijn ?"
Alleen wil ik hier nog bijvoegen dat de catechisatieuurtjes tot de prettigste uurtjes uit mijn jeugd behooren. ,,,
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Al slaagde hij niet altijd even gelukkig met zijn
onderwijs, toch zou zijn humor er niet onder lijden.
Zoo schreef hij eens, kort na Nieuwjaar, aan een
vriend:
»Ik ben stomp gecatechiseerd. Ik heb de jongens
trachten te beduiden, waarom Cyrus de Joden naar
hun land liet trekken. Het wou hun maar niet klaar
worden. Hoe meer ik het hun uitlei, des te slaperiger
werden ze. Ik deed een beroep op hun geweten. Toen
begon er één te snorken! Soms denk ik wel eens:
had Cyrus de Joden maar gehouden, dan waren wij
met eere van hen af geweest. Maar ik beken, straks
komt mijn betere natuur weer boven. Dan vraag ik:
waar zou mijn collega X. dan over hebben moeten
preeken ? Heb ik hem niet op een oudejaarsavond over
Sanherib hooren uitweiden? Arme Sanherib Il Als hij dat
eens had kunnen voorzien lI Verbeeld u, dat ze over
3000 jaar op oudejaarsavond de menschen in slaap
wiegen met een der generaals van den Atjehoorlog of
met den genoemden predikant zelfI"
zelfl"
Als pastor was hij algemeen geacht en bemind. Hoe
diep gevoelde hij met zijn zacht en liefderijk gemoed
het lijden van zijn evenmensch, naar lichaam of ziel.
Hoe welkom was zijn woord van opbeuring en troost.
Zijn bezoek bracht een zegen. »De hartelijke vriend bij
een huiselijk feest, ook in den kring der kleine burgers; de raadsman en hulp bij velerlei moeielijkheden
in den strijd van het dagelijksch leven" - getuigde
de trouwe de Goederen na HA VERSCHMIDTS dood. Voor
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armen en hulpbehoevenden was zijne weldoende hand
steeds geopend. En hoe wist hij de milddadigheid van
vermogende leden zijner gemeente te waardeeren, die
hem in staat stelden om nog in ruimer kring te helpen
waar de nood drong. Van die waardeering mocht hij
in een zijner godsdienstige toespraken - 22 Mei 1892 over goede menschen, in den besten zin des woords
getuigen: »Het is mij een behoefte nog eens te spreken
van eene, die nu reeds zeventien jaar in haar graf
rust (dat graf hetwelk geen naam draagt, maar het
behoefde ook niet. Zij had een duurzamer gedenkteeken onder ons achtergelaten). Eergisteren was het haar
verjaardag, en toen ik naar haar beeltenis opzag, naar
dat oude, vriendelijke gezicht, dat op mijn kamer hangt,
toen dacht ik voor de zooveelste maal: ja, dat was
een goed mensch - A I i daL 0 0 p u Yt. 1 Zij bezat veel
om te geven, maar nog ruimer dan haar beurs was
haar hart, en wat haar misschien nog het meest vereerde was haar eenvoud en haar onbaatzuchtigheid. Ik
heb wel eens tranen in haar oogen gezien, als zij hoorde
van de ellende, die medemenschen moesten ondervinden, en zoo helderde ook haar gelaat op, als zij iemand
goed had kunnen doen, maar ik heb haar nooit hooren
roemen op haar meer dan eens vorstelijke giften; en,
wanneer haar goede bedoeling werd teleurgesteld en
zij moest zich bekennen dat zij bedrogen was, dan
toonde zij zich niet verbitterd. Het deed haar leed,
1 Zij overleed 77 jaar oud in Maart 1877.
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maar zij ging voort, tot haar einde, met hulp te verleenen. Voor zich zelve was zij niet veeleischend, behalve in dezen zin dat zij eerlijk haar best deed om
goed te zijn en goed te doen. En dat zij het ver
bracht in haar pogen, kunnen zij getuigen die haar
nog niet vergeten zijn."
Eene aardige persoonlijke herinnering aan zijne zorg
voor hulpbehoevenden is mij bijgebleven. Voor den
kerkeraad mijner Doopsgezinde gemeente te Rotterdam
bezocht hij geregeld een vriendelijk oudje, zuster Buster
te Schiedam, om haar een bedeeling in geld te overhandigen. Op zekeren dag ontving ik een briefkaart met
onderstaand dichtje :
~ Zuster Buster
Ontving guster
't Laatste extra van het luster. 1
Meer nog lust 'er! 2
Zend mij dus per
Post: geruster
Ga 'k dan door met zuster Buster."

Zieken, zwakken en ouden - tot dezen gevoelde
hij zich boven allen getrokken. Het gekrookte riet zou
hij niet verbreken en de rookende vlaswiek niet uitblusschen. »Het is raadzaam - klonk zijn leuze elke vonk van geestelijk, redelijk, hooger leven niet
uz"! maar aan te blazen. Uitgebluscht is een kwijnend
1
2

Licentia poetica voor lustrum.
»
» lust haar.
»
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licht spoedig genoeg, maar is het eens gedoofd, wie
ontsteekt ons steeds een nieuwe, helderder vlam ? Weest
zuinig, ook met veel waarvan het heet »dat het het
wegwerpen niet waard is." En inderdaad, het is dat
ook niet waard. Het is er veel te goed toe."
Dat was voor hem het geheim, waarom hij zoo vaak
kon bewonderen en liefhebben die de kunst verstonden
om hun, in menig opzicht gebroken en verbrokkeld,
leven nog dienstbaar te maken tot wat goeds en schoons
en groots. Ziekm, zwakken, ouden. Wat was er nog
over van hun schoonheid, hun kracht, hun talent, hun
invloed van voorheen. Het klonk bijna als een sprookje,
dat zij eenmaal iets te beteekenen hadden. Maar neen,
voor hem was dat geen sprookje, want als hij bij hun
legerstede gezeten was of hij kwam een poosje hun
eenzaamheid met hen dee1en, dan verbaasden zij hem
met de kostelijke overblijfselen van hunnen geest en
het is gebeurd dat hij niet laten kon hen te benijden,
om hun vrede en hun hoop en hun blijdschap, onder
zooveel gemis en ellende vaak."
Met toepassing op het bezoek van armen sprak hij:
»Zonderling I Sommige menschen zijn nog nooit bij een
arme aan huis geweest I Niet dat zij er te gierig of te
trotsch voor zijn, maar ... ziet ge! die armen, hebben
ze wel eens gehoord, als men zich in persoon met hen
inlaat, hoe komt men weer met fatsoen van hen af?
En dan: armoede, - och, het is geen wonder! maar
zij maakt alles zoo onoogelijk en onrein I - Nu helaas,
het is zoo, er is een gebrek dat verdierlijkt, er zijn
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menschenverblijven om van te walgen! Doch de mogelijkheid bestaat niettemin om, op den tast en bukkend,
door den lagen, donkeren gang in een dagloonershut
binnen te komen, of om na de steile trap in een steegje
met moeite te zijn opgeklommen en dan, onder het
rieten dak of tusschen de hanebalken een inboedeltje
aan te treffen, - nu ja, alles bij elkaar zou het niet
veel opbrengen, - maar netjes als het toch onderhouden wordt! Zet u maar gerust met uw keurig gewaad op dien ouden stoel, waarvan de voormalige zitting mogelijk door een paar plankjes werd vervangen ...
En wezenlijk, hier enkele potten met trouw verzorgde
bloemen, en die óók al haar best doen om, zoo goed
en zoo kwaad als ze kunnen te bloeien. En ginds) schilderijen", zooals de eigenaars die leelijke prenten noemen. Maar het glas dat er vóór zit blinkt of het een
ets van Rembrandt moest beschermen. En vroolijker
haast, en zeker eerbiedwaardiger, glimmen de sloten
van den huisbijbel, met zijn bladzijden, afgesleten aan
den rand door al hoevele in nederig geloof ontslapen
geslachten ... gij ontroert bijna, of uwe voeten stonden
op heiligen grond... en wie zegt u, dat deze grond
niet heilig is? Maar in ieder geval, hier ziet gij het
weer, hoe er zijn, ook onder hen die letterlijk zich
vergenoegen moeten met de overgeschoten brokken
brood; die er slag van hebben om ze te verzamelen en
om er wat van te maken, wat dragelijks, neen wat gezelligs, wat aardigs, wat edels, niet te min voor een mensch
om er tevreden mee, om er dankbaar voor te zijn."
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> Wat leefde hij met zijn zieken [" schreef de Schiedamsche courant in haar »Ter gedachtenis" (2 I Jan.
I 894). ~ Nog niet zoo heel lang geleden was hij de
primus in een feestcommissie. 't Eerste gedeelte, de
plechtige receptie, was afgeloopen. Hij had een woord
gesproken, dat behoort tot de schoonste bladzijden van
hetgeen hij ooit geschreven heeft. En tusschen de
receptie en den feestmaaltijd moest nog een poos verloopen, en we vroegen hem zoo: ) wat gaat ge nu
doen?" En met zijn toen van opgewektheid stralend
gelaat . antwoordde hij: , Ik ga naar... (eene sedert
lange jaren kranke) och, weet je, die ziel weet nog zoo
graag alles van de buitenwereld, en ziet er niets van.
Ik wil haar nu van daag eens vertellen wat we alzoo
gedaan hebben; dan blijft voor mijn volgend bezoek
het verhaal van den maaltijd bewaard. 't Goede mensch
moet toch ook iets hebben ["
Wie herkent in den man, die zoo sprak, niet den trouwen herder, die door zijne goedheid het hart van oud en
jong mocht winnen; die de eenvoudigen liefhad, omdat
hij zelf zoo eenvoudig was; die blijde kon zijn met de blijden en weenen met de weenenden. Aan zijn eigen vroolijkheid lag stille ernst ten grondslag. »Dan eerst sprak hij zelf eens - verliest 7.ij wat de zwaarmoedigen
ontstemt en de ongelukkigen tot nijd en bitterheid kon
verleiden. Als zij die treuren, met hun eigenaardig instinkt,
gevoelen: » broeder, zuster, gij hebt óók getreurd," dan
gaan hunne donkere harten open en in de kille diepten
valt het warme licht van den glimlach des vertroosters."

6
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» Als de zon schijnt, krijgt alles kleur, en wanneer
gij met een zacht en een blij gemoed met de menschen
omgaat, dan zult gij eens zien, hoe die menschen ook
opklaren, de stugsten niet uitgezonderd, en misschien
zelfs de slechtste onder hen. Ja, die doet ook zijn best,
om althans een weinig minder slecht te schijnen dan hij is,
en er komt bij hem op het laatst voor den dag, wat
niemand, en hij zelf ook niet, wist dat er in hem zat."
En was HA VERSCHMIDT niet de echte kindervriend,
die het hart der kleinen won met den zachten, vriendelijken blik zijner oogen, zijn van goedheid stralend,
zijn eerlijk en trouwhartig gelaat en den teeren toon
zijner stem?
Hoe wist hij in zijne toespraken tot hen den juisten
toon te treffen. »Zij waren - schreef Mejuffrouw M.
Knappert mij - eenig goed, eenvoudig en pakkend j
menigmaal hoorde ik van de ouders hoe aardig hun
kinderen thuis ervan vertelden. En de Kerstmisfeesten
voor de Zondagsschooljeugd gaven uitmuntende indrukken van ernst en vroolijkheid tegelijk. Wanneer hij de
zaal binnentrad, ging er een oorverdoovend gejuich uit
al de kindermonden op en het was een prettig gezicht
hem de rijen door te zien gaan, vriendelijk knikkend,
hier en daar een hand gevend met zijn» wat ben je
netjes" en »wat zullen we een pret hebben 1" Als hij
begon te spreken, was het altijd doodstil, omdat de
kinderen ieder woord gretig opvingen j hij legde eerst
het Kerstverhaal uit en gaf daarna nog menig kinderlijk
vertelsel ten beste."
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Maar hooren wij hem zelf, zooals hij in zijne feest-jarigen dienst te Schiedam sprak:
25·jarigen
rede na 25
» De kinderen zij hebben mij niet het minst vertroost en goed gedaan. Is het, omdat ik mijn eigen
gelukkige kindsheid nooit heb kunnen vergeten, of ook
omdat het de mond der waarheid is, die gesproken
),) Derzulken is het koninkrijk der hemelen"? Och,
heeft: "Derzulken
laat mij dien droom blijven droomen. Onder de kinderen, aan wie ik bij den kerstboom vertelde, die ik
op mijne lessen ongedwongen om mij henen mocht
verzamelen, aan een knikje of een glimlach van wier
lieve gezichtjes, in het voorbijgaan, ik zoo vaak een
blij oogenblik te danken heb gehad, maar die ik allerliefst, wat grooter geworden, terugvond onder mijn
gehoor, luisterend met hun geloovige oogen naar ook
wat mij de ziel getroffen, het hart mij in vlam had
gezet. Onder deze kinderen zullen er nog, als lang mijn
stem reeds verstomde, de herinnering aan mijn werk
voorgoed schijnt uitgewischt, eenigen een deel, het beste
ervan, in hun binnenste bewaard hebben, en niet slechts
dat zij dan nog met een goedig en eerbiedig woord den
leeraar hunner jeugd gedenken zullen, maar ook van
de kunstelooze godsvrucht, de vrome liefde die ik hun
aanbeval, zal door hen worden overgeplant in jonge
harten, die na ons komen.
Dàt gave God I Voor zulk een, kleine niet, maar
onberekenbare groote winst, was het waarlijk niet te
veel geweest, vijf-en-twintig jaar onder u een vrij wat
zwaarderen last, dan die op mij rustte, te hebben ge-
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dragen. Nu dáárop dan hopend wil ik dankbaar niet
slechts terugzien op wat er thans achter mij ligt, maar
meer nog, met vertrouwen en verlangen zelfs het verdere van mijnen arbeid op mij nemen."
Is het wonder dat de Schiedamsche gemeente zoowel als de vereeniging Paulus van hare dankbare waardeering van zulk een man getuigenis moesten geven,
ter gelegenheid van zijne 25-jarige ambtsbediening 2 Juli 1884 - en hem overlaadden met de stoffelijke
blijken van hare oprechte vereering en hartelijke toegenegenheid. Beminnelijker dan ooit kwam in die feesture HAVERSCHMIDTS karakter in al zijne bescheidenheid uit. Toen hij, in de met groen en tropheeën versierde zaal in den kring zijner familie gezeten, de hartelijke woorden van den voorzitter de Goederen en het
lied te zijner eere door alle aanwezigen vol aandoening
had gehoord, stond hij op en zeide dankbaar, eenvoudig en ootmoedig: »Maar vrienden 1 dàt ben ik toch
niet 1 Dat is àl te veel! Gij hebt mij veel te veel
vereerd I"
De schoonste voldoening was het zeker voor hem
zelf, dat hij in 't openbaar voor de Schiedamsche gemeente had mogen getuigen dat hij getrouw gebleven
was aan het vaandel, waarop geschreven stond: »vrijheid, vroomheid, menschenliefde". En mocht ook in
dien tijd de schare gedund zijn, hij zou het nimmer
verlaten. , En ontzonk het ook eindelijk de stramme
hand, na ons zullen anderen het omhoog heffen. Wij
strijden voor wat zegepralen moet: vriJheid, vroomluz'd,
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mensclullgeluk. Wat ook verga, de liefde nimmermeer.
menschengeluk.
Zij vereent wat leer en dwaling van elkaar gescheiden
hield. Wàt verdeele God, de liefde, zal eenmaal
alles zijn in allen. 0 heerlijke dag der toekomst die
nadert. Wát zijn bij u dagen en jaren van teleurstelling en strijd.
Strijden wij slechts. Vrij zijn, blij zijn, goed zijn,
liefhebben. Dat is Jezus volgen. Staan wij in dat geloof, hoopvol en moedig ["
Het ideaal dat hem als jongeling, als man zoo
menigmaal voor den geest stond, was}
was ) een ideaal van
christendom boven geloofsverdeeldheid, van waarachtigen burgerzin, van menschenliefde."
Het was bij diezelfde gelegenheid dat hij in oprechtheid verklaarde:
»»Ik
Ik heb niet aan een kerkelijke gemeente alleen
willen toebehooren, ik heb een burger willen zijn met
en voor u allen, naar de gave mij geschonken nuttig
en tot vreugde van iedereen, met mij wonende in
dezelfde stad; het was mijn eerzucht een mensch te
zijn, niets meer en niets minder voor elk die mensch
was, onverschillig van welk geloof en welken stand,
rijk en arm, oud en jong, in vreugde of in lijden; als
ik iets voor u zijn kon, dan heb ik dat gewenscht,
gepoogd en - gedaan, al heeft het zeker nog al veel
te wenschen overgelaten."
Reeds in I 865 was door hem met eenige vrienden
uit de kleine burgerij de bovengenoemde vrijzinnige
vrIJzmnige
vereeniging Paulus gesticht. Zij was »het
» het kind zijner
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bijzondere zorg en toewijding." (Zij is, kort na zijn dood,
opgelost in een afd. van den Ned. Protestantenbond).
Behalve zijne toespraken op den Zondagmorgen - als hij
niet elders moest preeken - las hij in de zoogenaamde
leesvergaderingen op een avond in de week meestal 't
eerst voor haar zijne schetsen en verhalen voor, die later
voor een deel in »De liefde sticht" verschenen en in
haar geheel als de bekende bundel >Familie en Kennissen" het licht zagen (1876).
Ook was hij reeds in 1866 in het Nutsdepartement
met een volksvoorlezing opgetreden over Abraham
Lincoln, den zestien den president der Vereenigde Staten
die 15 April '65 vermoord - • aan de hoogste
mannelijke kracht de innigste vroomheid paarde, den
nederige van harte, aan wiens geestkracht naast God
31/2 millioen slaven hun vrijheid en de Unie, de hoop
der menschheid, haar leven hadden te danken." Zij is
later in druk verschenen.
In den winter van '79 gaf hij in Paulus het verhaal
van zijn uitstapje met zijne huisgenooten naar den
Harz en Wilhelmshöhe, en in dien van '8z zijne reisbeschrijving) Door Duitschland tot Interlaken" en » Van
Interlaken langs den Montblanc naar huis", met zijne
vrienden Mr. W. van der Kaay, Mr. A. van Wessem
en Mr. Jacques Philips (Aug. 81).
Toen na verloop van tijd, zooals hijzelf verklaarde,
de bron zijner verhalen was opgedroogd, werden uit
werken van anderen Werumeüs Buning en Justus
van Maurik - novellen door hem voorgedragen.
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Hebben de Schiedamsche vrienden van het zooeven
laatstgenoemd reisverhaal (140 bladz. groot) genoten ik meen dat de kennismaking met enkele bladzijden
van het handschrift onder het motto;) memillisse juvat"
ook den belangstellenden lezers van mijne levens- en
karakterschets niet onwelkom zal wezen. Zij bevatten
zoowel de herinnering aan een dreigend gevaar, waaraan
hij gelukkig ontkwam, als aan de meest grootsche
natuurtooneelen die HAVERSCIiMIDT ooit zag.
Vooreerst was het op den dag van het bestijgen van
den Col de Balme, dat onze vriend een bloem, die
veel op een crocus geleek, tusschen het gras verscholen
zag, waarmede de bodem van het dal bedekt is; aan
zijne oude liefhebberij getrouw wilde hij haar plukken
en bewaren, maar scheidde zich daardoor van het gezelschap af. Intusschen was de gids in zijne groote
voortvarendheid doorgeloopen »)) en" - schrijft H. » toen ik nu weer opzag, was ik onzen leidsman kwijt.
»toen
De weg begon te stijgen en ik meende dat ik bij een
van de bochten den gids wel ontdekken zou, maar
toen ik misschien een kwartiertje geloopen
geloop en had, en het
pad al meer en meer onbegaanbaar werd, zoo zelfs
dat ik mij ten slotte op een rotspunt bevond, dat ik
slechts met behulp van mijn handen had kunnen beklimmen, toen begreep ik dat die ontdekking mij volstrekt niet beviel. Mijn vrienden kwamen op eenigen
afstand van elkander achter mij aan, maar ik riep hun
toe mij niet verder te volgen, waarop zij dan ook omkeerden en één voor één uit mijn oog verdwenen.
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»Vóór mij een helling alleen voor geiten en herders
misschien te begaan, naast mij een diepte, die ik
zonder overdrijving een afgrond mag noemen en uitloopend in een der hoeken van het zooeven door ons
verlaten dal en achter mij het vermeende pad, vanwaar ik was opgeklommen, maar waarheen het afdalen
nog vrij wat lastiger bleek te zijn. Er schoot mij niets
anders over dan mij zittende naar beneden te laten
glijden, terwijl ik mij met mijn stok bewaarde voor
een al te spoedig nederwaartsche beweging. Alles
niemendal voor een Alpenklauteraar van beroep, maar
voor mij erg genoeg om onuitsprekelijk dankbaar te
zijn, dat ik weer een behoorlijken bodem onder mijn
voeten voelde. En toen de gids, die eindelijk wel genoodzaakt was geweest, om ook weer op zijn schreden
terug te keeren en ons op te zoeken, mij verzekerde
dat ik al vrij wel op weg was geweest om geheel en
al te verdwalen en dan wie weet waar of misschien
niet meer terecht te komen, behoef ik wel niet te
zeggen dat mij n dankbaarheid er niet minder om
werd, maar dat ook de man, die op ons had moeten
passen, een dringende vermaning ontving, om ons wat
minder aan ons lot over te laten. Nu, onder zijn leiding bestegen wij voor goed den Col de Balme.
) Daarna het dal afwaarts gaande bemerkten wij dat
de gids zich eerst in het hotel de Suisse zoo te goed
had gedaan, dat hij nog geen tien stappen afgelegd
had, of hij tuimelde omver, met onze bagage op den
rug. Al weer geen plezierige gewaarwording, zoo'n
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dronken wegwijzer, dien je maar werk hebt bij te
houden en van wien gij niet zeker zijt of gij het volgend oogenblik niet met hem slaags zult raken.
, Door Aux Tours naar Argentiére en van hier dalafwaarts naar Chamonix. Onder weg hadden wij daarbij
altijd door en steeds duidelijker den MOlztblanc vóór
ons en wel zooals de ondergaande zon zijn tallooze
spitsen en sneeuwvelden met een schier bovenaardschen
glans bestraalt. Dat gezicht is zoo majestueus dat het
mij in den volsten zin overweldigt. Ik kan mij niet
meer beheerschen. Wat is het? Dankbaarheid dat ik
zoo iets zien mag? Of is het de ontroering die verheven schoonheid inboezemt? Dit weet ik, dat wij na
allerlei betuigingen van bewondering en eerbied ten
slotte verstommen en dat ik, terwijl wij sprakeloos naar
die wereld van ijs en graniet omhoog staren, de tranen
bij mij voel opwellen. Zulk een oogenblik, zou ik haast
zeggen, is vele dagen levens waard.
»Eindelijk bereikten wij het doel van onzen tocht,
den I 92 I meter hoogen top van een voorsprong van
den Montblanc: den Montanvert. Vóór het logement
heeft men een onbelemmerd en wondervol grootsch
gezicht op deQ. Mer d~ glace (ijszee), een der voornaamste of juister de vereeniging van een drietal gletschers, die van den Montblanc afdalen. Uren ver ziet
gij die zee met geweldige golven, maar van onbewegelijk ijs op u afkomen en daar waar hij aan den voet
van de rots, waarop gij u bevindt, als 't ware onder
u langs rolt, is er toch ook wel een kwartier voor
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noodig om hem over te steken. Doch het is alsof deze
afstand zoo groot niet is door de ontzaggelijke hoogte
van de bergtoppen, die zich aan gene zijde van den
gletscher verheffen, granietspitsen van om en bij de 4000
meter en dus een paar duizend meter hooger nog dan
het toch reeds hooge punt, waar wij thans staan. Het
gelijken wel reusachtige kerktorens, zoo scherp loopen
ze uit en ze dragen dan ook den naam van naalden.
Twee van ons - Van der Kaay en ik - besloten
een bezoek te brengen aan deze Mer de glace. Onder
een gletscher waren wij geweest, nu wilden wij ook
eens weten wat het zeggen wil er op te staan, en zoo
daalden wij, geleid door een jongen, tusschen steenhoopen en rotsblokken door tot aan den rand van de
ijszee af. Daar vonden wij een man, die met een houweel trappen in het ijs hakte en langs die glibberige
gelegenheid bereikten wij den gletscher, dien wij zoo
wat tot halverwege de breedte bewandelden. Ik kan
niet zeggen dat het uitstapje mij meeviel. De afwezigheid van mijn scherpgepunten alpenstok, mijn nog altoos
niet geheel van zijn verzwikking bekomen voet en het
gemis van uitstekende spijkers onder mijn schoenen
maakten mij zoo hulpbehoevend dat de jongen, die
ons den weg wees, maar werk had om mij op de been
te houden. Vooral als wij dan van een ijsheuvel af
moesten, en links en rechts van mij gaapten kloven,
in wier blauwe opening het neerstroomend ijswater een
peilloos diep geruisch deed hooren, was ik alles behalve op mijn gemak. »'t Is mooi, maar ik wou dat
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ik er weer met fatsoen af was" - ziedaar alles wat ik
zei of dacht, en toen ik weer op de steenblokken aan
den kant stond, dacht of zei ik » dat is eens maar
nooit weer. Ik weet er nu alles van, van die gletschers,
en als ik ze ooit weer onder mijn oogen krijg, bekijk
ik ze eenvoudig op een eerbiedigen afstand."
Van den Montanvert naar Chamonix terug ging
spoediger dan andersom, te meer daar ik door een
voor mij uit huppelenden Engelschman (» den klipgeit"
noemden wij hem) getart werd om te toonen dat ik
toch óók nog loopen kon. Als jongen had ik daar den
naam van, en nu kwam de oude lust weer bij mij boven
om eens te zien wie of het hardst kon. En ik heb het
gewonnen, al had de ander niet eens een jas en eigenlijk niets dan een flanellen hemd aan. Ik zat hoog en
breed aan het poortje van den weg onder in het dal,
toen hij mij voorbij schoot, en dat ik daarbij een gevoel had als een Transvaalsche boer, die de Roodrokken boven van den Spitskop heeft gejaagd, laat
zich begrijpen."

HOOFDSTUK IV.

ZIJNE EVANGELIEPREDIKING
EN ZIJN HUMOR.

HOOFDSTUK IV.

HAVERSCHMIl>T als prediker. De humor in zijne godsdienstige toespraken. - »Vergeten worden." - Reets verouderd? - Natuurpreeken. - F. Kaiser. - Darwin. - God en
onsterfelijkheid. - Su11y Prudhommes bLe vase brisé". - De
Génestet. - HAVERSCHMIDTS eenvoud en natuur. - »Steek af
naar de diepte."

Het was de welbekende Gerard KeIler, die onder
den pseudoniem »Conviva" in »Het Servetje" (1878),
dat op den omslag onder meer ook met het portret
van HAVERSCHMIDT prijkt, aldus schreef: ) Sedert HAVERSCHMIDT predikant is, heeft hij den schertsenden humor
laten varen." Opzettelijk wordt dit woord door mij aangehaald, waar ik over het kenmerkende van zijn arbeid
voor den kansel wensch te spreken, omdat Kellers
uitspraak als geheel in strijd met de waarheid eene
miskenning van HAVERSCHMIDTS persoonlijkheid is.
Vooreerst zij herinnerd, dat toen hij reeds een kleine
twintig jaar als voorganger der gemeente werkzaam
was, de verzameling novellen »Familie en Kennissen",
alle tintelend van humor, door hem werd uitgegeven.
Maar ten anderen bedenke men wel dat in zijne
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godsdienstige toespraken de humor evenmin afwezig is
als in menige novelle van genoemde) Familie en Kennissen" . Dit verklaart hoe men in eerstgenoemden
bundel bladzijden vindt, die in laatstgenoemde volkomen op hare plaats zouden zijn. Bij wijlen is het alsof
de prediker een eenvoudig verhaal doet, soms afgebroken met die invallende tusschenzinnen als daar zijn
»dat spreekt" enz. Een preek in den ouderwetschen
vorm was hem vreemd. Een godsdienstig vertoog of
een uitweiding, die een min of meer theologisch karakter
droeg, lag gewoonlijk buiten de grens zijner overdenkingen. Aan veelheid van bijbelteksten bezondigde hij
zich niet. Eigen rijkdom en diepte van gemoedsleven,
een buitengewone kennis van het menschelijk hart en
een overvloedige verbeelding gaven hem voldoende stof
tot verwerking, als hij, nooit zonder den Bijbel, zich
aan den arbeid zette. Eenvoudig en natuurlijk was en
bleef hij in de ontwikkeling van zijn onderwerp. En de
gedachte kon niet in hem postvatten, dat gezonde
humor misplaatst zou zijn op den kansel. Hij zou dien
evenmin hebben kunnen verloochenen als de schrijver
van de Sentimental journey in zijne "Sermons" of als
in ons Vaderland Johannes Steenmeijer, de kenner der
klassieken, de schrijver der onsterfelijke brieven over
de welsprekendheid, in zijne uitgegeven leerredenen.
Ongezocht gaf ik reeds in het eerste hoofdstuk dezer
studie een afdoend bewijs voor de juistheid mijner bestrijding van des heeren KeIlers uitspraak over HAVERSCHMIDT. Wie kon vermoeden dat die herinnering aan
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»Grootvaders pastorie" een bladzijde was uit eene zijner
godsdienstige toespraken? 1 En diezelfde bladzijde was nog
maar de inleiding» tot hetgeen hij eigenlijk zeggen wilde."
»Het kerkje waar grootvader preekte was bevloerd
met grafzerken en sommige daarvan vertoonden wapenschilden, doch van het overheenloopen waren de inschriften onleesbaar geworden en niemand wist meer
wie er onder lagen. Zelfs in den toren, waar de knaap
(dat is hij zelf) den tuinman van grootvader aan het
touw hielp trekken als de klok moest luiden, en waar
in een donkeren hoek de zwarte baar geborgen was, die
dienst deed bij de begrafenissen, zelfs dáár vond men
stukken van grafsteenen. En een vreemde heer met
een bril op, die door het dorp gekomen en de openstaande kerkdeur binnengegaan was, had eens tot den
klokluider gezegd dat er Latijn op stond. Hij had ook
een beetje van dat Latijn gelezen en voor den klokluider vertaald, en die had het onthouden en bracht
het aan den kleinen jongen over. Het was van een dapper
krijgsman, die, tot droefheid zijner ouders en tot onherstelbaar verlies voor het vaderland, jong gesneuveld was.
Maar waar dat gebeurd was en wanneer, en hoe die
held geheeten had, dat had de vreemde heer met den
bril niet kunnen ontcijferen. En toen de kleine jongen
er grootvader naar vroeg, kon die er hem tot zijn bevreemding ook niets van zeggen. Hij had gemeend, dat
grootvader alles wist! Doch de brave man verontschul1 Uit geest en gemoed. Toespraken van F. HAVERSCHMIDT, in leven
Predikant te Schiedam. Met portret. Schiedam, J. Odé, 1894. Blz. 217 v. v.
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digde zich met te verzekeren, dat er heel veel dingen
waren, die iedereen vergeten was.
» Vergeten I" door :. iedereen!" En dan nog wel een
jong en dapper held, die voor het vaderland was gesneuveld! De kleine jongen kon daar niet goed overheen. En toch beweerde grootvader, dat er zoo wel
meer helden en edelen waren; ja verreweg de meesten
waren in het vergeetboek geraakt. Dan was het glad
vergeten, dat zij ooit hadden bestaan.
»Glad vergdettl" Maar dat was verschrikkelijk. De
kleine jongen deinsde terug voor dat heilloos ledig
verschiet. Maar grootvader? neen, die kon niet vergeten
worden 1 Op een avond wandeling trok de knaap de
stoute schoenen aan en hij beleed zijn geloof dat hij
altijd aan grootvader zou blijven denken, en dan zouden
de menschen, die na hem kwamen, ook weten dat
grootvader er was geweest 1 » Zoo? - glimlachte de oude
man vriendelijk - zult gij altijd aan mij blijven denken?
Nu, ik twijfel niet of gij zult uw woord houden. Ik
denk ook nog wel eens aan mijne grootouders, die ik
in mijne jeugd heb gekend. Maar dat helpt hen toch
niet veel, want als ik er niet meer ben, kan niemand zich
hen meer herinneren. En zoo zal het ook met mij gaan,
als gij er eenmaal niet meer zijt. Mijn jongen, dat is
ons lot: wij worden allen, vroeg of laat, vergeten."
»De brave menschen toch niet, grootvaded" meende
de kleine. »De braven ook!" En grootvader haalde
zoowat half voor zich zelf het woord uit den Prediker
des Ouden Verbonds aan: , Eenerlei wedervaart den
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rechtvaardige en den goddelooze, den goede en den
reine als den onreme. Hun liefde zoowel als hun haat
en hun nijd vergaan, en hunne gedachtenis is vergeten."
~ Doch eensklaps ... Was het om den ontmoedigenden indruk te temperen, die zijn woorden op het kind
konden oefenen, of wilde hij zich troosten van des
Predikers sombere verzuchting? Eenklaps verhief zich
grootvaders zachte stem en op profetischen toon klonk
dat woord, dat geschreven staat aan het einde van het
Oude Testament: 'i De Heer merkt er toek op en koort,
en er is een gedenkboek voor zijn aangeziehtgesclzreven."
Heeft men na de lezing van zulk een bladzijde recht
te zeggen dat de predikant den humor heeft laten
varen? Zal ik eene andere proeve geven van HAVERSCHMIDTS fijne ironie? In een zijner toespraken haalt
hij uit het welbekend gedicht van Nicolaas Beets :. Morgenstond" de woorden aan:
Wat is er niet te hooren,
Wat is er niet te zien
Bij 't eerste morgengloren ,
Als nacht en nevel vliên."
'i

Wat is er niet te ontwaren
In 's harten diepsten grond,
Bij 't opgaan onzer jaren,
In 's levens morgenstond!
Te voelen, te beseffen,
Te gissen en te treffen,
Te zoeken, te verlangen,
'i
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Te ontdekken, op te vangen,
Te kennen, en te smaken,
Tot eigendom te maken,
Te draomen en te dichten,
Te slechten en te stichten,
Te ontginnen nooit genoeg.
Eén ding is l1oodig, en dat Eéne vroeg."

en vervolgt dan:
»Het is al een jaar of wat geleden dat Beets dus
zong. Beets zingt niet veel meer. Hij is oud geworden - ; en ouderwetsch, vinden sommigen - verouderd. Het nieuwe geslacht der dichters doet het nu
beter dan hij; »mooier en intenser". Ik mag het lijden.
Zij zullen er wel bij varen. Doch ondertusschen (of in
afwachting daarvan) kan het toch geen kwaad nog eens
te luisteren naar den vromen humorist, die meer schiep
dan de »Camera Obscura".
»Eén ding is noodig, en dat ééne vroeg. Nu geloof
ik inderdaad ook, dat onze zanger Beets ouderwetsch
begint te worden.
»Vooreerst om te meenen, dat het geheele leven,
met al zijn veelzijdigheid, zich tot één enkel beginsel
terug laat brengen. En dàn, dat bij de opleiding van
het jonge geslacht in de eerste plaats op dat alles
beheerschend beginsel acht dient te worden geslagen.
Lieve hemel, zoo alzijdig (want het woord veelzijdig
zegt te weinig) zoo alzijdig als onze jongens en meisjes
tegenwoordig moeten worden opgevoed. Vergeet niet,
dat zij mee moeten kunnen praten, en in hoeveel ver-
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schillende talen, over alles en nog wat! Op zijn minst
behoort een toekomstig staatsburger zijn land goed te
kunnen regeeren, en als hij in een bijeenkomst (vergeeft
mij, )1 meeting" moest ik zeggen) als hij het dan niet
in eenige groote volzinnen zeggen kan, hoe het gaan
moest met de maatschappij, laat hem dan maar thuis
blijven (hetgeen onder ons gezegd, nog zoo heel erg
niet zou zijn). Neen, maar inderdaad, men is tegenwoordig niets, als men niet geweldig knap is, hetgeen
niet meer beteekent dat men enkele dingen grondig
verstaat, maar dat men over alles een oordeel vermag te vormen? - neen, zóó iets is nu eenmaal onmogelijk! - maar te velle1l. Liefst uit de hoogte, beslissend!
En welk een verbazende voorbereiding wordt daartoe
niet vereischt. Verbeeldt u, dat men elke 24 uren minstens één courant dient te lezen. En nu en dan ook
nog een tijdschrift of een brochure.
Maar het is waar, dan is men ook geheel op de
hoogte, en men staat nergens meer voor. En nu zou
deze moderne mensch met zijnen alomvattendm blik,
beurtelings gericht op de geheimcn der natuur en op
het Europeesch evenwicht, op de behoeften van den
vierden stand en op het koloniaal en het financiëel
vraagstuk (ik noem maar wat, want eerlijk bekend, het
dwarrelt mij voor de oogen) nu, zoo iemand zou al zijn
krachten kunnen samcntrekken in of laten uitgaan valt
één middelpunt; er zou iets zijn, dat zich in al zijn
doen en laten, zijn willen en zoeken, zijn spreken en
zwijgen, moest doen gelden! Dat éélle zou zijn stempel
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moeten zetten op alles, het werk van echtheid en van
een groot en heilig karakter! Belachelijk, bekrompen,
verouderde eisch! Vraagt het maar eens aan de jonge
vaders en moeders van dit moderne geslacht. Zijn zij
zelf doordrongen van een iets, een éénig iets, dat boven
alles noodig is? En kan men het aan hen bespeuren,
dat zij er dag aan dag op uit zijn, om het hun kinderen in de ziel te drukken, zoodat het er nooit weer
uit verdwijnen kan? Nu ja, er zijn wel zulke ouders,
maar dat zijn ouderwetsche menschen, evenals onze
hoogbejaarde dichter, al jong verouderde, achterlijke
menschen, over wie een goed modern mensc!z den Ileus
ophaalt."
Schuilt er geen humor in, als hij sprekende over de
consciëntie in 't voorbijgaan opmerkt: »Eenige lieden
doen met hun geweten, of wat zij hun geweten noemen,
als jongens die hun horloges verzetten en er aan draaien,
totdat zij er alles op kunnen zien, behalve den juisten
tijd ?"
Naast den humor moet ik op den even echt dichterlijken als stichtelijken geest in menige toespraak wijzen.
Dit kwam vooral uit, als hij zijne stof ontleende aan
de natuur.
HA VERSCHMIDT was in 't minst geen overdreven bewonderaar van steden. Brandpunten van handel en
nijverheid trokken hem allerminst aan. Menigmaal overviel hem een heimwee naar buiten, naar een stil plekje
om met zijne gedachten alléén te zijn. ) Ik denk sprak hij eens gaarne aan golvende korenakkers,
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lange lanen, donkere bosschen en het verdriet mij nooit
uren ver eenzame voetpaden te volgen, tot over heuvels
en heiden, al loont nauwelijks een bete brood, of een
dronk melk mij de inspanning. Het is of de moederaarde mij minder vermoeit dan het plaveisel dat de
straatwerker heeft gelegd; de frissche lucht met geen
schoorsteenroet bezwangerd, de geuren van bloemen,
van naaldhout of zelfs van het dorrend gebladert doen
mijn longen goed, die in de benauwde doorgangen
tusschen de huizen zich beklemd kunnen voelen."
»Hoe innig lief hij de natuur had, daarvan getuigden
vooral zijne preeken" - sc/treef Dr. Edward B. Koster
îll Zij1Z woord ter 1Zagedachtems 1 - :.en zelden hoorde
ik er een van hem (en ik heb er tijdens mijn verblijf
te Schiedam vrij wat gehoord) zonder dat hij sprak
over een of ander natuurtafereel dat hem getroffen had."
. Hetzelfde werd mij door een van HAVERSCHMIDTS
intimi te Schiedam, Dr. J. L. Liezenberg, conrector aan
het gymnasium, bevestigd. Enkele proeven mogen hier
volgen. In een toespraak over , de Lente" lezen wij:
) Als de natuur na haren winterslaap ontwaakt, dan
ruischt een duizendstemmig koor ons tegen. Daar zijn
de dieren. De kwakende bewoner onzer slooten, wien
wij zijn onharmonisch geluid maar zullen vergeven,
omdat hij een der eersten is, die ons meldt dat het
ernst met de lente gaat worden. Daar is de hommel,
1 De Kunstwereld, Geïllustreerd weekblad voor Nederland en België
Amsterdam, D. de Voogd, 1894 Febr.
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die zijn hol onder de aarde verliet en nu dronken van
levenslust gonst over de frisch geurende bloemen. Hij
weet ze wel te vinden! In dien zonnigen hoek gaat
een wierook op uit de bevallige klokjes van de lelie
der dalen. Wendt hij zijn vlucht noordwaarts, dan zal
hij geheele akkers van krokus en hyacinth, met narcissen
en wat al bont bolgewas aantreffen - één reuzenbloembed, dat zich uren ver al dichter en dichter langs
Hollands duin uitstrekt en honderden van verrukte
menschenoogen tot zich trekt, de reuk streelend met
zijn adem als van Oostens specerijen. En nu sprak ik
nog niet van den leeuwerik, den zanger van onze weiden,
die zich steigerend omhoog heft tot het oog hem niet
meer volgen kan, maar het oor verneemt nog wel zijn
gezang, waaraan geen einde schijnt te willen komen,
maar nooit duurt het voor den luisteraar lang genoeg.
Het is als een zacht geschuifel van zilver, het is als
droppels die zich met kracht naar buiten dringen, en
een fijnen bruisenden straal vormen, die onafgebroken
neerschiet in een bekken van metaal. Het zingt maar
al van leven dat ontwaakt is, van een dood die voorbijging, van jeugd en hoop en liefde, het jubelt en het
dankt, ja ook op zijne wijze en zonder het zelf te
weten, van eere aan God. Of wilt gij wèl zoo gaarne
den eersten slag opvangen van den nachtegaal? Vol
teederheid en vol vuur, smachtend tegelijk en overmoedig kan de tooverklank zijn van dezen koning der boschzangers. Hij smeekt om liefde en hij juicht dat hij haar
gevonden heeft. Immers zij spreken allen een taal, die
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kleine kelen, en men verwondert zich over de diepte
en den nadruk, waarmede zij haar liederen zonder
woorden weten te vertolken.
Hoe heerlijk is het toch het voorjaar opnieuw te
mogen beleven. En ieder keer - in klimmende mateals ik het weer heb mogen halen, dan is het of er
een kooi voor mij opengaat en ik mag de vleugels
uitslaan en ik zou wel met u allen (of liever nog met
enkelen) het veld in willen en roepen hun en mij zelven
toe: ziet, wat is God toelt groot en wat is lzet leven
toelt zoet - 'wat is de aarde schoon eJt wat is het een
vreugde één van hen te zijn, dz"e ltaar mogen bewandelen" .
Aan een andere leerrede over de woorden: »God
vernieuwt het gelaat des aardriJks" ontleen ik:
»0 wonder der wonderen, die kale, doodsche boomen, die als onder uwe oogen schijnen te herleven,
terwijl de bladeren trossen hun donzige windsels losmaken; die bloemknoppen die opengaan en doen of ze
met verbaasde blikken de wijde wereld inkijken en de
heerlijke zon nastaren in haar statigen loop; die honderdvormige plantjes aan uw voet, in den morgen bestrooid met dauw als met gruis van diamanten, en na
den regen fonkelend van edelsteenen, die een koningin
zou wenschen in haar kroon; de heldere vliet die den
hemel weerkaatst als in een reuzenspiegel, en aan den
oever de jonge waterplanten met het beeld van haar
frissche groen aan den voet en de toppen zacht bewegend op den adem van den zuidwester luchtstroom.
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Het gespartel aan de oppervlakte van het jonge watervolkje, het gewemel tusschen het gras van allerlei
kunstig gevormde schepseltjes die onlangs nog voor
goed uitgestorven schenen, en ziet, moeder natuur heeft
gezorgd dat ze ergens een schuilplaats vonden in den
barren winter, en nu hebben zij het druk met hun
kleine huishouding en helpen er meteen de groote door
in' stand blijven. Hier een vroege vlinder, die voor het
eerst de sierlijke vleugels beproeft, daar een vogel,
weergekeerd uit verre landen, en dien gij herkent,
haast als een ouden halfvergeten vriend. De lammeren,
die vroolijk rondspringen om de wollige moeder, en
het rundvee dat gij het aan kunt zien hoe het hun toch
beter bevalt, al zijn het maar stomme slachtbeesten,
hier in de geurige weiden dan op de benauwde, onzindelijke stallen.
Wat zanger, wien het gelukt is volkomen het lied
terug te geven, dat daarbuiten de lente zelve in het
suizen der zachte koeltjes, in het ritselen der jonge
bladeren, in het gonzen der ontelbare pas ontwaakte
bewoners der lucht, en in koren van vogelenkelen, den
Koning des heelals ter eere aanheft 1"
Geen wonder dat hij die zoo dacht, gevoelde en
sprak een andermaal in zijne openbare prediking getuigen moest:
»Naar mijn bescheiden inzicht zijn de hedendaagsche
natuurkenners er nog niet in geslaagd den Schepper
weg te redeneeren uit de schepping. Ik heb persoonlijke herinneringen aan een der grootste sterrekundigen
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van onzen tijd 1 en hoe hij ons, jeugdige kweekelingen
aan de Leidsche hoogeschool, met den diepsten eerbied
sprak van God, in Wien hij geloofde, ook waar, en
juist waar de glazen zijner kijkers en zijn berekeningen
van den loop der hemellichamen hem nooit hadden
gevoerd boven de grenzen van het natuurlijke. En
onlangs trof het mij, van den man, door velen, ook
die hem niet kennen, voor den vorst der ongeloovige
natuurwetenschap uitgekreten, van Darwin deze uitspraak
aangehaald te vinden: , Het is belangwekkend, om opmerkzaam een ruig en dicht begroeiden aardschen dam
te beschouwen, die overdekt is met allerlei soort van
planten, met struiken, waarin de vogelen zingen, met
insekten die er omheen fladderen, en wormen, die zich
door de vochtige aarde wringen, en dan te denken
hoe deze zeer bewerkelijk samengestelde vormen, die
onderling zoo zeer verschillen en op zulk een ingewikkelde wijze van elkander afhankelijk zijn, allen zijn
voortgebracht door wetten, die rondom ons heen in
werking zijn. Er is iets grootsch in de gedachte dat
aan dit leven, met zijn verschillende krachten, oorspronkelijk door den Schepper eenige weinige vormen,
of wel een enkele vorm is ingeblazen, en dat terwijl
deze planeet is blijven rondwentelen, volgens de vastgestelde wet der zwaartekracht, uit zulk een eenvoudig
begin eindelooze, heerlijke, schoone en bewonderingswaardige vormen ontwikkeld zijn en nog steeds voortgaan zich te ontwikkelen."
1

F. Kaiser.
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> Ziedaar een paar kleinigheden - vervolgde hij - om
iemand gerust te stellen, als schoolknapen en soms ook
aankomende onderwijzers (schoolmeestertjes) hun willen
opdringen, dat het onwetenschappelijk is geworden van
een God nog te reppen en van een Schepper. De oude
werktuigelijke wereldbeschouwing, de voorstelling van een
Almacht, »die spreekt en het is er" hebbe plaats gemaakt
voor de opvatting van een schepping, die gewordm is,
en die niet ophoudt zich langs regelmatigen weg te ontwikkelen: de geleerdsten en diepzinnigsten der natuuronderzoekers hebben er daarom nog volstrekt niet van
afgezien kinderlijk eerbiedig te buigen voor den aanbiddelijken Oorsprong dier eeuwige en allesomvattende
werking. Of zou het nu misschien ook de plicht zijn
geworden van den waren godgeleerde hen van die
hulde als van een gevaarlijke natuurvergoding tegen te
houden? Werkelijk schijnt het mij toe, dat hiertoe
neiging bestaat, of juister, ik weet van zeer nabij, hoe
een, vrees ik, eenzijdige ijver voor het zedelijk element
in den godsdienst, tot zulk een miskenning van God
in de natuur kan leiden en leidt. Men zegt en men heeft
gelijk: het goede is het hoogste, God spreekt tot ons
in wat ,f}oed is; het geweten, die stem des heiligen
geestes daarbinnen, getuigt van Hem. Doch dit sluit
nog niet in, dat de Aanbiddelijke zich ook niet in de
(laat mij zeggen) gewetenlooze schepping, in dampkring
en delfstof, in plant en dier zou openbaren. De leeke·
dichter heeft gezucht: »De schepping predikt geen
liefderijk God", maar hebben soms sommigen zich ook
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te veel gehaast het hem, niet altijd juist, na te zuchten?
ja, om ons heen allerlei, dat zich niet voegt naar
den eisch van ons gemoed; evenwel voor Israëls profeten en wijzen en ook voor Jezus kon deze. zelfde
schepping zijn als de werkplaats van een Vader, die
geen vogeltje vergeet en veel minder een menschenkind
ongetroost zou willen laten. Waaraan lag het, dat /tun
wereldbeschouwing zooveel blijmoediger was? Misschien,
omdat Jezus en zijne voorgangers minder theologant
waren dan velen zijner navolgers, en dat zij zich door
geen vooropgesteld Godsbegrip lieten beletten om toe
te geven aan den indruk, dien de schepping- maken
moet op een onbevangen hart. Ongetwijfeld, ltet goede
is het hoogste en in de zedelijke geboden onzer menschelijke natuur spreekt God wel in de eerste plaats
en onmiddellijk tot ons, doch, om niets anders te zeggen,
het is de ondervinding van duizenden hoe bij voorkeur,
als de schepping tot ons hare taal richt, het beste in
ons wakker wordt, en er schijnt een geheim verbond
te bestaan tusschen de Macht, die uit bloemen en lentelucht tot ons komt en tusschen den Onzienlijke, die
Zijne heilige wetten geeft in ons binnenste. Het zou
mij zeer om u bedroeven, wanneer gij tot de sterren
kondt opzien of luisteren naar het rollen van den
donder of den meiregen kondt hooren ruischen op bloemen
en bloesems, zonder dat soms ook uw oog vochtig
werd van dankbaarheid, eerbied, kinderlijk geloof en
vrome voornemens. De ondergaande zon of het golvend
korenveld bewijzen misschien niets, maar zij verrukken,
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hoop ik, zij doen u blij zijn dat gij leeft, zij brengen
u in eene stemming, om de handen te vouwen, en
terwijl uw mond misschien de schoolsche woorden
:t natuur" en »natuurkracht" blijft gebruiken, jubelen de
engelen in het diepste van uw wezen: » Halleluja, looft
den Heer I"
Bezat HAVERSCHl\fIDT alzoo den moed zijner diep
gewortelde overtuiging om haar onverholen van den
kansel uit te spreken met betrekking tot het geloof in
God als den Schepper: datzelfde gold van zijn getuigenis aangaande de hoop der persoonlijke onsterfelijkheid.
»Er gaat - sprak hij eens - een ijskoude tocht
van ongeloof door de wereld. Heeft hij u nooit een
oogenblik doen huiveren? Wat mij aangaat: ik ben zoo
sterk, zoo ongenaakbaar niet. Ik geloof aan onsterfelijkheid, ik wil er aan gelooven. Ik bid dat ik eenmaal
in dit geloof voor het laatst het vermoeide hoofd zal
nederleggen als een die 's avonds inslaapt om 's morgens weer te ontwaken. Doch ik hoor het vragen, ik
merk het schouderophalen, ik verneem het drieste neen
wel, om mij henen, en er zijn oogenblikken, dan is
mijn ziel onrustig in mij. Vele bewijzen die men eenmaal onomstootelijk achtte zijn omvergestooten. Men
kan het wel tegenspreken, men kan wel doen of het
niet zoo was, doch zij liggen nu eenmaal omver. Te
vergeefs heeft men zich beijverd nieuwe gronden aan
te voeren. Ten slotte ziet men wel in: dat is een zaak
waarbij het verstand te kort schiet. Doch onbewezen
dan, onbewijsbaar als God zelf misschien, en toch niet
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onredelijk, geen vrucht meer van verhitte verbeelding,
van laf bijgeloof: zachte hoop van 's menschen hart,
eisch van een geweten dat vraagt, dat moet vragen
naar meer, naar beter dan dit onvolmaakte. Schoonste
bloesem onzer natuur. - 0, moge de menschheid, 0,
moge mijn ziel u nimmer verliezen: vriendelijke engel,
lichtstraal uit den hoogen, geloof aan onze onsterfelijkheid I"
»Ik laat daar wat antwoord gij geven zult aan de
millioenen, voor wie dit leven een bijna onafgebroken
reeks van jammeren is, als gij hen niet kunt troosten
met de hoop op een beter hiernamaals. Want er zijn
ontelbaren, die ziekelijk geboren worden, en anderen
die slag op slag hun weinigje geluk bij de handen
zien afbreken. Want ik weet wel dat er zijn, die dit
zichzelf mee te wijten hebben, of het is anderer schuld.
Maar dat verschilt toch vaak zoo heel veel niet, en ik
moet dikwijls vragen: konden zij het wel helpen? Ze
wisten immers niet, niet recht wat ze deden I Doch
anderen zijn zooveel te zekerder onschuldig. En als er
geen leven na dit leven is, dan klaag ik God aan om
al die arme kindertjes, die Hij geboren laat worden,
en die met hun holle, wijze oogjes - hol van al de
pijnen en benauwdheden die hen verscheuren - maar
toch zoo wijs en zoo ernstig u schijnen te vragen:
waarom zijn wij geboren, waarom moeten wij zoo bitter,
bitter lijden? Neen, als er geen toekomst is voor hen,
en voor allen, die met hen weenen en lijden, die strijden
en struikelen ook ja en dwalen, maar toch pogen op
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te staan en weder te keeren naar het goede pad, als
al dat hopen en bidden en worstelen om een volmaaktheid en een geluk deelachtig te worden, dat niemand
hier op de wereld volkomen, of ook maar van verre
bereikt, als 's menschen leven, zijn beste leven, toch
eigenlijk nergens voor dient, dan om een lange, vervelende geschiedenis te vormen, die ten slotte toch
weer vergeten wordt, dan - ja, dan zeg ik (en ik
kan niet zien, dat ik er zonde mee doe) dan zeg ik:
er is geen God 1 en ik wenschte wel, dat de wereld
er nooit was geweest, en hoe spoediger er een eind
aan komt, en de aarde met al wat er op leeft alvast
een groot kerkhof zal zijn, dat dan wezenlijk nergens
meer toe dient, des te beter 1"
~ Ieder - luidde het elders wien een heilige onvoldaanheid voortdrijft, om niet slechts te jagen naar
altoos nieuwe vervulling van aardsche, zinnelijke begeerten, doch die poogt telkens grooter zegen te worden,
door immermeer zich zelven te veredelen, hij nadert
niet met iedere schrede zijn ondergang, hij gaat voorwaarts tot een steeds verhevener doel. Zijn lichaam
moge verouderen, verzwakken, ten slotte wat men noemt
ontbonden worden en vergaan: zijn geest, onder dien
schijnbaren achteruitgang moedig volhardend in dienende
liefde, in vertroostend geloof, in dankbare en vreugde
meedeelende blijdschap, ontwikkelt zich en wordt met
ieder jaar en iederen dag vatbaarder voor een heil, dat
hier niet geheel te vinden moge zijn, maar waarvan
de voorsmaak hem althans in schoone uren wordt ge-
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gund. Werwaarls zijne ziel, van de banden des stofs
ontdaan, hare vleugelen eens zal uitslaan, dat weten
wij niet. Wij hebben er geen de minste voorstelling
van. Doch hieraan twijfelen wij niet: de hand die ons
wenkt is de verwezenlijking van al dat goede, liefdevolle, heilige, dat zich hier aan ons opdringt als wil
van God, onzen hemelschen Vader. In den hemel geschiedt die wil, dus sprak hij, wien wij op dit gebied
grooter gezag toekennen dan aan eenig ander, en de
bede die hij ons leerde luidde: »geschiede op aarde
uw wil, 0 Vader, gelijk hij in den hemel geschiedt."
Welnu - ziedaar dan onze aangewezen taak: op aarde
hcmelsch, dat is rein, heilig, liefdevol te zijn. Die dat
pogen, zij leven reeds hier als zulken, wier burgerschap in de hemelen is."
Aangrijpend was de inleiding tot een zijner Paaschpreeken, die hij ontleende aan Goethes onsterfelijk gedicht. ) De grootste poëet van den nieuweren tijd heeft
in zijn meesterstuk eene gedachte vertolkt, die bij menig
kind onzer eeuw door het Paaschfeest verlevendigd
wordt. In zijn enge studeercel tusschen boeken en instrumenten zit Faust, de geleerde, de denker, die alle
wetenschap beoefend heeft, maar om slechts tot de
wanhopige ontdekking te geraken, dat wij niets weten.
Te vergeefs heeft hij zijn toevlucht genomen tot oude
tooverkunsten. De geest, dien hij met zijn bezwering
heeft opgeroepen, joeg hem schrik aan. En als Faust
zich over zijn angst heenzet, dan ontwijkt hem de geheimvolle verschijning, den spot drij\·end met des zieners
8
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machteloosheid. Straks maakt zich nu volslagen wanhoop van den afgematten twijfelaar meester. Hij besluit
een einde te maken aan zijn kwelling en met een enkele
teug uit den giftbeker den weg zich te ontsluiten, tot
een betere wereld of tot de vernietiging. Reeds heeft
hij het doodelijk glas aan den mond gebracht, daar
bereikt hem door den stillen nacht het gelui van
klokken en de bekende tonen van een kerklied herinneren Faust, dat het Paaschfeest aangebroken is:
• Christus is opgestaan!
Vreugde den sterflijken,
Die in hun erflijken,
Sluipend verderflijken
Jammer vergaan."

Dus klinkt de beurtzang der engelen .
• Christus is opgestaan!
Eer hem, wiens liefde,
't Leed dat hem griefde,
Zwaar hem beproefde,
Heeft wederstaan."

Die beteekenisvolle woorden treffen Faust. En toch hij wil aanvankelijk niet toegeven aan den indruk dien
zij op hem maken .
• Wilt weeke zielen met uw klank verdooven,
Ik hoor de boodschap wel, maar kan haar niet gelooven."

En dan -

volvoert Faust zijn voornemen en slaat
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de schendige hand aan zich zelf? Neen, ofschoon het
wonder van Jezus' opstanding bij hem stuit op onoverkomelijken twijfel, de oude, van zijn jeugd af, hem
vertrouwde voorstelling wekt de gedachtenis in hem op
aan gelukkiger dagen, toen eenvoudige vroomheid en
vroolijke levenslust nog zijn deel waren, en het Paaschlied hem naar buiten lokte in de verjongde velden en
bosschen. Hij krijgt het leven weer lief.
• Herinnering houdt met kinderlijk gevoel
• Hem van den laatsten sombren stap terug."

En met een:
• Daalt vrij dan, Hemelzangen, tot mij neder!
Een traan welt op en de aarde heeft mij weder!"

werpt Faust den giftbeker van zich."
Een aanhaling als deze uit Goethe vormt vanzelf
den overgang, om op een kenmerkenden trek in HA VERSCHMIDTS godsdienstige toespraken in 't algemeen te
wijzen. Namelijk deze, dat hij, waar het natuurlijk verband zijner rede het medebracht, gaarne aan de grootste
schrijvers in dicht en ondicht, vreemd of eigen, eene
bladzijde ontleende, welke hare toepassing vanzelf met
zich bracht. Om een ander voorbeeld te noemen herinner ik aan »Le vase brisé!" van Sully Prudhomme:
l> Het had een barst bekomen, het fijn kristal. Niemand
had het bespeurd. De stoot was niet opgemerkt; de
scheur niet te zien. Doch sedert, droppel na droppel
vervloeide het vocht door de onzichtbare breuke. En
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de bloem in de vaas vond geen lafenis meer, en
kwijnde en dorde."
» Dus is de bloem der minne in menig jong gemoed
vergaan. 0, hebt deernis! 0, handelt zachtkens met
den jongeling! Doch laat niemand meenen dat dit
gemis, de leegte eener onbegrepen, eener nooit ge·
vonden liefde, het moeilijkst is wat men dragen kan.
Of indien gij van onbegrepen, van nooit gevonden
liefde spreken wilt, zoekt haar niet buiten, zoekt haar
in lut huweliJk! Hoevele huwelijken worden gesloten
in blinden hartstocht, in dweepzieke overspanning, en
toen de roes voorbij was en de oogen open gingen,
wat zag men toen? Wie weet het? Met eIken dag
klaarder, dat men toch eigenlijk niet bij elkander behoorde. En de onverbrekelijke band, in verrukking geknoopt, werd een hinderlijke, een al te vaak knellende
keten. En neen, men rukt daar nu niet aan met ruwe
hand, men rammelt er niet mee, dat iedereen het
duidelijk hooren zal, hoe het eigenlijk een keten is.
Maar zelf bespeurt men het wel terdege bij menige
schrede! Of ook dàt niet een barst is in de vaas, die
de bloem van het levensgeluk, langzaam maar zeker,
met verdrogen dreigt en verwelken?
»Maar ook daarbuiten in het maatschappelijk leven.
Waarom speelt - is het toeval of noodwendigheid? een grillige macht zoo wreed vaak met ons, arme menschen, en doemt den geboren kunstenaar tot zielloos
werktuigelijken arbeid, of, wel zoo wreed misschien,
omgekeerd; wie met een afgepaste en daarbij niet on-
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voordeelige zaak zijn brood in vrede en welvaart had
kunnen eten, wordt gedoemd tot de onrust, de vruchtelooze afmatting en de bittere bete van het mislukt
genie I Er verslijten in bedompte winkels, of, als bloemen in kamers waar gestookt en gestoft wordt, er
verworden die getierd hadden in alle weer en wind op
het open veld, op de wijde zee; en zij, die den dood
niet hadden gevreesd voor de heilige vlag in 's vijands
kogelregen, worden stram en kunnen niet sterven achter
hun eeuwigen lessenaar."
Elders koos hij van Millevoye ) De gevallen bladeren"
of ontleende een bladzijde aan »Ies Misérables" van
Victor Hugo of gaf zelfs den inhoud van »Hij" - een
dramatisch tafereel uit een onzer tijdschriften. Daardoor
verkreeg menige toespraak zekere frischheid en actualiteit. Onder de dichters in eigen kring koos hij bij
voorkeur de Génestet. "VVie fijner en scherper dan
HAVERSCHl\1IDT onhvikkelde in het proza zijner preeken
wat de Leekedichtcr in diens ~ Vroomheid" - »Deftigheid" - ~ Verandering" als On1zatuur in menigen Christen
aan de kaak had gesteld? Onze vriend was bij al den
ernst, waarmede het leven door hem werd opgevat, en
in weerwil zijner soms neerslachtige buiën cen blijhartige
natuur. Dankbaar kon hij genieten van al hetgeen de
wereld schoons en licflijks, opbeurends en verheffends
hem aanbood. Voor hem, die aan allerlei genoegens met
echt-kinderlijke vroolijkheid kon deelnemen, was niets
ziekelijkers dan de herinnering aan »den man, die niet
wilde dat er bij hem aan huis gelachen werd."
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»Nu
zoo lees ik in een zijner toespraken - het
lachen verging U wel, als gij bij hem waart. Dat keek
zoo zwart, dat zuchtte bij tusschenpoozen zoo diep en
dan die jammerhartige toon, waarop alles, ook het
onnoozelste, gezegd werd j de kinderen hielden dadelijk
op met dartelen en stoeien, als vaders stem zich maar
uit de verte hooren liet, en de dienstbode, die bij
ongeluk onder het werk een deuntje was begonnen,
zweeg meteen om het van den weeromstuit ook op een
zuchten te zetten en op een grommen, kortom, het hart
kneep u toe, zoodra gij daar een voet over den drempel
hadt. Tot de lucht scheen er U te willen benauwen. En
dat heette nu vroomheid en bij uitstek clwzstelijke vroomheid heette dat j woudt ge den man gelooven, dan had
Christus hem geopenbaard dat hij een groot zondaar
was, en hij niet alleen, maar zijn huisgenooten, te beginnen met het kindje dat in de wieg sliep, waren het
ook, en daar allen ieder oogenblik konden worden
opgeroepen om voor den rechterstoel te verschijnen
van een, aan wiens eeuwig doemvonnis de rechtvaardige
nauwelijks ontkomt, achtte hij het in de hoogste mate
onverantwoordelijk in zich en de zijnen ook maar het
minste zweempje van opgeruimdheid toe te laten. Vroolijk
te zijn achtte hij zonde.
»Plechtig vrooIijk - dat kan er nog door, wanneer
men eenmaal vroom is. Maar van harte meedoen, met
de schaterende jeugd, of in een prettig gezelschap,
neen, dat komt niet te pas als men den ouden zondigen
mensch aflegt. Godsvrucht en ongedwongen vroolijkheid
0-
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waren voor dezen man onvereenigbaar." Dit nu achtte
HA VERSCIIMIDT door en door ongezond en eene lastering van het Christendom. »Jezus had niets van een
teemenden puritein. Beminnelijke blijmoedigheid was
een der hoofdtrekken van zijn karakter. Nu behoeft
een Christen - besloot hij - niet noodwendig uit te
munten door eene bijzondere mate van schalke luim
of geestigheid. De naturen zijn verschillend en de een
is rijker aan prettige invallen dan de ander. Er zijn
groote vernuften en middelmatige en men vindt er ook
die in het geheel niet vernuftig zijn. Sommige menschen zijn, hoe zal ik het noemen, wel wat droog en
anderen konden misschien wel wat soberder, wat bedaarder zijn. Doch vooreerst: de ware godsdienst vindt niets
verdienstelijks in het droge en zoo hij aan ieder de les
op het hart drukt om zich te matigen, hij eischt van
niemand dat men zijn aard geweld aan zal doen. Wees
u zelf, zegt hij, wees natuurlijk, wees dus ook aardig
en dwaas, in den goeden zin, als het in uw natuur ligt,
niet (dat spreekt) gemaakt aardig; kortom nog eens wees u zelf, niet kunstmatig, niet gedwongen, niet opgeschroefd, niet deftig of plechtig. Dit toch deugt
nergens toe, dan om de vroomheid bespottelijk te
maken."
Met een bladzijde als deze heeft HAVERSClIMIDT zich
zelf doen kennen als de natuur en eenvoud in persoon.
Onafscheidelijk hing daarmede zijn hartgrondige afkeer
van alle vertoon en gemaaktheid samen; ook in zijne
prediking was hij een vriend van het onvervalschte,
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het echte, bovenal in hetgeen hem als de hoogste
openbaring van het menschelijke gold: het godsdienstigzedeliJke, de harmonische samenwerking van vroomheid
en deugd. » Iemand, die vroom wil heetm - sprak hij moet toonen dat hij het is, en wat is dat voor een
deugd die niet vroom is? Wie beproeft vroomheid en
deugd te splitsen in twee helften, hij verminkt zijn
binnenste, zijn karakter. Vroomheid zonder deugd is
bijgeloof, schijnheiligheid,. huichelarij. Deugd zonder
godsvrucht is werkheiligheid, africhting, oppervlakkigheid, hoogmoed, onverdraagzaamheid." Wat kon hij de zachtmoedige bij uitnemendheid - vlijmend scherp
zijn tegen allen schijn voor wezen in de dingen des
geestes!
Zoo wist hij zielkundig de fijnste roerselen van het
menschelijk hart te ontleden, in deugd en ondeugd
beide. Het geheim ervan school in zijn groote mate
van zelfkennis. En al ging zijn eigen persoon in zijne
prediking schuil, toch kon het den aandachtigen
hoorder niet ontgaan dat in menige toespraak een deel
van ' s predikers eigen zielservaringen waren neergelegd.
Uit dit oogpunt zijn en blijven de nagelaten preeken,
als een kostbare schat, de belangrijkste en tegelijk onmisbaarste bijdragen tot de kennis van het leven en
karakter van HAVERSCHl\lIDT.
Toen hij in het voorlaatste jaar zijner werkzaamheid
tot stof zijner prediking gekozen had »verborgen leed,
geheim verdriet", op grond van Paulus' verzuchting
»mij is gegeven een doorn in het vleeseh" , ontwik·
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kei de hij onder meer »hoe al te groote aandoenlijkheid
ook bij ingebeeld leed - in sommige menschen de
oorzaak van levensmoeheid - dikwijls samenhangt met
een lichaamsgestel, dat van jongs af teer, of door latere
noodlottige invloeden, misschien al van meet af aan door
overerving of anders ten gevolge van averechtsche behandeling, door kwaad dat men zich zelven of dat
anderen ons aandeden, ondermijnd en van draagkracht
beroofd werd, zoodat het dus menigmaal ook al weer
gansch natuurlijk en onvermijdelijk heeten moest, als
eenigen tegen niets opgewassen blijken, en het kleinste
stootje vaak voldoende is om hen, zooal niet ter neer
te werpen, dan toch een innerlijke door niemand opgemerkte pijn te veroorzaken. En zegt dan vrij, dat het
slechts hersenschimmen zijn, waarmede zij zich kwellen.
Het feit blijft niettemin dat zij er door geplaagd worden. Ook denkbeeldig lijden is lijden, en tot welke
uitersten het voeren kan, uitersten van vertwijfeling
of waanzin, helaas: de bewijzen ervan liggen voor het
grijpen. Menigeen is moedwillig zoo het heette (en toch,
welbeschouwd, zijns ondanks) een leven ontvlucht, waarvan men zich te vergeefs bleef afvragen, waarom het
met al zijn zegeningen en genoegens geen waarde meer
voor hem had."
Over laatstgenoemd somber verschijnsel had hij zich
reeds vroeger in dezelfde overdenking, waaraan ik in
hoofdstuk Il, bI. 30 die treffende bladzijde ontleende
over »wereldsmart, gepaard aan een ziekelijk verlangen
naar den dood", uitgesproken in deze woorden:
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»Er is niets groots in wat in rechte lijn uitloopen
zou op zelfmoord. Och ja, medelijden met deze rampzaligen, die in een oogenblik van zwakheid, een benarden post verlieten, dien gebrek aan doorzicht geen
uitweg deed vinden, zoodat hun niets scheen over te
blijven dan zich te werpen blindelings in de kaken
van het alverslindend monster. En zoo dan ook geen
smaad over de ellendigen, de bitterlijk bedroefden van
gemoed die verlangen naar den dood, maar hij is er
niet, die er naar graven meer dan naar verborgen
schatten, die blijde zijn tot opspringens toe en zich
verheugen als zij het graf vinden. Slechts zij, die zich
zelf verloochenen en geduldig hun kruis op zich nemen,
die niet toegeven aan weerzin en weerbarstigheid, die
nederig, geduldig en dankbaar hun aandacht wijden
aan eIken zonnestraal, aan ieder bloempje, waardoor
de treurigheid van hun bestaan ook maar een weinigje
wordt opgevroolijkt, die hopen tegen allen hoop in,
die wachten zonder klagen, en wachtend doen al wat
hun hand vindt: Zij zijn het dz"e ons eerbied afdwing-en
en aan wier zijde ook wij ons wenschen te scharen."
Ten slotte nog een woord over een door hem op
verlangen en ten voordeeIe der Vereeniging Paulus
uitgegeven (en uitverkochte) toespraak over Lukas V:
4a »Steek af naar de diepte." Hij vat daarin het verhaal der wonderbare vischvangst als symbool op; aan
den oever van het meer hadden Jezus' jongeren niets
gevangen; en HAVERSCHMIDT vergeleek het overgeleverd gezag op het gebied van den godsdienst, in het
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geloof waaraan hij als kind was opgevoed, bij de
veilige ondiepte aan het strand. Maar om te komen
tot het zelfstandig leven in de dingen des geestes
moeten wij afsteken in de diepte op de wijde wateren
der zee; dat is in de diepte van eigen hart, eigen gemoed, eigen geweten door den geest Gods. - » Vree zen
wij niet I" - sprak hij.) Het beste schijnt gij te hebben
verlaten, verloren, toen gij den vertrouwden, veiligen
oever verliet. Maar uit de diepte haalt gij toch het
beste te voorschijn. Daar vindt gij den schat, dien
niemand u ontrooven kan." De geheele toespraak is
als een spiegel, waarin wij des sprekers eigene zelfstandige geestelijke ontwikkeling op den voet kunnen
volgen. Daargelaten het symbolische, dat zeker in strijd
is met de letter van het evangelisch verhaal, acht ik
deze leerrede eene der uitnemendste, die ooit uit zijne
pen vloeiden. Treffend is haar slot:
:t Wel zijn wij ver verwijderd van den liefelijken oever,
in welks ondiepe golfjes wij eenmaal als kinderen
speelden, door sterker schouders een eind wegs de lichte
branding doorgedragen, ons eigen geknutseld scheepje
dapper toevertrouwend aan de rimpeling van een plas,
door het opgeworpen zand van de groote wateren afgesneden - nog, als het om ons henen stormt en de
grondelooze diepte onder ons kookt en bruischt, nog
kunnen wij met verlangen den blik terugslaan naar het
strand, dat daar ginds zoo kalm in het zonlicht baadt,
zoo lokkend ons tegenlacht. Beproeven wij niet er naar
terug te keeren I Wij zouden slechts stooten op ondiepten,
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en een schipbreuk te meer zou ons leven zijn. Ook zijn
wij veilig op den breeden, diepen vloed, mits ons anker
zich hechtte in den onzichtbaren, rotsvast en bodem.
Lustig werpen wij onze netten uit in den rijken stroom.
Wij arbeiden blijmoedig in hope. De vreugde over onze
taak verruimt ons de borst. En ootmoedig dankend
klinkt onze psalm tot Hem, die waakt over ons, ook
in de diepte."
Degelijk van inhoud en keurig van vorm - dat mag
het eindoordeel over HAVERSCHMIDTS kanselarbeid zijn.
Hoe conscÎentieus hij arbeidde, kan wel 't best hieruit
blijken dat door hem elke opwekking om de armen te
gedenken met honderdvoudige variatie zorgvuldig gestileerd in elke preek geschreven werd. Niets, niets
liet hij aan den indruk van het oogenblik over. Voorts
stralen innige vroomheid en mannelijke ernst in het
meerendeel zijner overdenkingen door.
Met en onder zijn woord gevoelde men als eene
aanraking met het hoogste en heerlijkste, dat aan een
menschenziel openbaar kan worden. En hij zelf was de uitzonderingen daargelaten - zoo geheel ervan vervuld en doordrongen, dat hij eens uit de volheid des
harten tot zijn gehoor sprak: ~ 0, eer ik U vergeten
zou, heilige gewaarwordingen, door mij gesmaakt bij
zoo menige evangelieprediking ! Wie onzer is nooit uit
het bedehuis teruggekomen, de ziel tot overstelpens
toe vol van droefheid naar God, van liefde, van ernst
en vrede?"
Of dan zijne prediking, zooalszij ten volle verdiende,
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oprechte en toenemende belangstelling in de Schiedamsche gemeente vond? Helaas kan op die vraag het
antwoord niet bevestigend zijn. Zeker mocht hij, vooral
onder de »kleine luyden", tal van zielsgetrouwe volgelingen vinden; maar vormden zij niet een beperkt gedeelte der gansche Hervormde gemeente, die hem eenmaal tot haren leeraar had gekozen? Hoe bescheiden
HAVERSCHMIDT in zijne verwachting ook was, heeft hij
toch onder de ervaring van zoo groote onverschilligheid
onder zijne geestverwanten innerlijk geleden.
Een welkome vergoeding daarvoor moest het optreden
buiten eigen kring hem geven, overal elders waar hij
steeds het talrijkst en meest waardeerend gehoor mocht
vinden.

HOOFDSTUK V.

HA VERSCHMIDT ALS SCHRI]VER
EN LEZER.

HOOFDSTUK V.

Donkersteeg No. 12. - Het 95-jarig bestaan van het Nutsdepartement Schiedam. - HAVERSCHMIDTS vis comica. - Dikke
men scheil. - Zijn omgang. - Familie en Kennissen. - Vertalingen in het Franseh, Hoogduitsch en Zweedsch. - Zijn
humor. - Zijne voordracht.

Evenmin als HA VERSCHMIDT gedurende zijn predikantschap den schertsenden humor liet varen, werd ook in
de latere jaren zijner ambtsbediening de geest van Piet
Paaltjens door hem verloochend. De leerrede, Steek af
naar de diepte", aan het slot van het voorgaand hoofdstuk genoemd en geroemd, werd door hem uitgesproken
in hetzelfde jaar, I 889, waarin hij deelnam aan het
vijftigjarig bestaan van het Leidsch Studentencorps, dat
in 1839 werd gegrondvest. Voor die gelegenheid vervaardigde hij zijn gedicht ~ Donkersteeg No. 12" - geplaatst in het weekblad Minerva - een meesterstuk,
overvloeiend van geest, dat ik niet schroom in éénen
adem te noemen met ) De drie studentjes" uit vroeger
dagen. Niemand minder dan Dr. Schaepman schreef in
zijne kritiek van het feestnummer: »Men moet het lezen
t:n genieten. Hier is eene kunstvaardigheid die de een9
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voudigste natuurlijkheid schijnt; hier is eene volleerde
kunst, die met de oorspronkelijkste frischheid wedijvert;
hier is de jolige geestigheid die onweerstaanbaar in
hare werking alles overwint. Met zulk een gedicht in
de hand doet men den geheelen Leidschen student herleven." 1
Tegenover de bedenking dat hier nog eens het hart
van den oud-student klopte, durf ik vrijmoedig den
lezer binnenleiden in Musis Sacrum te Schiedam, waar
30 November '93 - het Nutslid
vier jaar later HAVERSCHMIDT optreedt om met eene bijdrage de viering
van het 9s-jarig bestaan van het departement op te
luisteren. Daaruit moge blijken dat in hem ondanks
zijn geestelijk ambt ook de vis conzica
comica allerminst was
gedoofd.
Het feest was georganiseerd op voorstel van een der
oudste leden, die om zijn hooge jaren niet dacht het
eeuwgetij te beleven, den heer Henkemans, koekbakker
en liefhebber-dichter. Slechts een enkele bladzijde uit
HAVERSCHMIDTS
HAVERSCITMIDTS bijdrage wensell
wensch ik hier op te nemen.
Hij begon met te herinneren dat er één dag in het
jaar was, die eIken Schiedammer heilig moest zijn, de
2de Vrijdag van November. »Wij hebben niet - sprak
hij als Leiden, Alkmaar, Groningen onze ontzetzij n nooit belegerd.
feesten. Hoe zouden wij ook? Wij zijn
Maar wij hebben onze Varkenmarkt, die door het
nationaal getoeter op leege kruiken, dat langs de oevers
van de Lange en Korte havens galmt, pleegt ingeluid
1
I
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te worden, en wij tarten alle steden, zoo buiten- als
binnenslands, om ons iets te wijzen dat daarmee op
ééne lijn kan worden geplaatst. Er was een tijd, toen
de bevolking nog geen 15000 zielen telde, dat er
jaarlijks 30000 varkens met spoeling werden vetgemest;
op iedere ziel vond men dus minstens 2 varkens. Wat
moet het in die dagen gezellig zijn geweest aan de
boorden van de Schie I
» Maar het merkwaardige van de Schiedamsche varkenmarkt is tllans juist gelegen in de omstandigheid dat
zij geen spoor van een levend varken meer te ontdekken
geeft. Voor een jaar of wat werd er onder een luid
gehuil het laatste exemplaar ten behoeve van het
weeshuis der Hervormden in de stadswaag op de schaal
geheschen. Men wil dat de toenmalige regenten en
regentessen, die de plechtigheid bijwoonden en in een
halven cirkel geschaard stonden, zich tot een gedach·
tenis hebben laten photographeeren!
l> Daarmede dreigde nu de herinnering aan die aloude
varkenmarkt voor goed in onbeduidendheid en vergetelheid weg te zinken, toen een man - een dubbel
kunstenaar zoowel in kneden en boetseeren als in
dichten - de vernederde uit hare schande ophief. Zijn
duim in het weeke deeg zettend, schiep hij:
lut Spikkelaasvarkm.
»Ik zeg dat hij het schiep, hij opende een nieuw tijdperk in de geschiedenis van deze St.-Nicolaaslekkernij.
Want voor 't eerst zag men voor het venster van zijn
winkel een spikkelaasvarken, bijna levensgroot." HAVER-
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SCHMIDT was het zelf gaan zien en verzekerde zijn gelet'{de. Vooral die
het ••.. lafde.
hoor »dat het was alsof het....
»prachtig gekrulde staart. Iedereen verwonderde zich
» dat hij niet kwispelde" enz. enz.
Het grappigste in de gansche voordracht was de houding van den spreker zelven, waar hij de grens van hoogstens twintig minuten niet zou overschrijden, maar een
uur lang aan het woord bleef, van het eene onderwerp
op het andere overspringend en leukweg van den
katheder aan den secretaris, Dr. Liezenberg, vroeg ~ of
de twintig minuten nog niet om waren."
waren." Hierop volgde
natuurlijk de verzekering van het tegendeel, tot groot
vermaak aller feestvierenden.
Men had HAVEl<.SCHMIDT
HAVERSCHMIDT in zijn volle kracht gezien
en genoten.
Dezelfde vis comica
comz'ca spreekt in een andere nutsbijdrage, welke door HAVEl<.SCHMIDT
HAvERSCHMIDT indertijd in tal van
departementen werd voorgelezen, en toch om een voor
ons onverschillige en nu reeds vervallen reden niet in
})»Familie
Familie en Kennissen" door den druk openbaar gemaakt. Zij gold een beroep op het mededoogen der
gansche wereld met de rampzaligen, die men in het
dagelijksch leven gewoon is te bestempelen met den
naam van dikke menschen. Zij het ook verkort leere
deze bijdrage ons hoe in den schrijver ervan de komische
ader vloeide.
) De dikke menschen zijn het slachtoffer van de weersverschijnselen. Men denke aan de hondsdagen. Och,
wien krimpt het hart niet in elkaar, bij de voorstelling
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van het lijden der ongelukkigen, wier beenen een vracht
van om en bij de 100 kilo hebben te torsen, terwijl
zelfs de ooievaars, wier kuiten hun toch waarlijk niet
in den weg zitten, het veel te benauwd hebben om
maar eens te klepperen. En in den herfst of in de
lente hebben de corpulente menschen het dan wel beter?
Eén van beiden: in die seizoenen is het bij ons te
lande óf mooi weer óf het weer is leelijk. Is het eerste
het geva~, dan gaan alle menschen in de lente en den
herfst uit plukken; in de lente bloempjes, in den herfst
appelen en peren. Maar noch het een, noch het ander
is denkbaar voor iemand. die de grenzen der gezetheid
te buiten is gegaan. Laat hem eens beproeven te
bukke1z naar een madeliefje. Laat hem het niet doen,
want hij kreeg stellig een beroerte.
En waagt hij zich op een ladder of op den tak van
een vruchtboom - krak! zegt het onder zijn voeten
en hij valt zich morshardstikkendood.
Doch ik neem aan, dat het, zooals meestal, een
winderige lentedag of een Novembermaand van enkel
storm en regenvlagen is, zou een dik mensch dan op
zijn gemak wezen? Op zijn gemak? Ziet hem tegen de
buien opwerken met een gezicht, dat paars is van de
vruchtelooze inspanning, met aderen die dreigen te
barsten, zoo zijn ze gezwollen. En nu komt eindelijk
de winter met zijn sneeuwen sullebanen, zijn ijzel en
zijn spiegelgladde straatsteenen. Onze zwaarlijvige vriend
heeft zich even buiten gewaagd. Het was voor hem in
huis niet uit te houden bij de kachel, die door de
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magere leden der familie rood wordt gestookt. Het
angstzweet parelt op zijn voorhoofd te midden van een
plein, dat er uitziet alsof al de meubelmakersknechts
van de wereld er een jaar lang op geboend en gewreven
hebben, totdat zij er bij neervielen.
Ach ( hij denkt er over zich maar te laten neervallen, want loopen - daar is geen kans op. En zich
te laten glijen, zooals de kwade jongens, die hem rakelings
haast tusschen zijn wijd vanéén geplante been en door
voorbijslieren en daarbij een tergend geschater en geroep
van »Heila, ouwe dikzak (" doen hooren ... Ja, dat
moet er nu nog bijkomen. Maar ik wil niet langer
stilstaan bij het lichamelijk lijden onzer corpulente en
meestentijds kortinééngedrongen natuurgenooten. Veel
was er nog van te zeggen: van hun bezettingen op de
borst, hun congesties, hun duizelingen, die soms aan
de deelnemende getuigen de vertroostende voorspelling
ontlokken: • Ik zie je nog eens in zoo'n attaque op je
stoel dood blijven." Toch is daar een zwaarder dan
physische smart, en ook dat zwaarste, ook het moreel
verdriet drukt zwaarder - dan op iemand anders op de zwaarlijvigen. Iedereen meent het recht te hebben
om zich en anderen ten hunnen koste vroolijk te makeIlo
Zoo bijv. in de coupé van den spoorwagen, waar men
anders zoo gaarne een voornaam air van volslagen
bijziendheid aan den dag legt, plooien zich de lippen
der reeds binnenzittenden onder het worstelen van den
arme om de treden te beklimmen, tot een satiriek
lachje of worrlt er veelbeteekenend gekeken naar de
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aanwijzing dat er tot tien personen op de beide banken
plaats mogen nemen.
Het ergste van alles IS dat de corpulente personen
voor de openbare meening doorgaan voor gulzigaards,
lekkerbekken en drinkebroers, voor langslapers en in
't algemeen voor luiaards. ~ Niemand is dik en grof,
of hij weet waar Of" heet het, en er wordt niet gesproken van een , patertje-goed-leven" of voor onze
verbeelding staat iemand, die te vergeefs zou probeeren
om zijn korte dikke vingertjes óf op den rand van zijn
vest, óf bij de knoopen op zijn rug aan elkander te
brengen. Onder de gedaante van een zwaar mensch de
eene of andere verheven eigenschap te zoeken, komt
naar het schijnt bij niemand op. Tegenwoordig ten
minste kiezen de schilders en beeldhouwers, als zij een
der hoogere openbaringen van het menschelijk leven
zichtbaar willen maken, in den regel schrale figuren.
Rubens zocht eenmaal voor zijn engelen en heiligen
en helden en heldinnen, modellen daar flink vleesch
aan zat. Maar de school van Ary Scheffer met haar
meester aan 't hoofd? Geraamten met een dun bleek
velletje er over heen. Daarmee bevolkt zij den hemel.
En toch niets is onrechtvaardiger dan die zedelijke
achterstelling van de corpulente lieden. Vooreerst, dat
zij veel zouden eten, te veel, dat is een onwaarheid
zoo groot als alleen in deze booze 19de eeuw kunstmatig volgehouden kan worden.
o ja, ik weet wel, er zijn van die paaschossen, die
hun onnatuurlijken groei alleen aan hun vetweiderij van
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zich zelven te danken - of liever te wijten - hebben.
Doch dit zijn niet de waarachtig dikke menschen, de
menschen met aangeboren zucht tot zwaarlijvigheid, de
menschen, van wie men zeggen kan: ze waren van
den beginne voor de corpulentie bestemd. Dat zijn de
indringers van het gilde.
Maar een oorspronkelijke, een echte dikkert eet en
drinkt meestal zoo goed als niets. Hij ontperst ons
vaak, ondanks ons zelf, den uitroep: ~ Maar mensch I
eet dan toch wat I Je zult afvallen I" Afvallen I ach,
konden ze dat maar. Helaas, de beklagenswaardigelI,
ze groeien onophoudelijk tegen de verdrukking in. Wat
zij ook pogen, of zij al wandelen, weer of geen weer of zij al gymnastiseeren tot er de hals haast bij breekt,
of zij zich al aan de wreedste kuren onderwerpen, of
zij al slaven van zonsopgang tot na middernacht, het
een baat hun even ~einig als het ander. Neen, zeg
niet dat ze traag zijn. Ze kunnen niet zoo schielijk
voort als een ander, en toch ze beulen ûch letterlijk
af om den vlugste bij te houden.
, Ik wil en zal 't er niet bij laten zitten," roept elk
van hunne driftige en toch zoo moeielijke bewegingen
ons toe. Driftig - ja ook dat wordt hun als een
verwijt toegeworpen, dat ze driftig zijn. Maar eilieve,
word dan eens niet driftig als gij u zoo moet inspannen, waar een ander nauwelijks een vinger behoeft uit
te steken en als u daarbij dadelijk al het bloed naar
de hersenen stijgt! Doch zijn er ook geen magere
driftkoppen? En dan, antwoord mij ook eens op deze
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vragen. Hebt gij ooit een valschen dikkert ontmoet?
Zijn dikke menschen geen goedhartige menschen? Zijn
ze niet meelijdend, niet gul, niet verdraagzaam, niet
vergevensgezind? Zijn ze niet vroolijk? Zijn ze niet
gezellig? Hebt gij ooit zoeter praters, plezieriger vertellers aangetroffen dan onder de dikkerts?
o gij ondankbare menschheid lOpen toch uw oogen
en erken toch de beminnelijke eigenschappen uwer
zwaarlijvige zonen en dochters. Te vergeefs zoekt gij
in hun midden de landverraders, de oproermakers, de
nijdige recensenten en de brandstichters I Die zijn allemaal mager; uit hén - uit dikken - zijn voortgekomen de bakers, die uwe kinderen bij hunne geboorte
het zachtst gekoesterd en de erfooms die hun stervende
de volste effectentrommels hebben nagelaten! Misken
hen dan niet langer.
En gij, burgers van Nederland! als gij immer weer
een galvano-plastisch monument van uw onafhankelijk
volksbestaan hebt op te richten, plaats dan op de gedenkzuil een Hollandsche maagd van zulke kolossale
afmetingen, dat de heele wereld er zich in verrukking
om heen komt scharen en als uit één mond de kreet
der verbazing doet hooren: »Hoe hebben ze 't er boven
op gekregen."
Ook in het gewone dagelijksche leven kon HAVERSCHMIDT, als hij eenmaal op dreef was, zijne komische
invallen botvieren; wie hem wel eens op het nabroodje
van een door hem gehouden lezing mocht ontmoeten
in een kring, waar hij zich geheel op zijn gemak ge-
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voelde en zelf genoot van den gezelligen kout van
anderen, moge zich herinneren hoe hij, eenmaal het
woord gekregen hebbende, rustig en gemakkelijk, speelsch
spee1sch
en vroolijk, allerlei grappige toespelingen kon maken
en aardige zetten geven. Vermakelijk kon hij dan door·
slaan en de grootste gekheden uithalen en toch tegelijk
van het meest komische opeens tot iets ernstigs overover·
gaan. Zoo herinnert ons een zijner vrienden het volgende:
); HAVERSCHMIDT las te X. en na afloop bleef het
bestuur aan een gezelligen disch met hem samen. De
voorzitter was ongesteld en een ander bestuurslid, een
waardig burgerheer met grijzende haren, bracht ~ den
geachten spreker" dank voor den »genotvollen avond".
Nu was secretaris van 't Nut een jong advocaat, niet
lang geleden in Leiden gepromoveerd, zooals te bebeo
grijpen was tot berstens toe vol van de vereering, die
Leidens muzenzonen ~ Piet Paaltjèns",
PaaltJèns", den roem van
hun corps, toedragen. Hij nam het woord en sloeg een
gloeienden toost. Wat sprak men van den)
den» geachten
spreker" en van den ) genotvollen avond", in koudkoud·
officiëelen nutsstijl, waar in geheel andere bewoordingen
hulde en dank moest worden gebracht
gebracht!I 't Was den
ouden man te vergeven, maar)
maar ) wij jongeren - enz."
Toen het op scheiden ging nam HAVERSCHMIDT het
woord. Hij had, zeide hij, sedert den vorigen dag in
droeve stemming verkeerd en 's
'g nachts geen oog geloken. Hij had met een officier gereisd, die hem met
nadruk had verzekerd, dat bij den eersten aanval van
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een vijandelijk leger Nederland moest verloren gaan.
Een officier had het hem gezegd, en - zoo had hij
gedacht - zoo'n man kon het weten; het zou dus wel
zoo wezen; en dat had hem bedroefd. Maar thans zag
hij in - ), zoolang Nederland jonge mannen bezat als
deze secretaris, zóó onvervaard, ook tegenover oude
menschen, zoo wel ter taal en geestdriftvol, zoolang
kon Nederland niet ondergaan."
De jonge advocaat lachte met ons allen mede en
deed het van harte.
Bij wijlen kon hij echter tot een ander uiterste vervallen en in plaats van gezellig zéér ongezellig, ingetrokken en stil zijn. Dit was vooral dan het geval,
zood ra het zijn scherp oog niet ontging, hoe men een
feestelijk samenzijn had georganiseerd om met Piet
Paaltjens te geuren. Tot aller teleurstelling hield Piet
Paaltjens zich schuil. En men was niet voldaan als
HAVERSCHMIDT ?liet aardig was geweest. Dit bleek de
schaduwzijde te zijn, welke zijn alter ego op hem wierp,
maar tegelijk de oorzaak zijner eigene, soms bittere
grieven tegenover dat gedeelte van zijn gehoor, hetwelk
bij zijne voordrachten onvatbaar zich toonde voor de
waardeering van den ernst en den weemoed van zijn
humor.
Meer dan de m's comz"ca was in hem de humor. Hij
was te fijn en te edel van geest om op algemeen verlangen grappig te wezen of om enkel op het teekenen
van karikaturen belust te kunnen zijn. De echte humor
is spontaan. Zijn p Familie en Kennissen" vloeide ervan
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over. Wederom was het Van Vloten 1, die »tegenover een
kortzichtig beoordeelaar," voor HAVERSCHMIDT in de
bres sprong en, de kleine, fijne, reine prozastukjes in
even ongekunsteld als onverbasterd Hollandsch
HolJandsch geschreven, van alle onverdraaglijke boeketaal vrij", naar waarde
huldigde. In 't bijzonder roemde hij in , de Levensbode"
van 1874
1 874 »Mijn broertje" als ~, een juweeltje van opvatting en uitwerking; naar inhoud en vorm een humoristisch kunstgewrocht van het keurigst en vonkelendst
vernuft, het teerste en gezondste gevoel." Geen wonder
dat het aandoenlijk verhaal zoowel in het Fransch

1 Ik was en bleef zijn gunsteling schreef hij na Van Vlotens
overlijden even waardeerend als onpartijdig - al greep hij links en
rechts de moderne en andere dominees in 't haar. Is 't wonder, dat ik
bedroefd ben nu hij gestorven iSj
is; hij die nog zooveel van 't leven kon
zijn gehebben, en, die het leven zoo waard was? Want, ondanks al zijD
breken, hij deed zooveel goed. Zijn geleerdheid is boven mijn lof; de
vruchten die zijne kennis afwierp waren veelvuldig; maar vooral zijn
ijver voor al wat hij recht en waarheid achtte, de moed, dien hij had om
voor zijn overtuiging uit te komen, maakten dat men hem missen zal.
Jammer dat zijn strijdlust hem te dikwijls meesleepte en hem dan zelfs
naar wapens deed grijpen, die hij had moeten versmaden. Zoo heeft
hij menigeen beleedigd en zich tot vijand gemaakt, die eens met hem
meeging. Verwijs o.a. en hij waren geëindigd met elkaar voor alles
leelijk was uit te maken. Zonderling, tegenstrijdig wezen, die Van
wat leeJijk
Vloten! De zachtmoedigheid in persoon en tegelijk de kwaadaardigheid
zelve, als 't op vechten aankwam ..•
•.• Slecht van manieren vaak, maar
in zijn hart goed en groot. Beter dan de meesten die hem veroordeeld
hebben, en toch waarlijk geen lof waard, om wat hem onbeminDf'lijk
kon maken. Doch zeker trouw voor wie hij eenmaal goed lijden mocht.
Dit laatste heb ik ondervonden."
(22 Maart '83).
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:» Mon

petit frère" 1 als in het Hoogduitsch » Mein
Brüderchen" 2 en in het Zweedsch »Min lille bror" 3
buiten ons vaderland bekend werd gemaakt.
Nu houde men bij de beoordeeling van den genoemden bundel, dien we als de Génestets gedichten 't best
als :tonderonsjes in proza" zouden kunnen kenschetsen,
wel in het oog dat al de novellen door den schrijver
oorspronkelijk bestemd zijn geweest om te worden
voorgedragen. Als HAVERSCliMIDT de pen op het papier zette, was het hem alsof hij schrijvende iets ging
vertellen. Hierin ligt de verklaring van de eigenaardigheden van zijn stijl, zooals die alleen zijn eigendom
was. Terecht herinnert Jer o de Vries aan zijne ophelderende tusschenzinnen, zijn zwak om te herhalen wat
deze of gene zei, zijne voorliefde voor familiare of ge·
wone uitdrukkingen, het gansche beloop, den bouw zijner
volzinnen, die steeds als spreektaal zijn opgetrokken,
zijne dwaze vergelijkingen, die u denken doen aan de
invallen van iemand, die staat te praten, en zijne bepaalde gewoonte om liefst in den eersten persoon te
spreken of zijne helden en heldinnen dit te laten doen."
De waarde van den inhoud werd dan ook zeker
verhoogd door des schrijvers sympathieke voordracht.
»Zijne oogen konden u met zooveel goedheid en schaIkheid aanzien, zijne wonderbare stem kon u zoo eigenaardig aangrijpen en vertrouwelijk in de ziel dringen.
1

2
3

Door Madlle S. Ragoulot in La Revue Chrétienne 1886.
Deutsches Protestantenblatt 29 Aug. 1891.
Stockholm. Sigfrid Floding Förlag.
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Zij was berekend voor elke aandoening, voor iedere
schakeering. Zij was een weinig gedempt en had juist
daardoor iets innigs, dat met de innigheid van zijn
gansche persoon samenstemde. En hoe vermocht hij,
als hij voor u stond en u vertelde met de beelden
die gij zaagt en met de stem die gij hoordet, aandoeningen te wekken, de reinste, de edelmoedigste, de
teederste aandoeningen, die u goed deden, die u Op'
eene weldadige wijze tot u zelven brachten en zij openden
voor u dien hemel van vrede, waarin onze onschuldigste
glimlach en onze beste tranen tehuis behooren."
Wel mocht wijlen de Groningsche hoogleeraar Dr.
A. G. van Hamel in zijne bespreking van »Familie
en Kennissen" (Los en vast voor 1878) onder het opschrift :. Een gezellig kringetje" de vraag stellen, waar
hij gewaagt van het voorlezen van deze schetsen: »Durft
iemand er zich aan wagen, als hij het HAVERSCHMIDT
heeft hooren doen?" Eenig was zijne gave, door den
eenvoud van zijn persoon, die zich zelven gaf in al de
natuurlijke opgewektheid van zijn geest, maar ook in
al het sympathieke van zijn weemoed en zijn ernst. Hij
leefde in hetgeen hij voordroeg. Jacht op toejuiching
van zijn uiterlijke voordracht was hem ten eenenmale
vreemd. II Gij hadt niet een redenaar, maar een beminnelijk mensch gehoord."
Betreffende het ontstaan van »Familie en Kennissen"
in zijn verschillende uitgaven van 1878-1894 zij nog
opgemerkt, dat verscheidene stukjes van den eersten
druk ('78) De Pa.rtort"e van mijn grootvader. - Tante
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jV!ientje en tante Bet. - 111ifn broertje. - TVat kleine
Op een Donderdagavond (met
Joll1l te zien kreeg. een plaatje naar Charles Rochussen) en 't Was Sinterklaasavond, het eerst verschenen in den almanak De
liefde stieltt, uitgegeven door »de Vereeniging tot Vèrspreiding van Stichtelijke Blaadjes" van 1872-' 77 .• Mifn
ouders Iluis" zag het licht in ) Ons Streven", weekblad
voor vrouwen en meisjes ('72); , T17e gaan den lzeelen dag
uit rifden", (. De Omnibus", Arnhem, K. W. van Marle
1874). Het laatste opstel) Ik lub een wonderlifken droom
gellad" werd zoowel in het Hoogduitsch (, Ich habe einen
sonderbaren Traum gehabt" - Deutsches Protestantenblatt 1893) als in het Zweedsch (En dräm") vertaald.
Bij de novelle • Hoe er oproer was bi; ons" worde
aangeteekend hoe deze zuiver historisch is, zooals Mr.
Jhr. P. J. Beyma, lid der Eerste Kamer mij schreef:
» Het was een broodoproer te Leeuwarden op een
Vrijdag, toen het volk boos werd, dat er dien dag
(weekmarkt) zooveel vee en granen naar Engeland werd
uitgevoerd, terwijl alles zoo duur was in dien tijd."
Beyma's vader was toen officier van Justitie en werd
onder den maaltijd door twee rijksveldwachters gehaald,
omdat men bij een grutter de glazen had ingeworpen.
Het was in 1847, HAVERSCHl\1IDT telde toen 12 jaar.
Acht van het dozijn novellen zijn in het Zweedsch
vertolkt onder den titel: »Värt hem". 1
1 Stockholm. Sigfrid Floding, Förlag.
Taco H. de Beer schrijft in de geschiedenis der Nederlandsche letteren
(herziene uitgaaf van Dr. Jan ten Brink) ten onrechte dat de geheele
bundel in het Zweedsch is vertaald.
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Den tweeden druk (1881), geheel gelijk aan den eersten,
mocht de Schrijver niet meer aan zijne ouders opdragen,
omdat zij overleden waren. Den derden druk, welke
als prachtuitgaaf groot 8°, uitmuntend geïllustreerd
door J. Hoynck van Papendrecht en verrijkt met HAVERSCHMIDTS portret door Thérèse Schwartze naar eene
photographie, had de Schrijver willen opdragen aan
zijne kinderen, maar door zijn onverwachten dood is
het plan niet ten uitvoer gebracht. De onvoltooide
voorrede herinnert mij dat de oude schetsen met een
zestal nieuwe vermeerderd zijn. Ze dragen het opschrift:
»Een groot man en een goed man" (uit den volksalmanak der Mij tot nut van 't algemeen, 1868) Eene
Kerstvertellz'ng (De Huisvriend, Schiedam, H. A. M.
Roelants 1880). MiJntje (De oude Huisvriend, door J.
J. A. Goeverneur, Sneek, Pyttersen 1880) .
• Een gebeurtenis van belang", (Ditzelfde verhaal
plaatste de Schrijver oorspronkelijk onder een ander
opschrift ~ Eene kinderlijke herinnering" in het :t Handelsblad" van 2-4 Januari i 883.) - , Eene nutsbijdrage van Oom Jan" (onder den oorspronkelijken titel
»Kwaad worden" vroeger verschenen in , De Huisvriend" , Schiedam 1881) en , Bedorven" (De oude
Huisvriend voor 1881). De vierde druk, zonder illustraties, is een volksuitgaaf.
Voor zoover ik weet, is de laatste novelle van
HAVERSCHMIDT, door den druk openbaar gemaakt,
»Louw de Lieger" (De oude Huisvriend, 1882). Zij
werd niet door hem opgenomen in den derden ver-
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meerderden druk van »Familie en Kennissen". Intusschen meen ik de karakteristieke noot, welke in Goeverneurs tijdschrift bij genoemde schets voorkomt, hier
niet te moeten achterhouden.
»Belofte maakt schuld, en de Redacteur van de Oude
Huisvriend heeft het mij wel onmogelijk gemaakt, mijn
belofte niet te houden. »Met Juni verwachten wij een
bijdrage van F. HAVERSCHMIDT" kondigt hij al maanden
van te voren aan. Ondertusschen was het toch maar
een halve toezegging die ik hem deed. Stellig iets» uit
mijn pen" beloven kan ik niet meer, omdat mijn Muze
naar 't schijnt voor goed met mij overhoop ligt. Is het
de branderij lucht, die zij niet langer verdraagt; zijn
het mijne »drukke ambtsbezigheden", die zij schuwt, of
schrikt de geestelijke afzondering naar terug, waarin
ik mij soms verbeeld te leven? In elk geval, zij en ik
zien elkander zelden, of juister nooit meer. Ook goed! ..•
Maar deze bijdrage dan? .. Daar heeft de Muze part
noch deel aan. Een oude dwaasheid die ik nog onder
mijne papieren vond, en die zeker niet in druk zou
verschenen zijn, als de Redacteur van de O. H. mij
maar vrij gelaten had om mijn gegeven woord niet
gestand te doen. Niet dat ik het stukje zóó min vind ...
Integendeel .... máár.... Enfin, zegt de Franschman;
en de Latinist: Sapienti sat."
Schiedam, Sint-Jan 1 882.
F. H.
AI het dicht en ondicht door onzen HAVERSCHMIDT
uitgegeven, bedraagt behalve enkele afzonderlijk
verschenen preeken - tezaam niet meer dan één paar
10
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deeltjes. De godsdienstige toespraken »Uit geest en
gemoed", na zijn dood door vriendenhand bezorgd,
maken het drietal volledig. Vanzelf rijst de vraag,
waarom hij, die zoo rijk begaafd was, uit zijn schat
van hart en hoofd ons niet meer heeft geschonken? De
verklaring ligt, dunkt mij, in de bescheidenheid van
zijn persoon.
Hij had zelfkennis te over om te weten waar de
grenzen van zijn talenten lagen. De dichterstudent of
de studentdichter heeft in zijn dubbelganger Piet Paaltjens
zich geheel gegeven en daarmede onbewust zijn naam
voor onze Nederlandsche letteren onsterfelijk gemaakt;
en zijne novellen, voor de openbare voordracht bestemd,
vol humor en fijn en diep gevoel, wijzen vanzelf het
beperkt terrein aan, waarop hij zich wilde bewegen;
het terrein van het huiselijke, het gezeIlige, het intieme.
Als zoodanig zou ik hem 't liefst vergelijken met onze
Vlaamsche gezusters Rosalie en Virginie Loveling. Met
ecn benijdenswaardig natuurlijk meesterschap over onze
taal heeft hij in beeld gebracht al hetgeen »waarheid
en verdichting" op dat gebied hem voor den geest
hadden gebracht. De groote wereld daarbuiten, de maatschappij met hare diepst ingrijpende vraagstukken, de
staatkundige beroeringen in en buiten ons vaderland
- hij zou niet pogen er in door te dringen, al moesten
zij in 't voorbijgaan zijne aandacht trekken. Maar zijne
roeping was als een stille in den lande zijn weg te gaan.
. In zijne jongelingsjaren had hij alleen gedweept met
het studentenleven binnen Leidens veste, liefst in den
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kring zijner intimi; in zijne ambtelijke loopbaan heeft
hij met zeldzame inspanning en volharding in zijne honderden en nog eens honderden keurig geschreven en
met zorg gestileerde toespraken voor de gemeente al
den schat van zijn inn erlijk leven neergelegd en voorts
met al de liefde die in hem was zich gewijd aan de
kranken en armen. En mocht al het tijdperk zijner
lezingen hem naar buiten roepen, over het gansche
Vaderland, toch verlangde hij, na elke reis meer, naar
eigen haardsteden en altaren terug, naar vrouwen
kroost, naar zijn plan ten, zijn bloemen en zijn vogels,
naar den bescheiden kring zijner werkzaamheid.

HOOFDSTUK VI.

HAVERSCHMIDTS HUISELIJK
LEVEN.

HOOFDSTUK VI.

HAVERSCHMIDTS huiselijk leven. - De dood van hun oudste
zoontje. -- De geschiedenis van den kleinen Bob. - Het overlijden van zijne echtgenoote. - Zijn eerste predikbeurt na dit
verlies.

Een gelukkig huiselijk leven mocht het deel van
zijn. Zijne beide kinderen zagen met
liefde en vereering tot hun vader op. ~ De herinneringen
uit mijne jeugd - schreef zijne dochter mij - zijn
die van vroolijkheid. Nu en dan had vader zijn sombere buien, waardoor de geheele stemming niet anders
dan gedrukt kon zijn. Overigens was het in huis gezellig. Vader was echt prettig voor ons. Hij vertelde
en teekende en deed gaarne, toen wij nog jong waren,
groote wandelingen met ons. Als wij moe werden,
droeg hij ons op zijn rug. Op die wandelingen maakte
hij ons opmerkzaam op allerlei planten, vogels en
insekten en meestal brachten wij een en ander mee
naar huis. Jn zijne studeerkamer op het Oosten kweekte
hij zelf de bloemekens in eigen hof, terwijl de binnenplaats van ons huis te Schiedam rijk was aan palmen
HAVERSCHMIDT
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en varens." »Putters - schreef Vader eens - kanaries
en verdere gevederde huisgenooten voorzien ruimschoots
in onze muzikale behoeften." 1
»In den winter bij den open haard deed hij allerlei
verhalen. Ik heb nooit iemand anders ontmoet die zoo
vertellen kon. Een geliefkoosd verhaal van een mijner
tantes is, dat er op zekeren dag een jongenspartij bij haar
was en Pa een vertelsel deed. De jongens luisterden
met zoo groote aandacht, dat het doodstil was in huis
en mijn oom de dokter, die een patient bij zich had,
vroeg aan dien patien t »wat denkt u wel dat er hier
aan huis te doen is?" »»Toch geen zieke?"" was het
antwoord. »Neen, een jongenspartij. Mijn zwager vertelt en nu zijn ze stil als muizen 1" En zoo was het
ook. Elk kind genoot ervan."
»Vader was er altijd op uit anderen genoegen te doen
en aardige attenties te bewijzen. Voor zich zelf had hij
weinig behoeften, maar voor anderen was hij royaal.
In zijne eerste gemeente gaf hij aan een arbeider voor
een dag wieden van zijn tuin f 2.50; tegelijk had hij
het somtijds voor zich zelf zoo krap dat hij 's middags
maar geen vleesch at; dit wilde hij echter voor zijn
dienstmaagd niet weten en daarom rammelde hij dan
maar met vork en mes, net of hij vleesch sneed. Hij
In een anderen brief van H. las ik deze klacht:
»In het bierhuis tegenover mijn studeerkamer hebben ze een piano
gekregen met een vent erbij, die er alle avonden van 7 tot I I uur op
speelt tot ik wou dat hij of ik overleden was. 0, die piano's - ik
heb ze altoos gehaat, maar nu verwénsch ik ze eerst recht hartgrondig:'
Toch was hij een groot minnaar van klassieke muziek.
1
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kende zich zelf als onpraktisch, vooral op philanthropisch gebied. Gelukkig dat hij in moeder het praktisch
gezond verstand vond, dat hem voor overdrijving in
zijne goed- en gulhartigheid bewaarde, terwijl zij met
haar gelijkmatig vroolijk temperament een zeer goeden
invloed op hem had en hem vaak in evenwicht hield bij de
wisseling zijner opgewekte en neerslachtige stemming.
Bovendien hechtte vader veel aan haar oordeel; was
hij iets aan het schrijven, dan las hij haar dagelijks
het geschrevene voor om daarna hare kritiek te hooren.
Over 't algemeen was hij voor kritiek zeer gevoelig.
Een slechte of onaardige beoordeeling maakte hem
ongelukkig en veroorzaakte slapelooze nachten. Dit
hing samen met zijn gebrek aan zelfvertrouwen. Een
minder gunstig oordeel over zijn werk kon hem dadelijk
allen moed benemen. Maar moeder was het wederom,
die hem flink kon opbeuren en helpen."
En HA VERSCHMIDT zelf - hoe kinderlijk dankbaar
kon hij na een tienjarig echtelijk leven schrijven:
»Ik heb een bijzonder gelukkigen tijd tegenwoordig.
Helder van hoofd, opgeruimd van geest, opgewekt tot
den arbeid, ongevoelig voor duwen en spuwen, maar
fijngevoelend voor elk vriendelijk woord, iederen lekkeren
schotel (al is het ook maar zuurkool met spek er in),
alle zonnestralen zoo zweef ik tegenwoordig door
het heelal. Nu moet ik zeggen, dat het niet alleen aan
mij zelven ligt, dat ik zoo'n pleizier in mijn leven heb.
De omstandigheden werken mee". En dan volgen de blijde
herinneringen aan zijne vrouw, zijn zoon en zijne dochter.
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»Wat gaat er boven wijf en kroost? En hoe kan een
man het uithouden als hij weet dat zijn vrouw om hem
treurt gelijk een tortel, om met Vondel te spreken?"
» Gij moest Frankie eens hooren zingen van de zeven
kikkertjes, vooral dien regel »och, die amre beestjes 1"
Hij vertoont den boer zelf, die de ammere beestjes
doodtrapt, en soms speelt hij ook voor kikker." (2 r
Jan. r873)·
Toch werden de ouders bij alle huiselijk geluk
op het zwaarst beproefd door het verlies van hun
oudste zoontje Nico, dat aan hersenontsteking bezweek
(Oct. '69). Het jonkske werd hun als van het hart gescheurd. Diep verslagen schreef de zielsbedroefde vader
later het aandoenlijk verhaal » De geschiedenis van den
kleinen Bob". Daar dit niet door den druk openbaar
werd gemaakt, maar wel meermalen door HA VERSCHMIDT
in 't openbaar voorgedragen is, zullen zeker vele belangstellenden haar gaarne nog eens lezen, zij het ook
op enkele plaatsen verkort.
» Kleine Bob was goed uit de kluiten gewassen,
altoos voor zijn leeftijd. Hoe oud denkt gij dat hij was,
toen de timmerman de maat nam - voor zijn kistje?
Net twintig maanden. Twintig maanden net -. en toen
moest hij het kistje al in.
» Hij zou een kerel worden als een boom" mompelde de dokter en wat meer zegt de baker, terwijl zij
den stevigen jongen omhoog hieven en een oogenblikje
voor zich uithielden om een kennersblik vol welgevallen
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langs zijn welgevormd lijf en leden te kunnen laten
gaan: H Het wordt een kunstenaar" riep zijn vader opto~en uit. »Hij heeft gehoor voor muziek; hij heeft
gevoel voor kleuren; daar is smaak in zijn opzetten
van de blokken; de bloemen, de vogeltjes, de natuur
trekken hem aan I" En op een anderen tijd: » hij zal een
denker zijn, een man van wetenschap. Ziet eens hoe
nauwkeurig hij alles waarneemt en hoe lang hij onthoudt
wat hij heeft opgemerkt?" Kleine Bobs oom, die bijzonder gek op hem was - misschien was oom ook
wel een beetje naamziek - oom dan meende: »Zijn
petekind zou mettertijd de vroolijkste student zijn van
de heele academie. Die jongen lacht altijd als ik in de
kamer kom; en ik mag wat wezen als hij niets vat
van een aardige grap. Maar zij moet aardig wezen,
want als zij in het water valt, dan vertrekt de schavuit
geen gezicht." En de moeder voegde er bij: » Mijn
ventje zal een lief, braaf man worden net als zijn
papaatje. Van al mijn kinderen is er geen zoo zoet
geweest. En hij heeft zoo iets en~elachtigs in zijn
diepe, blauwe oogen."
De oogen van kleinen Bob! ... 0, ik gaf wat als ge
die hadt gezien I Ze werden beschaduwd door zeldzaam
lange, donkere wimpers, die er iets in den vollen zin
betooverends aan gaven. Wie in die oogen keek, werd
in een wenk omgeschapen, zoodat, als hij bijv. een
beer was geweest, een echte brombeer, hij eensklaps
veranderde in een geduldig schaap of in een goedigen,
trouwen huishond.
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Maar ach I hoe kan ik nog schertsen, terwijl ik van
den kleinen Bob spreek? Is het de nawerking van zijn
eenmaal tot allerlei kluchten stemmende, zijn in haar
onnoozele wijsheid zoo koddige verschijning, waardoor
ik mijns ondanks een lach op mijn lippen gevoel? 't Is
mogelijk, want Bob was een jongen om alle zorgen
bij te vergeten en alle deftigheid af te leggen en om
een dansje met hem door de kamer te doen, - wel
te verstaan met hem op den schouder of op het hoofd want het was al wel als Bob op zijn voetjes staan
kon - bij voorkeur kroop hij nog van zijn speelgoed
naar zijn moêtje - en, zoo hij ook al eens in den
letterlijken zin enkele schreden gezet heeft op zijn
levensweg, springen en dansen zonder iemand anders
die in zijn plaats de beenen roerde, dat behoorde ook
nog onder de dingen, die hij alleen deed verwachten.
Wie kon Bobs mollige armpjes uitgestrekt zien, met
een druk schommelende beweging zekere geluidjes begeleidende, die in de kleine kindertaal, - de oudste
en roerendste van alle doode en levende talen - zeker
zooveel moeten beteekenen als: »toe, willen we nog
eens?" Wie kon dat zien en moest niet oogenblikkelijk
met hem uitrijden gaan, l> van Amsterdam naar Spanje".
Maar wie ook kan zich voor den geest roepen dezen
prachtigen jongen, tintelend van leven en gezondheid,
zooals hij onverwachts aangegrepen door een doodelijk
hersenlijden daar terneerlag in zijn wieg, het hoofdje
gloeiende gelijk van een inwendig vuur, u aanstarende
alsof hij u doorboren wilde en toch stekeblind, rusteloos
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kreunende en kermende en niettemin doof voor al uw
vriendelijke woordjes, zonder ophouden geschokt door
altoos heviger stuiptrekkingen - die ten laatste zijn
lief gezichtje tot afschuwelijk wordens misvormden, om
niet weer te gunnen dat het zijn vroegere zachte trekken
hernam, dan toen de bleeke engel des verderfs ten
slotte haar bijna afgebeden taak had volbracht en een
einde gemaakt aan den al te lang gerekten strijd wie aanschouwt in zijne verbeelding nog eens dat wasachtig lijkje door trouwe handen in het grafgewaad
gespeld en ... maar genoeg, maar genoeg. Waartoe
het uiterste gezocht en gewroet in de oude wonden, of
het niet mogelijk zou zijn het hart nog eens te doen
bloeden, zóó hevig, zóó om te bezwijken als in de
onvergetelijke ure, toen de moeder den allerlaatsten kus
drukte op de koude kinderlippen en snikkend in vaders
arm de kamer uitwankelde - en het kistje ging dicht.
Maandag had kleine Bob het laatst voor het venster
gezeten in zijn tafelstoel met dat s.tuk altheawortel in
zijn knuistje, dat hem moest helpen bij het tanden
krijgen, maar dat hij al zoo lief bezigde om er beurtelings mee te timmeren en te schilderen, dat stuk altheawortel, dat nu naast zijn snoeperige schoentjes en den
riem die hij om zijn middel heeft gehad - een echten
jongensriem - ook met zijn lamgeblazen trompetje en
zijn kapot gedeukt schaapje en nog veel andere onwaardeerbare reliquieën in papa's kamer op een aparte plank
van de kast ligt, om nu en dan in alle stilte door zijn
vader of zijn moeder te worden opgezocht, betast, met
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tranen besproeid. Maar op dien Maandag was Bob al
niet die hij wezen moest. De hondjes op de straat boezemden hem geen belangstelling meer in en de kipjes
waren onmachtig hem als naar gewoonte in vervoering
te brengen. Droomerig tuurde hij door de ruiten. Als
hij het maar had kunnen zeggen, misschien zou hij
dan wel verteld hebben dat hij suf was van de hoofdpijn. Iemand nam hem op en bracht hem naar zijn
bedje. En daarmede had Bob de groote wereld daarbuiten vaarwel gezegd. Hij heeft er nooit veel begrip
van gehad. Maar zeker leek ze hem nog al mooi toe,
want hij glansde altoos van blijdschap als er hem een
kijkje op gegund werd. Of de kleine Bob de wereld
nog mooier zou hebben gevonden, als hij ingewijd was
in hare geheimen?
Arme, kleine Bob I Langer. dan een week is er nacht
en dag door .u en uw bondgenooten tegen den grooten
vijand gevochten. Och! misschien hebben zij, die u ter
zijde stonden met hun ijs en hun Spaansche vliegen
en hun poeiers en hun drankjes, u haast nog meer gekweld dan gebaat. Maar ze meenden het goed. Ze
wilden u niet missen. Zij zouden den hemel en de
aarde hebben omvergehaald, hadden zij u er maar
mee kunnen behouden.
Woensdag nadat de kleine Bob op zijn manier afscheid had genomen van de buitenwereld, verliet hij
ook dien nauwen kring, waarin hij van het eerste
oogenblik zijns levens, met de teederste en trouwste
zorg gekoesterd en verpleegd was en dien hij den
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koning te rijk had gemaakt met zijn onbeschrijfelijke
lieftalligheid. Slechts zijn lijkje bleef achter. . .. Maar
daarover nu niets meer, dan dat het nog een moeielijke
dag was voor zijn vader, toen die het in den kinderendoodenwagen voor zich uit zag rijden, en voor zijn
moeder, terwijl zij in de kamer, waar het kind anders
op dat uur placht rond te kruipen, den terugkeer van
haar man zat af te wachten en van Bobs peetoom want die was ook mee - en voor allebei de ouders,
toen zij 's avonds bij het naar bed gaan voor de eerste
maal hun lieveling buiten de deur sloten en elkaar op
het helder maanlicht in den tuin wezen, daarbij denkende hoe die bleeke stralen thans ook nederdalen op
Bobjes graf.
Soms in den nacht, wanneer allen in huis slapen,
komt kleine Bob terug en speelt weer op zijn oude
plekjes en zit weer op den schoot, waar hij het liefst
op zat en laat er zich als van ouds glimlachend in
slaap zingen door de stem, voor wier zachte liedjes
hij het langst van alles in de wereld gehoor heeft gehad. Eerst als de zon begint te schijnen, gaat kleine
Bob weer heen. En zijn moeder wordt wakker, nog
met de tranen op de wangen, met de morgenbede in
de ziel: , Dank, God, ik heb mijn kind weergezien ["
Ook wel eens over dag - terwijl daarbinnen in de borst
van zijn vader het licht en de duisternis om de overhand worstelen op het oogenblik, waarin de goede
machten het onderspit dreigen te delven, verschijnt
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kleine Bob, verheerlijkt als een bode uit die gewesten
waar geen zonde woont, waar de liefde regeert, en hij
roert met zijn smettelooze wieken het voorhoofd van den
moeden strijder aan en - ziet: diens zedelijke krachten
herleven, de nevels wijken ijdelheid, booze lust,
wereldzin vlieden voor den glans des hemels. - De
verzoeking is doorstaan. De heilige geest is overwinnaar gebleven.
o Gij zalige kleine, blijf lang nog de troost van
uwe moeder, uw vaders beschermengel, totdat ook zij
heengaan van deze wereld en komen waar gij zijt."
Het later in ) De liefde sticht" gevolgd verhaal) Mijn
broertje" (1874) werd door HAVERSCHMIDT geschreven
met de herinnering aan het verdrinken van zijn neefje,
het zoontje van Dr. Cannegieter, te Hallurn, die gehuwd
was met een zuster van HAVERSCHMIDTS moeder.
Na een 28-jarige echtvereeniging verloor HAVERSCHMIDT zijne vrouw (14 Juni 1891) en hij schreef aan
een zijner intimi: »Zooveel bange tijden heeft zij met
mij doorgestaan. Beter dat zij geen vreugde meer heeft
dan dat zij ziekelijk was en lijden moest. En wat zeg
ik: geen vreugde meer? Zou onze geest dan niet voortleven? Is er geen hoop, dat hij voort blijft bestaan en
werken en genieten, op een wijze, die wij ons niet
kunnen voorstellen? Dit is zeker: voor mijn gevoel leeft
zij nog altoos. Het is of zij mij ziet, of zij niet verre
van mij is."
Hoe greep hij zich aan en moest hij zich zelf overwinnen om na den gevallen slag naar de vastgestelde
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orde der predikbeurten weder voor de gemeente op te
treden. Tot tekst koos hij het woord van den Psalmist:
»AI ging ik ook in een dal der schaduwe des doods, ik
zou geen kwaad vreezen, want Gij zijt met mij" (XXIII:
4a). »De werkman - sprak hij - vat zijn gereedschap
wel weer op, als hij daags tevoren, misschien het liefste
wat hij in zijn huis had, heeft uitgedragen; de onderwijzer plaatst zich weder voor zijn klasse; de geneesheer bezoekt zijn kranken opnieuw. En zoo spreekt het
vanzelf, dat ook ik weer op mijn post moest ·zijn. Doch
gij begrijpt wel: ik zal niet veel over mijzelven spreken
en over het mijne. Mijn familieleven is hier niet belangrijker dan dat van iemand uwer. Daarover dus gezwegen.
Slechts wat ik zeggen ga, het zal niet anders kunnen
zijn dan ten deele uit mijn eigen ervaring geput.
, Ik heb nu iets ondervonden, dat ik nog niet kende.
Iets vreeseliJks, en ook iets /zeerliJks. Hoewel, dat
spreekt, nog slechts bij aanvang. Ik sta pas aan den
ingang der donkere vallei. Ik heb nog maar de eerste
schreden gezet op den eenzamen weg. Ik zal nog heel
wat moeten ervaren, zwaar en bang. En zoo heb ik
ook nog nauwelijks iets gezien van het licht, dat in
het duister valt, het licht van boven. Dát is Gods vertroosting, dat is de kracht die van den Vader uitgaat,
en van haar alléén mogen wij hopen, dat zij op den
duur en immer steviger steunen en sterken zal. Laat
-ons van haar spreken."

II

HOOFDSTUK VII.

HAVERSCHMIDTS LAATSTE
LEVENSJAAR.

HOOFDSTUK VII.

Zijn laatste levensjaar. - Nog eens een bedevaart naar de
Sleutelstad. - Zijn vriend Bouman zestig jaar. - Zijn verblijf
te Laag-Soeren. - Bij Dr. Kras te Scheveningen. - Een laatst
getuigenis van zijn innerlijk leven. - Zijn onvoltooide voorrede
bij den derden geïllustreerden druk van »Familie en Kennissen."
Zijn dood en begrafenis. - Mr. \V. van der Kaay's in
memoriam. - Slot.

Is het wonder dat een man met zulk een fijn besnaard gemoed, tot weekwordens toe, wiens ideaal was
}) een goed mensch te zijn, rein van hart en krachtig
in liefde" - is het wonder dat hij, die het zich maar
niet vergeven kon als een hard en bitter woord van
zijne lippen was gevloeid of als hij in drift zich had
vergeten, vaak in pijnlijke botsing moest komen met
de wreede werkelijkheid der maatschappij in 't verborgene of in 't openbaar? Uit zijn hart kwam eens in
later jaren de verzuchting: :) De oppervlakkigheid, ondegelijkheid, de verwaandheid, ruwheid en geesteloosheid van de wereld brengen een mensch met een kinderziel tot vertwijfeling:'
Maar die ervaring dagteekende reeds uit de dagen
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zijner jongelingschap; zij is als een draad dien wij in
het gansche weefsel van zijn leven kunnen volgen.
Droeg hij reeds de kiem van zwaarmoedigheid in zich
- leden zijne grootmoeder en zijne moeder en een
zijner zusters niet aan dezelfde kwaal - die zwaarmoedigheid zou hem, man geworden, menigen zwaren
strijd kosten en als in een bange worsteling des geestes
doen terugbeven voor haar uiterste. En als het met
den arbeid hem niet vlotte, dan kon hij den eenen
keer zijn verdriet bezweren onder scherts en dwaasheid;
den anderen wapende hij zich met al de vroomheid en
al den ernst, de strengheid waarvoor in zijn binnenste
plaats was.
Van al zijn brieven, die ter mijner beschikking waren,
heeft er geen een dieper en weemoediger indruk op
mij gemaakt dan die, waarin hij een trouwe vriendin,
wiens broeder de hand aan zich zelven had geslagen,
schreef:
»Geen vreeselijker smart dan die hem de wereld
uitdreef, een smart sterker dan hij zelf. Wie er ooit
iets van ondervond (en dat durf, dat moet ik helaas
van mijzelven zeggen, uit vroeger tijd) die kan ervan
getuigen, en die wachte zich ooit iets ltards te zeggen
of te denken van den arme, bezweken na wie weet
hoe menige overwinning, na langen, eerlijken strijd."
In diezelfde woorden schuilt voor mij als vanzelf de
droevige overgang tot de herinnering aan HAVERSCHMIDTS
tragisch einde (19 Januari '94). Wel had hij in het
begin van '9~3 nog eens met zijne dochter en zijne
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vriendin }eannette Klein een bedevaart naar Leiden
gedaan, ter viering van een huiselijk feest op de studentenkamer van zijn zoon Frans, den aanstaanden doctorandus in de Rechten; en wel waren zij bij die gelegenheid met eenige vrienden en vriendinnen opgegaan
naar de aloude woning op de Hoogewoerd en had HAVERSClIj\IIDT
SCIlMlDT daarvóór staande nog eens uit volle borst het
fö vivat ingezet en met allen aangeheven, maar het is
lö
zijn zwanenzang geweest. Vandaar werd nog een wandeling gemaakt naar de Burcht en liet hij met het
veertiental in de sneeuw staande zich photographeeren.
Doch nadien heeft hij de Sleutelstad niet weergezien.
Somber zijn de laatste maanden van onzen beminnelijken en zoo algemeen beminden vriend geweest. Daarin
zou hij het slachtoffer worden van een smartelijk zenuwlijden, dat hem geheel ondermijnde.
T och bleef hij nog zoo goed hij kon werkzaam; maar
Toch
de dagen naderden waarin hij niet meer kon werken.
werken_
In een brief van I Maart '93 - nog geen jaar vóór
zijn dood - had hij zijn ouden academie-vriend Bouman
te Kuilenburg geluk gewenscht met diens 60ste levensjaar.
»Ik ben nog maar een jonge bloem van 58 en was
ik in de laatste weken niet verkouden (hoewel ik toch
gelukkig al mijn catechisatiën en preeken heb kunnen
houden), dan zou ik zeggen: mij mankeert niets! Laten
wij 't zoo nog wat volhouden
["
volhouden!"
Maar
rvIaar volhouden zou hij zelf het niet. Het 59ste jaar
was voor hem niet weggelegd. Reeds in den zomer van
'93 wekte zijn toestand bezorgdheid en werd een rustig
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verblijf te Laag Soeren wenschelijk geacht; maar genezing bleef uit. Een der eerste dagen van September
schreef hij aan een vriendin, die hem met zooveel liefde
zoovele dagen verzorgd, getroost had en geholpen:
~ Na een rustigen nacht ontwaakte ik, maar verviel
weldra weer in de oude tobberij. Het eenig redmiddel
in mijn oog, hervatting van de toebereidselen tot preeken,
was en bleef voor mij afgesloten. Toen keerde de wanhoop weer in mijne ziel en noode stond ik op om den
regenachtigen dag te beginnen. Thans is het drie uur
en de regen hield op, maar daarbinnen gaat het voort
mij te kwellen en te martelen. Suf van het verdriet
dut ik telkens weer eenige seconden in, om altijd weer
op te schrikken tot nieuw verdriet.
»Gisterenavond was ik vol moed. Ik kon bergen verzetten, dacht ik. Thans zie ik slechts onoverkomelijke
muren voor mij. Buiten scheen zoo even de zon. Nu
drijven er weer groote wolken. Laat mij gelooven dat
de zon wel terugkeeren zal, en dat zoo ook eenmaal
de wolken daarbinnen zullen afdrijven. Gisteravond
ondervond ik toch: het kan weer opklaren I En zoo
neem ik dan afscheid van u, al is het met een droevigen, niettemin met een glimlach. Vaarwel IJ'
Van Laag Soeren naar Schiedam teruggekeerd, zou
hij later tot herstel een tijd vertoeven bij zijne beste
vrienden Dr. Kros en Mr. van der Kaay te Scheveningen, maar het bleef bij een bezoek aan eerstgenoemde.
Als een sluipkoorts sloopte helaas de diepste neerslachtigheid, slechts nu en dan afgebroken door oogen-
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blikken van opgewektheid, zijn levenslust en levensmoed.
Met een gevoel van innigen deernis lezen wij hoe de
arme lijder zijn eigen toestand teekent in een brief aan
dezelfde vriendin (3 Dec. '93): »Ik had nog al goed
geslapen en kwam redelijk gestemd beneden. Doch
verder heb ik den geheelen dag zoowat met mijn
zenuwen te vechten gehad en ik kon ze niet altijd
meester blijven. Een wandeling langs het strand gaf
eenige afleiding. Vanmorgen werd ik om halfzes of vijf
uur wakker. Ik wist eerst niet, hoe ik het had. Ik was
volkomen gelukkig. Ik dacht aan al mijn bezwaren,
maar zij bezwaarden mij niet, of zij schenen als het
ware opgeruimd. Ik kon niet gelooven dat ik waakte,
maar een blik door de kamer overtuigde mij daarvan.
Zoo lag ik wel een paar uur te genieten van een vrede
en een blijdschap, die ik niet meer voor mij mogelijk
achtte. Ik stond op als in verrukking en het eerste
woord dat ik uitte was: »ik ben gelukkig." Spoedig
ontbeet ik, tramde naar Den Haag en ging ter kerk.
Ik was wat vroeg en het koor zong eenige liederen
vooraf. Daarop speelde het orgel en zachtjes daalden
in mijn hart de onrust en de droefheid, waaraan ik
voor enkele uren ontkomen was. Bij het uitgaan der
kerk was ik bitter bedroefd. Ik moet nu niet denken
aan den zaligen morgen, dien ik doorleefde en die zoo
kort duurde. Alles was in orde. Misschien verbeeldde
ik het mij en was het maar een wakende droom. Nu
is het weer als altoos.
»Heb een gezelligen Sint Nikolaas - besloot hij -
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Denk soms aan mij, doch doe het zonder leedgevoel.
Ik heb het immers goed en - ik word immers eenmaal beter?
Ik kus u de hand, die mij zoo zacht aanraakte. God
zegene U."
Uw
F. HS.
En nog dacht hij - maar vergeefs - aan mogelijke
vervulling van zijn predikbeurten in '94, zooals uit zijn
laatsten brief aan zijn Schiedamschen intimus Brillenburg blijkt. En toen hij op Kerstmorgen '93 naar het
lokaal der vereeniging Paulus ging om zijn ambtgenoot
]orissen uit Rotterdam te hooren en deze niet kwam,
was de noodzakelijkheid hem opgelegd aan het verzoek
van het bestuur te voldoen om een kort woord tot de
aanwezigen te richten. »Mooi ging het niet _. schreef
hij nog dien eigen dag - maar het ging. Tehuis gekomen viel ik in slaap. Of ik ben dof en suf, of ik
vind den geheelen loop der dingen ongelukkig. Ik voer
niets uit en weet niets te beginnen. Ik zal beproeven
van avond wat fleuriger te zijn."
Maar het was als het flikkeren van het kwijnend
vlammetje, gevoed door de nog overgebleven droppelen
<>lie in de lamp. Een zijner laatste levensdagen schreef
hij aan een vriend - en het was zulk een heerlijk
getuigenis van zijn ongeschokt, eenvoudig, kinderlijk
geloof:
»Onze Lieve Heer is soms zoo vreemd. Hij heeft
zoo zijn eigen hoofd, vol eigen gedachten, en dat hoofd
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staat op zijn plaats, en Hij gaat zoo Zijn eigen gang.
Als wij, lieve menschenkinderen, daaruit niet wijs kunnen worden, omdat wij alleen diepe inzic/ztm hebben,
als wij in een put kijken; als wij met ons domme menschenverstand vaak denken: Dat en dat moet zóó gebeuren, dan denkt Hij: Dat zou alles goed en wel zijn
als ik het niet beter wist; en dan komt het heel anders
uit, dan wij gedacht hadden. Maar als ons dan later
een licht opgaat en wij er achterkomen, Heeremijntijd, wat staan wij dan te kijken! Wat zetten wij
groote oogen op, en trekken lange gezichten l Wij slaan
de handen in elkaar en zeggen: neen, maar, wie had
dat ooit kunnen denken .... "
Eén zonnestraaltje mocht nog zijn snel afgaand pad
verlichten. De reeds bovengenoemde geïllustreerde druk
van »Familie en Kennissen" zou het licht zien. Een
nieuw voorbericht moest deze uitgave inleiden. HAVERSCHMIDT zette zich aan de schrijftafel en schreef:
, Nu Famz"lie ClZ Kenllisse1I in zoo'n sierlijk kleed
voor den dag komen, heeft de uitgever gemeend dat
ook eenige van de hier en daar verspreide verwanten
en vrienden van de partij moeten zijn. Het is anders
met zulke uitgebreide invitaties wel eens gevaarlijk en
er loopt zoo licht iemand door, die er maar half bij
hoort. Intusschen schaadt dat minder, als de heerschende
toon maar de rechte is.
Deze of gene zal misschien vinden, dat het gezelschap, ondanks het nieuwe feestgewaad waarin het gestoken wordt, wat ouderwetsch is gaan worden. Maar
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ik weet er ook die daar juist van houden. En weer
anderen vragen niet naar oud of nieuw, als zij er maar
iets schoons en goeds in vinden, dan ... "
Hier eindigde zijn laatste zinsnede. Hij zou haar niet
voltooien ....
In den namiddag van 23 Januari werd het stoffelijk
overschot van FRANÇOIS HA VERSCHMIDT naar zijn laatste
rustplaats gebracht. Duizenden menschen stonden onder
de diepste stilte geschaard langs de kaden van het kerkhof, waar de stoet voorbij trok, de meesten blootshoofds
en met betraande wangen. Van het lijkkleed, dat bedolven was onder een schat van bloemen en kransen,
werden de slippen gedragen door de predikanten der
Nederlandsche Hervormde gemeente C. de Wilde, C. L.
van den Broek en P. A. E. Halffman, en dien van de
Evang. Luthersche Dr. J. vV. Pont. Aan de groeve,
waarin het stoffelijk overschot te rusten zou worden
gelegd, deelde de zoon als zijns vaders wensch mee,
dat er niet zou worden gesproken. Hoe noode ook
werd die wensch geëerbiedigd. Wel mocht bij het geopend graf, welks bodem met bloemen was bedekt,
terwijl langs de wanden klimopplanten zich slingerden,
het weemoedig lied weerklinken, aangeheven door zijne
leerlingen en oud-leerlingen:
»Wij legden diep gebogen
Den weg naar 't kerkhof af,
En zien met weenend' oogen
Terneer in 't open graf;
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Het bergt iets van ons leven,
Ach, in zijn donkren schoot:
Wij willen 't volgzaam geven,
Maar onze smart is groot."

Gelukkig bleef de herinnering aan de indrukwekkende
uitvaart onder meer bewaard in het »in memoriam"
door Mr. W. van der Kaay, den oud-minister van
justitie, in het Studentenweekhlad »Minerva" geplaatst,
2 5 Januari 1 895 :
»Ik ging naar zijn begrafenis met een gevoel alsof
over een goed deel van mijn eigen leven voor altijd
een sombere schaduw geworpen was. Maar ik zag op
weg naar zijn graf langs de straten geschaard en op
het kerkhof saamgedrongen een zeldzaafll talrijke menigte
van alle standen en alle richtingen en elken leeftijd.
Ik heb de verslagenheid gelezen op de aangezichten,
de tranen zien glinsteren in de oogen en de gesmoorde
snikken gehoord. Ik ben geroerd door de vele trillende
stemmen bij het gezang en ik ben met een weldadigen,
bevredigenden indruk teruggekeerd. Ja, zoo moest Zijne
uitvaart wezen. Eenvoud, waarheid en Hefde moesten
er spreken j die spraken altijd in hem.
) Bij het graf heb ik ook de afgevaardigden van het
Leidsche studentencorps 1 gezien. Dat deed me goed.
Hij heeft die laatste hulde aan dat corps verdiend; hij
had het lief, omdat hij er voor een goed deel de hoop
1 Dit herdacht hem later door aan Piet Paaltjens den almanak voor
1895 te wijden met het eenvoudig woord:
»Petri Paxilli (FRANCISCI I-IAVERSCHMIDT) piae memoriae.
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des Vaderlands in zag voor een toekomst, die beter
zou zijn dan het heden. Moge dat corps hem die liefde
vergelden door vele mannen voort te brengen, zooals
hij is geweest."
Alleen dan zal deze wensch worden vervuld, als
HAVERSCIIMIDT, die zelf het reeds bovengenoemd woord
schreef: »Nicolaas Beets is meer dan de vrome humorist der Camera Obscura", als FRANÇOIS HAVERSCHMIDT
voor de Spes patriae meer wordt dan Piet Paaltjens,
de onsterfelijke dichter van »Des zangers min", ~ De
drie Studentjes" en »Donkersteeg No. 12", namelijk
d~ man van onbesproken wandel, van ernst en degelijkheid, van liefde tot de menschen, van toewijding en
vriendschapstrouw, in één woord: de nederige, zac!ttmoedige en vrz'endelijke man met een lzart valt goud.

ERRATA.

De welwillende lezer gelieve in den tekst te verbeteren:
Bladz.
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van boven: 111ij heeft em vriend verraden,

Bladz. 31 regel 6 van boven: Donker steeg.

