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HET BLIJSPEL.

De zon der Poëzie, die de drie eerste kwartalen der zeventiende
eeuw soms zoo schitterend verlicht en gekoesterd had , was gaandeweg ter kimme gedaald. Om streeks 1670 was de schem ering
begonnen ; van lieverlede zou het volslagen nacht worden.
Die nacht overschaduwt een groot deel van de achttiende eeuw.
N ederland :aan zichzelf overgelaten ,ging in ieder opzicht achteruit.
N a het heldengeslacht kom t deepigonenteelt:de kunstenaarsworden

vervangen door liefhebbers1). Tot welke laagte wj na den dood
van W illem III waren gezonken ,zoowel ten aanzien van binnenals van buitenlandsche staatkunde, is maar al te bekend. En ook

op maatschappeljk gebied was groote achteruitgang merkbaar,
althans zoo men nog iets andersop prjssteltdan stofeljke welvaart. Eigenbelang en jdelheid zjn de machtigste drjfveeren,die
ons in beweging brengen.Flauwheid en bekrompenheid van inzicht
beletten elke grootsche opwelling. De politieke conventies m aken

voor deRegenten en kennisen karakteren degeljkheidonnoodig.
Bj de erf-Burgemeesters en Vroedschappen, de bj onderling
contract van voordeelige betrekkingen in de hooge Oollegiën van

1) 9,Descheppendekracht,waardoor in de eerstehelftderl7eeeuw,evenals
geheelEuropa,ook Nederland zich onderscheiden had,was ti
jdeli
jk uitgeput. D e natuur, vermoeid van het voortbrengen, scheen w eder op adem te
willen kom en. Te m idden van een verbazenden, onveranderden welstand,
en ofschoon Nederland voortging onder de groote mogendheden van Europa
te behooren, stond op een heldengeslachteene epigonenteelt te volgen. W as

de l7e eeuw op bi
jna iedergebied deeeuw derkunstenaars,de l8e zou op
bi
jna ieder gebied deeeuw der liefhebbers zi
jn.'' Cd.Busken Huet,Litt.
Fantasien, vierde reeks,11 D.,b1.5.

ZEDENVERBASTERING.

Gewest, Generaliteit, of Admiraliteit verzekerde Patriciërs, die

zich ten slotte de Koningen van hetland waanden 1),wedjverde
vaak opgeblazen laatdunkendheid met onkunde en dom heid. Der

Burgeri
j was het alleen om winsten stofeljke welvaartte doen.
Geestkracht en ondernemingszueht, die eenmaal onzen handel
hadden geschapen , gingen in de m eer en meer toenem endecoupon-

knipperj te niet.
W j hebben vroeger reeds opgemerkt:),datwe meeren meer
onder den invloed van Fransche zeden , m ode en sm aak kwam en ;
en dit nam alle zelfstandigheid in wezen en voorkomen, m aar
evenzeer een goed deel van ons volkskarakterweg.Ookhetverbljf
van den zoon van den Engelschen koning Karellhiertelande,en onze
betrekkingen tot het Britsche hof hadden geen gunstigen invloed

op onze zedeljkheid gehad5. W ie deJournalen van Constantjn
Huygens' oudsten zoon heeft doorgebladerd ,m oet versteld hebben
gestaan over de vele gevallen van dronkenschap en gemeenheid ,

daar vermeld van mannen uit den fatsoenljken stand; of van
speelzucht en verregaande zedeloosheid bj een aantal vrouwen,
dikwerf uit de voornaamste kringen , en die de Secretaris van

W illem III met zjne vrouw bepraatte en in zjn dagboek opteekende:). Daarmee gaat een gebrek aan veerkracht en Qinkheid
gepaard, dat men verwachten kon in de eeuw , waarin het thee-

drinken algemeen werd5). En volgens een openhartig schrjver
1) Hetwoord van den Groningschen RaadsheerLucasTrip.
2) D6Nederl.LetterkundefndeZeventiendeeeutc,11 D.,bl.414.
3) In het .lournaalvan 1688 tot 1696 gehouden door Const.Huygens,
den Zoon,leestmen op l7April1692 (IID,,b1.43):l,smidd.atdeMarests
by ons,en seyde dathi
j van sin was overeen jaaroftwee,alsdevrede
gemaeckt soude wesen, te gaen reysen met si
jn soon,ende dat Portland
hem geseghthadde,dathem de si
jneoock medegeven wilde,ende hem naer
si
jn twaelf jaer uyt Engelandt soude doen,om de debauche nietteleerenfn
datlandt-''

#) Ik was begonnen eenige plaatsen uit dat .Tournaal op te teekenen,
waar men staaltjes van zedenverbastering ontmoet;maarzezi
jn zoo talri
jk,
in heteerstedeeltwintig,in hettweede meerdan vi
jftig,zoodatik volstaan
m oetm ette zeggen :passim.

5) Herhaaldeli
jk wordt in genoemd .Tournaalvan theedrinkers gewaagd;
b.v.I D.,bl.89,98, 102, 103,387,411,412,427.
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uit de achttiende eeuw was in den aanvang daarvan rde oude

Hollandscherondheid alrjkeljk achtkantig geworden''1).
Dat die algem eene verslapping en ontaarding ook van invloed

moesten zjn op deletterkunde, ljdtgeen twjfel.Alleen metde
wetenschap toonde men zich nog al5 ingenomen,maar op eigenaardige manier: bj voorkeur als rverzamelaar en liefhebber-''
Busken H uet heeftdaarvan de volgendelevendigeschetsgegeven3):
XN ergens, kan m en zeggen,heeft ooit de wetenschap meer steun
bj den rjkdom gevonden, dan toenmaals in Nederland. Overal
leggen door de fortain begunstigde particulieren kostbare verzam elingen aan: van penningen , van m unten t van gesneden steenen , van schelpen , van rupsen , van kapellen , van prenten , van

etsen, van schilderjen, van autografen. Hunne kabinetten zjn
wereldberoemd, en op de onbekrompenste wjze stellen zj die ter
1) M. Corver, in zi
jne Tooneel-Aantekeningen (geschreven in l782) over
Punt sprekende,zegt,bl. l99:rrHi
j was in 'tjaarl71l geboren,en hadt
dus,schoon deoude Hollandsche rondheid alri
jkeli
jk achtkantig wasgeworden,eene opvoeding,zeerverschillendevandentegenswoordigen ti
jd,genoten.
Reken dat men te dien ti
jde de Kinderen beter indruksels,als tegenswoordig,
gaf: dat *er m inder geest, en m eer gezond vernuftonder den Burger huis-

vestede,dat men in 'talgemeen bi
jalleLieden,nog schaamte zag regeren,
en dat m en nog menschen vond,die alle rampen m eteen sterke zielwisten
aftewi
jzen; die in hun lagen burgerstand,verhevener als Vorsten dachten,

en waarli
jk deugdzaam waren:deVadervanDuim,die eerwaardigeGrijsaart,
die ik als mi
jn buurman vele jaren gekend heb,strekte daarvan een waarachtig voorbeeld.''
M en m ag intusschen nietverhelen,datCorvereen pessimistwas,bli
jkens

jallang verbeeld,tehebben onderdeze ontboezeming,bl. 79: T/k heb mi
vonden, dat vriendschap niets dan eene chimere,en geene wezenli
jkezaak
is,even a1seer,deugd,llefde,trouw,christell
jkepligten,enz.enz.enz.,altemaal
mooi
je klanken,die in proza en in verzen cierli
jk pronken,en op den gantschen aardbodem bi
jnaarniette vinden zouden zi
jn:eenarm onnozelmensch,
js dan van de natuur en hetlichtderredeontvangenhadt,
die geen onderwi
zou ze moogeli
jk, in een ver afgezonderd leven, kunnen bezitten;m aar ik
wenschte zulk eenen we1eens aan te trefen.''

:) Nietalgemeen:Bet
jeWolF immerszuchtinbaarLierzangaanB.deMoor.
.
11O kunstrei,door Onweetendheid verstooten,

En gy,o W etensehappen,niet alti
jd
Naar uw waardy gekend by onze Grooten !''
3) LitterarischeFcg?fcdfen,vierde reeks,11 D.,bl.7- 8.
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beschikking van de geleerden. Schoemaker helpt V an Loon ; Cornelis Yan Lennep helpt de herdrukkers van Huydecoper's Proeve;
Schynvoet, Vincent, d'A cquet helpen de uitgevers van Rum phius'

Rariteitkamer. Linnaeus brengt drie jaren in Holland door,op
het buitengoed van George CliFord ,wiens kabinet en plantentuin

hj verzorgt, en onder wiensdak hj zjne eerste werken schrjft.
Nog m eer: deze verzamelaars en beschermers vormen tevens het

publiek,dat de werken der geleerden koopt1)........ Volgens
de overlevering van boekverkoopers uit die dagen,bleef bj de
oplaag van elk werk van eenig belang de helft binnen Am sterdam .

XEn die werken zjn meestal monumentaal:zware folianten of
kwartjnen, gcbonden in bruin leder (geheele bibliotheken zagen
er toen zoo lzit) en versierd met honderden kopergravures van
H oubraken ,H oet,Picart,V inkeles, Balen. Ik noem de Godsdienst-

pleehtigheden van Maubach;den geïllustreerdenBjbel;W agenaar's
Vaderlandsche Geschiedenis; zjne Beschrjving van Amsterdam ;
het K ruidboek van Rum phius; den H ortus M alabaricus van Van
Rheede; de beschri
ving van Japan door Montanus; de Vader.j

landsche Insekten van Sepp; gde Vogels van)Nozeman;de verzameling van Zee- en Landtogten ; Sepma's Kabinet van Zeldzaamheden; planken vol..... Tot die soort van werken heeft o0k

Valentyn's Oud en Nï6'
lfvl Oost-lhdie,met zjne pmeer dan tienhonderd en vjftig prentverbeeldingen''behoord-''
En m en durfde voor die werken veel geld besteden : een exemplaar van Nozem an's Vbgels b.v. kostte 424 gulden.
M en m ag aannem en ,.dat de zucht om den Patriciër, den
M aecenas uit te hangen hier doorgaans m eer in 't spel was dan

eigenljke liefde t0t de wetenschapq maar die jdelheid wrocht
hier althans iets goeds. Ook op het gebied van K unst en Poëzie
hebben de hooge bescherm ers zich niet onbetuigd gelaten ; maar

hier konden ze nietveelvoortreFeljksin'tlevenroepen.Grootsche
gedachten of dichterljke beelden ontkiemden niet meer in het
brein onzer saletjonkers: alleen van den vorm werd veel werk
gemaakt: en de vj1speelde in de poëzie de hoofdrol. Doch daar
1) !,En leest,''voegt hi
j erbi
J,hetgeen ik om goede redenen achterwege

laat. D e bibliotheek, de verzam eling behoorden, volgens den ook door H uet
aangehaalden Van Lennep,vooralrrtot het ameublement.''
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uiterljkevroomheid en regelmatig kerkbezoek totdedeftigevormen
van den tjd behoorden, spreekthetvanzelf,datgodzaligheid en
kwezelarj in de plaats traden van bjna elk andervereischte in
de talrjke letterproducten,waarmede wj werden overstroomd.
Uit het gezegde valt reeds op te m aken , dat, ondanks de

geringe dichterljke aandrift, die ons bezielde,hettoch nietaan
zoogenoemde kunstvoortbrengsels m angelt. Zi
j zi
jn integendeel
legio; maar het was meer bestelwerk dan iets anders. En geljk
het m et de dichtkunst ging t zoo ging het ook m et de andere

kunsten.Zjzouden misschiengeheeltegrondezjn geraakt,hadden
stofeljke welvaart en patricische jdelheid haar niet een uiterljk
schjnleven verzekerd. Jakob Van Lennep, die metde achttiende
eeuw goed vertrouwd WaS: heeft dit voor een deel uitstekend in

hetlichtgesteld in zjnFerdinandffvgcà1):xHoewelonzeAmsterdam sche Patriciërs (ik spreek hier in 'talgemeen: er bestonden

enkele en treFeljke uitzonderingen) weinig met de beoefenaars
derkunstop hadden:zj konden,bj de steedsklimmendeweelde,
de kunst zelve hoe langer hoe minder missen. M en bouwde overal
nieuwe en prachtige huizen : goed :m en betaalde de bouwmeesters
welq maar dan moesten erook beelden en vazen zi
jn in de voorportalen en gangen;schilderjen op debehangsels;basreliefsboven
de deuren, allegorieën , beeldspraken en deviesen aan de gevels,

stoepen,tuin-en zomerhuizen.Men had fraaje rjtuigen;- maar
de paneelen m oesten m et de wapens des eigenaars en met keurig

schilderwerk prjken. Men had cierljk aangelegde lusthoven;
m aar dit m oest een ieder weten , en daarom m oesten die in een

Xdeftig dicht'',geljk men 'tnoemde,bezongen worden. Men had
boekerjen;- maar hetwasnietaltjd dezaak des eigenaars om
die zelf te verzamelen. Eindeljk, men had van Augustus en
M aecenas hooren spreken , van de aanmoediging en bescherm ing,

door hen aan de kunstverleend,en hoe zj,terwedervergelding,
door dichters en kunstenaars werden geëerd en geprezen : en nu
m oest ieder, die geld had,een Augustus of M aecenas worden en

ten minste aan een paar schilders of dichterszjne hooge gunst
doen bljken.Datbj sommige aanzienljkeingezetenen een wezenljk gevoelvoorhetschooneen goedebestond,kan nietgeloochend
1) 1D.,b1.72-74.
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worden, en ik zal de eerste zjn om hulde te doen aan mannen,
geljk ik er velen gekend heb,die metdenluisterhunnergeboorte
en het aanzien, dat stand en rjkdom hun gaven, vernuft,geleerdheid , goeden smaak en echten kunstzin wisten te vereenigen ;

maardathetbj de meesten een zaak van mode was,zalevenmin
wedersproken worden dooriemand,dievandentoemaligen tjdgeest
slechts een Eauwe kennis heeft: - en zöö gebeurde hetdatschilders
van den eersten rang hun goddeljke kunst m oesten verlagen om
die te doen strekken tot het vercieren van vertrekken of staatsiekoetsen of tot het teekenen van perspectieven aan het einde eener

laan en op de wanden eeneroranjerie: ofwe1tothetafbeelden
van hun beschermer en zjn huisgezin, in de doorhen gekozen,
vaak belagcheljke gewaden en houding: dat de dichter zjn
vlucht beperken m oest binnen de enge grenzen van het lofdicht,

tereere vanden rjkaart,diehem betaalde,envanhetbeschrjven:
gedicht,ter verheëng van de buitenplaats,waar hj nu en dan
het onwaardeerbaar voorrecht genoot van een paar dagen door te

brengen,wanneerernameljk geenemeeraanzienljkegastenwaren
dan dejongste boekhouder en diensfamilie. W ant,waagde hj
het,hoogertoonen aan te slaan,hj kon van te voren berekenen,
dat.zj hem geen stuiver zouden opbrengen.''
Men veroorlove ons hierbj eene aanmerking. Zoo de rol der
patriciërs hier naar waarheid is geteekend, die der kunstenaars
wordt al te zeer met een poëtisch oog bezien. W aar waren diet
Xschildersvan den eersten rang''1wier genie door ilollands saardsche
goden'' misbruikt werd ? W aar de dichters, die met m oeite hunne
vlucht intoomden om niet te steigeren boven de bevatting of de

bestelling hunner beschermers? llet werktuigeljke hunnerkunst
mogen zj doorgaans meester zjn geweest, dat valtniette ontkennen5 maar van de sgoddeljke kunst''1 die hunnen boezem
blaakte,kan alleen de ironie gewagen.
Intusschen gafditallesaan hetgeheele tjdperk eene tint,een

vernis van beschaving, dat gunstig afsteekt bj hei gebrek aan
Vorm en , Tiaarin later t
jd somsvervalt.Men late zich slechts door
dien oppervlakkigen schjn niet bedriegenyqmaarvragezich af,of
die vormen ook een inhoud hadden. En op die vraag zal maar
hoo
elde
een
re
ge
Wgsetinzig
venrkwi
kkbev
eljk
sdi
st
aand
tons
antwoord te geven zjn.

dustewachten bjdebeschouwing
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van dittjdperk onzerletterkunde, datdaarom echter nietminder
leerrjk za1 wezen,als het ons opmerkzaam maakt op datgeen,
waarvoor de dichter zich te m eer moet wachten , naarm ate onze

natuurljke eigenschappen er onste meer toe trekken.
Alleen op het tooneelis vooreerstnog eenig leven waar te nemen ,
althans in hetbljspel,dathetspoor,doorAsseljn gebaand1)nog

eenigen tjd met goed geluk volgt. Hetgeen daarbj ook de aandacht trekt, is, dat het m uzikale drama weer in de mode kom t,

over welks waarde of aantrekkeljkheid wj evenwelnietkunnen
oordeelen,daar wj volkomen in hetduister verkeeren aangaande
de rol,welke de muziek daarbj vervulde: de teksten der stukken
kunnen op geen voortrefeljkheid bogen.
Deman,dieheteerstonzeaandachtvergt,isAbraham Alewjn2),
die zich a1sbljspeldichterzekeren naam heeftverworven,enwiens
stukken indertjd nog al toeloop hadden,althans wanneer m en
hem zelven mag gelooven.Toch moetditverwonderingbaren , want
zj hebben alle iets mats en langdradigs. Hj schreef: Orpheus
helleraartpzzlEuridice)muziek-spel,zonderjaartal,data1slettergewrocht niet veel te beduiden heeft. Daaraan sluiten zich Xtwee
m usicaale zaam enspraaken'' waarvan ik alleen weet te zeggen, dat
de sage gaat, dat ze pmet een goed gevolg'' werden vertoond.

In 1693 gafhj Amarillis, blj-eindend treurspel, waaruitlater
mede een zangspel werd getrokken. M en ziet daaruit, hoe vroeg

de opera hier in zwang kwam. Voortsvermelden wj in 'tvoorbjgaan nog twee pHarders-spelen'', heteene voor de bruiloftvan
F. 57. Alandt, op 14 December 1699, geschreven; het andere ter
verjaring van Cornelia Pruimer,den 20 Februari 1702.
D e ùd#rppqç:Woekeraar,bljspel,werd in 1702 en 1739 gedrukt.

Verder: Latona, PJ de rerandering #6r boeren ïzl kikvorschen,
Xkluchtig treurspel,metkunst-en vliegwerken'',zoo:auw mogeljk
en alles behalve seene niet prl.g:6.
sfïg: satyre op de in zjn tjd nog
bestaande boerenrederjkerskamers'', zooals W itsen Geysbeek het
we1 geliefde te noemen.

1) Zie Gesch.d6rN6d.Letterk.in deXVI1eEeuw,11 D.,bl.45l vlgg.
:) Zie over hem vooralhetopstelvan dr.Jk A.W orp in het Tjdschr.n.
Nederl.taal-en letterkunde 1V,bl. 246.
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Phil%àpjjn, Mr.Koppelaar, bljspel van 1707, is stellig het
beste zjner stukken, ofschoon zonder veel comische kracht en
zonder boeiende intrigue.

De schrjververtrok naarBatavia1)enzond vandaardriespelen
overt die zich lang op het Am sterdamsche tooneel hebben staande

gehouden. Heteerste:Beslikte k
sfgltzczltj: en Drppg:Fobert,PJ de
boere reehtbank,bljspel,in Februari1714 geschreven,en in 1715
en 1742 gedrukt,bevateeneonbeduidende,langwjligeparodievan
de pleidooien , voor eene boeren-rechtbank gevoerd. Daar de ver-

tooning evenwel van meen zo goeden uitslag geweest(was),door
de groote toevloejing der liefhebbers van vermaaklyke tooneelstoFen'',schreefhj erin 1718 een vervolgop,getiteld:DePuiterwddzl.
sc/l:Hellereeg PJBe8liktesvJclkz(# aaïtden ftz
.p,waarvan alleen
te zeggen valt, dat m en zich m oet verwonderen , dat zoodanig
stuk , voor 't eerst in 1720 gedrukt, in 1782 nog herdrukt werd.

Eindeljk in 1721 gaf hj Jan fzp,
s of den bedroogen tlpq
sfïzltfït
sc/l
Valr.- Hj bralterop,dataldie stukken pmeteenegoedeuitwerking ten tooneele gebracht''zjn,hetgeen zekernoch voorde
ontwikkeling noch voorden smaak vanzjntjdpleit.Zoodergeljke
stukken gich op hettooneelhielden , dan was het, althans watlater,

door hetuitnemende speldergroote tooneelspelersPunt en Duim :).

Gelukkig hebben wj een naam te noemen, die in onze ooren
een beter klank heeft,dien van PieterLangendjk.
Deze tooneeldichter werd den 25en Juli 1683 te Haarlem geboren ,.

waar zjn vader, die eigenljk Kortheette,dezen naam had aangenom en naar het N oordhollandsche dorp, waarvan hj afkomstig
was3).Dien vader:een welgesteld metselaar,verloor de aanstaande
comicus al vroeg , en de weduwe, eene zeer.slechte huishoudster,

vervielallengstotarmoede. Zj vestigde zich in Den Haag,waar
zj kommerljk van de opbrengst van een klein winkeltjeleefde.
Haar zoon:die in de goede dagen een tjdlang teAmsterdam bj
den bekenden spraakkunstenaar W . Sewel onderwezen was, legde
zich thans op het teekenen toe. Dit hielp hem niet aan den kost,

1) Zie overzjnebetrekking daar,W orp,t.a.p.,266.
:) M.Corver zegtin zi
jne Tooneel-Aantekeningen,b1.l22:,,Zi
J speelden
ook de Twee Advocaten in d6 Boeren Rechtbank zeer schoon,zoo men mj
gezegt heeft.f'Verg.Joh.Hilman, 0ns Tooneel,b1. 107.

3) ZieJ.A.Alberdingk Thi
jm in De Gids 1880,II,b1.457.
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maar washem toch van dienst,toen hj de Damastweverj begon,
en naar eigen patronen kon werken. Eindeljk trok hj naarAmsterdam , waarhj alsteekenaar vooreen voornaam fabrikanteen
onbekrompen leven kon leiden.

Hj begon thans vooral aan zjne zuchtvoorde dichtkunstboi
te vieren,toen hj metletterminnaarsen poëten,waarschjnll
jk de
leden van Nil '
ppl6zlfïlzr.
s A rduum ,in aanraking kwam. Op zeven-

tienjarigenleeftjdhadhjzjneerstebljspel,Don Qzfïcàpf,geschreven,
dat nu , in 1701 , werd vertoond. Een jaar later vol
gden twee
andere bljspelen: De Zwetser en Iletwederzyh ffzfv/:lg/c.
sl
p6tfrp.
g;
Xhet eerste, een kluchtspel vol geestigheden en boerteryen'', zegt

zjn levensbeschrjver. ln 1715 verschenen Krelis Zpzrvld/len De
Y ï.
s/rps,
sfdzlclr.
g, welk laatste , volgens den zooeven aangetogen
beoordeelaar, shet uitmuntenst zyner spellen'' zou wezen. Tege-

ljkertjd zette hj een ander bljspel op 'tgetouw , waaruit een
tooneelbuiten zjn toedoen werd openbaar gemaaktonderden titel
van Boertige ù:q
sc/lrywfzl.g ran den dzzlt
sf:rtftlzp.,
sc/l:s Schouwburg , en
het '
p6rfppzàezl ran Aran en Tïfvd. Delevendigheid van dit fragment

doethetbetreurent dathj hetstuk nietvoltooide: hj heefthet,
waarschjnljk wegens de ontjdige in het licht zending van dit
tooneel, niet voortgezet.

Ofschoon hj getoond had bjzonderen aanleg voor hetComische
te hebben , bracht het toeval hem in aanraking m et de tragische

Muze. Hj hielp nameljk zjn vriend Herman Angelkotin 'tvertalen van Addison's Cato, waarbj zoo'n groote haast was, dat
Langendjk twee bedrjven moestvertolken. Eenigejaren later,in
1720,vertaalde hj, onder den titel van Julius Cesar JAlKato,
Xtreurspél'',een stuk van DeChamps.Hjvolgdeinditvoortbrengsel
zjnerpen de spelling van hetrKunstgenootschap.''
Het boertige bleefhem echter bjzonderaantrekken. Ik gewaag
maar pro memorie van zjne parodie-vertaling van 't vierde boek
der X neis, in navolging van hetgeen Focquenbroch voor de beide
eerste boeken gedaan had. Ik wjsliever op de nieuwe bljspelen,

diede tjdsomstandigheden hem in de pen gaven:De mïp#/l@zl#6laars, in 1720 4n 't licht verschenen , en weldra gevolgd door

Arlequyn dcffpsïdf, welke beide herhaaldeljk onder levendige
toejuiching vertoond werden.
ln 1721 gafhj zjnegedichten uittin twee kwartodeelen,later
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PIETER LANGENDIJK.

door een drietal andere gevolgd. Van die verzen is niet veel te

zeggen. Ofschoon ze vjfkwartjnen beslaan,zouden zj zjn naam
niet tot ons gebracht hebben, wanneer daaronder nietzjne bljspelen waren. Zjne ernstige gedichten kunnen nietop poëtischen
inhoud roemen:daarbj zjn ze meestalpruikerig en gemaniëreerd
van vorm , ofschoon met groot gemak berjmd. Men kan daarom
zjn levensbeschrjverweltoegeven,datzjnepherders-envisscherszangen'',in welken vorm hj doorgaanszjne bruilofts-en andere
gelegenheidsverzen kleedde, pdoor hunne malsche vloejendheid'',
en nu en dan ook pdoorzjneschilderachtigetafereelen''uitmunten;
maar paltoos behaaglyk blyven''is alleen voor meerwezenljke,
innerljke verdienste weggelegd.
In 1722 vestigde Langendjk zich in zjne geboortestad, en had
daar a1s toekenaar voor verschillende fabrikanten peene rykelyke

kostwinning''. Maar de spilzucht zjner met hem samenwonende
moeder stond aan zjne welvaartin den weg.En toen diemoeder
in 1727 overleden was, huwde hj eene vrouw ,die hem ,èn door
hare kwistigheid èn door haar onaangenamen inborst, hetleven

vergalde. Zj stierf in 1739. Hszelf schjnt ook geene bjzondere
orde op zjne zaken gehad te hebben, want zj gingen eindeljk
dermate achteruit, dat hj zich gelukkig moest rekenen op zjn
ouden dag,doordegunstderstedeljkeRegenten,metdentitelvan
1)Stads-llistorieschrjver'',in hetProveniershuisonderdaktekomen.
Ondanks dat alles verloor hj echterzjn goeden luim niet:hj
bleefpoëtiseeren en schreefonder anderen nog drie bljspelen.Hj
overleed in 1756 op drie-en-zeventig-jarigen leeftjd.
Behalve zjneltooneelpoëzie en zjne veelvuldige gelegenheidsverzen, heeft hj n0g enkele uitgebreider gedichten nagelaten,
welke hjjalsFccfpr derHaarlemmerRederjkerskamerTrouw moet
blgken vervaardigd had,maardie z0o weinig dichterljke waarde
hebben,datwj ze stilzwjgend kunnen voorbjgaan.
Omtrent den vorm zjner gedichten was:hjzelf, bljkens het
Vborbericht,voor zjne eerste bundels geplaatst,zeerop rnaauwkeurigheid'' gesteld1). Toch nog niet genoeg om den smaak der
L) ::My is niet onbekend dat sommige geleerde mannen,en groote ver-

nuften, de naauwkeurigheid der letterkonstenaarslbeschimpen: maar dewi
jl
die konst een wezenlyktcieraad dec'Poezy is, volgtdaar uitdatmen hier
niet te naauwkeurig weezen kan.''
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Xverschavers'' te voldoen. Alihans in zjn rLeven''heeihet(bl.
31): xongemeen vaardig was hy in 'tdichten,en de verzen rolden
hem als uit de pen;deze vaardigheid,waarop hy dikwils te veel
vertrouwde , was ook veeltyds oorzaak dat hy den tyd niet nam
om zyn werk naar eiseh te besehaven.'' Toeh m oestm en erkennen :
XByzonder heeft hy zich toegelegd opdevloejendheiddervaerzen,
wraakende de zinnelykheid der zulken die, verlekkerd op den
m annelyken styl des zinryken H oofts, dien onvergelykelyken
schryver in zyne gedrongenheid poogen na te volgen.'' De uit-

spraak iszoo karakteristiek mogeljk voorden tjd.
Bezien wj thanszjne comische drama's watvannaderbj,waarvan een tjdgenootgetuigt:rzjn bljspelen deden voortdurend genoegen''1).
In de verschillende tjdperken zjns levens draagtzjn tooneelwerk een verschillend karakter.In zjnejeugd,van 1711tot1720,
dus gedurende zjn verbljf te Amsterdam schreef hj eigenljk
kluchten,ofsehoon hj erden naam van bljspelen aan gaf.Sedert
zjne verhuizing naar Haarlem ,had hj zich mmeer dan twintig
jaaren niet metde tooneeldichtkunde bemoeid'''),en toen hj dat
gebied weerbetrad,heefthj ernaargestreefd,proevenvan hooger
bljspel te leveren. Met de rstakken in (zlyn jeugd ten halven
afgemaakt,''had hj niet bjzonder veelop:delateren stelde hj
veel hooger. En toch, de eersten zjn bjna tot heden op het
tooneel gebleven , de anderen geheel in 't vergeetboek geraakt:

zj worden zelfs niet meer herdrukt,terwjlin 1831 die eernog
aan de kluchten ten deel viel.

Vanwaar datonderscheid? Ishet,omdatzjnevroegeregewrochten zooveelvoortrefeljker zjn? 'tValtte betwjfelen.
De D0n Qzlc/lpf was, volgens des Dichters eigen getuigenis,
van den beginne af mvry gelukkig op het tooneel.'' En toch , het

stuk is noch van aanleg,noch van inkleeding bjzonder geestig.
De dolende ridder,die er in optreedt,is eigenljk alleen comisch
voordie den roman van Cervanteskent.Hj heeftmetdeintrigue
van het stuk niets te maken. Een land-edelman t eene soort van

heereboer,wi1zjne dochter liever aan den dommen maarrjken
1) Ziehetgeschrift,aangehaald bi
jJ.Hilman,Ons Tooneel,bl.108.
2) Naberichtvan Xanti
ppe,Gedichten,IV D.,b1.132.
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landbouwer Kamacho geven , dan aan den Edelman , die minder
van de fortuin begunstigd is, maar hare liefd
zit. Deze veinst
. e be
zich uit wanhoop te doorsteken en dan wordt hem toegestaan in
crffczfîp morth te huwen.
Zoo men lacht, 't is om de fguur van Don Qaichot en ZJ
i*n
schildknaap , en om de brabbeltaal van den Franschen kok ; m aar
aan eigen geest ontbreekt het geheel, en zelfs de ruwe scherts is

zeer dun gezaaid 1).
Detjdgenootwasdusmeerdan beleefd,toenhjditstuknoemde:
Een bli
jspflzo volgeest,
Dat ieder die hetzietof leest,
Dien schrandren Dichter hoog m oet achten,

Die,doorde schors,metzi
jn'gedachten,
Totin het m erg der zaaken dringt.''

M en zou zeggen ,dat er wat achter stak ) en dat de Dichter nog
een hooger doel had beoogd dan door de vertooning van eenige

domme dwaasheden delever te schudden. Hj heeftdaartoe trouwens zelf aanleiding gegeven. In de opdrachtzegthj van sden
vroomen Ridder Don Quichot'':
11Ik voer hem hier ten schouwtooneele,

Opdathy metzi
jn zotterny

Voorand'
ren (zynsgelyken)speele,
Dat alle waan m aarzotheid zy;
H oe al des waerelds schoone dingen
M aer by verbeeldingen bestaan,
En even als ftgeluid na 'tzingen,
In wind en lucht terstond vergaan.''

't Moge de levensaanschouwing van den armen wever geweest

zjn5 maar die treurige wjsbegeerte zal waarschjnljk niemand
uit het stuk putten. Deze kluchtkan eralleen döpr,wanneer zj
zonder eenige pretentie optreedt; - maarwaardoorzj zich zoolang op 't tooneel gehouden heeft,z0u een raadselzi
jn1a1s men
niet wist, m et h0e weinig geest het groote Hollandsche publiek
tevreden was en is. Y oorts heeft het spel van goede auteurs,

a1s b-v. van den pgeestigen''Schmidt,die volgeus S.Stjl peen
1) Witsen Geysbeek noemt het LBiogr.Ant.en Crit. Woordenb.,IV D.,
bl.151):qeen zeergeestig en vrooli
jk stuk,datnog in onzen ti
jd behaagt-''
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koddige,'' volgens Corver Deen beste Sanche'' was1), zeker tot
de populariteitvan hetstuk bjgedragen.
De Zv/df.
sdr heet seen kluchtspel vo1 geestigheden en boerteryen-'' Ik kan er niets anders in zien dan eene platte klucht voor

't zklootjesvolk-''Een vader wi1zjne doehterniet aan een burger
geven:'tmoetvolstrekteen edelman zjn,alwashet
,1Een sltoeshaan,daar niets schynt als harsen aan te ontbreken-''

Een pmof'' doet zich alsadelljk Kapitein voor,maar wordtte
goeder uur ontmaskerd5. En datisnietmoeiljk,wanthj weet
eigenljk van niets te spreken dan van pfressen ond saufen5''en
bluft op onmogeljke heldendaden, zoodat het meis
je dan ook
ironisch uitroept:
,1Papa,ik kryg nu al watzin in deezen heer;
W ant vechten,zuipen,datis braaf,wat wil m en m eer?'*

De aardigheden bestaan deels in platheden van den vader, als:

DGj zultde snaterroeren,''of:slk zeg u datgjaanmyn'dochter
niet zult ruiken ;'' deels in onbeschoftheden van den mofen-knecht

Slenderhinke5 eindeljk in 't overlandsch dialect: dat de vreemden
spreken. Men vond dat van ouds heelaardig 3),en in de meesten
van Langendjk's boertige stukken komtdan ook een W aalvoor,
die 't H ollandsch radbraakt.
H et W ederzydsch ffzfzth
:lgà.
sô6#rp.giseen bljspeli
n vjfbedrjven,
waarmee de dichter stellig de in Holland stervende comische M uze

wilde te hulp komen4). pverbetering der zeden''stond daarbj
1) Zie M.Corver,Toneel-Aantekeningen,bl.l18.
2) Die rolwerd zeer goed vervuld doorR.Drayer,voortsdoorW ighman
en Starrenburg. Sti
jl noemt den laatsten in dit stuk sr
onnavolgbaar,''doch
Corver trekthem de beide eerstgenoemden voor. Zie t.a.p.,b1.122.

3) Verg. Gescbledenis der Nederl.LetterkundefndeX VII Eeuw,I D.,b1.
29:;11 D.,bl.455.

#) In hetvoorberichtheethetvanDichtersenKunstkenners:s,l'
l
toeschaars
zyn die heden te vinden! Zwermen van Vaerzemaakers, die met een ydel
gesnor, en w oorden van een' halven vaam den zangberg verveelen,komen
genoeg te voorschyn,en vertoonen de waereld watze zyn,naamelyk zotten.
Vitters die de zaaken over 't hoofd zsen,en aan de woorden knabbelen zyn
'er ook geen gebrek; m aar mannen die der Nederduitsche taal kundig,de
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geheelop den voorgrond1),volkomen in den geestvan Nil FpIeAltibus.Hj had intusschen ook overde wjze nagedacht,waaropdit
doel moest worden nagestreefd. Hj meende, dat de dichtershet
zouden bereiken,a1szj rde kentekenen (karakters)derondeugden
metkunstop 'ttooneelbespotlyk maken;''en hj stelde zich zoowe1 Hooft en Bredero a1sMolière ten voorbeelde). Ofhj daarin
metditstuk geslaagd was:liethj oaan hetoordeelderkunstverstandigen''over;maar, dusbesloot hj zjn voorbericht, xleesen
aanschouw het,totleering,en verfoejing van een gebrek datalte
veelby onzen Landaartisingekropen, naameljk:kaalen groots
tezjn,en hetlaatste door bedrog staande tehouden-''
Toch is het H '
ttwelykubedrog geene oom a ie de oaraotère. De

intrigue heeft niet veel om 'tljf. Eene arme dame van goeden
huize wi1 hare dochter aan den m an brengen , en doet zich daartoe

alsrjk voor.Een even arme edelman:die maareerljk en deugdzaam is gebleven
Zo veel als ft de armoede en de nood heeft konnen lyden;''

die,door een liederljken knecht verleid, zich metvalsch spelen
op de been houdt, geeftzich voor een rjken Poolschen Graafuii
en dingtnaar dehand van 'tschatrjk gewaandemeisje.Dedochter
tooneeldichtkunst zelf luister byzetten, zyn 'er,helaas!weinig over. Boven
alschynthetblyspel den geestte geeven,verdrukt dooreen menigtehistoriespelen,weinig dienende totverbdtering der zeden,'t welk de grootste eigenschap is,die het tooneel luister byzet-'' Gedichten,11 D.,b1.138.

1) s,Wat zou den Nederlander beletten om de Franschen in hetblyspel,
ja ook in het treurspel te boven te streeven,indien men in heteerste de
ongebondenheid, en in het laatste de hoogdravendheid watmaatigde;mitsgaders de onkuische uitdrukkingen , en snorkeryën verbandde, die niemant
dan het graeuw ,en de losbollen kunnen behaagen.''
:) 1,Sommigen willen Vrankryk de eere toeschryven dat Molière onseerst
de oogen geopent heeft,in 't verbeelden van de aartsgebreken der raenschen:
maar zy zyn verdoold; Holland heeft den roem dat de doorluchtige Drost,

P.K.Hooft, een spelvan datslag dichtte,naameli
jk:W arenarmetdepot,
en de GeestigeBrederoo zi
jnen Spaanschen Brabander,die we1haastgevolgd
wierden van verscheidene onzer Landgenooten.W el is waar dat de schikking

deezerspelen in dezen tyd gebrekkelykis;maardenatuurhunnerPersonaadjen
wykt nergens van haar eigenschap,noch doet zulke buitenspoorige sprongen
a1s men in MoliLre vind.'*
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laat zich door hare moeder tothetbedrog gebruiken, hoewelzj
nu en dan tegenspartelt, b.v. als Mama haar wi1laten schaken

ten einde van hetgeven van eenbruidschatverschoond tebljven,
en dus de eervan haarkind minderdan haarschjn-fatsoen telt.
In 'teind komt alles uit5maar dejongeluizjn oprechtin elkander
verliefd geraakt,en krjgen elkaar,daar een broedervan 'tmeisje
te goeder uur met een fortuintje uitde luchtkomtvallen.
Detoestandisontegenzeggeljkvermakeljk,en sommigetooneelen
zjn werkeljk kluchtig en getuigenvan echtcomischtalent.Ik wjs
b.v. op dat, waarin Charlotte, in gezelschap van haar minnaar
door schuldeischers overvallen , deze weet te beletten aan 't woord

te komen (IV , 9). Maar van :jne karakterteekening geen spoor.
Vorm en dialoog munten ook doornietsuit. Toch is ditbljspel,
vergeleken metde kluchten van den tjd, een meesterstuk,en op
zichzelfnietonverdiensteljk.'tHeeftbovendiendegoedeeigenschap
niet oneerbaar en niet plat te zjn in de uitdrukkingen. In de
opdrachtgetuigtdan ook Langendjk metzeker welbehagen,
,1Dat 't kennersheeftgesm aakt,en niemants oor ontsticht
Door snoode boertery ofvuile onkuische reden.

Tooneeldichtjokt somtyds;maar ze is een reine maagd.''

In den Krelh fzpzfvld/l,diedriejaarlaterverscheen,ismerkeljke
vooruitgang te bespeuren. De Dichter noemde dit stuk een kluchtig

I?If/.
T JJ somdat men meerendeels gewoon is een spelvan een enkel
Bedryf een Klucht-, en een van drie of vyf Bedryven een Blyspél

te noemen,''terwjl ditt ofschoon in drie bedrjven, slechts zeen
kluchtig geval behelst,'' en het niet aan de hooger eischen van

hetbljspelvoldeed''1).
Het stuk is in lossen, natuurljken toon geschreven en vermakeljk van inhoud. Kees,dehoofdpersoon, iseen boer: hj heeft
eene weduwe getrouwd , die eene voordochter mee ten huweljk
bracht. Evenwel is Alida niet het kind der boerin , maar dat van
hare Yroegere m eesteres: de vader was naar 't buiienland ver-

1) Bli
jspelen zi
jn, volgenshetvooorbericht,srspelen die een ernstigertaal
vereischen, naamelyk: zulke, waar in zich hevige hartstochten van liefde en

haatonderpersoonen van staatopdoen,mettusschenpoozingen van bli
jdschap
en droefheid,tot dat zy in volle vreugde eindigen.'' Gedichten,11D.,bl.229.
JoxcKsl-os'
r,Ned.Letterk.indefk
re:laatnteAku?pen,1,40druk.
2
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trokken en m en had sedert niet meer van hem gehoord. H et

meisje werd als eene jufer opgevoed:hare pleegmoeder had haar
11In Braband ook van alles laten leeren,
En dus bequaam gem aaktm et ieder te verkeereno''

Daarom kon dan ook een rjkejonge heer op haarverlieven en
haar ten huweljk begeeren.
De boer had een lot uit de loterj getrokken en daardoor was
hem het hoofd geheelop ho1 geraakt. Hj waseen bezoeker van
de kroeg geworden,waar hj ganschenachten kon rmetdeboeren
zitten zuipen'' en zwetsen. Nu hj rjk is, moethj ook van adel
worden :

11
Hi
j wi1naarDuitsland gaan,en doen zich riddermaaken''

De jdelheid maakt hem onhandelbaarder dan ooit,en a1s hi
j
dronken is,slaathj zjne vrouw harder dan gewoonljk.
Ferdinand,deminnaarvan hetmeisje,wi1hem vanzjnenieuwe
dwaasheid genezen.Hj heefteen tooneelstuk geschreven,datdoor
de acteurs goed gespeeld is; en de gewoonte brengt m eè, dat

men hen dan onthaalt.Daartoe zullen zj naar Ferdinand'sbuitengoed komen , waar dan tevens repetitie zal gehouden worden van
een nieuw stuk.
Krelis wordt in volkom en dronken toestand naar het kasteel

gebracht,en men beduidthem bj zjnontwaken,dathjAlexander
de Groote is. De tooneelspelers, in oostersch gewaad , vervelen

hem met hunne plichtplegingen. Maar weldra ondervindthj nog
sterker de schaduwzjde der grootheid: een afgezant van Porus
verklaart hem den oorlog, omdat hj weigert zjne dochter aan
PrinsFerdinandten huweljkte geven.Hetkasteelwordtbestormdj
Krelis neem t de vlucht in den kelder en wenscht weer boer te

zjn a1svoorheen. Eindeljk lostalleszich op,en
1,Och jy hebtgrootgelyk,'twasbeterKeesteweezen
Als Mallesander; want toen leefde ik zonder vreezen-f'

Hi
j vraagtzi
jnevrouw vergifenis,die ze hem schenkt,mitshi
j
niet meer denke aan 'tkoopen van adeldom ofheerli
jkheid. Hj
is volkom en genezen en antwoordt:

'k Beloofje datik nou naarDuitslangtnietze1loopen.
''
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Dat ten slotte de verloren vader terugkeerten Ferdinand zjne
Alida huwt, spreekt vanzelf.

Men heeft indertjd dit stuk te hoog gesteld doorhetals eene
fjue comedie te beoordeelen1):terwjl het niet meer is dan de
voorstelling van peen kluchtig geval,'' maar m et veel levendigheid
geschilderd. Kees is de echte dronken boer, wiens verplaatsing in

de wereld zjner idealen comischetoestanden schept. Maar ook de
teekening der bjzonderheden is som s zeer verdiensteljk. Hoe
levendig is niet het verhaal, dat Kees doet van zjne vrjage
(b1. 242),waarbj men genoopt wordt aan Bredero te denkenâ);
en niet minder natuurljk zjn de tooneelen,waar hj aan zjne
identiteit twjfelt en zich voor 'teerst in zjn nieawen toestand
tracht te schikken (b1.275 vlgg.). De verdienste van den diehter
werd daarenboven vaak door uitm untende tooneelisten , als Gerrit

De Ridder en Spatzier,in het volle licht geplaatst3).
Alles samengenomen, dan begrjptmen,datditstuk zich lang
op het tooneel gehandhaafd heeft; maar de zeden, die er in geschilderd worden , beginnen te veel te verouderen om het er nog

op te houden 4).
De '
c ï.
s/czfsq
gf6zlctv,
s golden en gelden nog voor hei beste zjner
stukken : ik weet evenwel niet, w aarm ee 'tdien lof verdiend heeft.

1) Zoo zei b.v.De Tooneelknker (111 D.,1818, b1.397)::,Dedichter
houdt hier alle m enschen eenen helderen spiegel voor,w aarin elk hetbeeld

zi
jnerdwaasheid in vollen glans kan zien*'enz.
29 Niet alti
jd is Langendi
jk zoo gelukkig geslaagd. Van vri
jeri
j in een
anderen stand had lli
j geen begrip. Men herleze slechts hetdwazetooneel

uitde Windhandelaars(1,V1H ,bl.381).
3) Sti
jl had van Spatzier gezegd: jyvan Krelis Louwen heefthi
jzoveel
eer gehad alsLangendi
jk.''Daarop antwoordtCorverfTooneel-Aantekeningen,
bl.l19):,,Datiswatsterk;hijspeelde,datiswaar,KrelisLouwezeergoed,
hi
jwaseen schoone Boer:maar GerritdeRidder,waarvan gi
j nietsrept,en
dien gi
j ook alnietgekend hebt,wasruim zulk een sterkeKrelisLouwea1s
Spatzier.''- Ik herinner mi
jin mi
jnejeugd diero1voortreflkli
jk doorStoopendaalte hebben zien vertolken.

1) Men denke slechts aan de maatschappeli
jke positie dertooneelspelers.
Die is nog niet beni
jdbaar,maar in 'tstuk behandelt de knechthen met
eene gemeenzaamheid, die niet voor hun aanzien pleit, te minder daar zi
j
hem m et zeker ontzag toespreken.Zie b.v.b1.246,250. Verg.omtrent dit

puntFerd.Von Hellwald, Geschichte des Holl.Theaters, S.48 E
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XANTIPPE.

Ik beken,daterlevendige en vrooljke tooneelen in zjn,b.v.het
vierde van heteerste bedrjftwaarin deknechtaan den minnaar
het verhaal doetzjnerzending;maaralsgeheelheeftdie klucht
weinig te beduiden. Dat de sam enkomst der verschillende personen
in de herberg te Loenen door niets gereehtvaardigd wordt, laat

ik daar; want zelfs de grootste lofredenaarsvan Langendjk zjn
heteensoverde pgebrekkigezamenstelling''zjnerspelen 1);maar
de kern van ditstuk,de strjd tusschen detwee geleerden,ofde
aarde om de zon draait dan omgekeerd , is noch op zichzelf,noch

doorde wjze,waarop hj gevoerd wordt,comiseh ofaantrekkeljk.
De helden zjn hierzelfsals caricaturen nietvermakeljkq Duim ,
die voorEelhart speeldeQ)tmoestdoor zjn spelveelgoed maken.
Quincampoiz PJ de W indhandelaarsiszoozeereen gelegenheidsstuk, dat het thans de analyse nauweljks waard is. Nog veel
m inder is dit de arlequinade, het rkluchtig blyspély''van A rlequyn
ccffppïdf. Beide maken de dwaasheid der agiotage van 1720 aan-

schouweljk 3).
Missehien had hj nog te Amsterdam devertaling berjmd, door
een vriend voor hem gemaakt,van een Fransch bljspel,getiteld:
De bedriegery '
ptxs Cartouche,datvrj vermakeljk is,maar waarbj
wj niet langer behoeven stil te staan. Ik hqrinner slechts,dat
dit en de Vaderlandsehe X pp.plïp#e?1 de eenige stukken van Lan-

gendjk zjn,in vrje rjmregels.geschreven,terwjlalzjne andere
tooneelwerken in rhythmisch regelmatige verzen prjken.
Na zich meerdan twintigjarenvanallentooneelarbeidonthouden
te hebben, werd op eensLangendjk'slustvoor hetDrama weer
opgewekt.Hj schreefhet pblyspel''Xantlàpe PJ hetôppz:wyfde8
Flpzpp/'
: Sokrates beteugeld.Datzjne eigen huweljkservaring hem
dit onderwerp in de pen gegeven heeft:m ag worden vermoed.

Sokrates, de bekende wjsgeer,wordt te Athene bezochtdoor
Daria, de Koningin der Amazonen , die zich in platonische liefde

totden rwjsten allermenschen''voeltaangetrokken. Ditwektde
jverzuchtderboozeXantippe,die pin verwoedheid uitspat,maar
de macht en dapperheid der Am azoone ontziende, zich alleen op
Sokrates zocht te wreeken. Dus wordt die princes de onschuldige

1) Zie b.v.De Tooneelkg
jker,III D.,bl.54.
S) M.Corver,Tooneel-Aantekeningen,bl.126.
3) Verg.'
Wagenaar,XVIIID.,bl.224 vlgg.
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oorzaak van een echtscheiding , waardoor X antippe, door 't verlies
van haaren bruidschat, in de uiterste armoe en wanhoop gebracht,
tot kennis van zich zelve komt, en weder met Sokrates op de

voorspraak der vorstin vereenigt''(Nabericht).
Langendjk zelf had vrj hoogen dunk van dit stuk,dat rgeen
gem eenschap heeft m et eenige tooneel-speelen , die van alle oude
tyd af tot op heden het licht hebben gezien , en derhalven een

nieuwe vinding is.''Hj stelthetvooreerstalsoorspronkeljk werk
tegenover de navolgingen uit het Fransch , die in sommiger oogen

alleen genade vonden. Dat ook hj hier vooral optreedt tegen
't Kunstgenootschap,''springt in 't oog 1).
Maar hj beschouwde dit stuk ook alseene proevevan hooger
bljspel:van comédie decaractère. Ditbljktuitde karakteristiek,
diehj in 'tNaberiohtvan dehoofdpersonen geeft.Bovendienmeent
hj paan hetallervoornaamste oogmerk van een blyspelvoldaan te
hebben , namelyk , de opleiding tot de deugd, zonder welke alles

1) Verg. Geschiedenis der l'Yederl. Letterkunde in de X VI1e feuw,11 D.,
b1. 486. Ziehier, hoe hi
j zich .
in het Nabericht(Gedïcifen,IV D.,b1.132)
uitlaat: !:*t Vooroordeel, de waanwysheid, de knibbelzucht en onkunde van

rymers loopen zoo ver, dat zi
j meenen dat *ergeen volk onderdezon is,
zo bequaam om treur- en inzonderheid blyspellen, uitden geest te m aaken
a1s de Franschen: Duitschers, Nederlanders en Engelschen,staan als botterikken en w eetnieten by dezelve te boek,zy blyven verw onderaars en aan-

bidders van de Fransche geesten;zi
j stellen alhunnekrachten te werk om
de glorie deezer natie ten hemel te heFen, denkende dathethep toteen

byzondere eer verstrekt, a1s zi
j een tooneelstuk,naar de regelen der Nederlandsche rym- en taalkunst,hebben vertolkt.M en m oet deernis m et die arm e
geesten hebben,om een ongeloooi
jken arbeid,daar zy op Parnastoeverw eezen zyn. H oe dikwils byten zy alhunne nagels af,om een rym woord te
vinden,dat aan den zin van hun voorschrift niet te kort doet.D us verslyten
zy hunnen tyd,tot dit vermaak geschikt,in slaaverny zonder de vryheid te
durven gebruiken,om zelfiets groots in hunne m oedertaale te onderneem en.
Ondertusschen worden Ij* onder het vertaalen ongevoelig besm et m et een
erfziekte, namelyk, een onverdraagelyke waanwysheid, die hen aanzet,om

dg werken van hun vaderlyk vernuftonvernuftig teveroordeelen,indien zi
j
nietOP den Franschen leestgeschoeid zi
jn;. @ denkende datZy doorhun
rym en een recht van m eesterschap bekom en hebben, om over alle speelen
van eigen vinding te oordeelen. Indien ik een heiden waar, zoude ik A pollo
bidden om hem de oogen te openen;opdatzy,hunne dwaasheid ziende,van
rymers in poëten zouden veranderen.''
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ydelheid is. Hiertoe was niets nutter uit te denken , dan de kennis
van zich zelven ; een leerstuk , dat alle menschen behooren te
betrachten , en eigenlyk de ziel van dit blyspel is.''

Hoe heefthj zich van zjne taak gekweten? lk spreek nietvan
de handeling , die luttel is, en waarvan het comische meestal in

stokslagen en platheden bestaat.Hj verontschuldigtzich overdit
laatste zelf: dit is alleen in het stuk gebracht rom het gemeen te
behaagen , dat doorgaans m et zulke vodderyen w ord aangelokt-''
Ook het gebrek aan handeling heeft hj trachten te vergoeljken,
maarzonderdaarin te slagen 1).En wat de karakteristiek betreft,
die laat mede te wenschen over.

Hj heeft Sokrates willen voorstellen als pvooral niet besmet
m et de zotte gem aaktheid der geleerde flozoofen,die m en pedanten

noemti''en toch is ernauweljks ietspedanters uitte denken dan
juistdie Sokrates.Een enkelstaaltje.Hj voegtzjnervrouw toe:
Ik grimlach nooitom u:m aar wel om uw gebrfken.
M yn tydverdryf,indien ik 'tzoek,
Isin een welgeschreven boek.
Al myn betrachting is my zelv'te leeren kennen.''

En zulke bewjzen van nederigheid en eenvoud vindt men schier
op elke bladzjde.
Ook strekt het niet om den eerbied voor den wjsgeer te verhoogen , wanneer men hem als een sukkel ziet voorgesteld , in
wiens huis ieder meester is behalve hjzelf;wanta1szjneXanti
ppe
er de wet niet stelt, dan is het Diogenes of Daria. Dat voorts de
oude wjsgeer op de Amazone verliefd wordt, maakt hem ook wel

watbespotteljk.
1) ,1Sommigen schynen te denken, dat dit blyspel te veel of te lange
redeneeringen heeft, en voor een blyspel op die plaatsen veel te ernstig
word. M aar schoon ik in m yn ouderdom ,de vrolykheid nog nietverlooren
hebbe,zie ik wel dat de voorwerpen zeer verschillen, welke myne blydschap
opwekken moeten. Stukken te leezen, daar niets voor ft verstand in is,in
plaats van my te verblyden,zouden my onderdrukken,daar tusschenbeiden
eene verstandige aanmerking my op de gevoeligste wyze vervrolykt. M en
zegge dan niet,datredeneeringen Van deezcn aartgeen stofisvoorblyspellen:
m aar w el, dat dit stuk geen blyspel voorjonge losbollen is;evenwelmen
ziet,dat ik iets ten hunne gevalle gedaan heb.''
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En nu zjne vrouw?Zi
.
jwordtgeschilderd alseen toonbeeld van
kwaadaardigheid,maar op zoo'n ruwe wjs,dat daardoor alle eerbied verloren gaat voor den m an , die met zulk eene vrouw kon
huishouden , en zelfs durfde beweren , dat ze hem ten zegen is,

11
Ja,en zelfstotvreugd,
W antze is de wetsteen van m yn deugd.''

Niet slechts dat zj in hare uitdrukkingen zich steedszoo plat
en onbeschoft mogeljk voordoet,ook hare daden zjn van geljk
allooi.Zj dreigthaarmans boeken te vernielen,spreektvan hem
af te touwen, snoeft dat zj hem zal doodslaan, en vliegthem
ook werkeljk naar de keel om hem te worgen. Zjne vrienden,
zjne slaven en slavinnen,jaagtzj hethuis uitofslaater op l0s
metden bezemsteel. Diogenesvoegtzj toe:
V rees dezen bezem !vrees m yn nagels!vrees myn tanden-''

De lieve vrouw is daarenboven huichelachtig en op haar ouden

dag nog jdel en coquet. Het geld is haar afgod. Zj verwjt
Sokrates, dat hj haar om haar bruidschat getrouwd heeft; zj
wil Daria niet bj zich in huis nemen,maar a1s deze haar eene
ruime som geeft,ishetblaadje gekeerd,en zj zegtvleiend:
11H eb dank,grootmoedige heldin,

Wi
jneemen u meteerbied in.
''
De boosheid zat haar dus we1 in m erg en bloed. En toch , als

haar bruidschat en hare juweelen, die zj bj het scheiden van
haar echtgenoot meeneemt,haar ontstolen worden,verandertzj
op eenmaal van aard. Diogenes trachtdat te verklaren:hj ziet
in , dat eene vrouw
11Die driftig is,als gy,door slaagen niets kan leeren:
ATaar dat de Ilerael haar door rarapen raoet bekeeren-''

Op het goud , door haar verloren ,
11Daar hebtgy op gesteund;dat maakt u onverdraaghelyk
Voor ydereen.''

Ja)zegtzi
.j1
5:Ik heb my zelven op den rykdom verhoovaardigdp'
m aar nll,
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lk leer ray zelven heden kennen.
Ik-hoop de dwaasheid van m yn driften my te ontwennen ....
Ik ben vernederd en wil voortaan nedrig weezen.
fk Ben arm gelyk een w orm !m aar fk za1den H emelvreezen,
Die heeftm y wonderbaar verlicht.
De vliezen vallen van 't gezicht.
Gy schildert my de deugd zoo heerlyk voor myne oogen,
D at ik llaar volgen zalm etalm yn zielsvermogenl'

Zj kruiptdan,a1sbewjsvan onderwerping,gewillig in de ton
van Diogenes. En om de kroon te zetten op alle willekeurige
om wenteling in haar binnenste, zegt ze later van Sokrates:
1:Zyn goedheid heeft myn ziel gered,
M yn dwaaze zinnen omgezet,
En leertmy de ydelheid van *swaerelds goed verachten-''

H et is te verwonderen , dat eene tooneelkunstenares van talent,

zooals mej.Bouhon,zich verwaardigd heeftdierolte spelen. Zj
deed het nochtans, en Stjl zegt zelfs,datzj peen onbetaalbare
Xantippe'' was, waarbj zich Oorver aansluit metde verklaring,
datzj die ro1we1speelde''1).
Ik heb bj deze eerste proeve van hooger bljspel watlanger
stilgestaan,om de vraag te kunnen beantwoorden,of Langendjk,
toen hj meer over den aard van hetComische Drama had nagedacht, ook beter kunstwerk geleverd heeft? Die vraag moet,
althans m et betrekking tot dit stuk , ontkennend beantwoord wor-

den; en ik geloofook hier nietmiste tasten,a1s ik zjn kwaljk
slagen verklaar door datzelfde gebrek aan scheppend verm ogen ,

dat wj a1seen algemeen gebrek van onze dichtershebben leeren

kennen:).
Ook in zjn vol
gend pblyspel'': Papirius, of het pwrpdr detrrouwen sïzlzlds Romen)komt'Nj die klip nietteboven.
K alfurnia is boos, omdat haar zeker staatsgeheim wordt verborgen gehouden.Als haar man weigert het haar mede te deelen ,

tracht zj 'thaar zoon te ontlokken,zelfsdoor onedelemiddelen:
1) Iooneel-Aantekellingen, b1. 122. Van der Goes deeltin zi
jn opstel:Le
J'
cznïdieBouhon (HetTooneel1,b1.282;twee anecdoten mede,waaruitbli
jkt,
datzijvoorwoeste parti
jen bi
juitstek gesehiktwas.
S) Verg.GeschiedenisderNederl.Letterk.in d6X VIIeEeuw,1D.,b1.308.
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door hema te bedreigen, dat zj zjne nieht, welke hj bemint,
afkeer voor hem zalinboezemen. Hj maakthaarnu wjs, datde
Senaat besloten heeft in 't afnemend getal van Rom einsche burgers te voorzien door ieder Rom ein nog eene vrouw te laten

trouwen. Zj verspreidt dat gerucht, en de geheelevrouweljke
bevolking komt in verzet. De burgerwjven loopen te hoop om
tegen het K apitool op te rukken. De Senatorsvrouwen plaatsen

zich aan haar hoofd. Op 'tRaadhuisbljktspoedig,datalles op
m isverstand berust, en datde Senaatnooitzoodanig plan gehad heeft.

De dameszjn bevredigd,maar de w'
jren stellen altekwadevoorwaarden. Intusschen verloopt haar leger,en de plebeïsche woord-

voerdsterswordenvoorvjf-en-twintigjaarnaar'tspinhuisgezonden.
De hoofdgedachte van het stuk is niet zeer comisch: zj kon
het alleen worden door inkleeding en uitwerking. Dit had in het

tweede bedrjfmoeten geschieden;maar daarvindtmen nietsdan
platheid , geen zweem van geest of karakterteek-ening.

Eindeljk komen wj aan zjn laatste,zelfs nietgeheelvan zjne
hand voltooide stukt den Spiegel der raderlandsche koopliedelt1).
Ditis ontegenzeggeljk hetbestezjnerbljspelen,eene comédiede
op,œzfr.
s,zooalswj er wellichtgeenetweede hebben aan tewjzen,
en waar
voor hi
j misschien in zi
jne Haarlemsche omgeving de stof
had gevonden2).
TAvee eerzame kooplieden hebben door eerljkheid,vljt,orde
.

en zuinigheid goede zaken gedaan , en ten slotte hun kantoor met

hun vermogen overgedragen aan hunne beide zonen,bj welke zj
bli
jven inwonen.
De jongere chefs der frma zi
jn kinderen van hunnen tjd. De
oude eenvoud isvoorbi
j,zoowelals de spaarzaamheid:lichtzinnig
en kwistziek, omdat zi
j ri
jk zi
jn,willen zi
j deaanzienli
jke lieden
in leefwjs,weelde en overdaad niet slechtsevenaren,maar overtreFen. Gastmalen, speel- en comediepartjen,maskeradesbljven
aan de orde van den dag , ofschoon de kas lang uitgeput is en

de goederen uithetpakhuisbeleend zjn. Om geld voor de speel1) Afzonderli
jk meteeneinleiding en eenigeaanteekeningenuitgegevendoor
F.G.VanPesch,(Deventer,1875),enook in zi
jn geheelafkedruktbi
jPenon>
Nederl.Dicht-en prozawerken V,bl. 8 vlg.

2) Men denke aan den lotswisselvan den koopman Koolaart.

LANGENDIJK !S SPIEG EL DER VAD. KOOPLIEDEN.

tafel te vinden worden zelfs kostbaarheden verpand. Zj weten,
datzj op den rand van 'tbankroetstaan,dathunnewisselsgeprotesteerd zjn, en dat de gerechtsdienaars op hun stoep wachten
om hen te vatten:toch bljven zj zich in den zwjmelder verm aken storten.

De jdele praalzucht heeft hen o0k hardvochtig gemaakt. De
zonen zoowel a1s hunne vrouwen zien laag neer op de oude ouder-

wets-eenvoudigevaders,die zj in huishebben,envoorwiezjzich
schamen.Zj maken hun hetleven zuur door schampere behandeling , en denken er over hen naar 't Oudemannenhuis te zenden.
De oude heeren zjn de volmaakte tegenstelling hunnerzonen:

Xoudepatriotten,''eerljk,zuinig eneenvoudig,maarkorzelgenoeg
over de hun aangedane behandeling om den naam van rknorrepot''

te verdienen. Toch drjft hunne goede natuur boven. Zj hebben
vjftienduizend pond sterling in eene Engelscheloterj gewonnen,
en daarmee komen zj hunnen kinderen,ofeigenljk hun eigen
goeden naam , te hulp , want geen hunner wil
Dat zyn zoon m et een afront raakte uitzyn zaaken.''

Maar nu nemen zj het beleid dier zaken ook weder op zich.
Er wordt in dit stuk m isschien wat te veelgeredeneerd,te weinig
gehandeld. Voorts valt het niet te ontkennen , dat de fguren t

ofschoon juistvan teekening,watalteschrilgekleurdzjn,datde
tegenstellingen van toestanden en karakters al te scherp afsteken.

Daardoor dreigt niet slechts de natuurljkheid somsin caricatuur
over te gaan , maar- en dit is de grootste grief tegen hetstuk door dit alles komt de didactisch-ethische strekking zoo op den

voorgrond,dathetgeheelietsdoctrinairkils en dorsverkrjgt.
M en ziet, dat de dichter oud en deftig geworden is, en ern-

stiger dan misschien methetbljspelovereenstemt. Zjne boertis
tot een minimum ingekrompen , en het rAtthisch zout'',waarvan

hj ergens gewaagt1), is nietmetkwistige hand gestrooid. Toch
19 In het Nabericht tot de Xantippe heet het: r,ons inzicht is geweest,
om m et ditblyspel tevens kundige en onkundige aanschouwers te vermaaken,
en daarom hebben we onder het boertige zo veel Atthisch zoutgem engd,
dat geleerde en deftige mannen smaak in ditblyspel hebben gekreegen,die
anders niet veelachting voor het tooneel hadden.f'
'
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steekt er wezenljke verdienste in de studie van menschen en
zaken , zoowel als in de verscheidenheid en levendigheid van voorstelling. En er worden hier tooneelen aangetrofen ,die nietkunnen
nalaten eene comische werking te doen. Aardig is het b.v., hoe
beminneli
.j
k de kinderen wordent als zj merken, dat de oude

heeren een honderd halverjdersbezitten,diezj hun totspeelgeld
ter hand stellen; en hoe natuurljk,datmen dan terstond zpapa
lief''te1jfgaatom een harddraver te betalen,dien men pop een
dronken avond gekogt heeft.'' En hoe o'
verbeleefd worden ze, als

zij vernemen, dat de vaders groote sommen gewonnen hebben!

VoortreFeljk vooral is het, dat ze maar nietbegrjpen kunnen ,
dat de oude heeren hun nietterstond tehalp zullen snellen.W aarom ?
!,W elom dat het de grootste onredelykheid van de waereld w eezen zou
Datzy hunne eigen kinderen niet in den nood zouden byspringen!''

Goed geslaagd is ook het tooneel, waarin op het theesalet eerst
de poëtenclubs van den dag worden aan de kaak gesteld en dan

de kwistigheid der dames zoo natuurljk mogeljk aan het licht
komt. Uitmuntend , dat, waar de verkwisters, als de afgrond voor

hunne voeten begint te gapen, elkander gaan verwjten,datzj
daarvan de schuld zjn.
Uit al het aangevoerde zal m en we1 met ons willen instemm en ,

dat Langendjk als bljspeldichter oneindig veelhooger staatdan
zjne tjdgenootenq ja, dat hj buitengewonen aanleg voor het
Comische Drama bezat. Corver, die met zaakkennis kon spreken ,
noemt hem dan o0k onzen laatsten waren dram atischen dichtertna

wiens dood wj slechts pYertalers en Rjmers,maar geen Tooneeldichters, die iets zeggen wilden'' hebben gehadl
). Had hj eene
halve eeuw vroeger geleefd,hj zou waarschjnljkvoltooidhebben,
wat Bredero had begonnen. Maarhj kwam telaatin de wereld,
en kon zelfszjn talentnietbj tjds,in de frischheid zjner manneljkejaren,ontwikkelen.Daaraan hadden zjne levensomstandigheden en zjne vrj verwaarloosde opvoeding schuld.Eerstvielhet
laag-com ische, dat zich meer verm eit in kluchtige gevallen dan in

geestige scherts, in zjn smaak, evenals hetbj voorkeurin den
smaak van het publiek viel. Hj heeft daardoor ook te veeltoe19 Tooneel-Aantekeningen,bl. 117.
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gegeven aan platheid,waarbj men echter nietmag vergeten,dat
hj nooitonzedeljk is.
Toen hj zich aan 'thoogerbljspelwaagde,omdathem edeler
kunstuiting voor den geestzweefde,leverde hj althans één stuk,
dat hem nevens M olière eene plaats had m oeten verzekeren. En

toch, het handhaafde zich niet op het tooneel1),terwjlKrelin
Zpvz/
ldzl,Don Qzfïc/lpf,De Wiskunstenaars voorweinige jaren nog
steeds voor ons werden vertoond. W at is daarvan de oorzaak ?
Yoor een deel ligt het zeker daaraan, dat m en voelt, dat de
Spiegel der raderlandsche kooplieden ruim zoozeer het voortbrengsel

is van wi
jsgeerige bespiegeling als van onmiddelljke plastische
aanschouwing des Kunstenaars, waardoor dit stuk den gloed mist,
die in de werken van Bredero tintelt,waardoorhetook in sommige

opzichten beneden de bestgeslaagde blj-ofkluchtspelen van Asseljn bljft. Maar stellig moet de vergetelheid, waartoe dat stuk
gedoemd werd , nog veel m eer daaraan worden geweten, dat ons
publiek , ook thans nog , m eer aangetrokken wordt door de klucht

dan doorde Comédie deccrccfâr:,hethooger bljspel.
1) Misschien kwam heter in 'tgeheelniet op,omdathetbi
jdesschri
jvers
ood nog niet voltooid was.

I1.
NAVONKELING.

W j vatten in dit hoofdstuk eenige dichtwerken samen? die.
hoe verscheiden ook van vorm en inhoud, toch dit met elkander

gemeen hebben, dat zj nog niet het wezen der poëziein onberispeljk vloeiende verzen zoeken,zooalsde schoolvan Nil Fp!:Altibu,
R cr#lzfpz dat meebracht. Zj zjn dan ook in zekeremate te
beschouwen alseene navonkeling van den gulden tjd onzerletterkunde. Trouwens,het zou welvreemd zjn,dat ergeeneenkele
uitzondering gevonden werd op de doorgaande m iddelm atigheid,

die thans aan de orde komt,alzjn ze ook geen zoo vonkelende
sterren a1s waarvoor zj lang gegolden hebben.
In de eerste plaats komt Elisabeth Koolaart, geb. Hoofm an

(1664- 1736), in aanmerking. Te Haarlem uit welgestelde ouders
geboren, ontving zj eene zorgvuldige opvoeding, die haar in
staat stelde niet alleen Hollandsche, maar ook Latjnscheverzen
te maken. ln 1693 huwde zj een voornaam koopman uithare
geboortestad, maar die door eene al te weelderige levenswjs en
dwazeverkwisting,en ten slotte doorbelangrjkehandelsverliezen,
in bekrompen omstandigheden verviel. ln 1721 erlangde hj eene
betrekking bj den LandgraafvanHessen,enverhuisdenaarKassel.
Hj kon nu metde zjnen opbescheiden voetleven,en zjnevrouw

toonde hare dankbaarheid door een talvan verjaarverzen op hun
weldoener. Bj diensdood,in 1730,werd hun inkomen totop de
helft besnoeid , ondanks het deftig gedicht, waarmede Elisabeth
den opvolger verwelkomde. Toen K oolaart in 1732 overleed, bleef

de weduwe in kommerljken toestand achter,die waarschjnljk
twee jaar laier,bj hethuweljk harer dochtermetden Hofboekdrukker Hermes, wat verbeterde5 maar zj had daarvan weinig
genot,daarzj in Juni 1736 overleed.
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Van haar zesde jaar af maakte zj reeds verzen. Zj had zieh
door vertalingen van de Klassieken geoefend en ging eindeljk
haar eigen weg. Niet alles, wat zj dichtte, is totonze kennis
gekomen. Eerst in 1774 gaf W . K ops eene bloemlezing ait hare

Naagelaatene Gedichten uit, ofschoon hj verklaardet dat zj
gedurende haar leven pals een wonder haarer eeuw werd aallge-

zien.'' W at kan de oorzaak geweestzjn,dathare gedichten zoo
laat het licht zagen? Niet Om dat ze uit het brein eener vrouw
kwamen; want Kops zei,dat phetthansmoei
ljk tebeslissen valt,
aan welke der beide kunnen in ons Vaderland in 't oefenperk

der Poëzje de lauwer toekomt5''waarbj men echter in hetoog
houde, dat hi
.j de
n bundel aan Lucretia Yan Merken opdroeg.
Ik meen ter verklaring van àet feitte mogen wjzen op de volgende ontboezemingen van den uitgevcr: (bl. V1). rDe kieschheid deezer eeuwe za1 over het geheel, hier en daar, stofe tot

vitten vinden, voora'
l om dat 'er somtjds meerder vrjheden
gebruikt zjn, dan men thans den dichteren toestaat;''en elders

(bl. XVI): pde thans heerschende kieschheid,die op zig zelve
lofwaardig is,zoo zj niet, geljk somtjds gebeurt,meer op de
schors dan op '
tweezen der zaake let, heeft mj dikwerfdoen
aarzelen om deeze verzaameling in 't lieht te geeven.'' Het begin

der laatste aanhaling strekt het dichterljk gevoel van Kops tot
eer, en is niet minder merkwaardig ten opzichte van den tjd
a1s van de diehteres, die eene uitzondering op den algemeenen

trantmaakte.De verzen van Elisabeth Koolaartdragen de bljken
van hare bedrevenheid in het werktuigeljke van hare kunst:zj
vloeien gemakkeljk. Ik geef als proeve haar Veenberger Beekzqng (bl.27),waarin een eenvoudige,natuurljke toon heerscht,
gunstig afstekende bj het overdeftige oude-mannetjes-achtige van
haar suitnoodiging aan myne Gespeelen, dat ze my op Veenberg , in Aalbertsberg ,kom en bezoeken ,'' dat toch m ede uit hare
Jeugd is.

Klaarebeek,wierkronkel-stroomtjes
Schitteren metgouden zoomtjes,
A 1s het licht natuur doetleeven;
W at kan ons uw w aterval,
In dit zielbetoovrend dal,

Nietallusten bli
jdscha'
p geven?
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fsMorgens,eer dezon dedropjes
Afdroogtvan de roozeknopjes,
Lustons,vroli
jk,korfen mandjes,
Van ftgebloem t,datlangs uw boord

Onsop 'tveldtapi
jtbekoort,
Op tevullen langs uw randjes,
Of in ftlommer neêr te duiken
Van nabuurige elzestruiken,

Bli
jden morgenzang tepaaren,
M etde weergalooze keel
Van de schelle Philom eel,
Dat hetscllatertdoor de blalren.

'sAvonds,a1suwe i
jpe-dreeven
Langer schaduw van zich geeven,
Schaft ge ons aangenaam e plassen,

Laauw van middagzonneschi
jn;
Daarwe onsin uw kristali
jn,
Loopend,lobb'rend,speelend wasschen.

Deze streek isvri
jen veilig,
Boom en bron D iana heilig,
Zonder laagen,zonder smetten;

Daargeen Sati
jr,daargeen wigt,
Trotsop zi
jn gevreesdeschigt,
Dartle voeten in durftzetten.

Hierversli
jtmen,zonderzorgen,
En den avond,en den m orgen,
M iddernagt en middag-uqren;

Altooslustig,altoosbli
j,
Altoosvreeze en kommervri
j.
Lang moetzulk een leeven duuren !''

Ik voeg er nog hetkleine stukje Bruin ùptlezlBlond bj (bl.158):
Ruilt nooituw verf,bevallige Bruinetten,
V oorblanke kleur ofblonde kuif.
De roos verbleekt voor bruine violetten,

Dewittewi
jktdepurpren druif.
De bloesemknop,zo teêr,zo ligtverstooven ,

Zwigtvoorderi
jpekersin geur.
De staatige eik,hoe bruin van verw ,praaltboven

De taai
jewilgen,witvan kleur.
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Alwatnatuurpoogtkragten bi
jtezetten,
H ult ze altoos m et een bruine huif.
Ruilt nooit uw verf, bevallige Bruinetten,
Voor blanke kleur ofblonde kuif''

Hoe gemakkeljk deze verzen ook rollen,hoe ze dooreenvoud
en natuurzin uitmunten , nieuwe beelden , verrassende wendingen ,

dichterljke verheëng treftmen ernietin aan. En ditgeldtover
het algemeen van harepoëzietdie ook hoofdzakeljk uitgelegenheidsverzen bestaat1). Als zj in een herderszang (b1. 109) den
smaak des tjds huldigt, doet haar werk voor geen geljksoortig
stuk onder;maarzj weetdien smakeloozen trantdoorgeen enkelen
nieuwen greep aantrekkeljk of pittiger te maken. En waar ze
hoog wi1 steigeren, zooals b-v. in den Schouwburg #6rlVel'woestinge

(bl.49),een droomgezicht,waarin haar de vernietiging van alwat
geschitterd heeft voor oogen wordt gevoerd,en

!,Ternutterleer,(haarj
-in hethartgeprent,*'

daar toont zj onbeslagen op glad jste staan. Hoe glansrjk zj
ook de vergeljking met delatere heldenvandevj1kandoorstaan,
al het aangevoerde zal ons toch doen meesmuilen a1s wj zien,
dat Siegenbeek haar pals de vrouweljke Yondel, aan het hoofd
der Nederlandsche dichteressen''op hare plaats achtte.

Hoe grif men vroeger was een rjmkunstenaar met Yondel
te vergeljken, bljkt uit hetgeen eenmaal getuigd is van haar
ietwat jonger Haarlemmer medeburger Lucas Schermer (16881711),nameljk,dathj,
,1Had hy slechts meêr leevens tyd gehad,
Voor N eêrland m ooglyk waar geweest een tweede Vondel.''

Zo0 sprak P. A. De Huybert, plleer van Kruiningen,'' in een
sonnet geplaatst vöôr Schermers Ppp yt in 1712, kort na zjn
dood, door P.Vlaming uitgegeven. En wj verwonderen ons, dat

hj bj zjne vergeljking nog twjfelt, alswj ons herinneren,dat
zesLatjnscheen twee-en-dertig H ollandsche lofdichfen hem tereere
weerklonkentwaarin hj nu eensheetdegroote of deuitm untende ,
dan de hoogdravende,zoetvloeiende en zinrjke,ofroemruchtige
1) Hetbeste is zeker wel de Geboortezang voor Landgraaf Karelop bl.95.
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dichter; dan weer de roonkerster,'' rprins der Nederdyische Dichleren,'' sApolloos grootste zoon,'' die pal de Poëten groot te

boven gingh.''Men verklaarde,datzjn werk en zjnnaam palreeds
aan d'eewigheitgewjd''waren.Die groote verdienste,
11Die deed (zi
jnq1ofaan 'tblaau Asuurgewelftrompetten,
En ghemqin d'eersterang van HollandsDigterszettenf'

Geen wonder dan ook,datbj zjn dood
,5De Stroom godt van *t vermakelyke Sparen

Ruktgequitzyn hooftvolrouw dezilvrehairen,
En klaagtdatalzyn eer m et Scherm er sneeft-''

En toch , hoeveel is er niet op dien uitbundigen lof af te dingen!
Lucas Scherm er werd den 5en September 1688 te H aarlem geboren.
Eerst voor de studie der Godgeleerdheid, later, wegens Zi
J-ne
wankele gezondheid, voor die der Rechten bestemd , heeft hi
j
echter ook in dit vak de eindpaalzjner studiën nietbereikt,daar

de pjnljke kwaal,die hem alvan zjnejeugd afgemarteld had,
reeds den loen Februari 1711 een einde aan zjn twee-en-twintigjarig leven maakte. Hj heeft dan ook nietkunnen houden,wat
hj scheen ie beloven,hoevroeg hjook delierbegontehanteeren.
Het oudste gedicht, dat wj van hem kennen,een rverjaardicht''
op zjn vader, werd vervaardigd,toen hj eerstveertien jaaroud
was. Het getuigt zeker van aanleg , m aar had gerust ongedrukt

kunnen bljven.Hetisevenwelmerkwaardig,omdatde mengeling
van natuurzin en classieke woordenkrameri
j eronsop wi
jst,hoe
natuurljke aanleg kan worden bedorven door den geestdestjds.
Voor een goed deel is daaraan dan o0k wel te wijten,dathj
zich van den beginne af aan m eer voelde aangetrokken door het

deftige dan door het verhevene, dat trouwens boven zjn bereik
was. Hj heeft zich bljkbaar vooralAntonidesten voorbeeld gesteld,maar moest overigens op eigen wieken drjven,daarhj in
Haarlem ternauwernood iemand vond,van wien hj eenigen raad
had kunnen ontvangen1).
1) In Vlamingfsj:Aan den Lezer,''vöördegedichten geplaatst,heethet:

,,M enigwerven

beklaagde hy zich dat *er in zyn geboortestad zeer weynige
gevonden wierden, die zo veel kennis van zaken bezaten,dat hy zyn werk
hen konde voorlezen, om door eens anders oordeelzyn eigen nutte bevorJoxcKsLoxT,Ned.Letterk.indetweelaatsteEeuwen,1,4edruk.
3
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Vlaming,die den druk zjner gediehten,doorhemzelfbegonnenr
voltooide,spreektmetden grootsten l0fvan zjn karakteren van
zjn talent. Het eersteis aannemeljk, en er isgeene reden om
aan zjne zedigheid te twjfelen l). Maarwathetoordeeloverzjn
talentbetreft,datzullen wj slechtsonderbenefcie van inventaris
kunnen aanvaarden e). Intusschen, men heeft hem zoo lang oe
goed gelooften hemelverheven,dathetnoodig schjntonsafwjkend oordeelmetbewjzen te staven.
Ik gewaag niet van zjn treurspel Meleager en Atalante,da:
niets van eene tragedie heeft. Ook zjne pMengeldichten''zullen
ons niet lang ophouden:zj bestaan deelsuitbjschriften,in den
vorm van sonnetten,op de krjgsoversten,die hj reedsinanderen
vorm verheerljkt had, deels uit bruiloftszangen. Ik ga niet te
ver, wanneer ik verklaar, in de eersten geene enkele oorspronke-

ljke gedachte ofeenig dichterljk beeld,datons aangrjpt,gevonden te hebben. En de tweeden bevatten zelden m eer dan klanken

deren, en, het geen hem naar zyne gedachten ontbrak,door de vernuftige
onderrichtinge van eenen anderen te vervullen en te verkrygen, een der
nodigste zaken waarlyk voor hen,die in de dichtkundezoeken uitte blinken,
.s
choon zy door velen, die,naauwlyx leerlingen zynde,zich groote m eesters
wanen,te dwazelyk van de lland wordt gewezen.'f

1) T.a.pl.:s,overal spreekthy zedig van zich zelven we1verre van dat

hy zich by VirgiliusofHoratiusdurfdegelyken,(eene ongehoordestoutheit,
waar zomm iger opgeblazenheit zich nu niet schaamt toe te kom ens achtte hy
zyne gedichten meerm alen minder dan hunne waarde,en voldeed altoos de
waereld m eerder dan zich.''
;) T. a.p1.: jyzi
jn Poezyebeloofde den vaderlande eenen dichter,die de
beste naa de kroone zoude steeken, en weynige van onze Dichteren zyn in

die jonge jaren zoo verre in de Nederduitsche dichtkunde gekomen. Zyne
Ilerderszangen zyn teder,natuurlyk en eenvoudig,eene eigenschap die hunne
schoonbeit m aakt. grootsch is zyn Treurspel. verheven en vo1 schoone ge-

dachten zyn zyne Heldendichten,waar in hy vier der hekigstejaaren van
dezen bloedigen oorlog den Lezer in zo veel kunstige taferelen voor ogen
stelt... De voortreFelykheit van de ader zyner dichtkunde is zoo ongemeen, dat men die van geenen misslag beschuldigen kan,a1s van te grote.

en te onbesnoeide rykheiten weelderigheit,debestedichtereninhunnejeugt
m eest eigen:andere oordelen staan hem niet te duchten .....Ik twyfeldan,
en met groot recht,niet het allerminste aan de algemeene gunst, metwelke
-de
eze verzameling van de gantsche waereld staat te worden ontvangen.'f
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vo1 onnatuur1). Men ontwaart bj de lezing,hoezeer de smaak
veranderd , en ik durf zeggen, gelouterd is: wat vroeger, en zelfs
nog in het begin dezer eeuw , voor buitengew oon poëtisch sieraad

werd geholzden, geldt thans voor niet veel meer dan jdelen
klinkklank. Dat leeren ons ook die gedichten,die hem bjzonder
kenmerken, en waarop hoofdzakeljk zjn roem gebouwd is:ik
bedoelzjne herders-ofvisscherszangen en zjneheldendichten.
De eersten behooren tot een genre, dat uit den aard der zaak

te onnatuurljk en te gemaniëreerd isom onsnog te kunnen behagen,ook alwordthetgebrek aan waarheid en wezenljk gevoel
getemperd of beschaduwd door naieve opvatting en dichterljke
inkleeding, die hier echter doorgaans ontbreken. Bj Schermer
m oet men zich vergenoegen met de herhaling van honderdm aal

misbruikte klanken. Toch heetten zj xteder, natuurljk en eenvoudig-'' Ja , in buitengewone mate. Alen denke slechts,hoe een

Hollandsche koopmanszoon en zjne bruid ons dooy twee xby
beurten zingende''Arcadische herders worden voorgesteld2):
MsRls.

1,N u zaldie wakkre knaap,vol kuische m innelusten,
In d'armen van Alcippe op roozebladen rusten,

In eikelover,daar het kronklend beekie vloeit.
K oaloox.

N tvza1 die schoone m aacht,wanneerhaarm an verm oeit
D es avontswederkeert,uitklaverryke dalen,
Haar liefop lekker moes en schaaperoom onthaalen.f'

H 0e weinig die echo van classieke bucolica uit het hart welt,
hoe kunstm atig de opwinding is,die er uitspreekt,mogebli
jken

uitde ontleding van een gedicht, datzjne aantrekkeljkheidjuist
alleen aan eaar gevoel kon ontleenen.Ik bedoel rAm intas V elt-

gezang,oflofvan hetHaarlemmermeer''(b1.412).Gewoonljk zjn
bj hem de eerste verzen van een stuk de beste;z00 O0k hier:
11De Maizon reesin 'toost metgoude morgenstraalen,
Y erwelkom tm et een liet van duizend Nachtegaalen,

1) Verreweg het beste is het gedichtjyTel
-zilverebruiloftevan Matthys
H oubakker,en A gneta Kille,''b1.377- 380.

:) ::A.
lcippe.Herderszang,terbruiloftevan den HeereJakob van Oosterwyk,en Jongkvrouwe Anna Bruin,''b1.210- 215.
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A ls gints in 't donkerste der groene lom merstreek,
D aar ft zilver duinkristal der krinkelende beek

De Hemelnimfjesnoodt,om Febusgloett'onduiken,*'
XAmitas, d'eer van 't wout'' tusschen struiken en bloem en in

slaap valt, en door rRozemontje en haar zoete speelgenooten''
ontdektwordt.Sommigen vatten hem bj armen en beenen,
W yld'andremaagden methaarmandetjesbelaaden,
N arcissen,violet,en teedfre roozebladen,
N och versch van morgendauw ,totboertig tydverdryf,
By heele handen vo1hem wierpen op het lyf.*'

Zoo dwingen zj hem een lied te zingen,en nu begint hj te
kweelen , hoe de M ingod
,1hout alles in zyne orde en evenwicht,

En doetden wereltklootrontom zyn aspnntdraajen-f'

Hj spreektdien god dan ook eerbiedig aldustoe:
Gevleugeltwicht
jetuk op duizentzoetelaagen,
Dat gulde schichten wetby Pafosm irtehaagen,

Ofop uw moedersschootvan duifjesdoorhetzwerk
Getrokken,u ter eere op aardtzo meenig kerk
Ziet toegewyt,wy alle armzaalge herders knaapen,
En nimfen opgevoetby onze onnoosle sehaapen,

En teedrelammetjeszo meenigmaalgeslacht
Op ft auter van de min, erkennen uwe m acht;
W y wyden ook in 't groen der ritselende telgen
A an u ons veltgezang,al zou 'tA pol zich belgen,
A polen A tlas Neef,beide op de gulde lier
Bedreeven,beide door *t Idalisch minnevier
Zo m eenigmaalontfonkt,gy kunt getuigen w eezen
Emonisch Tempe,en gy o Rynstroom ,die voor deezen
U w zilvre stroom en metde golven van de zee
M ochtm engelen,en,a1s gevlerkte A lcione
By held'ren zonneschyn haarbroeinest maakte op 5t water,
M etDoris dochteren,en Glaukus op 'tgeschater
Der vlugge Tritons,ging ten reie aan 'tvlakke stranty
Eer u rampzaalige,eer u 'topgestoove zant
De keeltoestopte,en gy uw noodlotalle dagen
Op Katwyks duinen zat den Oceaan te klaagen,
Uw droevig noodlot,datwy zingen in onsliet.f'

H eel geleerd, heel zoetsappig;m aar weinig waar en weinig H 0llandsch voor eene vaderlandsche ontboezeming.
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In een belomm erd dal op Cyprus, waar

11E1k telgeisschierbezetmetschellenachtegaalen,'*

had pde koningin der liefde,''haarverbljf,
V erzelschaptm ethaar zoon,en drie bevalligheên;

Eontom haarzweefdeeen zwerm van zuikerzoetekusjes,
Van dertlejokjes,en gevlerkteminnelusjes,
A ls byen om hun korf-''

nMajaas vlugge zoon''bespiedde haar eens in 'tbad,stalhaar
gordel en snelde er mee heen. H et minnewicht hem naj dat hem

onder 'tvliegen een pjl in de borstjoeg:de gewonde liettoen
den gordeluitzjne hand gljden,dien de knaap aan zjnemoeder
terugbracht. Maar nu durfde Merkuur,uit vreesvoor spotternj,
nietnaar den hemelgaan.W jlhj nietcjnsplichtig wildeworden
aan de Min,besloothj zich daar te verbergen,
11Alwaar men totzyne eer nooit duif ofdoflkr slachtte,*'

en ging naar Holland,welksbewonershi
j aldusbeschri
jft:
11Daar is een strytbaar volk,datnooit dan w apens achtte,
Gevoerde Pantsers, die geen py1 doorbooren kan,
En ronde schilden,elk is daar een oorlogsman,
M eteene m orgenstar,of harde knods gelaaden;
Zy stryden nooitom eer,om palm oflauwerblaaden,
M aar om de vryheit,hun veel meer dan ftleeven waart:
M en noemtze Bataviers,gfKatten wreet van aart.
By hen ging zich M erkuur voor 'tminnewichtverschuilen.'*

Daarliep hi
j rond a1seen peenvoudig visschertje-''
11D e zilve D ageraat,na ft wyken van de N acht,
Rees uit de morgenkim ,veel schoonder als zy placht,
A1s Godt Merkuur,van elk een Dorilasgeheeten,
In een bepekte boot.tot visschen neergezeeten,

Dreefmetdegolfjesvan den kabbelenden Rhyn,
A llengskensnaar de zee,wiens ruischend kristalyn,
V ermits de H em elm etgeen neevlen was om toogen,
Voldiamanten scheen te Cikkeren in dfoogen;

Brittanjeskrytgebergte,en ftomgeleege duin
W eerkaatsten w ederzyds op hun verheeve kruin,
Het vrolyk strantgedruis der dertele meerminnen:
M en zag *er A mhtrite, en andre Zcegodinnen,
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Cimothoë,Panope en Drimo blank als snee,

DeNimfjesvan den Rhyn op 'tvlak derstilleZee,
Ten dans noôn,ieder ging de gulle vreucht aan *therte;
Palem on,Inos zoon,voor deezen M elicerte,
Sloeg heene en w eder m etzyn blaaugeschubden staart
H etwater,dathetschuim in Tritons groenen baart

Quam stuiven,overalzag men bruinvisschen leeven,
En tuimlendedolfynsrontom depinkjeszweeven,
Mraar in knaap M ikon,m etJölas, wylhy 't want

Hadtuitgeworpen,vasteen lietje,zoetvan trant,
By beurten,tot vermaak der vlugge Zeegoôn speelde.
Schoon alles dertelde,schoon alles was in weelde,
De grootste vreucht nochtanshadtProteus.''

Deze drukt peen Rhyngodinnetje''in zjne armen.Op haargezicht
vergeet Merkuur zjne angelroe: het minn
'evuur tast hem aan.
Hj poogt haar van haar minnaar afte brengen,doorhem in al
zjne veranderljkheidteschildéren.En hjzelfisnietwathjschjnt:
A1 dekt mfeen'Visscherspy,alschyn ik ongeacht
In 'tarm e boere hut
je,eenvoudig opgebracht:
'tK leet kan een edfle ziel aan glans noch luister helpen,
Zo schuiltde parelin verachte m osselschelpen,
De D iamantsteen in een grondelooze m yn.
fk Ben ook onsterfelyk,o dochter van den Rhyn,
Ik m ag Godt Jupiter a1s m ynen Vader eeren,
Ik ben zyn afgezant,en kenbaar aan myn veeren,
En gouden slangenstaf-''

M aar dit alles m ag niet helpen. De verstoorde god schaam de zich

nu,datbj
1,Ten spot der H emelgoon een slechte vlietgodin
In een verachten schyn zo lang hadde aangebeeden.''

W are de god niet in drift ontstoken ,

1,Helmrykeheuveltjesvan lfatwyks zandig duin,

Gy zoutnoch hedendaags van uw verheeve kruin

ZeeharderProteusmetzyn Nimfje blontvan haaren,
Neptunus schulpkaros zien volgen door de baaren;
Gy zoutnoch heden zien den Rhynstroom ,wiens kristal
UitZwitsersche A lpen spruit, en langs een groot getal
Van wyngaartheuvelen en sterk bemuurde steden,
Als een gekrulde slang komt slingren naar beneden,
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Gy zout hem heden noch aan uw schulpryken voet,
Zien bruisschen in de zee met onbekrompen vloet.
H etheuchtu alte w el,gy kunt het noch verhaalen
O duinen;hoe Merkuur 't gezichtvol bliksemstraalen,
D riewerfnaar zee toe wierp,en driewerfnaar den Rhyn,
En eindlyk uitbol'st,gy zult dan te vreden zyn,
En m y met uwe bruit in 't aangezichtbraveeren,
A 1sofmyn Godtheitu noch uwe min kon deeren :
O monster,dat verachten zonder hoEykheit,
In een bemoschte rot:, dolfyn en zeekalfw eit,
En,in 't gezelschap van lzw beesten opgetoogen,
Ook hebt deu woesten aart der beesten ingezoogen,
M aar'k zweer verm eetle by den bliksem ,by de zon,

En by den zwarten kolk vln stix en fegeton,

Gy zultnietlangermeeruw Nimfjeszy bekleeden ,
En streelen m y ten trots haar poezelige leden.''

Daarop begeefthi
j zich pi
jlsnel
N aar ft outEolië,ft onstuimig vaderlant
Iler storlnen,''

en wendtzich totden beheerschervan datrjk:
1,Gy die zo menigwerfuit goud en zilvre schaalen,

(Dussprak Merkuurden voochtderstormen aan)verheucht
Ter Tafelvan Jupyn den Nektar drinken meucht,
En eertyts om uw dienst,dien gy zo trou deedt blyken ,
M et d'alderschoonste Nimf van Junoos hofgingt stryken,
O Eolus......'*

En daarmee breekt gelukkig het fragmentaf. Hetis moeiljk te
gissen,watde loop van hetgedichtzoa geweesizjn,raaar zeker
hebben wj van deze Arcadische klanken almeer dan genoeg. En
datwasdan de poëzie,welkemen te dier tjde ten hemelverhiefs
en waarvan 'sdichtersvriend Geldorp getuigde (bl.490),
1,O ,had de dood hem niet gerukt ter neer,
W at zoudtgy dan,o Haarelemmer Meer!
Door Z)T11 gozaDg VoropllAsrigt Zyn gebleven,
W aar van hy reets een schetse heeft gegeven.
Dan hadde hy op wieken van de Faam ,
A an *s w erelts end doen klinken uwe naam ,
A1s de Ystroom ,door Antonides beschreven,
Zoo zoudtï: medeop ieders tonge leven-''
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Z0u het iem and nog invallen dien dichter een tweeden Vondel te
noemen? Zeker niet hem , die zich de m oeite gegeven heeft den
bnndel door te lezen.

En nu de pheldendichten,''diereeksvan beschrjvingen van de
heldendaden der bondgenooten in dejaren 1706- 1709. W ilmea
een opgeschroefden toon verheven poëzie noemen,ja,dan staan
deze zegezangen hoog ; maar wie iets anders begeert dan schelle
klanken, klatergoud en overdreven gekleurde beelden, za1 maar
m atig metdien sehitterenden kli
nkklank zjn ingenomen.W i1 m ea
z
i
e
hi
e
r
de
n
aa
nhe
f van pDe Dapperheit der Bonteenige staaltjes)

genooten van den jaare 1708'':
11H oewel myn Zangeres,die 'tbuitenleeven m int,
En steets haar veltdeun strooit onachtzaam in den wint,
A1s Kumaas Strantsibil haarfGoddelyke zangen ,

W eêrlauwertelgjesschroomtom d'edf
le kruin tehangen
Der H elden,die ftgewelt van V rankryk tegenstaan:
N ochtans biedthaarA polde goude citer aan,
Om ,onder het gedreun van hondert veltmetaalen,
Te heflkn hunnen lof tot aan de zonnestraalen.
H oort Vaderlanders,hoortnaar onzen zegetoon,
En zwaait vo1dankbaarheit d'onsterFelyke Goôn
D en eelsten balssemgeur van ftm orgenbaarend Oosten.
'tH erleezen zalmisschien uw naazaatkunnen troosten,
W at dappfre telgen van Gradivus,in ditjaar,
H eenstooven door den gloet dervyantlyke schaar,
En,volgende gezwint de H eerszuchtop de hielen,
H aar nederzwaaiden,en met heete zegewielen
Rontsleepten om het heir,totV rankryks ongenucht.
Naauw w eek de winterkou voor aangenaamerlucht,

Die'tWestewintjeblaastuitZefirsroozenhoven,
Of't vreeslyk plondernest Duinkerken,doorzyn rooven
Op zee van outs befaamt,braakt een geheele vloot
V o1watermonsters uit,voorzien m et kruit en loot.
W achtu o Edenburg,o Schotlant'tzalu gelden;

Dedapp'reRiddervan SintJoris,metzi
jn Helden,
Rydt moedig op een draak,die bliksemvlammen spout,
Om l
z,die licht te veelop 't Leliryk vertrout,

Van 'tBontgenootschap metBrittanjen afterukken,
Brak niet 'sryks Admiraalzyn dreigement aan stukken-''

Zooals men ziet, m oeten opgeschroefde groote woorden a1s uit-
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drukking van verheven gedachten dienst doen. En dat nietbj
uitzondering. B.v., b1. 99:
11O Febus,die ft heelalverligtmet goude straalen,
Trofu de schrik dan zo der loeiende m etaalen,
Dat gy uw vierspan,langs de heirbaan van de lucht
Aanzweêpende,zo snelgelyk een arentsvlucht,
A 1sofde wereltschokte in duigen uithaar assen,
Vooroverstruikelde in Neptuinuszoute plassen.
H oe loofde u V rankryks macht,doortintelende Zon,
Die,door de gunstdes nachts,ten deele ontvluchten kon
Het alverteerend vuur der dappere Oorlogsgoden,
Die,vechtende in den mist der duisterheit,noch dooden
En vleugelen,die zy ontdekken by hetlicht
Der oorlogsfakkel,hun geslingerd in ft gezicht.
H oe zwoluw zilvfre plas,door 'tdriftig nederstroom en
Derbloetrivieren,langs uw schaduwryke zoomen,
O Schelde,toen gy zaagt VorstMarlbourg en Eugeen
Op bekkeneelen en verslaage rompen treên!**

Of heerscht er misschien geen schromeljke overdrjving in eene
schildering als deze,b1. 102 :
1,Ach onbezweeke Eugeen!
Daar snorteen kogeldoor uw gouden hellem heen,
En treftuw waardig hooft,waar uithetbloet komt stroomen,
A 1s water uitde kloofder bergen,langs de zoom en
D er zilvfre Deule; die,al zuchtende,ter sluik
Dit dierbaarpurper vangtin haar kristalle kruik,
W aar in zy et stroomkleet doopt,dat,leliwit,voorheenen,
Den gloetvan Tirus tart.e'

Eindeljk hetlaatste staaltje van onnatuur (bl.115):
11Het dreunen van 'tkanon vervultaan alle zyen
H etplatte lantmetschrik.De teere Boschnimfvlucht:
D en geilen Sater,die den dam p der buskruitlucht
Inademt,lusthetniethaar kuischeit te belaagen,
Noch zich te schilderen,by d'opgeschoote haagen,
M etroot moerellesap,hy denkt nietom zyn krans
Van pynloof,noch den rei te leiden aan den dans

Op ftrieteiuitje,neen,deBoksvoetweggeschoolen
Krimptbeevende a1s een blatin 't binnenstfvan zyn'hoolen:
En gy,o Schclde,schoon uw oor zo menigmaal
Vermoeitwierdt door ft geloei van gaapend veltmetaal,
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Gy echterin uw hartvan grooten schrik beneepen,
V loot naar uw oirsprongk toe,en lietde vlugge schepen,
Ten dienste van 'tbeleg m etoorlogstuig gelaan,
Te deerlyk,door 't gebrek van uwe stroomen,aan
Den m odderigen gront hun'zwakke kielen stooten.''

Dat is de poëzie, waar m en , langs de trappen van Antonides,
Anslo, Oudaan en Yollenhove, toe moest afdalen. Gekunstelde
verheë ng , onm atig gezwollen beelden , is al waartoe de machteloosheid in staat is zich op te schroeven. Er is hier navonkeling

van den goeden tjd,maar toch meer hetknetteren dervonken
dan verwarmende gloed. Ik hoop, dat men dit soort van poëzie
L
nlet m eer m ooi zal vinden, ook al erkent men, dat de jonge

dichter hier en dayr een vuurpjl laat schittereu,die toont,dat
hi
j onder andere omstandigheden tot ietsbetersin staatzou zjn
geweest. Maar wat een enkele dichterljke sprank nietkan vergoeljken,is datdoorgaand gebrek aan waarheid en innig gevoel,
dat schier alles tot klinkklank en klatergoud maakt.

W j komen op natuurli
.jker bodem metHubertOornelisz.Poot,
die dan o0k a1s natuurdichter buitengewonen naam maakte. W j
m oeten er evenwel voor waarschuwen , dat m en ook hier de verwachting niet al te hoog spanne; want ofschoon hem geene verdienste is te ontzeggen , ofschoon hj menig lief
eljk gedichtheeft
gekweeld,werd hj toch gedurende m eer dan eene eeuw we1 wat

hooger geschat dan hj eigerljk verdiende. Alaarmen sprak toen
doorgaans in hyperbolen.

W anneer men zjne gedichten kon lezen zonderzich te herinDeren, wie hj WaSjen wanneer hj leefde,men zou zich soms
verwonderen , dat er zoo ongem eene ophef van hem gem aakt is.

Maar als men bedenkt, dat hj,die in 1689 te Abtswoud,nabj
Delft, geboren werd,een eenvoudige boerenzoon was,in een tjd
toen onder den boerenstand nauweljks eenige beschaving werd
aangetrofen; dat hj in het bedrjf zjner ouders opgevoed, na
lutteldorpsschool-onderwjs,zichzelfgevormd had,dan vindtmen
het niet meer dan natuurljk, dat deze pboerenzangery''zooals
hjzelf zich doorgaans noemde,met verbazing werd aangestaard
en alomm e gevierd; ofschoon het van den anderen kant verwon-

dering moet wekken, dat hj z00 bovenmatig werd gelauwerd in
een tjd,toen natuur en waarheid z00 geheelbuiten hetgewone
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dichterljkeprogramma lagen. Maarwaarschjnljk werd pde nachtegael van Abtswout'' in de aehttien ljkzangen,die hem werden
gewjd door Hoogvliet, Smits, De H aes en een aantal onbekende
genieën, ruim zooveel bewonderd a1s een rzeldsaem wondery''a1s

die zpaerel,gevist in zwart moeras,''dan geprezen om zjn talent.
En waar men dat op hetoog had,gold hetdenkeljk vooraldie
stukken , welke 0n8 koud laten.

Maar juist de scherpe tegenstelling metden gemaakten,opgeschroefden modetrant, die men in zjne beste stukken aantreft,
in die, waarin hj zichzelf durfde zjn:doet hem a1seene aangename verschjning begroeten op die heide,die zoo weinig frisch
gebloemte oplevert.

Hj had eene aangeboren neiging t0tKunsten Poëzie:delaatste
vooral trok hem aan,en hj scheen sdoorde natuur alsmeteige
handen in den schoot der zanggodinnen nedergezety''zegt zjn
levensbeschrjver1). Hj maakte kennis metde Rederjkersuitde
buurt, wier werk hem pverrukte.'' M aar weldra kwam en hem
beter voorbeelden onder de oogen : Hooft en Vondel; en m en

beweert'), dat zj pniet alleen met oordeel van hem gelezen,
maar zelfs door veelherlezensals in merg en bloed bj hem verandert w aren ;'' hetgeen nog al veel zegt.

In het algemeen had hj zich doorstudie zooveelmogeljk ontwikkeld: en hetwasdusmeerjdelheid dan ietsanders,'diehem
betuigen deed, dat hj zjne gedichten had gezongen pin het
midden m yner vee- en akkerbezigheden , zoo goed , zoo quaet a1s
ik ZeY van de natuur, m yn eettigste hul
p en ldïA tl
z'pzf in dezen
ontvangen hebbe-''
Hoe het zj, in 1716 gaf hj zjn eersten bundel uit,diein
1721 vermeerderd en verbeterd het-licht zag , en in 1727 door

een tweeden gevolgd werd. Ilj wilde dien eersten bundel doen
verschjnen onder den titel van Minnezangen; maar de uitgever
vond dien pwat te afzigtigh',:daarom werd aan die stole nog
eenige mengelpoëzie toegevoegd en de titel daarnaar gewjzigd.
Sommigen dier minnedichten zjn natuurljk en goed,een enkel
zelfs uitnemend (1j272).Men oordeele:
1) In hetderdeder80uitgavezi
jnergedichten,b1.248.
2) Aldaar,b1.252.
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UCHTEKSTONT.

Aurore,die hetal verblyt
Behalven ons,w atwrevle nyt
Prestu zoo vroeg te wagen?
W ilt gy de snelle morgenstar
Te rugge ryden m et uw kar
Om lieven dus te plagen?
W y lagen im mers stilin vrê:
De midnacht zweeg:myn Doris mê.
W atdoet u dan vergrim men?
Ik wed gaf fs ouden Thitons koets
IJ wat min leets en wat meer zoets,
Gy zoudt wellater klimmen.

Eenjongeling hielt11gewis
Op 'trozendons in hechtenis:
Daer zou Cefaelu boeien.
M aer,goede goden,'k m ost dat woort
Zoo luid niet denken dat ze 'thoort;
H etm ogthaer bet doen spoeien.
En gy,myn lief,schoon 'tlicht alrê
De werelt op haer oude stê
K omtleveren en wyzen,
svatraektons,fs hemels wenteling?
Die om geen nacht te bedde ging
H oeft om geenfdagh te ryzen.ff

M aar zeer vele zjn gemaniëreerd, en niet zoo liefeljk en rvol
anacreontische zoetvloejendheid'
' als Van Kampen hetwilde doen

voorkomen 1). Over het geheel waren zjne eerstelingen, zelfs
volgens het getuigenis van zjn levensbeschrjver, pzwellend van
stjl ten alleruitersten,''daar hj zich toelegde om pde sterkstuit-

gezette spreekwjzen'' van Antonides na te volgen (111, 249).
Spoedig echter zag hj hetoverdrevene dier richting in en keerde
m eer tot de nataur terug.

Hj zou intusschen geen kind van zjn tjd geweest zjn,z0o
hj zich geheel doordien drang had laten leiden. Hj geeftmaar
alte dikwjls toe aan zuchtnaarhyperbolen;en waarhj classiek
en deftig wi1zjn,vervalthj doorgaansin valschen smaak. W at
onsechter overaltreft,isde zuiverheid zjnertaal,en hetgemak
zoowelalsde verscheidenheid zjner verskunst.
1) Beknopte GeschiedenisderLetteren enz.,11D.,bl.89.
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De waardj zjner gedichten iszeer verschillend,erisveelkaf
onderhetkoren;ja,heteersteheeftmisschien deoverhand.Toch
bljft er onder 'twannen tameljk veel goeds over. Van zjne
Bjjbelstofen,Brieven of TQJf-en Zeezangenvaltnietveeltezeggen.
Onder de Mengeldichten zjn ereen aantal,dielos,natuurljk en
bevallig zjn. Onder anderen: Glorider Azfgf,11,61);NutwcAl
den Fkd& , 11, 16 :); M orgenzang, 11,69 3); Dankbaerheit,11,
904);Poëtenstryt,11,995j.
Beoordeelaars, die meer hunne verbeelding dan zjne gedichten
raadpleegden, hebben beweerd,dat zjn verbljf op hetland aan
zjn geest,pwanneerhetschilderachtige tooneelen gold,eene veel
grooterelevendigheid bjzette,dan wanneer dezelve binnen destedeljke muren in een naauw boekvertrek wasopgesloten geweest;''
en dat de landbouw rhem dageljks gelegenheid verschafte om de
voortbrengselen der schepping, waarvan hj zich omgeven Zag,
naauwkeurig gade te slaan, en hetverhevene en goddeljke,dat
in derzelver aanzjn doorblinkt, naar het leven en metjuistheid
en warmte te bezingen''6). W aarschjnljk heeft alleen het zeer
bekende uitmuntende stl
zkje) Akkerleren getiteld (II, 59)7),dit
oordeel uitgelokt; want niet zelden is zjne natuurbeschouwing

die lofspraak niet waard. Lantrermaek,b.v. (1I,212)8)iseene
zeer alledaagsche bespiegeling;alvrj laag bj den grond bljfthj

in zjn Zomer (II,220)9);terwjlhetZomeronweer (lI,224)10),
ofschoon erg gekunsteld,nietmeer dan berjmd proza mag heeten.
BeterisdeHerfst(II,228)11);goed,hoewelnietvrj vanvalsch

vernuft, het lofgedicht op de Mei (II, 216)12); natuurljk en
liefeljk Een t
sc/lpprl: daglt (II, 246)13); smeltend en geheel in
overeenstemming methetonderwerp,Naeht(II,252).
Nietzelden zjn o0k zjne huiseljkegelegenheidsstukjesbevallig,
daarzj bljkbaaruithethartwaren geweld.Z66 de Geboortezang
op de acht-en-zestigste verjaring zjns vaders (11,237)14),de ge-

1) Bj Penon,Ned.Dlcht-enprozawerken,V,88. S)
3) t.a.p.,99. A) t.a.p.,101. 5) t.a.p.,102.
6) ZieW itsen Geysbeek,Biogr.czlf.encrit.'
l
Foordenù-,V D.,b1.120 121.
D Penon,t.a.p.,97. 8) t.a.p.,117. 9) t.a.p.,122.1
4 10) t.a.p,125.
11J t.a.p.,128. i2) t.a.p.,1Q0. 13) t.a.p.,,131. 11) t.*a.p.,111.
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lukwensch voor zjne aanstaande (1I,329)t),hetgedichtop zjn
huweljk (111, 150)2), de Nagedachten pw het J/.
9fdrt'
6Al mjner
moeder (111, 176)3),en eindeljk hetliefeljke stakje 0p & doot
pc/lm'
jn #pc/lfdrtjd (111,234)4), datzjne laats'
te poëtische snik
was.Gaarne geefik een paar staaltjesvan zjn talent.
MORGENZANG.

ui6n den ffeere Valerius lïover.
11De blanke dageraetbemaelt metgulde glanssen
De dagkim ,a1s hy plagh.
H et kriekende oosten pronkt metkoele roozekranssen,
En gaet in arbeit om den arbeitzamen dag
Te baeren.midlerwylverkrygen alle dingen
H un verf en wezen weêr.
D'ontwaekte nanachtwykt:de stomme wouden zingen,
Beluistertvan het velt langs'tvlakgekemde m eer.
Gins streefteen herderin die fer op natte struiken
Heur naekte voeten zet.
De ploeger wektzynfos:de visser lichtzyn fuiken.

De reizertygtop wegh:dejagerspantzyn net.
Thans zietm en m elkerbuur den vollen eemerdragen;
H y zingten kentgeen leet.

Hy prystzyn jeugdigh vee:hy prystdejeugtderdaghen:
H y pryst de klaverweidie room en boter zweet.
H y hoort den nyvren smithetheiligh kouter smeden
Datzynen akker bout.
Ook toonthem 't nuchtre lichtdehuiverige steden
Daer hem de noeste m arktzyn zilver telt en gout.
O lachende uchtentstont,gewenscllte troostder kranken,
En leven van myn lier,
Ik zou m et langer liedt uw vrolyke aenkom stdanken,
M aer och!gy vaertte snel,gy vaert te snelvan hier.
Uw vliegentradtdraeitradt,en d'avontvolgt den morgen
D us nadertons de doot.
De dagen zyn haer schreên,verzeltvan bleeke zorgen:

W ie zou den lust versmaên daer hem de tyt toe noodt?
Legt ge,o V aleer, nu nogh van loom en slaep bekroopen
En staetge nogh nietop?
Aikoom toch vaerdigh hier;hier gaet de hemelopen.
D'alkoesterende zon vergultder bergen top.

1),Penon,t.a.p.,ll4. 2) t.a.p.,134. 3) t.a.p.,106. #) t.a,p.,137.
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Neem uw Kornelia, d1e Rovers kan beknellen
In boeien,aen uw hant.
Zoo doe de morgenvreugttwee eedle harten zwellen
Gelyk de milde dau hetdorstig groen op 't lant.'f
AK KERLEVEN.

Aen den Heere M r.Kornelis *
:Graevezande.
Hoe genoeglyk rolthet leven
Des gerusten Lantmans heen',
Die zyn zaligh lot,hoe kleen,
Om geen koningskroon zou geven!
Laege rustbraveertden lof
V an het hoogste koningshof.
A 1s een boer zyn hygende ossen
'tGlimpend kouter door de klont
Van zyn'erflklyken gront,
In de luwtderhooge bosschen,
Voort ziet trekken,ofzyn graen
ft Vetderklaim etgoutbelaên;
Ofzyn gladde mellekkoeien,
Even lustigh,even bly
Onder 't grazen,van ter zy,
In een bogtigh da1hoort loeien;
Toon my dan,o arm e stadt,
Zulk eenfwellust,zulk een'schat.
W elige akkers,groene boomen,
M alsche weiden,dartelvee,
Nieuwe boter,zoete meê,
Klaere bronnen,koele stroomen,
Frissche luchten:overvloet
M aekthetbuitenleven zoet.
Laet eenfkoopman koopm answaeren
Huis en hofen kasen gout
W'aegen op het schuimend zout
Daer de witte zeilen vaeren,
Vaeren,maermetgroot gevaer,
V eemansrykdom blyftvandaer.
Laet de drokke pleitzaelwoelen,
M enigh vreezen dat de schael
V an de vierschaer ryze of dael*
Voor de strenge rechterstoelen;
Veem an houdtzich by zyn vee,
En daer blyft zyn zorregh m eê.
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Zaeien,planten en verzetten

Geefthem werk,hy vistenjaegt.
Dikwylsvalthem eer het daegt
Vliegent wiltin looze netten:
Dikwyls voerthy m et zyn raên
Grazigh zuivel stêwaertaen.
A ppels enten,peereplukken,
M aeien,hooien,schuur en tas
Stapelen vo1veltgewas,
Schaepescheeren,uiers drukken;
Zeven kindersen een wyf
Zyn zyn daeglyx tytverdryf.
V ork en riek en schup en spade
Zetten zyne lusten pal,
'tZy de welgem este stal,
ft Zy de boom gaert hem verzaede,
ft Zy de kruitben niet te loom
Op zyn laege tafelkoom f.
A ls de lente 't lantbeschildert,
A 1s de zomer zweet en gloeit
Ploegten spit hy onvermoeit.
A1s de w inter 't woutverwildert
H oudt hy den berookten haert
M etzyn vrienden,rontvan aert.
ftH erfstsaizoen,vooralte danken,
Snythem druiven,persthem most,
M ost die slechtswat moeite kost:
H em elwaerde wyngertranken
V ullen dan m et wyn zyn ton;
Onlangsschutten ze ook de zon:
W ant des zom ers,na veelzwieren,
Neemt hy,om zich goet te doen

Onêer'tloofeen slaepjein ftgroen
Daer de vogels tierelieren,
Daer een levendige vliet
Van de steile rotsen schiet.
Els,zyn liefste door het trouwen,
sriegt raetzang hem daer hy slaept
Schoonze vry al wyder gaept

Dan dehoofsche staetjonkvrouwen;
En hy kust'erElsje voor.
D us brengtM elker 't leven door.
Zeg my nu,o fsGraevezande,
Die behalve meer ook weet

H. CZ. POOT.
Hoe een boer zynftytbesteet:
Toon m e,o Rechtlichtin den lande,

(Zoo zy u myn zang gewydt)
W ie zyn leven zachter sl)-t.''

11Zoo verdween m et natte leden
's W inters graeuwe dwinglandy
V oor de groene monarchy
Der bebloem de lieQykheden.
Zoo genaekt de zom erbrant
't Vee-en vischryk Nederlant.
D*overvriendelyke Lente,
W eêr bezielt door 't zonnevier,
M onstertm ethaer'schoonsten zwier.
D'eedle Bloeimaent,naer gew ente
M etde prilste blaen bekranst,
Pronkt en lonkt en lacht en danst.
-t W esten waeit,met bolle vlaegen,
W eligh t'onswaert,pas op pas.
Spichtigh riet en molligh gras
Danken 'tzoet der zachte dagen
Voor den groei,die ft hart bekoort,
Daer m en hem nu piepen hoort.
H aegen worden paradyzen.
En hetverschöntloâen kruit
W aessemtzulke geuren uit,
Dat 'er doden van verryzen.
D*aerde toont,in wyk by wyk,
Schaduwen van 't hemelryk.

'k Zie hetdartelende Arkaedje
M et zyn bruine heuvels hier.
'tBeemtheilzaligt mensch en dier.

Akker,weide,duin,bosschaedje,
Zeen,rivieren,grysheit,jeugt:
Alles zwymt byna van vreugt.
D*uchtent dauwtGodts zegeningen
Op de bloesems,boôn der vrucht.
Loofen wemelende lucht

Hoortmen liefdedetlntjeszingen.
'tM innen had noitbeter aert.
Zie#eizie#hoe allespaert.
-TnYf!RnT.nmhrr

Lpttprjz.,'e)d. fv/7y!,lnnlgf. F'
-e?zvzwn T .4erlrlxk'.
'
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Zie,hoeftrontgaetmetdejaren.
Daer de snoek lest schootdoor 't nat,
Graestnu 't levend botervat,
Dichtby m alssche zom erâiren,
En daer 't alin hemelwol
W echkrom p,staetde w eelde vol.
't Veltvergeet zyn'm ont te sluiten.
En de steên,m et lustverlaên,
Ryden,varen nu,en gaen
On: een Afeigezigt naérbniten.
Daer verdwalen d'oogen bly
In Gods lantschapschilderlr.
A 1hing myn gezang van roozen,
Leli/n en tym aenëen,
ftZon zyn am pt te schraelbekleên.
Ja alschreef ik,zonder poozen,
M eteen straelpunt van ditlicht,
'tH echtte naeu.M aer zwyg,m yn dicht.
Dat de Blyschap,langs dees velden,
M etal haer lieftalligheên,
Zelfvoor ons in 'tvleesch verscheen ,
H eel zou zy nietkunnen melden
'tSchoon, dat ons de M eitytbiedt.
Denkt nu eens,die 'thoorten ziet:
Bleef qtgeschapen onvolprezen
V an den keûrelyksten toon;
H oe volmaekt en overschoon
M oet de Schepper dan wel wezen 1
O hoe kunstigh is de hant,
Die het Oosten W estbespant!
H emel,leer ons recht bem erken,
Hoe gy voor ons welzyn waekt,
En de tyden vruchtbaer maekt.
Leer ons in die milde werken

U meervinden,vri
jvan smart,
En vernieu ons wintersch hart.
Dat blyv'dor noch koudt van deugdeny

Afaervereereuw Alajesteit
W asdomryke dankbaerheit.
Met de schepsels die 't verheugden
H ou 't uw'lof zoo fris en groen
A 1s gy 'tgroenste bloeisaizoen-''
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11Jakoba tradtm et tegenzin
Ter snode werelt in;
En heeftzich aen het endt geschreit,
In haere onnozelheit.
Zy was hier naeu verscheenen,
Ofging, we1 graeg,weêr heenen.
De moeder kuste 't lieve wicht
V oor 'tlevenloos gezigt,

En riep hetzieltjenogh te rug:
M aer dat,te snelen vlug,
W as nu alopgevaren
By Godts verheugde schaeren.
Daer lacht en speelthet nu zoo schoon,
Rontom den hoogsten troon;

En spreitdewiekjesluchtigh uit,
Door wee noch smartgestuit.
O bloem van dertien dagen,
U w heilverbiedtons 'tklagen.''

Ten slotte geef ik een gedicht van latertjd,datde zwakker
zjde van zjn talentaan den dag brengt:
LANTVERMAEK .

Aen #en Heer Mr.Simon Schaep ,
Raedsheer in den Hove van Hollantenz.
5:Datm eestentyts de steên heelgraeg naer buiten willen
Is vreemt noch w onderlyk.
Zy schudden 't heetgewoel,waervan'haer leden trillen,
Eens af,langs velt en dyk.
Daer hieten Beurs noch Veer hetklokgeslagh te tellen,
By m arkt-ofgraftgeruisch.
D aer blyftgeen blintgeschilft alweegend Rechtoit quellen,
In Raedzael ofStadhuis.
Geen eeuwigh straetgeschreeu, noch staêg geklop van maken
En breken,letten daer.
Hetquinkeleerend ruim heeft louter leedverzaken,
V oor lusten aendacht,klaer.
ft Vertoont,gereedt en breet,den overschoonen hemel,
't Liefvaderlant der deugt:
4*
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Ook 't ront der blanke lucht,wiens schildrend wolkgewemel
't Begeerigh oog verheugt.
V oorts schynt nogh eenigszins te blyken,dat het goede,
Toen 'tqu: 'tweleer verstiet,
In velt en akkerhut,schoon droever na die w oede,

Den jongsten voetstap liet.
M et reden ruiltgy dan,om iet de zorg te sussen,
O wyze Schaep,niet nô,
In uw'ontslagen tyt,het raedsheerlyke kussen
V oor een begraesde zô.
M etreden zoeken dan uw rechtsgeleerde zinnen,
Gedruktdoor hoogen plicht,
Verquikking in het wout,dat,om zyn stilt'te m innen,
U groet in m yn gedicht.
Zo plagt out Rom e m ê te veldwaert om te kyken
Naer rust voor ft staetsverstant.
O d'aerdsche zaligheit schuiltin de groene wyken
V an 't welgelukkigh lant.
Datvlecht,van nieu gebloem t,den bruiloftskrans der Lente,
En houdtden Zomer groen;

Jageeftons,meteen Herfst,eenjaerelykscherente,
Tottroost in 't Sneeusaizoen.
H oe biedtde w ereltonshaer beste zaeken buiten,
Ten trots der rykste stadt!
Geen vest,hoe ruim ,kan oit de schoonheên binnensluiten,
Die 'tbreede groen bevat.
Hierhebtgy bosch by bosch,derD uitschqn oude tempels;
Daer beem den,bly en frisch ;
Gins weligh graengewas,den zegen aller drempels;
En eldersvliet en lisch.
fk Zie weide,blaeu gebergt,vlak dal,bem oschte bronnen,
En zee,die zedigh barnt;
Bescheenen altemaelvan vriendelyke zonnen,
En zegenend gestarnt.

Godts werken zyn zoo goet,zoo schoon en uitgïlezen,
Die 't lantden oogen biedt,
Dat hy w e1 dubbelblinten harsenloos moet wezen,
Die geenen Schepper ziet.
Ofwilmen hem niet zien? dat's een vervloekte blintheit.
N aer 'safgronts nacht daerm ê.
Doch 't schepselhechte ons ook,door kleevende aerdschgezintheit,
N oit aen dees laege stê.
Zo ga fk dan 't schoonste schoon desaerdryks voorts beschouwen,
En geef den H emellof.

H. CZ. POOT.
O liefelyke lucht!o vrolyke landouwen !
W at schaft ge alzingens stof!
Gy brengt my,m et genoegt',m yn'ouden stant voor d'oogen,

En kommerloozejeugt;
M et welke beide tytgezwintis heengevlogen.
Hier zie 'k m yn'lust en vreugt.
De lantbou,ros van ve1,puurt gout,in duizentperken,
Uitklei,die mynen dooft.
D us ishetleven niet, te wezen,m aer te werken.
Godt vorderthant ofhooft.
Afen weidtof raelkt het vee;en ent ofplant,pzat spader
Ofvroeger,ruim ofdicht.
Ofzetden.wynöogstvoort,des lachens milden vader;
Alwellust voor 't gezigt.
ftLoos vischnettyd ter beek,ftfix vogelroer aen 'tm ikken,

En ftjagen vangtalaen,
Eer nogh de blyde zon den nuchtren dau kom tlikken
V an gras en koele blaên.
Voorwaer,ft zoetLantverm aek en lieve Buitenleven
H erbaren zielen hart,
En hebben menigmaelden boezem rust gegeven,
4
V an eedle zorg benart;
Van eedle zorg,getrou,onwankelbaer,en eerlyk
Besteet aan Lant en liên.
En znlk een rustvoegt wel,staet deftigh en hoogheerlyk,
En m aektniet min ontzien.
Dat dies, welbraeve Schaep,de lustkaros u drage
N ogh langh,langs akkerlant,
En tuin,en velt,en heî,van 't hoofsche 'sGraevenhaege
N aer 't heesche fsGraevezant.

Stierdaer,ter Quxejagi,uw snoggreduinmolossen
Den noordewintvoorby;
Ofschiet,by dichte heg,en laege kreupelbosschen,
Patryzen,zy aen zy:
Ofkies de bruine schaeu der zingende priLelen
U ws Lusthofs,eeuwigh ryk.
Zoo moete u Godt zyn gunst en zegen mededeelen
Aiet dierbaer blyk op blyk.

Ik wensch u overvloetvan luisterrykejaeren,
Totheilvan 't heiligh Recht;
En neem dusafscheit nu van beemt en frissche blaêren,
W aeraen m yn geestzich hecht:
O Zaligh Lantvermaek!o Veltvreugt,zoet en aerdigh !
O aller weelden Stoel!
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U kroont verdiende lof.Gy zytder glori waerdigh.
H etdwarlend stêgew oel
Kan by u slechts een'krans bereiken ofberennen,
Daer 'tw aenen 'tweten schupt,en 'tkiezen gaet voor'tkennen.'f

Alles Samengenomen , dan verdient deze boer, die zichzelf ge-

vormd en zoo veelzjdig ontwikkeld had, daarvoor niet slechts
onze bewondering; maar men moqtzelfs erkennen,dat,waar hj
getrouw bleef aan de natuur, en door jdelheid ofslechtevoorbeelden niet genoopt werd een gekunstelden classieken vorm na

te jagen: vele zjner verzen zich nog metgenoegen laten lezen.
Doch verheven poëzi
e zoeke men bj hem niet te veel. Trouwens,
men bedenke,dathj stellig menig versberjmde om hetgeldeljk
voordeel,dathethem aanbracht1). Niantden akkerbouw gafhj
in 1724 op,en hj wasnietdoor de fortuin gezegend.
Hj had zich in 1732 in hethuweljk begeven en Delfttotverbljfgekozen,waarhj ruim een jaarlater stierf5.
N iet m inder komt, ofschoon uit een ander oogpunt, Balthazar
H uydecoper in aanmerking , die, in 1695 te Am sterdam uit het
bekende patricische geslacht gesproten : eerst als dichter opgang
maakte, om later a1s uitstekend taalkenner zjn naam te vereeuwigen. Zoo wj ook bj hem stilstaan, Atis vooreerst,omdat

hj ons de gelegenheid aanbiedt om te wjzen op hetgeen voorde
studie der moedertaal gedaan werd ,en ten anderen om nog eens
een blik te slaan op het wegstervend heldendrama.

Reeds zagen wj, hoe de aandachtonzerdichtersop zuiverheid
1) Hi
j zegtergens(1,l8l),van zi
jnejeugd sprekend:

11Toen zong ik slechts uit lust;nu d.wingt my 'tlot daer toe;
W ant noodtis bitter kruit.in noodtyt bulkt de koe.''

Ditgeldtvooralzi
jnen Trouzangen,waarin hi
jjjdepaerendegelieven,zooik
le in hunnf persoon en verdiensten alniet kende, dierwyze beschreven heb,
gelyk ze my door anderen , daer ik metreden geen wantrou van verwachten

kon,beschreven waren.''Aen den Lezer,vöörhettweededeelzi
jnergedichten,
zie de uitg.in 80,I D.,b1.50.

2) Pootwasslechts20 maanden gehuwd.Zi
jne weduwehertrouwde,meer
in den stand harer fttm ilie, metJ.V an H ees, wiens geslachtwelbekend is

onderdeambtenaren van den ouden prinsen de republiek.Zi
jstierf25April
l722. Zie de mededeeling van J.G.Frederiks,Ned.Spectator 1882,bl.428.
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van taal
,

werd gevestigd: weldra zullen wj ontwaren, hoe zj
daarvan het meeste werk maakten.Niets natuurljker dus o0k,
dan dat in dit tjdperk wetenschappeljke taalstudie met grooten
jver werd ter hand genomen. In 1706 had de dichter Arnold
Moonen eene zeer verdiensteljke NederduitsoheSpraakkunstin het
licht gezonden; en tweejaar latergafSewelde zjne uit. David
Van Hoogstraten had debeoefening der taalbjzondergebaatdoor
zjne Geslachtlpt der Zelfstandige zltzczzlznpprAzl,waarvan steeds
verbeterde uitgaven elkander opvolgden 1)5 maar het was vooral
Lambert Ten 'Kate, die in 1723 de wetenschappeljke studie der
taalwetenschap hier plantte door de uitgave van zjne Aenleiding
fpf de F
rdAlzlï,
st
:: ran het rerheven deel de'
r N 6#6r#.yf.
9cA: Sprake

(twee deelen in 40), waarin hj,hoe Bilderdjk ook,puitlouter
taediam vitae,''tegen hem uitvaren moge '), de eerste degeljke
proeve gaf van historische en vergeljkende taylstudie zoowelals
van wetenschappeljke etymologie.
De man, die meer n0g dan Ten Kate den ei
genljken stootaan
de ernstige studie der m oedertaal gegeven heeft, was Huydecoper.

Reeds bj zjn eerste optreden weeshj op den plichtder dichters
om er naar te streven rom de volmaaktheid onzer schoone en

heerlyke moedertaale te bereiken''3). W eldra zou hj eene poging
doen om hun daarin behulpzaam te zjn. Een eerste,maaruitmuntend geslaagd, bewjs van zjn ruim taalonderzoek gafhj in
zjne Proeve'
pcAlTaal- en Diohtkunde,in wr#zzlpd#ïq
g:aanmerkingen
1) B.v.in 1710, 1722, l733, 1759, 1783 m et de m erkwaardige inleiding
van Ad. Kluit. Zie over Van Hoogstraten de bi
jdrage van Th.Nolen in
ft Progratlr;a V0Or 1886 van 't Erasmianum.
2) Brieven,11 D.,b1.166.

3) Aan het slot der voorrede tot zi
jn Achllles(1719)roepthi
j uit:jjDit
moet ik alleen noch zeggen, dat het schande is, dat er, in een tyd als
deezen, in den welken immers alle wegen en toepaden om de volmaaktheid
onzer schoone en heerlyke moedertaale te bereiken,geopend zyn,noch stukken in het licht komen, in eene taal, daar noch schikking,noch spelling,
noch waarneeming van geslachten,jazelfs daardikwilsgeen zin in tevinden
is. A nders oordeelen alle andere volkeren,die zeggen,dat men eerstde taal
kennen moet, eer men aan 't dichten gaat; by ons neemtmen 't zo naauw
niet:m en schryft, en m en kent zelfs de taal niet,in de welke m en schryft;

ja men durft het spreeken en redeneeren overde zelve eeneonnoodigetydkwisting,en lafe hairkloovery noemen.''
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op Fpp& I.
9 vertaalde H erseheppingen ran œ f4ï'
?
x,
s, die in 1730 het
licht zag , en waarvan in 1782 eene veel verbeterde uitgave door
Van Lelyveld en Hinlopen werd bezorgd. Vooral om historische
taalverklaring was het hem daarin te doen. N og grooter invloed

heeft misschien zjn tweede wetenschappeljk werk gehad,waarin
hj vooral de '
aandachtop onze middeleeuwsche schrjversen taalvormen vestigde, nameljk zjne uitgave van de Rnmkronjjk ran
M elis Sfpà:,m et H istorie-oudheid- en Taalkundige A anmerkingen ,
in 1772 in het licht verschenen. Dit was eene eerste Proeve van
critische uitgave van een oud-Nederlandschen schrjver, en had

als zoodanig zjne waarde, die bjzonder verhoogd werd door de
uitnemende taalkundige paanmerkingen ,'' welke nog heden m et
vrucht worden geraadpleegd. Huydecoper heeft zich door die twee

werken eene onvergankeljke gedenkzuil gesticht,meer dan door
zjne poëzie, ofschoon deze hem indertjd misschien grooter verm aardheid heeft verworven.

In 1737 heefthj eeno berjmde vertaling uitgegeven derHekeldichten en Brieven van Horatius, die wj buiten beschouwing
laten,zoowel als de gelegenheidsverzen,welke voornameljk den
inhoud uitmaakten van den in 1788 (na zjn dood) uitgegeven
bundel zjner Gedichten, ofschoon in beide wel stof tot prjzen
voorhanden is. Wj bepalen ons tot zjn tooneelarbeid, omdat
daaraan steedsbjzondere waarde istoegekend. Hj wasdaarmede
als Dichter opgetreden , en had eene vertaling van Corneille's

Ed%àu,
u (1720) benevens drie oorspronkeljke treurspelen vervaardigd:De Trïp-y//leerdzl#: standrastigheid (1717), Anhille8 (1719)
en Arzases PJ hetedelmoedig rerraad (1722).
Men heeft hoog met die stukken geloopen:zj heetten ,zeer
we1bewerkt,en wezenljkesieraden desAmsterdamschentooneels''
metseen echt oorspronkeljk karakter''1).
Het laatste kan Einkweg worden tegengesproken. Zjn eerste
stuk is eerbiedigljk geschoeid op de leestdervoorschriften door
Pels, pin zjn onwaardeerbaar werk van het gebruik en misbruik
des Tooneels,''gegeven,en geheel in pde maniere derFranschen''
geschreven. Hoe bjzonder hj met Pels en zjne bentwasingc1) Witsen Geysbeek, Biogr.anthol.crit. W oordnnboek.III D.,bl.432,3.

Zieook De Fooneedàpker,11D.,bl.91.
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nomen,bljktook uitde voorrede van den Edipus;en zeer zeker
werd hj tot die vertaling geprikkeld door de overweging, dat
Nil Fpl:zlfïlzf.
ser vruchteloos eenebeproefd hadjterwjlmen zei:
rdat dat Konstgenootsehap niet heeft kunnen vertaalen , zal nie-

mand weldoen-''Dathj ook hunne verschavingslessen betrachtte,
bljkt uit zjne verzekering: pik heb zeer dikwjlsstilgestaan,ja
somm ige vaarzen drie of viermaalen m oeten vertaalen , om my
zelven te voldoen-''
le
'tSchjnt, dat m en het oorspronkeljke heeft gezocht l*n d*

Xlierzangerige alleenspraken, die,'' volgens Jer.De Yries1), shet
gebrek van Rejen,welke de zedekundige toepassing aan deTreurspelen bj de Ouden gaven, eenigzins vergoedenl'2); maar men
vergat daarbj, dat Huydecoper voor dien vorm bj Corneille was
ter schoolgegaan,evenals Dr.Mejer,in zjne Verloofdeffppïzlàdbruidt, al vroeger gedaan had.
Ook op de dram atische waarde valt welwat af te dingen. De

Arza8es b.v. waarvan Van Efen in den Spectator (no.200)zei,
dat m en dit sbillyk het pronkstuk noem en mochtder Nederlantsche

treurspelen van eigen vinding,'' zal waarschjnljk in onze dagen
een m inder vleiend oordeel uitlokken. H et stuk heeft wel is waar

in dien bloeitjd der vertalingen de verdienste, dat pzo wel de
stof als de vaerzen''den Dichter peigen''zjn,zooals hj in de
voorrede getuigde; m aar daarmee is dan ook alle verdiende 1of
uitgeput.
De luchtigste om trek van den inhoud kan dit oordeel staven.
Yaranes heeft zich van den troon van den onm ondigen Arzases

meester gemaakt en dien negen jaarlang bezeten,pgevierd door
'tgansche land.'' Eindeljk begint hj te vreezen, dat de jonge
Prins,dien hj aan zjn h0fheeftopgevoed,zjn erfdeelzalterugeischen, en hj besluit hem ter dood te doen brengen. 'sPrinsen
o0m Tiridates, die tot hiertoe den mopgeworpen dwingeland''trouw

heeftterzjde gestaan,biedtzich aan om datvonnistevolvoeren.
1
) Bekroonde Verhandeling,1J D.,b1.129.
:) Die zinledige uitspraak van srden belezenen en smaakvollen'' Jer.De
Vries, vonden de beoordeelaars fraai genoeg om haar de ronde in hunne

boeken telaten doen. Men vindthaar herhaald in den Tooneelknker;t.a.p.
en bi
jW itsen Geysbeek,t.a.p.
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Ditaanbod isevenwelnietsmeerdan eene listom tjdtewinnen.
Hj heeft besloten zjn neef weer op den troon zjner vaderen te
plaatsen ; en daar nu eensklaps diens aanhang overgroot is ge-

worden,slaagt hj erin,dit pedelmoedig verraad''te volbrengen.
In dit alles heerscht niets dan bloote willekeur: geen der voorvallen is Op eenigerlei wjze gemotiveerd. En van karakterskan
geen sprakezjn:alle Egurenzjnhoutenpoppen ,maar geen wezens
van vleesch en been. Ten einde de belangstelling voor Varanes
te winnen , m eende de Dichter hem , volgens den Aristotelischen
regel, te hebben voorgesteld pnoch heel snood noch heel deug-

delyk.'' Maar, de deugdeljkheid van den regel daargelaten,hj
is er toch niet in geslaagd hem anders te schilderen dan a1s een
snoodaard, die een troon vermeestert en zich daarop door moord

wil handhaven. En nu is het meer dan naïef,a1shj onsin de
voorrede toeroept, dat men hem raanzien moet als een m an , die
onder de deugdelyken en vroom en gesteld zou m ogen worden ,

indien zjne staatszucht hem niet misleid had-'' Het klinktdan
ook bjna comisch a1s de geweldenaar op heteind van hetstuk
uitroept:
11ek Ontsluitte laat myn oog,en zie, in deezen schyn,
Dat ik te deugdsaam w as,om een tiran te zyn-''

En zeker stem t men in m et Tiridates' antwoord:
'k Beken,het voegtu wel,op uwe deugd te roemen.
Dat bleek,toen gy m y zelf tot'sPrinssen beul dorstnoem en,
En m y verwyzen,meê te sterven door uw woên,
Indien ik weigrig was uwfwreedheid te voldoen!''

Dit staaltje moge voldoende zjn. Yoeg daarbj de onbehageljke
verzen, zonder eenige poëziet doorspekt met de potsierljkste,
platte uitdrukkingen j zoodat de doorgaande toon van het'stuk

eer in eene parodie van een treurspel dan in eene werkeljke
tragedie past.
Trouwens, uit de voorrede,waarin Huydecoperrekenschap geeft
van handeling en karakters, bljkt ten daideljkste, dat hj het
stuk naar zekere regelsin elkander zette,maar datdaarbj geen

dichterljke aandriftin het spelwas.
Toch zwaaide de Critiek er uitbundigen lof aan toej en nog

HUYDECOPER!S ACHILLES.

eene eeuw later vereenigde W itsen Geysbeek zich m etVan EFen's

Xwelverdiende lofrede van dit treurspel''1).

Nemen wj thansden Aohilles in oogenschouw,die zoo lang op
het tooneel bleef, en in den Tooneelkgker (b1.105)opgehemeld
werd als reen zeer verdiensteljk treurspel, en der vertooning
overwaardig;... . dat den dichter en de natie, welke het m et

wellust aanschouwt, vereert: den dichter om het schoon dathj
wrocht:de natie omdatzj datschoon gevoelt.''
W at is er dan , dat dien A chilles aanspraak geeft op onze

sympathie? Agamemnon heefthem zjne gevangene,Brizeïstmen
weet niet waarom , of onder welke omstandigheden , afgenomen ;

en daarover is de pheld'' zoo vertoornd, dat hj zich in zjne
tent terugtrekt en de Grieken aan hetzwaard der Trojanen prjs
geeft. H uydecoper zelf zegt ons in de voorrede, dat Achilles'

karakter poploopende, onverbiddeljk, wraakgierig, hoogmoedig
is'':hj had er bj kunnen voegen:jdel,laatdunkend,wreed en
bloeddorstig. Zjn leermeester Phenix zelf noemt hem (V , 3)
Ben m an ,

11Die fs lands welvaaren min,als eige glorie,telt.''

En niet slechts het volk moet het slachtoFer van zjne woede
worden, maar aan zjne gekrenkte jdelheid oFert hj zelfs zjn
besten vriend op, van wien hj voorziet,dat hj den dood zal
vinden in den strjd tegen Hector. Toch had Agamemnon zich
in 'talgemeen belang voor hem vernederd: hj had Ulysses en
Ajax tot hem gezonden, met de verklaring,dat hj hem rvoor
1) Biographisch, Antbologisch en Critisch W oordenboek, III D., b1. 432.
A1s curiosum deel ik hier het volgende uittreksel uitde voorrede van het
stuk mede: ,,
D e eenheid der plaatse heb ik hier zo zuiver naar den regel
niet in acht konnen neemen, of daar is eenige gedwongenheid in,di.e wel
door het gebruik gewettigd, maar volgens de natuur der zaake niet onberispelyk is. W ant dat Varanes met Tiridates en Artaban eenen geheimen
raad houdt,op dezelfde plaatse,daar Tiridates naderhand metZynevrienden
overlegt, hoe men den dwingeland aantasten en overvallen zal, strydtroîkomen metd6reden en de voegelnkheid. Ik weetwel,datmy ditniettoteene
fout gerekend za1worden, omdatmen,gewoon zynde zulks te zien,zelfs in
de fraaiste Fransehe stukken, hierin geene aanstootelykheid m eer vindt,

evenwel....
''Evenwelbrengthi
j de foutin practi
jk!
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al het leger'' de m eest sprekende voldoening zou geven. M aar

neen,had Achilles gezegd (1,3):
1,Vlei u niet ... .dat myn harte
D oor hunne klagten,ofdoor de algem eene smarte
V ermurwd za1worden,neen.Ik za1 hen hooren,maar
A lleenig om m y te verheugen in 'tgevaar,
W aar in de Grieken zich gebragtzien.''

Nietsjnietskan hem vermurwen:hi
j eischtvandenKoning(11,3):
11Hy zelve zalmy tot zyn'vriendschap komen nooden,
En vallen m y te voet,en sm eeken om genaê;''

zoo niet,dan mogen zi
jne geliefde,zi
jn halsvriend,alle Grieken,
vergaan :
11W antik kan zonder hun welleeven,
M aar zonder eer leeftH eld Achilles niet!''

Zoo luidt het vjfmaal herhaalde referein van de plierzangerige
alleenspraak,'' waarmee hj het vierde bedrjf opent. Zeer juist
zegtdan ook Agamemnon (Y,3):
1:W at heeft dien wreeden tot bedaaren oit gebrogt?
Dien toomeloozen,die,door ydele gedachten
Vervoerd,waant, dat hem e1k,gelyk een God,moetachten-''

Had hj geen geljk? Men oordeele uit hetgeen Achilles hem
iets later (V)5)toevoegt:
11Gy zythetH oofd van 'their:maar uwe heerschappy
Strekt zich zo ver niet uit,dat die ook over my
Gebieden zou.Neen;'k ben gekomen voor deezfwallen,
Om hen door myne hand ter neder te doen vallen :
Niet,om te luisteren naar A gamemnon;niet,
Om uit te voeren ,'tgeene een ander my gebiedt.
''

Brizeïs had hem goed beoordeeld,toen ze zich beklaagde (V,2):
11Hoe schoon,hoe heerlyk zoude Achilles heldendeugd

Nietblinken door'theelalindien hy van zyn'jeugd
W at minder hadt betrouwd op zyn'gevreesde krachten !

Nu wi1hy,dathem e1k,a1szynen Heer,za1achten,1
Om dat de Godspraak hem voorspeld heeft,datzyn*hand

Hetmoedig Troje za1doen vallen in hetzand.''
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D at was het, wat hem het hoofd op hol gebracht had ; en die

jdelheid doet hem dan ook herhaaldeljk wenschen,datPatroclus
toch niet te veel m ocht overwinnen. N a diens dood noopt de

woedehem naar 'tzwaard te grjpen,en hj verslaatHector. A1s
hj dan triomfeerend terugkeert, vindt hj Agamemnon in zjne
tent, die hem 'Brizeïs terugbrengt en zich voor hem vernedert.

Daarop beduidt Ulysseshem ,datde Goden hem om zjnewraakzucht gestraft hebben door den dood van Patroclus, en dat ziet

de woestaard dan op eens in, en hj verzoent zich met den
Koning.

Daarbj vergete men niet, dat die held tot geheel aan het slot
van het stuk werkeloos in zjne tent zi
tten, metde toesciouwers, mde deftige welsprekendheid , die gedurende de vier eerste
bedrjven gestadig heerscht,en veelligtbj geene meer levendligle
volken gevallen zoude''1),aanhoort.
Is er in dit alles iets dat een schouwburgbezoeker van onze
dagen kan aantrekken? Is hier iets,dat ook maar eenigszins de
stof van een m odern treurspel kan uitm aken? De bewonderaars
van het stuk redden zich met te zeggen : rdat H uydecoper ons
den Achilles van H om erus heeft willen schilderen , en dat dus

de beoordeelaar van het treurspel dien Achilles dientte kennen'':).
Maar de mbeoordeelaar'' is het gem engde schouwburgpubliek , dat
naar eigen indrukken , getoetst aan eigen levensopvatting , oordeelt, en niet vraagt naar de werking , die de stof op Grieken
heeft kunnen m aken.
Hoe heeft dan dat stuk zich zoo lang op het tooneel vermogen
te houden ? Vooreerst wellicht omdat het weinig ontwikkelde

publiek zich bjzondervoelde aangetrokken doordesvertooningen'',
1) De Tooneelknker,11,95,dieden aangehaalden volzin besluitmetdeze
comische woorden:1,m aar van groote uitwerking is op den m eerder koelen en
deftigen N ederlander,voor wien het stuk geschreven Werd.9:

G) Aldaar,bl.92. Dit was toen en alwatvroegereen mode-denkbeeld.
A1s Corver in zi
jne Tooneel-Aantekeningen, b1. 91,Sti
jl uitnoodigt Andro-

mache tot het onderwerp van een treurspel te maken, voegt hi
j er bi
j:
1,
Homerus kan uw leidsman zi
jn, maar zorg, dat gi
jalsRacine,diezi
jne
helden en heldinnen meest alle verfranst heeft, 'er geene Hollanders van
maakt; maar treft de Characters zoo wel, als Huidecoper in zi
jnen A chilles

gedaan heeft,en hetzalgoed zi
jn-''
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die er in voorkwamen,en in geestdriftraaktebj hetschouwspel,
hoe Achilles het ljk van Hector aan zjn strjdwagen door het
stof sleurde1). Maar zeker ook omdatereene krachtige persoonljkheid in voorkomt,die een goed tooneelspeler de gelegenheid
schonk om zjne gaven te toonen en daardoor hetpubliek meete
slepen. En m en weet, dat de beroem de Jan Punt, en later de
niet m inder vermaarde Andries Snoek en W ard Bingley die ro1
ondergroote toejuiching speelden. Maken wj daarom kennis m et
de tooneelspeelkunst en de voornaamste tooneelspelers dier dagen.

1) P.Haverkorn van Ri
jsewi
jk,DeoudeRotterdamscheSchouwburg,bl.122.

TOONEEL EN DECLAMATIE.

Punt heeft een buitengemeen begaafden en in zjn tjd zeer
gevierden levensbeschrjver gevonden in Simon Stjl,die onsmet
enkele merkwaardige bjzonderheden heeft bekend gemaaktaangaande de tooneelspeelkunst omstreeks de helft der achttiende

eeuw.Datboek isgeruimen tjd vooralbeschouwd als een pronkstuk van historischen stijl; maar hetkomtmj voor,dathetin
dit opzicht thans zjn roem overleefd heeft,evenalshetgebleken
is ook om den historischen inhoud geene bjzondere waarde te
hebben.Hetlaatstewordtonsduideljk uitdeTooneel-A antekeningen
van den (toen rustenden) uitstekenden tooneelspeler M. Corver,
welke, a1s antwoord op Stjl's levensbericht, in 1786 hetlicht
zagen, en de rjkste bron werden voor de geschiedenisdertooneels/eelkunstvan 1730 tot1780.Corververwjthem daarin zelfs
(bl.102), dat zjn boek ruitlogenachtigeberichten verzamelt,en
opgesm ukt ter nedergesteld'' was. En wat den vorm aangaat, za1
m en m oeten toegeven , dat die in gem aaktheid en zoogenaamde
hoogdravendheid geheel en al beantwoordt aan den hoog opge-

schroefden toon, aan deze eeuw eigen, en dien wj reedsin de
besproken heldenverzen hebben opgem erkt. Corver, geen zachte,

wellicht geen geheel onpartjdige beoordeelaar van het werkje1),
kenschetst den stjlnu eens a1s rpedante uitdrukkingen,(b1.36),
1) Dat er overal T:wrok'' en i
jverzucht tegen Punt in zou doorstralen,
zooals Joh.Hilman op verschillende plaatsen van zi
jn jongste werk,0ns
Tooneel(b1.14l, 152 enz.), te kennen geeft,isnietjuist.Men kan veeleer
aannemen, dat Sti
jl, gekrenkt doorCorverfsgeringen dunk overdetooneeldichters van zi
jn ti
jd,zich j,trachttete wreken,''doorin'hetLevenrcn.l'
an
PuntCorver te beschimpen,zooals r. Haverkorn van Ri
jsewi
jkzegt* ZiJ*n
Oude Rotterdamsche Schouwburg,b1.97.
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dan a1s pklatergoud'',of rzoogenaamde verheve uitdrukking''(bl.
37), dan a1s spoëtisch pho,pha'' (bl. 174): en haalt voorts de
volgende regelsuitden vertaalden M hantropeaan (bl.36):
11Die schilderende sti
ll,dieelk zoschi
jnttevleijen,
Gaatbuiten rede,en ordre,en buiten waarheid wei
jen.
'tIs zoo wat opgepronkt,doch altem aalgem aakt.
O !de Natuur die spreekt heelanders:klaar,en naakt.
M aar, 'k zie 't,onze eeuw vervaltgeheeltotvalsche smaaken.''

Ik erken,dat die critiek maar al te dikwerfverdiend is 1).
Aan beide geschriften zullenwjenkelebjzonderheden ontleenen,
voor zoover ze in onze ljstpassen ').
Dat sedert V ondel zich zoovele dichters tot de dram atische kunst
voelden aangetrokken , m oet zeer zeker ook daaraan worden toegeschreven , dat, vooral in de achttiende eeuw , hunne stukken op
den Am sterdam schen Schouwburg werden vertoond met eene volm aaktheid , die het publiek in verrukking bracht, en zoodoende

den roem der dichters ook nietweinig luister bjzette :).
W j hebben er vroegerop gewezen 4),dat,ofschoon hetgebouw
1) Is het b-v.geen klinkklank,in nuchter proza een comischen tooneelspeler lreen geestigen kam erling van Thalia'' te noem en? En w atdenktm en
van gezegden als dit:srBi
j den pragtigen bouw van den nieuwen Amsterdamschen Schouwburg,dacht niemand,dat ook hier de bi
jkorfdoorvuige
hommels zoude onteerd worden,veel min datdebuitenspoorigste bastaardi
j
dit grootsch Tooneel, inderdaad de W aereldstad waardig, zo willekeurig

beheerschen zou?'* Ofwe1 dit::,Om te begri
jpen, hoe 't eene vergri
jp uit
het ander geboren werd, m oet men deze H orzelen zelve hunnen roem hooren
uitbromm en?''

2) ZieoverPuntooknogJoh.Hilman,0nsTooneel,passim enVan Vloten's
opstel: Punten Corver, Bndrage tot de Nederlandsche tooneel
geschiedenis der
l8e eeuw.(HetToonee!,I,Utrecht,l872).
3) Sti
jlmeende er op te mogen wi
jzen,s,hoedeHollandscheHelikon in
achting toenam en ri
jk aan gloriebloeide,''en dats,deberoemdeFeitama,''
uitgelokt door den toeloop dien Punt's spelhad, s,eene menigte van de beste
Fransche stukken, te voren reeds door hem vertaald, op nieuw herzien, en
achtereenvolgens ten tooneele gevoerd heeft.Vele anderen volgden datvoorbeeld-'f Leven van .Tan Punt, uitg.van 1851, bl. 102. Zie echter ook de

opmerking van Corver, t.a.pl.,b1.l12- 117, en hetgeen wi
jlaterover de
zaak zelfzullen zegyen.

3 Zie GeschiedenisderNederl.Zelferklfnd:indeX VIIEeuw,ID.,bl.l92193;360- 361.
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van lieverlede beter naar de behoefte werd ingericht, en vooral
ook aan het decoratief meer en meer zorg werd besteed , toch de
classieke treurspelen ,zelfs die van Vondel,het publiek niettrokken ,

dat een tjd lang alleen oog en oor had voor rspektakelstakken
zonder eenige litteraire waarde''. Daarin kwam intusschen vrj
spoadig verandering. H etAm sterdamsche pKonstgenootschap''bracht

weer classieke treurspelen op het tooneel 1), en het gelukte M n
een uitstekenden troep tooneelspelers ook het publiek weer na'
ar
de zaal te lokken.
Reeds in de zeventiende eeuw had men uitmuntende tooneelspelers

gehadt o. a. dien A.0z.Vangermez(Adam Carelszen),door Brandt
a1s peen derwelsprekendstetooneelspeelderen zjnereeuw''geroemd;
voorts A d. Bz. De Leeuw , Jac. Samm ers, Dan. Adm iraal, H .Yan
Akersloot, Jeuriaan Baut, Abr. H z. Blank , Kornelis Lz. Krook ,
H . Van H almale,H . De Boer; en vooral Th.V an M alsem , Th.De

Keyser: of Herm. Koning: van wien Corver (b1.3) rin (zljne
jeugd door oude lieden zeer veel goeds(had)hooren zeggen,en
die voor Punt niet behoefde te wjken. Beide glaatsten) zjn zj
zeer goede Treurspelers geweest.'' Verder Daniël Kroon en Enoch
Krook. Deze laatste, in 1677 aan den Schouwburg gekom en t heeft
zeker grooten invloed op de vorming van de Amsterdam sche tooneelspelers uitgeoefend. Zelf leerling van Prof.Francius,die in de voordracht door A . Cz. Vangerm ez was onderwezen , werd Krook ,

denkeljk in 1708, aangesteld a1s onderwjzer svan Acteurs en
Actrices''(Corver,bl.20).In zjn huis,waarin zjnevrouw peenen
touwwinkeldeedt,''werd Corver geboren (1727).
De Amsterdam sche Schouwburg was de eenigein Nederland,die
door een vastgezelschap bespeeld werd,en daarhad zich langzamerhand eene school van acteurs evormd , wier vertegenwoordigers
tegen het begin van het tweede kwartder achttiende eeuw , volgens
som migen, het hoogste toppunt van kunsthadden bereikt.En toch
washunnestelling in demaatschappj noch eervol,noch voordeelig :

men z0u duszeggen,weinigaanlokkeljk.Immerssedertdetooneelspelershunne kunsta1szelfstandig en bezoldigd bedrjfuitoefenden,
stonden zj bj geene enkele klasse der Nederlandschemaatschappj
hoogaangeschreven.Wj gavenvandeminachtendebehandeling,die
') Aldaar,11D.,b1.415,441vm v mvv v.v m va-,

%TArl rnt4n..B J.aWA4q,..,A lnntoeo >Qa,a,,Av, 'r z4o zl.*441,.
ï
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hun ten deelviel, een
$staaltje,ontleend aan Langendjk's Krelis
Louwen1);en daarvan zjn voorbeelden te over. Toen dejonge
Corver zich aan den .Am sterdam schen Schouwburg a1s acteur
wilde verbinden , ried Jan Puntt de gevierde tooneelspeler, hem
dit sterk af, wom dat het, in ons land : eene laage broodwinning

was''2). Eerst later kwam hj tot de bittere ervaring van de
waarheid dier woorden. ln zjne Toovteel-Aantekeningen gewaagt
hj herhaaldeljk van de geringe waardeering,die de tooneelisten
genoten en de minachting, waaraan zj bloot stonden. Reeds
terstond op b1.1 zegthj,rdatmen in Holland deTooneelspelers,
wanneer zj goed zjn,gemeenljk mishandelt.'' Zj worden,rnaar
de wjze van onsland,betaald en - vergeten.''Op b1.25 erkent
hj nietzonder bitterheid,datmen rvooralhierin Holland,eenen
Tooneelsp'
eler gantsch niet, of zeer weinig acht..... Ja een goed
Acteur is nog nim mer in ons Vaderland , naar waarde beloond ,

maarwelgesmaad,alshj zich aan geen gekken,waarvan wjin
onsland rjkeljk,ja overvloedig voorzien zjn,onderwerpen wil.''
Z0o de in bepaalde steden verbonden tooneelspelers alniet hoog
stonden aangeschreven , met de reizende stond het nog erger

geschapen. Corver (b1. 176) had deze raltjd met verachting zien
beschouwen ,'' ofschoon. ook de besten , als mlufrouw Jordaan ,

Adriana Maas, de Ridder, Brinkman, Spatzier,Puntzjn eerste
VZOQW 11 dit niet beneden zich rekenden. Toch was het W aar ,

Xdat men bj het grootste gedeelte desBurgerstands,ja zelfsbj
Grooten , die niet beter weten, de reizende Tooneelspelers voor

landloopers uitmaaktgel'' (t. a. pl.). Troawens, zelfs onze beste
tooneelisten kwam en doorgaansuitdelaagsteklassen dermaatschapp%
voort, waren zonder beschaving , en onderscheidden zich in het

dageljksch leven door een toon endoormanieren,diehunomgan:
weinig begeerljk- maakten voor de fatsoenljke standen. Hetiste
betreuren, dat daarin zelfs in onzen tjd geene algemeene en
afdoende verandering is gekom en , want daarin ligt een voornaam
beletsel voor de ontwikkeling van ons tooneel.

De geldeljke belooning was ook niet van dien aard,datmen
beter ontwikkelden voor het tooneel kon winnen. De artiste.
**

1) Zie boven,b1.19,noot 3.
2) M .Corver, Tooneel-Aantekeningen,b1.48.
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trokken eerstgeenjaargeld,maarwerden ofbjdeweek,ofvaker
nog per speelavond betaald.Ferd.Von Hel
lwald deeltonsmede1),
datin hetjaar 1664deAmsterdamscheSchouwburg drie-en-twintig
tooneelisten bezat, die elk voor iedere speelbeurt eene bepaalde
som gelds ontvingen, zonder dat de hoeveelheid vermeld wordt. In
1658 waren er acht tooneelspelers, die per speelavond minder dan
1 gulden t 16 stuivers ontvingen 5 zeve: anderen kregen van 2

gulden tot 2 gulden,15 stuivers,terwjlJan Meerhuysen,Heere
Pietersz. en Jilles Noseman drie gulden ontvingen; alleen de be-

roemdeA.Cz.Yangermezkreegvjfgulden.Demeestedamestrokken
2 gulden 10 stuivers, met uitzondering van Adriana Noseman, die
tevens danseres was, en 4 gulden , 10 stuiversontving. Yan Enoch

Krook is het bekend,dat hj in 1677,bj zjn eerste optreden,
e'Jn gulden per speelavond kreeg , in 1680 tot 1 gulden 16 stuivers
verhoogd , in 1690 tot 2 gulden 5 'stuivers, in 1691 tot 2 gulden

10 stuivers,in 1695 tot2 gl.16 st.,en eindeljk in 1703tot3gl.
Zoo was het in de zeventiende eeuw : in de volgende iets beter.

Ptlrver geefthetvolgendeljstje,betrekkeljk Punten zjne eerste
vrouw (bl.57): z1730.A.M.de Bruin w0n per spelJ 4- ;1732
verhoogd tot f 4 : 10; 1733 tot f 4 15. In 1733 getrouwd met
Jan Punt Junior,die 1732 per spel won J4 10; 1733 verhoogd
totJ 5 5. Zjne vrouw ,die van 1730 in dienstisgeweest,w0n
perspelJ4 15;in 1737 verhoogd totJ5;1738totf5 5;1735
een JaarljkscheRecognitie voorhun beideJ50;1742verhoogdtot
J 100.1744 Recognitie voorhem alleen J50.Zj isin 1744 overleden;hj heeftgediend tot1745.In 1753 ishj wederaangenomen
op een vast Tractement van f 1072 :10 'sJaars;zjnde op 90
Spellen gerekend,totJ 5 5iederspel.Ditmaaktduseenesomme
van J 472 :10 in 'tjaar:en J 600 vooreeneRecognitie.In 1755
den 3 October is hj tot Castelein aangesteld,alleen per spel
J 5 5,zonder Recognitie rwegens de voordeelen,die aan deze
betrekking verbonden warenl.''In 1747 trok Spatzier een jaargeld
van f400 (1.1., b1. 47) en wj weten: dat Oorver in 1774 te
Rotterdam voor 18 voorstell
ingen J 1400 bedong:).
1) GeschichtedesHollandischen Theaters,S.48.
2) Zie over traktementen van tooneelspelers vooral P.Haverkorn van
Ri
jsewi
jk,D6Oude RotterdamscheSchouwburg,passim.
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Toen Punt in 1732 zich aan den Am sterdamschen Schouwburg

verbond, vond hj er verscheiden zeer gevierde kunstbroeders1).
Daar was Kornelis Bor, vroeger lid van hetgezelschap van J.Yan

Rhyndorp,en die op zjnereizen rden grooten Baron''dikwerfhad
zien spelen,van wien hj veelhadovergenomen.Punt,diedoorhem
onderwezen was, had veel met hem opqen Corver zegt(bl. 18):
XZoo Bor de rol van Agamemnon in de Iphigenia zoodanig

gespeeld heeft, a1s ik het hem van Punt,op zjne kamer,heb
zien nadoen, moet het zeer schoon werk geweest zjn.'' Voorts
Van der Sluis, volgens S.Stjl pom zjne overheerljke deklamatie
en uitvoerige manier'' verm aard; en om trent wien Puntaan Corver
verzekerde, Xdat hi
j nooit lieFeljker noch schooner uitspraak

gehoord heeft:dan van hem ;dathj zoo lang hj sprak,een uitmuntend Acteur was,maar, als hj zweeg, gedurende de reden
van den geenen, die tegen hem over speelde,altjd metbeide de
handen in de zjden stondtt en dus de gedaantevan eenen pot
mettwee ooren uitmaakte''(Corver,bl.16).Volgenszjne afbeelding waser pveeledelheid''in zjn voorkomen.
qrerdernog Em.Robjn,Van derHoeven,YanHattum ,Krinsje,
Brinkman, volgens Corver (bl. 86) een uitstekend tooneelspeler,
die zin talent voor Duim noch Puntbehoefde te wjken-'' Toen
Punt het tooneel voor de eerste maal verliet,speelde hj diens
rollen rdikwjls met veel toejuiehing''en xmetmeer activiteitals
Punt''(bl. 40). Hj had het gebrek, dat hj zjne r0lnietaltjd
kende:en dathj rsomtjdseen weinig outreerde.''Oorververdedigt
hem met warmte tegen de onverdiende critiek van Simon Stjl.
Eindeljk de pberoemde'' Duim ,weldra Punt's mededinger,die,
zooals Stjl zegt, sgeljk de laatste in hetgrootsche,zelfin het
deftige onnavolgbaar'' werd geacht. Deze bétrad in 1727,op zjn
een-en-dertigste jaar, voor 't eerst het tooneel met de ro1 van
Juba in Cato (Oorver,b1.125)en speelde totzjn tachtigstejaar.
In 1776 vervulde hj ten afscheid de titelrol uithetzelfde stuk:
waarin hj heteerstwasopgetreden.Hjstierfin 1782:).Ofschoon
voorireFeljk in hetTreurspel,speelde hj in den beginne,zoowel
.

IJ Zie over de tooneelspelersvan de zeventiende en achttiendeeeuw vooral
ook Ferd. Vbn Hellwald, GesehichtedesHolldndisehen Theaters,S.31 F;48 fl
.

') Ferd.Von Hellwald,GeschicbtedesHollönd.Theaters,S.59.
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als Punt, ook in het Bljspel, en eerst later werd hj van dit
emplooi ontheven (1.1. bl. 126). In het Bljspel muntten vooral
Fokke, Gerrit De Ridder, Jac. Jordaan , Yerkuil, Spatzier en

Schmit uit.Van Fokke had Corver (bl. 119) pwonderen gehoord,''
Xen hem van kundig en onkundig altjdhooren prjzen-''DeRidder
Xwas een overaartig comiecq Acteur,''getuigtdezelfde (bl.124);
Xzulke susjetten komen 'er nietweer.'' Van Spatzierlegthj hetzelfde vleiende getuigenis af a1s van Brinkman ; en een ander
tjdgenoot verklaarde: pzjn voorkomen alleen is genoeg om de
toeschouwers in te nemen''1).Lekain,diehem in 1760 zag spelen,

prees hem als n'
un fort:pw,ccfdvr''2). Hj had echter hetgebrek,
dathj dikwerfsnakerjen vertoonde,die nietin zjnerolpasten3).
Ondanks zjn talent is hj,volgensCorver,rin Amsterdam nooit
naar zjnemeritesbetaald geweest''(bl.47).Toen de Schouwburg
in 1747 wegens de tjdsomstandigheden bjna twee jaargesloten
werd , zag deze kunstenaar zich dan ook genoodzaakt, om niet

van honger te sterveu. het schoenmaken bj de hand te nemen,
pn men zag hem smet een schootsvelvoor,en een hoosje,voor
't kerven van 't pikdraad, aan de hand , langs de straat sehoenen

t'huis brengen.'' Hj overleed den 9en September 1776 psubit''aan
eene beroerte4).
M aar Punt vooral was de m agneet, die het publiek aantrok.

Zjn stout spel pmoet een betooverend vermogen gehad hebben''
Om ODZB bedaarde natie te kunnen meeslepen, geljk hjjaren
lang deed.

Hj was den 2en April 1711 teAmsterdam uitgeringen stand
geboren:- zjn vaderwasdrager aan de waag5).Hj had slechts
driemaalop een liefhebberj-tooneelgespeeld,toen hj sterstondop
hetgrootTooneelgerraagd wierdt''6).Hj trad voor'teerstin den
Amsterdamschen Schouwburg optegenkermisvanhetjaar1732,dus
op zl-jarigen leeftjd, met derolvan Rhadamistusin Crébillon's
treurspel van dien naam , en gafdaarin szeer veel genoegen''7).
1) Zie P.Haverkorn van Ri
jsewi
jk,De Oude Rotterdamscbe Scbouwburg,
bl.47.

2) Hldaar,bl.48.
3) Aldaar,bl.49.
#) Aldaar:b1.182.
5) Corver,Tooneel-Aantekeningen,bl.:9.
6; T.a.p1.51.
% T.a.p1.,b1.2l.
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Toen hj voor de tweede maaloptrad in de ro1van Agenor in
Quinault's Astrate,slaagde hj maarmatig,evenalsin zjne derde
eol Karel fr//rïp.
gran Spanje; doch bj zjn vierde optredentin
de titelrolvan Huydecoper'sAehilles,muntte hj zo0 uit,rdatde
I'eer Huydecoper directnaar boven bj de Regenten ging,en tot
hun zeide, zpp lang als deze Jftzpî aan het Tooneel ï,
s,geen 1/
/14/60-

Achilles als A#t dit rerzoek ik rriendeljjk tlppr m'
jn dfv/c,dat,
zo lang Punt aan 't Tooneelis geweest,ook geschied is''1).Punt
m untte verder vooral uit in de rollen van Caesar in Corneille's
Pompejus1van Mithridates in hetgeli,jknamige stuk van Racine,
en in die van Don Luis in het naar Calderon vertaalde stuk D on

Zvf.
sde '
rorgt
z,
se),datzeer geliefd was.In deeerstejarenspeelde
hj ook,zooalsreedsgemeld is,in hetBljspel,maarhi
.jverzocht
al spoedig daarvan ontheven te worden om tjd over te houden
voor het teekenen en graveeren3),waarmede hj zich al vroeg
had bezig gehouden. Hj behoefde dan ook maarveertig m aal in
de negentig speelavonden op te treden.

In 1733 huwde hj de schoone en talentvolle tooneelspeelster
A nna Maria De Bruin , die hem den 24en Mei 1744 ontviel. Een

jaar later verliet hj, waarschjnljk om datverlies,hettooneel,
spelende tot afscheid rm et veel luister'' de rol van Herodes in

K. Lescail
je's treurspel van dien naam 4). Zjne rollen werden
aanvankeljk door Brinkman zeer goed gespeeld5), en watlater
door Bor. Toen deze aan het tooneel ontviel, werd Punt, dien
m en noode ontbeerd had, m et buitengemeenen aandrang : door

aanzienljke aanbiedingen aangezochtzich opnieuw aanhettooneel
te wjden. Ofschoon;zjne tweede vrouw Anna Maria Chicot er
veel tegen had, meende Punt evenwel geen weerstand aan de
herhaalde aanzoeken te moeten bieden:daarhj metzjn schilderwerk slechte zaken deed,en men hem ,naarzjne eigen uitdrukking peen schoon Tractement'' toelegde, hetgeen intusschen niet
m eer dan 1072 gulden en 10 stuivers in het jaar beliep. Den

22en September 1753,des zaterdags vlôr kermis,trad hj weder
1) T.1.a.p1.
2) Verg.Gescbied.derNed.Letterk.ïndeA-r.
/.
/eE.,11D.,b1.39l.
3) Verg..M.Corver,Tooneel-Aantekeningen,bl.126.
#) T.a.pl.,bl.34.
5) Aldaar,b1.39.
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op in den Aehilles, voor eene zaal popgepropt van aenschouweren.''

Die toeloop hield echter slechtskorten tjd,totden 18en October,
stand. Toen hj op dien avond de ro1van Orestesin de Eleetra
speeldetdie mede een zjnerbeste genoemd wordt,pwashethek
alverdraaid''1):hj vond peen bjnaarledige zaal.'' Zoo bleefhet
ook de volgende avonden, en Corver beweert(b1.63)jsdathet
naderhand evenveelwas,ofhj speelde ofniet.''
In October 1755 washj daarenboven Kastelein van den Schouwburg geworden : hetgeen hem t behalve de daaraan verbonden

voordeelen, ook vrje woning gaf. Toen zjne tweede vrouw in
1771 gestorven was,huwde hj nietlang daarna de verdiensteljke
tooneelkunstenares Cath. Elisab.Fokke. En in die laatste jaren
verdiende hj metzjne betrekkingen aan den Schouwburg en met
zjn schilderwerk geld genoeg - Oorverzegt(bl.79) peen 7 à 8
duizend guldens,'' wathem in staatstelde paard en rjtuig te
houden , tot groote ergernis van de patriciërs, die het ongepast

vonden,dathj pzoo een frontsloeg-''
M aar weldra zoa die welstand te gronde worden gericht. Den
llen Mei 1772 brandde de Schouwbarg af,en Pantverloordaarbj

alwathj bezat:zjn inboedel,zjne ieekeningen,gravures en de
schilderjen,die hj verzameld had.Simon Stjlheeftin zjn Leven
wcs Punt die verwoesting meesterljk geschilderd, maar terecht
heeft Corver hem verweten (bl. 128)tdat hj daarbj vergat te
vermelden, hoe manm oedig Pant dien ramp verdroegt daar hj
wanneer hj zjn Vroaw weder vond,tothaarzeide: Kiltd,wj
hebbettzo#ïà'
?
gJdr/diegrppfezielen,die#ppr It'
ttnnercvl
yezlgedrukt,
eehter Ipz
pdzl het geval '
p:0'/l:?
J:#l bleven , op het Tppzl86l rerbeeld:

laat tlzl,
s n'
u,ftlp-pz,dat ?
'#Jz
# het'
?w6zdn#lfj/cz'
jn,en '8r ïdetmeer
f
gtzzlspreeken. W aarop hj overietsanders begon teredeneeren-''
Had de verhaler geen geljk,toen hj erbjvoegde: zlk vind dit
groots in zulk een om standigheid.''?
Thans rees de vraag , of de Schouwburg weer zou worden opge-

bouwd.Terwjldie vraag nog hangende was,legden de Regenten
aan de tooneelspelers, welke reeds voor het volgende speelsaizoen
waren aangenomen,een wachtgeld toe t0t Mei1773tronder voor-

1) M.Corver,t.a.p1.,b1.6l.
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waarde, dat zj zich allen, wanneer 'er een nieuwe Schouwburg
kwam , weder zouden engageren'' (Corver,bl.133). Aan Punten

zjne vrouw bood men J 1000 benevens vrje woning, vuur en
licht. Hj bedankte voor het geld, maar nam de woning aan.
Intusschen had hj reeds in Augustushetplan gevormd pom een
soort van een Societeit-Theater in Am sterdam OP te richten''
(Corver,bl.130),waardoor hj,toen de Regenten er achter kwa-

men,rin groote disgratie''bj hen geraakte,daarzj hem nog als
hun ambtenaar (kastelein) beschouwden. Men noemde dit een
Xonderkruipen''van den Schouwburg , een pverraad'';en hem werd

aangezegd,dathj tegen Meizjne vrje woning ruimen moest.
Puntmaakte ernu werk van om verlofte krjgen in Rotterdam
te spelen,hetgeen hem in Mei 1773 gelukte. Hj had inmiddels
zjne oude makkers overgehaald zich bj hem aan te sluiten,en
trachtte hen te overreden,zich te verbinden om nietweer bj het
Amsterdamsche Tooneel in dienst te treden,tenzj men ook hem
en zjne vrouw weeraannam.Den 26en Mei1773 werd deRotterdamsche Schouwburg geopend in een lokaal, dat door den stalhouder Erkelens in 1766 gebouwd was, en hetwelk Punt voor

acht dukaten per speelavond huurdetofschoon hj er nog veel
geld aan m oest ten koste leggen om het tot peen zeer m ooi en

proper Schouwburgje''in te richten (Corver,b1.137).
Maar Punt was de man niet om een Schouwburg te besturen.

Al spoedig lieten zes zjner acteurs,onder wie de treFeljkeJuffrouw Bouhon , hem in den sieek en gingen te Utrecht voor eigen

rekening spelen.Hj vulde zjn gezelschap zoo goed mogeljk aan,
m aar weldra verminderde de toeloop van het publiek en de zaken
gingen achteruit. De Rotterdam mers, die toen reeds veel voor
het Tooneel over hadden , vormden eene vereeniging : er traden
Commissarissen van de deelhebbers a1s bestuurders OP, en Punt
legde zi
jne directie neder. Hi
j werd nu metzi
jne VrOuW OP een

traktement van f 3200 geëngageerd en tot kastelein benoemd,
met vrje woning in een huis,datJ 700 huur deed. Devereeniging nam kleederen en tooneelscherm en voor zeven of acht duizend gulden van hem over, en liet nog eenige verbeteringen in

het lokaal aanbrengen. Men speelde daar toen met vrj goeden
uitslag tot kermis 1774.
Ten gevolge van oneenigheid met den eigenaar over den huur-
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prjs,beslootmen een eigen gebouw te stichten 1),hetwelk in 32
weken voltooid werd , zoodat de vertooningen daarin reeds den
27en December konden aanvangen , wanneer Yan M erken's M aria
ran WpsfrgpAldïl'werd ten tooneele gebracht.
M aar weldra ontstond er twisi tussehen Punt en de Oommissarissen. Punt was onder anderen erg ontstemd , dat m en Corver

(over wien later) had aangenomen om tweemaal 's maands te
spelen,en dat deze daarbj veelvolk naardenSchouwburgtrok 2).
Reeds bj den bouw van den nieuwen schouwburg hadden er
onaangenaamheden plaats gehad , en bovendien viel Punt als

acteur niet mee,terwjl hethem vooralscheen teontbreken aan
jverom nieuwe stukken in te studeeren.
De breuk bleek onheelbaar, toen Jufrouw Punt in de onaange-

naamheden betrokken werd. Zj schjnthooghartig en jdelte zjn
geweest.A1s zj niet speelde,ging zj in de logeszitten,palsof
zj de geljke was van de dames deraandeelhouders en Commissarissen.''M en w as daarover zoo verstoord, dat men haar daarvoor

op kleingeestige wjze strafte. In den G'
jsbreghtspeelde zj voor
Badeloclt, volgens haar em plooi, en nu wilde m en haar dwingen

bi
j hei tableau in het klooster ook als Egurante op te treden. Zj
weigerde, en w erd toen m aar ontslagen.
Daar wegens de slechte zaken , die de Yereeniging deed , de
bezoldiging der acteurs moestworden verminderd,ook die van Punt,

wilde zjne vrouw het hoofd in den schoot leggen5 maar bj
Commissarissen werd de zaak als afgedaan beschouwd:zj bleef
Xgedemitteerd.'' Daar Punt zelf o0k bezwaar gem aakt had om tot

het nieuwe engagement toe te treden,werd hj mede pgehouden
bedankt te hebben.''
Nu begon men m et Corver te onderhandelen over de directie,

en toen datongeveerzjn beslag had gekregen,kwam men terug
op het besluit aangaande Punt, daar men aarzelde hem aan den

djk te zetten. Hj bleef kastelein en werd voor achttien voort) Zie daarover vooral P. Haverkorn van Ri
jsewi
jk, De Oude Aofferdamsche Schouwburg,bl.80 vlgg.

Q) :,De ontvangsten aan het bureau en bi
jden kastelein op den dag,dat
hi
j optrad, bewi
jzen dat er dan tweemaal zooveel menschen kwamen als
anders.''P.Haverkorn van Ei
jsewi
jk,D eOudeRott.Schouwburg,b1.157.
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stellingen 's jaars aangenom en , op een traktement van f 600.
Zjne vrouw verliet met October t776 het tooneel, en ook zjn
zoon werd:hoofdzakeljk om wangedrag,ontslagen.
De voorstellingen brachten echter al minder en minder OP : men
m oesi op nieuwe bezuinigingen denken , en daar er kans was OP

het verpachten der kasteleinj, besloten Commissarissen, pdatin
aanmerking genomen de zware Lasten van den Schouwburg en

de weinig of geen dienst die hettooneelgheeft)van den Acteur
Jan Punt, wiens gemis in het minst geen schade teweeg brengt

niet alleen,maardaarenboven zjn tractementword uitgehaald en
de Casteleinj alsdan den Schouwburg ten bate komen zal,den
genoem den J. Punt niet weder zal worden geëngageerd.''
De eenm aal zoo gevierde kunstenaar was door dit besluit zeer

verbitterd. Hi
j protesteerde; maar het hielp niet: in de maand
September 1777 trad hj voor 'tlaatstop als N inus in hettreurspel
Semiramis van Nomsz1).In October verliethj Rotterdam 2).
Punt keerde nu naar Am sterdam terug ; m aar de zeven-en-

zestigjarige kunstenaar trad niet meer op in den nieuwen StadsSchouwburg,die op het Leidsche Plein gesticht was. Hj stierf
reeds den 18en December van het jaar 1779. Zjne vrouw overleefdehem verscheidenejaren.In 1781werdzj Kasteleinesvanden
Rotterdam sehen Schouwburg. In 1788 werd haar, wegens noodige
bezuiniging , die betrekking ontnom en ; maar om haar behoeftigen

staat werd haar een jaargeld van ('250 toegelegd ralsdatvan
'tbatig slot af kon.'' Den laatsten April 1789 kreeg zj voor't
laatst haar geld. Zj verhuisde toen naar Amsterdam ,waar zj in
1791 in het Oude Mannen- en Vrouwenhuis stierf3). Sic transit
gloria mundi!

Vooralin dejaren 1732tot1745 oogsttePuntdemeestelauwers
in. En terecht, wanthj waswaarljk een grootacteur,ofschoon
1) Haverkorn van Ri
jsewi
jk zegt(t.a.p1.,b1.18% ,ssden l4en Aprili
''
maar dien avond werd niet Ninus,maar lphigenia in Aulis gespeeld,zooals

bli
jkt uit den brief,dien hi
j,bl.l79,zelfaanhaalt.Joh.Hilman zegtLons
Tooneel,bl.156),dathetin Septemberwas.
Q) Uitvoerig wordt de geschiedenis van het ontslag der familie Puntmee.

gedeeld in P. Haverkorn van Ri
jsewi
jk,De oudeRotterdamscheSchouwburg,
b1.l53, 155, 177.V erg.ook Corver, Tooneel-Aantekeningen,bl.l70.
3) Aldaar,b1.250, 285.
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m eer door de natuur dan door diepe studie tot kunstenaar ge-

vormd. Hj had niet veel tjd aan zjne algemeene ontwikkeling
kunnen geven: wat de Oudheid betreft, zei hj zelf, pdat hj
Plutarohu8 doorlezen, maar anders niet veel tjds aan hetlezen
besteed hadt''(Corver,bl.63).Hj had zich vooralophetteekenen
en etsen toegelegd,hetgeen hem natuurljk alstooneelspelervoor
zjne standen en drapeeringen te stadekwam.Eerstlater,na1742,
liet hj zich onder het etsen door zjne leerlingen eenige malen
in de week voorlezen; maar dit was hoofdzakeljk uitspannings
lectuur1). Hj muntte vooral door natuurljke gaven uit: zjne
houding was rdeftig'' en edel, phet scheen dat hem ongevoelig

iets heldhaftigs aankleefde'' (Stjl). Daarbj was hj volvuur,en
speelde ppathetiek''(Corver,b1.194).Hj had beweegljke gelaatstrekken , en was meester in de mim iek. Ziehier,hoe Corger, in
vele opzichten zi
.j
n tegenstander, en eene geheel andere kunstH chting toegedaan , hem beoordeelt; en ik haal die plaats te eer

watuitvoeriger aan (bl.7- 9),omdateruitbljkt,hoe uitnemend
Punt ondersteund werd.
Van Anna M aria De Bruin gewagend,herinnertCorveraan peene

van die rollen in welke zj het meest uitmuntte.. en die ik
altjd onder de schoonste zaken,die ik op verscheidene Tooneelen
gezien en bjgewoond heb,telle,de rolnameljk van (Nrnelia in
Pompejus. Dit was inderdaad iets heerljks;en ik kan mj nog
verbeelden haar in die rol te zien , en de volgende regels te hooren
uitspreken :

Zie,Caesar!mi
j geboeid,u en mi
jn'ramp trotseren.
Gi
jkuntmi
jkluistfren,maar niettotSlavin verneêren,
Vertrouw nietdatmi
j 't1otzoo felkan nederslaan,
Dat ik u hulde doe,of eerbied toe zal staan.

Hoezwaarten doelgesteld van doodeli
jkerouwe,
'k Bli
jveechterCrassusen PompejusW eduwvrouwe,
Een telg van Scipio,een Romeinin,w iens m oed
Dit alles overtreft,dit all'te niete doet.''

En verder:

lvaak,Caesar!waak;'tis ti
jd:

M en stemt,m en zweert uw'val:'tverraad doem t u te sneven.'*

1) Ziedewerken opgenoemd bi
j Corver,Teoneel-Aantekeningen,b1.65.
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Nog:
Ik wi1 rechtvaardig u naar 't helden leven staan.

Pompejusheeftnog zoons:die moeten u verslaan;
Die moeten aan hethoofd van hunnekri
jgsslagsörden,
In 't aanzien van uî
v heir, door mi
j gemoedigd worden-*f

Geli
jk ook:
!,N een;nog nietnaar Rom e,ô Caesar!neen-''
Z

En in ditlaatstetwaar zj metde Ljkbusch van Pompejusverschjnt,waszj uitmuntend.. .
(En niemand zou) Punt, in dat zelfde stuk spelende) zjnen
welverdienden 1ofhebben kunnen onthouden.Zjne opkomstin het
charakter van Caesar was groots, recht groots. A1s Brinkman,
die de ro1 van Ptolem eus speelde, t0t hem zeide:

11Mi
jn Heer,beklim den throon;aanvaard mi
jn zi
jksgebied!''

washetspelen oogenblikkeljk veranderen der wezenstrekken,en
het gantsche gelaat van Punt,eer hj hem antwoordde,en op
zjn zeggen dadeljk dustoesprak:
11
W atsnoodevlei
jeri
j!hoe!kentgi
jCaesarniet.
?f'
verwonderli
jk; wanneer verder Septimius,hem Cornelia kom ende
aanbieden , tot hem zeide:
,,'MiJ-n T'Teer,....''

en hi
j antwoordde:
11Ontrouwelwi1uw'Meester gaan berichten

Datjnooitverradermi
j kon metzi
jn dienstverplichten.
Vertrek,ontiartRomein! keel'totuw slaverni
j;
Ga dien eenfVorst,daarge eerstPompejusdiende,en mi
j,''

sprak hj ditmetzulk eene ferheid en op zulk eenen heldhaftigen
toon uit,datik hetnimmer schoonergezien heb,enhetnazjnen
tjd,ook nimmer wederom zoo gespeeld is.De verachting dien hj
op de woorden : Ga? dien een '
Kprdf, liet vallen ) en daarop zich
verheFende, daar ge eerst ppzzlw6qj'
lf.
sdiende,en op eenlaager toon
m et een oogenblik tusschenpoozing en z
?z# , uitsprakt was onna-

volgbaar. De wjze, op welke hj deze regelen uitsprak,maakte
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den Speler, die Septimius vertoonde,zoo van zjn stuk,dathj
bedremm eld van het Toneel ging.''

En elders (bl.26): sHier valtmjjwj1wj op hetarticulvan
schieljke gelaatsverandering zjn, een geval in 'tgeheugen,dat
ik,in den jaare 1742.of1743.,heb bjgewoond. Men vertoonde
M ithridates;Punt vervulde deeze rol,Duim die van X iphares,en
Brinkman die van Pharnace8, welke laatstgenoem de ro1ik nim mer
door iem and ter waereld zoo goed, a1s door laatstgemelden Acteur

heb zien uitvoeren;Anna Maria de Bruin speelde Monima bj uitstek ; Appel..... vervulde de rol van Arbates, en speelde dien

avond meesterljk. Als men nu in het stuk zoo verre gevorderd
was, dat M onima tot M ithridates zegt rseigneur, vous changez
de visage'', door Arends in onze Nederduitsehe Moederspraake

onvergeeijk aldusovergezet:
11Mi
jn Heer,gi
jschi
jntontsteld;watdoetu dusverandfren?''
veranderde het gelaat van Punt zo snel, even a1s van iem and ,

die,in weerwil van zich zelven door zjn gelaatverraden wordt;
en op het zelfde oogenblik herstelde hj zich zoo spoedig,dathj
een bedaard gelaat vertoonde, toen hj antwoordde: rGeenzins
Mevrouw : 't is wel enz.b', dat het te verwonderen w as. Men was

ter dier tjd zo gereed nietalstegenwoordig,om een Acteur met
handgeklap te vereeren, maar ik hoorde rondsom mj zeggen:
XKjk Punt!kjk Punt!dat's wonderbaarljk!ziehem zjn gezigt
veranderen!'' Hj deedt dit, zonder met het ljf of de handen
eenige beweeging te maaken ,ofeenigzins van stand te veranderen ,

enkelmetzjn aangezigi.Ik heb hetnooitweêr zien doen.''
En eindeljk (bl. 157,noot): rzie hier noch iets....'t welk
ik van hem gezien heb in Sesostriu,daarhj in heteersteBedrjf,
van het tweede Tooneel,beschouwende de plaatsdaar zjn Vader
en gantsch Geslagt verm oord is, zegt:

En gi
j,helaas!wsensrookend bloed
Zich aan mi
jn'oogen hiervertoontaan allekanten,
O waardeSchimmen van mi
jn'ed'leBloedverwanten!
Gi
j spookt,en schreeuwtnoch uithetnaarstevan uw graf,
En eischtdewraak van mi
jn'getergdehanden af.''

Dit sprak hj op zulk een toon, dien hj mei een gezieht en
houding paarde, a1s of de schimm en voor hem alleen zichtbaar,
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en voor de Aanschouwers onzichtbaar rondsom hem stonden, hem

aanhitsten en hj tegen hen sprak: dit is, mjns oordeels,het
W are spelen-''

DZjne uitvoering was zoo doordringende,''zegt Stjlmetnadruk
(b1. 26), rdat zj dikwjls op de aanschouwers een alte diepen
indruk maakte.'' M en za1 dan ook wel willen gelooven , dat als
er som s een stuk was, zooals b-v. Don Zzfï.
s de F'
crgc,
g, waartegen de spelers waren ingenomen , en dat som mige dichters wel
gaarne van het tooneel wilden gebannen hebben , mpunt het zelve

door zjn talent: in hunnen wederwil deedt uitmunten, en voor
de aanschouweren behaagljk maakte''(Corver,bl.15). Zoo zegt
ook Le Francq van Berkhey in zjn Hekeldichttegen Nomsz1):
Uw e onvolm aaktheid zelfs volmaakt de kunst van Punt.'f

Yooral in de ro1 van A chilles, in Huydecoper's treurspel,

muntte hj uit. Hj speelde die zoo,dathj,naar de uitdrukking
van Stjl, in het oog van kenners, pniet meer Punt, maar de
goddeljke Achilles zelf''was. Bj de treFendste plaatsen voelde
ieder toeschouwer geheel m et den held mee, en Punt oogstte
Xalgemeen handgeklap'' in , en het algemeen geroep: pde donder!
dat is speelen ! dat is schoon ! dat is fraai! dat is het regte''

(Corver,b1.59).
Ofschoon wj gaarne i
zan het onbetwistbare talent van Punt
1
1

rechtmatige hulde brenjen, bljft er toch we1 reden tot verwondering over den ovj
lrweldigenden indruk, dien hj teweeg
I
bracht. Niet zoozeer orj
zdat hj de mcaprice,, had om b.
v. de
Rom einen m et handschoehen en linnen aan te spelen') (Corver,
bl. 115), of in de ro1 van den Leidschen Burgemeester Van der
W erf met rmantel, carrépruik en bef'' op te treden (aldaar,bl.
60); maar vooral moet de gemaakte indruk hem vreemd voorkomen, die zich herinnert,op hoe overdreven wjzetoen gedeclameerd werd,geheelin strjd metde meernataurljke voordrachtt
die thans geëischt wordt op straFe van smakeloos ofbelacheljk
1) Gedichten(1776),b1.120.
S) Tot het kostuum van Achilles behoorde o.a.jqeen staartpruik,lobben
en wittezi
jden kousen-''P.Haverkorn van Ri
jsewi
jk,DeOudeRotterdamsche
K houwburq,b1.66.
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te schjnen. De toon wasmiet in overeenstemming metden toestand of het karakter der personen, m en scheen er alleen op uit

om verzen te declameeren '). Vooreerst moest men,zooals Porver
getuigt (b1. 76), rten dien tjde altjd ietsgemaaktsbezitten,en
dat noemde men Rom einsch.'' De declam atie was dan ook t naar

Stjl's verzekering (bl.76), slepend a1s peene soortvan muzjk;''
en Punt droeg de verzen voor op reen vierde van den zang, nu

eensmeer dan minder.''Voorts eischte men daarbj reen verheven
trant,die,geljk Antonideszich uitdrukt,lang daarnanog davert
in onze ooren , en die niets gemeen heeft m et dat ongelukkige
gerabbel, hetwelk somm igen tegenwoordig den nieuwen smaak

noemen.''Hj bedoeltdaarmee de meer natuurljke voordrachttdie
Corver weer in zwang wist te brengen.Stjl verdedigt den trant,
dien hj in bescherming neemt,aldus(bl.64):pRemeenljk verheft
de dichter zich wat boven den natuurljken spreektrant,somtjds
vrj verre;zoo doetook de tooneelspeler .. Zulk eene afwijking
is noodzakeljk om aan den toestel der diehtsieraden en aan de
prachtVan een aanzienljk tooneelte voldoen. Men verbeelde zich
den Atlas van het Stadhuis: moeten zjne spi
eren nietmetsterker
aanwjzingen uitgedrukt worden , dan die van een tuinbeeld in
eene sm alle laan ? En zoa hj daarom onnatuurljk sehjnen? Dat
zi
J- verre!''
Die stelling is in het algemeen waar; doch dat wettigt de over-

dri
jving niet, die regel werd, en evenwel ieders bewondering
opwekte.Men galmde bovendien zoo,datde zaalerletterljk van
daverde.rW jlde Schouwburgzeernadeelig voordestem gebouwd
was''(Oorver,bl.45),moest men, om verstaan te worden, psterk
articuleeren ,'' of liever schreeuwen. En dat werd dan ook meer
en m eer gedaan. Yan EFen beklaagt zich in het 28e vertoog van
den Spectator al over dat 5onmanierl
jk geschreeuw deracteurs;''

en Corver vermeldt (bl. 68) het pbulken en verzen brommeny
19 Haverkorn van Ri
jsewi
jk haalt in zi
jn Oude Rott.dcAouzpùurp,bl.40,
de volgende plaats aan uit R. Prölls' Geschichte des neueren Drama'
s, waar

hi
j zegt,dat in Frankri
jk in detragedie T,
man tkstalleaufmerksamkeitauf
die stilisirte Declamation legte, die nicht aus der Natur des Gegenstandes
und der Charactere, sondern aus einem falschen Begrife der W ohlsthndigkeit
und Klapgschönheit entwickelt war und sich a1s een Mittelding von Gesang
und Rede darstellte-ff
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dat thans voor reciteeren doorgaat''l). Dat noemde men sden
Hollandschen Heldentoon''(Corver,b1.159)!
Ook Punt liet zich daartoe verleiden,misschien we1omdatzjn
orgaan van nature zwak was, en , zooals Duim zei, siets vrouw-

aehtigshad'' (Corver,b1.45). Reedsop heteind van zjne eerste
periode geschiedde dat.In een vlugschriftvan 1745 heetheto.a.'):
1,WantzietTimantesgd.i.Puntjschreeuwtzoo luid,
Datm en ZO Waar gevaar ZOu loopen,
Om ftm eteen doofheid te bekoopen,

W anneer dathi
jzi
jn liefde uit-''

Dat schreeuwen schjnt een inkruipselvan later tjd geweestte
zjn: zoo althans beweert Corver (bl. 157). En hj vertelt,ten
bewjze daarvan (bl. 68), hoe eenevrouw,omstreeks 1660 geboren , en di
e raltjd veel den Schouwburg bezogt''had, op haar
ouden dag som mige treurrollen declam eerde, zooals dat in hare

jeugd placht te geschieden:ren dan reciteerdezemaarvrj goed
ook : 't was geen bulken noch verzen brommen, dat thans voor

reciteeren doorgaat, neen hetwas spreeken op maaten rjmirant;
en wanneer ze uit Joseph, of eenig ander stuk van Vondel, of

uit Genoveva reciteerde, wisi zj we1 natuurljk te beduiden,op
welke wjze Hermanus Koning en Van Malsem datuitgesprooken
hadden, met gebaarden en al, en,naar mj haarbeduidenisen
geluid nog voorstaat, zjn die voornoemde Lieden zeer goede
Acteursgeweest-''En evenzoo had hj rdeoudeJuFrouw Niewellon
te Leiden,'' reen Actrice van den ouden tjd,''de rolvan Kasstzst
src in Agamemnon hooren opzeggen in de manier, die m en

.

Xnieuw gelieft te noemen,'' en rzoo goed''had hj het rin lange
jaren op ons Tooneel niet gehoort'' (b1. 158). Het declameeren
was dus eenmaal niets anders dan rspreeken op maat en rjmtranty'' en Punt zou rin zi
jn eersten ti
jd (d.i.vpör 1755)in die
1) Spotvogels drukten zich aldusuit(Corver,bl.ll8):ryMen vertoond....
Treurspelen, daar men het verhevene in brengen w il,m etzo almachtig te
schreeuwen,datmen de Regenten bewegen moet,hunneTooneellisten meerendeels van Breukbanden te voorzien, wi1 men zorg voor hunne behoudenis

dragen, en dat ons a1s het vi
jlen van een zaag in deooren klinkt.''Verg.
ook P.Haverkorn van Ri
jsewi
jk,De 0ud6Rott.Scbouwburg,bl.39.

Q) Ziet.1.a.pl.,b1.40.
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maniergespeeld''hebben (verg.b1.203):eerstlater skon men zjn
spelen eer zingen alsspreken noemen.''Hetisnietwaarschjnljk,
dat Corver's geheugen hem hier geheel bedroog ; daartegen pleit

de volgende anecdote. Toen hj op zjn achttiende jaar,dus in
1745, dat is lang voor Punt's tweede tooneelperiode, den JJ'lz
uit Yondel's Palamedes voor hem declameerde, had Punt ziJ'ne
voordracht zoo gebrekkig gevonden, dat hj hem toeriep:XSchei

er maar uit,wanthetdeugd nietmetal'' (b1.50). pEenigen tjd
daarna,'' zoo verhaalthj verder (b1.202), rvond ik op een van
onze werktafels (in Punt's teekenatelierj, onder eenige boeken,
die daargemeenljk lagen,een J.'
p.Vondel's Palamedes;ik naP
hem zonder erg in de hand, en de ro1van Ajaz,in hetvierde
bedrjf, opslaande, zag ik, met verwondering,,de gantsche ro1
m et inkt aangehaald ; en het wit papier, buiten den druk , hier
en daar: m et zeer kleine letters beschreven : ik las dezelve met
veel nieuwsgierigheid , en bevond , dat het eene volm aakte 1es was,

van de wjze op welke men deze schoone verzen declameren
moest.... Deze 1es was van geen onkundige hand : en zeer dui-

deljk en klaar,doch echterzeer eenvoudig opgesteld.lk nam dit
boekje des avonds mede na mjn huis,en begon erzoo vljtig in
te studerenx dat ik het binnen weinige dagen volkom en meester
wasqen het is nog zoo vastin mjn harsenen geprent,datik het

nooitvergeten zal.Eenigen tjd hierna,een zeker Joodsch Heer,
die bj onshetTeekenenleerde,mjopeenmiddagverzoekende
dat ik iets voor hem reciteren zoude, en Punt dit toestaande,
begon ik dezen Aiaz op te zeggen. Punt luisterde scherp , en

toen ik voleind hadtzeide hj:datiszoo goed alshetgedaankan
worden;maarwaar hebtgj datvan daan gehaald? lk antwoorde
datik 'erop gestudeerten het dus gevonden V d;maar verzweeg

hem dat ik met zjn kalf geploegd had; doch in 'tvervolg van
tjd heb ik hethem ontdekt. Deze 1esheeftmj een groote handleiding gegeven. Hieruitkuntgj duideljk zien,datPuntin dien
tjd, even in dezelfde manier waargin) ik spelet gespeeld heeft.
De gantsche m uziek van het vers, die ik vast vertrouw van den

Heer de Roode's werk geweest te zjn,was als proza,en zo na
aan de natuur, en de denkenswjze van Yondelin deze r01verknochttdat het niet anders wezen kan,ofYondel zou,zoo hj in
wezen was geweest, gezegd hebben : shet m oet niet anders uitgeJoxclkBLox'r,Ned.Letterk.k'nd6tweelaatsteEeuwen,1,4edruk.
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drukt worden : zoo begeer ik het, en zoo heb ik het gemeend.''
Ik heb mj verder op dat voetspoor geoeFend , en ben daarin
onderwezen.''
Daar staat nu wel tegenover, dat een m edewerker van Y an

EFen,die in het 14e nufnmer van zjn Spectator,den 3en Maart
1733 in het licht verschenen , verslag gaf van eene tooneelvoorstelling , onlangs te Amsterdam gegeven, aan Puntreeds sgemaaktheid''verwjt en pdat hy op het tooneel niet scheen te kunnen

8preeken,''maarvan 'tbegin afaan nietdeed dan oonophoudeljk
zingen ofschreeuwen.''Daarbj zou hj szookwistig inzyn'gesten''
geweest zjn, pdat zyne armen en handen a1s door yzerdraden
getrokken werden , zo nochtans, dat de linker den regter by
beurten aQoste , tot datze eindelyk beide in beweging geraakt,
elkander hulp boden, om de natuur kragt en geweld aan te doeu
en d'eene souEet op de ander te geven.'' Daaronder speelt stellig-

veel overdrjving. Puntmoge toen op hettooneelharder en meer
gemaniëreerd gesproken hebben dan hj ditin de beperkte ruimte
van zjn atelier zou hebben goedgekeurdt dat is waarschjnljk.
Maar eerst later schjnt hj zich het sschreeuwen''meer en meer
te hebben aangewend. Imm ers de zeer gunstig voor hem gestemde

schrjver van hetLeydsclte x
s'
c/lp'
lfvgù?
z
frp-lrï6v-: over 1765 kan niet
ontkennen, dat hj phier en daarzjne stem watoverschreeuwd''
had,of dathj pbj zjn afgaan van hettooneelsomwjlen te veel
schreeuwde''1). Dat hj evenwel toen reeds onophoudel'
jk zou
geschreeuwd hebben, is daarom te m inder aan te nem en , om dat.

hetgeen van zjne gebaren wordt gezegd, onmogeljk waar kan
zjn. Had hj z66 gegesticuleerd alsde berichtgever wildoen gelooven,hjzouzekerdoorkennersnietz0ozjntoegejuichtgeworden.
Alaar wj weten,.dater eene sterke scabaal''tegen hem bestond:
daarvan heeft zich de correspondent van den Spectator t0t tolk

gemaakt,zoowelalsde schrjvervan hethekeldicht,datverspreid
werd, toen Brinkm an eens de rol van H eroden gespeeld had , en

datOorver ons (b1.39)heeftmeegedeeld. Hetluidde aldus:
Herodes isnu weer gespeeld.
H eeftu datschreeuwen niet verveeld?

Ofkeurtgi
jook voorgoedemunt
1) Zie Joh.Hilman, 0ns Iooneel,b1.l12,l13.
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H etbtllderen van M onsieur Punt?
Neen, Brinkman speelde deze ltol
W at meer bezadigd,minder dol;
En ftgeen het beste was van hem ,

Hi
j bleefsteedsmeestervan zi
jn stem.
De Bak in oordeelveelverscheelt,
W ie van deez'twee het beste speelt:

ZelfsMichel1)sprak,en datwasveel,
Een fraaiCopi
j van 'torgineel.''
De Staanplaats vonniste op hetlest:
Punt speelt zeer wel,maar Brinkm an best-f'

De laatsie regelbewjstde overdrjving van de eerste.
Maar hoe datook zj,men vond datbulderen over 'talgemeen
zeer fraai, ook buiten het tooneel.

Halma, de bewonderaar van LucasRotgans,en uitgever zjner
gedichten, geeft ons een duideljk denkbeeld van die alte overdreven voordracht van vaak bom bastische verzen, als hj in het
Voorbericht vöör ZiJ-ns vriends Poëzy herinnert, dat deze menig-

werfzjne gedichten voorgoede vrienden smetzooveelkrachtvan
zyne donderende stemme uitbromde, dat er d'aarde pronkvaten en
glazen van weerklonken , en de wanden en grondt zelfs, als op

nieuw ,aan 'tbeeven scheenen te raaken,geljk (soms)de natuur
der zaake, zjns gedichts, en zjner doordringende uitspraake,
wanneer hj ze op dien hoogsteigerende toon zette,medebragten.''
En hoe schoon dit geacht werd,bljkt uit eene andere plaats:
W anneer hy somm ige zyner hoogdravende dichtstukken t in 'tgezelschap van vrienden uitbromde, geschiedde zulks m et zoo eene
donderende en luidruchtige uitspraake, dat vloer en wanden
scheenen te beeven, en het vertrek noch naderhant eenige uuren

lang g!!) met zyne schaterende uitgalminge,by 'tryzen zyner
stoFe (want bj het daalen wist hy wonder welzyne stemme te
matigen) vervult scheen:waarom Zyn Edt.voor een dergrootste
personaadjes op den Schouwburg, vooral in den heldentoon,en
van zyn eigen tooneelstukken (ware datbedrjfvoorhem niette
onwaardig,entotzyneverkleiningegeweest)zoudegespeelthebben.''
H oe indrukwekkend men die rdonderende uitspraake'' rekende,

1) M ichiel de Roode,kundig liefhebber en vriend van Punt:hi
jwaseen
dier T,rrooneelrechters,''die zelden deze voorstelling oversloeg.
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ziet m en daaruit, dat H oogvliet in zjn Abraham deAartsvader

(bl.31)ook God laat spreken :
,!M eteen verheve stem ,bezielt van hem elval,
svaar door de dorpels en dq hem elposten beven.''

Datbulderend declameeren bleeflang in zwang. Bilderdjk was
er een meester in,en men zaldatbegrjpen,alsmen hoort,hoe
hj in hetzjn vaderprjst. In zjneEigen l:p6Al.
s#:.
:c/lf6#:01ï,
:(Vad.
Gesch.,XID.,bl.173)verhaalthj hetvolgende:
XOnder de begaafdheden , waar men vroeger wel den m eesten

prjsop stelde, washetdeclameeren van verzen.Geen gezelschap
van eenige statigheid of van eenigevroljkheidtofjonge meisjes
moesten er zingen,en jonge Heeren een roluiteen Treurspel,of
we1 eenig ander vers reoiteeren. Hierin muntte mjn vader uit.
Zjn stem was sterk en buigzaam ,en hj had haar op 'tvoorbeeld
van Duim ,die in zjnen besten tjd daarin den meesten roem had,
leeren leiden. Zonder eenig hetminste gevoelof(geljk men het
noemt) gehoor voor Muziek,washj echter volstrektmeestervan
zjn toon, en ik heb in mjn kindschheid hem meer dan eens
porceleinen komm en op een ouderwetschen sehoorsteen , onder

welke hj zat te reeiteeren, te barsten zien leezen. Voormj,ik
heb Duim in zjn krachtnietgekend,kan hem dusin geen vergeljking brengen,maarPunten zekere Adriaanse....overtrofen
mjn'vader in hetkrachtig en tevens aangenaam reciteeren,doch
geene personen dan die twee kwamen bj hem in aanmerking.''
Hoe algemeen die gem aakte manier schoon gevonden werd ,
bljkt uit het 28e num mer van Van Efen's Spectato'-: ,W i1 een
V ader Zyn kind pryzen , de .jpzl
g:,zegt hy,leestc,î.
:een '
ptlprl:z:r,
't geen beteekent, dat hy zingt,in plaats van te spreken , en zo
a1s het geval het goed vind zyne tonen verheft en vernedert,
zonder dat aan de natuur of reden de minste invloed op die
belagchelyke deun gegund wordt.'' In hetzelfde vertoog heet het

verder, dat zoo men meer op een natuurljken toon bj 'tlezen
lette, pmen zoude op ons Tooneel zulke onverwagte uitvallen , die
kant noch wal raken , zo dikwils niet hooren 4onze Tooneelspeelers

van beide de sexen zouden zich waehten voor een onmanierljk
geschreeuw , 'twelk in de eerste Bedryven , daar in 't gem een de
hevige hartstochten noch geen plaats hebben , reeds begint; waar
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door de stem heesch en schor geworden ,'wanneer 't 'er op aan
kom t, versche en onaangenam e pogingen doet, om de vinnigste
gemoeds beweginge te beantwoorden. M en m oet zich doen verstaan ,
dat is waar, m aar dat geschied beter met duidelyk te spreken,
dan m et gillen en bulderen , en m en tracht luiden van aanzien ,
die doorgaans niet schreeuwen , af te beelden , en geen kruyers

en appelwyven.'' Dat schreef hj den 28enJanuari1732:en men
ziet daaruit, dat de verstandige lui in dat opzichtnaar verandering
haakten. Vooral beschaafde vrouwen. Freule De Lannoy keurt in

haar Gastmaal (DïcAf-Werken, bl. 76) rde ysseljke galm''van
een declameerend poëetaf,en Betje W olF schreefin de voorrede
van hara Econom hche .
fvï:#.#,
9 (1 D., bl. XXIII): rDe meeste
m enschen lezen zo slegt, dat men zich moet bedroeven als m en
dat hoort. Lieden , vooral de poëten,diewel:dieschoonschrjven,
lezen ons hunne Vaerzen zoo arm hartig voor, dat een'm ensch het
zynen ergsten vyand waarlyk niet zoude wenschen.''
M aar die enkele protesten mochten niet veel baten , en het

duurde nog jaren, eer men van datgebulder verlost werd en tot
rnatuur en waarheid''terugkeerde.In de dagentwaarvan wj hier
spreken , was het eene gezochte eigensehap, op het tooneel niet

slechts in de mannen, maar ook in vrouwen gewaardeerd,ja,
hemelhoog geprezen;en datnietbj uitzondering,maara1sregel.
In het tweede kwart der achttiende eeuw mocht de Schouwburg

op verscheiden zeer goede tooneelspeelsters bogen. W j noemen
slechtsAdriana Van Schajen,geb.Maas1),AnnaMariaDeBruin,
die in 1734 Punt's eerste vrouw werd ;voorts de dam es Bor, Yan
Til, Jufvr. Jordaan geb. Van Tongeren , Cath. Elisab. Fokke

(Punt's derde vrouw), door Stjl ponvolprezen'' genoemd, welk
!h

J Zi
j was s,de dochter van een Biertapper,en in harejongejaren een
naaister, die bi
j de luiden....haar brood won''rcorver,bl.102).lln die
kwaliteitkwam zi
jbi
j Jufrouw van Tongeren..,.DezeActrice lietzig door

haar dikwils hare Rollen overhooren,en vond zoo veelnaturel en talent in
haar,datzi
j haarvoorsloeg om hetTooneelte betreden. Adriana Maas,die
'er veel genegenheid voor betoonde, liet zich niet lang noodigen-'' Corver

had buitengemeen veelmethaarop.Hi
jnoemthaar,b1.4,sydebesteactrice,
die het Amsterdam sche Tooneelby heugenis gehad heeft,''s,de H ollandsche

Clairon''(bl.6),j,delkoningin van alleactrices''(b1.101).Verg.Joh.Hilman,
Ons Tooneel,bl. 129,130.
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oordeel volgens Oorver (bl.92) echter pte vleyend''was;en vooral

Jufrouw Ghyben (f1759)1).OnderharevoortreFeljkheden rekent
Stjl (b1.95),nevens hare Juno-gestalte, Corverzegt:rhaar
postuur was vrj kloek''(b1.93)- ook oeenen schellen toon,die
met overredende kracht door hart en nieren drong , en de uitvoe-

rigstewerkzaamheidvan gebaren,metbekoorljkerhandenbestierd,
dan immer door Yan Djk geschilderd zjn.'' En pwanneer zj
eenmaaluitborst,om ,bj voorbeeld als Octavia ofOamilla,Rome
in brand te vloeken , dan rolde er eene algemeene siddering door
den ganschen Schouwburg.'' De rol van Roxane scheen voor haar

geschapen; sen geen wonder, dewjl geen speler noch speelster
ooit zooveel gem eenschap had met den heldentoon van Antonides,
die hier gedurig onder dondert.''

En ioch werd het publiek door dergeljke voordracht in verrukking gebracht. Een enkelbewjsnog slechts. Toen de dochter
der laatstbesproken kunstenares, Jufrouw Bouhon , in de school
der m oeder gevormd , en in 1752 aan het tooneel gekom en , in de
rol van H ermione in de Andromaehe de woorden uitsprak :
1,Ach!moestge luistren naar een minnares vol woede!''

riep reen gemeen man van de staanplaats: Dat kan geen sterveling
op den aardbodem u nazeggen.''
W at hare m anier van zeggen was, leeren ons de Am sterdamsche

verslaggevers van 1762. rZj teemde te veel in de teerhartige
rollenqde woorden sprak zj te onnatuurljk,te zingende uit. In
J'
ulius Ceq
stzr heeft zj de rol van Octavia behoorljk gespeeld,
behalve het gewone galm en harer stem . Door haar tragischen

toon verwierf zj in De Deugdzame Hoveling veel toejuiching.
Zarucma had zj verrukkeljk gespeeld? doch zj was alte onnattturl'
jk in hare stem geweest, en had de stem geweld aangedaan
metklagend uitgalmen'':).
Men begrjpt licht, dat die plechtige, statige m anier van
declameeren in de gedichten jdelen woordenpraal, bombast en
1) Zie over haar F.Van der Goes,De familie Bouhon,(SefTooneel1,
bl.271 vlg.).

S) Joh.Hilman, Ons Tooneel,bl.l12.Men vergeli
jke overhaarhethiervoor genoemde opstelvan F.V an der Goes.
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sesqltkàedalia verba niet weinig in de hand werkte1);terwjlbj
de aanwezigheid van zooveel,zj hetookverkeerdbegrepen,talent
van uitvoering , de aandacht doorgaans van den gebrekkigen
inhoud der tragedie afgetrokken , en geheel op den tooneelspeler
overgebrachi werd.
Ik laat daar, dat het eene zoowel als het andere een wezenljk
nadeel voor kunst en kunstwaardeering was,om erop te wjzen,
dat mei het verval der tooneelspeelkunst, met het uiteenspatten

van den Amsterdamschen troep,waarbj o0k zjnekunstoverlevering
verloren ging, de aantrekkeljkheid van hethooge treurspelverdwjnen,en duso0k deze twjg derpoëzie verdorren moest.
Een onverhoopt geval bracht dit grootendeels te weeg :de brand

nameljk,die in 1772 den Schouwburg verwoestte.Dekunstenaars
verspreidden zich: gedeelteljk trokken zj naarRotterdam ,waar
Puntt geljlt wj zagen,zich weldra genooptvond de tooneelspelersloopbaan vaarwel te zeggen.

Toen weinige jaren later de prachtige nieuwe Amsterdamsche
Schouwburg gereed stond,pwas hetgetj verloopen om naargoede
spelers om te zien'': men nam wat men krjgen kon, en het
tooneelvervieldeerljk.
Inm iddels had zich in Den Haag een nieuw tooneelgezelschap

gevormd,waarvan Alarten Corverde zielwas.Deze voortrefeljke
acteur2) en tooneel-hervormer werd in 1727 te Amsterdam tin het
huis van den tooneelspeler .Enoch Krook . uit eenvoudige ouders

geboren. Hj heeft zich eerst op de teeken-en graveerkunsttoegelegd , en volgde daarin van 1742 tot 1748 de lessen van Punt.

Dat hj zich te dier tjde reeds ernstig mettooneelstudiën bezig
hield,hebben wj straksgezien (boven bl.81);en hj verteltzelf,
1) Corver weeserop, dathetvervaldertooneelpoëziel,aloverjaren een
aanvang genomen''had, nameli
jk ti
jdens het ontstaan van hetkunstgenootschap Nil Volentibus. Sedert :,is hetby trappen vermindert;en thans(1782)
is het zoo ver, dat men versen, zonder gedachten kan m aken. 'tTooneel
poëtiseeren wordt thans een gekkespel,en zulks is datgroote legioen zooge-

'
noemde dichters, maar geensints de Tooneelspeelers te wyten'f(zooalsSti
jl
beweerd had).Men vergeli
jke ook bl.ll7.
2) Zie over hem P. Haverkorn van Ri
jsewi
jk,De Oude Rotterd.Sciouk
rbur.q,b1.91 vlgg.
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(b1. 51),dat hj in die zes jaar seen getal van bj de honderd
rollen , alle van het eerste emplooi, Helden uit den stoet van
M elpom ene .. ongevoelig zo vast van buiten geleerd'' had ;hetgeen hem later, toen hj dat pemplooi'
'aan den Schouwburg op
zich nam , zeer te stade is gekomen. Hj had zeker Punt ook
dikwerf hooren declam eeren; en schoon het naar de letter waarheid

was,dat hj diens sleerling in het tooneelspelen nooitgeweest''
was, zooals hj zegt(b1.50),had deze toch zekerwelinvloed op
hem geoefend1).Overigensspeeldehjookopliefhebberj-tooneelen,
hetgeen Punt hem sterk afried.
Corver had totleerm eestergehad, rden advocaatJan Seba M arcus.''

Die man, saan wien (hj) de gronden (zljner kunst te danken
(had), die onder den Professor Vrjhof (die een groot Tooneelkundige was) gestudeerd had
die mj (zegthjàen andere
Liefhebbers onderweezen heeft,die over mj vjfjaaren lang een
streng regter is geweest.. was extra streng in zjn onderwjs,
gantsch niet toegevend, en onpartjdig in zjn oordeel''(bl.41).
D it had hem zeker op den goeden weg gebracht m et betrekking

tot de opvatting der karakters. Hoe ernstig hj dit behartigde,
bljktdaaruit,dathj vooraltrachtte door te dringen in den geest
der rollen,die hj te vertolken had. Daar de Hollandschevertalingen dikwerf erbarmeljk slecht waren (zie boven,bl.78)nam
hj zjne toevlucht tot het oorspronkeljke. rW anneer ik studeer

(zegt hj,bl. 204), bestudeer ik altjd mjn origineel;en een uit
het Fransch vertaald stuk,van wie het ook zj,confronteerik
altjd, zoo verik de taalversta,tegenszjn origineel;nietin de
verzen,maar in de gedachten: ik zoek in mjn Moedertaal,de
gedachten van Corneille,Racine,V oltaire,ofwiehetweezen mag,

mjnen aanschouwer,zoo veelmj moogljk is,voor te dragen;en
schik mjne declamatie na 'tcaracterdatik verbeelden moet,en
verder na de scheiteek-ens mj voorgeschreven, en ik ben van
gevoelen datdeze mjne studie op goede gronden steunt.''
Zoo voorbereid kwam hj in 1749 aan het tooneel,waarheen
zjn renthusiasmus'' hem gedreven had. Hj was eigenljk al in
1747 aangenomen; maar toen in datjaar de Schouwburg wegens
de tjdsomstandigheden gesloten werd,en totden 28en Juli1749
1'
,

Verg.ook Joh.H ilman, Ons Tooneel, bl. 141.
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gesloten bleefjwas hj naar huis gezonden pmettoezegging (dus
verhaalthj,b1.48)dat,alsde Schouwburgwedergeopendwierdt,
en ik mjnen dienstwilde presenteeren, men mj weder aan zoude
neemen.'' Toen hj zjn wedervaren aan Puntmededeelde:wiens
Xdiscipel'' hj toen nog was,en die al sedert eenige jaren het
tooneel verlaten had, hield deze hem voor, pdat ik nog terug
moest treeden , en het Tooneel verlaaten ; dat het,in ons land,

eene laagebroodwinning was,mj teFens de gantsche directievan
denSchouwburgvoorhoudende,waarinhj deRegentennietspaarde;
maar schoon ik alles,wathj zeide)janoch veelmeer,naderhand
ondervonden heb,kon ik toen tertjdopmjn gemoednietswinnen.
Ik bleef volstandig met dat Enthusiasm us ingenoomen,en heb mj
in hetjaar 1749 weder aan laten neemen.'' M en wilde hem terstond
de rollen van Eneas in Eneas en Tzfo
wv,
s,XlàharesinMithridates
W qgdwpr in Astrate laten spelen; maar op raad van zjn meester
verschoonde hj zich daarvan, totdathj sbeter geformeerd''zou
wezen.Juba in Cato was rde eerste ro1van aanzien,''die hj,op
aanraden van Duim en J. De M arre, schoon pm et zeer veel
schroom ,'' den 13en Decem ber 1749 op zich nam .

Een paar jaren later keerde ook Punt tot den Schouwburg
terug , en Corver stelde zich daarvan veel goeds voor ten bate

zjner eigen vorming (b1.58);maar hj had buiten den waard,
ofliever buiten Punt'snajveren njd gerekend.Ietslater(bl.123)
vertclt hj: r1k partageerde met Puntin de Jeunes Premiers,en
uit deze partage ontstond onze oneenigheid''1).
Die oneenigheid met hare onaangename gevolgen was oorzaak y
dat Corver besloot den A msterdam schen Schouwburg vaarwelte

zeggen. Daar kwam nog ietsandersbj. Van 1760 afdeeldehet
Hollandsche tooneel al minder in de gunst zoowelvan de Regenten

19 Hi
j speelde o-a.bbcyrus, Abenzaid,de 02*:,KarelEr/prins,Serviliusin
Manlius Capitolinus, Orestes in Agamemnon, Pyrrhus in Philoctetes,Gysbrecht

van Amstel, Sifsmundas, Lynceus ixf Ilypermnestra, Farnabasesn' (bl. 155).
Punt zegt lli
j was altoos ni
jdig, als ik een rol van het eerste emplooi
gpeelde,en bovendien Jaag genoeg,om ,toen men de Cyrusvertoonde, welke

ro1 mi
j wasopgedragen en diehi
jin vroegerjaren gespeeld had,een cabaal
van jongens te formeren, die mi
j in het eerste en tweede bedri
jfuitEoten;
doch in het derde dwong ik hen totzwi
jgen,en hetgeschiedde dien avond
nietw eder-''

FRANSCHE EN ITALIAANSCHE OPERA.

als van hetpubliek. HetHollandsch begon a1sminderfatsoenljk
beschouwd te worden , en vreemde tooneelisten ,vooral de Fransche
Opera werden begunstigd en deden veel nadeel aan het nationaal
iooneel. En zoo is het, helaas! althans in de Residentie , maar al
te lang gebleven.
In . D en Haag wordt al in de zeventiende eeuw gewag gem aakt

van eene Fransche Opera 1). Al vroeger hadden Santo Lapis en
Ferrazi het beproefd te Amsterdam eene Opera te vestigen , maar

zj hadden geen verstand van de zaak, en hunne onderneming
verliep. In 1760 bevond zich daar ter stede de uitstekende comische

zanger D'Amicis, met zjne dochter en een derde, Singoni genaamd: in Augustus traden zj in den Schouwburg op;en daar
zj nuitstekend #oed waren'' trokken zj pnietalleen de Grooten,
maar zelfs het gemeene volk , dat hunne taal niet verstond , maar
uit hunne gebaarden en houding hen volm aakt kon verstaan , naar

den Schouwburg'' (Corver, bl. 82). Maar drie personen wasniet
genoeg : m en noodigde D'Amieis, die zeer gezien was en wiens

1) Men vergeli
jke vooral het belangri
jke opstelvan dr.H.C.Rogge,De
opera te Amsterdam Loud-œ
sederland V,bl.l77- 201,241-263),waaraan wi
j
hetvolgende ontleenen. In 1686 werden te Btliksloot zangspelen gegeven,in
1688 speelden in Den H aag en A msterdam eene r,compagnie operaisten.''
Ook Duitsche gezelschappen, o.a.dat van Abtvertoefdenenkeleweken,vooral

ti
jdensde kermis,in Amsterdam ofbuiten den kermisti
jd in denabi
jheidder
stad.In 1752 vestigden Fransehen een eigen tooneel te A msterdam ,dat meer
dan eens verplaatst werd. H lln repertoire van kleine operafs is bewaard gebleven. V ooral 'tgezelschap onder directie van Dallainville en Brochard,dat
driem aal in de week speelde, en ook Italiaansche opera's gaf, vond veel

bi
jval.Liefhebberi
j-genootscllappen werden opgericht,dieook opera'sgaveno-a. in 1:50 een van Portugeesche Joden, die Spaansche tooneelstukken en
operaes-bouflk vertoonden. In l787 werd een grlloogduitsche tooneel-societeit''
opgericht, die in l79l in de Amstelstraat een Hoogduitschen Schouwburg
opende, waarin tooneelspelen en opera's werden gegeven en dieondervelerlei
lotswisseling tot 1852 bleef bestaan. Een Joodsch H oogduitsch tooneelgezelschap, dat ook opera-voorstellingen gaf-,werd in l784 opgericht,en in 1815
ontbonden. H et had geen eigen schouwbtzrg, m aar wel eene tooneelschool,
die onder leiding van D essauer tot 1838 bleefbestaan en ook geregeld voorstellingen van tooneelstukken en opera's gaf.
In l788 werd op de Erwtenm arkt hetTheâtre français geopend,de daar

gespeelde operafs stonden bi
j die derDuitschersachter. Hieroveren overde
Italiaansche opera-gezelsehappen leze m en verder het opstelvan Rogge.
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talent alom gewaardeerd werd , uit, om een volledigen troep te

vormen. Hj voldeed daàraan, rdeedt volk overkomen, onder
anderen eenen schoonen Zanger, den H eer M agalli.... en for-

meerden eene zeer goede Opera.'' Zj gaven nu alle Dinsdagen
eene voorstelling sm et veel toeloop'': in die mate, dathetafbreuk
deed aan het H ollandsch tooneel, rwant 's M aandags was 'er

gemeenljk geen volk, en de afkeer derLieden van de B0n Tpp,
voor het nationaal Schouwtooneel werdt 'er niet door verminderd''

(Corver, bl. 85). Ofschoon die troep reeds het volgende jaar te
nietging1), schjnter toch alspoedig een nieuw operagezelschap
gekomen te zjn,en hetbleefmode voor wiealsfatsoenljk wilde
aangem erkt worden zich voor die voorstellingen te interesseeren en

hetHollandsch tooneelaan de pBurgerluidjens''overte laten').
Onder die omstandigheden besloot Corver in 1763 ,m et zeven

zjner makkers, onder wie Bouhon en zjne vrouw, Amsterdam
te verlatqn , en een reizend gezelschap te vorm en , dat sgantsch
H olland ,'' in de eerste plaats Rotterdam , Leiden en vooral Den
H aag bezocht. Reeds om streeks 1660 was hier een vastgezelschap ,

dat in 'tbegin der achttiende eeuw ook elders,ja zelfs buiten
'slands voorstellingen gaf5 maar hetschjniomstreeks1730 verloopen te zjn3). Sedertwas erafen toe door een reizend gezel1) Zie overdeoorzaak Corver Tooneel-Aantekenin.
qen,bl.83-84,en Ferd.
'von Hellwald, Geschichte des Holl. Theaters,S.126.

2) Uit bl.263 van het 11I deelvan Wolf en Deken's roman Cornelia
Gïltbc/ttf(1792)zien wi
j,datmen toen rrmeestaltoosoperaesspeeltde);''en
dan heet het verder:rronze com edie was vöör datm en die speelde geheelin

verval,en eenjong Heerdiehierveelkomt,en veelverstand in de wereld
heeft, zei ook altoos,dat de Hollandsche Comedie voorde Burgerluidjen:
was, maar, zo als ik zeg,sedert men er altoos opera's speelt,is zy zo vol,

als onze Fransche kerk zelve.
''D.I,bl.82 hadden zi
j algezegd:s,lk hoor
dat het hier even vidicul is in de H ollandsche kerk alsin de H ollandsche
Comedie te gaan.51 En als m en er kwam , dan gedroeg m en zich nietzeer
betameli
jk.V an Efen klaagde alLspectator,no. 176)overhetonbetameli
jk

gesnap van het publiek in den schouwburg;en uitSara Burgerhartbli
jkt(1
D.,bl.l87), datomstreeks1780 j?lachen,praten,badineren,onderftspelen
van de zielroerendste treurspelen,thans de ton is;en dat menig Champignon
en Champignone de Fortune daarmedeontegenzeggelyk bewyzen,datzylieden

van rang zyn,en ten minsten reedsdeezezeslaatstejaaren geweestzyn.''
3) Zie Mr.L.Ph.C.Van den Bergh,HaagscheBjponderbeden,I,bl.28.
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schap gespeeld. Zoodanigeœondgaande troepen waren nietongemeen,

hetzj men denke aan acteurs van den Amsterdamschen Schouwburg ,die zich in de vacantie-m aanden vereenigden om de provinciën
te bezoeken , of wel aan bljvende gezelschappen zonder vaste
standplaats. Onder de laatsten komt in de eerste plaats voor dat

van J.B.Van Fornenburg,voortsdatvan Jacob Van Rjndorp,
waarbj onderscheiden goede tooneelspelersgevormd werden1).
Eindeljk besloot Corver zich in Den Haag te vestigen pom er
des W inters vastdoorte spelen;''r'twelk,zegthj (bl.153),ik
ook van den jaare 1766 tot 1773 gedaan heb.'' Hj bouwde er
met geldeljke ondersteuning van twee Duitschers 2) een eigen
schouwburglocaal,dat hem minstens f 30000 kostte. In 1774 ontbond zich zjn troep, en ging bj de heropening van den Schouwburg rte Amsterdam spelen''(b1.164). Hjzelfschjntzich toen in
Leiden gevestigd te hebben, waar hj driemaal'sweeksspeelde,
terwjl in Den Haag pde Duitschers (zljn Tooneeloccupeerden''
(bl. 165). In dat jaar werd hj aangezocht om te Rotterdam
tweemaal per m aand te spelen voor eene somm a van 1400 guldens

(b1. 166): hj deed dit, zooals wj reeds zagen, (bl. 67) onder
groote toejuiching van hetpubliek.Eindeljk werd hem hetbestuur
van dien schouwburg opgedragen,dathj den 14en October 1776
aanvaardde (b1. 169), om het in 1779 weer op te geven. Na 31
Mei 1782 schjnt hj niet meer te zjn opgetreden. Hj vervulde
toen te Rotterdam de rol van Cato in A ddison's treurspelvan dien

naam 3). Hj bleef echter volbelangstelling voorhettooneel4)en
1) Verg.Ferd.von Hellwald,t.a.pl.,bl.73 en zi
jn opstelNederlandsche
tt
loneglqpe/ers in Duitschland (z
Ve#.Tooneel1,25l vlg.). Vgl.ook het,bl.239
vlg.,daar m eegedeelde.In Duitschland,tot in Iveenen toe,gaAeen onze landgenooten voorstellingen. Ook in Stockholm en ltopenhagen speelden ze van

ti
jd totti
jd. In 1684 speeldein Altona,Kiel,Lubeck en Hamburg een H01landsch gezelschap. In laatstgenoemde stad was zelfs een H ollandsch tooneel,

waar eerst Van Ri
jndorp,later Spatsier speelde. Van Ri
jndorp dichtte ook
een gelegenheidsstuk:!!Debli
jde geboortedag van FrederikdeV ierde,K oning
der Deenen'' welk stuk den 1l Oct. 1703 gespeeld werd.

2) DeslAschbaas''J.Brantsen del,Bontwerker''G.C.Schmolk(ziebl.l53).
3) P.Haverkorn van Ei
jsewi
jk,DeOt
tdeRotterd.Schouwburg,bl.244.
#) W i
jlezen t.1.a.pl.:gr'
ln 1793 lietOorver,volgenseen vel'
haalin deArke
Noacbs,zich naar den schouwburg dragen om Andries Snoek te zien spelen-''
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was nog eigenaar van den Haagschen schouwburg ,die toen door

Xonze Nationale tooneelspelers''(b1.2) bespeeld werd.
Hj stierfden 9enAugustus 1794.
Corver is niet slechts een uitmuntend tooneelspeler geweest,maar

heeft zich ook a1s tooneel-hervormer zeer verdiensteljk gemaakt.
W at het laatste betreft,is hetbekend,dathj alsdirecteurbj
zjn gezelschap de noodige zsubordonantie''had ingevoerd,die in
Amsterdam ontbrak (bl. 169). rAlles vloog op commando.'' En
dat is voor de goede uitvoering van een stuk een hoofdvereischte.
W aar niet een aesthetisch gevormde en strenge tooneelmeester

(regisseur) de tucht handhaaft, eenheid van opvatting,licht en
bruin benevens perspectief in de vertooning van een drama brengt,

kan die vertooning onmogeljk goed zjn. Eenzjdig inzicht,jdelheid,onkunde en waanwjsheid van acteurs,die,ongedisciplineerd,
er zich alleen om bekreunen in hunneeigen ro1te schitteren , zonder
zich om samenwerking met hunne medespelers te bekom meren ,
bederven vaak alles en beletten, dat zelfs een goed stuk die uitwerking heeft, die het zou kunnen hebben. Dat groote gebrek is

in onzen tjd de kanker,diehetNederlandsoh Tooneelbeletzich
te ontwikkelen.

Voorts weten wj,dat hj eenehervorming brachtin de dwaze
plaatsing der personen op het tooneel1) en de vaak smakelooze
en de ongeschiedkundigetooneelkleedj.
Maarwat wj vooralaan hem te danken hebben,wasdewederinvoering van eene minder onnatuurljke wjze van declameeren.
Wj wezen er op,hoe het te Amsterdam gebruik geworden was
om op het tooneel de verzen onnatuurljk zingend en bulderend
Xuit te galm en.'' Corver daarentegen had al spoedig zich op eene

1) In de ntlot op bl. l52 zegt hi
j: 9,DeTooneelrang was te Amsterdam
in mi
jn ti
jd,aldus:deVorstmoestalti
jd in hetmidden staan,even alseen
Trekpot voor een schoorsteen,daar men de kopjesen schoteltjesterwederzi
jde plaatst.De Prinsesmoestalti
jd op de hoogerhand staan,deVertrouwde
aan haarlinkerzi
jde,en bi
j watgelegenheid hetookware,zelfsindeuiterste
verwarring, trachtte men alti
jd dezen rang te bewaren. Ik heb deze onnatuurli
jke en zotte sti
jfheid van hetTooneelgebannen:maarwelk een moeite
had ik hier in Amsterdam niet mede!ik waseen Ketterin de Kunst,bi
j
de meeste mi
jner fanatiken medebroeders, die de domme meenigte gaarne
hadden opgemaakt,om mi
j testeenigen.''
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natuurljkevoordrachttoegelegd,diehj doorstudieenhetnavolgen
van goede voorbeelden steeds verbeterde. Toen hj voor 'teerst
den Rodrigo in den Cid gespeeld had,washj,op raad van den
heer J. J. M auricius naan het bestuderen der Fransche Tooneel-

spelers gegaan, 'tgeen deze hoog noodzakeljk voor alle onze
Tooneelspelers vond'' (bl. 189), iets waarvan Punt noch Duim in
hunne pwaanwjsheid''wilden hooren.Hj volgde den raad en ging
daartoe in 1761 naarParjs1),waarhjalleavondendenFranschen
schouwburg bezocht. Hj zag en bewonderde er Le Kain:pzjn
Nero in Brittannicuszalmj nooltvergeten,''bl.160.vNero door
Le K ain , B'
ttrrus door Brizard) Agrippina door Dumesnil, en
Britrannic'
tts door Molés, is het schoonste dat ik in het Treurspel

van mjn leven gezien heb'' (bl. 161). llj kwam dan ook uit
Partjs terug, pvervult met veel goeds, 't welk (hj) er in dien
korten tjd vergaard''had (bl.1601.
Maar die natuurljker toon, die ongedwongener trant,die hj
we1 niet van de Franschen geleerd of afgezien had, m aar waarin

hj toch door hun voortreFeljk spel versterktwas,ditalleswas
een doorn in het oog van den najverigen Punt. Hj maakte dit
tot een thema van de hevigste en meest ongegronde verwjten en
klachten tegen Corver, en zjn vriend en levensbeschrjver Simon
Stjl is daarvan de,waarschjnljk nietverzwakte,echo. Nu eens
heet het: pllj ontleend van eenige gemeene Fransche Speelers
een nieuwe manier, en ziet hun verder eenige postuuren af, die

bj geval eensmet eenig handgeklap vereerd werden.'' Dan weer

(bl. 130): pvermits de goede Man,behalven eene onzuivere uitspraak , eene valsche en piepende stem had , moest 'er een hulpm iddel ter liefde van deeze gebreeken gezogtworden. Geen gereeder
m iddel in 's Gravenhage dan den Franschen slag 'er over te
leggen ; dat is te rabbelen , zo snel als de adem door neus .en
m ond kon vliegen: onverstaanbaar, en daarom zonder fouten.''

Eldersspreekthj svan dieschorregeluiden engewrongenestuipen,
1) Ferd.von Hellwald meldtin zi
jne GeschichtedesHoll.Theaters,S.93,
dathet in 1262 plaatshad.Corverzelfzegt,b1.2l:s,voor24jaar,toen ik
in Pari
jswas;*'maarbl.l59 duidthi
jditnauwkeurigeraan:,,De Troup van
Pari
js....was in den jare 1261,toen ik dezelvegezien heb,zooschoon,
datmen zein geen Eeuw mogeli
jk weerzoogoed zien zal-''
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die hetvoortrefeljkste gedeelte van zjne nieuwé manier uitmaakten.'' Punt pplagt diergeljke discoursen,achter (zljn rag we1te
Yoeren 11 .. zen omdat(
hj)in plaatsvan schreeuwen,sprak en
speelde, trachtte hj (hem) doordiergeljke redenen te verslagen'
'
(b1. 156): zj waren zeker hateljk genoeg, en overdreven ook.
W at zjn orgaan betreft, erkentOorver (bl.162),dathj op zjn
19ejaar paan delinkerzjdevan dekeeleeneschorrigheidbekomen
(had),doorhetaltezwaar spelen van Claudius in de M innenjjdy
in een Societeit of Liefhebberj,''en hj voegterbj: pDitheeft
mj zo lang werk verschaft,om mjne organe in order te krjgen,
maar ze heeft mj, sints ik uit Amsterdam vertrok,van tjd tot
tjd verlaten.Ik wil zulks niet verbergen,als weinig ter zaak
doende.'' Elders, bl. 156, zegthj:plk wilop mjne organe niet
roem en ) en dur
f welzeggen, datik van hetjaar 1752 tot1763
gewerkt heb, om dezelve te formeren,en van di
en tjd af,vast
te stellen-'' Men ziet daaruit,hoeveelmoeite hj zich gafom dat
Orgaan te verbeteren. En wat zjn natuurljker spreken en gebaren
aangaat, toont hj bj herhaling aan,dat dit nietsnieuwswas;
en daarenboven zegthj (bl.158):plk heb Hollandsche,Duitsche,
Engelsehe en Spaansche Tooneelspelers gezien , en alle die goed

onderdezelve waren,speelden op een endezelfdewjze;eenvoudig
op de rede en de natuur gegrond: zonder geweld :ferm en niet
opsni
jend in den valschen zoogenoem den H ollandschen Heldentoon-'' En eindeljk: pwat gewrongene stuipen en gebaarden belangd, die heb ik nooit gemaakt, daartoe verstaa ik de Contrasten
te wel, en kan noch te veel teekenen , om dit in navolging van
iemant over te nem en.''

Ontegenzeggeljk brachtCorverde natuurweert0thaarrecht1).
XHj was geheelnatuur,maarde natuur veredeld;nimmer daalde
hj tOt het gemeene,nimmer vergathj kunstenaarte zjn. 'tls
mogeljk dat hj daardoorin sommige zoogenaamdehoogdravende
rollen, bj velen minder indruk maakte, omdat de verzen, die
1) Onder de actrices speelde Juf.Molster,geb.Van Thil,in zi
jn trant.
De een noemde haar s,een Comeeriaan in 'tnatuurli
jk spelen,''en een ander
zegt,datze i:in de Fransche smaak''speelde.ZieP.HaverkornvanRi
jsewijk,
De oude Rotterd.Scbouwburg,bl.46.Joh.Corn.W attier was ook uitgrcorvers
school.''Aldaar,b1. 100.
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hj voordroeg, zëlf onnaiuurljk waren, doch hj maakte desniettegenstaande opgang''1).
Hoe groot die opgang was, kan m en uit een brief eener

beschaafde vrouw van den jare 1781 opmaken'): roorver!W y
hebben zo véll gehoord van Garrick , maar zo Corver al geen
Garrick zy, dan echter, is hy de beste acteur die ooit onze
Schouburgen beroemd m aakte! Ik za1 u alleen dit zeggen , dat
hy in zyn onderwerp döördringt, en dus de schoone natuur, op
het allertreFends,naar volgt.H y is Corver niet;hy is M ercurius;
hy is de oude M an : alles beantwoord aan zyne rol. Hy m oet
al de trekken van zyn gelaatj alle de bewegingen zyner oogen,

volkomen onder zyn gebied hebben, of ik begrjp niethoe alles
tot het oogmerk dus kan medewerken.'' Zelfs Bilderdjk,die
den ouden trant van declameeren was toegedaan . betuigde te

gelooven 3), zdat er niet licht iemand by ons op zal staan,die
hem OP de hielen treedt-''

De meer natuurljke voordrachtwas dan ook beterin harmonie
metde afnemende deftigheid dermaatschappeljkevormen,en met
den toon van het zoogenoemde Burgerljke Drama,datbegon te
ontluiken 4). Zeker is het,dat,toen,volgens de uitdrukking van
Stjl, die heerljke gtooneelspeelqkunstmetde laatste snikken van
Punt en Duim den adem uitgeblazen'' had, ook het deftige classieke treurspel in de schaduw raakte.
Lang daarna gaven Snoek:W ard Bingley en M evr.W attier-zizenis

erweer een schjn van leven aan;maarthansschjnthetvoorgoed
ten grave gedaald.M oet men ditbetreuren ,ofer zich in verheugen?

Ik waag mj niet aan de beantwoording dezer vraag;doch men
vindt haar m isschien vanzelf, als m en zich rekenschap tracht te

geven van de oorzaak van het verschjnsel. Is ze nietvoor een
deel daarin gelegen,dathetidealein onze moderne maatschappj
meer en meer inkrimpt? Is het niet, omdat wj gaandeweg al
lager en lager bj den grond kruipen en hetVerhevene weinig
1) Mr.L.Ph.C.Van den Bergh,t.a.pl.
2) Wolfren Deken,Brieven oververscheiden onderwerpen,11D.,b1.26.
3) Brieven,III D.,bl.306.
1) Zie daarover vooralP.Haverkorn van Ri
jsewi
jk,De Oude Rotterdam-

sche Schouwburg,bl.l42 vlgg.,325.
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aantrekkeljkheidvooronsheeft?Ik durfdaargeenneen opzeggen.
Sedert de Renahsance had men er zich toe opgeschroefd ; m aar

ratuurljk en nationaalwasbj onsdieneigingnooit.Toen deAris%ocratiehad uitgebloeid,was ernauweljksiemand meertevinden,
die voor patricische onderwerpen in aristocratischen trani partj
'
koos:men had genoeg van heldentragedie en alexandrjnen. Het
burgerljk element, dat op den voorgrond trad, eischte hier te
lande,zoowela1sinFrankrjk enDuitschland ,andere onderwerpen ,
in een anderen toon ,m eer in overeenstem ming m et hetgeen m en

eondom zich zag en hoorde; en daarmede was het burgerljk
drama van Beaumarchais, van Lessing en Schiller geboren 1).
Trouwens, wj hadden alzoolang,misschien altjd,van navolging
geleefd, dat het we1 niet anders kon, of wj moesten ook weer
meegaan. Y ooreerst kwamen hier de navolgingen uit het Fransch
op het tooneel en maakten terstond opgang. Destouches, Diderot,
La Harpe werden onze m odellen. W at later werd Kotzebue de

groote man on ook Iëand. HetVaderlqke Sz/ï:,De'Tc#dr.
gvan
den laatste, vooral Afenschenhaat en Jydr/v- van den eerste,
werden a1s meesterstukken uitbundig toegejuicht en bleven bjna
eene eeuw op het répertoire.

Sedert Rotganshad men nauweljkseen oorspronkeljk treurspel

Deer gezien. Hj behoorde eigenljk nog tot de achterhoedevan
het vorige tjdperk, en had ook zjn to1 betaald aan de heerfchende mode, door op te treden met twee treurspelen : Aeneas

es Turn'
ttnen Seilla;naiuurljk znaarhetvoorbeeld der Fransche
tooneeldichteren-'' Zj hadden ten minste de verdienste geen vertalingen te zjn,en datwastoen alveel2).Maardaarom za1 men
'

mog niet met H alma's uitspraak instemmen,dat
Des dichters hooge geest munt in het treurspel uit-''

Evenwel, z0o zi
jne drama's al niet door tragische toestanden
1) Men denke aan den Barbier deSeville,LeMariagedeFigaro,Emklia
Galotti,Die Raûber.

'

D) Van Efen zegtin den Spectator,no.27!,ID.,b1.309::,lk ken maar
twee treurspelen,die oorspronkeli
jk de onze zi
jn, geschiktvolgensgemelde
tooneel-wetten,door den vermaarden Rotgans.''
Joxcxnrox'
r,Ned.Letterk.indefwe:laatst6A'
euwm;,I,4edruk.

'

7
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noch door karakterteekening uitmunten , toch moet men erkennen ,

datdaarin,vooralin zjn Scilla,tooneelen voorkomen,pathetiscb
genoeg om het publiek te boeien 1); en het verwondert dan ook
niet, dat die stukken sop den Amsterdam schen schouwburg eene
algem eene goedtkenni
nge en toejuichingederaanschouwersbehaalt
hebben'' (llalma). Dien toeloop hadden zj zeker ook te danken
aan de plechtige en 5schaterende uitgalminge'' der brom mende

verzen, die, geli
jk wi
j zagen,toen in den smaak viel. En nuy
watvolgde daarop?Hoofdzakeljk devertaaldestukken,die,zooals
Simon Stjlzich uitdrukte, rde beroemde Feitama,te voren reeds
vertaald? kthansq op nieuw overgezien)en achtereen ten Tooneele
gevoerd'' had. Hj achtte dit een bewjs, rhoe de Hollandsche
Helicon in achting toenam , en rjk in glorie bloeide-'' Maarw%
zien daaruit, m et hoe weinig men toenm aals tevreden was, en

h0e gemakkeljk het viel zich daaroverin hyperbolischen stjlop
te blazpn.Corverreedsheeftdien rjkdom van glorie totdejuiste
termen teruggebracht. Hj vertelt ons:), hoe in 't geheel van
Feitam a in drie jaar zes stukken waren vertoond3))waarvan er
zich slechts twee OP het tooneel hielden : 5zes stukken , waarvan
Pyrrhus en Gabinia staande gebleven zjn, en Gabinia,dathet
minste van al die bovengenoemde Spelen is, altoos het meeste
volk getrokken heeft. Een schoone smaak in dien z0o beroem den

1) Verg.overScill
a,Sti
jl,Leven van.Tan Punt,b1.67.
2) Tooneel-Aantekeningen,b1. ll2 vlgg.
3; Pyrrhus,den 9en December1754 ophettooneel gekomen,en toen jjtwee
m aalachtereen vertoond,*'voorts 10 M eil755,19 M aarten 12N ovem ber1757.

Gabinia volgde den loen Februari 1255 en werd toen g,vi
jfmaalachtereen
gespeeld;*'ook nog 19 N ovem ber 1757 en in M ei l758.

Stilico werd sedert l7 November l755 lrdrie maalachtereen gegeven.*'
Pertbaritus, 15 Maart l256 sytwee keeren achtereen.''Hetstuk viel,omdat
hetjjm et spelen wierd gerabraakt,''daar hetjjnog door de A anschouwersnog
door de Spelers regt verstaan wierd.'' Het was q,wat hoog voor Amsterdam

om het zelve we1 te verstaan, en moogeli
jk wel voor meer plaatsenhier
te landw''
Brutus, 16 September 1256, dat tweemaal gespeeld werd,jr
'tgeen goed
ging,maar de vertaling van Haverkamp behield hetveld-'f
M arius, 7 Februari l757 j,twee keeren achtereen-''

Darius, 5 December l757, tweemaal.:qllit stuk had ook zi
jn va1aan de
ritvoering te danken.f'
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tjd!''Van December 1755t0tFebruari1763werdendrie-en-twintlg
vertaalde stukken vertoond 1),niet alle helden-treurspelen'). Over
de oorspronklljke stukken laathj zich indezervoegeuit(b1.115):
nOp den 21 Januarj 1754,deed 'sLands GrarinneAda,door
den Heer Steenwjk vervaardigt, haarintreede Ditstuk is
zoo straf van V0rZ0n) dat g00n 00n Van ONZ0 TrO0P,t6n dion tjdej
het onthouden kon: het wierd viermalen bi
j zijn intrede:achter
elkander vertoond. Op den 26 April deszelven jaars,gaven wj
Krhp'
jn Fïlpdppw/l. Dit Bljspel,kan 'er even door. In 'tjaar
1755 was de geest der Dichteren , zo 't scheen , niet werkzaam in

eigeh vindingen. Maar den 26 Aprildesjaars1756 trad M'
ustafa
en Zeanger ten Tooneele: dat elendig stuk , m oesten de arme
Tooneelspeelers, tegen hart en zin ,als een spoegdrank in nem en ...

1) j,l755,15 Dec.Aristomel
tes,driemaalagtereen gespeeld.l756,8Nov.

AFantippe, drie maal, 22 dito De Heracliden, twee maal.l757, 18 Apr.De
'loràtcldfer, twee maal. l758, l6 Jan. Philoctetes, twee maal. 20 MaartDe

Graa/ van Essex,twee maal. ll Nov.Hendrik en Pernllle,eens.l759,l2
Feb. Dionys de Tlrcn, twee maal. 12 Maart, De W cderqeî
onden Zoon,vier
. :
maal.l: April,DeNleukve W eereld,vier maal.26 Nov.3lelanide,drie maal.
l760. l7 April, Cenle, drie m aal. 3 Nov. .lugurtha, twee maal. l5 Dec.
Naninc, twee maal. l76l, l9 Jan. Gustavus; drie maal.l4 Maart,Edaard
de Derde, twee maal. 20 April, Demopl
tontes, drie maal.8 Dec.De m e&rflenonde Dochter,drie m aal. l762, l5Febr.Hypermnestra,driem aal.15M aart,
'f Valsch Vooroordeel, twee maal. 5 April, De Moeder Jkrtrouwde van haar

Dochter,tweemaal.8 Nov.Adêla,driemaal.1763,7 Febr.De '
Hvq
s
/?ellurùe,
drie m aal.ff

y het
S) Elisabeth W'ol# roemtin haar Zedenzan.q ccn de Menschenli6de,ù,
rerbranden des Amsterdamscben Scbouwburgs, in lr72, vooral den W edergevonden zoon:
Andreas!nimm er scheen de deugd voor ons zx schoon,
D an in u:m enig ging door u verbeterd,heenen:
W athebtgy menigmaalJ weergevonden zppn.!
H eteerlyk hartgeroerd,en ft staarend oog doen weenen !''

De hoofdrolin hetstuk werd doorPuntgespeeld (Corver,bl.127),dien de
dichteresin hetaangehaalde stuk tegeli
jk metDuim pri
jst:
1,W ordtweêrgaêlooze Puntvan braven nietgeprezen?
Is Duim ,de schrandre Duim ,niet iedersachting waard?''
H aar grootste lofvan etA msterdam sche Tooneelluidt:
11H ier was Thalia wars van laFe en vuile kluchten,
Hier toonde M elpomeene ons,dikwyls,onzen pligt.''
:*
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M en besloot 'er het Tooneel mede, en om de fraaiheid ,wierd het

'er weder mede geopend.In hetjaar 1757,1758 en 1759 zjn in
de H aven van Am stels Helicon geen eigen vindingen gearriveert:

zo 't schjnt was de wind hier toe niet gunstig:maar den 10
M aart 1760 arriveerde de '
Zkg/l#dc/lc.,
p q dit wierd vier m aal achter

een vertoond,en in ditstuk ss waarljk veelgoeds....In 'tjaar
1760 opendenwj,opden 4AugustusmetdeOpeningran'fSaisoen;
een Alegorisch stukje door gden tooneelspelerj Starrenburg vervaardigt, dat niet gedrukt is: het is vier maal gegeven. In het

jaar 1762,den 12 J'anuarj,gaven wj Arunti'
tts twee maal.W agt
mjn Heert ik kan de Guasker en Spzczzlfr: van Van Elverveld,
hetgeen men waardig oordeelde om in de M in fzl 'f Lazarus ffzlï.
s

vertoond te worden. hier niet voorbjgaan;die isook een eigen
vinding,en op dien tjd mede in HeliconsHaven gearriveerd.Nu
vindik 'ertothetjaar1763geen eenmeer,alsdee/kfc/ld/lA Schouwb'
urg van Pater,die wj op de125verjaaring vandenSchouwburg,
den 4 Januarj des gemelden jaars,metgesloten Deuren,voor
H eeren Burgemeesteren en verdere voornaame personen , na het
TreurspelPolieukte,en vervolgens pabliek agtmaalachter elkander

gaven; zo dat in tien jaaren tjds, drie Treurspelen, waar van
twee m iddelbaar,en het andereeenzeerslegtstuk was;eentameljk
middelbaar Bljspel, eigen vinding,van drie Bedrjven,een zoet
Zeedespel,twee Allegorisehe Tooneelspelen,meteenParnasBergje,
en een Apollo 'erin...qen eindeljk een Marionetten Spel alle
gerechten door zuivere Vader en M oederstadsche K oks toebereid!''
H eel voornaam was dit alles niet5en waar zoo weinig oorspron-

keljk talent en zoo luttele scheppingskrachtaanwezig waren,kon
het ook niet m issen , of het Treurspel m oest vervallen en allengs
achter de bank raken. M en deed ook niets om dram atische dichters
te lokken of aan te m oedigen. Het was steeds gewoonte geweest,

dat de schrjvers hunne stukken aan de Regenten om nietaanboden1), en dat bleef zoo; alleen rkreeg een Dichter voorzjn
stuk een vrje Entré, volgens ordre,voor een jaar,raaar hield
haar gemeenljk voor al zjn leven, en vier Lootjes in deBak,
zoo meenigmaal als zjn Stuk vertoond werd''e). Misschien was
1) Verg.Nederl.Letterkundein deX plfeEeuw,11D.,b1.421.

% eorver,t.a.pl.,b1.l17.
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dat echter ruim genoeg beloond voor het slag van dichters van

dien tjd.rlletgrimmelttegenswoordig (zegtCorver,bl.117)van
Knaapen , die zich Dichters laaten noemen. Zeker Poëet zeide

eenige tjd geleden,totmj,rhunnenaam isLegio,wantzj zjn
veele, m aar konde ze m et hun alle m aar een vierde van een H ooft

ofVondelmaken,hetzoudebeter zjn.''''
En het publiek? Mogen wj Corver gelooven, dan was het,
vooral te Am sterdam , al zeer weinig geneigd of bevoegd om een
gunstigen invloed op het tooneel te hebben. Vooreerst verminderde

de lust om erheen te gaan. ronze Natie,''zegt'
Corver(b1.75),
Xschjnt voor de Tooneelspeelen niet langer geporteerd te zjn,
vooral nietvoor 'tNationale.'' En dan ,hoe weinigen waren bevoegd

totoordeelen!W j zagen reeds,hoe hetslechtstederstukken van
Feitama steeds het meeste volk trok. Geen wonder dan ook , dat

Corver uitriep (bl. 164): pllet getal van Tooneelkennersisdoor
gantsch H olland klein : in Am sterdam is het schande, dat 'er zo

weinig zjn.'' En elders (bl.67)teekenthj aan:rhetgetalLiefhebbers is in gansch Holland klein , en het getal der kundigen :
als ik 'er de Vreemdelingen uitzonder, zal in gansch Holland ter
naauwernood OP 50 of 60 Persoonen kunnen berekend worden.''
De Duitsche tooneelspeler Pilotti, rdaar de Hollanders zoo van

schreeuwtdlen,''zeitotCorver:pW atmoetik vanuwelandslieden
zeggen? W at een kluchtig volk is dat!Zj zjn Liefhebbersvan
de tooneelspelen voor een tjd;evenwelbezitten zj geldsgenoeg
om die te soutineeren,en de donder haalmj,zoo ze verstand of
smaak van de schouwspelen bezitten : hoe komt dath'' Ik haalde

mjne schouders op,en antwoordde,datik datallesvoorlttng al
ondervonden hadde, pmaar,'' zeide ik tot Pilotti, rwaar beklaagt

gj u van? men doet immers regt aan uwetalenten?gj wordt
hier a1s aangebeden.'' pAch1wat donder houdt gj mj vooreen
Narh''zeide hj.rW anneerik iets goedsspeel,datik zelfgevoel,
dat het goed is,laat men mj koelkensvertrekken,en wanneer
ik Narrerjen en Hansworsterjen vertoon,klaptmen in dehanden
t0t aan de wolken en schreeuwt bravo! bravo! alsof 't wonderen

waren,dieik verrichte.''Hi
j speelde o.a.den Deserteur.pvind gj
'tgoed?''zeide hj. rNeen,''antwoordde ik,rgj speelthem vrj
slegt-'' pzeg vrj,duivels slegt,''zeide hj,ren uwe Natie houdt
het voor mooi! neen,zj bezitten geen kennisvan hetTooneel-''
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Corver had dat zelf ervaren,toen hjenzjn pconfrater''Starrenburg te A msterdam seene weddingschap aangingen ,om beiden onze
Rollen averechtsverkeerd en dwarstegensallereden aan te speelen,

het welke wj ten uitvoer brachten,waar over wj metzeer veel
handgeklap toegejuichtwierden;en,wanneerik in hetlaatstedeel
mjnen toon veranderde,en wel naar de reden speelde,ritselden
'er geen mensch,en het scheen hun niet aan te gaan''(b1.42).
Men begrjptlicht,datzoodanig publiek nietnaar den schouwburg ging om den inhoud, de aesthetische waarde der stukken.

Een tjdgenoot klaagde reeds1),dat zelfs bj Punt'soptreden in
den Aehilles pde menschen niet allen attent waren , m aar een
gezelschap gedurig badineerde,zoodat het m oedwillig de schoonste
passages zich ontglippen liet, aanstoot gaf aan de oplettende aanschouwers en de speelers hinderde.''
M en werd alleen aangetrokken door de stukken met gruwelen

ofmetvertooningen (tableaux vivants).p'
Deze werden zoo op prjs
gesteld,datop de biljetten hetberichtnietvergeten werd alseen
stuk was pversierd metvertooningen.''''Somswerd debeschrjving
er van gedrukt achter het treurspel2).
1) Zie P. HaArerkorn van Rijsewijk DeoudeRotterd.Scbouwburg,bl.59.
Yerg.ook de nootalhier,b1.91.

29 Aldaar,b1.6l, 125. Om een denkbeeld van die vertooningen te geven
deel ik hier hét vervolg dier plaats m ede:!,De fraaiste vertooningen varen
wellicht te zien in Bontius' Het beleg en ontzetder Stad Leiden,blyeindend

treurspel. Daarin moesten worden vertoond en werden werkeli
jk vertoond de
zegewagen van Alva, de verdrukte Provintiën, de vlucht der Edelen, de

zwerende burgerheelen. Maar ftpuikje van alleswaren de vertooningen van
dewreedheid derSpanjaarden,dieeerstwerden voorgesteld zittendeaan een
tafel,waarop een kleine galg,een roede en eenige zwaarden lagen,maar die

vervolgens twee jongens wurgden, en een aan degalg hingen,een vierden
radbraakten,een vi
jfden op hetschavotonthalsden,en een gebakerd kind in
't vuur wierpcn. Misschien was de vertooning van den hongersnood nog akeliger: ltinderen knaagden aan een beestenvel,kloven op een been,droegen
een doode weg,en de burgers smeekten om brood,te midden van een aantal

1i
jken. Aan het slot kwam een voorstelling van den intochtvan Boissoten
den PrinsAean Oranje,waarin vooralschuiten,hetwaterwaarop dezevoeren,
en een vreugdedans der bootsgezellen methun riemen eflkctmaakten.''
Ik verwi
js voor meer voorbeelden naarhetboek zelf,en herinnerslechts,
dat wi
j jaarli
jks in den Gysbreght nog de aanlokkeli
jke tableaux vivants
Qunnen bewonderen.

HET SCHOUWBURG-PUBLIEK.

103

0ok het balletbehoorde tot de aantrekkeljkheid:zonderdans
kon er geen voorstelling worden gegeven. In het begin van 1645

werd er al op den Amsterdamschen Schouwburg gedanst1), en
van het ballet werd steeds veel werk gemaakt.
Maar m en zonk nog veel dieper. In 1774 onthaalde b.v. een
Franschman het Rotterdamsche publiek op het tooneel op eene

nabootsing van het gezang van verschillende vogels').
Corver haaltverder eenigemerkwaardige bjzonderheden aan (b1.
178)waaruitbljkt,hoe uiterstlaag hetpeilvan hetschouwburgpubliek was.slleeftmen welimmer,''vraagthj,pdenschouwburg
zonder Apenspel in Amsterdam kunnen voortkrjgen,ofdoen bestaan? ten minsten in geen 40 of50 Jaren. Zoude men bj u de
Min ïzl 'fLazarus Sifï,
s we1willen zien,indien ditBljspeldoor
geen Aapenkuren ontsierd wierd ? op een balk die op twee schragen
legt als op een koord te dansen : Lieden a1s door betoovering stil
te doen staan, en dan het aanzigt m et stroop te besm eren,en daar
veren in te plakken , en honderd gekhedens noch lager a1s op de

stellaadjesvoorde Spellen te maken,doen immersuweStadgenoten
met m eenigte naar den Schouwbarg loopen ;en deze Aapenkuren

zjn zoo ruchtbaar in ons Land, dat, waarik hetgemeldestuk
gespeeld heb, ik altjd genoodzaakt was,die gekheid te volgen,
wilde ik geld methetzelveontfangen:jaik maaktehethoelanger
boe gekker,in hoop dathetpubliek 'ereen walg van zou krjgen:
ik heb zelf in 't gemelde spel een levendigen 0s,in zekere Stad,

op het Tooncel gebracht; die door Marten en Klaasje laten verloten; en het V olk kwam waarachtig om den Os te zien..... Het

geheugd mj,datik de Toverjen van Armlda eenszevenmaal,te
Am sterdam , achtereen heb helpen rabraken :ik heb 'er Loges zien
verhuren, enkel om den Aap te zien,die door hetK indvan Schmit
zeer aardig gemaakt wierd : de gantsche Stad was vo1 van het

Aapje in Armida;ja men kwam bj hetuiteinde van hetspelmet
heele Gezelschappen achier het Tooneel hetAapje visite geven-''
Elders3)vinden wj gewag gemaaktvan een tusschenspelswaar
1) Joh.Hilman, Ons Tooneel,b1. 189.Zie overdqballetten uitdeachttiende eeuw P.Haverkorn van Ri
jsewi
jk,t.a.p.,b1.l37vlgg.
:) T.1.a.p1.,b1.128.
3) P.Haverkorn van Ri
jsewi
jk,De OudeRotterd.Schouwburg,b1.63.
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een acteur m et zwartsel werd ingezeept, daarna m et poeder wit
gemaakt - pdaar we1 om gelachen werd'' - m et een zkleine
houwer'' geschoren , en m et reen overgroote menigte'' water over-

stelpt.Vervolgens werd hj gekamd meteen proskam ,''en hj die
dat deed , klopte telkens den roskam op den grond uit en trapte

op den vloer,alsofhj rongediert''doodde.
Het kon wel niet anders, of in dien Eauwen tjd moest de
Eauwheid zich ook op dezewjze openbaren.
Zoo erg is hetthans niet;maar ishetveelbeter? Kunnen wj
bogen op oorspronkeljke stukken? Zjn de vertaalden met veel
takt gekozen ? Kan men zeggen , dat er thans een aesthetisch ontwikkeld, oordeelkundig Schouwburg-publiek is? Zeg ik te veel>
a1s ik het betreur, dat m en ook thans m et weinig tevreden is?
en dat dikwerf grappen van het minste gehalte het uitbundigst,

worden toegejuicht?
M aar 't is hier de plaats niet daar dieper in door te dringen y

later zullen wj gelegenheid hebben hetzeerbelangrjke vraagstuk
van het Nederlandsch Tooneel met zjne spelen, zjne auteursy
zjne acteursen zjn publiek nadertebehandelen.

IV.

OMZICHTIGHEIDS-POXTEN.

De dichters, die wj in dithoofdstuk zullen bespreken ,hebben
zich bjna allen ook aan dramatische poëzie g-ewaagd; m aar den
naam ,dien zj verwierven,danken dem eesten hunner alleen aan
hetgeen zj op het gebied van het Heldendieht hebben geleverd.
Is die naam verdiend? Daaraan mag getwjfeld worden,zonder
vrees van hun te kort te doen. Evenwel vordert een volledig
tafereel van het letterkundige streven onzes volks, dat ook hun
eene plaats in de geschiedenis onzer Letteren worde ingeruimd ,

mitsdie plaatsniettebreed zj.
Zoo ze vroeger hooger werden geschat dan ze in waarheid verdienen , het kwam daar vandaan , dat de Critiek m eer laimig dan

wetenschappeljk was, en zich niet zelden vergenoegde met de
echo te zjn deroverdreven loftuitingen,waarmee de vrienden der
dichters vaak maar al te kwistig waren geweest. Daarbj kwam ,
dat men veelal begreep, dat de geschiedenis niet anders dan een

doorgaande lofgalm mocht zjn, op strafe van den schrjvera1s
een verrader des Vaderlandsbeschouwd te zien. W j moesten nu
eenmaal een poëtisch volk zjnjen zelfs de middelmatige rjmwerken der achttiende eeuw m oesten dat bewi
jzen. M en denke
slechtsaan lofspraken als aan Elizabeth Koolaart,ofLucas Schermer
toegezwaaid werden,en de even hoog opgeschroefde,die wj in
dit hoofdstuk nog zullen ontm oeten.

Staan wj thans,tegen heteinde van denegentiende eeuw,op
een beter critisch standpunt? Kunnen en durven wj de waarheid
beter onder de oogen zien? Als dit in vele gevallen nog ontkend

moetworden,dan ligtde schuld aan ons.Erzjn er immersnog,
(ik wi1 veronderstellen, dat het uitzonderingen zjn), er zjn er
n0g, die geduldig de versleten overlevering bljven aankleven,

DE CRITIEK.

omdathetzoo gemakkeljk is,alsmen nietuiteigenoogenbehoeft
te zien. En waartoe heeft men Critici en Aristarchen , a1s m en

hen niet mag napraten! Maar was de Critiek altjd eerljk,en
lieten niet sommige harer penvoerders zich liever leiden door
onaesthetische beweegredenen , som s zelfs door afgunst, haat of
wrok , dan door zucht tot waarheid ?

Heeft men mj niet verweten, dat ik heb durven zeggen,dat
de geschiedenis onzer letterkunde m aar al te vaak een doorgaande

lofgalm geweest is, en dat men ons per Jc,
9 et S8JJ.
9 tot een
poëtisch volk heeft willen lnaken ? - W aar was dit beweerd? wie
had dat gezegd? - En de tallooze voorredenen dan , en de levens-

beschrjvingen, en de lofdichten? Ik gaferaleen paar staaltjes
van,en zalin 'tvervolg nog op verscheidene nndere wjzen.Ten
overvloede leze men nog deze enkele aanhaling , ontleend aan
een brief, door eene schrandere vrouw , den 4en Januari 1776

geschreven 1). Die vrouw was Elisabeth W olF,voor wie men wel
eenig crediet za1 hebben; zj schrjft: pErzjn thanszo een ontzacheljke groote menigte Dichters en Dichteressen,dathetraer
er van af is. Ik eenvoudige! heb altoos geloofd, dat er, exept
een waar vriend, niets zeldzamer was dan een Dichterj en zie
daar! lees zelf de Li
jsten onzerbekwaame Lieden:deminste is,
a1s '
tje blieft1 een Puik en Panpoëet. Milton en Pope zjn er

maarleerlingen bi
j....''
Men ziet dus,datik metmjne overtuiging nietalleen sta. Ik
bljfhaardan ook handhaven,en zoamjnietverantwoordrekenen,
wanneerik thans nog nationale jdelheid bovendewaarheidstelde.
Dat wj geene uitstekende heldendichten geleverd hebben,za1
niemand verwonderen,die met ons instemt omtrenthetgeen wj

over het gebrek aan dichterljke vormkrachtbj onsvolk gezegd
hebben. En dan bedenke men,datin deachttiende eeuw de tjd
voor hetEpos lang voorbj was,terwjlde geestderPoëzie,die,
onder gunstige omstandighedenj slechtsweinigen waarljk bezield
had, nagenoeg geheel ontbrak,en het wezen der Kanst alleen in
technische vaardigheid gezochtwerd.

Het beschrjvende genre was hier altjd zeer gewild geweest:
hetkwam metonzen volksaard overeen.Bj minder geestdrifthad
1) Aan LucretiaVan Merken,afgedruktin Ned6rland 1878,11D.,b1.425.
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hetzich bepaald tothuiseljke onderwerpen,meteerzame en leerzame bespiegelingen opgesmukt;bj opgewekter stemming waagde
het zich aan schilderingen van m erkwaardige heldenfeiten of tref-

feljke Europeesche gebeurtenissen. Hetpoëtisch gehalte,de meer
of minder lyrische verheëng hing daarbj van de bezieling des
dichters af.
De achttiende eeuw had te weinig gelegenheid en neiging om

lyrisch gekleurde zegezangen te ontboezemen, en voorhuiseljke
poëzie waszj te deftig en te ingenomen metzichzelf. Hetplechtige, historische heldendicht, dat m eer gaf en minder scheen te

eischen, moest in haar smaak vallen. Dat zj er de hand aan
sloeg, kan ons niet verwonderen: evenmin,dat zj het daarin
niet boven het middelmatige bracht en meer dichterljke, neen
berjmde levensgeschiedenissen, dan wezenljke kunstgewrochten
vervaardigde.
In de eerste plaats kom t de Stichtsche patriciër Lucas Rotgans
in aanmerking : die in 1654 te Amsterdam geboren werd. In 1672

nam hj vrjwillig dienst,en werd spoedig totvaandrig bevorderd.
Hj legde evenwel na tweejaren hetzwaard afen vestigde zich,
nadathj eene reis door Frankrjk gedaan had,opzjn buitengoed
Kromwjk aan de Yecht, niet verre van Maarseveen. Hj huwde
Anna de Salengre, die hem eehter reeds na tweejaren ontviel.
Sedert was de poëzie pzjne voornaamste bezigheid,'' hetgeen
evenwel niet belette, dathj,vrooljk van aard,van gezelligheid
hield en daarbj soms pwelwatbuiten de maatuitspatte.''
Het is zjn vriend en levensbeschrjverFrançoisHalma,dia dit
verhaalt, en er bjvoegt,data1s voorname vrienden hem kwamen
bezoeken , pzoo kon hy we1 eens boven de peil van heughelykheit
= ethen vrolyk,en doorhetgeestwekkend druivenvocht,in Rinkau
of Bacharach geteeltj wat ruim spqakelyker in redenwisselingen ,
en milder in 't uitbromm en zyner vaarzen zyn, die hy m eest
gelukkig in zyn geheugen hadde-''

Hj stierfin 1710 aan de kinderpokken.
Rotgansstelde zich Vondelternavolging voor,maarhjslaagde
er alleen in dien in het werktuigeljke der kunst op zjde te
streven. In zjne Mengeldichten rollen klanken en strofen hem
gemakkeljk genoeg uit de pen,maar Poëzie zoektmen daarin
te vergeefs, zoowel als pstoutheid van denkbeelden en kracht van
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uitdrukking''1).Alshj verheven wilzjn,ishjvaakbombastisch,
en de klinkklank wordt m aar al te veelvermeerderd,doordatzjn
werk pdoorgaans sierlyk met de fabelkunde doorstikt''is,geljk
men toen zei. Dit was grootendeels een gevolg zjner verkeerde
opvatting van het wezen der Kunst, datook hj te veelin het
uiterljk stelde.Hj maakte veelwerk van de taal,en raadpleegde
daarbj vooralVollenhove en M oonen, pdie twee groote keurm eesteren haarer zuiverheit.
''Hj werd overpuristisch. Halma getuigt:
Xniet de minste schryFeilen of hardigheitm ogten door den beugeli''

en men wist, dat hj pzyne vaarzen weltienwerf,en somwylen
mneer,overlas en herhaalde-'' Vooralop 'tlaatst van zjn leven
was hj zheel scherp: en niets toegeevende omtrent de gronden
der taale, spellinge, en rymklanken.'' Dat bj die richting het
oorspronkeljke en dichterljke buiten rekening bleven,springtin
'toog5en zelfs zjn hoogdravende loftrompetter moet erkennen,
%dat niet altoos de langstbeschaafde vaarzen,vooralwegens woord-

twyfelingen omtrentde keuze,debeste zjn.''
Rotgans trad,geljk wj zagen,mettwee treurspelen op;maar
hj rekende zich vooraltotEpisch dichterin de wieg gelegd.Zjn
Xvoornaam hoofdwerk'' was getiteld W ilhelm de D erde,door Gp#.
:
genade K oning ran Engeland , enz. izl heldendieht ??6.
gc/lrdpd/l,en

behandelde in acht boeken 's Konings leven tot aan den Rjswjkschen vrede (1697),gesloten
:1Op 'thuis te Nieuwburg,daar 't muziek van 'tpluimgediert

Dien zegenryken dag op groenetelgen viertk!
).''
't Is1 wat m en er ook van zoggen moge, niet meer dan eene hoog-

gekleurde levensbeschrjving, eene rwaarachtige #eschiedenisse,''
die hj rtot hetvoorwerp van (zlynebezigheden uitgekeurt''had.
Om er den vorm van seen he
ldendicht''aan te geven,en pdeze
@
ongem eene stofe niet op eene gem eene wyze , en als een Rym -

kronyk,te verhandelen,''beginthj de levensgeschiedenisnietvan
meat af aan,maar laat dat wathj overgeslagen heeftdoor rde
Teem sgodin, op 't prachtigst versiert;'' aan rhaaren W aterstoet''
verhalen! De allegorische en m ythologische personages,die hier
19 W itsen Geysbeek, Biogr. anth. erit. W oordenboek,V D.,b1. 184,kent
hem die toe.
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vaak onder de heldenfguren optreden , m aken niet zelden eene

potsierljkevertooning en gevenaanhetgeheeleenewanstaltigheid,
die het dichtstuk , ondanks eenige schoone plaatsen en levendige

beschrjvingen,ter vergetelheid gedoemd heeft.
Dat Rotgans'naam totonsgekomen is,heefthj hoofdzakeljk
te danken aan zjne Boerekermis,een comisch gedicht in twee
zangen , dat, toen het in 't licht verscheen, pmet de grootste
greetigheit en blakinge,in geen kleen getal,begeert en verkocht?''
werd. H et bestaat uit eene reeks van tafereelen , op boertigen
toon geschetst, waarin niet de minste eenheid wordt aangetrofen j
en waarvan de toon m aar al te vaak gewrongen , would-be-aardig

is. De voorstelling is bjna doorgaans plat en dikwerfonkiesch,
ja zelfs vies,zoo door den aard der tafereelen zelfalsdoor de
vergeljkingen, die ze heeten op te sieren. 'tIs waar,men kan
aan die bonte groepen , die langs ons heen slenteren , m eestal

geene levendigheid en waarheid ontzeggen,voorzoover ze bljkhaar naar het leven gecopiëerd zjn. Dit heeft wel eens doen
wjzen op hare overeenkomst met de voortbrengselen onzer oude
schilderschool; m aar zoo ze al het onderwerp daarmee gemeen

hebben, ze staan daarbj geheelin de schaduw,watoorspronkeljkheid en geestigheid van opvatting en voorstelling betreft. 0ok
de vergeljking op ander gebied leidt tot geen zachter oordeel:
men hergnnere zich slechts de geestige tafereeltjesin den ouden
R einaert, of die, welke ons door Bredero en H uygens ZJ
i-n geschetst, om te voelen wat hier ontbreekt. M en heeft dan ook geen
reden om te roem en op vooruitgang in den volkssmaak , die zoo
115: op de boert van Rotgans te gast ging.

Arnold H oogvliet, in 1687 te Vlaardingen geboren,brachthet
grootste gedeelte van zjn leven aan verschill
endekantoorlessenaars

door, en eindigde het ten jare 1763 in zjne vaderstad alstafelhoudervan de Bank van leening.AlsDichterheefthjzichgrooten
naam verworven ,zoodat Feitam a hem zelfs begroette als
11De eer van Neerlands hoofdpoëten,
''

en sommigen zoo met hem dweepten, dat zj rzelfs de minste
ongunstige aanm erking voor heiligschennenden laster'' uitkreten.

Hj trad de diehterljke loopbaan in meteenevrj stroeve vertaling van Ovidius'Fasti(1719),schreeftweedeelen Mengeldichten,

110

A . HOOGYLIET!S ABRAHAM DE AARTSVADER.

die niet veel te beteekenen hebben, en had zjn roem vooralte
danken aan zjn ui
tvoerig,in twaalf boeken verdeeld dichtstuk :
A braham de A artsvader, dat sedert 1727 e1f uitgaven beleefde,
en peYen a1s de werken van Cats, a1s huisboek in verscheiden

deftige huisgezinnen aangetrolen werd''(W itsen Geysbeek).
H 0e hoog men er ook m eô geloopen hebbe, toch valt er niet
weinig op af te dingen. Y ooreerst is 't eene volledige levens-

beschrjving,waarin de held wordtgeschilderd
11Schier van zyn wieg totaan zyn graf;*'

en al wie den moed heeftgehad de 288 kwarto-bladzjden achter
elkanderdoorte lezen,zallevendig getrofen zjn doorhetgebrek
aan kunsteenheid , waardoor vanzelf een bevredigende totaalindruk

onmogeljk wordt.
Den Dichter stond dan ook veeleer een ethisch dan een aes-

thetisch doel voor oogen. Zjn stervendevader had:methetoog
op de heidensche Fasti, den wensch uitgesproken , dat de zoon
een gedicht mocht vervaardigen , hetwelk de eer van den eenigen
waren God kon bevorderen : aan dien wensch moest de Abraham
voldoen , voorgesteld als een toonbeeld van geloovige onderworpen-

heid aan God)wiens nboezemvriend''hj genoemd wordt.
Dat vrome zielen het vrome dichtstuk in eere hielden ,isnatuur-

ljk:te eer, daar het in vloeiende,gepoljste verzen geschreven
was1). Toetst men het echter aan de eischen der Kunst, dan
kom en de elf uitgaven : die het beleefde : ons onverklaarbaar voor.
M aar zoo was ons volk : godsdienstig en vroom , doch zonder veel
kennisse des onderscheids, waar het de Kunst gold.

Bj de bewerking heeft Hoogvliet zich geheel aan het bjbelverhaal gehouden, hetwelk hj paraphraseert, en soms aanvult.
Dat hj bj ditnaschrjven allerleizaken moestopnemen,in over1) (
Hj hechtte veelaan den vorm ,ofschoon hi
j op kunstgebied nietde
Jin het
hoogste macht aan de vi
jltoekende. Van zi
jneIlengeldlchten zegthi
Voorbericht,datj:eenige oordeelkundige lezers''waarschi
jnli
jk zouden meenen,
datj:debeschaving langzamerhandhadkonnengeschieden,
*'enhi
Jgeeftdaarop
dit antwoord: j,W egens 't schaven en polysten, ntwelk den geestrerstompt,
belyden wy, dat deze onze lettertelgen van den dierbaren levenstyt alreede
deels genoeg hebben wechgesleept, zoo dat 'erby de naarekening niet veel
m eer voor haar overschoot.''
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eenstemming m et eene andere levensbeschouwing dan die in den

nieuweren tjd kan gelden,springt in 'toog; maardathj zoodoende het voorgestelde doel niet bereikt, is even duideljk. E,
n
waar hj het bjbelverhaal aanvult, is hj,verleid doorde zucht
tot navolging der Ouden , en door de gewone sm akeloosheid van

zjn tjd, in onbegrjpeljke buitensporigheden vervallen. Ik wjs
slechtsop de beschrjving van dehemelstad en den hemelraad,
15Die w onderlyke Raat van godtlyke Eigenschappen,''

in 't begin van het tweede boek , waarop zi
jn eigen regel toe.. .
%

passeljk is:

,1A im y!hoe schemertal die dwaasheit in myne oogen!'*

W at voorts het gedicht a1szoodanig nietaantrekkeljk maakty
is het theologisch geredekavel, dat er eene zoo ruime plaats in

beslaat, en waarbj de brave Arnold Hoogvliet veel meer zjne
eigene orthodox-gereform eerde beschouwingen en indrukken meedeelt dan die van den Aartsvader.
Daarbj komt eindeljk zekere eentonigheid het gevolg van een
streven om alles, ook het eenvoudigste en nietigste) even deftig ,

even statig te beschrjvell.Hetontbreekthiergeheelaan tweeden
grond of perspectief,hetgeen trouwens bj een mozaiek,waaraan
dit dichtstuk doet denken , niet vreem d is.

Slaat men het oog op de bjzonderheden,dan ziet men,dat
het Proza daar welig tiert, zoowel in den vorm van uitvoerige

schildering van allerleiondichterljke kleinigheden,alsin weelderigheid van nuchtere en alledaagsche opmerkingen.

Maar van den anderen kant kan men ook nietblind zjn voor
de lichtpunten,diezich daarbj voordoen. Z00Hoogvlietnietuitmunt door breede, dichterljke opvatting van hetonderwerp,hj
had eene levendige verbeelding in het klein , a1s m en zich zoo

mag uitdrukken. Dit bewjzen de tallooze vergeljkingen,alsversierselaangebracht,die meestaljuistzjn,en waaraan men alleen
ten laste kan leggen, dat ze met overdadige kwisiigheid zjn
gestrooid.
De poëtische kracht van den Dichter reikt eehter verder: vele

zjner beschrjvingen zjn trefend van levendigheid en waarheidt
en die enkele fraaie plaatsen hebben zekernietweinig bjgedragen
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om den roem van het werk te vestigen en te onderhouden. Ik
herinner aan de goedgeslaagde schildering van de drokte ,die te

Memfs heerschte (1 B., b1. 17), aan het afscheid van Abraham
uit Ur (111, 66), de overrompeling van Laomer's dronken heir
(Y, 115),de liefeljke beschrjving van den avond (X ,223),en
eindeljk de krachtige voorstelling van de verwoesting van het dal
van Siddim (VlI,170).
De opgang , dien de Abraham m aakte ,het gezag en de invloed

van zjn dichter moesten we1totnavolging uitlokken. Nederland
werd dan ook weldra overstelpt m et eene geheele raeks van zoo-

genaamde heldendichten, die bjbelsche personages vierden. W j
hadden reeds Paulus, Judas de Verrader, Jonas de Boetgezant,

thans kregen wj nog een Gideon, Mozes, Jacob,Jozef,Jofrzf.
g
en Darid. Dat wj die bjna alle met stilzwjgen voorbjgaan,za1
men nietvreemd vinden,alsmen zich hetjuisteoordeelherinnert,
door Van K ampen over het minst gebrekkige van die alle, Steen-

wjk's Gideon,geveld1).
De geestvan den tjd proeftmen bestuitdezen regelvan Poot
(II,346)aan Hoogvliet:
,1De glory is voor zweet te koop.f'

Die woorden schenen de zinspreuk geworden van een rjmkunstenaar, die.wellicht evenveel invloed heeft uitgeoefend a1s Pels,
en die zeker meer dan eenig ander de richting van N il FpI:9ztibus vertegenwoordigt. Die man was Sybrand Feitama, in 1694
te A msterdam , uit bem iddelde doopsgezinde burgerouders, geboren. Sinds twee geslachten werd er in die familie gepoëtiseerd.

Zjn grootvader, ook Sybrand geheeten, en met wien hj we1
eens is verward, was, naar eigen getuigenis, peen oud drogist,''
en schreef eene reeks van Christelyke en Stichtelyke Rym-oefe-

sïAl#:Al,die hj in 1684,op vier-en-zestig-jarigen leeftjd,uitgafQ).
1) Beknopte Geschied.der Letteren, enz., 11 D., b1. 122: j,lletplan is
onberispeli
jk, de eenheid van hetgeheelwordtnimmergeschonden;de sti
jl
is vloei
jend, het vers welluidend, en de taal keurig;erontbreken slechts
twee vereischten:roëzy en smaak.''

5 In 80teAmsteldam ,bi
JFredrik Vorster.

SYBRAND FEITAM A.

113

D aarin kom en in de eerste plaats vertalingen voor, zoodat men
we1 kan zeggen , dat de vertaaldrift den jongen Sybrand aangeboren was.
Daar de kleinzoon niet noodig had van een beroep te leven ,
studeerde hj voor Poëet: L. Ten Kate onderwees hem in de taalkunde en de treurspeldichter 01. Bruin in de Poëzie, onder toezicht van den oordeelkundigen'' Ch. Sebille.

Hj begon metzich aan hetdrama te wjden,enleverdeachtereenvolgens,wat Hoogvliet noemde (1,442)
Een schoone ry

Van dertien fynetreurjuweelen,'
welke alle, OP twee na,uithetFransch vertaald zjn. Over somm ige daarvan hebben wj boven (
b1.98)gehandeld.In de voorrede

zegthj:slletware te wenschen,datalle,en inzonderheid jonge
dichters, nevens het poëtisch vuur, altoosde noodige bezaadigheid,

en het verëischte geduld behielden, om zich metde voltnojing
hunner kunstwerken wat langzamer dan doorgaans gebeurt, en

dusook tevens watveiliger en gewisser te spoeden.''En hoe hjt
van den beginne af aan, die les in practjk bracht, bljkt uit
zjne verklaring,dat hj,hetzinnespelDe triomferendePpl'
zy en
Sc/lfîAràvzldfpvan den jare 1719 aftotin 1724hebbende gedicht
en beschaaft,'' het bj eene volgende ujtgaaf nog weer met pde
beschaving van som mige harde verzen verbetert'' had.

Zjne tooneelpoëzie gaf hj in 1735 in twee deelen uit. Reeds
tweejaren vroeger was zjne vertaling in alexandrjnen van Fén/lon's Télémaque verschenen , een werk , dat hem elhoog geprezen
werd , en waarvan een der loftrom petters zei?

Datalde wereldtjuichtop datbazuyngelulrdt,
En staatverbaast,en van verwondfring opgetogen.

Hi
j had dan ook zi
jn uiterste best gedaan om rvolwrochte
Yaerzen11

te leveren , en bekent 5geene tyd en vlyt te hebben

gegpaart'',zoodathj svele vaerzen dikmaalsop drie-ofvierderlye
wyze (had) moeten verrymen-'' Toch was hjzelf met zjn werk
n0g niet tevreden en ging zjn geheele leven,datis nog vjf-entwintig jaren,voortmethettebeschaven.Dieverbeterdeberjming
werd in 1763 door zi
jn vriend P.Van Steenwjk,den .
dichtervan
Gideon en het treurspel Gravinne Ada , in 't licht gegeven.
JoxclkBlaox'
r,Ned.Letterk.indefweelaatsteEeuwen,I,4edruk.
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Terstond na de doorgeworstelde beryming''van den Telemachus

begon hj eene vertaling van Voltaire'sHenriade. De bezwaren,
daaraan verbonden,deden haar,na de bewerking van den eersten
zang , staken ; maar pdoor eenige voornam e dichtminnaren aangenoopty'' vatte Feitam a in 1735 het werk weer op,ofschoon zjn
vriend Sebille het gedicht voor popvertaalbaar'' verklaarde, vooral
Xten aanzien der ongem een krachtige uitdrukkingen en der welr-

galooze beknoptheid des styls.'' Maarditwasjuistvoor den vertaler een prikkel te meer. In 1738 was hj somtrenthalverwegs
gevorderd,''toen de dood zjns vriendshem sbjna een jaarlang*'
lusten moed benam om verderte arbeiden.In 1743hadhjechter
den weer opgevatten draad afgesponnen; maar hj durfde zelfs
Xna de volkomen afryming,'' geljk hj in de voorrede getuigty
Xniet eenigen tyd berekenen , waarop ik dachte m yne beschavinp
te zullen voleindigen , veel min bepalen , wanneer ik het gantsche
werk aan 4 het gem een zoa kunnen l ededeelen.'' Daartoe rver-

stoutte''hj zich dan ook eerstin 1753,nadathetwerk,dat:%
Henrik de Grppf: doopte,dus bjna twintig jaar onder handen
was geweest; en toch besloot hj zjne voorrede nog met deze
woorden : rr
l'ot het wagen van dien hagehelyken stap, door den
vernieuwden aandrang myner dichtlievende vrienden min overreed y
dan door hun gezag overwonnen , verklaar ik daarby we1 ernstig ,
volkomen overtuigd te zyn, dat ik,met alle myne omzichtigheid,
de gewenschte volmaaktheid op verre na niet bereikt heb.''
Ta1 van lofdichten verzelden de uitgave. Het bromm endst van
alle was dat van Lucretia W ilhelmina Yan M erken , die den vertaler, als pdes Aem stels hoofdpoëet,'' toeriep :
!!D e dichter onzer eeuw ,dien wy op 'thoogst waerdeeren,....
Die 'tkunstorakel strektder vrye Nederlanden,
Is de eerste lauwerkroon,m etPope en V ondel,waerd.
Metrecht wordtu die kroon door 't kunstchoor toegeheiligd,
Beroemde Feitama!nû ge ons uw'Henrik wydt.'f

W erkeljk werd hj als een orakel beschouwd door Neerland's
5zanggezinde Rejen,'' aan wier lier hj, volgens de genoemde
Dichteres1) psieraad en leven gaf.'' Gedurende eene lange reeks
Verschelden Gedichten,achter Het Nut dev Tef
lenspoeden,bl.305.
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van jaren wasdie man - hj stierfin 1758 - de vraagbaak der
aankom ende diehters: geen wonder, dat aom zichtigheid'' in de

plaatstrad van hetdichterljk genie.
lk zou de tallooze zoetvloeiende, rkeuriget''m aar weinig dichterljkepoëtasters,uit de schoolvan Pelsen Feitam a voor.tgekomen,

wel geheel met stilzwjgen willen voorbjgaan;maar het isons
om geene lofrede te doen , we1 om eene karakteristiek van den

tjd. En daarom zullen wj althansde voornaamste,hen,diehet
hoogst stonden aangeschreven, hoe weinig zj ditinderdaad ook
verdienden , in oogenschouw nemen.
De eerste, die zich ter beoordeeling aanbiedt, laat zich in onze
dagen misschien nog het best van allen lezen , ofschoon het alleen
de vorm is, die hem tot aanbeveling strekt.

Dirk Smits was in 1702 te Rotterdam geboren, waarhj een
klein postje aan het kantoor van impostop den wjn bekleedde,
hetgeen hj in 1745 meteen nietveelbeterambtteHellevoetsluis
verwisselde1). Na een kommerljk bestaan stierf hj ten gevolge
van een ongeluk in 1752.Hj gold bj zjn leven vooreen Feniks:
Dde groote Smits,''noem de hem Lucretia Yan M erken , en H oogvliet zoowel als Bernardus De Bosch vleiden hem a1s rder Zanggodinnen lust.'' Lucas Pater, weldra zelf als pde Apollo onzer

eeuw'' gevierd, bewierookte hem als rde Orfeus onzer eeuw''â)1
Ook volgende beoordeelaars hebben hem hem elhoog verheven. M oge

hj nu al vroeger en later te uitbundig zjn geprezen,onder de
Dii minorum gentium munt hj, a1s gezegd, toch zoozeer uit,
dat wj hem te kortzouden doen,wanneer wj hem onbesproken
lieten. Hj heeft tal van onbeduidende,liefeljk vloeiende verzen
nagelaten;maar het gedicht,dat zjn naam aan de vergetelheid
ontrukt heeft, is zjn Rottestroom , in drie zangen, waartoe hj
bljkbaardoorAntonides'Ystroom opgewektwerd.Hetwerdprachtig
in quarto uitgegeven , aan den Erfstadhouder opgedragen j en in
niet minder dan dertien lofdichten bewierookt.

De dichter had ,
er den ijd toe genomen. Aa.
n hetslotvan het
1) zie overhem ook: dr.A.DeJager,Dirk S/nf/.
s,eezl
evoorl
ezing. Rotterdam ,1852.

2) Poëzî
)rcn LucasPater,bl.3l5.
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derde boek staan de jaartallen 1738- 1745,en de stoewying''is
eerst pden 15en der H erfstmaand, des Jaers 1750'' gedagteekend.

Trouwens,uitalles bljkt,dathetgedichtden makernietgemakkeljk uit de pen schoot. Stoutheid van opvatting,hooge dichterljke vluchtlagen nietin zjne natuur.Afen kan W itsen Geysbeek
toegeven, dat hj pbevallig,kiesch...en zoetvloeyend''is - ik
laat m et voorbedachten rade de qualiEcatie van rnaïef'' achter-

wege - ,en metJer.De Vries(1I,138)zeggen,dat pietsmuzjkaals'' in zjne gedichten het oor aangenaam aandoet door de
Xzachtheid en bevalligheid'' zjner taalwendingen; men kan er
bjvoegen, dat hj in beschrjving,zelfs in schildering,somsgelukkige oogenblikken heeft; maar als men dat toegegeven , en
aldus het tal
entvan Smits erkend heeft,dan ishj ook alden lof

deelachtig, waarop hj aanspraak kan maken. Talent van uitdrukking,van vorm toonthetgedicht,maarhetiszonderwezenljken
dichterljken inhoud: de voorstelling is gemaniëreerd,gekunsteld;
hetontbreektSmitsaan innerljkewaarheidtaansmaak,en,'tgeen
erger is aan waar gevoel. Een sterk sprekend bewjsvan het
laatste vindt men in deze plaats uit het tweede boek van De Spff6-

stroom (b1.90).Hj verhaalt,watderivieralin haarloopontmoet.
Zacht!...Hiergroetzi
j Hilgondsberg,
D aer 't,op 't kabbelen der baren,
H aer belonktuit loof en blaêren.
W atuw strand myn cyter verg',
'k M oet,o Dorp!den lofgttlm sm oren,
Die uw buurt ten stroomdansfncod ;
fk M ogtfm yn kroost,datin uwfschootf
Sluimert,in zyn grafrustfstoren.
Boeit ge m y? Ja,'k word gespoort,

Om Kornelisje en zyn Zusje
Nog te omirmen,en een kusje...
M aer de Rotte trektm y voort.
Ei,bewaer myn huwlykspanden
H oe? m et welk eenflossen zwierf
Krom t en draeit de stroom zich hier''enz.

Ziehier daarentegen een proefje van zjne bevallige schildering.
Als,in den eersten zang (bl.12),hetderRotte lust
Pindus stoet,
M etons zwevende op haerfvloedt,
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H aer gevallen op te zingen,
Yder vlyt zich by haer neêr;
'tSpelend nat vergeet te bruisschen,

'tWindje doetgeen blaedjesruisschen,
Kuschtgeen bloempje,roertgeen veêr.
'k Luister des m et harten ooren
Naer dat langgew enscht verhael.
Stil!laet niets haer gladde tael,

'tVloei
jen van haerfstroomzang storen:

Vlietgodessen,Beeknajaên,
Danssende Rivielworstinnen,
!!Stroompoëeten Zanggodinnen,

!,Die ten rei
j'gaetlangsmyn paên;
Vogeltjes,dieaen myn zoomen
Zoo bevallig tiereliert;
Zwanen,die hier zwemt en zwiert;
Spruiten,bloemen ,velden,boomen,
Pronksieraden van mynfvloedt,

ltei
jen,die, naer elks behagen,
11M y,op mynen waterwagen,
Stadig volgt en hulde doet!
!,sviltge,uit weetlustf,hier verzamen;
'k Za1u toonen,dat ik m y,
Alyner stille heerschappyf,
11Noch m yn' daden heb te scham en-f'''

Liefeljke breedsprakigheid,nietwaar?In den tweedenzangwordt
o.a. de turfmakerj uitvoerig baschreven, hetgeen wellicht het
TBrandziek landt'' mocht behagen , maar voor ons weinig aantrek-

keljks heeft. Ofscheptgj er genoegen in,den pnyvren Baggerling''te volgen (bl.64),
1,H oe hy,onder 'tvlytig slooven,
Araek geleenigt door een liedt,
't Baggerwerktuig grondwaerds schiet,
En vo1 veengronds trektnaer boven;
H oe de veenklom p voorts de veen
M et alde opgehaelde flodder,

Dikke vochten taei
jemodder,
Roert en mengeltonderëen;'*

en hetgeen ermeer volgtin dien trant?Evenmin kunnen wj ons
verlustigen bj de schildering der svlugge W aterrejen,''die den
dichter swelkoom zingen,''terwjl

118

SMITS ROTTESTROOM.

11
Tweemaelzesden Stroomnajaên
Schieten molenwieken aen,**

(welk een smakeloos beeld!) en den stroom te doen zwellen.
Gelukkig dat dit gezochte gebrabbel weldra vervangen wordt door

deze regels,die van 'sdichters natuurzin getuigen (b1.88):
'k Zie den schoonen Bergschenhoek,
fk Zie hetfrissche Berkelpryken.
W aer de Kunst Natuur doe wyken,
H ier fsN atuur de Kunst te kloek
In hetschildren van gezichten,
Dorpen,hoven,meer en plas,
Velden,ryk van graen en gras,
D ie voorgeen uitheemsche zwichten.''

Ik zou nog willen wjzen op de beschrjving der visscherj in den
tweeden zang (b1. 67), die van ervaring in hetvak getuigt,en
waarin soms gelukkige grepen gevonden worden , a1s b.v.
11W ie kan m elden,metwat vlyt
Hengelaer,op deze vloeden,
M et zyn bogtige angelroeden,
Zyn geduldige uren slyt?

Hoe hetsimple vischje dartelt?
Hoeetom ftaesje spelemeit,
Tothet,door 'tbedrog verleit,

In zyn bun ofkorfje spartelt?''

W il men een proefje van gemaaktheid en wansmaak, men
herinnere zich de plaats, waar hj vertelt, hoe hj, nadat een
11gryze Stroomnim f'' hem den weg gewezen heeft, zich voortrept:
'k Zeilweêr voort,op uwen raedt,
Teer belonkt van beem den,weyen,
W aer natuur gaetspelemeyen
In haer loddrig landgewaedt.''

Terwjl hj door het rustige gedeelte van den vliet trekt, look
zjne Muzehare oogen,
,1'tZy de kunstbespiegeling,
't Zy de slaep haer krachtbeving.-f

En dan heeft ze een prachtig visioen, want toen
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11Zag ze een Afaegdt, wiens aengezicht
Glinsterde,a1s hetmorgenlicht,
't Bloem -en grasryk veldt betreden.
Een verheven stedekroon,
Juist doorm engt met klaverblaêren,
Sierde haer ontsnoerde haren,
D ie a1s van haer schoudren vllôn.
'tK leedt,dathare leden dekte,
W as Quweelofgroen satyn,
Met een'zilvren wederschynf,
Die de zon totspiegel strekte.
Juist gelyk de Rottestroom
Kronklend vloeit langs kromme paden,
Golfden ook haer praelgewaden,
In wier eêlgeweven zoom
Goudswaerdt,Schepers en de namen
Starrenburg,'
pcn Boetselaer,
Vander Does en Wassenaer,
Schielands H eem raên,zich verzam en.
*
s Dykgraefs naem ,haer glorytrap,
Straelde uithaer ontzaglyk wezen,
Op haerfgordel stond te lezen:
Schieiands Hooge Heemraedschap ....
Aèn haer zyde trad een M aegdt,
H aer en all' den veldrey'dierbaer,
SchielandsH of en hooge Vierschaer,
Die en zwaerdt en schalen draegt.
W aer dit edelPaer de zolen
Drukte op klavergroen en gras,
Bloosde kruidt en veldtgewas,

Bloeiden rozen en violenf'(!!).
Is ditniet voldoende om ons oordeelte rechtvaardigen?
Yalt er veel te zeggen, dat is, goeds te melden van Jan De
Kruyf? Z0o weinig ,dat ik hem zelfs ter nauwernood zou hebben

genoemd,ware het niet,dathj ponder de verdiensteljkste dichters van zjnen tjd''gerekend was,en geschilderd salseen'man
van schranderheid,vindingrjk vernuften gezond oordeel''l). Het
laatste za1 niemand ontkennen5 maar is dat voldoende om hem
1) W itsen Geysbeek, Biogr. dnt/à. en Critisclt moorAn&-,IV D.,b1.135.
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tot een verdiensteljken dichier te stempelen8 De bandel zjner
Gediehten,in 17:7 doorzjne zonen uitgegeven,en door dezelfde
Critiek voor xkeurig'' verklaard, bevat, mjns inziens, niet een
sprankjepoëzie.
Jan De Krayf werd in 1706 in hetrparadjs''van Leiden (b1.
182), pHollands Tempe'' (b1.180) geboren,en hj stelde ereene
eer in een Leidenaar te zjn (bl.190). Zjne opvoeding wasniet
schitterend geweest:hj wasnietslechts ponbedreven in Geleerdheids Moedertaal'' (bl. 122), maar o0k in de moderne vreemde
talen (bl. 129); en dit waszeker mede een van de redenen,dat
hj de oorspronkeljkheid tegen de vertaalwoede van zjn tjd in
bescherming nam in hetgedicht,dathj noemde Spoore fpfEigen
Vinding aan een gezelschap tlczlberoemde Dicltteren (bl.124- 135).
Ook kwam hj op tegen (b1.66)
Die valsche smaak,thans sterk gewild,
Doch daar 't gezond vernuftvan grilt,''

nameli
jk
Om wonderveelin schi
jn,maarwaarli
jk nietstezeggen;''

maarditneemtnietweg,dathi
j,evenals Poqten aldeanderen,
toch van m eening was, dat p'
Kunst wordt door arbeid verkregen''q

wantde ware dichterszi
jn (b1.32)
Poëten ,
Die yvrig zwoegen,werken,zweeten,
ln ft klauwtren op den H elicon-''

H et varstand heeft dan o0k we1 het meeste deel aan die vier-en-

veertig gelegenheidsstukken,die zjn bundeluitmaken. Hj achtte
hetgoed snaarroem te streeven,''mits wj maar (b1.143)
,1wars.van hovaardy',
Aan 't leerzaam nut den voorrang geeven.''

Die weinigegedichten uiteene tjdruimte van twee-en-dertigjaren
(1743- 1775)zjn metzorg door dezonenuitgekiptuitdengrooten
voorraad, omdat zj rgeen stuk der drukpersse waardig keurden,
dan 't welk den toets der kundigen doorgestaan had: of voorheen

reeds gunstig ontfangen was''1). Toch is ernietéén onder,dat
1

:

Aan den Lezer,vöör de Gedicbtenv
',bl.lX.
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om den #ïc/lferlVàd'l inhoud voor de nakomelingschap m oest bewaard bljven. De KruyF bevroedde wel, waarin het wezen der
Dichtkunst niet bestond, ofschoon zjne tjdgenooten het daarin
zochten.Zoo hj aleen voorstandervan het pbeschaven''is geweest,
hj was te verstandig om niet te vatten , dat het verkeerd was,
daaraan zooveel gewicht te hechteny
,1A1s oftde zielder dichtkunst waar;**

m aar, ondanks den goeden dunk zjner kinderen, heeft hj de
waarachtige aanblazing der poëzie nooitondervonden.Hj wistdat
ook we1, en was bescheiden ; en daarom had hj misschien zi
jne

geesteskinderen niet in de wjde wereld gezonden;wanthj verklaarde ,zeker in alle oprechtheid (
bl.26):
11Ik pasnietby een reeks alöude K onstenaaren,
V ergood doorhunne snaaren.

Ik wi
jk,meteerbied,graag voor dievan jong'ren ti
jd,
Den Zangberg toegewi
ld;*'
onder anderen voor Lucas Trip en Le Francq van Berkhey. Ik

geef a1s proeve van zjn trant het gedicht Aan den Weledelen
gestrengen H eer Mr.Zlfcc.
s TrI;
p , Raadsheer der stad Gr/zlïolg6'l,
enz. enz. enz. by de uitgaave ran zyn' Tydwinst in Ledige uuren ?
onder de Zdffdrt
:. M . L. doclt byzonderlyk,op het daarin geplaatste
uitmuntende D fc/lfdf'
lfà , ten p.pdcArï/f voel'
ende,Godt zichtbaar in
't onaanzienelyke.
11ô Trip!wiltgi
juw'naam vernommen?
W eet,dat uw dichtpen u verraadt,
En straks een'leezer doet verstom men,
Die konst en oordeelgadeslaat,

En noch bi
jspel,noch wi
jn,kan duuren,
Maar Djdwinstzoektïn ledl
geuuren.
Een hard gevoelen,streng bepleit',
Een stof,een tekst,door speelend gissen,
M in klaar ontvouw d,dan uitgebreid,

M ogeu,zomtyds,hetwitdoen missenl,
Uw Godsvruchten 'tnatuurli
jk schoon
Staan,echter,blad voor blad ten toon.
Doch geen van alle uw puikgezangen
V erschaft ons aangenaam er stof,
Die langer d'aandacht houdtgevangen,
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Geen vordert algemeener lof,
Dan dat,waarin ge ons God leert m erken

In ftonaanzienli
jkstzi
jnerwerken.
W at es uw tooneel? een dorre hei:

svie zi
jn uw spreekende persoonen?
Een Vlieg,een blaauwe Bes, een Kei:

En moeten die Godsaanzi
jn toonen?
Ja,zi
jverkonden zelfsGodseer,
Godsalmagt,wi
jsheid,en nog meer.
Verwachtniet,onnavolgb're Dichter,
Verwacht niet,kristen ilosoof,
Datik,ô schrandre Zielenstichter,
ô Breidelvan het ongeloof,
Datik uw dichtstuk za1ontleeden,
Of,hinkende,u poogf na te treeden!

Neen,wi
jzeTrip!ô neen,mi
jn pen
Is niet verm aagschapt aan uwfveder,

En,daarik mi
jn geringheid kennf,
Buige ik m e,eerbiedig,voor u neder,
En gaa,met graagte,vastter feestf>
Op de eelste vruchten van uw'geest.
M aar,schoon ge uw ziel,e)kuwe snaaren,

Aan God en godsdienst hebtgewi
jd,
Zo lang gi
j dagen telten jaaren,
Denk echter,datge op aardezi
jt,
En zonderlofspraak natejaagen,
Naast God,ook menschen moogtbehaagen.

Ja,'k twi
jfel,ofetnietpligtflyk zj,
Naarwezenli
jken roem te streeven;
Alswi
jmaar,warsvan hovaardi
jl
A an 't leerzaam nut den voorrang geeven:
Is ooiteen ingeschapen trek,
Naar eisch bestierd,een zielsgebrek?
H etpronkstuk-uwer konstgedichten,
Dat,aan geen kerkbegrip veltuit,
Elk leeren,streelen kan,en stichten,

Haaltmi
juw'1often boezem uit.
H oor,Trip,wiltge allen roem verzaaken,
Dan m oetge eerst slechte verzen m aaken.
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Verstand,vernuft,verbeeldingskracht,
Natuur-schei-tuig-wis-hemelkunde,
M et oordeeldan te pasgebracht,
A1su de stofft gebruik vergunde;
Dit alles siert uw meesterstuk;
Geluk dan,Trip,nog eens,geluk!
W atkan de gaafvan schrander denken,

Verzeld van gri
jzekundigheid,
Onsnieteen'schatvan wi
jsheid schenken,
A ls haar 'tvooroordeelniet misleidt!

Hiervan geeftonsuw versbewi
jzen;
En zou 'k u dan,ô Trip,nietpri
jzen?
Beschouwt mfuw dichtstuk in den grond,
ftIs m annentaal,'t is geest,'t is leven;

Elk woord,e1k bi
jwoord weegteen pond,

En doet den Godverzaaker beeven,
Die,vaak voor 't licht der reden blind,

Zi
jnfSchepperin uw verzen vindt.
W ie kan aan ftleezen zich verzaaden,
D aar zo veelw ond'ren van Gods hand

De siersels zi
jn van uwe bladen,
Desli
jpsteen van uw vlug verstand?
U w pleiten voor een A lverm ogen
V erdientden naam ,schier,van betoogen.
H oe streelt,verrukt ge 't keurigst oog,
D oor geestig schild'ren,konstig trefen?

Elk pri
jstuw vinding hemelhoog;
E1k hoortm fuw stoutpenseelverhefen:

Dusvroli
jk weidthetscherpst'gezigt
In alles,watge schri
jftofdicht.
Maar,groote Geest!'k wil niets verbloemen:

Hoemild geook anderszi
jtbegaafd,
N og egter zou m fu grooter noem en,
W aar heel uw werk nog meêr beschaafd;

Men kan,in zulke dichtjuweelen,
Geen naauw'li
jkszichtbaarvlekjeveelen.
Verschoon mi
jn ongeveinsd bestaan;
ft Is uit geen vitlt1stvoortgesprooten!
Op taalsieraaden acht te slaan
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W eegtzwaarbi
jonze ti
jdgenooten;
Ja,bi
jdemcesten zelfszo zwaar.
Als of't de zielder dichtkonstwaarf.

Zo kiesen vieszi
jn onze Baazen,
Hoemin ook voor'tverwi
jtbeducht,
Datze al te graag,te.dikwerfaazen
Op buitenlandsche lettervrucht,

Zi
jlaaten elk,dien 't1:1st,maarsmaalen
Op 't lastig ambacht van vertaalen.
M aar dus is ft niet metu gesteld,
ô D enkend Eerlid der Poëeten.
N een, de achting,die uw werk verzelt,
Hebt ge aan geen and'ren dank te weeten:
't Is eigen vinding,eigen teelt,
A1 wat uw gunst onsm ededeelt.
W ie,wie toch zou ft dan durven waagen,
Door zwakgespierde Poëzyf,
Uwe eed'le pooging te onderschraagen,

Daarniemand d'eerpri
jswon,dan gi
j?
Elkwi1dieblaasvan i
jdelheden
Zo ligtook niette barsten treeden.

Uw brein,geleerdheids voorraadschuur,
sveetzelfs uw driftnog aan te spooren,
En levert dichtstof,op den duur,
Daar zo veel schoons uitwordt gebooren:
W el,schoeidan nog op netter leest,

En voeg dus'tminste ook bi
jhetmeest.

Maar'k heb teveelmi
jonderwonden:
Verm aane ik u,daar ik,helaas!

Zovaak,gebrekk'li
jk word bevonden?
Hoe dus vermetel,hoe zo dwaas?
Verzot,verslingerd op uw toonen,
M oest ik hen eeren,m aar niet hoonell.
Ik hoonen!neen,geloof me,Trip:
H etkan m e, tot in 'thart toe,deeren'
.:

Wen slechtsu ftminste feilt
jeontglipp',
svaar door me u nietgenoeg zou eeren:
ftIs dan,m en noem'het zo m en will'
't Is louter een verliefde gril.
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ftZou vruchtlooszi
jn,u natestreeven;
Nooit denktge,of ftis iet ongemeens;
En m oet ik daar een schets van geeven,
Ei,leen me dan uw dichtpen eens!
't Is zonder haar niet uitteleggen:
Elk ziet we1ft fraai',maar wie kan ftzeggen?

Bi
j u vindtmfalti
jd gangfbremunt;
V aar voort dan,deugdgezinde Zanger!

Alsu de Rechtbank ti
jd vergunt;
U w ziel gaat toch van konstm in zwanger.
Zo worde uw naam ,uw faam verbreid,
In weerwil uwer ned'righeid-''

Wj zullen lateraantoonen,hoe devriendschapden lofzangerinzjn
oordeel verblindde,terwjlhj juistzag,alshetzjne tjdgenooten
in het algemeen gold (coup. 16, 17). Met het oog op de navolgingswoede der dichtgenootschappen kan ik mj nietweerhouden
uit de Spoore fpf eigen tlïgzW z?.g een paar coupletten afte schrjven.
Van het vertalen zegthj (bl.126):
fk Beken,ftis pri
jslyk en menschlievend:
M aar is'took niet watgloriegrievend,
W at laag voor een'Bataafschen geest,

Nietdau verwonderaartebli
jven
Van 'tvreemde schoon,en voorts,in etschri
jven
Teschoei
jen op eensandersLeest?.
W atheeftm en telkens de eer van 't denken
Aan buitenlandsch vernuft te schenken?
Is onze zieldan nietbekwaam ,
Om eigen werk in 't lichtte geeven?
M oet ze eeuwig in de laagte zweeven,
Ofpronken m et eens anders naam ?...

En,daar gereedsdoorluchtebli
jken
Van'bondigheid in ftoordeelstri
jken,
Van geest,van vuur,van kennis gaaft,
M ag 't dan wel edelmoedig heeten,
Dat ge u ,als waartge Broodpoëeten,
Aan 't overzetten dus verslaaft?
A lde eer,die ge immer,door 't vertaalen
V an eenig dichtstuk,
kuntbehaalen,
#
Ofu,met recht,te vord'ren staat,
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Is in deez'maagfren roem gelegen,
Die noit uw arbeid op kan weegen,

ftIsnet,ftissierli
jk nagepraato''
En zoudt ge u,voor uw letterploegen,
M et zulk eenfschralen loon vernoegen?
Neen,Dichters!neen,uw kunst,zo eêl,
H eeft,om geen arm oê van gedachten,
D itschimpig vonnis ooitte wachten:
11H etvaars is goed;m aar 't zegt niet veel.f*

Men moogedan vri
jlauw'ren plukken,
Als Tolk van grootsche m eesterstukken;

De eerbli
jftnochtansvan laagersoort,
Dan die,door geestige Eigenvinding,
Door werk van eed'ler onderwinding,

Onsrtlim zo billi
jk toebehoort....

(Waare ik,in talen ookqervaren;
'k Leendeechternooitzo graag mi
jn snaaren
Aan ftvreemde dichtmuzi
jk,hoeschoon:
Zi
jn fraaizou -k poogen afteki
jken,
En daarmi
jn zieldan meê verri
jken:
.

Dit'staalgeleerdheids grootste loon.

Dushoeftmenjuistgeen Tolk te weezen,
Om nut te trekken uit het leezen.
Een Tolk,voorwaar,een arm e Bloed!

Hi
jgeeftalwathi
jop kan delven;
En houdt'er niets van voor zichzelven;

Metreden:'tbli
jfteensandersgoed....
'tIskonst,maarboven alzi
jn 'tzaaken
Die'sDichtersnaam onsterf'li
jk maaken:
En datditwaarzi
j,toontuw vli
jt,
Om ons geen and're dichttafreelen,
Van Theemsof Seine,meê te deekn,

Dan dieftvernuftzi
jn toegewi
jd.....

Hetspi
jtme in 'thart,dat(wle onzen dichten,
Zo schaars,zo traag, eene eerzuilstichten:

W ieweet,hoespaarzaam etzi
jgeschied?
'k Za1 hier niet naar de reden gissen;
Schoon deeze stelling
niet kan m issen;
@
't Strektzeker totonze achting niet-'@
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Kon men den wi1 voor de daad nem en , dan had deze verstandige beoordeelaar recht op al den lof, die hem al8 D ïcAf:r is

toegezwaaid.Maar zoo zjne gewroehten nietdoor poëtisch gehalte
uitmunten,hetzalniemand verbazen,dateen man van zjn doorzieht en oordeel, verzen heeft nagelaten t die door eenvoud en

natuurljkhqid zich zoogunstig onderscheidenvan deopgeschroefde,
gekunstelde manier zjner tjdgenooten. Hj voelde ten minste de
gebreken van de heerschende mode,en door zjne meening onverholen uitte sprekén,heefthj misschien Ietsbjgedragen om eene
betere toekomst voor te bereiden.

W elk eene tegenstelling maakt m et De KruyF's stem migen

octavo-bundel,de rjke kwarto,in 1774 uitgegeven,die de Poëzy
rattZzfcc.
sPater bevat,en diein 1784dooreen dunnerkwartjntje
m et N agelaaten f'pFzg werd gevolgd. Mocht m en geloof slaan aan

de opgewonden taalzjnerzestien ljkzangers,dan leed deNederlandsche zangberg door zjn dood een onherstelbaar verlies. In
hem stierf de mkunstheld,'' de rlfunstvorst,''
Die ktzndigen vergastte op keur van poëzy;'*

Xde Apollo onzer eeuw ,'' de pwakkere Aristarch ,'' mde eer van
Febus voedsterlingen ,'' van wien het zelfs heette:
!,W ie ook,in kunst,voor H ooftm oet wyken,
W ie zwichten m oet voor Vondels toon,
H y stak henbeiden naar de kroon.'*

En zelfs dejonge Bilderdjk beweendehem als
H et dierbar hoofd van Neêrlands Dichtrenreien,
De grote Pater.''

Het is waarljk grappig op te merken,hoe bj elke ljkstatie van
poëten of poëtasters hetzelfde misbaar werd gemaakt,en hoenaief
men de groote trom sloeg om elkander op te hemelen! Jammer

slechts, dat ook laterhistorieschrjvers ditallesvoor goede munt
opnamen , en het niet waagden zich rekenschap te geven van het
al of nietoverdrevene in die loftuitingen. lk wilniet ontkennen ,dat

ik mj verbaas over delauwers,waarondereen middelmatig kunstenaar a1s Pater schier is bedolven.

Lucas Pater (1707- 1781) was een Amsterdamsch koopman,die
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zich verbeeldde een groot dichterte zjn, en in die meening niet
weinig gestjfd werd doorde leden van hetgenootschap Oefening
beschaaft de Xvzl.
sfezl, waarvan hi
.
j vier-en-dertig jaar lid isgeweest.Hj was,volgenszjne vrienden en medeleden,rbljgeestig,
vreemd van waan ;'' maar, hoe deftig , hoe godgevallig, hoe ge-

zellig hj ook moge geweest zjn, de lezing zjner werken heeft
mj nietovertuigd,dathj
11In de eedle poëzy vo1vuurs heeftuitgem unt,*'

zooalszjn zboezemvriend,''zjn slonathan,''BernardusDeBosch,
onder zjn portret schreef. Behalve hetgeen hj voor hettooneel
leverde, en dat niet schitterend was,heefthj hoofdzakeljk drie
soorten van gedichten nagelaten:Sonnetten ,Trouw- en Grafdichten

en vooral vertalingen. Ze zjn deftig,ze zjn stichteljk,ze zjn
glad berjmd en angstig beschaafd,maardaarom nietminderki1
en laag bj den grond kruipend, ofschoon vol van wat hj zelf
noemde rkeurig dichtbanket,'' d.i. vo1 van gezochte, klinkende
uitdrukkingen , maar arm , zeer arm aan poëzie. Dat deze genootschapszanger een groot vereerder was van den grooten Feitam a,

spreekt vanzelf. Het verwondert ons niet, dat een zoo jverig
vertaler a1s Pater dien pllollandsche A ristarch ,'' pder Dichtren

Letterzon,''vooralroemt1)a1s
11Die m et den schoonsten zwier,la M otte,Crebillon,
De Caux,Duchd,de Brueys, Voltaire,Fenelon
En twee Corneilles volgde op onnavolgbre toonenl'
>

Toen deze pEer des Am stels'' in 1753 eindeli
jk zjn Henrik de
Groote het licht deed zi
en,washet rop aandrang (zljner dichtlievende vrienden,'' en daaronder in de eerste plaats van Pater,

die den sverheven Puikpoëet''eene Spoore gaf,in zjn bundel
opgenomen (bl.344vlgg.).De stukjes,die zich nog metgenoegen
laten lezen , niet om dat er veel poëzie, maar omdat er eene zekere

pointe in steekt,zjn gemakkeljk te tellen. lk geeferhier een
paar a1s proeve; maar ik waarschuw, dat men zich deerljk zou
bedrogen vinden , als m en waande, dat de geheele verzam eling

van geljk gehalte was: het zjn letterljk uitzonderingen. Eerst
1) sgqaer Gedachtenisse van den beroemden dichtez'den Heere Sybrand
Feitama,*'in zi
jne Poëzy,bl.380.
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een staaltje van zjn laag bj den grond loopenden trant, maar
buitengewoon natuurljk van vorm :
op HzTGsxososx1).
A 1kan ik aan een'kostbren disch

Mi
jn Vrienden daaglyksmild onthaalen;
Al pronktm yn huis m et grootsche zaalen,
Daar alles even sierlyk is;
Al vliegen dienstboôn op m yn wenken;
Al kan geen N yd myn welvaart krenken;
A 1heb ik goedren,land en erf,
ft Is niets,zo ik 't genoegen derf.
A 1ism yn kelder opgevuld
M et allerhande soort van wynen;
A lkan ik voor elks oog verschynen
M et rytuig,zwaar en trotsch verguld;
A lkan ik vlugge draavers ryden;
A 1m oet my e1k zyne achting wyden
Opdathy myne gunst verwerv';
'tIs niets, zo ik 'tgenoegen derf.
Genoegen!grootste schat op aard',
Zo schaarsgezien in V orstenhoven!
W ie kan u dan naar waarde looven?
W at is 'er datu evenaart?
Kom altoos in myn huis vernachten !
V ervulm yn zinnen en gedachten ,
En blyfm y by totdat ik sterf!
'k Derfalles zo 'k uw'invlocd derf.''

Onderde betere reken ik deze vieropelkandervolgendestukjes'):
BITTERE 8PIJT.

1,In een vermaard Paleis,de roem der Stadgenooten,
Daar Rykdom ,wys bezorgd,haar' schat verbergtvoor 'tlicht,
Daar Themis op haar'stoelvoor goud noch bede zwicht,
En dierbre wetten geeft,die 'theil des Volks vergrooten;
Daar de eedle Trouwgodin haar choordeur heeftontsloten,
Voor harten,diep gewond door 't kleine M innewicht;
In 't achtbaar praalgebouw ,dat W elvaartheeft gesticht,
Toen Dwinglandy door Deugd wierd van 't gezag verstooten;

1) Pouy,b1.4l4.

s) Aldaar,b1.434 vlgg,

Joxcxsxa
oz'
r,N6d.Letterk.ind6tweelaatsteEeuwen I,4edruk.

9
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Daar de Ontrouw word gestraft,de Onnozelheid versehoand;
Daar X hoog en ruim gewelf een'open hemeltoont;
Daar Bouw-en Beitelkunst elks oogen kan bekooren;
Daar 'tm armer echoosvormt,op 's V olks herhaald gedruis;
In 't agtste W onderstuk,in 'tA msterdam sch Stadhuis

Heb ik (ô bittre spi
jt!
)myn'Neusdoek laatstverloren-f'
or Dx asroo.

11O Jeugd,zo volaanminnigheden !
ô Lente van den Sterveling!
W ie kan naar eisch uw zoet ontleeden,
Bevallig door verandering?

De lagchjesheerschen in uw jaaren:
Is 'tvreem d date1k u hulde bied?
Gy huuwtde keelaan heldre snaaren,
En weet van zorgen,noch verdriet.
Een frissche verw versiertuw kaaken :
D e Liefde zet uw borst in brand,
En doet u naar een weêrhelfthaaken:
'tGenoegen leid u by de hand.

G zythetschoonsf getf van ftleven,
Hetdierbaarsk'tooiselder Natuur:
M et reden word gy hoog verheven:
M aar ach! wat zytgy kort van duur!''
OP DEN OUDERDOM .

11Wanneer dejaaren onsontvliên,
Dan is*er geen m eer vreugd te hoopen :
Dan m oetm en op drie beenen loopen:
Dan moetmen door vier oogen zien.
M en kan ons byzyn niet verdraagen:
Men hoort ons steenen,kugchen,klaagen :

Dejichtmaaktonzeleden krom.
ô W elk een lastis de Ouderdom !
De Veenzon,aan den warmen haard,
M oet in dien staat onskoestren,stooven:
W y zitten in een'hoek verschoven:
Onsleed wordt dag aan dag verzwaard:
De krachten hebben 't 1yfbegeeven:
Ons leven is byna geen leven.
ô W elk een lastis de Ouderdom !
Nochtans e1k Stervling wenscht 'er om.''

LUCAS PATER.
PILLIS BEELDTENIS.

Min!hoe grootJs uw vermogen,
Nu m yn hart verwonnen is!
Alles watm y komt voor oogen
Toont my Fillis beeldtenis.
A 1s de nachtegaalhaar zangen

'tLuistrend boschje hooren doet,
W aan ik Fillis toon te vangen;
Zy zingt,dunktm y, ook zo zoet.
Streelt de slaap m yn matte leden,
Straks komtFillisin den droom
N aar m y toe m et zachte schreden,
En ik kusch haar zonder schroom.
A ls de zon aan de oostertz-anssen
H aaren gloed verspreid op 't kruid,
Vergelyk ik haare glanssen
By de schoonheid van m yn Bruid.
A ls wy ons in 't groen vermaaken,
svord ik onverwacht verrukt:
In de minste zelfs der zaaken
Vind ik haar gelaat gedrukt;

'k Vind haarin een madeliefje,
In een lelie,in een roos.

WaardeFillis!hartediefje!
Blyf de m yne voor altoos.''
VERGELYKING.

11W anneer ik ben by Leliaanf,
Avier schoon gelaat de Herders roemen,
Dan vergelyk ik haar by allerhande bloemen,
Die voor m yn oog te pronken staan.
Zy kan dit dartlen nietverdraagen,
En wenschtuit wraak,om my te plaagen,
D at ze in een bloem verandren kon,
Opdatik nooithaar hart verwon.
Ach,Leliane,indien uw wensch u mogt gelukken,
W ord dan een hiacinth,ofroos,
Ofveldviool,of tydeloos:
'k V erzeker u,ik zalu plukken:
M aar word,totDam ons grootverdriet,

Toch nooithetkruidje roertmy niet.''

131

132

L. PATER. - B. DE BoscH. - F. DE HwEs.

Ik vestig nog de aandacht op het puntdicht (b1.462):
ONTYDIGE NOORZORG.

Jan,die vol droefheid voorlyne Egaês krankbed zat.
Sprak haar dus aan:M yn lief!m yn schat!
'k Zal,vrees ik,in het kort het eind zien uwer dagen:
Ei,geef my raad in mynen rouw :
W ie denkt gy datik moet,na u,ten huwlyk vraagen?
Gy weet toch dat ik niet kan leeven zonder vrouw.
Zy noemt hem Hillegond.W aar word gy heen gedreven?
Zei Jan;haar M an is nog nietdood;
Zelfsheeftby nog geen' stervensnood.
W el,sprak Sophia,ik ben ook nog in het leven.''

Van Bernardus DeBosch (1709- 1786)zjhetgepoegtezeggen,
dathj een braafman eneen pkeurig''berjmerwasvan stichteljke
onderwergen , die rnetheid , zuiverheid van taal en zoetvloeyend-

heid de hoofdzaak achtte in een dichtstuk'' (W itsen Geysbeek);
en het kan daarom nietvan onsgevergd worden langerbj hem
stil te staan.

Thans volge Frans De Haes. Hj stamdeuiteen geslachtvan
rjmers.Zjn grootvader en naamgenoot(de schoonzoon van Geraert
Brandt),schreefverzen , waarin de vroomheid de poëzie vervangt.
D iens zoon Joan (1685- 1723),stond wellicht iets hooger op den
Parnas, en werd door Poot,die zjne gedichten uitgaf,boven e1k
ander gesteld. Hj is evenwel alleen bekend gebleven doorzjn
Leven van Geraert Brandt, dat eerst in 1740 het licht zag. De

kleinzoon,naarzjn grootvaderFransgenaamd (1708-1761)twerd
alsde Xgloriel'van zjn zstam''1
De wellustgzi
jnerqtydgenooten,

,,

De vreugd van 't kunstryk Rotterdam''

beschouwd. Hj waskoopman te dier stede5maarhetschjnt,dat
zjnezaken nietvoordeeliggingen.Ditbluschtesomszjndichtvuur.
1,Merkuur maekt dat ik thans aen Febus nietkan denken!
''

zegt hj in een vers aan Elzevier1), en uit zjn Dankoner aan
Mr. Abr.Du Bois:) leeren wj, dat deze
' Burgemeesterhem op
zjn verzoek begunstigd had meteen post. Zi
jne gunst
Nagelaten Gedichten,bl.l32.

;) Aldaar,bl.159.
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11Zi
jheefteen balzem uitgevonden
Totzalving myner nierewonddn,
Die 't zittendfleven heeftgevoed;
Ja koomt om Dyne sm ert te weren ,
Op myne beê,my dien vereeren:
svat ishaar heuschheit mild en goed!
Zy loktm y uitde sombre dalen
Van 't diep gepeins,dat zooveelkwalen
V oor 's m enschen geesten lichaem baert.
Staek,roept ze,dat gedurig denken;
ft Is lang genoeg m et harssenkrenken
En letterblokken 'thartbezwaerd.
%Yy zullen uwe nyvre zinnen,

Dielofl
kli
jken arbeid minnen,
W el stofverschafen,om hun vlyt
A en minderslaefsche bezigheden,
Ten dienst'der M aesstad en haer Leden,
Te wyden voor uw*levenstyd.
Zoo spreekt ze,en doet me een plaets beschouwen
In een der otzdste Hoofdgebouwen,
W aer 't heilig Recht zyn zetel sticht,
En eene reeks van Am tenaren,
V eelduizenden van H andelaren
En Burgers,door hun vlytverpligt.
H ier,laetzy anderwerfzich hooren ,
H ier is ook u een postbeschoren-f'

Hi
j wasdaar zeer mee ingenomen5want,zegthj
1,M yn leven,vaek in leed gesleten,
Za1nu voortaen eerstleven heten.
De welvaert treed m y te gemoet-'f
*

Hj trad in 1744 op meteen Poëthche Uitbreiding en Bespiegeling pti6r de Evangelisehe gelykenis '
pc'
zl den '
n rlprd'
?l Zpp/l, die

ondanks het volslagen gebrek aan dichterljke verdienste nog in
hetzelfdejaar herdruktwerd.In 1746 volgde een deftige kwartjn
met Stichtelyke Gedichten; en hetiszeermerkwaardig,datzjne
nicht Lucretia Yan M erken het noodig vond dien druk te doen
voorafgaan van een Spoore ccAl de .
Ppl'
feAl, dat zy mynen Ale'
p:
Fk.atts de H aes ft/:g6s.
s de '
?
.
fïf.gc:/ zyner Stiehtel
yke Gedichten,ter
:6/*: zingen , waaruit ik alleen dit couplet aanhaalt waarin van

zjne pBybeldichtnimf''gezegd wordt:
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11Zy is gedaeltvan 's H em els boogen;
H aer afkom st schittertuit haere oogen,
En blyktaen haer'verheven zwier;
Zy huwt,door wonderbaer verm ogen,
Elks aandachtaen heur gouden Lier-''

De bentgenooten konden nu natuurljk niet zwjgen, en zesloftuiters,onder wie Hoogvliet, Versteeg en Smits,deden de trom pet

schetteren om al die stichteljkheid voor pzuivren hemelval''te
doen aannemen. Men moetwelgelooven,datzj te goedertrouw
waren; en toch komt het ons nauweljks mogeljk voor. Onze
indrak is,datwj hier nietveelmeerdandeafgezaagdstegemeenplaatsen aantrefen in overdeftigen dos, soms tot klinkklank op-

waarts strevende.W aar hj zich tothetVerhevenelaatvervoeren,
slaat hj de groote trom op sm akelooze wjze,en moet daarbj
nietzelden zjne toevluchtnemen totdeplatstestoplappen.Ziehier
een proefje uit het eerste gedicht van den bundel,het Tafereel
des Zpzl#wlpdts.
s, ter gelegenheit der p'
pdr.
sfrppzzlïzl
,g:
s iït den jare
1741: den N ederlanderen toegewydt, dat ik te eer aan ieders oordeel onderwerp ) omdat het nog in onze eeuw als proeve van een

Xregtdichterljk''tafereelheeftdienstgedaan.
Noach treedt
Zyn driftig cederhuis en waterwoning in,
Die,ter beveiligingfvan al haer huisgenooten,
Voor golfen regenvlaeg terstond word toegesloten,
En op het digst'voorzien door 't Opperste beleid.
Fluks daelt,als op den wenk van Gods Gerechtigheit,
De strenge H em elwraek in een verschriklyk weder
Op gloende vleugelen van bliksemstralen neder.
Zy torst een vlam mend zwaerd in hare rechterhand.
Jkl de aerd'beeft op haer komst.Natuur schokt uithaerfstand,
En gilt haer' Schepper toe.De luchtverschrikt,de Starren
Bezwymen op haer wagt,en menglen zich,en warren
Van doodschrikk'onder een.De M aen besterft.De Zon,
D e bron van ft aerdsche licht, zoektschuilplaats by haer Bron,
En haelt het glansryk hoofd zelfs op den middag onder.
'tIs sveerlicht watm en ziet.A lwat men hoort isDonder.
De stormen rukken 1os,en schudden 's aerdryks grond.
D e tweepaer winden treên dolzinnig in verbond:
Zy bulderen van Oosten W est en Noord en Zuien,
En jagen,voortgezweeptdoorf
ellehagelbuien(!),
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H et schuim end Elem entlangsberg en heuveltop

En steiletorenspits(!
)ten hoogen Hemelop.
De Lucht en de afgrond loeit, en zetten,als bekropen
V an doodscbrikk'in het hart,hun sluizen teFens open,
W e1 veertig dagen lang en een gelyk getal
V an nachten .... @
Iloe deerlyk worstelen nu ryk en arm en groot
En kleen en oud en jong in dezen hoogsten nood'
.
H oort gy datkerm en wel,datblaten en dat loeien
V an m ensch en stom gediert',van schapen en van koeiep ?

Onze ooren dreunen van datjammerlyk akkoordl
't Is al in rep en roer'.De nood slaetylings voort.
De dood waert over al,nietskan zyn woên ontwyken:
De vloed spaert hoog nogh laeg,en grimm eltvan de lyken.
Daer poogt een vrouw haer'm an,ginds weêr een m an zyn vrouw
Te redden uit den nood'!wiens hart breektniet van rouwf?
Daer dryfteen zuigeling m et toegesloten oogen
By dfomgekeerde wieg,door ft zeeschuim overtogen.
Ginds zoektmen by een'boom zyn laetste toeverlaet.
Daer neem t men vlot en plank en dieren zelfs te baet.
M aer dier noch plank noch vlot noch boom en kunnen baten,
W aer 'tmenschdom aen Gods wraek'terprooie word gelaten.
De vloed verslint het al,en dompelt boom en duin

En kerk-en toorenspits,ja de allerhoogste kruin
Des allerhoogsten bergs.,o onbegryplyk wonder,
W el vyftien ellen diep als in een'afgrond onder.''

En nu de toepassing. Zoo ook thans een watervloed dreigt,
11Vraegt,vraagtmy nietwat God,de Aertsgoedheit, heeftbewogen
Om ons m et bliksemende en alverschrikkende oogen
Zoo grimmig aen te zien,en N eêrland,al voor lang,
Te dreigen keer op keer metzynen ondergangq.
Dat vrage een ieder,wie zich zelf'niet heeftvergeten,
Slechts aen de Orakelstemm'der ziele,'trond geweten,
Datwyzen zal op ons en onze daên alleen,
Jkls de oorzaek en de bron van Godsverbolgendheên.
De vloek der zonde,al lang hier boven 'tpeil gestegen,
Doetthans den watervloed opryzen allerwegen,
En zwellen boven 'tpeil, terwylhy dag op dag
Vast steigert,en ons dreigt a1s met den laetsten slag.
De Geldzucht,Dronkenschap,de W ellust,booze zeden,
De Gramschap,bitsche Nyd,vervloekte Ontuchtigheden,
De Luiheit,W aen ,V erraed, Schynheiligheit en Pracht,
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Zyn zoo veel Belials,die door hun helsche kracht,
De pylen van Godswraek' en heete gramschapp'wetten,
En fs afgronds sluizen thans in Neêrland open zetten;
Terwyleen dolle storm van opgeblazen moed

Den stroom nog opwaertsjaegt,en daeglyksryzen doet.
W ie twyfelt ofeen'reeksvan zooveel gruweldaden
Zoo zwaer een straf verm ag op onzen hals te laden?
W ie twyfelt ofGods stem des alvoorlang niet riep:
ft Berouwtm y dat ik ooit in Neêrland menschen schiep.''

Voorwaargeen glansrjk getuigenis,éan het sgod'lykvoorgeslacht''
uitgereikt. En hj was werkeljk zoo overtuigd van onze diepe
verdorvenheid, dat hj de aanklacht nog eens herhaalde in Het
rerheerlykte en rernederde Portugal, in 1758 uitgegeven , naar

aanleiding van de aardbeving,die driejaarvroeger Lissabon had
verwoest. Die verwoesting was de straf voor hunne zonden , en

geljke strafstaat zjnen landgenooten te wachten.
1,Gy hebtnietm in misdaen ....
Oflaetge min uw hart,door afgodsdienst,beheeren?
*
@ *
Zien we u,metlofgeschallen,
N ietvaek voor Dagons en A startes nedervallen,
Jkls gy den hoogmoed eert;de schandlyke ontucht voedt;
D e heiligschennis steunt;de pracht en vreelde broedti-...
K an brassende overdaed uw' dartlen ingeboren,
ô N eêrland!minder dan den Portugeesfbekoren?
W eet valschheit,slinksch bedrog,vermom de huichlary,
M eineedigheit,geweld,en wat een schandvlek zy
Te houden in een volk,by u een ro1 te spelen
Min schrikkelyk dan op Barbaersche schouwtooneelen?
Nog zwygen wy een kwaed,een'gruwelvoor natuur',
'tGeen eertyds heele steên,gestraft door Hemelsch vuur,
In 'thelsche heeft gesmakt,'t bedryfder stomme zonden,
En korenzatheit,och !nietm in by u gevonden
Dan in het wulpschste deelvan 't gansche weereldal....
En zoudt ge van een'God,die 'tal bestuurt naer reden,
W iens zuivre heiligheitgeen vlek of rimpelduld,
Eene ongelyke straf, door een gelyke schuld',
Verwachten? Neen,gewis,dat waer'u zelf misleiden.''

lk zou wenschen, dat wj hier metvrome overdrjving te doen
hadden,maarwj wetenjdatook eldersgeenbemoedigendtafereel
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van ons zedeljk gehalte wordt opgehangen 1). Dezelfde klacht
wordt dan ook teruggevonden in zjn Gebed wppr den Welstande
&,
: Vaderlands'):
and,weleer zoo zwak en
,,Gy hebt ons Nederl

kleen,
Gelyk een zon,in 'toog van 's weerelds Mogendheên,
Doen Qonkeren,en zyn bewooners zoo gesteven,
Datzy zelfs Koningen en V orsten deden beven;
M aer,met den aenwas van uw*gunst en heil,o H eer,
Zyn onze zonden ook gewassen meer en meer.
Des zien Wy ons welhaestook door uw tuchtroêslaen,
sFant wy,w y hebben meer dan Ninivd misdaen,
D ie statvielu te voetm et zuchten en gebeden,
Beweende,in zakk'en aschf,hare ongerechtigheden,
En zocht,m ethart en ziel','tboetvaerdige gem oed
Te reinigen in 't bad van zulk een'tranenvloed.
D och waer heeftN ederlant,niet min bevlektvan zonden,
In die ootmoedigheid en boete ooit smaak gevonden ?
De W ellust,die zich daerheeftop den troon gezet,
Geeft aen den mensch'
,zoo 't schynt,veelliefelyker wet
Dan die,waer door ftberouw van all
daden
ie onze euvel
Ons afgevorderd word in uwe Orakelbladen.
D e ontm enschte Dronkenschap,wiens drift uit de Oogen viert,
Daer ze op haer'ronden voet langs markten straten zwiert,
W eet in ons N ederland,helaes!in alle deelen,

Haereervergeten roltejammerlyk te spelen.
D e H oogmoed,van de deugdfen godvrucht'gansch ontaerd,
V erblind zich in den glans van zynen paeuwenstaert.
Geen Neêrlandsch lkoopman zal,in 'tleveren der blyken
V an trotsheit,Babels Vorstof Sidons K oopman wyken.
E1k bouwt zoo veel hy mag,en roeptverwaent en stout:
Heb ik ditBabelniet tot mynen roem gebouwt!

1) Weinige jaren later, in l778,leest men in deHedendaagsche VaderlandscheLetteroelèningen (bl.193):s,Mè
en legtzich thansveelalnergensanders
op toe, dan om zyn tyd door te brengen in losbandige verm aken,meest
geschikt om de zeden te bederven, de gezondheid te ondermynen, en zich
zelven en zyn huisgezin in den grond te helpen. H etalgem een bederfder
zeden is ontegenzeglyk thans zoo hoog geklomm en als het nog imm er onder
onze natie geheerschtheeft.'t Isniet ongelyk aan eenen verderfelykën vloed,
die van alle kanten uitbarst, en met een toom eloos geweld doorbreekt,het
beklaaglyk gevolg van zulk een levenstrein.''

:) Stichtelyke Gedichten,b1.125.
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Dus spot m en metuw m agtfen hooggeduchte wetten,
En durft op 't hartaltaer verzierde goden zetten.
H oe m eenig is fe1', die,a1s ftH eidendom ,nog leeft,
En eenen Tuin-en Bosch-of Huis- ofH aertgod heeft,
Dien hy het reukwerk van zyn liefde,na hetpaeien
V an zynen heeten lust,gedurig toe za1 zwaeien,
En w enscht,metBabels V orstf,dat e1k,m etm ond'en knien,
Den god',dien hy verkiest, ook reukwerk aen koom'biên?...
H oe vaek word thans uw naem ,niet dan metdiep ontzag
Van Serafynen zelfs te noem en, dag op dag
Ontheiligt en misbruikt,op zulke snoode wyzen,
Dat wy m et reden op -t herdenken daervan yzen!
W aer word de Sabbathdag geviertals Gy begeert?
s7aer worden de Ouders van hunn'kindren thans geëert?
W at statblyftonbevlekt van snoode menschemoorden?
W aer word de H uwlyksknoop,die,m etgewyde koorden,
Door U bezegelt is,zoo heilig in zynfaert,
A1s uw e W et gebied,in dezen tyd'bewaert?
W ie durftthans nietbestaen zyn'naesten iets ontstelen,
En w eethetm et den naam 'van gaeuwheitniet te heelen?
W atis 'er meenig een,die,met een valsch gemoed,
En eene tong',gehuurt voor weinig gelds ofgoed,
De zuivre onnoozelheit,aen dubbelheên en treken
En nooit bedreven kwaedt, voor schuldig uitdurft spreken?
Och!wierd die zonde door geen zonde nog vermeêrt,
W aerom gy steden zelfin asche hebtverkeert,
En Neêrland ligt voor lang in asch hadt doen verkeeren,
Indien geene Abrahams,om zulk een strafte weren,
Zoo geen oprechte Loths,door geestelyk geweld,
Zich hadden in de bres voor 't Vaderland gestelt.''

Relukkig , dat er nog Abraham s en Loths in genoegzaam aantal
gevonden werden om Nederland aan het hemelsche wraakvuur te
onttrekken ! M aar m en ziet, in welke poëzie men voor eene eeuw
behagen schiep ! Dit is m eer te verwonderen dan dat deze melan-

cholicus, wiens stemming door eene pjnljke ziekte, welke hem
jaren lang kwelde, niet rooskleuriger werd, zich in zoodanige
ontboezemingen vermeide.Overigensheefthjmeestalgelegenheidsverzen geschreven,bruilofts-en ljkdichten opvrienden enmagen,
enkele bjschriften en zedeljke bespiegelingen,die in 1764,drie
jaren na zjn dood,door zjne weduwe ztjn uitgegeven onderden
titel van N agelaten Gediohten. Geen enkel daarvan verdient hier
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in herinnering te worden gebracht. W ie toch zou wil
lenstilstaanbj

hetlaag bj dengrondkruipendezedekundigvertoog,inzestientienregelige coupletten , op De Spïzlzl:/cpp (b1.185),ofbj het Tafereel
r@s hetkwaede F:r&lp6&s (bl.229)!En toch eischtdeeerljkheid
.

.

hem nog van een anderen kant te doen kennen. Ik sta verlegen
om eene keuze te doen. 't Meest karakteristieke misschien , ter

kenschetsing van zjn trantten terafmeting van de krachtzjner
zangwiek,zjn de gedichten aan zjne beidevrouwen gewjd:die
mengeling van zekere harteljkheid en volkomen alledaagsheid,
waar hj nietin godzaligheid zwemt,toonthoe weinig dichterhj
eigenljk wasqen tevenshoe weinig waar gevoelerindenboezem
der dichters van dittjdperk klopte. Hetgedicht 0p hetnegen en
dertigste rerjaren myner waarde Azfïdtlrpzfvg: Alida .
!l::.
:.
:6Al1), in
'

achttien zestienregelige coupletten, is wat te lang om hier over
te nemen : ik doe dus liever een greep in den Lofde'.Lydzaemheit;
uisrrouwe A driana '
pczlA y- Tooren : harel'
t 22en JorGelt 0/1///16 h'

jaerdag,den 15en der Slachtmaend #6,
sJaers 1735:
!1Gi
j vergt,o Adriana,my,
o Tweede leven van m yn leven,

Datik,op uw verjaergety,
U zoudeeen teedersnakje geven
Van m yne duitsche Poëzy'.

M aer zeg,watkan u desbekoren?
Eizeg my toch,om welke reên,
Geeft gy m yn'dichtgeest/dus de sporen?

'k Heb op uw'jaerdag,my voorheên,
Toch m eer dan eenm aellaten hooren.

K an 't zyn ook,datge denken zoudt,
Datm yn bedrukte H uwlyksliefde,
Door kille droefheit,is verkoudt,
Sintsu de bleeke ziekte griefde,
Die 'tm invuur onder de assche houd?
Neen,neen,dat waer''t vertrouwen krenken,
Dat ge op myn liefde hebtgevest,
Toen gy my hand en hart woudtschenken.
Oprechte liefde denkthetbest;
Des kan ik dat van u niet denken.

1) Nagelaten Gedichten,bl.296vlgg.
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W atdan? Indien ik zie op 'tpit
En m erg van uw weetzieke reden,
Dan meen ik is alleen uw wit
Te zien of'k,in uw tegenheden,
M yn hart in lydzaemheitbezit.
Dit zyn alle uw bekommeringen.
o Ja,gy kniktm y toe,w elaen,
'k Za1 des,om van die twyi-elingen,
M yn Allerliefste,u gansch te ontslaen,
D er Lydzaem heit ter eere zingen.e'

Daarop volgt, in een-en-twintig coupletten , eene koudet kunst-

matige schildering van de verperàoonljkte Lydzaemheit,waarbj
van zjne eigen aand.
oeningen,ofdeaanleiding er toe,metgeen
woord gereptwordt.Dan besluithj hetgedichtaldus:
Zie daer,o svellust van myn leven,
W at dunktu m yne zielvriendin,
Zou zulk qen M aegd m y reden geven,
Om ,uit een dwazen tegenzinnf,
H aer wyze wette wederstreven?

N een,neen,ik zal,in myn gemoed
Die Schoone eenfschoonen Tempelbouwen:
W ant al wat God'en menschfvoldoet,
Is by de Lydzaem heit te aenschouwen
In eenen vollen overvloed.
Ik oflkr H aer m yn dankbre toonen,
Ofik,door lieiyk kunstgeschal,
H aer liefde en bystand afm ogt'troonen,
Opdatze,in vrengde en ongeval,
Voor eeuwig aen m yn zy'moogfwonen,

Ten blyk',dat ik ditwitbeöog,
Bid ik,deez'dag,geen aerdsch verblyden
Voor u,myn Liefste,van omhoog,
M aer dat ge,in voorspoed'en in lyden,
W enschtdatGods wi1geschieden moog'-''

Ten slotte herinneren wj) dat hj,ter wille van de netheid
van taal,eene spraakkunst opstelde?die na zjn dood werd uitgegeven,en die omstreeks200 bladzjden in quarto beslaat.
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Ook hetNoorden lietzich nieionbetuigd in de godzaligerjmelarj.Hetwordtvertegenwoordigd doorLucasTrip,in 1713geboren
en in 1783 overleden te Groningen, waar hj alsRaadsheeren
Burgemeester leefde.W aren de zoo even besproken dichters vroom

en braaf, Trip spande daarin de kroont ook door zjne steile
rechtzinnigheid.Hj lietin 1764 te Leiden een bundeltjedrukken,
waaraan hj den naam gaf van Tydwinst ïs ledige vfzfrd?z, PJ
Proeven '
pcs Stigtelyken aandagt, waarvoor hi
j niet zi
jn naam ,
maar de letters M. L. plaatste. Ofschoon van jongsafaan door
1,dichtvuur ontgloeid, #esmoltent verhemeld,'' deinsde hj 5uit
schroom voor vervolginge,'' uit vreeze rdat (zlyne konstfeilen en
ruwigheden ketelige kenners zouden afschrikken,'' er voor terug t

de zkinders van (zlyne herssenen ofharte''dewjde wereld in te
zenden.Men pporde'' hem echter ter uitgave. Nog weifelde hj,
toen hj zjne toevlucht nam tot het raadplegen van den Bjbel
als orakel. ptzlyne aandagt werd gevestigd op Efezen V,vs.19
en 20 in den sam enhang beschouwd.- En straks was de Uitgave

bepaald;ja Voorrede,Opdragt,en Tytel,gevonden-''W ant,heet
het verder, pspoorde ik verstandig na, wat Godt wilde,volgens

vs.10,ik vond,dathj smaak hadde in eene algemeene stigtinge
onder malkanderent4ppr P8almen,Lofzangen en GeestelykeLiedjes,
naar de lesse van het 19ëe.'' En nu begreep hj totde uitgave
verplicht te zjn: rlk had dan geen uitvlugtmeer,om myne bespiegelingen en gezangen langer ie verdonkeren.Zorg voor eigene
eere, m oet voor verpligting tot Godts eere onderdoen-'' En wat
den titel betreft: DW aren deze uitspanningen geboren in ledige

uartjes, doorwederhoudende genade ontrokken aan onwyzegezelschappen; Uurtjes van beteren smaak en nasmaak,dan die van
overdaad; hoe kon ik dit m yn onschuldig,neen pligtschuldig tydverdryf, beter dopen dan m et den naam van Tydwinstïzl ledige

Uuren8''En watden inhoud aangaat,komthj errond voor uit,
dat vroomheid verre boven poëtische aanblazing staat: rlfitteling
van eigene vindinge verrukke eenen hoogm oedigen Zanger, en

wekke de jalouzy van konstgenoten: hier is de konst en het
genoegen zoo veel volmaakter,hoe nader men,ontbloot van eigen
zinlykheid, kome aan de gevoelens en gemoedsaandoeningen van
den Heiland; hoe zuiverer het geschiede in den name wlAl onzen

Jfdr: Jezus Xrf.
sfvd.'' Hj zendt dan ook de kinderen van zjnen
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geest de wereld in m et de bede: pGeeft m ynen Lezeren een stig-

telyk tydverdryf!''Doch algenoeg aanhalingen uitde stichteljke
5Voorreden-''
Leest men de gedichten , dan staat men verwonderd over het
samentrefen van zoo uiteenloopende trekken : hier Eitsen van ver-

nuft,spranken van natuurzin enfjneopmerking:daarsmakelooze
platheid en geestdoodende gerektheid. Zoo het onderwerp, de

gedachte,soms dichterljk is, bjkans nooit wordthetdichterljk
opgevatofuitgewerkt.Daarbj komtde eentonigheid van uitalles
godzaligheid te zuigen. Hoe kwam een m an van smaak als Jero.

De Vrieser toe om stichteljkheid voorpoëzie tehouden,toen hj
schreef1): rllet dirhterljk schoon uitde echtebronnen puttende,
verhief hj zich boven het lage van zjnen tjd-'' Alsof niet al
zjne tjdgenooten denzelfden toon aansloegen!Eninpoëziesteigert
hj niethoogerdan een hunner.W eetmen ietsplattersdan alde
zestien eoupletten van den Spiegel der Verdorrenheid , in 't g:
JC/J
. F

ran den Heere 0.Z.ran Haren (b1.176),iets smakeloozers dan
De #ïJfï#: Spinnekop (bl.58),of den Inral p.
p hetzien '
pczleen
zydeworm (bl. 131)? Gaarne hadden wj ietsbewaard gezien van
zjne erotische poëzie,waarvan hj zegt(bl.1):
Ik zong we1eer,
M aar nu niet meer,
Door onrein vuur ontstoken ,
Op dart'len trant een m innelied;
M yn H eidensch hart ontzach zich niet
In schaduw van Godtshuis der Astarotte roken.''

Maarhjheeftwaarschjnljk we1a1,wathj in dien geestschreef,
ten vure gedoemd. Als proeve van zjn trant geef ik een paar
uittreksels uit het aan vrouw en kinderen a1s 5Nieuwjaars Gift'
'
opgedragen gedicht, getiteld
DE W ARE VRIENDSCHAP.

11W are Vriendschap!zalig zoet
Van 't gezellig Menschen-leven;
W ellust-dauw van Edens dreven
A rtseny van tegenspoed,

1) Bekroonde Verhandeling,11 D.,b1.y246.
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Spiegelglas,dat onze kwqlen
Door mêwarigheid verkleent;
En aan onze blyschaps stralen
Luister by verdubb'ling leent;
W aar,waar ishet,myn Beminde!
Dat ik u,o V riendschap!vinde?
Zelfsbelang,door V einzery
M et blanketzel overstreken,
H eeftu houding afgekeken,
Datze netgelykt als Gy.
M aar,heur sm eerzel,dat de dagen
Onzer Lente,ons heil,verduurt,
Rimpeltdoor onze onluksvlagen,
A1s een herfstbui't aanzicbt schuurt.
W aar,waar is het,myn Beminde!
Datik u,die stand houdt,vinde?

Zoeke ik U by lagen rang,
D ie,als onderdane slaven,
V an de han.d gewillig draven,
U w vertoning duurt zo lang,
A 1s ft geklater van de schyven:
N eemt Fortunes wind een keer,
'k Zie uw beeltenis verdryven.
't Graau mint V oordeel boven Eer.
W aar,waar zytge,myn Beminde!
Datik u,die stand houdt,vinde?
Zet ge uw*troon op *t Kapitool?
Of by Hoofsche Baanderheeren?
Neen!de ervaring kan my leren,
Datik in die mening dool.
Dikwerfligthet eerbewyzen
Den begunstigden de voet:
Agterklap steekt onder'tpryzen;
Zelfs,a1s hoofschheid hulde doet.
W aar,waar zytge,m yn Beminde!
Dat ik u,die 'tegt meent,vinde?
H oudt ge,o Zielen-harm ony!
Niette grootsch,noch dorperachtig,
Maar der middelmaat gedagtig,
By de nyv're Burgery

14&
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Ilwe haardstede en altaren?
Daar zich,vry en zonder waan,
Trek en zeden konnen paren,
Om in ëJn gareelte gaan?
Ishethier,o m yn Beminde!
Datik uw verblyfplaats vinde?

Neen!ik mag nietvoor de hand
ft Zegel aan die stelling stryken.
D aar,helaas!de Borgerwyken,
Al te veel door m isverstand
Erg verdeeld,den W revelroken.
H uizen,daar de Jalouzy,
Bitze Haat,en Schimplust,spoken,
Gaat der Vriendschaps voet voorby.
W aar,w aar zytge,myn Beminde?
By wat rang,dat ik U vinde?
Zeker zogte ik U in 'tbloed,
Dat,uiténen stam gesproten,
Onder bloed en stamgenoten

Ligtdezelve neiging voeèt;
Sprong me niet het spreekwoord tegen
*t Geen,och armen!Kains koers
Overbrengt op onze wegen :
E/ndragtvindtm en schaêrs by Broêrs.
By wat Vrienden,myn Beminde!
W oontge tog,datik U vinde?
'Iu,nu w ete ik waar ge rust
Zo ge op aarden zyt te sporen;
ftH uwelyk,die zegenhoren
V an genoegens,troost en lust,
Schudt de peluw voor een Vrindschap,
Die door Liefde in Jén geweld,
En gesteund door 'tlachend Kindschap,
Beider welvaartsamensmelt.
Hier vertrouwe ik,myn Beminde!
Dat ik uwe slaapstê vinde.

Dan,hoe strelend,lief,en schoon,

Zich dejeugd dien staatverbeelde;
ft Is een onvolm aakte weelde,
Een verwelkerende kroon.
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H uwlyks Vriendschap slagtde rozen:
Doornen van onze av*regtsheid
Steken onder 't lachend blozen;
Daar men Evaas schuld beschreit.
W aar,w aar zytge,m yn Beminde!
Datik egten regt U vinde?
Zoek vry beide polen rond,
Van dien morgen af,datEden
Toegem uurd wierd hier beneden,
Tot der waerelds avondstond;
N och zo zult ge u, diep verlegen,
Zo geen glim p uw oog bekoort,
Na al't zoeken,wikken ,wegen,
H ouden aan dat raadloos woord:
W aar,waar zytge,m yn Beminde!
W aar tog, dat m yn ziel U vinde?

En dan volgt in zeven coupletten het betoog , dat m en die vriendschap alleen vindt

Daarmen Jezusaanschi
jn ziet;*

terwjldeze vriendschap ngzlyne keus''is.
W enscht men hem in verhevener bespiegelingen te leeren kennen, dan ziet men waarschjnljk uit naar het gedicht getiteld :
Godt ziehtbaar ï/l 'f onaanzienelyke: rertoontïzldeù:dc/lpvvlïAlg:ra.
tt

::Al Keit sltwzf
lô:t
st
::, en Vlieg,waarop wj Jan De KruyF zulk
een warm loEied hoorden zingen, en dat Jero. De Vries nog als

een rheerljk dichtstuk''terlezing aanbeval1),swaarinmentelken
reize nieuwe schoonheden) meerdere voortrefeljkheid ontwaren''
zou. Ik verbeeld mj echter,dat dehedendaagsche lezerzich bj
de kennismaking onaangenaam zalbedrogen vinden. Ontwjfelbaar
leent zich het onderwerp tot dichterljke behandeling, en ik za1
niet ontkennen, dat de dichter somn den rechten toon aanslaat;

maar over 'talgemeen kan dit stuk eer eene wjsgeerige bespiegeling dan een gedichtheeten ,bovendien ishet nietvan gerektheid

vrj te pleiten en het wemelt van platheden in voorstelling en
uitdrukking. Reeds de statige aanhef wordt weldra ontsierd :

t
) Bekroonde Verhandeling,11D.,bl.250.
JoxcKsLos'
r,Ned.Letterk.indetweelaatsteEeuwen 1,4edruk.
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11Laaten duizend zonnestelsels
In N atuurs oneindig ryk,
Schoon 'teen bott'rik voor vertelsels
H ouden m ag,waarschynelyk,
Namaalsaan vergeestlykte oogen,
In den staat der zaligheid
By Godts werken rond geleid,

fsHeeren majesteitbetoogen
Eën der m inste hemelbollen;
Die in 'tongemeeten zwerk
Rondsom onzen dachtoorts rollen,
Levert hier genoegzaam werk
Aan vernufts bespiegelingen.
De A arde, een kleine waereldstip,
H eeft een waereld voor 'tbegrip,
Daar geen sterv'ling door kan dringen.

W ysheit,Almagt,Goedheid,hangen

Lootjesvan desScheppersbeeld,
N aar de drie verscheiden rangen,
Daar de stof zich in verdeelt,

Aan e1k keitje,blompje,diertje,
Dat uit ft albezielend nat

Groei door aêr of vezel vat:

Godtisgrootin ptminste siertje.f'

Daarmee ishetonderwerp aangegeven,en hetbewjswordtaan
de driegenoemdevertegenwoordigersderdrienatuurrjkenontleend.
Kei en diamant zjn geljk in waarde:de eersteisbewonderenswaardiger:zie hoe hj gevormd wordt:
Honderd millioenen zandjes,
Fyn geâderd,scherp getakt,

Sluitende in elkanderstandjes,
Op hun broeinest,'t Oer gezakt,
Lym en zich in stille gronden,
Talryke eeuwen agter één,
Toteqn K ey,een'groven steen
V an onnoem elyke ponden.''

W ordt deze schildering niet bedorven door de toelichting ?'
!,M enschenkonstbakk'tichelsteenen
U it in éJn getreden klei;
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Zand rolt door de vingers heenen,
Knikkerzand en gruis van kei
Laaten zich ongaarne binden
Door de rondheid, die hen scheidt.
Goddelyke A lwetendheid
W eet alleen hun 1ym te vinden.''

En wat dunkt u van de volgende opmerking ?

!,Vraag niet(*tzou geen wysheid heeten;
)
Ofhetwel der Godheid past,
Dat zy de eeuw en noch laat zweeten
Onder ztzlken zwaaren last,
Nu Civilis agterneeven,
H unnen lyken,ongebust,
Ter verzek'ring van hun rust,
Zerk in steê van K eisteen geeven?''

W elneen,want de keiheeftnog zjn nut:
Spotters!die u zagtlaat wiegen
In een rytuig over straat,
Ziet,eer ze 1.
1in 'taanzicht vliegen .
W aar 11K oetswiel over gaat!

Om den modder te plavei
jen
Onindrukbaar voor de vragt,
W as des H emels zorg bedagt,
Op een vloer van harde keyen.

Om de lompe styl te schooren,
Die des H eiboers nooddruft schraagt,

En debalkjes,onderftkoren
Zuchtende,op zyn endhout draagt,
Vergt hem Godt geen kostbfre vonden,

Hei
jing,zerknoot,oftiras.
Op dit steenen veldgewas

Mag de boerzyn stulpje gronden.''
Kleingeestiger teleologie is we1 niet denkbaar. Ziehier nu het
eerste couplet van de toepassing voor die preek :
Hebtge dan,o Ongodisten!
Niet de grofste kei in 'thoofd;
Die Godts aanzyn durftbetwisten,
Daar de Duivelaan gelooft?
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Zoo ge in dit verbaazend teeken
H em nieteertm et diep ontzach;
In den grooten oordeelsdach
Zaldie Keiu tegen spreeken.''

Nog eenlaatsteproefjeuitdeblaauwbessen-envliegen-afdeelingen:
Schaft de Rykdom ananassen,
K aapschen wyn,en suikerpragt;
Godt,die de armoe op gewassen
Van 'tgem eene veld verwagt,
Tapthaar drank uit blaauwe vlessen
M et een zeegroen lint bekroond,
Daar geen W aerd noch Gastheer woont,
Om den heeten dorst te lesschen....
Lachtniet,Dichters!m et die speeling
Van uw'gryzen Bestevaêr;
Vliegen zyn eene onderdeeling
Van Jehovaas legerschaar,
Om verharde muitelingen,
Aan te randen in hun erv';
En by straffvan landbederf,
Tot gehoorzaam heid te dwingen.''

En ditheetten pde eelste vrachten van gzjnjgeest''!
Datzjn nu,die door velen nog geprezen dichters!Za1men ons
tegenspreken, als wj zeggen:hoewelallen meesterzjn van den
vorm , is de inhoud van hun werk zoo onbeduidend mogeljk1)?
Maar hoe zou men ook pittigepoëzie verwachtenvandieverwjfde,
gekapte,gepoederde,rhofpoppen'',rdiemannelykevrouwtjens,die
H erm aphroditen , ten m inste naar de ziel zyn'', zooals Van EFen

zjne tjdgenooten schildert in het negen-en-dertigste vertoog van
zjn Spectator2)!
1) Corver sprak in zi
jne Tooneel-Aantekenin.
qen,b1.18l,nietten onrechte
van gedichten l:in een Cabinetgeëxamineerd en gelikt,zooalsthans(1782)
veelDichtert
jesdoen,die betervoorschoolpedanten alsvoorPoëten kunnen
doorgaan''.

;) Hetgeheele vertoog, van 10 Maart l732, is wel waard gelezen te
worden,maartelang om hierafte drukken.Veertigjaarlater (16Augustus
l774) schreef Betje W olF: :,*t Is my onbegrypeli
jk, dat er eenig mensch,
die gezond verstand heeft,een jaar aaneen in de Beaumonde leeven kan.
Niets is zoo fade, zo insipide als hetleeven onzer grooten. Gedebaucheerde

'W INTER.
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W jdienenechteralthanseenoogenblikteverwjlenbjeendichterpaar,datvrj algemeen totdebesten uitdieschoolgerekendwordt.
Nicolaas Simon Van W inter,een rjk Amsterdamsch koopman,
wasin 1718 geboren en had hetwaarschjnljk aan den letterkundigen roem zjner tweede vrouw,LucretiaW ilhelminaVan Merken
te danken,datzjn naam aan de vergetelheid ontkwam.
ln zjne lyrische ontboezemingen en in zjne fabelen vindtmen
niet veel meer dan alledaagsche gedachten in vloeiende rjmen.
Dat is ook het karakter van zjn Amstelstroom ,een beschrjvend
gedicht in zes zangen , dat in 1755 het licht zag. Terecht kon

hj uitroepen (b1.138):
!,W as m yn kunst-en zangvermogen
A an myn'yver nu gelyk....
'k Zong op vader Vondels trant....
M aar m yn lier kan ftkunstgeluid,
V an zyn dichttrompet niet vatten''.

Toch Prees zjne schoonmoeder zjne rtooverende lier'
',en zi
jne
aanstaande vrouw ,zjne pgouden vaerzen!'
*

Hetlaag bj den grond zwevend gedichtis volvan o!zoolieve
partjtjes, meteen :jn penseeltje getoetst. Hj versmaadthet niet
eene brandspuittebeschrjven (bl.47)ofeenepverwe-endrukkerj''
(bl.131);en in den vorm spelen verkleinwoordjes eene grooterol.
Men hoore slechts,hoehj kweelt(b1.40)vanhet
1,Veldtapytvan malsche kruidjes,
Daarmen onderduizend spruitjes
Duizend boterbloempjestelt!''

lichaamen, zenuwlooze zielen (permitteer my dit woord!?, kinderachtige
neigingen, een popachtige smaak,eenige oppervlakkige lecture,iets dat naar

vernuft zweemt;

zo zi
jn de meesten die figuur in die Gezelschappen

maaken,welke ik zoo zeer veragte. Onze dames doen niet veelmeer eer aan
eene Sexe, die de liefde en glorie is van e1k wel denkend man Grooter
licences a1s 't volk zich verbeelden durft,begaan zy, eene allesoverschreeuwende drift voor dat monster van slegten smaak, de Opera,ziedaar dit is
haar kenm erk; en eene Jufr. Neytz overtreft eene Van M erken zo zeer by
haarals Niëvri,Col-vel--ff

Bi
jMr.R.H.J.GallandatHuet,'
l
z
rcn e2torerBeLje +0!
1 ,bl.80.
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In 1769 volgden zjne Jaargetyden,in vierzangen. Jarenlang
had hi
j Xvoorraad vergaderd'' om die stof rin poëzy te verhandelen''(Voorbericht). Bj de uitwerking maakte hj veelgebruik
van Thomson's gedicht over hetzelfde onderwerp, en ook bj
anderen ging hj ter leen. ,,De dichtkunst,door een Christelyke
W jsbegeerte gesterkt in het beschouwen der schepselen tedoen
dienen toteer van den grooten Schepper'',ziedaar zjn doel.
Hj heeft dan ook niet veel meer dan eene berjmde verhandeling geleverd , deftig van toon , maar weinig poëtisch. W at hier
vooral ontbreekt, is natuurfrischheid. Alles is gekunsteld. Soms
zou m en wanen , dat m en Cats voor zich had, m aar een Cats met
een allongepruik op. De vorm is onberispeli
jk:Feitama waardig.

In 1768 ging hj een tweede huweljk aan met de reedsniet
zeer jeugdige jonkvrouw Lucretia W ilhelmina van Merken (geb.
1721), die de boezemvriendin zjner eerste vrouw geweest was.
Beide dichters hadden elkander bj aanhoudend huiseljk leed,
dat zj doorleefd hadden,getroost:thansbrak voorhen een ti
jdperk aan van rustig geluk.
Lucretia was eene ontwikkelde en beschaafde vrouw , die
1!De Dichtkunst zocht op 't glibbrig gloripad'',

onder leiding van den doopsgezinden Predikant Pieter Fontein 1):
m aar ondanks den roep , die van haar is uitgegaan , een zeer

middelmatig dichtgenie. Zj versi:ceert gemakkeljk, maar hare
opvatting is zelden dichterljkqdoorgaansvervaltzj in bespiegelingen , die van Poëzie niets dan den vorm hebben. W i1 m en haar
kunstideaal leeren kennen , m en zie slechts hare waardeering van

harepoëtiseerendè-fTdgenuqt
ln.Yan pdengrootenSmits'',gApolloos
grootsten zoon'' bewierooktzj de stooverende lier''').Hoogvliet's
Abraham vond zj, èn als geheel, èn om de pgouden vaerzen'',
verruH end schoon 5.Van Snakenburg getuigdezj,dat,dezuivre
galm van (zjn)verheven zangen''hem peindlooze eerverwerven''
deed4).Feitama wasnatuurljk voorhaar ,de roem vanNeêrlands
1) Ziehare VerscbeidotGedichten,achterHetz'
Vuf#erTegenspoedeï
t,bl.186.
n) Verscbeiden Gedicllten, achter Het z
'
Vt
ff #er Teqenspoeden,bl.238,240,
243 , 254, 255.

3) Aldaar,b1.276,277.

6 Aldaar,bl.283.
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lettergrooten''; szjn geest, verliefd op keurig maatgeluid'' die
zich in rzyn verrukkend dicht''openbaarde, kwam haar zoo buiten-

gewoon voor,datzj den gladden vertalerherhaaldeljk bj Vondel
vergeleek 1).
W aar zj haren natuurljken aanleg geen geweld aandoet, waar
zj zich bepaalt tot eenvoudige schildering van hetgeen rondom
haar viel waar te nem en , of tot ontboezeming van waarachtige
gemoedsaandoeningen , laten hare verzen zich m et genoegen lezen.

Maar als zj hooger vliegen wi1, vervalt zj ofin klinkklank of
in ondichterljke redeneering.Haar gedichtop Hetn'
utder Tegenspoeden, dat tweemaal gedrukt werd (1762, 1768), staat niet
hooger dan De Waare Geluksbedeeling (1792);en de rjm-brieven,
waarin zj veelsmaak had, worden nietzonder inspannning doorgelezen.
Er bestaan twee groote, verhalende gedichten van hare hand.

VooreerstDavid:in fvlccff boeken:hetwelk twee uitgaven beleefde

(1767 1768). Zj heefthaar held pvan zynsVadershuis af:door
eene menigte van rampen ep wederwaardigheden ? naar den ryks

zetel van Juda geleid''. Zj had pdoorhetschroomachtig volgen
van willekeurige kunstwetten een gewyde historie geen geweld
willen aandoen of verduisteren'', maar toch skarakters uitgew erkt''
en pde eenvoudige schoonheden der bevallige natuur getracht te

schilderen''.Zoo zegtzj in haar voorbericht.
Die den m oed gehad heeft de twaalf boeken door te worstelen,

za1zich kwaljk beloond vinden. Hetgeheele gedichtisnietsdan
eene breedsprakige paraphrase van hetBjbelverhaal:hetstaattot
een Epos ongeveer a1s V ondel's dram atische gedichten tot de echte

Tragedie;metditonderscheidechter,datmenhiernietalsbjYondel
schoonheden van behandeling vindt;want er behoeft niets teruggenomen te worden van het oordeel op blz. 112 overde Bjbelsche

berjmde geschiedenissen uitgesproken. Men moet zich dan ook
verbazen over de ingenomenheid m et dit dichtstuk van eene zoo

ontwikkelde vrouw a1s Jufrouw W olF ')5en niet minder over den
1of,die hier en daar nog heden aan ditgedichtwordttoegezwaaid,
1) Aldaar,bl.303,304;en verg.boven,b1.l14,133.
') Zie haar brief aan Van Merken van 5 Maartl774,Nederland,1878,
11 D.,b1.413.
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dat verre bj Hoogvliet'sAbraham achterstaat,en door eentonigheid en volslagen gebrek aan alle poëzie hoogst afmattend is. Het

moge geschikt zjn om rin een aantalbrave godsdienstige.
huisgezinnen de genoegeljkste uren van voorlezing en aangename
stichting te verschafen'' (
Jer0. De Yries),den kunstzin voldoen,
kan het zeker niet. llet gunstig oordeel, vroeger door de meeste
Critici over dezen D arid geveld ,toont wel, hoe weinig de aesthetische Critiek hier ontwikkeld was.
Nog m inder vleiend moet ons oordeel zi
jn overden Germanicus,
in zdt
sfïdzl boeken, die in 1779 volgde. Hier is:zoo mogeli
jk nog
m inder eenheid dan in den D arid. Het is eene berjmde kroniek
van des Imperators krjgstocht in Germanje opgeluisterd door
eenige, soms goed gelukte , natuurschilderingen
vooral in het
laatste boek , - en opgesmuktmetbrokken uiteene oudheidkundige

verhandeling en een handboek der oudeaardrjkskunde,maaralles
behalve een Epos.De Germanicwsiseen werk van vljtige studie,
nietvan poëtischvernuft:menbewonderthetgeduldderschrjfster,
maar zj laat ons koud.De reden daarvan isnietverte zoeken:
er is hier geen held: die ons al8 mensch sympathie inboezem t.
Germanicus wordt ons wel voorgesteld als een edel veldoverste ,
die tegenover Tiberius m eer of m in de ro1 van David tegenover

Saulvervult;maareenesprekendepersoonljkheid,inwiensgemoed
wj lezen, en aan wie wj onshechten,in wienspersoonljke l0tgevallen wj belang stellen,wordt ons nietgeschilderd.W ataan
hetgeheelontbreekt,leertduideljk de episode vanFlaviusuithet
derde boek (b1. 73-86). En daarbj komt er geen eind aan het
werk,datoverigens,zooalsvan zelfspreekt,glad gerjmdis.Hoe
de schrjfster ook wegens dit gedichtgevleid werd,alsdie seen
streit m et H om erus en Virgilius heeft durven waagen'', die haar

Tdezelve onster:jkheid''a1s deze tweezou bezorgen,leertonseen

brief van den geleerden David Runkhenius van 6 Januari1779l).
1) Medegedeeld door Prof.Th.Jorissen,iWederland, 1878,'11 D.,bl.4l5.
Ook de Letteroe
/eningen van l780,b1. 84 toonden groote ingenomenlleid
methetdichtstuk,datzi
jprezen,omdatergeen srbovennatuurkundigesvezens''7
geen rr
machine'in voorkwamen.Voorts wezen zi
jop de ::voortreflelyke schilderingen, die wy durven 't zeggen,indelevendetalen geheelzondervoorbeeld

zi
jn.'' Eindeli
jk wezen zi
jop degrootekennishiergralseentresoorvergaderd''
waardoor hetgedicht in de toekom st ::een classicaalgezag''zou hebben.
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Grooten naam had de Dichteres ook alsdramatisch schrjver.Zj
heeft inderdaad een aantal zoogenoem de treurspelen vervaardigd

en doen vertoonen,die eerst afzonderljk uitgegeven,later,met
enkele van haar echtgenoot,in twee bundels Tooneel
poëzy verzameld

zjn (1774,1786).
Den roem ,dien zj op dit gebied verwierf,had zj bljkbaar
m eer te danken aan den vaderlandschen inhoud van vele dier
stukken1),dan aan hunne dramatische waarde.Geen enkelvoldoet
aan de eischen eener ware Tragedie. M aar het kan niet bevreemden , dat in die dagen van opgewekt vaderlandsch gevoel, toen
Simon Stjl zjn Opkom8t en ùlp6f der Vereenigde N ederlanden
in het licht gaf, stukken , welke rde natuurlyke, burgerlyke, en
godsdienstige vryheid, en liefde voor het Vaderland'' tot onder-

werp hadden, grooten opgang maakten. Zj had,om xaan deeze
uitmuntende onderwerpen'' zooveel recht te doen als in haar vermogen was, den dramatischen vorm gekozen , rals zynde best
geschikt om de karakters en hartstochten in hun waare licht en

sterkste werking te vertoonen'',(Vborbericht).Toch heeftzj geen
meesterstukken geleverd. Grooten toeloop schjnen zj 0ok niet
gehad te hebben , als men Corver m ag vertrouwen , die haar niet

meer dan een suecès d'estime toekent2).
1) Zie het oordeel der Hedendaagsche Vaderlandsche Letteroefeningen,
aangehaald door J.Hartog in de Gids, l82y,Ille D.,bl.92.

:) s:svi
j kunnen op onze tooneelpoëzi
j niet roemen: wi
j hebben tegenwoordig (1782) wel braave dichters,maar rechte tooneel-poLten hebben wi
j
sints zestig jaren niet gehad. De stukken van JuFrouw Van Merken,alsmede eenige andere van onderscheiden dichters,veracht ik niet;daar isveel

goeds in, en men had die sedert den ti
jd, datze het daglicht zagen, al
m oeten afgespeeld hebben,om dus een voorbeeld totopw ekking vooranderen
te geven; dan zou 'er moogli
jk, door den ti
jd, nog we1 ietsuitmuntends
voor den dag komene'. Tooneel-Aantekeningen,bl. 196.

DE DAGERAAD EENER BETERE TOEKOMST.

Tegen de gladgekemde vorm kunst kwam verzet, en wel het eerst
uit het Noorden, uit Friesland. H et openbaarde zich op m erkwaar-

dige,zj het dan ook zeer eenzjdige wjze,in hetstreven van
twee mannen, die, zonder zich om de regelen der kunstgenootschappen te bekreunen , hun eigen weg gingen : de gebroeders
W illem en Onno Zwier V an H aren.
Uit een edel Friesch geslacht gesproten , hoog in aanzien aan

het Stadhouderljk hof, in voorname ambten geplaatst, bj uitsluiting in aristocratische en diplom atische kringen verkeerend ,

meer gewend Fransch dan Hollandsch te spreken en te schrjven,
en dus denkeljk ook te lezen,moesten zj alsvanzelfonttrokken
worden aan den invloed der burgerljke school. Aristocratisch in
alles,ook in de Letterkunde,vroegen zj aan geen Letterlievend
Genootschap een brevet.
De oudste, W illem , in 1710 geboren , is bekend geworden door
enkele lierzangen en een groot episch gedicht. De eerste, ofschoon

nietzonderdichterljkewaarde,hebben doorgaansmeerstaatkundige
beteekenis. Dat hj echter a1sethisch-lyrisch Dichter ietsuitmuntendskon totstand brengen,bewjsthetstuk,dathet.
f:zlt
sc/l:lfjà
Leven is getiteld.Trouwens,hetwas uitzjne zielgegrepen,naar
aanleiding van eigen bittere levenservaring. Ik wjs slechts op
enkele plaatsen :
11Helaaslhelaas!hoe vlieden onze dagen,
Hoe spoedt zich ieder uur met onzen luister heen!
H oe Qaauwe vreugd, hoe bittre plagen,
H oe m in verm aak,hoe veelgeween!
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O dierbaarperk van drie totzevenjaren,
Als ieder voorwerp 't oog bekoort,hetharte streelt:
Och,ofze zonder einde waren,
A ls alles lacht,a1s alles speelt!
Beminlyk kind,speel,nuttig u deezfdagen ,
W ant's waerelds grootheid schaftaan ons 'tgenoegen niet,
Dat u door uwen houten wagen
En door uw kaartenhuis gesehied.
H aast za1m en u door strenge meesters leeren,
W at taal Dem osthenes verkondde in Pallas stad
En Cicero voor 'sw erelds heeren,
Toen Rom e nog de kroon op had.

O moeilyk werk,benaauwde en pynlyke uren
Ze is maar een schets,deezfroe,waarmeê men u kastyd,
Der slagen, die ge eens zult verduuren
Van ftstuursche 1ot in laterftyd ......
In zulk een stryd zietgy de dagen klimm en,
Gelyk hetfrisgebloemt zich opheftin een'tuin,
En word een man.M aar,ach !w at schimm en

Omcingelen op nieuws uw kruin!
Nu vlugt de slaap reeds in den vroegen morgen,

Ja,somti
jdsheeftde nagtgeheelvooru geen rust.
V erm oeden,vree's wantrouwen,zorgen
V erdoven kennis,yver,lust.
Nu ziet ge eerst klaar de broosheid aller dingen,
H oe m in het wuftgeluk naar breidel hoorten toom ,
En hoe de staat der stervelingen
Gelyk is aan een'vluggen droom.
Terwyl de vreugde u bloem en scbynt te geven,
Ach,zieldoorgrievend nieuws!ontruktu 'tlot een'vrind,
Een'vrouw ,beminder dan hetleven,
Of 't waardste pand,het liefste kind.

Vlugt dan,reis vry naar afgelegen staten;
Zeil door de m iddellyn naar 't verre Zuiderland;
H un denkbeeld zalu nooit verlaten,
H et staat,het wagt u reeds op strand.
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D e droefheid is gelyk aan wreede dieren,
Verwoeder dan een leeuw ,in netten styfverward,
Doorknagende,a1s een worm ,de nieren,
V erscheurende als een gier hethart.....
Zomwylen rukt,voor ft eind van uwe dagen,
Fortuin uw staat ter neer,gelyk men in hetwoud
Een hoogen eik,om verrfgeslagen,
Na 'twoeden van den wind aanschouwt.
D an wordteen dwaas op uwen stoelverheeven,
't Geweld verwoest uw erf;de laster verftuw kleed;
Geen vriend durftzich naar 't huis begeven,
Daar 'tbleek gebrek den vloer betreed.
W at is de mensch,hoe magtig,hoe verm etel?
Genaakthetuur,al staat een heir rondom het hof,
De Koning valt van zynen zetel
En wordt een handvolasch en stof....''

In al delierdichten leefteen krachtige,edele,wjsgeerige geest,
die zich echter in wat al te stroeve verzen uit.In 1741 verscheen
het gedicht, dat ten opschrift heeft Gerallen t)col Friso, Koning

der Gangariden en Prasiaten:in twaalf boeken 1). Het werd door
de tjdgenooten,onderpafkeuringvanalledichtgezelschappen'',zeer
ongunstig ontvangen a1s peen onrjpe vrucht''. Nietalleen omdat
hetaan den eisch destjds:keurige taalen vloeienden rhythmus,
niet voldeed; maar o0k als pstrjdig met de z0o hoog geroemde

eenheid der daad,ofdesoogmerksvan een Heldendicht'':).
De latere Critiek daarentegen heeft den Frho som s tot in de

wolken verheven. Yoor den een ishet een pheerljk gedicht''3),
voor den ander misschien het eenige eigenljke heldendicht,dat
wj bezitten''#). Of zoo men ditwilbetwisten,zegtdezelfde:sik
laatmj echter nietgemakkeljk ontstrjden,datheteen uitnemend
1) Zie heteerste boek in Penon'sDlcht-enprozawerken,V,bl.141.
2) In de Taal-en DichtkundigeBt
jdragen,aangehaald doorJer.DeVries
in zi
jne voorredetothetle deelderDichterl. llor/
cen der Fcn Harens(uitg.
van Westerman),bl.l0.
3) W itsen Geysbeek,Biogr.anth.crit.Woordenb-,11lD.,bl.89.
:) Jer.De Vries,Bekroonde Verhandelinfl,11 D.,bl.l79.
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en zeer leerzaam dichtwerk is''l). De leerzaamheid was voor die

Critici de hoofdreden van goedkeuring1), en daarbj kwamen dan
in de tweede plaatsschoonheden van détail.Jer.De Vrieserkent3),
datrde geschiedenisvoorallen nieteven belangrjkenaanlokkend
is'',maar pdatwerk isvol diehterljkeschoonheden,stouten schilderachtig,vervuld metde heerljkste lessen''.Die schoonhedenzjn
niet altjd oorspronkeljk,maar men rekende dit eene verdienste
te meer: pwelk eene fjne navolging en begluring derHomerische
en Virgiliaansche schoonheden''#)!
Een onbevangen oordeel zal m oeten erkennen , dat het verhaal
der omzwalkingen van een Indiaanschen Prins, zonder doel, zonder
eenheid van gedachte, op weinig kunstwaarde aanspraak heeft.
De poëtische behandeling had diteenigszins kunnen doen vergeten ,

geljk Van Kampen reedsheeftopgemerkt;maarhjkomtereerljk
voor uit: rhet gemis daarvan doetdi
t gedicht,bj den bestenwil,
twintig maal uit de handen vallen.Hard als metaalzjn deverzen:
zj dragen den stempel eener nog ruwej ongevormde taal;men
verbeeldt zich tot de zestiende eeuw teruggekeerd te zjn, en
het schjnt, dat Spiegel, wanneer hj een helbendicht gemaakt
had, omtrent zoo zou geschreven hebben''. Daarbj komt eene
stroeve versi:catie. M aar wat het ergste is, doorgaans is de gedachtengang hoogst prozaïsch. W e1 treft m en er veel philosophie,
veel bespiegeling in aan ; hier en daar kom en , hetis waar, enkele

krachtige of fraaie schilderingen en kleurige vergeljkingen voor;
maar datallesvormtnog geenedichterljkeopvattingofinkleeding.
Ik twjfel dan ook, of Bilderdjk's voorspelling za1bewaarheid
worden (DW .VIII,300):
1) Dezelfde, in de Voorrede tot de Dichterl. meràen der Fcn Ilarens,
1 D .,bl.l2.

2) T.1.a pl.wordthet, b1.10,vooralgeprezen Nrom de wi
jzelessen van

regeer- en staatkunde van deugd en Godsdiensf'. En b1. 14: ,,De Friso is,
als het ware, een werk der klassieke oudheid, een eenvoudig, m aar toch
eerbiedwaardig leerboek van zeden en staatkunde voor volkeren en vorsten''.

Van Kampen alleen heeft een juister oordeel geveld.Zoo hi
j al deverdiensten van het gedichterkent(Geschied.derLetteren, 11 D.,bl.138).hi
j
i!ook nietblind voorzi
jnegebreken (b14143).

3) Bekroonde Verhandeling,11D.,b1.180.
:) Jer.DeVries,Voorredeenz.bl.l4.
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"Doch wat nimmer zal versterven,
Is u w naam, 0 Praziaat!
Zoolang hart in Friesland slaat,
Hollands strand in 'It water baadt,
Zal hy eel' noch glorie derven ,
Maar steeds nieuwen roem verwerven,
Nu van Harens Heldenlier
Hem omvlocht met Dichtlaurier l"

Willem Van Haren maakte den 4 en Juli 1768, door het nemen
van vergift, vrijwillig een einde aan zijn leven 1).
Zijn broeder Onno Zwier was drie jaar jonger. Het grootste
gedeelte van zijn leven bracht hij in de beslommeringen van het
politieke leven door: het was in zyne laatste jaren , dat hij, volgens
Halbertsma's uitdrukking 2), "als staatsman bezweek en als dichter
opstond".
Het is zeker een merkwaardig versehijnsel , dat deze Franschsprekende, in de Fransche letterkunde doorknede aristocraat, die
tot op rijpen mannelijken leeftjjd , tot zijn zeven-en-veertigste jaar ,
zich in hofcirkels, en staatsvergaderingen en diplomatieke salons
bewogen had, op eens behoefte gaat gevoelen om in dichterlijke
taal voor zijne landgenooten bloot te leggen, wat er in zijne
ziel omgaat.
Eene sehrikkelijke gebeurtenis uit zijn eigen leven schijnt daartoe
de aanleiding geworden te zijn.
Zoowel als zijn broeder leefde hij in de zeer bedorven hoflueht
dier dagen. Dit verklaart, hoe hij er toe komen kon - want aan
zijne schuld valt niet te twijfelen - om zich ten opzichte van
twee zijner dochters te laten verleiden tot "onbetamelijkheden"
van de ergerlijkste soort. Die dochters lieten zich overhalen daarover eene verklaring af te leggen, die den familiekring, vooral
zwagers en aanstaande zwagers, in groote opschudding moest brengen. De zaak werd echter gesust, toen Onno Zwier den 18en Februari
1760 zich de onderteekening eener acte liet afpersen, waarbij hy
zijne schuld bekende en zich verbond de provincie Holland te verlaten, en daarin niet zonder schriftelijk verlof terug te keeren,
1) J. H. Halbertsma, Letterkundige Naooqst , bl. 478.
2) Aldaar , bl. 457.
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Toen hj evenwel een jaar later op nieuw vanwegeFriesland
in de Staten-Generaal was afgevaardigd,liet hj zich verlokken
naar Den Haag te gaan en daar den 15en A pril 1761 in de ver-

gadering van hunne Ho. Mo. te verschjnen. De Hertog van
Brunswjk,die in naam van den onmondigen W illem V de teugels
van 't bewind voerde, en die reden meende te hebben zeer op

Van Haren gebeten te zjn,gafde hooge vergadering kennisvan
hetgeen gebeurd was, en toen werd besloten den Frieschen afge-

gevaardigde niettoe te laten,zoolang hj zich nietgezuiverd had
van de sysselyke geruchten'' die over hem liepen ,van de beschuldiging aangaande de pongehoorde m isdaed, waer van de natuur
een afschrik heeft''. De zltak werd toen ruchtbaar en de gevallen

staatsman trok zich op zjn buitengoed bj W olvega terug,en
deed nu al wat in zjn vermogen was om zich te rehabiliteeren>
niet slechts door het schrjven van deductien, waarin hj zjne
onschuld trachtte bewjzen,maar ook en vooraldoor zuiverletterkundigen en dichterljken arbeid.
Deze stelling van Busken H uet kom t mj zoo jui
st voor?en
verklaart zoo volkom en Onno Zwier's optreden a1s Schrjver en
Diehter, dat ik niet aarzel haar over te nemen. pllet ontluiken
van den dichter in hem ,'' zegthj 1),pwordtalleen op di
e wjze
verklaar- en verstaanbaar-''

OTe zamen en afzonderljk hebben alzi
.jne geschriften ten doel,
zoo mogeljk den indruk van het gebeurde in Februarj 1760 uit
te wisschen. Overal treedt te dien einde de regtzinnige burger,
de brave echtgenoot, de teerhartige vader op den voorgrond.
Telkens wordt den lezer de gevolgtrekking in den m ond gegeven ,

datwie zoo edeldacht,zichonmogeljkaan zulkeenebuitensporige
overtreding kon hebben schuldig gem aakt. En dat nog heden ten

dage over Onno Zwier'sschuld ofonschuld strjd wordtgevoerd,.
iseen bewjs,datzjn toeleg nietongelukkig geslaagd is''.
O0k hj schreeflierdichten2)en een grootpoëem ,maar maakte
zich tevens als dramatisch dichter bekend. Op zjne lyrische gedichten is in nog grooter mate toepasseljk, wat van die zjns
19 Litter.Fantasien, Nieuwe Reeks, 11 D.,bl.46. De geheele studie over
de V an H arenfs,aldaar,bl.1- 57,is overw aard gelezen te worden.

2) Zie een zestaldaarvan bi
jPenon,d1.V.
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broeders geldt:nameljk,datzj meer doorwjsgeerigen trantdan
door dichterljke opvatting uitblinken. Daarbj komt veelal een
vertoon van geschied- aardrjks- en oudheidkundige kennis, die
het vermoeden wettigt, dat zj meer uit het hoofd dan uithet
hartzjn geweld.
Behalve een allegorisch gelegenheidsstuk Piefe 6n 2.
gAl9(# PJ
de tfpp.
s ran Pczltfprc (1779), dat van verre naar het Fransch
gevolgd is, en waarin tooneelen voorkom en , die niet onaardig

zjn, schreef hj twee treurspelen: Agon, Sulthan wcol Bantham
(1769) en Willem de Eerste. W j zullen alleen bj den Agon,
verreweg het beste der twee, eenige oogenblikken stilstaan.

Hetstuk werd bj zjne verschjning doordeCritiekveroordeeld:
niet wegens dram atische gebreken , maar om de stroefheid der

verzen.In de N.F'
cArlczltfdc/l:Letteroefeningen heettehet:slloeveel toegevendheid m en ook wille gebruiken , men vind zich , dat
Stuk doorbladerende, genoodzaekt te zeggen , het verzenmaken en
rymen is 's mans werk niet. Des het voor ons een raedzel zy ,
wat de Autheur m ag bewogen hebben , om dit Treurspel in het

licht te geven''1). Hooger eischen dan een gladden vorm ,stelde
m en aan het Treurspel niet. Toch werd de Agon , zoowel als de
beide andere stukken , door Corver ten tooneele gebracht, waar-

schjnljkomdatdeAmsterdamscheSchouwburgditweigerde.Corverj
die van de gevierde tooneelwerken zjner dagen zei:r'tZjn niets
dan mooje opgesmukte woorden, zonder zaken'''), noemde Van
Haren's stukken sgoed''. Toen hj ze liet spelen rtrokken een
menigte liefhebbers hanne neuzen op''. M en riep : ywelke vaerzen !

welke vaerzen! h0e kunt gj lieden die van buiten leeren?'' Hj
antwoordde, dat men den Agon in veertien dagen geleerd had.
H oe echter het publiek tegen de beide stukken was ingenom en,

bleek bj de vertooning. Ondanks den goeden wi1 van Corver
had hj den 18en April 1780 geen toeschouwers,nadathj den
16en W illem de Eerste had vertoond;en den 24en M ei,toen Agon
was aangekondigd , kon de voorstelling niet doorgaan , omdat er

niemand kwam''3).
1) III D,,le st.(1770),bl.237.
') Tooneel-Aanteekeningen,l786,b1.183.
3) P.Haverkorn van Ri
jsewi
jk,DeoudeRotterdamseheScbouwbur,
q,bl186.
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Men ziet, de strj; liep uitslaitend over het rhythmische der
verzen. Corverwildedie van Y an Haren,uitoppositiezucht,zoo slecht

'iet vinden:maar hj liet toch duideljk doorschemeren, dathj
n
ze niet bjzonder gepoljst vond1). Ongetwjfeld steekt de Agon
gunstig afbj menig stuk,datniettegen de gladheid van versiffatie zondigde: er was ziel in de verzen ; m aar is dat genoeg ,
om er eene goede Tragedie in te zien?
Agon wil OP hoogen leeftjd zi
jn rjk onder zjne beide zonen
verdeelen. Sedert hunne jongelingsjaren zjn deze vjn elkander
afkeerig; en de vader, beducht, dat de Hollanders in Batavia
daarvan partj mochten trekken om ook Bantam te vermeesteren,
tracht daarom beiden tevreden te stellen door hun een deel van
't gebied af te staan. D e oudste, Abdul, zou Bantam hebben ;

de jongste, Hassan,xTartassa's mindre kroon''en de hand van
Fathema,dedochtervanwjlen den verdreven SultanvanMacassar,
die aan het hof van A gon is opgevoed. Hassan en Fathem a bem innen elkander. Abdul staat o0k naar de hand der wees,rm aar

bloot uit haatjegenszjn broeder en omdatzj de erfgename van
zjke landen is,die hj metbehulp derHollandershoopt te erlangen. Deze zenden, op zjn verzoek, eene vloot af om Agon
ïe dwingen alles, ook de hand van Fathem a, aan Abdul af te

staan. De Bantammers verzetten zich: in den strjd brengt de
ontaarde zoon,die reedsde kristegen zjn broedergetrokkenhad,
zjn vader eene doodeljke wondetoe. Hassan wordtvermoord,en
Fathema doorsteektzichzelf,nadatzj denRenegaatSteenwjk,die
de min eervolle rol van politiek opruier vervuld heeft,had neergeveld. Agon,wien ditallesverhaald wordt,sterftdan op hettooneel.

Yoegen wj er tot aanvulling dezer schets bj,dathetstuk geheel op de Fransche leest geschoeid is. Er wordt veelin rerhaald;
m aar toch komen er enkele trefende tooneelen in voor, die eene
sterke werking konden hebben. Fathem a is eene grootsche fguur,
vo1 leven en edele gevoelens. M en kan in 't algem een zeggen x

dat de karakters goed geteekend zjn. Zoo daardoorhetstuk aan
zekere dramatische eischen voldoet, m ag hetdaarom ook a1stragisch

1) Tooneel-Aant.,bl. l87: jrHi
j dielamme en sti
jvevoorgepoli
jsteverzen
verkiest,toond een elendigen smaak:maar'gepoli
jsteverzen zonderziel,zi
jn
nog elendigera1songepoli
jstedaarzielin zit-''
JoxcKBrosT,Ned.Letterk.indetweelaatsteFeutcen,I,4edruk.
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drama op onze goedkeuring aanspraak m aken ? W aar is hier het

Tragische? Zoo men medeljden gevoeltmetde drie edele personages,is heteen tragisch medeljden? Ishun valeen gevolg van
eigen vergrjp tegen dezedewet? Zagevierthier nietde booshei:
in denergerljkstenvorm vanlandverraad,broeder-envadermoord?'
Of moet men het tragische daarin zoeken,dat het zich wel ver-

moeden laat,datAbdulde vruchtvan zjnesnoodheid nietsmaken
zal, dat de H ollanders Bantam aan zich zullen onderwerpen ? M aar
kan Abduldaardoor ooiteen tragisch held worden? En aangenom en y
#

dat zjn töekomstig lot al met genoegzame duideljkheid in het.
oog sprong,kunnen zj,die als de zedeljk medeplichtigen van
den snoodaard worden geschilderd, wel optreden als de wrekers,
van het geschonden Recht? Al ware het stuk niet om volslagen
gemis van het Tragische te verwerpen , dan zou het zich toch op.
geen Nederlandsch tooneel kunnen handhaven ,omdatde sprekende
âchtergrond der handeling gevormd w ordt door de sluwe ea
onedele politiek van het voorgeslacht, die voor geen middel terugdeinsde om te verdeelen ten einde te heerschen.

W j komen aan heiuitvoerige, stro:sche gedicht,in een tWintigtal zangen,dateerst (1769) onder den titelzltzzl het Vaderlanl

hetlichtzag,in 1772omgewerktr,opnieuw gedruktwerdonderdien
van De Gev,
s6zl,met de bjvoeging:pproeve van een Vaderlands
Gedicht''. In 1776 verscheen eene derde uitgave, waarvoor de naam
van De G:vq
sezl behouden bleef. Licht zou men uit die herhaalde
drukken opmaken, dat het gedicht m et groote ingenomenheid wer:
ontvangen: toch zou men zich bedriegen. De Dichter zelf erkende
in 1776 : shet gemeen nam weinig deel in het werk.'' De geringe
aandacht, door het publiek aan dit gedicht geschonken ,is zeker

voor een deelte wjten aan hetallerongunstigsteoordeel,daarover'
door de Nieuwe VaderlandscheLettel.oefeningen bj de verschjninp
van de eerste uitgaveuitgesproken.Menzei(1771,IV D.,bl.85):
TMen heeftgrond tevertrouwen, datJonkheervan H aren ditonderwerp met 1of in prosa zou kunnen uitvoeren ; maar ieder, die des
Autheurs A gon gelezen , en die proeve zyner bekwaemheid ter
poëzye m et deernis heeft aengezient staet verwonderd, dat hy
't anderwerf onderwind , om zig eenigerm ate aen Rym en M aet te
binden 5 daer 't duidelyk blykt, dat dit, hoe bekwaem zyn Ed.ook
anders zy,volstrekt zyne zaek nietis-''

0. Z. VAN SAREN1S DE GEUSEN.

Bj de uitgave van 1772(HedendaegscheVaderl.Letteroefeningen,
1773, 11 D.,b1. 252) zjn dezelfde beoordeelaars,misschien wel
om het daarmel beoogde doel mvan Nederlands vryheid en welvaaren'',een wei
nigzachtergestemd.Ofschoonzjhetnogbetreuren,

dat deze zangen niet voldoen paan de keurige regels der D icht-

kunde'', meenen zj toch, dat hetgedichtaan velen snog algenoegen geven''zou.Terecht is omtrentdie critiek opgemerkt:sdat
in deze schelp een parel zat, was voor de Letteroefeningen eene

verborgenheid''1). De exemplaren werden door Van Haren pmeest
alle aan zjne goede vrienden weggeschonken'' (Halbertsma): en
heteigenljke publiek raakteernauweljksmeèbekend.Erkleefden
ook te groote gebreken aan om het dichtstuk opgang te doen

maken.Bilderdjk, die er zeer hoog meeliep,erkendehet:,De
ruwheid van versmaat, of liever, 't gebrek aan een geregelde en

draagljke versmaat;de hardheid,de gedwongenheid der uitdrukkingpn,de ongeljkheid van den stjl,die nu eenstotde hoogte
derH eldentrompetopklom ,dan weêrtotdelaagsteplatheid verzonk,

het volstrekt gebrek aan eene zuivere dikwjlsaan eene leesbare
en verstaanbare taal. dit alles m oest noodwendig De Gcvt
s6zl in
hunne geboorte a1s versm oren , en in de vergetenheid brengen ,

zelfs eer zj bekend konden zjn.Vandaardateenparig verslag in
de letterkundige berichten, die den schrjver alle aanspraak op
den eernaam van dichter ontzeggen''2).Maar hj wastevensvan
oordeel, dat er ware Poëzie onder die ongenietbare schors school?

en hj bewerkte daarom ,metbehulp van Feith,eene uitgave,die
in 1785 het licht zag. De geheele aanleg was behouden , maar de

stjl beschaafd, door rhem aan zich-zelven geljk te maken,en
er meerdere waardigheid aan bj te zetten.''

Van Haren zelf had het voorbeeld van zoodanige verbeteringen
egeven : gaandeweg is de vorm in de elkander opvolgende xlit-

gaven gekuischt.Yoorts zjn niet slechts de vjf laatste zangen
eerst later aan het geheel toegevoegd, o0k enkele strophen werden

weggelaten,andere ingevlochten, hetzj om het verhaal te verduideljken, hetzj om het met vergeljkingen op te sieren. Maar
1) zie J. Hartog, Ult het ?epen van een z'
gicAr'
y'
f, in De Gz4, 187:,
11 D.,bl.498;en verg.III D.,b1.8a.

:) voorredetotde doorhem bezorgdeuitgave,bl.xIII.

ll.
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daarbj zjn dikwerfnatuur en eenvoud verloren gegaan ofis eene.
gelukkige en krachtige uitdrukking verwaterd. Dit laatste geldt

ook van Bilderdjk'sbewerking.
Is nu, ondanks de groote gebreken in den vorm ,0ok van de
latere uitgaven, dit gedicht evenwel een rwaardig kleinood''

(Bilderdjk),een zmeesterstuk vanwaarachtigePoëzy'',het,pronkjuweel onzer Dichtkunst'' (Van Kampen)? Men twjfelt,a1smen
ziet, welk een verschillend karakter aan het geheel is toegekend.
Van Kam pen zou daaraan pongaarne den naam van heldendzcht

ontzeggen''; Bilderdjk daarentegen wil het aangemerkt hebben
Xals een Sam enstelvan vaderlandsche Lierzangen , die met elkander
een geheel uitmaken.'' Zonder over den naam te twisten , mag men
echter de vraag stellen , of eenheid van opvatting en afronding in
de voorstelling D e G:?
.
f.
::> tot een waarachtig kunstgewrochtstem pelden ? Een beknopt overzicht van het gedicht moge die vraag
beantwoorden.
H et geheel bestaat uit vier-en-twintig zangen van een onbepaald

getal tienregelige strophen1). De eerste zang vormt de inleiding.
Nederland wordt door Spanje onderdrukt: maar evenals uit de
overstroomingen van hetNjldalwelvaartontstaat,zoo baardeook
druk hier de Vrjheid. Verzet der Geuzen,aanbieding van het
smeekschrift te Brussel. Montigny en Bergen naar Spanje. Het
vonnis van 's K onings Raad is: dood aan alle Nederlanders.
In den tweeden zang komt de wraak over het land. D e edel-

sten worden onthalsd.W iezalhulp verleenen? Oranje alleen kan
de vrjheid met zich brengen. Hj roept de Geuzen te wapen:
Lamark stelt zich aan hun hoofd.
D e derde en vierde zang schilderen de innem ing van Den Briel;
de vjfde en zesde de verdediging tegen den aanval van Bossu.

Alshj verjaagd is,wachtmen getroostOranje's overkomst.
Daarmee isheteerstetafereelvoltooid.Verdervolgt,inzeszangen

(7- 12), een hors-d'œuvre. De Prins ziet in een droom Neerlands
roem en toekom stige grootheid. De slotschildering vertoont den

jubelenden intocht van W illem IV alsStadhouder te Amsterdam.
Dan keert de Dichter tot de Geuzen terug. De drie volgende
Zangen (13- 15)verhalen DeRjk'stochtnaar Engeland om hulp

1) ln deeersteuitgavebestaatiederezang regelmatig uitzestien strophen.
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te halen.Voorts zietmen in detweevolgendeafdeelingen (16- 17),
hoe de Spaansche vloot, m et den Landvoogd M edina aan boord ,
komt opdagen ; en de zwakke Zeeuwsche scheepsmacht haar te
gem oet trekt en aanvalt.In den achttienden en negentienden zang

wordtde strjd geschilderd:hethoofdtafereelisdeheldendaadvan
Schipper De Lange, die, door vier driedekkers ingesloten , zich

metvriend en vjand in de luchtdoetspringen.
De twee volgende zangen (20 -21) geven ons andere episoden
van den strjd te aanschouwen. Eindeljk wordt de Spaansche
oorlogsvloot vernield , de Hoofden redden zich ter nauwernood in
eene sloep op de Vlaam sche kust. De nacht daalt neer, de storm
steekt op, en buldert over de Spaansche wrakken, waaruit de

ljken langs Maasen Schelde spoelen.
De twee-en-twintigste zang schilderthetliefeljk en aandoenljk
huiseljk tafereelvan De Lange's gade en kroostin Ter Yeer. Zj
heeft haar echtgenoot aangezethetleven voor de vrjheid veilte
hebben - maartoch,zj zou zjn dood nietoverleven. Methare
drie kinderen wacht zj zjne terugkomst; en, ofschoon de storm
daarbuiten woedt,vindtzj troosten krachtin hetgebedenslaapt
gerust in. M en hoore den dichter zelf, naar de uitgave van 1772.
11't Geweld der winden aan het woelen
H eeft niet alleen aan Vlaandfren's rand,
M aar hare werking ook doen voelen
Langs W alchfrens W est en N oorder Strand,

Ter Veer,de Oostlykste der Fteeden
H eeftdoor het Onweêrniet geleeden
M aar reegen welgehoord en wind.
W ie kan gerustin stormen weezen
W anneer men heeftin Zee te vreezen
V oorLot van V ader,M an ofK ind?

Maar niemand heeftin deeze wallen
M et meerder angst den avondstond
En donkfre nachtverhaast,zien vallen
A1s Gy,deugdryke Rosemond!

'tIsjuistagtjaaren thansgeleeden,
D at Rosem ond beroemd door zeeden,
Haar Trouw de Lang'aan u verbond;
D atgy,gelukkigste der menschen
Genoot het toppunt van uw wenschen
In 't bly bezitvan Rosem ondl
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'tIs waar,wanneer de Lente-dagen
M et d'eerste m ilde Sonne gloed,
Verdwynen deeden wintervlagen,
En m inderen der golven woed';

Datjaarlyksdan,uw nyvfre zorgen,

U m aanden lang voor'toog verborgen
V an uwe V rouw en H uisgezin;

Maar welke vreugd',in Najaarstyden!
A1s Vader,Huys en Vrouw ,verblyden
En voeden kwam door zyn gewin!
Zo lang de Dwinglandy,aan ft woeden,
N og wederstand nog paalen kend,
W ashare zorg voor driftte hoeden
D e Langf, aan hare raad gewend:

Dog alsnu God,getergd doorSpanje,
De Vryheid toonde by Oranje,
W as zy de eerste, die haar M an
V ermaandf,in kryg en in gevaaren
Syn bloed en leeven niette spaaren,
Daar God en Land hem roepen kan!

Sy zeide,ik za1nooitoverleeven
ô W aard',ô dierbaar'Echtgenoot,
D en dag die u de dood zou geeven,
Voor 't Vaderland,op K ustofV loot!
M aar'k wensch heteinde van m yn dagen
V eel eer,als dat myn oogen zagen
Datvoor gevaar, de Lange beefd;
D at ik verwytzou m oeten hooren,
Dat laflk rusthem kon bekooren,
A ls't Vaderland hem nodig heeft!
H y antwoord,ô myn ziels beminde
M yn welzyn altyd is gewis,
M its Rooemond m aar ondervinde
Dat hare man haar waardig is!
Ik ga voor Godvrueht,en de Landen,
V oor Rosemond,en onze panden,
De Vryheid zoeken of de dood!

HetzalOranjenooytberouwen
W at zyne zorg mag toe vertrouwen
Aan my,te landfof op de Vloot!

9
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H y scheen nog m eer te willen spreken,
M aar ft oog gezwollen,toond een V loed
Van vogt,gereed om door te breeken
In weerwilvan zyn taeye m oed!
Dog Rosem ond durfd vrylyk storten
Die traanen,welk'ons leed verkorten!
Een kus scheid haar en hare man;
Een teed're kus,die op de lippen
H aar beider zielen zaêm doed glippen,
En kuyssche M in maar geeven kan!

W y1 Tweedragtuit de Helontslooten
Rondsom in Neêrland rust belet,
En dat het menschebloed vergooten
Rivieren,Kust,en Zee,besm et,

Vuld zagte Vreê (de Deugdsbelooning)

ô Rosem ond!uw hart en wooning,
In beid'is alles even rein !
Geen driften gaan in ft harte zweeven,
Geen W eelde smoord de rust van 'tleeven,
H et zeedig huysis net,en klein.

Drie kind'ren,zoet'en waarde panden,
Gewenscht,verkregen in haar Trouw ,
V erm eerderen de teedfre banden,
Zo heilig by de kuyssche V rouw !
D e oudste Soon nu zeevenjaaren
Spreekt reeds van op de Zee te vaaren;

Hetmeisje speeld bi
j'sMoedersschoot.
D e m eerdfre gunst schynd haar te spyten,
W anneer de Moeder,op hetkryten
Van ftzuygend kind, de borst ontbloot.

Een weinig melk,een weinig water,

Metmeel(misschien een ey)gemengd,
Geeftd'eene vroeger, d'and're later
H et voedzeleerstop vuur gezengd.
Terwyl gaan fs M oedersoogen dwaalen,
Sy zoekt op wien zy meestkan praalen,
ft Is egter ofzy 'thoogste prykt,
M et hem ,die haar is eerstgegeeven,
Die verstgevorderd isin leeven,
Die meest na haren man gelykt!
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Dç buyen,die zig laten hooren,
ftGehuil der winden in de lucht,
K oomt deeze zoete vreugde stooren,
En oorzaakt meenig bange zucht.
W ie weet,zegd zy,in zwaare reegen,
W ie weetwaar hy nu is geleegen,
Ofzwerfd verwaeyd in woeste Zee!
Sy spraaken laastvan uit te vaaren,

En nergensSpan#jensVlootte spaaren,
Zelfs nietop Engflands Kustof Reê!
ô Datm en tyden m ogtbeleeven,

Datiederted'rejonge Vrouw,
Niet hoefde voor haar M an te beeven,
N og wie haar W eezen voeden zouw !.
H aar W eezen!Rosemond bewoogen
Voeld reeds de tranen in haaroogen!
H aar handen veegen die we1 af,
M aar d'oudste kind'ren laaten 'tspeelen

Om doorhaarzoentjes 'tleed te heelen
ft Geen ieder vreesde dat hy gaf!

Die kind*ren vergen nieuwe zorgen,
H aar m atte leeden eysschen rust,
d'Aanstaande nacht za1voor de morgen
Bereiden kracht en nieuwe lust!
D e m oeiheid blyktalreed'aan ftgaapen,
Een kort gebed verhaastde slaapen;
H aar rustis zuiver,onverstoord;
W y1 Rosem ond a11*oogenblikken,
En metverdubbeling van schrikken,
*t Verzwaaren van hetonweêr hoord!

Sy denkt,watkan myn zorgen helpen?
Hy is,ô God !in uwe hand,
't Zy hem de golven overstelpen,
Ofzyne plicht hem vindfaan land !
Ik moet voor deeze kindfren leeven,
Nog eens de borstaan ft klein gegeeven!
En a1s de lamp isuitgeblust,
Keerd Rosemond zig,in gebeeden,
Tot's Hemelsgoedertierenheden!
En haare slaap is ook gerust.''
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Drie-entwindgste zang. Eerst eene uitweiding over de m oeder-

liefde en eene warme huldeaan zi
jne eigen vronw :
11Maar welk'is van de Schouw-tonneelen
Die 'tm enschdom aan uw oog ontdekt,
't Geen u hetm inste kan verveelen
Ofmeestgenoegen by u wekt?
H et is,wanneer de M oeders borsten
V erzagten eigen kind'rens dorsten,
En voeden ft kroost dat God haar gaf!
A ls zy,haar teed're zuigelingen ,
Bewaard voor m elk van vreemdelingen,
En weigerd aan 'tontydig graf!
Gelukkig hy!aan wien in leeven
De Voorspoed zelv'dit deede zien;
Aan wien de Godheid heeft gegeeven
Een Vrouw die driften kan gebiên;

Die harejeugd injongejaaren
Voor hare kind'ren durfde spaaren:
Die,by de dart'le Rey gelaakt,
De W eeld'en W ereld za1verachten,
Die streng haar plichten gaatbetrachten,
Die zagt,haar huys een H emelm aakt!
W ie kan 'tgenoegen ooyt bezefen,
V an hem die zulk een lot geniet?
Die,als de Nyd en H aatzig heflen,
Om zig,de stille Deugden ziet!
' M aar re
edsbedekt de bloos uw koonen !
Ik zaluw zeedigheid verschoonen,
o A deleid'!ik noem niet wien;
Dog voeld m en 't vuur in versen gloeyen,
Zo hart,en Mroorden,zamen vloeyen,
Ik schilder 'tgeen m yn oogexlzien!

Sy zien we1 nietdie frisse wangen,
Ilaar roos en lely voor verdween;

Daarby deschoonheid,jeugd gevangen,
En veertigjaargekeetend,scheen!
Maar nog is voor myn oog gebleeven
Uw zoet,en vriend'lyk,meede-leeven,
Uw weldoend'inborst,heusche mond!
D tls koomt,na Phebus gulde straalen,
D e M aan in silvfre luister praalen,
En çierd een lieoyk'Avondstond!
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Misschien datHaat,in korte daagen,

(In Neêrlandsrust!)en Man,en Vrouw,

Door moorden doed ten grave dragen
Gevolgd door zeven kind'ren 's rouw !
Zo egter myne Lier m ag leeven,
En et lydend hart tyd korting geeven,
Of ooytkan sussen ongeneugd:
Gun dan,ô gy, dien Nyd deed bukken,
Een zucht aan beider ongelukken,
Een traan aan Adeleidefs deugd!''

Na dit aandoenljk intermezzo vervolgtde Dichter zjn verhaal.
De Zeeuwen bergen den buit? welks rjkdom in bjzonderheden
beschreven wordt.In den laatsten (24en)zang heeftOranje tjding
gekregen van 't gebeurde.Een groot deel van Nederland zietver-

langend naar hem uit;reedsjubeltmen:roranje komten 'tLand
is vrjl'' Noordholland heeft zjne zj gekozen:de Yrjheid daalt
op Holland's bodem neer, en ieder biedt haar zjn dienst aan.
PaulusBuysnoodigtden Prinsuitzich herwaartste begeven.Hj
komt. Zoo de Voorzienigheid den weg gebaand heeft, het verdere

staataan zjn beleid. En de Dichter besluit:
,1
Nu rust,mi
jn lier,Oranjekoomt!*'

Uit deze schets bljkt, dat van de viertafereelen,waaruithet
gedicht bestaat, er slechts drie innig samenhangen,terwjl het
vierde, 'sPrinsen droom , werkeljk een hors-d'l
euvre is wegens
zjne al te groote uitgebreidheid, waardoor de verhouding eener
episode tot het geheel verbroken wordt1).
De oorzaak dier wanverhouding en der verloren eenheid ligt

daarin, dat de Dichter op twee gedachten hinkte. Hj had lang
het denkbeeld gekoesterd den triomf van zjn vriend W illem IV
te bezingen: later vatte hj het plan op, het stout bedrjf der
Geuzen te vereeuwigen: ren,'' zegt hj:), rhet kwam mj niet
onmoogeljk voor om de Revolutie van 't jaar 1747 hier in te
kunnen brengen''. Dit was eene fout,door niets te vergoeljken,
1) Die droom beslaat l05 van de 415 strofen, dusruim een vierdevan
het geheel. De episode van Roosemond, De Langefs echtgenoot, beslaat er
slechts 16.

:) In de Ophelderingen achterdeuitgave van l776,bl.160.
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wat hj er ook van zeggen moge. W anier isnietveelkrachtin
hetvolgend beioog1):
XDrie tegenwerpingen zjn er gedaan tegen ditByverhaal10.of
't niet te lang is na eevenreedigheid van het gebeele werk? 2e.of

hetnatuurljk uithetGedichtisvloeyende? 30.ofheter noodzakeljk is? Myn antwoord op het eerste, dat elk diehette lang
vind zig zelven kan helpen,m et het over te slaan.Op hetscfvzlrlyke, dat niet de Autheur, m aar ieder Leeser eigensm aakelyk hier

over moet gevoelen.En eindeljk voorzo veelhetnoodzaakelyke
aanbelangd, dat in een verhaal van de daaden der Geuzen,dit
By-verhaal zeekerlyk niet noodzakelyk was: alzo weinig als de
reys van œ neas na de Elizeesche Y elden , dewyl Virgilius dien

Held van Troojen na Alba had kunnen zenden,zonder datdie
om weg noodzaakelyk was''.
Dat pbyverhaal'' is evenwel niet rover te slaan'' zonder het

gedicht te verminken,daar allerwege bljkt,hoe 'sDichtersziel
vervuld was met de herinnering aan den laatst overleden Stadhouder. Ja, het geheel wordt door de gedachte aan de pRevolutie

van 'tjaar 1747'' beheerscht. De komstvan Oranje alleen reeds
was redding voor 't Land. Yandaar, dat eene episode uit den

vrjheidsoorlog,met die komstbesloten,in Van Haren's oog een
afgerond geheel was.

Op den aanleg isdusvrj wataan temerken;enzelfsBilderdjk
m eendet dat rmen zich daarvan geene naauwe uitpluizing veroor-

loven'' mocht:). Zeer zeker heeft De Geusen niet de allerminste
aanspraak op den naam van H eldendieht. M en zou er veel eer
dien van Rom ance op groote schaal aan kunnen geven. H et heeft
er althans den stroEschen vorm en den lyrischen toon van.
Niettegenstaande hetvele voorbehoud,datm en m oetm aken, wordt

toch de lezermeegesleeptdoordenkrachtigen,waarljk poëtischen
geest,die er ons uit tegenwaait.Alsm en pasH oogvlietofFeitama
uitde hand heeft gelegd,is het,of men in eene andere eeuw ,in
eene anderewereld verplaatstwordt. De teekening van dezen meester

moge schetsachtig zjn,zj isQink en stout,de toetsen breed en
krachtig, het koloriet gloeiend. De Gel.
s6?lwerpen op eenmaalde

1) Aldaar,bl.162.
2) Zie zi
jne Brleven,11 D.,bl.244.
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gekemde, gekuischte en verschaafde om zichtigheids-posziein duigen,
zoowel a1s de meening , toenm aals aan pde m eeste Hollanders''

eigenjpdatVriesland nietsdan turfboeren uitlevert''1).
Ondanks de gebreken in bestek en uitwerking bljftditgedicht
een glanzend lichtpunt aan den grauwen letterkundigen hem el der
achttiende eeuw. Een m eesterstuk kon het niet worden ; want een
volm aakt technisch ontwikkeld dichter wordt niet op eenmaal in

zjn drie-en-vjftigste levensjaar geïmproviseerd; en men .is geen
meester over Holland'staal,als men zjn leven lang in 'tFransch
heeft gedacht en geschreven. Maar er zit pit in : de Dichter heeft

er zjne geheele zielin uitgegoten;en datgeeftereene aantrekkeljkheid aan, die geen omzichtigheidswerk der broedersuitde
XLik collegies''')bezit.Hiergeldtjuisthettegendeelvanhetgeen,
volgens Elisabetk W ollBekker5, de eigenaardigheid van deze
uitmaakt:

11Ja'tvaersisglad;maar! ftZeid nietveel!*'#).

Bj dezen waarachtigen Dichter vond men iets anders dan,
zooals Van Elen zich in den Spectator (ne. 96) uiidrukte, pkeurlyke woorden, die wonder wel gelyken naar geborduurde kleederen
m et stroo opgevult.''

Onno ZwierVan Haren stierfyna zich in denherfstzjnerdagen
door de bitterste huiseljke rampen geteisterd te zien,in 1779.
Moeten wj,na in Onno Zwier Van Haren den morgenglans
van een beteren dag aanschouwd te hebben , ons nog bezig houden
m et de wegstervende achttiende eeuw ? Als men eene uitzondering

maaktvoorRhynvis Feith,aan wien wj eeneuitvoerigerbeschou1) DeHollandscheSpectator,no.7y.

2) Het woord is ontleend aan deBrieven over verschelden onderwerpen van
E.Bekker, wed.àvolfl-en A.Deken (1781),11,b1.l13.Opbl
z.308 aldaar
wordt gesproken van jrhetLikkers veem op den Vygendam.f'
3) Beemster-'
Xfnfcr-ôuïfenl
epen (1r:8),bl.6.

#) Het s,likkeno moest welalle geur aan de verzen ontnemen. Men hoore
Bilderdi
jk in een briefaan Kesteloot (Brieven,V ,bl.249): syMèi
jn vader
maakte zeer goede verzen, maar beschaafde en likte ze dan alti
jd zoo lang
(en dit somti
jds tien of twaalfmaal weêr opnieuw en Jaren achterëën)tot
hy ze meestalbedorven had-'f
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wing zullen wjden, zal men ons veroorloven daaraan nietmeer
tjd te besteden dan noodig is, om te doen zienj van hoeveel
duisternis dat schemerlicht nOg OmgQVQX WRS; Om dan 00n OOgen-

blik stil te staan bj die weinige mannen,die methem aan de
bezorgde rjmkunstenaarsden rug toekeerden,en de hopeop eene
betere toekomst verlevendigden.

Aan vrouweljke Rjmers,of,wi1nlen,Dichteressen,heeftons
land nooit gebrek gehad; vooral niet in de achttiende eeuw 1);
m aar de laatstbedoelde dames staan niet hooger dan hare kunst-

broeders. W j zullen dus niet bj haar verwjlen: zelfs niet bj
Christina De Neufville (1713- 1781),ofSara Maria Van derW ilp
(1716- 1805), ondanks het diploma van pmanljke deftigheid,''
haar door de Letteroefeningen uitgereikt, die er bjvoegen: pZe
doet '
haar eer aan , als een bewys haarer m aniere van denken ;
terwyl haare zuiverheid van taal, keurigheid in 't gebruiken van
woorden en spreekwyzen , en vloeibaare trant van verzen , samenloopen om een ieder deezen dichtkundigen bundel aangenaam te

maaken'''). Dit bewjstnog nietveelvoorhetpoëtischevan dien
bundel, evenm in a1s het overvleiend getuigenis door de ietwat

jongere Dichteres Elisabeth W olf omtrentbeiden afgelegd3),op
welke vermaarde vrouw wj terugkomen.
Een enkel woord ter verm elding verdient Juliana Cornelia D e
Lannoy , in 1738 te Breda geboren , en aldaar in 1782 overleden.

Volgens hare eigen uitdrukking,waszj reeds a1s rjonge maagd
derdiehtkunsttoewjwjd''#),en had daarbj raad en hulpgenoten
van Prof.Schonck5).Alstreurspeldichteresverwierfzj een naamt
die zich evenwel niet heeft kunnen handhaven.

1) Vergel.Jer.De Vries,Bekroonde Verhandeling,11,b1.269.

2) Jaargang l272, 1, b1.224. Zie J.Hartog, in De Gids van 1877,
111,b1.80.

'

3) Aan zngnengeest(1:74),bl.42:

11Ik w eetde sm aak is vry.
M en kieze H oogvliet,goed;voor my,ik kies van M erken.
Gy weet,'k lees dag en nachtNeufvilles schoone werken,
Haar noem ik een Genie van de allereêlste soort:
M aar -k duld,dat Van der W ilp een ander meer bekoort.

En word hetgeene ik schri
jf,ook nietmetsmaak geleezen?
H oor,ditte ontveinzen,zou alleen gem aaktheid w eezen.''

Dichtkundige Yerken,bl.13.

5) Aldaar,b1.10.
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Haar Leo de Groote b.v. (1767) werd door Le Francq van
Berkhey in een brommend lofdicht 1) ten hemel toe verhevent
omdat hj puit eigen denkbeelden keurig opgesteld''en nietvertaald was zooals Feitama's tooneelstukken. 0ok de N . Vaderl.

Letteroefeningen gaven haar grooten 10f2).Bilderdjk wasuitbundig
in het roemen harer pschitterende verdiensten''3). Op zjne eigen
vorming als Dichter had zj dan ook,geljk hj dikwerferkende,
grooten invloed gehad. En zeker,ofschoon zj tegen Feitama en
Hoogvliet als onsterfeljke Poëten hoog opzag4) en hun deftige,
bespiegelande geest maar al te dikwerf hare lierzangen beheerscht,
moet m en toch erkennen , dat er in de door haar 5n 1780 uitgegeven D ichtkItndige W erken verscheiden stukken voorkomen , die

1osen levendig van toon zjn,en getuigen zoowelvanschalkschen
geest5) a1s vau krachtiger dichtvuur dan gewoonljk in haar tjd
smeulde.

Zj liet bj haar dood een,volgensBilderdjk,rkeurigen voorraad''van Fransche gedichten in handschriftna,dien hj beloofde
uit te geven6). Maar later erkende hj, dat de Dichteres geljk
had, toen zj er niet meer in zag dan watpfransch gerjm''7);
de bundelwerd nietgedrukt,omdathj pkrielde van feilen tegen
de Fransche versifcatie''8).
Is zi
oms alwatgezochtgeestig,doorgaansis zj natuurljk,
.j s
niet gem aakt:dat was hare betere eigenschap, die on8 vooraltreft.

'tW as in haar tjd bjna een waagstuk,datzj in hare voorrede
1) Gedichten,b1.318- 19.
2) I D., le st.(17689,b1.13lvlg.Hetheetdaaro.a.:j,MejuFrouw Jul.
Cor. Lannoy, die dit haren eersteling noemt, geeft door deze vinding een

gchitterend bewi
js van harebekwaamheid voordiesoortvan Dichtkunde;te
meer daar de tael-en dichtcieraden over 'tgeheelzeer we1aan *t onderwerp
beantwoorden.De verscheidenheid der characters is 'er inzonderheid uitmuntend wel in 'toog gehouden, en ieder persoon speelt bestendig de roldie
hem eigen l*S.59

3) In zi
jnevoorredevan hare doorhem uitgegeven NagelatenDlchtwerken.
Zieook zi
jneBrieven,1,bl.42,50,91,92.
#) Dichtkundige meràen,b1.ll,29.
5) Vooralbekend ishetstukje,getiteld onbestendlgheid,t.a.pl.,b1.193.
6) VoorredevoorhareNagelaten Dichtwerken.
T) Dichtk.m er/
cen,bl.29.
5 Bilderdi
lk'sBrielwisseling metdeTydeman*s,I,bl.153.
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durfde verklaren, dat ponze schoone taal toch nietm inder geschikt

is voor die beschaafde gemeenzaamheid die men den stjl van
't goed gezelschap noemt, als voor de verheven onderwerpen in

welkezezoo voortreFeljk uitmunt.''
Zj streefde er naar,de praktjk in overeenstemming te brengen

m et hare theorie: m aar in beide liet ze zich n0g te veel beheer-

schen door de gejkte overlevering.
En wie van de Dichters verdient een blik ? Slechtszeer weinigen.

Pieter Huizinga Bakker (1713-1801),wien men den bjnaam
van den pkeurige''heeft gegeven,schreefeen reeksvan gedichten,

die hj eerst op zjn ouden dag in het lichtzond. Zj behooren
niet tot de slechtste uit zjn tjd; maar zoo men alhetoordeel
van den njdigen Le Francq van Berkhey, die hem onder de
XMejeriaansche Dichters''rangschikte1),en sprak van zjne rstyve
en afgelikte Gedichten'':), niet bjzonder gewettigd acht, toch
za1 niem and hem voor een groot poëet houden ; en ik verbeeld

mj,datde Critiek hem nietlichtmeer,metW itsen Geysbeek3),
een pvindingrjken geest'' en plevendige verbeeldingskracht'' ol
Xgoeden sm aak'' za1 toekennen ; rzuiverheid van taal en zoet-

vloeyendheid van versifcatie''willen wj hem nietontzeggen;maar
zoo het pdaarop in zjn'tjdhoofdzakeljk aankwam ,''thansstellen
wj aan een dichter andereeischen.
Verre beneden hem staat zjn vinnige beoordeelaar Dr. J. Le
Francq van Berkhey , die evenwel gedurende eene lange reeks
van jaren ten hemeltoewerd verheven. Ter gelegenheid van het
eeuwfeest van Leiden's ontzet, 3 October 1774,had hj i
n Eet

openbaar een gedicht voorgedragen, Het rerheerlgkte Leiden getiteld,dat uitbundig werd toegejuichten de opgewondenheid der
toehoorders gaande m aakte.H et gedrukte stuk toont aan , dat die
geestdrift, waarvan Leiden's straten weergalmden , moet worden

toegeschreven aan de warmte van voordracht en de feesteljke,
opgewonden stemming van zjn gehoor. En toch werden erlofdichten op gedrukt, die ons m et stom me verbazing vervullen. De

een (J.De Kruyf)zei:
1) Zie over Dr. L.Mei
jer, Gesch.der Ned.Letterk.indeXV1IeEeuw,
II,b1.415 vlgg.

:) In hetNoodig Voorberigtvoorzi
jne Gedichten (1226),b1.IV.
5 Biogr.Anthol.en Crit. Woordenboek,I,b1.194.
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sgNee
n grooteDichter,neen,wi
jkruipen,daargi
jvliegt.

'tIs stout,'t is trotsch genoeg,schoon m et verstandig schroom en,
U w Zangeres van ver slechts onder'toog te kom en-''

Een ander (Yan Rojen)jubelde:
Uw Lier verstomt H om eer en N aso en V irgil:
Ja,Vader V ondelzelfs zou 'tU gewonnen geeven.*

Delof,dien Bilderdjk hem toezwaaide,zietmeerop zjn Oranjevuurdan op zjne poëtische gave:
Berkhey!wi
jvolgen u,wi
jhangen aan uw klanken
H ef aan !ons zwakke riet verstom tvoor uwe Luit,
Uw Dichtvuur schittert nietvan de echte Hemelspranken,

Maarvlamt,en bruischt,en knalten barstten boezem uitf'1).
Vreemder klinkt het dat Elisabeth W oll zoo hoog m et hem

1iep. In een briefvan 24 Januari1777 schreefzj'): pHj iseen
groote genie:hj is misschien de eenigste ware Dichter die wj
thans hebben, schoon er ellendige bonken in zjne vaerzen zjn:
maar er zi
jn ook somti
jds trekken in die mi
j verstommen ....
Zi
jn smaak is niet kiesch genoeg;en zi
jn vernuftfoptsomwi
jlen
zjn oordeel. Zelden of nooit vind men ware verhevenheid, en
natuurljke eenvoudigheid in een extra net Dichter. Onze Van
Merken zou veel grooter zjn,zo zy minder likkers gebruikte.
Zo heeft yder genie zjn fort.Hetmjne b.v.is de rNatuur-'' Ik
schreef, wat? N iets dan 't geen ik voel.''
'tSchjnt, dat ze zjn genie stelde in het gebruiken van niet
veel zlikkers.'' Daaruit bljkt, dat zj hetNoodi
g Trpprùdrïgfaan

den Leezer, vpör zjne Gedichten, gelezen had, dat een jaar
vroeger was gedrukt;en dan iszeker de volgende volzin (b1.IY)
niet zonder invloed gebleven op haar lof:,Isde geestigeJuFrouw
W oll , geboore Bekker, niet daarom boven alle, die van haare
kunne zyn , te stellen , dewyl dat schrandere wyf haare geestigheid aan geene banden legt, maar het vuur der Dichtkunde door

sterklichtende qonker-vlammetjes naar haare eige manier van
denken aantinteld-''
sröör Berkheyfs Lykgedachtenis rcn W illem T.
Nederland, 1879,no.6,b1.l51.
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Intusschen, ondanks zjne hooge ingenomenhei
d met zichzelf,
ondanks den 1of van dat sschrander W yf'' is er meer reden om
m et hare afkeuring dan met haar 1of in te stem men : te vergeefs

zal men bj hem smaak, geestofdichterljk vernuftzoeken. Hj
stelde er roem in niei te behooren tot die dichters,welke hun
werk rop de schaafbank van m eetzieke schrynwerkers'' brachten ,

en hj laat zich daarover sterk uit in het Voorberzgt,datvoor
de kennis van den tjd belangrjker is dan depoëzie,die erop
volgt, waarom ik er de merkwaardigste plaatsen in de noot uit

afschrjf1).Zj vergunnen onseen blik in de eigenzinnige,school1) !!
DeBondel,die U,geagteLezer,hiervoorkomtenaangeboodenwordt,
zal naar gedagten onder de m enigte, die men thans, by de toeneem ende
zugt tot de Dichtkunde, ziet uitkomen, Gn der byzonderste zyn,nademaal
dezelve zoo ten aanzien van de stof,alsvan de schikking derM engeldichten,
geheel afwykt van die streng-vittende Regelen en die styve bellandelingen,
welke in onze dagen zoo veelebegaafde DichtersofDiehteressen doen beeven,
om iets van hunne eigene en natuurlyke vindingen aan dendagtebrengen;W y, en m eer weldenkende Beminnaars der vaderlandsche Dichtkunde,zien
metgrievend leedweezen,hoe de zuivere en op goede regelen gegronde keuze
van op een vryen en vrolyken trant te dichten in de geestige,en door de
natuur met vinding bedeelde, Dichters en Dichteressen m oet zwigten en
bukken voor zulke Dichters en Dichteressen ,die,door een ofandere Cabale
ondersteund, niet in staat zyn om twee regelsnaar de naauwgezette paalen
van hunnen al te kieschen sm aak voor de vuist te m aaken,ofzy moeten

eerst van stad tot stad,ja van huistothuis,op de schaafbank van meetzieke schrynwerkers gebragt zyn, welker onderscheide m anieren van werken
zoo zeer van elkander verschillen, a1s het oude kabinet-werk van het
nieuwe..... Zekerlyk zoude men op dezen by gelykenis voorgestelden grondslag na genoeg kunnen aantoonen, gelyk zulks door den kundigen Boekhandelaar C. Heyligert in hetLeidsche Kunstgenootschap vry sterk betoogd
is, dat onze hedendaagsche Dichtkunst in zeker opzigt, in plaats van te
verbeteren , in een vry laager staat schynt, dan voor dezen. Onze gestelde

gelykenis is jtzisthetZinnebeeld van onzehedendaagscheDicbter-cabale....,
het is eene Cabale, een t'zamengespanne menigte die gezworen heeft alles,
wat door haare gezellen niet word gekookt, door haare Koks en Boekverkoopers niet â la ragoût, à la bon ton word opgedischt, en niet door haare

mostert-wyven en jongens met agt-daagsche verlengte mostaart smaaklyk

word gemaakt, als gemeene spys, of, zoo 't nog genadig is,als stinkende
oude Hollands'
e Kaas en starke Boter te veragten,tervrylmen Kaasen Boter
thans op de Hoofsche tafels zoo wel, als de deftige, vrye en stoute Oud-

hollandscheDichtstylelders*metden nekaanziet.'fNazich overzi
jnevi
janden
JONCKBLOET,Ned.Letterk.fndetweelaatsteA'
du@t
Mn I,4edruk.
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m eesterachtige cabaal der toenmalige dichtgenootschappen , als dat,
hetwelk , onder de zi
nspreuk Kunstliefdespaartgeen rlyt,inDen
H aag , en dat, 't geen onder die van Kunst v?p,.
#f door arbeid ver-

kregen,te Leiden bloeiden.- Hetz0u een verbljdend verschjnsel
zjn,a1swerkeljk talenttegen dien dwang endeverschavingsmanie
ware opgekomen, maar wj hebben hier hoofdzakeljk gekrenkte.
jdelheid in rekening te brengen.Hj zelf dachtnietgering van
zjne dichtergave: zuit deze staaltjesza1men, zoo ik vertrouwz
klaar genoeg kunnen zien (immers,alsmen zien wil)datik niet
minder genoegen schep in zagte en tedere Vrienden-toonen te.
slaan , als dat ik gedwongen zynde stoutelyk durf doordraavvn.''

Ik za1 zeer spaarzaam zjn met aanhalingen;maar eene enkele
isnoodig om mjneuitspraak terechtvaardigen.Ziehiereenstaaltje
uit:J0k en frsdf,PJ deonaangenaamheden ecs hetp/ltlpprzkfï.
g
R ekeldicht, sehertsend roorgesteld aan het aanzienlyk .Dïc/lflfdtldzld
genootschap K unst Ypr4f door arbeid rerkregen , rergaderd ??ïAlgcdzy
de dfc# Leyden , den 20 ran Bloeimaand Ao 1773 , en aldaar pm e:
genoegen gehoord en ontfangen.''
Ik hefm yn Dichttoon lustig aan,
Om ,zonder hovaardy ofw aan,
Voor aller oor te leeren,
H oe ft ons,a1s braave Dichfren voegt,
D at wy,daar kunstdriftzweet en zwoegt,
M etluister triumpheeren.
te hebben beklaagd,gaat hi
j aldus voort: s,zekerlyk houde ik debeschaaving, de besnoei
jing, en den kieschen smaak van Gedichten van dezedrukpersse,voor zoo verre m en de paalen van bescheidenheid nietop eenm eesteragtigen trant te buiten gaa,voor goed en zelfs noodw endig;- m aar zoude

ik, om dat ik myne Gedichten niet wi1laaten likken, ofop die gesleepen
pers laten drukken, nogte zoo styf zyn als anderen, zou ik daarom altyd
eigenzinnige en ingebeelde schoolmeesters ontzien, ofte onder de plak zitten
van factien ofvan zulke,die,a1s zy de billen hunnerScholieren eerstblaauw
geslagen hebben,door de etterbuilen hunner schoolmeesterlyke strengheid het
schurft aan hunne handen krygen,en eindelyk hunne Leerlingen m etzulke
fouten, die zy opzettelyk willen schynen te vergeeten,en zy zelfsaan hen
te vooren geleerd hebben, aan de kaak stellen:- Neen zeker niet,ik wil
liever den naam hebben van een koppigen scholier,die de plakontloopt,dan
op de krukken springen van een verm inkten Schoolm eester, die niets a1s

kinderachtige prentjesuitdeeld,en zelfsin dekafstoelzit.
''
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V erkiest men dan de snaaren vry
Op eene H emel-melody
Te tokkflen en te dwingen ;
M en w eere dan gehaaten spot;
M en loove en pryze eerbiedig God,
M et al de H em elingen,ff

Alle onderwerpen moeten w orden behandeld; b.v.:
!1M en geevfN atuurkunde ook een beurt,
Daar zy veel'wonderheên bespeurt,

In vlieges,vloon en luizen,
Doch dat men,daar zy rangen schikt,
Nietsm aadlyk van Linnaeus kikt!
Hy maakt ons Vledermuizen.'f

Ziehier een proefje van deftige poëzie. Voor de sclterp-lasterende
laster-zugt selterp-hekelend H ekeldieht, uit de H erdenkel.tlczl den

9 Juny 1766 (bl.134):
1,V ervloekte Laster,yslyk M onster,godloos Beest,
Afschuwelyk Gedrogt,*t welk He1 nog Hemel vreest:
Gy,die in 't lngewand van Razerny gedraagen,
A an uw*heillooze M oer den boezem kon doorknaagen,
Totgy in 'tIkker-holdes A fgronds aan de borst
Van eenen V loek-Draak zoogt,tot lessching van uw dorst.
ô Ondier!kon de dam p der H elle u niet versm ooren,
Toen ge uithetstinkend zaad des Satans wierd gebooren?
Moestgy Opregtheid,Deugd en Trouw den oorlog bien ?
Moest W aarhet'
d U ook by haare Aartstirannen zien?

En kan deLiefdezelfsuw'woede nietontvlieden?
Ofdurftnu niemant meer aan u zyn weerstand bieden?
ô Ja!alvreesde ft al,ik vrees uw laster niet:
Een ander,die uw schoftm etSchaapen-vagten ziet
Bedekken,word door u in zulk een schyn bedroogen;
Ik zie u onder 'tvelm et scherp doordringende oogen;
Uw'Baseliskusvtong ontdekt zig aan ftgeluid,
En spuuw d methoning drop uw'bitt're spot-galuit,
ek Hoor uw Sireenen-zang,w yladderen en slangen
M et lillend blaauw Venyn uw heeschen gorgel prangen,
En vloeken door den muiluw'Laster-spreuk vast voort

Totdaarzein dfEchovan de schyndeugd worè gesmoord;
H etheilloos Buskruid,in uw oog-straalaangetonderd,
D oor 'tsm eulend vuur van wrok,houd and'ren vry bedonderd ,
Ontzet,beangst,verschrikt,als ge in de duisterheid
Gelyk een tygerin uw loens gezigt verspreid:
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Ik nogtans vreesu niet,nog schrik niet voor uw'laagen;
U w K laauw mag wonden,en de W rok u zelve plaagen;
't Geweeten schetse op uw gelaat.door svangunst,vry
M egerafs Irekken,en uw eigen Schildery:
H etlust my tog,ondanks uw lasteren en vloeken,
'(J in den M oord-kuil,daar gy huisvest,op te zoeken...,
Ja,ik zoek,o Gedrogt,'tw elk God en Godsdienst tart,
TT in den Jamm er-poel van fs menschen godloos hart,
Daar leeft,daar zweeft uw Geest,daar kunt gy met uw vrinden,

Snoode Afqunst,W'
ijden Toorn,om beurteen gchuilhoek vinden.
U w Vloek-verwandtschap spand zyn god vergeeten raad;

Daar,onderschyn van Deugd,ja opgeruid doorHaat
En '
lFrepel,Hoogntoed,W (
/#,ontvlammen de Ingewanden
In Laster,daar de Zielverteerd door ''thevig branden:
Dan spand ge in 't einde m et de tong gantsch listig zaam ,
En loeid de logensop de schend-bazuin der Faam ;
Of,is dit nietgenoeg,dan kiest gy te gaan woonen
By ïvyn-bacchanten,en by kallende Matroonen,
.
Doch daar de gulle V reugd en fteerlyk tydverdryf
Opregte Zielen streeld,daar houd gy geen verblyf''

W iJmen hooren,hoeuitnemend hj den kindertoonweettevatten,
men luistere naar deze proefjes uit den Nieuwjaars kinderzang
wppr de lieve /cï'
n#::'
6p.'
van N.N.(bl.261):
1,Kom myn Zusje,laatonszingen,
Volg m y met uw Itinderstem !
Geeven w y door huppflend springen
V rolyk aan Natuurwet klem !

Diewasnooitvan ltindervreugde,nog van haare deuntjesschuw,
A1 ons hipp'len,al ons tripp-len,vriendelyke Ouders,is voor U.

Hebben wy,op onzekoontjes,
Lente-roosjesmalsch en teêr;
Hebben leliet
jeshiertroontjes;
Pluk ze van onz'wangen weer;

Wantdebloempjesonzerkaakjes,en deblosjesvan onsbloed,
K reegen uituw zuiv're liefde,uit uw koest'ring eerst haar gloed.

Lonken onzejeugdigeoogjes
M et onnooz'le vriendlykheid,

Lachtdewenkbraauw;zyn die booges
Tekens van aanminnigheid;

A1die vonkjes,aldielonkjes,aldielachjesvan Natuur,

Kreegen uituw liefdestraalen zuik een hartenstreelend vuur.''
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Mj dunkt,metdeze proeven van zjntalentzalmenweltevreden
zjn.Ik besluit met de opmerking,datzjne Nat?fzfrltr
jl'
: historie
wcp,Ilblland meer bekend is gebleven dan zjne dikwjlssmakelooze gedichten.

Zullen wj van den veelschrjver Jan Nomsz (1738- 1803) gewagen , die zichzelf in alle vakken een meester waande? Zjn
zoogenoemd heldendicht W illem de Eerste, in vier-en-twintig zan-

gen,isnauweljksdoorte worstelen;en zjne tooneelstukken verdienen,vàor zoover ze oorspronkeljk zjn,in geen enkelopzicht
den naam van treurspelen.Onderzjne vertalingen uithetFransch
zjn er sommige (Athalie,de G#,Zaïre) verdiensteljk.Ze zjn
vrj watbeterdan zjnevertolking van Florian'sNuma Jbmylflïzrs'
ofde gebrekkige navolging der fabelen van La Fontaine.T0tbljspeldichter had hj meeraanleg,maar toch heeftgeen zjnervrooljke stukken zich Op hettooneelkunnen handhaven.Hoegering
zjn inzichtin detragische kunstwas,bljktuit hetvolgende.In
1767 had bj Amosis uitgegeven, phet eerste stuk zyner eigen
vinding'', dat niet zeer gunstig was beoordeeld 1). Maar men had
hem buitendien beschuldigd van plagiaat van Steenwyk's Beon,

waarvan hj pde schoonheden heimelyk gestoolen'' zou hebben.
Daartegen kwam hj o.
p in eene afzonderljke brochure.Er was
wel eenige geringe overeenkomst in beide stukken ; maar, zegt

hj,dat is onvermjdeljk; pwantde onderwerpen zyn geheeluitgeput; 'er zyn geen Treurspellen meer te m aken ;zonder dat m en
in het eene of andere Tooneelstuk valt, dewyl 'er geene Caracters
of onderhandelingen meer zyn , die niet reeds geschikt en ten

tooneelegevoerd zjn''2).
Hj schreef pom roem te behalen'',en tevens r0m de Stad eer,
en de Godshuizen voordeelaan te doen''.Hetlaatste witheefthj
geruimen tjd bereikt onder medewerking van sommige tooneelspelers, die in enkele rollen uitblonken; maar roem heeft hj
weinig verworven. Zjne Maria ran Lalain,ofschoon elke eigenschap van eene Tragedie missende, heeft zich lang op het tooneel
gehouden, deels door het talent van M evrouw W attiert deels door

1) Nleuwe VaderlandscheLetteroefeningen ID.,lest-,(1:68),bl.444-448.
h Zie de beoordeeling van zi
jn Noodlge Onderricbting ran .I.Nomsz,omtrentnerschddene uffdfroof,
sel,
s,rakende zyn TreurspelAmosls,aldaar,b1.529.
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den pgloed van vri
jheids- en vaderlandsliefde'', die er in tintelt.
Hi
j stierf,geheelverarmd,in een gasthuis1).
Ten slotte zou toch de tirannie der Dichtgenootschappen worden

gebroken5 en het is ons eene verademing, als wj kennisgaan
m aken m et enkele dichters, die niet in hun gareel liepen , m aar
zieh naar beter m odellen vorm den of natuur en gevoel tot leidsTrouw en nam en.

M eer dan eenig ander is H ieronymus Yan Alphen bekend ge-

bleven,zj het dan ook om eene bjzondere reden. Hj werd in
1746 te Gouda geboren , bekleedde verschillende hooge staatsambten, doch werd ten gevolge der omwenteling van 1795 tot het
ambteloos leven teruggebracht, en overleed in 1803 in Den Haag.

Hj trad de letterkundige loopbaan in met eene Proeve wczl
stigtelykeJfdnge
w pl'
zp,in 1771- 1772 uitgegeven in gem eenschap met
. î

zjn vriend Pieter Leonard Van de Ifasteele2), evenals hj,een
bewonderaar van de Hoogduitsche dichters.
Sedert heeftVan Alphen nog verscheidenebundels hetlichtdoen
zien , die alle denzelfden godsdienstigen geest adem en. Ofschoon

hj door sommigen (Van Kampen b.v.)totin de wolken verheven
is,moetde nuchtere Critiek bekennen,dathjjuisterisbeoordeeld
door De Génestet, die zegt3): zvan Alphen was zeker een goe;
en edel dichter, m aar sporen van oorspronkeljkheid,vernuft,genialiteit, zult ge zeldzaam bj hem vinden.Daar klinken weinig
nieuwe tonen van zjn gemoedeljke luite. Vele ziJ-ner dichtregelen
getuigen niet van zeer fjnen smaak of keurig oordeel. Schoon
dichter,hj isgeen zeer dichterljke persoonljkheid''.
Zelfs zjne Cantaten, geroemd als pmeesterstukken, die noch
vôdr,noch na hem inNederlandhunnewedergadehebbengezien''A),
stempelen hem niet tot een genie.De Starrenbemel,het meestge1) Joh.Hilman heeft eene lans voor hem gebroken in 0nsFo/neel,bl.316.

2) Van de Itasteele (1748- 1810)gafin 1798 eenevertaling van de Oden
van Klopstock en W ieland uit,en in 1793eenemetrischenavolgingvan Ossian.

Zi
jn zoon Jacob Curelbezong in 1822Het*dGravenhaagscheBosch.
3) In zjne verhandeling Over Xfnddrwoéb'
e,geplaatstachter het tweede
deelzi
jnerDichtwerken (1821),bl.321.
#) Van Kampen,BeknopteGescltied.derLetteren, 11D.,376.Verg.b1.379.
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yrezen stuk van het genre, moge ons door den verheven eenvoud
van den aanhef aantrekken , weldra verwatert het zich in algeD eenheden , die de uitspraak van D e Génestet volkomen wettigen.

Maar zjne gedichten ademen toch een beter geestqen hj heeft
1en minste de verdienste,dat hj zich losmaakte van de keurigheids-sleur,enniet,zooalsdoorgaanszjnetjdgenooten,laagneerzag
op de Duitsche dichters, die eene geheel andere inspiratie volgden.

V j zullen later zien,dathj een juistinzichthad in degebreken
der kunstgenootschappeljke verzenmakerj, en den Apollo'szjner
eeuw de waarheid durfde zeggen. Als œstheticusvooralheefthj
eene betere toekom st willen voorbereiden.

Den meesten naam heeft hj door zjne Kindergedichfe? verworven,thans nog bj velen,a1sonovertrefbaar doorhun kinderljken eenvoud,in hooge achting. lntusschen,zoo zj al,volgens
Jeron.De Vries,rproefondervindeljk welbehageljk gevondenzjn'',
dan wekt dit thans onze verwondering. W antdatdie gedichtjes
doorgaanu alles behalve kinderljk van toon, nin 'f algemeen te
wjsen te pedant''zjn, en de kinderen,die erin optreden,voor
ons vaak ponuitstaanbaar'', heeft De Génestet niet ten onréchte

gezegd 1). W el heeft hj de hardheid van dat oordeel getemperd,
1) OverXïnderwopl'e,bl.311,waarhij spotachtig ondeugend zegt:
11Hieronymus!daar ligtvoor mi
j in dien naam ietsdeftigs,gemoedeli
jks,
breeds, iets zwaar-op-de-hands, iets, hoe za1 ik zeggen,de naarstigheid-die-

kinderdeugd-achtigs, datbi
jzonderovereenstemtmetden persoon,beschouwd
alsvervaardigervan allerleiouwe-mannet
jes-gedicht
jesenallerleionaangename,
onnatuurli
jkeJantjesen Pietjes,kleineHieronymusjes.Hetvoorgeslacbtvergevemi
j....ik ben terstond bereid toetegeven,daterwelvier,(neenmaar,

daar zi
jn er waarli
jk meerdan vier1
) aardige kinderversjes in 'tberoemde
bundeltje te vinden zi
jn. Maar velekinderen van mi
jn kennisen ik vinden
die gedichtjes in 'talgemeen te wi
js en tepedantvooronsen dezedeli
jke
heldjes5-an die gedichtjesmin ofmeeronuitstaanbaar.Wi
jhebben meersympathie voor dehollandschejongensvan Hildebrandf'... (b1.316).sjln hem ,
die waarli
jk uw dichterwezen zal,dieu,omi
jnlieveen dartele,mi
l'nri
jkeen
heerli
jkekinderwereld!uw poëziezalgeven;poëzie,die uwe ooren kluistert,
uw hartjekloppen doet,die nietalleen uw gemoed stemten treft,raaar ook
legeli
jk uw fantazie ontwikkelt (dat doet Van Alphen nooit!
),uw vernuft
scherpt,uw geest bezielt;poëzie,die u niet totzoete,schoolsche knapen,tot
ondenkbare engeltjesopleiden,wil;m aar u vorm en kan totfrissche,wakkere

jongens,voledelgevoel,vo1levensmoed enlust,enkracht''- inhem eischte
lli
jeigenschappen,diejuistVan Alphen in zi
jn ti
jd missen moest.
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door er op te wjzen1),datVan Alphen nietalleen pgebreken''z
maar ook puitnemende deugden'' bezat; want, zegt hj, 5daar
klinken in deze dichtjes fpc/l ook Y:J zeer gelukkige tonen'',er
zjn pware meesterstukjes''onder: pde naïefste en heerljke poëzietjes'';- maarmenza1moeten erkennen,datdiepmeesterstukjes''>
slechts bj uitzondering tusschen het mindergeslaagde:onkeren.
En toch, hoe waar die beoordeeling o0k zjn moge ran prl.
stegenwoordig standpItnt,zj laatYan Alphen geen volkomen recht
wedervaren. 11 Jc'
lffjuget' !:,
9 bkrits #'tœrâ.
s leur date,geldthier
vooral. Komt ons detoon te vaak onkinderljk V00r)men zalhet
oudemannetjes-achtige van sommige zi
jner swichtjes''begri
jpeny
a1s men de prent
jes bj de eerste uitgave beziet. De kinderen ilt
die dagen zagen er,methunne haarzakjes,stjve statie-rokjesen
korte broekjes,a1sminiatuur-volwassen-menschenuit.Envergeljkt
men deze kinderdichtjes met den zooeven aangehaalden pkinderzang''van Berkhey,dan kalt hetin 'toog,dat Van Alphen, ook

in zjne minstgeslaagde stukjes,toch vrj watnatuurljkeris. Hoe.
zjn werk dan ook werd gewaardeerd en bruikbaar geacht,bljk:
uit het feit, dathet binnen vjfjaren twaalfmaalwerd gedrukt.
In het algemeen bedenke m en, alvorens Yan Alphen te har:

te vallen,in welken tjd,in welkeatmosfeer deze gedichtjes geschreven werden. W ie zjner tjdgenooten zou het niet beneden
zich geacht hebben zulke stof te behandelen ? En wie hunner zoa

er ook maar in de verste verte toe zjn in staat geweest? lk
geloof thans ook, dat zjn voorbeeld gunstig gewerktheeft,en
neem metHofdjk aan, rdatYan Alphen onzerLetterkunde missehien het voordeeligst is geweestalskinderdichter,en datzjne

gedichtjes voor kinderen (wellichtlmeerdan eenige andere dichtbundelhebben bjgedragen totde terugkeering van hetnatuarljke
in onze poëzy''5.
Den m eesten naam van alle dichters van het eind der acht-

tiende eeuw heeft wellicht Jacobus Bellamy gehad,ofschoon hj
jong gestorven is. pHj is een van de geliefkoosde dichters der
natie:menkentzjnemeesterstukkenvanbuiten''zeiYanKampen3);
1) Aldaar,bl.351.

;) Aangehaald doorJ.Hartog,in D6Gidsvan l877,IIID.,bl.109.
5 Beknopte Geschiedenisd6rLetteren,11 D.,b1.393.
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en in geljken zin liet men zich eene halve eeuw geleden doorgaansuit.Ja,totwelk eenewalgeljkeaanbidding diebewondering
kon stjgen,leertons delofredevan Yereul,die zooveelwierook
aan Bellamy's phemelsche gedichten*'toezwaaide, dathj erzelf
van duizelde.
Moge thans onze 1of al niet zoo hoog opgeschroefd zjn,toch
arkennen wi
J' gaarno, dat deze dichter m et eere verdient te
worden genoemd.

Hj werd in 1757 te Vlissingen geboren en aanvankeljk totde
bakkerj bestemd. Enkele lettervrienden, onder welke de latere
professor te W ater,die doordesjonkmansaanleg getrofen waren,
lieten hem eene betere opleiding geven en zonden hem eindeljk
naar de Utrechtsche Hoogeschool. Nog voordat hj hetleeraarsambt in de Hervormde Kerk kon aanvaarden,stierfhj in 1786.
Zjn eerste bundel Gezattgen zzlz
#z/:rjeugd,in 1782 uitgegeven,
zou misschien de opmerkzaam heid niet getrokken hebben ,wanneer

nietbjna geljktjdig zjne'VaderlandscheGezangen ran Zelandus,
evenzeer zonder vermelding van zjn naam ,hetlichthadden gezien , die terstond grooten opgang maakten. De laatste verschenen

oorspronkeljk a1s vliegende blaadjes van 14 tot 16 bladzjden
druks en werden 0ok welin openbarebjeenkomstenvoorgelezen1).
Bi
jna zjne geheele dichterljke nalatenschapQ) is in 1816 in een
deeltje herdrukt.
Bj hetintreden derpoëtische baan had hj zich aanhetgewone
mythologische klatergoud vergaapt: weldra kwam hj daarvan
terug,waarschjnljk door de lezing van De Gdzfz:s,die grooten
indruk op hem maakten. Hetgeen ons dan ook vooral in Bellamy
treft, in tegenstelling m et de gevierde dichters, die hem onmid-

delljk voorafgingen, is eene loFeljke zucht om tot natuur en
eenvoud terug te keeren. Ook alshj daarin nietslaagt,istoch
zjn streven onmiskenbaar. Zjne Vaderlandsche Gezangen, die
forschheid moeten ademen, getuigen dikwerf van wezenli
jkebezie1) Nederl.Spectator,1882,b1.92.
29 Enkele min algemeen bekende gedichten, die in de Vaderl. Letteroeyènfngan hetlicht zagen,heeft de HeerJ.Hartog aangewezen in D6 Glds,
l877, 11I, bl. ll8. Verg. b1. 120, en Van Vloten, UitBellamy'snagelaten
ôrferen en papleren,M iddelburg, 1878.
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ling ; m aar toch hindert ons ook menigmaal zekere ziekeljke
opgewondenheid en t0t aan '
t belacheljke klimmende bombast.
Zoo o.a. in het door al
le bloemlezers opgenomen en opgevjzelde

gedicht Aan eenen verrader &.
: Vaderlands1). Eldersishj niet
van gezochtheid vrj te pleiten) die zich openbaart in jachtop
efectmakende uitdrukkingen of gekunstelden eenvoud. Evenwel

gepichten alsb.v.Hetonweder')toonen,hoeveelwaargevoelhj
heeftenwelk een openoogzoowelvoorliefeljkea1sverhevennatuur.
Zjne erotische stukjesbevallen onshetminst;zjzjn doorgaans
te gemaniëreerd om waarte zjn:slechtsenkele,a1sbj voorbeeld
de Y '
f
jt
v:dr,maken daarop eene gunstige uitzondering.
Hj is vooralbekend gebleven door zjn roerend-eenvoudig verhaal Roosje, dat het innigst gevoel aan den grootsten eenvoud
paart, ofschoon de aanleg van het geheel toont,hoeveelde dichter

nog aan zjn smaak te beschaven had.
Eindeljk nog een kort woord over Pieter Nieuwland (17641794),die nietalleen den naam mochtverwerven van peen voortreFeljk mensch'' te zjn, zoowelals een degeljk,buitengemeen
ontwikkeld geleerde, maar o0k a1s dichter overgrooten lof heeft

ingeoogst,hoe kortook zjn poëtische zaaitjd mochtwezen.
Te Diem erm eer, uit den handwerkersstand geboren, werd ook

hj door de bescherming van aanzienljke Maecenaten,onderwelke
vooral de gebroeders Bernardus en Jeronimo De Bosch te noemen

zjn,in staatgesteld,zjnen uitnemendenwetenschappeljken aanleg
le ontwikkelen. N iet slechts in de letteren , m aar vooral in de

wis- en natuurkundige wetenschappen bereikte hj eene buitengewone hoogte, en werd eindeljk in 1792 Hoogleeraar aan de
hoogeschool van Leiden.

Bovendien toonde hj al vroeg eenen ongemeenen dichterljken
aanleg, waarvan hj reeds op tienjarigen leeftjd merkwaardige
proeven gaf. Op dien aanleg rusthoofdzakeljk zjn naam. Hetis
mogeljk, dat hj ronzebeste dichtersin alleszou geëvenaard,of
misschien overtroFen hebben,indien hj zich geheelderdichtkunde
kad toegewjd'', zooals een zjner lofredenaars zei;hj heeftzeer
zeker niet kunnen verwezenljken,wathj scheen te beloven. Hj
1) Z1ePenon,Nederl.dl
kht-enprozawerkenV,325.
5 A1sboven,b1.333.
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stierf daarvoor te vroeg.Evenwel, hj heeftgoedgeslaagde vertalingen nagelaten, zoowel uit nieuwe a1s uit oude Dichters; en

zjne eigen stukjes,ofschoon gering in aantal,toonen doorgaans
gevoel,somsoorspronkeljkheid vanopvatting enaltjdgrootgemak
in de bewerking. Zjn roem steunt voor een groot deelop zjn
lierdicht Orion,datzeker enkele schoone,dichterljke,zelfs schitterende trekken bevat5 m aar waaraan de wetenschap toch grooter
aandeel heeft dan de verbeelding t en dat in enkele opzichten voor
Van Alphen's Starrenhemel onderdoet.

Roerend daarentegen is zjn ljkdicht op echtgenoote en kind,
waarin ongekunsteld,waarachtig gevoelspreekt,en datonsjuist
daarom treftdoor eenvoud en natuurljkheid.
Dit was het, wat Nieuwland en Bellamy , en weinig minder
ook Van Alphen , gunstig onderscheidde van de gevierde dichters
der achttiende eeuw : hunne poëzie welde uit het hart. Dat was

het,wat hunne tjdgenooten moesttrefen en hun eene lofspraak
ontlokte, die niet meer kon zjn dan een wissel,getrokken op
eene toekomst,voor de twee jonggeknakte Ilichters niet Weggelegd. H oezeer m en ook draafde in 't gareel der blokkers, men

kon niet voorbjzien, dat de matheid, die aan deze eigen was,
hier werd weggevaagd door het opbruischend gevoel. W antofschoon

Nieuwland op zjn tiende jaar tot kweekeling van hetHaagsche
Dichtgenootschap werd aangenom en , dat ook Bellam y reeds vroeg

onder zjne vleugelen nam ,wisten beiden zich,zoo goedals'Onno
Zwier Van Haren , boven den fabriek-arbeid der rlikcollegies''te

verhefen 1).

Eigen aanleg en aandriftwaren daarbj de hoofdfactoren;maar
dat die zoo eigenaardig konden werken,moet toch voor een groot

deel worden toegeschreven aan de opgewekte, hartstochteljke
stemming van den tjd,waarin zj leefden.Dekalme rust,waarin
wj zoo lang hadden gedommeld,was voorbj; de maatschappj
1) ,jHet verdient opmerking dat terwi
jl Feith en Bilderdi
jk,zi
jneti
jdgeAooten,desti
jdsnog in hetgeheelnietweigerden,goudenenzilverenmedaljes
aan te nemen uit handen van de hem el weet welke kunstrechters - schrale

eer, die zi
j metKornelisVan derPalm,metDe Stoppelaar,jametOlivier
Porjeere,den kropsla-en tuinboondichter,moesten deelen!- Bellamy daarentegen niet fen enkel pzi
jsversdelict voor zi
jne rekening heeft.'f Huet,De
Nederl.Letterl.LetterkundeonderdeBataa/schereyttùîz
'eà.
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werd weer in gisting gebracht door de edelste denkbeelden ,waar-

voorde menschheid kan kampen.Vaderland en Vrjheid waren de
tooverklanken , die m enigen boezem deden zwellen ,die m enige verbeelding prikkelden en in vuur zetten. Die gisting m oge in Europa

de voorbode van strjd en bloed en tranen zjn geweèst,in zoodanige atmosfeer klopt het hart onstuimig, bruischt het gevoel,
en verbreekt de Dichtkunst haar boei.
Daarom staarde m en m et welgevallen en m et gespannen ver-

wachting op Bellamy en Nieuwland,echtezonen van hunnentjd,
voorloopers van een schooner dag 1).
De dichter, die m eer dan eenig ander de schakel tusschen de

achttiende en negentiende eeuw uitmaakt,isRhjnvisFeith.W are
aan Bellamy en Nieuwland een langerleven gegund geweest,zj
zouden methuntjd meegegaan,en hun invloed ophetnageslacht
waarschjnljk merkbaarder geweest zjn, dan nu het gaval is.
Feith was in dit opzicht ganstiger bedeeld.

Met Bilderdjk heefi hj,ofschoon beiden in de verte nietop
geljke poëtische gaven kunnen bogen, een beslissenden invloed
op onze Dichtkunst van later dagen gehad, en m en zou kunnen
weifelen , of de Zwolsche zanger niet met even veel recht als

Bilderdjk tot het volgende tjdperk moetworden gebracht;maar
alles samengenomen behoort hj beter hier t'huis. W ant z0o de
laatste zjne beste werken in de tegenwoordige eeuw schreef,en
vooraltegen de denkbeelden,die haarinbewegingbrachten,strjd
voerdex om toch a1s Dichter meer en meer ten voorbeeld aan
hetjonger geslachtte strekken,heeft de eerste zich vooral in de

achttiende eeuw naam gemaakt, en siaat hj doorinkleeding en
manier van behandeling toch naderbj hen,die hj verving,dan
bj hetgeslacht,dathj hielp vormen.
Rhjnvis Feith werd den 7en Februari 1753 te Zwolle uiteen
burgemeesterljk geslacht geboren: hj ontving eene zorgvuldige
opvoeding,aan de Leidsche hoogeschoolvoltooid,waardejonge
1) jjBellamy is de vaderlandsche dichter,in wiens persoon onzepoëzie
den overgang gemaakt heeft van het conventioneele en leugenachtige der

achttiende tothet waarachtigeen natuurli
jkedernegentiende eeuw.
'f Huet,
t.a.p., 135.
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Rechtsgeleerdereedsin 1770 promoveerde. Hj werd eerstBurgemeester zjner geboorteplaats,later Ontvanger der Convoyen en
Licenten; maar hj getuigt zelf, dat zjn leven pgeheelaan de
Poëzy toegewjd'' was. Met eene hem waardige gade sedert
November 1772 vereenigd, sleethj zjne schoonste dagen op het
buitengoed Boschwjk, in de onmiddelljke nabjheid der stad,
waar hj den vrjen tjd, die van sgeestverdoovendebezigheden''
overbleef,tusschen letteroefeningen en gulvriendschappeljk verkeer verdeelde. Hj was alom geacht en geëerd,en zoo vloeide
zjn leven kalm daarheen,tothj den 6enFebruari1824 overleed.
Hoe hoog men ook met Feith geloopen hebbe1), thans kan
men, na kalme overweging,gerustzeggen,dathj geen poëtisch
geniewas;maar hj heeftde verdienste,dathj de geestdriftwist
op te wekken, doordien zjn voorbeeld een einde maakte aan die
verzen-fabricatie, waaraan gevoel of verbeelding z0o weinig deel

hadden. Zjne bekendheid en ingenomenheid met de nieuwere
Hoogduitsche Dichters,zoowelalszjn aanleg,hadden hem ,even
als van Alphen , een anderen weg doen inslaan. De zanger der
Messiade trok hem bjzonder aan:hj schjnter zelfs aan gedacht

te hebben diens hoofdgedicht te vertolken2). Even hoog liep hj
m et W ieland en K leist.Zelf gevoelvol en droefgeestig van naiuur,

dweepte hj met Young, den zwaarmoedigen sentimentalist, en
metOssian,naar zi
jne eigen uidrukking)pdevrienddertreurigen,
de dichter van het hart.''

Hj ontboezemde het eerst zjn dichterljk vuur in eene reeks
van lierdichien. Het uitgeloofde eerm etaal van het Leidsch Dicht-

genootschap Kunstf
wpr#f#ppr arbeid rerkregen(!)loktehem sedert
1779 menigmaal in het strjdperk, en doorgaa- was hj overwinnaar.Zjne meeste lierzangen zong hj)zooalshjzelfzegt,
11Voor God,voor Vaderland en Deugd-''

In het Voorberigt van 1812 zegthj:zlk heb als Oud Nederlander, ik heb a1sChristen gedicht.....(Ik vertrouw)datmjne
Gedichten altjd door dezelverinhoud,en hetwarm gevoel,waarMen zieb-v.Bilderdi
jk'suitbundigen lof,Brieven,ID.,b1.31.
ZieBilderdi
jk4
)
sBrieoen,I D.,b1.38.'
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mede ze vervaardigd werden,bj Nederlandsche en Godsdienstige
harten eenige waarde zullen behouden,en mogeljk hier en daar
nog een gevoelverwekken,ofverlevendigen,datdenonsterfeljken
mensch helpt vormen , en hetwelk de kunst alleen noch verlevendigen kan.''

Zjn streven werd weldra nagevolgd. Hj getuigt in hetvoorbericht voor het eerste deelzjner oden en G6tsïc/lfdzl(1796) ndat
er eenmaal weinig (stukken) in dien smaak bj onsvervaardigd
werden, en dat zj dus medegewerkt hebben, om die dichters
onder ons te vormen, wier gezangen de mjne thans oneindig
overtrefen.'' En later wees hj er nogmaals met voldoening op,
dathj in ditvak wasvoorgegaan1).
Het valt niette ontkennen,datsommige zjner Oden blikkeren
van phetvuurderjeugd''nietalleen,maarook wezenljkePoëzie
bevatten, die soms eene hooge vlucht neemt,ja,t0tduizelingwekkende stoutheid klimt. M aar men mag o0k niet verhelen , dat
het verhevene nog vaker in opgeschroefdheid ontaardtq en dat

zjne godsdienstige ontboezemingen, waar zj niettotonpoëtische
bespiegelingen afdalen, niets beoogende dan mnuttige waarheden,

zinneljk en in hetbevallig gewaad der dichtkunst''voorgedragen,
meestal in de algemeenheden van holle klanken zwemmen. Bljkbaar overkwam hem alte dikwerf, wathj maar een enkele maal
guluit durfde bekennen (De .
Sp60zl):
ATergeefsvond ik rai
jdeaardeonttogen,
Uw grootheid schemertvoormi
jneoogen;
Mi
jn aandriftgroeit,mi
jn dichtkunstzwicht.''
1) In hetvoorberichtvoorhetvierdedeelder Oden enGedlchtenheethetr
11Toen ik eerst a1s dichter op het tooneelverscheen,was de toestand onzer
Nederlandschedichtkunstvervan zeerbloei
jendetezi
jn.Indenlierzangvooral

bearbeidde ik een vak,datgeheelin vervalwas.Behalvedatmen toen vrij
algemeen het w ezen van de lierische poëzie enkelin het metrum stelde,en
een' lierzang meende vervaardigd te hebben, zoodra men zich slechts van
geen Alexandri
jnen bediend had,hetzelfde van welk eene,der denkbeelden
en het geheele onderwerp li
jnregt tegenwerkende,maatmen vervolgensook

gekozen mogthebben, was die soort van wi
jsgeerige odebi
j onsten eenemale onbekend, welke nuttige waarheden zinneli
jk voordraagt, en zich,in
het bevallig en aantrekkeli
jk gewaad der dichtkunst, toegang tot het hart
w eet te bezorgen-''

sHlzxvls FEITH.

191

Gelooft ge niet aan onnatuurljke opschroeving,a1sde stadsman,
de Ncfv'
llr verheerljkend,uitgalmt:
O zalig hi
j,dieaan de kimmen
Der steden torensslechts zietglim men,
M aar wien hetlot aan 'tveld verbindt,
En ditir,op donsvan m alsche zoden,

Bi
jveelgenoten weinig nooden,
Een'hemelin zi
jneonschuld vindt!*'
K an m en

zich eene voorstelling maken van datblaadje op Het

Kerkhof:
11Dan ruischt'tgebloemteeen blaadjen af,
En dwarrelt op de zerk,
En draaitin kleine kringen rond

Zich toteen kransjeaan Gn,
D at,vo1 van zoete profectie,
Zich vasthechtaan den steen.''

W aar hj nietgeleid wordtdoor hetwaargevoel,loopthj aan
den band van hetrjm ,dathem nu eensverleidttothetgebruik
van zeer onjuiste uitdrukkingen,ofgemeenplaatsen,dan weerin
den ellendigsten klinkklank doet vervallen. Ik geef daarvan een

enkel staaltje;in de gedichten,die wj in 'tgeheelzullen mededeelen,za1men de bewjzen te overvinden voor onze stelling.
!,De ti
jd drukkeoveralzi
jn stappen
In rots of stuivend m uurcement,

Hoerustelooszi
jn wieken klappen,
Hi
jspoedtmetarendsvlugtten end''

Sommige zjner vaderlandsche ontboezemingen wekken thans,
om den hooggespannen toon , wellicht een glimlach ; m aar m en
m iskenne daarom de bedoeling niet, noch vergete de opgewonden-

heid van den tjd,waarin zj werden geslaakt. Men begrjpt,dat
hi
j1 de vurige Patriot, gedurende den Engelschen oorlog,in '86
of '
95,liederen vol vrjheidszin en vaderlandsliefde zong - dat
dczlmjjn Vaderland (1786)iseen zjner besten - ;en men treurt
met hem , a1s later hetvervalzjner rschandeeuw''hem de wanhoopskreet uit de keel wringt:

11Vergeten wi
jhetgeen wi
jwaren,
Bi
J-'twreed gevoelvan 'tgeen wi
j zi
jnl''
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Ziehier een paarvoorbeelden van zjn trant.

1,Door angst en zorgen voortgedreven,

En vaak onzekervan mi
jn'pligt,
Bli
jfthiermi
jn oog,van nachtomgeven,
Op u,o Oorsprong van mi
jn leven!
Beschikkervan mi
jn lotlgerigt.

Hoe onnaspeurli
jk zi
jn uw wegen,
O God!a1s ge u metmagtomkleedt!

Een siddring riltmi
jn'beendren tegen Hoevreesli
jk wisslen strafen zegen,
Mraar ge,Eeuwigelten oordeeltreedt!

Mi
jn zielvoeltd'eindpaalharerkrachten;
En zinktin stomm e aanbidding neêr.

Gedachten zwi
jmen op gedachten;
lk doolbi
j voor-en nageslachten,
Maarken mi
jneeigen eeuw nietmeer.
Zelfs in dit eenzaam woud gezeten,
W aar ik w eleer de zielrustvond,

En,bi
jeen stil,gerust,geweten,
Alti
jd mi
jn nooden kon vergeten,
W aartom mi
jbangekommerrond.

Slechtslutteljaren zi
jn vervlogen,
En zetelszonken aan mi
jn zi
jf.
Ik zie,verbaasd,mi
jzelvfonttogen,
Een nieuwe wereld voormi
jneoogen,
En eeuwen schi
jnen achtermi
j.
De Heerschzucht sprak,maarkortsgeleden,

En deaardeknielde zwi
jgend neêr.
De menschheid lag in 't stofvertreden,
En Quisterde in ftverschiet de Reden,
Haar qaauwe stem verloor zich weêr.

Een kerkleer die de menschheid hoonde,

Zatmetde dwinglandi
j ten troon.
Zi
jdoemde,watGeweld verschoonde,
En als de W aarheid zich vertoondes
W as een verachtschavot haar loon.
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Daar schoot een lichtstraal uitde w olken;

MaardeAfgrond trok zi
jn magtbi
jeen,
Bezielde heiren,w ette dolken,
Opdat geen Eikkring 't oog der volken
In hunnen donkren nachtbescheen.

Vergeefs!de m enschbeid werd gewroken.
H etlichtverwon dien tegenstand.

ftGeweld zag dfi
jzren arm verbroken,
En 'tbi
jgeloof,in woede ontstoken,
Vond doovebliksemsin zi
jn hand.

Daarjuichteik,in mi
jzelv'verloren,
Hetuitzichtaan,datik mi
jschiep,
TotdatdeHe1mi
jn vreugd kwam storen,
En feller noodkreet dan te voren

Mi
juitmi
jn zoete droemen riep.
'k Ontwaakse,en waarmi
jn oog zich wendde,
Een stroom van rampen dreefvoorbi
j;
M aar nieuwe bronnen van ellende,
W ier nam en et voorgeslacht niet kende,

Ontsprongen rustloosaan mi
jn zi
j*.
fk Zag wi
jzen in hetstri
jdperk treden,
En duizend schimmen slonken neêr.
ft V ooroordeelviel,alom bestreden;
M aar de eigen hand trofdeugd en zeden,
En gafhet hart aan de ondeugd weêr.

Ik hoordeschoonste leerbeli
jden,
M aar in ftverschiet geeftde eigen bron

Beginslen,diehethartverwi
jden,
Bi
j daden,diehetmoerderti
jden
Aan 't oog naauw zwarter toonen kon.

Hierzweltmi
jn zielbi
jhalve Goden,
En lachtverheven menschheid aan;

Dl,
<rstuitmi
jn oog op lage snooden,
Die,woekrend metellende en nooden,
In 't heiligstkleed de deugd verraAn.

Oneindige!in de zielverslagen,
Zinktvoor uw'troon de w orm ter neêr.
W atkan,wat moetik,danken? klagen?

Ik bli
jfvergeefsmi
J zelven vragen N aauw ken ik deugd en ondeugd meer!
Joxcu ror ,Ned.Letterk.2
'ndetweelaatsteEeuwen,1,4edruk.
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Is ft zegen,waar gedrogten blinken,

Deboosheid Deugd noch Godsdkenstschroomt?
Is 't vloek,waar duizend banden zinken,
D ie ftm enschdom aan de dwaling klinken ,
En 't lichtvox onze treden stroomt?

Mi
jn matte geestkrimptweg.Ik stare
M istroostig in eenfdonkren nacht.

Geen starverrtjst,watom mi
j ware,
En moogli
jk zwi
jme ik op de bare,
Eermi
jdebli
jdemorgen wacht.

Genoeg,Gi
jtoont,doorduizend merken,
W atpligtvoor'teerli
jk hartezi
j,
En wilt,datallen m edewerken,
Om ftheilvan 'tA lgemeen te sterken.

Deware deugd kentgeen parti
j!
G1 eischt,datweonsdermenschheid wi
jden.
Hetlichthiervolgen,waarwi
j'tzien,
Hetgoede schragen,'tkwaad bestri
jden,
En metdedeugd gewillig li
jden,
Sdhoon ftmisdri
jfonseen kroon mogtbiên.
Loopt hier ons pad door wildernissen,
Ofboorthetdoor een lagchend groen;

ftZegtluttel,zoo wi
j'tspoornietmissen,
En ook langset hol,waar slangen sissen,
Naar ft Vaderland ons henen spoên.

W atisop aarde onsi
jdelleven?
Een rook,die dwarlend zich verteert,

F<n schaluw,dierustloosvoortbli
jftzweveny
Een beek, naar'tgrondloos meer gedreven,
Daar nooit een golfvan wederkeert!

W at zie ik,naauw aan 'tniet ontgleden,

Nog voormi
jnfeigen oorsprong blind,
En methetgrafvoormi
jneschreden,
Van ftgroote plan,dateeuwigheden
Door oogenblikken zam enbindt?

Genoeg!ik bli
jfvoorwaarheid zwichten,
W aar ook mi
jn oog haarQikkren ziet;
Parti
jschap doemen,nood vev
rligten,
En in mi
jn kring al'tgoed verrigten,
DatJezus reine leer gebiedt.
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Komtde onspoed dan mi
jn dagen rooven,
Baartmi
jmi
jn deugd slechtssmartUw weg gaatmi
jn begrip te boven.
Ik voelmi
jn niet,maarbli
jfgelooven,
En zoeterustbedauwtmi
jn hart.'f
Bovenstaande gedicht zou misschien voldoende zjn terkarakteriseering van Feith'
s manier, daar het al zjne goede,alzjne
zwakke eigenschappen afspiegelt. Ik voeg er nog eene ode van

hetjaar 1810 aan toe om de merkwaardige overeenkomstvan de
laatste strophe met die van het bekende vaderlandsche vers van
Adam Simons A an de Bataren.
H ET VADERLAND.

11Schreit,schreit,mi
jneoogen!bloed voortranen,
Mi
jn voetvindtnergenshierweêrrust.
Waar'tlotmi
jook een'weg moog'banen,
Ik doolaan eene vreemde kust.

De Samojeed aan Oby*sgolven,
H oe lang in sneeuw en nachtbedolven,

Zietmet de zon zi
ln Land toch weêr;

M aarik,diemi
jeensBelg mogtnoemen,
En op der Vaadren Schepping roem en,
Ik heb geen Vaderland hier m eer.
Een storm ,geperst uitfs A fgronds kolken,
Die lang aan Neêrlands kim men dreef,
Breekt 1os,giert door de donkre wolken,
En sloopt wat Neêrland ovrig bleef.
Die grond,ontweldigd aan de baren,

Ontzagli
jk voor Geweldenaren,
Zoo ri
jk zoo groot,zoo vri
j weleer;

Die grond, daar trots en dwang voor bukten,

De mildewi
jkplaatsvan verdrukten,
Diegrond - helaas1hi
jisnietmeer!
Zoo zag een eik,desaardri
jkswonder,
Twee eeuwen a1s een'nevelvliên.

Zi
jn kruin weerstond orkaan en donder,
En bleefgeslqchten schaduw biên:

Hi
jschudtzi
jn loofnog in de stormen;
Maaraan zi
jn wortelsknagen wormen;

13*
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Hi
j pri
jktnog,maarzi
jn krachtisheên.
Daar brultde orkaan,verheft zich w eder -

Hi
jbuigt,kraakt,plortin -tstofterneder,
En de eerkroon van hetwoud verdween!

Ligtwi
jst,na meer dan honderd jaren,
De zeem an nog hetdeinzend strand ,

W aareenshetaardri
jk op bleefstaren,
W aarnu de zeem eeuw eenzaam landt.

1,Diir,zegthi
j,jjwaardieduinen glimmen,
En nevels uitm oerassen klimm en,
51Eees 'tmagtig Amsterdam aan 'tIJ.

1,Zi
jn mastbosch dekteeenszeeen meren:'*
Hi
jzwi
jgt,en poogteenftraan teweren,
Maardri
jftalschrei
jendevoorbi
j-''

Eindeljk nog eene romance van 1788. Het genre kwam in de
mode, en Feith en Bilderdjk wedjverden daarin metelkander:
de eerste heeft erzich geen meesterin getoond. Hier volge zjne
vertaling van Stolberg's romance:
AGNES.

In der Vaadren H alle rustte
Ridder Rudolfs heldenspeer,

Rudolfs,wien destri
jd verkwikte,
Rudolfs,voorwien Frankri
jk schrikte,
En de Sarraceen weleer.

Hi
j,van zi
jnen stam de laatste,
Mveendeom zi
jnerzonen val.
Tusschen dikbemoste m uren

Deed desmartzi
jnjamren duren,
Zwarte dagen zonde tal.
A gnes m et de gouden lokken

Was desgri
jsaardstroosten staf,
Zachta1s duiven,blank a1s zwanen,

Kustezi
jhaarsvaderstranen
Van de bleeke lippen af.

Ach!zi
jzelveweendein stilte,
Als de maan door 'tvenster scheen;
A ls door 't ledig ruim der zalen,
Met de laatste zonnestralen,
Agneslaatste hoop verdween.

RHIJNVIS FEITH.

Albrechtminde'tedelmeisje,
A lbrechtm etde lieve stem ,
A lbrecht,op wiens open wezen
Deugd en adelwas te lezen,

En hetmeisje mindehem.
M aar het noodlot was haar tegen,

Horst,diehonderd kri
jgersvoedt,:
H orst,gevoelloos voor haar tranen,
Pronkte m et bevochten vanen,
En de vader was hem goed.

Eensbi
jftvri
je gastmaalkuste
A lbrechthare blanke hand.
A gnes minzame oogen streefden
N aar een'strafblik- ach!daar beefden
Tranen op den boezemband:

Horstontbrandde,blikte zjwaarts
Op zjn klettrend moordgeweer;
Op zi
jn blasse wangen blonken
Toorn en liefde;'toog schoot vonken
Op den kalmen ridder neer.

Dreigend gri
jpthi
jnaarzi
jnfhandschoen,
W erptze in A gnes kuischen schoot-

(Agnesstamerde,Agnesschreide)
11Albrecht,neem !aan gindsche heide

W achtik.
*'- ftRosisdaar,hi
jvlood.
A lbrecht nam hetveedeteeken,
Juichte,m et een' stillen blos,
Dat de tranen stalg verm eêrden,
Die de liefde en hem vereerden,

En besteeg gerustzi
jn ros.
Rood van 't vuur der avondzonne

Blonk hun kri
jgstuig langsden grond.
Van de hoeven hunner paarden,
Die hetschichtig vee vervaarden,

Dreunde'taardri
jk in hetrond.
V an den geelbemosten toren
Volgthen Agnes oog en hart.

Ach!zi
jzietdesperen blinken,
Zietden eedlen A lbrechtzinken,
Zinktm et hem ,en sterft van smart.

197

198

RHIJXVIS FEITH.
Bang van voorgevoel,wendtspoedig

Horstzi
jn schuimend,bloedend paard;
H oortvan verre reeds de rouwe,

IJltterkamer derjonkvrouwe,
Blikt,en stortzich in zi
jn zwaard.
Rudolfdrukt de koude dochter

Aan hetvaderli
jke hart;
H oudt haar zoo twee lange dagen,
Tranenloos en zonder klagen,

En bezwi
jktln stomme smart.f'

'tls te hopen,datnietalle dienaren van schrik daron zjn geloopen, en eriemand is overgebleven om de ljken te beaardigen.
Ik besluit deze aanhalingen m et eene ode, waarvan ik zou
wenschen ? dat ze eene profetie en geene nabetrachting ware; het
schetteren van den klank , de uitgelaten opgewondenheid is ken-

merkend voor den tjd.
AAN NAPOLEON.

11W at schendt ge,o dwingeland!vermeten
Gods schepping in nw'overmoed,
En treedt,doorhelsche driftbezeten,

De menschheid meteenfi
jzren voet?
U we eerkroon druipt van bloed en tranen,
De vloek der aarde volgt uw vanen,

De dood treedtuwezegeop zi
j.
Ofkan 'tuw vreesli
jkeeerzuchtstreelen,
Om op een'troon van bekkeneelen

Te heerschen in een woesteni
j?
Schouw 'tgruwzaam 1ot der aartstirannen,
Ten toppuntvan hun fbltrende eer.
De rustw as uithun hartgebannen,
Geen slaap streek op hunne oogen neêr.
Te midden van een*drom aanbiddren,
Bleef'tOndier op den zetel siddren,

Ook metden bliksem in zi
jn klaauw ;
En zag,waar ft vliegend oog m ogtblikken,
Een'dolk op ftw roegend harte mikken,

En beefde voorzi
jne eigen scha:uw.
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W atwaantgeuw'naam een zuiltewi
jden,
Door praalgesticht en eertropheên?

ftZinktallesin den nachtderti
jden,
En meldt eens dwinglands trots alleen.
Slechts ware grootheid houdt haar waarde,
En hangtniet aan hetlot der aarde,
W atde eeuwstroom op haar vlakte schendf;

Zi
j bli
jftop ftrookend puin nog blinken,
W aar steden in hetniet verzinken,
En 't nakroostnaauw heurfnaam nog kent.
Ik zoek Palmira.Dorre zanden
V erstuiven op den eigen grond,
W aar eens de Euphraat de pracht deed landen,
W aar ge eens,o trotsch Palm ira!stondt.

Bi
j hutten,diein puinen schuilen
Y an tempels en geknotte zuilen,
Denk ik uw vroegre grootheid na.-

Mi
jn borstwordteng,mi
jn hartwordtteeder.
fk Zink m oedloos op een marm er neder,
En w een,en zucht:Zenobia!

Ook gi
j,mi
jn V aderland!m oestbukken,
En N eêrland zag zi
jnfjongsten stond.
De dwingland werkt,zi
jn horden rukken
Verraderli
jk op uwen grond.
Geweldnaar!beefGods wraakzwaard tegen!
H oe hoog uw trots u waanfgestegen,

Eenszinktgi
j in hetstofterneêr.
D e deugd kan uw geweld weêrstreven,

Bli
jftz1
jin fthartder Belgen leven,
Dan ri
jstin fteind'hun grootheid weêr.

Getuigthet,b'
ange tachtigjaren!
Toen Neêrland,doorzi
jn deugd nog groot,
Hetmagtig Spanjen op debaren
En op hetslagveld weerstand bood!

Zjn stalen moed kon martelvuren,
Schavotten,honger, pestverduren,
Vertrouwde op God,en overwon !Daar rees hetzaligstLand der aarde,

Dataan zi
jnfvoorspoed,roem en waarde
Tweeschittrende eeuwen boeden kon.
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Zoo bonzfde zee op klip en rotsen
A 1dondrend methaar golven neêr,

Deblinkworm bli
jfthaarwoedetrotsen,
En spot metal 'tgeweld van 't meer.

Zoo ri
jst,in walm van ambergeuren,
De Feniks,schoon van dosen kleuren,

Op 'touderli
jke nestuitde asch;
En schudt en klapt de vlugge wieken,
En groethetblozend uchtendkrieken,
Sabea!op uw kruidgewas.

W aarzi
jtgi
j,edele Nassauwen!
svaarzi
jtgi
j,Trompen!Ruiters!waar?
A ch!daar we uw praalgrafnog aanschouwen,
EertNeêrland een'Geweldenaar!

Neen,neen,hetzwicht;maarvloektzi
jn keten.
Mratzi
jtgeop uw*triomfvermeten,
Tiran!gi
jboeidetnooitzi
jnfgeest,
Y e lage Gaulmoogfwillig knielen,

Den Belg bli
jftdeoude deugd bezielen,
Die eenszi
jn erfdeelisgeweest.
H oor,hoor uit de afgeloopen eeuwen,
Ten schrik van elk Geweldenaar,
ftV ergoten bloed langs de aarde schreeuwen:
W ee!wee!w ee!den Veroveraar!

Eenswordtzi
jn hartvan Gn gereten,
H oe schelter sm oring van 't geweten
De loftrompet ook om hem klinkt.

Hi
jstaartnog op zi
jn'valschen luisterDaarschudtzi
jn troon,'tverschietwordtduistery
En ftoogenblik isdaar,hi
j zinkt!

Hi
jzinkt.Zi
jn va1wektjubeltoonen,
En de aarde zingteen zegelied:

Zi
jn gloriebleefde menschheid honen,
Zi
jzwi
jmt,en volgtverdelgersniet.
Door trots totaan 't gestarnt'gerezen,

Dachthi
j een halve God tewezen Daarbli
jftvan alzi
jn'valschen glans
A lleen de vloek hem overleven;

Tti
jzietzi
jn'schandnaam aangeschreven
By Gengiskans en Tamerlans.''

FEITH!S TH IRZA .

-

INES DE CASTRO.

Eigenljk was Feith geen lierdiehter'',heeft Hofdjk evenwel
gezegd:enhjheeftgeljk.Hem ontbrakdewaarachtigeaanblazing,
welke alleen de hooggestem de Ode belet zich in holle klanken te

verliezen, die koud laten,waar ze nietbelacheljk zjn. Hoe dat
zj,hjlietweldraditvak,waaraanhjzich eensonverdeeldwjdde,
varen, en bewoog zich sedert in zeer verschillende dichtsoorten.
Niet slechts den proza-roman gafhj een nieuwen vorm ,geljk wj

strakszien zullen;maar o0k aan hettreurspelwaagde hj zich.
In 1784 trad hj op metzjn eersteling:Thirza PJdezege'
pc/l
den godsdienst: in 1791 volgde Lady. t
/b/llzlzlt
z Gray , in 1794 Ines

de Castro,eindeljk,in 1795,Muciltn Corduu.Heteerste enderde
stuk verdient eene korte beschouwing.

Thirza rwordt door velen voor zjn meesterstuk gehouden''
(Van Kampen):misschien omdat dit kunstwerk meer dan eenig
ander des Dichters innigste gevoel uitdrukte, die het leven als

eene preis naar de eeuwigheid''beschouwde 1),en hier denzelfden
toon aansloeg,dien hj laterin HetGraf zou aanslaan,van welk
gedicht hj getuigde,dathj pnimmerietsvervaardigd had,daar
over 'talgemeen meer van (zljn eigen zielin overgegaan''was.
Toch is er weinig in dit treurspel, dat daaraan op het tooneel

toejuiching kan verzekeren.
Xllet onderwerp is uit het zevende hoofdstuk van het tweede
boek der M ackabeen genom en.'' Nu is zeker het eenvoudig verhaal

van de moeder,die,ofschoon reedszesharerzonen zjn terdood
gebrttcht, evenwel haren zevenden aanm aant om den beul niet te

vreezen, doch standvastig in zjn geloof te bljven, aandoenljk
trefend ; m aar toch is het de vraag, of pzulk eene vrouw een

waardig hoofdpersoon voor een tooneelstuk zj,'' omdat bj het
uitwerken van dengegeven toestandhetnauweljksmogeljkschjnt,
diemoederzoo teschilderen,datwjsympathievoorhaargevoelen.
Dit is Feith althans niet gelukt. Thirza is bj hem altjd de
dweepzieke Jodin,die den val der haren als eene strafdeshemels
beschouwt) en zich troost m et de gedachte
1,o Ligtmoestal dat leed ons hier een poos genaken,
Om voor een eeuwig heilonshartbekwaam te maken.''

1) Zie hetvoorberichtvoorLady .Tohanna Gray.
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En dit m aakt haar zo0 groot- of zoo hard,naar m en 'tneemt - ,
dat men zich genoopt voelt m et Selima uit te roepen :

1,Ach Thirza!zi
jtge een vrouw?een moeder?'*

En van den anderen kant ljdt de Koning,een geestverwant
van Salmoneus, aan de krankzinnigheid der tyrannie en jdelheid
en wordt daardoor niet veel meer dan een wreede zwetser. Om

Jedidia totzich over te halen had hj geen ongeschiktermiddelen
kunnen kiezen dan hj deed.
Alles is hier onnatuurljk en overdreven: alleen Selima ademt
waar gevoel. 00k op het samenstel van het stuk is veel aan te
m erken.De personen kom en en gaan zonder noodwendigheid. Die

technische zwakheid isFeith in zjne latere stukken nietteboven
gekom en.

Ines de Castro is aan de Lusiades van Camoëns ontleend. Het

eerste bedrjf is zeer zwak: men voelt hier,datde Dichter het
stuk niet uit eigen aandrang schreef, dat het onderwerp hem was
aangepreekt. Van lieverlede vermeerdert intusschen onze belang-

stelling in den wezenljk treFenden en aandoenljken toestand;
maar ook hier bljkt Feith's dramatisch talent te zwak om een
treurspel te scheppen , datwaarljk tragischen schri
k en medeljden
opwekt.Zeerjuistzegthj ergens1), rdatdehistorische getrouwheid op haar zelve geen verdienste hoe genaam d aan een tooneelstuk geeft, maar wel het spel der hartstogten en driften , naar de

verschillende karakters berekend.''Intusschen kon hj daarmee de
gewenschte werking niet verkrjgen, omdat hj van heteigenljk
Tragische geen begrip had,hoezeer hj ook overhetwezen der
Kunsthad nagedacht.Evenalshj tragischen schrikmeendeteweeg
te brengen door het gezicht van een 1jk ofeene doodkist,acht
bj het tot op.
wekking van hettragische medeljden genoeg,dat
zjne helden tranen storten.Hjzelfmerktop,datin ditstuk rhet
misdrjf en niet de deugd triomfeert;''maar hj verdedigt zich
met er op te wjzen, datdit rin de natuur'',waarvan hettooneel
Xeene navolging'' is, gewoonljk ook zoo gaat. Buitendien heeft
hj,en ditbeschouwde hj a1szjn eigen dichterplicht,rde deugd,
hoezeer van ram pen omgeven , en de ondeugd, hoezeer over alle

1
) In hetvoorberichtvoorLady .Tobanna Gray.
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hinderpalen zegevierende,zoodanig geschilderd,date1k de ellende
van de eerste verkiezen , en van het rampzalig geluk van de
laatste terug beven m oet-'' Is dit genoeg voor de gewenschte

Xloutering der hartstochten'' om ons te verzoenen met zedeljke
wereldorde of Voorzienigheid? 'tIs waar, de Prins heeft zich door

zjn huweljk vergrepen aan eene rjkswet;maardie zonde wordt
slechts Eauw aangeduid. H ad de Dichter willen doen uitkom en ,

dat dit,in de bjzondere omstandigheden,waarin hj en hetRjk
verkeeren,een vergrjp was,'twelkdestrengeboeterechtvaardigt,
dan had ditin 't beloop van hetstuk duideljk uitgedruktmoeten
zjn, en de slachtofers zelve hadden ten slotte van die waarheid
moeten zjn doordrongen. Dit ontbreektjuist, en daardoor mist
de Ines,bj alhetaandoenljke,dathetstuk kenmerkt,hetecht
tragische karakter.

Opditgebied mochthj duswellichtnogminderhetmeesterschap
bereiken. Liet het zich nietaanzien,dat,bj zjne bespiegelende
natuur, het leerdicht hem duurzamer lauweren beloofde? Hj
beproefde het, en gaf in 1792 Het G'-CJ,in vier zangen uit.
Later (1803) volgde De th #drtfpz?l,en nog een paar andere,die
wj metstilzwjgen kunnen voorbjgaan.
Men kan zich , ook zonder analyse, voorstellen , wat de inhoud

van Het Graf moet zjn:eene verzuchting,eene vertroosting en
verwjzing naar de eeuwigheid. Het onderwerp is uit den aard
der zaak meer wjsgeerig dan dichterljk; maar dit sluit geene
poëtische behandeling uit, daar een leerdicht, ook naar Feith's

opvatting, pvatbaar is voor alle schoonheden van de Poëzj''
(Voorberigt). Het is intusschen de vraag, ofFeith'snatuurzoodanige dichterljke bewerking toeliet. En datlaatzich betwjfelen.
Z0o Yan K am pen hem ergens zden dichter des gevoels en der

droefgeestigheid''noemt, dan ontleende hj die omschrjving zeker
aan dit gedicht, w aarin aan die gemoedsgesteldheid zoo ruim schoots de teugel wordt gevierd. Im mers in die sentimenteele ver-

zuchting naar de rustdes grafs slaakthj,die nauweljks veertig
jaren oud was, en van wien wj weten,datzjn leven zich kalm
en gelukkig ontrolde,de kreet:
71M i
jn beste ti
jd vloogheen in tranen en ellende!''

en hi
j maakte zich diets,dathi
j nietsrondom zieh zag dan xeen
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vale doodsche he1.'' Dat is geen waar gevoel, datpoëzie kan baren.

Overigens bevathetgedichtsomstreFende,verheven qedachten;

hier en daar niet alleen fraaie, kernachtige regels,.m aar ook

wezenljk schoone plaatsen,die echter doorgaansbedorven worden
door de schromeljkste overdrjving, waarin de dichter telkens
vervalt 1).
De doorgaande reeks van bespiegelingen wordt nu en dan verlevendigd door enkele episoden. Eene daarvan behoort tot de beste

gedeelten van het gedicht:het is deherdenking (in den derden
zang) van den indruk, dien voor vele jaren een schoone nacht
op den Dichter en eene hartsvriendin m aakte. Maar hoe waterachtig
gerekt en ultra-sentim enteel is daarentegen niet de uitweiding over

Lucia in den tweeden zang!Hoeziekeljk overdreven die i: den
vierden,betrekkeljk Sophronia, welke zich overhetverliesvan
haareenigen zuigeling alte gemakkeljk heenzetmetdegedachtej
dat het misdrjf misschien gereed stond haarzoon aan haarhart
te ontrukken,terwjl zj nu hetgeluk kon smaken,dathj haar
als Seraf ten hem el inleidde.

Datzelfde ziekeljke denkbeeld vinden wj in Thirza terug en
wederom aan het slot van De Ouderdom .

Voeg bj dit alles de vele herhalingen,waarin de Dichter zich
schjntte vermeien,pde slapheid en eenzelvigheid''zjnerAlexandrjnen (Beets),en men zalmoeten erkennen,dat,zoo ditgedicht
Dmet groote ingenomenheid werd ontvangen,'' dit wederom m eer
pleit voor den godsdienstigen geest, dan voor den aesthetischen
zin van ons volk.

Eindeljk zj nog herinnerd,datjzooFeithlangzaam arbeidde2),
dit geschiedde, omdat hj veel werk maakte van hettechnische
der Kunst,waaraan hj dubbel hechtte,omdat hj meende,dat
het een poëtisch w aas wierp over wat anders ,in proze gezegd,

doren stjf''zouzjn geweest5.
1) Ziedeeerste twee zangen in Penon*sNed.Dfcàf-enprozawerken V.
% ZiehetvoorberichtvoorInesde Castro.
3) In de voorrede totHetGraf geefthi
j eenigedenkbeelden overPoëzie

ten beste: :,Er is geen onderwerp zoo afgetrokken,dat een w aar dichter niet

zou kunnen verzinneli
jken, en dezelfs leeringen onder beeldtenissen en in
schilderi
jen vertoonenef'Intusschen bestaatdeDichtkunstnietblootuitbeel-
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De ouderdom is een kalm bespiegelend, rustig voortkabbelend
gedicht, ook vo1 wjsgeerige opmerkingen en godsdi
enstig.gevoel.
De Dichter zelf noemde het pde tegenhanger'
'van HetGrJJ:het

isditvooralin dien zin,dathetnietdienoverdrevenonnatuurljk
sentim enteelen geest adem t, hoewel het niet geheel van herinneringen aan die richting vri
j is. Hetis het lied van edele,kalme
rust en berusting. A1s geheel moge het geen hoog poëtisch kunst-

gewrocht zjn, dit ligt aan het genre;maar toch wordthierde
bespiegeling door menig dichterljk dltail versierd, terwjl niet
zelden eene kernachtige spreuk den indruk komt versterken of
verlevendigen. H et zou , als de m eeste van Feith's gedichten, die

wat breedsprakig zjn, zeker gewonnen hebben,wanneer hetwat
korter gebleven en niet tot zes zangen uitgerekt was.

W erd in H et Grafde rustder eeuwigheid gevierd,hierwordt
de kalmte van den ouderdom bezongen , voortgebracht door rust

van uiterljkebeslommeringen,maar vooraldoorrustvan binnen,
terwjl de grjsaard zjn oog vestigt op de eeuwigheid a1s zjne
bestemming.

Ten slotte zj opgemerkt, dat ééne zelfde gedachte door de
m eeste van Feith's werken gaat, als een draad , die ze tot een
geheel bindt, het is die, welke aldus is uitgedrukt in het slot
van De ozfp rtft)??z:

!,o Li
jder!waar geook schuilt,bli
jftaan uw God gelooven;
Nog oogenblikken slechts,en ft voorhang gaatnaar boven.
Dan zietge in elken traan,hier ooit door u gestort,
Een parelaan de kroon, die u geschonken wordt-''

Z0o Feith door zjn voorbeeld invloed gehad heel'
top de ontwikkeling onzerPoëzie,nog verdiensteljkerheefthjzichgemaakt
den.,,onze Poëzy heeftditboven die van onzevoorouderen vooruit,datwi
j
meer gezonde wi
jsgeerige denkbeelden in dezelve gebrachthebben,en men

'ze niet meer zoo algemeen een mandvol veren kan noemen ..... De korte

ineengedrongenheid van groote opeengestapelde denkbeelden,dooreenjuist
gekozen,maat-en zin-,kracht-enharmony bevorderendri
jm ondersteund....
behoortmede totdie zinneli
jkheid,diehetwezen van dePoëzi
juitmaakt....
Hetzelfde,in proze gezegd,zou dor en sti
jf daarstaan, maar de maaten
hetri
jm geven ereenezinneli
jkheid aan,dieoogenblikkeljk hethartinneemt
en het gevoel treft.''
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a1s œ stheticus. Hj gaf toch eene reeks geschriften uitover de
theorie der Kunst,die deels den inhoud vormen zjnerzesdeelen
Brieren, en deels zjn opgenomen in de B'
jdragen ter èdwprArïp,
g
der dcApps: kunnten,welk tjdschrifthj sedert1793metzjn vriend
J. Kantelaar uitgaf, en waarin , op het voetspoor van W ieland ,
het heerschende wanbegrip bestreden werd , dat de Kunst hoofdzakeljk,zoo niet alleen,in technische volmaaktheid stak , waardoor Xeen meesterstuk van sm aak en genie volkomengeljkgesteld
wordt met eenige werktuigeljk goede verzen, daar,ja, gezx d
verstand , maar voor het overige niets van hetgeen eigenljk het

wezen derpoëzie uitmaakt,in gevonden wordt.''(Voorberigtq.

VI.

EEN BLIK OP BELGIZ.

Eene geschiedenisonzer letterkunde zou alzeeronvolledig zjnt
zoo daarin nietgevraagd werd,hoe hetin dien tjd stond metde
N ederlandeche Dichtkunst in België5 al weet men ookt dat op die

vraag een weinig troostrjk antwoord moetvolgen.J.F.W illems
klaagde terecht over haar pagterlyken staet''1);en geen wonder.
XOnze Provintien bleéven voortduerend geregeerd worden a1s eene
colonie: en het ligt in den aerd der zaekx , dat eene colonie geen

Litteratuer kan bezitten. Onder het Oostenrjksch bestuur kwam
het land tot verademing ,en vooralM aria Theresia en haar M inister
Cobenzl deden veel om den volksgeest w eer op te beuren, m aar
Fransch was de taal, waarvan m en zich bediende,geen Vlaam sch :
dit werd aan de minder beschaafden overgelaten.
De N ederlandsche Dichtkunst, of wat m en daar voor hield,

stamelde doorgaans alleen in deallerellendigsteRederjkers-kamers,
en hetwaren voornameljk Geesteljken,diehaarbeoefenden. Ta1
van rjmers braakte verzen, waarvan gelukkig hetmeerendeelin
pxtefeuille is gebleven5 en ook van het gedrukte kunnen wj
volsu an m et het noem en van één werk en nog wel een leerdicht,

nameljk De Gramschap fzl dry boeken '
àp
crtf6:lf,van den Jesuïet
Livinus De M eyer, dat in 1725 te Leuven hetlicht zag ,en waarin

vaak dichterljke voorstelling dichterljke gedachten belichaamt.
Maar wie denktnog aan ditboek,datin vorm ver bj de N.oordNederlandsche lettergewrochten achterstond? lk geef liever eene
aanhaling uit de Verhandeling op d'onacht der moederlyke tael in
de Nederlanden , die in 1788 te M aastricht het licht zag en aan

den Brusselschen advocaatVerlooy wordttoegekend:).Daarwordt
.

''

1) Verhandeling over deN'ed.Tael-en Letterkunde,'II D.,bl.153.

5 Ik ontleen haaraan de Verhandeling van W illems,11D.,b1.197.
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de beklageljke toestand, waarin de natiopale letteren verkeerden,
uiteengezet en de oorzaken daarvan aangegeven.

XW j vinden ons in de Nederlanden,byzonderhierin de Oostenryksche, in kunsten en wedtenschappen verre beneden onze
Nabueren. Het is niet noodig dit te bewyzen : want eenider houd
zich , helaes! by ons hier zoo vast van overtuigd , dat men niet
het minste twyfelt of het is aen eenen Nederlander volstrekt
onm ogelyk in eenige kunsten de Franschen te overtreFen. Deéze
overtuygdheyd gaet zoo verre dat ons niets schoon noch groot
dunkt of 't moet van Vrankryk zyn. En inderdaed wat zyn wy
in de kunsten ten aenzien van de Franschen ? H oe weynig smaek ,
wat ongesierdheyd in onze tooneelstukken en gedichten ! W at gebrek van netheyd en welspreékenheyd in onze regtshoven en op
den predikstoel! W at verbasterde, veronachtzaemde tael- en uytdrukking !
W aerby komt dit? Hoe zyn wy zoo verachterd?
Zyn wy dan iets m inder dan andere natien? Zekerli
jk neen.....
XEn waervan kom t nochtans dat wy m et den mond wyd open
staen , als wy eenen Linguet of andere vrem delingen hooren
spreéken ? Ons altyd willig achter den Franschm an houden , en
hem den toon boven ons laeten neémen ?
XW i
j m oeten deéze vernedering Van onzen landaerd, en het
afneém en onzer kunsten alleen wyten aan het H uys van Burgondie...... Door dit woelig en talryk hof, door zoo menige fransche
opper- en onder-bedienden van de Raeden , die men m oest uyt
Vrankryk trekken , werd Brussel overstroomd van franschen, en
nam , zoo veél m ogelyk hunne iael aen. Die spraek dus welke die
van het hof was,van de Gouverneurs,van de eerste Raeden,van
den A del, dopr de hoofdstad aengenomen en vereerd, kon niet
m isschen het geheel land dodr m et eene blinde ingenomenheyd
boven de onze in agting te komen.....
XToen alle natien hunne m oedertael begonnen te oefenen , en
bem erkten hoezeer de kunsten leden dodr hetgebruyk eenerdoode

tael(hetlatyn)zyn wy,in plaets van onsaenheteygenegelegen
te laeten, van vremd op vremd gevallen, of 't geV nog erger
is, wy hebben het kwaed verdubbeld, het fransch genomen by
't latyn .
nNooit is onzer taele eenige aendagt verleend van hethooggezag.
N och de hoogeschoöl van Leuven noch de academ ie van Brussel
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hebben haer ooit m eer gedaen : dan niet verworpen. Daer komt
Yyna niets uyt in 't vlaem sch ; byna alle onze nieuwsbladeren en
,

I

andere voortbrengselsder pers,zjn franschqen tzyn defranschen
alleen diedaervan de eerhebben,zy zyn hetdie meestde secretarissen
en pedagogen zyn dergrooten,onzejournalistentonze gazettiers.
XIn delze franschdtllheid woelen wy nog tot op den dag van
heden;ja,nu nog m eer dan Oo1*t......''

Nadat hj pden rykdom en voortrefelykheid onzer moedertael
uyteenlgejzet gheeft) en de nadeelige gevolgen aenlgetoondl,die
er uyt zyner land-en tydgenopten verslaefdheyd aen het fransch

spruyten moesten,''besluithj metde volgende behartenswaardige
opmerkingen , omtrent de letterkundige eenheid van Noord en Zui
w d:
M en ziet, dat ik de vereenigde N ederlanden aenzie a1s deelD aekende van ons land , en hun met ons als een volk achte.
Imm ers wat onze Vaderlandsche Letterkunde aengaet, de zelve
= ag zonder twyFel niet gescheyden zyn van de hunne. Daer zy
de moedertael tot grondslag heeft, daer onze en hunne tael de'
zelfde is, moet ook onze Letterkunde een en dezelfde zyn. En
zekerlyk het is een gem een goed van wederzyde ter bevordering

der landspraek en derkunsten werkzaem tezjn.
XVerders, wy zyn m etterdaed hetzelfde volk , 't zelfde in tael,

inborst, zeden en gebruyken. Daerom laet ons gezamentljk a1s
N ederlanders, schoon wy van staet gescheyden zyn , ons ten
m inste in de Nederlandsche Kunsten aenzien als landgenoöten , als
broeders. Laet ons gezam entlyk ons N ederduytsch handhaeven ,
eeren en versieren : en dat eyndelyk de Tael der rryheyd ook eens
de Tael der Kunsten Zy.11
Zoo schreef men bjna eene eeuw geleden,en nog hebben di
e

woorden niets van hunne actualiteit verloren. W è1 zjn wj het
ideaal,datdezen waarljk nationalen schrjvervooroogenzweefde,
wat dichterbj gekomen; maar aan de volkomen eenheid in de
Ietterkunde m ag nog we1 wat gearbeid worden. Niet alleen door
de auteurs en hetlezend publiek,m aar vooralook door den Boek-

handelvan weerszjden 1).
1) Zie hierover o.
a.Kruseman, Bouwstofen voor een ge:c/tfedenff rcn den
Akderl.Jt?e/clcndefII,2e st.,bl.496 vlg.A msterdam ,1882.

JOKCKBLOXT,Ned.Letterk.lndetweelaatstefeuwen,I#4edruk.
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V I1.
EEN MORALIST.

Het Proza was sedert Hooft statig en deftig gebleven 1), en
m en zal zonder verwondering vernemen , dat het in den statigen

pruikentjd ditkarakterdoorgaansnietheeftverloochend. Zoo di:
de eenigegriefware,zou hetnog algaan;maarwaar deschrjftrant niet gekunsteld of opgeschroefd is, worden wj afgestooten
doorvolslagen gebrek aan stjl,door slordigheid van taalenover-

heersching van barbarismen. Gerust kan m en de uitspraak bevestigen : pin de achttiende eeuw is weinig leesbaar hollandsch proza.

geschreven''').W e1werdenerpogingentotstjlhervormingbeproefdz
maar zj konden nietbekljven,en ondanksVanEfen enElisabeth
W olf bleef men in het statig , tot water-en-m elk aangelengde,
knoeiwerk der middelmatigheid voortsukkelen.
Onder de beteren , die niet m ogen worden vergeten , ofschoon

wj ze maarin hetvoorbjgaan schetsen,komen in deeersteplaats
enkele geschiedschrjversin aanmerking.
Den voorrang naar tjdsorde heeft FrançoisValentjn,de beschri
jver van Oost-lndië,wiens ljvig werk van vi
jffolianten in
1724 het licht Zag.

De Dordtsche burgerjongen,die,in 1685,op nog geen twintigjarigen leeftjd, als Predikant naar Indië vertrok en daardertip
jaren doorbracht, moge een.oppervlakkig,middelmatig,ja een
misdeeld geschiedschrjver zjn,verstoken van sdegaaf(om)door
te dringen tot den dieperen zin van gebeurtenisen''3),hj heeft
toch de verdienstej en die is niet gering, nalles wat vp4r hem
3) Verg.Geschled.der Ned.Letterk.fzlde X VII6 feuw ,11 D.,b1.401.

') Dn W.Bisschop,.Tustusrt
zn Eybn,b1.239.
5 Zie Cd.Busken Huet,Litt.Fcnftufen,vierde reeks,11 D.,bl.2.
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over N ederlandsch-lndië geschreven was,zamengevat''tehebben 1);
en zoowel daardoor, a1s door de vermelding van hetgeen hj gezien en doorleefd had , werd zjn werk eeneschatkamervanhoogst
wetenswaardige zaken. Terecht heeft Busken H uet hem eene uit-

voerige studie gewjd in zjne LitterarhcheFcsfc,
sgx,waarin hj
zjnephysionomie helderin hetlichtstelt.W j hebben hierslechts
met hem te doen als Schrjver,en dan behoort hj niettotde
slechtste.rvalentjn schrjfteene onbedorvener taaldan de meeste
ncderlandsche auteurs van den tegenwoordigen tjd,'
' zegt Huet
(bl. 26); menj ofschoon armoedig, zjn hollandsch is nationaal.
Bastaardwoorden gebruikt hj maar zelden'' en hj bezigt vaak
eigenaardige uitdrukkingen , die teekenen. M et het verhaal zi
J-ner

eerste en tweede Uit-en f/lzfgrdï,
sislluetz0o ingenomen,dathi
j
oordeelt(bl.32), ze pbehoorden opgenomen te worden in de eene
of andere Bibliotheek van nederlandsche klassieken. Die zestig ,

zeventig folio-bladzjden verdienen televen,en zouden,in handen
gegeven aan het opkomend geslacht,metgraagte ontvangen worden.

Zj sluiten op waardige wjze de rj deroudhollandsche scheepsjournalen-''
0ok de Vaderlandsche ffïdfprï: van Jan W agenaar m ag niet

onvermeld bljven.Hetligtnietop onzen weg de geschiedkundige
waarde van den inhoud dier twintig deelen te bespreken , die van
1749 tot 1759 voor de eerste maal het licht Zagen. Ook hem ontbreekt bezieling , en dit is vooral m erkbaar aan den stjl.die ons
eene niet gelukkige, op looden schoenen gaande navolging van
Hooft en Brandt te aanschouwen geeft, door een stilist als Groen

Van Prinsterer onvoorwaardeljk veroordeelde). Hetgeheele werk
heeftvolkomen de doode deftigheid van den pruikentjd.
Bj hem sluitzich Simon Stylaan,deHarlingerDokter(1731-.
1804), die, Ofschoon o0k a1s Dichter in zjn tjd nietonbekend)
toch alleen door zjne prozawerken zjn naam tot de nakomelingschap heeft overgebracht. In 1774 verscheen voor 'teerst zjn
vertoog over De Opkomst en SJP6/ der Vereenigde N ederlanden,

dat doorgaans a1s een smeesterstuk''van stjl wordtbeschouwd.
1) Aldaar,bl.9.
2) Archlvesdela Maisoneorange,tom.1,p.3l*:j,son talentde rédaction
est mëdiocre,le style lourd et dilusa*'
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En werkeljk,om den gelukkigen vorm ,waarin veelalpittige gedachten uitgedrukt, of indrukwekkende gebeurtenissen geschilderd
worden is het dien 10f waard , al komt ons tegenwoordig ook

het redeneerend betoog wai zwaar-op-de-hand,en de wjze van
voorstelling wat eentonig deftig voor.

In 1781 volgde zjn Leven wclz Jan Pzfsf,dat door de onthullingen van Marten Corver1) de aanspraak op geloofwaardig
geschiedverhaal niet weinig zag verminderen, en waarin m eer nog
dan in het vorige geschrift de opgesmukte statigheid, de onm atige
hoogdravendheid van den verhaaltrant ons hinderen. M et dat al
w orden er schilderingen in aangetrofen : welke, zooals die van
den brand van den Am sterdamschen Schouwburg in 1772, des
schrjvers meesterschap buiten kjf stellen,en ons,oudanks den

tameljk onnatuurljken toon van het geheel, meeslepen en in
verrukking brengen over zooveel talent.

Hoe verschillend het talent is,springt in het o0g bj de beschouwing van het werk van den man,metwien wj onsthans
gaan bezighouden, M r. Justus Yan Efen ,die a1s moralisten her-

vormervan den schrjftrant,onderde prozaïsten vandeachttiende
eeuw eene eenige plaats inneemt:). Zjn hoofdwerk valt nog in
het tweede vierendeel van dien tjdkring,en chronologisch z0a
het aan de twee laatst behandelde geschriften dienen vooraf te

gaan,ware hetniet,datW agenaaren Styl,zoowelalsValentjn,
de hand reiken aan het Yerledene, terwjlVan EFen onsnader
staat a1s een voorbode der toekom st.

Deze merkwaardige man werd in 1684 te Utrechtgeboren:zjn
vader was daar als oë cier in garnizoen)en vond alzoo gelegenheid

om zjn zoon eene geletterde opvoeding te verschaFen. Dezewas
intusschen weldra genoodzaakt in eigen onderhoud te voorzien en

werd reeds op jeugdigen leeftjd gouverneur. Daardoorkwam hj
met allerleiaanzienljke lieden in aanraking en vond gelegenheidt
nietslechtsom zjne studiën voorttezetten,maarookom vreemde
landen te zien.

1) Zieboven,b1.63.
2) Z5e over hem vooralde door het Prov.Utrechtsche Genootschap bekroonde levensbesehri
jving van Dr.W .Bisschop,.Tustus Fcn Ef'
en pedcAefdt
inz#n leven enwerken,Utrecht1859.
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Toen de Heer Van Duivenoorde in 1715 a1s Gezant naar Enge-

land ging, verzelde Van EFen,die de pmonsieur''van zjn zoon
was,hem daarheen als tweede Gezantschaps-secretaris. Later voedde

hj den zoon op van denGraafvanW elderen,wiensveelvermogende
bescherming hj sedert bleef genieten. Misschien was het door
diens tusschenkomst, dat hj in 1719 metden Prins van HessenPhilipsthaleene reisnaarZweden deed,toen dezeYorstzjnenicht,
de Koningin Ulrica Eleonora , ging bezoeken. In het vaderland

teraggekeerd,verzeldehj denjongenheerHuisman,a1sBegeleider,
naar de Leidsche Academie, waar hjzelf in 1727 de doctorale
waardigheid in de Rechten verwierf.In datzelfdejaarginghj voor
de tweede m aal naar Engeland , waarheen hem Y an W elderen a1s

zjn Gezantschaps-secretarismeenam.NaaQoopvandatgezantschap
bleef hj in Den Haag ten huize van zjn beschermheerwonen,
totdat hj, door diens bemiddeling, tot Commies van 'sLands
magazjnen van Oorlog in Den Bosch benoemd werd. De nieuwe
ambtenaar vestigde zich te dier plaatse en huwde. Hj smaakto
evenwelzjn geluk nietlang,daar hj in November 1735 overleed.
Yan Ellbn was al vroeg (
in 1707)a1sFransch schrjver opgetreden en had reedsin 1711 een Fransch weekblad,LeJfltzsf/lrp.p:,
uitgegeven , dat op de leest van den Engelschen Spectator geschoeid

was. In Den Haag, waar hj veelvrjen tjd had,had hj zich
aangesloten bj een letterkundig gezelschap,uitwelks boezem de
bekende letterkundige satire Lechef #'X l
tvred'un fzlcp/zzlîlvoortkwam ,(waarvan Saint-Hyacinthe de vervaardigerwas)en hettjdschrift Journal Litéraire, dat van 1713 tot 1721 in tweem aande-

ljksche aieveringen uitkwam en waaraan Yan Ell'
en medewerkte.
Hj behandelde daarin vooral onderwerpen tot de vaderlandsche
letterkunde betrekking hebbende , als de gedichten van Ansloo,

Antonides,Poot,Rotgans.Sedertwerktehjmee aanverschillende
Franschetjdschriften,vertaaldemeerdan een boek uithetFransch
en Engelsch en gaf enkele oorspronkeljke stukken in deeerste
dier talen uit.

Eindeljk, in 1731, begon hj het Hollandsche tjdschrift te
schrjven, waaraan hj zjn roem te danken heeft,De ffpîftfs#,
sc//:
Spectator,welks eerste nummer den 20en Augustusvan datjaar
het licht zag. In den beginne kwam eenm aal, weldra tweekeer

wekeljks een halfblad uit,welke stukken,bj dertigtallen saam-
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gebonden,een deelvormden.Twaalfzulkedeelen zjn verschenen:
het laatste nummer is van 8 April 1735 g'
edagteekend.

Aauvankeijk wasde opgang van hetwerk maar dobberend.De
eerste behandelde onderwerpen waren m isschien m inder geschikt

om algemeene ingenomenheid te verwekken 1); maar toen in het
achtste vertoog t dat kort na de herdenking van Leiden's ontzet

uitkwam ,op treFende wjze Neerland's strjd voor Godsdiensten
Vrjheid werd geschilderd, was het slagen deronderneming verzekerd; en ten slotte zag men hetwerk,dank zj hettalentdes
SchrjversQ)en den geringen prjs3),in aller handen.
De titel, dien de Schrjver zelf aan zjne opstellen gaf,luidt:
Vevtoog. Dit kenschetst de richting en den vorm van zjn werk.
Evenals zjn Engelsehe naamgenootzoa de HollandscheSy:cfcfpr
een tjdschrift zjn,waarin de pfouten en dwaasheden''dertjdgenooten zin haare afschuwelykheid of bespottelykheid ten toon

gestelt''werden (Yerg.nB.77).Ditkonoptweeërleiwjsgeschieden;
ernstig of boertend.Yan Efen koos doorgaans den deftigen trant:

deels omdat ditovereenkwam metzjn watzwaarmoedig temperament4), maar waarschjnljk ook omdat hj niet gaarneafdaalde
1A
J Dr.Bisschopzegt,bl.l74:ssEeedsin denbeginnetasttehi
jdetaalzuiveraars aan,en deze verhieven zich toen,geli
jk gewoonli
jk het gevalis,gezamenli
jk tegen zi
jn werk: spoedig daarop sprak hi
joverdeharddraveri
jen,
in welk opzicht hi
j wel wat overdreef,daar bi
jna niemand hier te lande
wist, dat die liefhebberi
j bi
j onszoo doorgedrongen was:dezemindergunstige indruk verbeterde echter spoedig doorzi
jn vertoog over de milddadigheid der hollanders bi
j gelegenheid dergeldinzameling voordeW aldenzen.
Van dat oogenblik afwaszi
jn werk gevestigd,en isdebelangstelling,hoewel nu en dan eenigzins veldaauwende, toch over 't algemeen en tot den
einde toe steeds klimm ende gebleven.''

jzichverkneukelde kzie
S) Ofschoondeschri
jveronbekendbleef,- waarinhi
nû.165,213,2l5)yhad hi
j toch enkelemedewerkers:Th.Van Snakenburg
en J.EliasMz.,teAmsterdam,diehoofdzakeli
jkbi
jdrageninverzenleverden;
voortsP.Merkman te Haarlem ,J.V.lti
jssenLphilodemus),Ds.W.Suderman,
T.A .Verwer,LucasPater,en wellichtnog enkele ongenoemden.

3) Iedereaoevering kostte drie groot,bli
jkensno.ll3.
t) :,De grondtrek van zi
jn karakter was ernstig;hi
j was een man met
zeer vetlgezond verstand;hem ontvielen,zooalsmen ftnoemt,van ti
jd tot
ti
jd geestige zetten, doch het was geheel boven zî
jn vermogen om lang
achtereen aardig en ironisch tezi
jn.''Dr.W .Bisschop,t.a.p1.,b1.92.
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tot die zsterke koddigheden,''diehj meende,datalleen in staat
waren onzen lachlust op te wekken1). Een'zi
jner correspondenten

zei dan ook'
'rondweg,en met zjne goedkeuring (no.147): zDe

lezers moeten niet denken , dat het oogm erk van den Ilbllandsehen
Speotator is, hen tweem aal ter week wat vermaaklyks te laten
leezen 5 dat ze zyne vertoogen niet m oeten aanmerken a1s een
enkel tydverdryf, geschikt alleen, om hen , onder het drinken van
koë e of thee, eens helder te doenlagchen,maardatzegeschreeven
zyn tot hun nut en om hen te verbeteren.''

Ofschoon hj zich geene overdreven voorstelling maakte van den
invloed zjner rpredikatie,''volbrachthj toch zjne taak metden
weesten ernst. Dit bljkt uit de overgroote verscheidenheid van
onderwerpen, die hj behandelt,waarbj ternauwernood iets,dat
gisping verdientop maatschappeljk,huishoudeljk,zedeljk,godsdienstig of letterkundig gebied, aan zjne critiek ontsnapt. En
waar hj meent,dat het in 'tbelang zjnsvaderlandsnoodig isy
durfthj zelfsde neteligste stofaan').
Er is intusschen in den Spectator n0g wel wat aangenaam s te
vinden ook voor anderen dan enkel pvoor pedanten , philûsophen ,

dominees, taal- en letterzifters,'' zooals een bediller beweerde (n0.
205).Om ondeugd of dwaasheid ofook we1eene waarbeid scherper
in het oog te doen vallen,schilderthj onsnietzelden de levendigste en geestigste tafereeltjesmeteeneongewone plasticiteit,lk
wjsslechtsopdezoogenoemdeAgniefe8,dieschetseneenerburgervrjage (n0s.146,151,161),die aan velen zoo ongemeen bevielen
(n0. 165)3). Hjzelf stelde evenwel minder prjsop pde levendige
getrouwheid van deschilderye''dan op hare zedeljke strekking4).
1) In het 169e vertoog (zie Penon,dl.V,bl.219)heethet:9,Wy zyn
juistniet zwaarmoedig gelyk deEngelschen,Italianen en Spanjaarden;dog
wy zyn eenigzins 1og; wy zyn,wat de vrolykheid betreft,hard van natuur;
fyne aardigheden hebben geen kragts genoeg om ons tebewegen,en ftmoeten
sterke koddigheden wezen,en,om zoo te spreken,op brandewyn gezet,die
ons aan het lagchen kunnen helpen.''

2) Zie b.v.het :8e vertoog.
3) Bi
jPenon,d1.V,bl.Ql2.
*) Hi
j had er in pgbeoogtde rechtschapen en w ezentlyke waardy van den

mensch, in haar eige natuur,en berooft van al't optooissel,datvan de geboorte, den rykdom ,en de grootsheid van staat,ontleend word,op 'tkragtigste voor oogen te stellen, en haar tegen eenf buitensporige versmadinç

beschermtyalleeerbied,diezeverdiend,tedoen erlangen''(no.165).
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Men ziet daaruit, dat hj niet alleen op berisping zjner landgenooten uit was;uit menig vertoog bljkt, rdat hj ook voor
hunne goede en edele eigenschappen een geopeno oog had''

(Bisschop).
De smaak van het publiek was, zooalsvanzelfspreekt,verdeeld.
XYelen'' zagen pm et eene stuursche verontwaardiging ,'' dat de
ernstige zaken soms ptusschen boerteryen en aardigheden geschikt''
waren ; m aar z't getal van hen , die niets dan bloot vermaak ia

den Spectator zochten was vrj wat grooter''(n0.165). Zekeris
het,dathj beide categoriën op uitstekende wjze bqvredigt.
H et m eest deed daartoe wellicht de st
jl van hetgeschriftafy
die eene m erkbare tegenstelling opleverde methetgeen men gewooa
Nvas te lezen.
Toen hi
j zjn werk aanving,beweerde een vriend,dathetniet
zou :lagen, omdat onze taal xwel geschikt is tot het verhandelen
van ernstige, deftige en verhevene stoflbn ,'' m aar gebrek heeft

aan szekere luchtigheid en losheid.'' Hj kwal daar tegen op.
XAlle spraaken bezitten alle nodige couleuren , om 't laage zo we1

als'thoog-dravende,'taardige zo welalsdeftige,jok zo we1als
ernst af te maalen. '
t Is niet de aart van een Taal die de styl
gedwongen en styf maakt, 't is de onbuigzaamheid van des schry-

versgeest,en verbeeldingskragt''1). Zjne opstellen bevestigen de
waarheid zjner opmerking.
Ziehier)wathj zich voorstelde: plloewelik trachten za1myne
uitdrukkingen naar de stofen te buigen , zal ik m y doorgaans van

den gemeenzaamen styl, zo a1s de zelve bj luiden van geboorte
en opvoeding door 't gebruik ingevoerd is, zoeken te bedienen.
Ik zal my voornam entlyk op verstaanbaarheid en duidelykheid
leggen ; en koppelwoorden , zoo dezelve niet kort, krachtig , en
reeds door de gewoonte Duitsch gem aakt zyn , ben ik van zins
uit myne schryfwyze te verbannen 5 vind ik onder myn pen eenig
vreemd woord dat door de bank verstaan wordt,en nadruk aaa

1) Vertoog no.10,(bi
jPenon,d1.V,b1.207),in zi
jn geheelomtrentdit
onderwerp lezenswaaz
-dig, en waaruit bli
jkt, dat hi
j de sti
jl-gebreken zi
jner
voorgangers, vooral jsuitgerekte periodens naar den Latynschen zwier,'' en

de jglange parentheses of tusschenzinnen,*@ wilde vermi
jden. Vergeli
jk ook
no. 21. -

.
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D yn gedachten kan geven , ik zal geen zwarigheid maken , van

my daar van te bedienen''1).
Hj heeft doorgaans dat voornemen met buitengewoon goed
gevolg ten uitvoer gelegd. 'tYalt niette ontkennen,dathj nu
en dan,vooral waar hj redeneert, moraliseerten theologiseert,
we1 eensin den toon des tjdjvalt2)en breedsprakig,langdradig

of zwaar op de hand kan zjn5maar waarhj schildert,vertelt,
ofdezotheden van den dag,a1smodezuchtendergeljken,hekelt,
zjn inkleeding en toon levendig en aantrekkeljk,altjd in overeenstemming met het onderwerp; en men begrjpt,datW olf en
Deken uit wareu over phet fjne, het onuitdrukkeljk geestige,''
datzj bj hem aantrolen3).
Zjne taaliszuiver,maar 1os en ongedwongen;destjlvloeiend,
den natuurljken conversatie-toon zeer nabjkomend,hetgeen reeds
toenmàalssommigen zjnerlezersmetgenoegenopmerkten (n0.205),
diehem dan ook bj Addison en Steele vergeleken4).
ln die losheid,hetproductvan studie en inspanning5),schuilt
1) Tegen overdreven puristen en smedersvan koppelwoorden- hetgroote
gebrek van zi
jn ti
jd- trekthi
jherhaaldeli
jk tevelde,b.v.no.1,5,l6,96,
l97, 202. In het laatst aangehaalde vertoog vooralwi
jsthi
j aan,welk soort
van vreemdewoorden hi
jwiltoegelaten hebben,welk niet.
2) Ook eldel
'stoont hi
j zich we1eenseen zoon zi
jnsti
jds.De verstandige,

.

echt liberale m an, die vooral op 't stuk van godsdienst zulke heldere begrippen had, heeft wel wat ûlisterachtige denkbeelden over m isleiding,die
in den koophandel geoorloofd is (
no.36),en beweert,daterbi
j onsgeen
verheven Dichters zi
jn,omdatzi
j nietworden beloond (no.279.

Zonderling is zi
jne bewi
jsvoering omtrent demogeli
jkheid van tooveri
j en
spoken (
no.6l)en overmirakelen (no.77).
3) Brieven over verscheiden onderwerpen,1 D.,bl.235.

:) Dat Van Eflkn zich geheel naar deze gevormd had,en hun Spectator
steeds bi
j het schri
jven van denzi
jnen vooroogen had,isbekend.Zelfsin
Zi
J
*n Sti
jl nam hi
j Addison tOtmodel,van wien zi
jn levensbeschri
jver,Sam.
Johnson, getuigt: lgllis prose is the m odel of the middle style;on grave

subjects not formal,on light occasions not groveling:purewithoutscrupulosity, and exact without apparent elaboration; always equable and always
easy, withoutglowing words or pointed sentences.''

5) Van sommige zi
jner teekeningen met de pen sprekende, zegthi
J(no.
265):rrzommigen, die gansch geen kennisvan desverstandswerkzaamheid
hebben, weten zulks m y weinig dank, en de lugtigheid van de uitvoering
doet hen geloven,dat *erniets gemakkelyker is;en dat ze me zonderm oeite
iets dergelyksna zullen konnen doen.f'
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zjne bjzondere verdienste.Hoezeerhjdaarinzjn tjd,jamisschien
zjn landaard vooruit was,bljkt uit het feit, dat, zoo deze of
gene hem hier en daar alwaardeerde,men hem toch niet navolgde.
't Duurde lang , eer de richting , door hem m et zooveel talent
ingeslagen , m eer algemeen werd gevolgd; m aar zoo eerst in onze
dagen het Proza zich van de oudvaderlandsche pruikerigheid ontdeed, dan heeft dat stellig onder den invloed van Yan Efen's

schriften plaats gehad. Jakob Geel, de vader dernieuwere stjlschool, heeft zeker aan dezen geestverwant evenveel te danken

alsaan zjn oorspronkeljk vernuft.
Intusschen staat Yan EFen daar a1s een m erkwaardig voorbeeld
van wat talent, zelfs onder de ongunstigste om standigheden , ver-

még.Yoor ons heeft hj nog eene andere aantrekkeljkheid. W ie
zich een denkbeeld wi1maken van den huiseljken en maatschappeljken toestand van Holland in de eerste helft der achttiende
eeuw,za1 zjn Spectator nooit zonder vruchtdoorblaren,evenals
m en voor de kennis van het laatste gedeelte dier eeuw zich moet
wenden tot de rom ans van W oll en Deken.

Met deze schrjfsters betreden wj het gebied van den roman;
en haarkomtduseen afzonderljk hoofdstuk toe.
Voordat wj van den Hollandschen Speotator afstappen,zj hier
nog aangestipt, dat Van Efl'
en een aantal navolgers heeft gehad ,

diehetzelfde doelalshj beoogden,maardiehem meestaldekunst
van schrjven niethadden afgezien.Yan 1741 tot1800 verschenen
minstens een dertigtal weekblaadjes, onder verschillende titels,
die uitstekend zjn beschreven en geanalyseerdinhetmerkwaardige
boek van Dr.J'
.Hartog,getiteld:DeSpectatorialeGeschriftenran
1741- 1800.Bjjdrage fpf de à6rlzlï.
sran hetA'
l/f.
sdlfj/c,maatschapy:J#à en kerkel'
jk leven onder pzl.
s rolk,in de tweede helftder
18eee'
uw (1872,2edr.1889).

.

Dat deze geschriften, door verschillende redacteuren opgesteld,

en rdie van allerlei personen hunne bjdragen ontvingen,''van
zeerverschillendletterkundiggehaltezjnjza1men begrjpen.Onder
de besten rekent Hartog De Denker (1763- 1775) en De Menschenrriend (1788- 1798): ,daarin zjn stukken dievoordie van
Van Efen niet onderdoen en wier letterkundige waarde van beteekenis is;De Grfjzccr# (1767- 1769)mag ook genoemd worden ,
Silviana gElisabeth W 0lF) weegt tegen verscheidene m annen 0p''
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(bl. 43). Het belangrjkst zjn zj voor ons we1wegensde kennis
van zeden en gewoonten,die wj er uitkunnen putten. Ofschoon
zj zich vooral ten doel stellen het verkeerde te gispen,streven
alle naar onpartjdigheid en billjkheid; en hoewel zj geen volledige voorstelling van den tjd geven,daar zj zelden hetgoede
stelselmatig in het licht plaatsen, en zich vooral tot de schaduw-

vlekken bepalen,leveren ze toch eene onmisbarebjdrage t0tde
kennis van ons volkskarakter en onze ontwikkelinj,en dus00k
ter beoordeeling van de letterkunde dier dagen. W j zullen nog
gelegenheid hebben ze te raadplegen.

VIII.
D E R O M A N.

Reeds in de zestiende,m aar vooral sedert de zeventiende eeuw
werden hier te lande romans gretig gelezen: geen Nederlandsche

oorspronkeljke werken,maarvoortbrengselsuitden vreemde,eerst
uitSpanje, latervooraluitFrankrjk;nu eensin deuitheemsche
taal,dan weer,en meestal,vertaald.W j hebben die rromansen
grollen,'' zooals Van Efen ze noemde, elders beoordeeld 1), en
er op gewezen , dat ze t0t diep in de achttiende eeuw de lievelingslectuur van de zoogenaamde fatsoenljke klassen bleven
uitmaken. Omtrent die boeken , vol van de overdrevenste avon-

tuurljke galanterie, volsentimentaliteit,geschreven in een onnatuurljken en gemaakten stjl,en die noch doorinhoud,noch door
vorm voor het H ollandsche publiek geschikt waren , klaagt Yan

Efl'
en, in zjn 116:vertoog,datdaarvan pde tegenwoordige eeuw
zodanig overvloeid, dat men daaruit klaar bemerken kan hoe zeer

de smaak van onze lantsgenoten bedurven is;'' en elders (no.
215) wjst hj op pdie grote meenigte onstichteljke romans,en
andere beuzelgrollen , welke onze landen als overstroomt hebben ,
en die ten uiterste nadeelig zyn voor de goede zeden.'' Niet
minder werd er de goede smaak door beleedigd; en daar de vertalingen doorgaans bitter slecht waren , gaf m en de voorkeur aan
de Fransche origineelen en achtte hetH ollandsch volmaaktonbruik-

baaralsletterkundige taal2).In het 14evertoog van denSpectator
heette het al, in 1731: pllet onderscheid tusschen beiden is go

tastelyk,datonzeju/ertjes,die'tmeestop diegevaarlykeschriften
Gesehiedenis der Nederl.Letterk.ïn dc X VIIe Eeuw ,11 D.,b1.302 vlg.
Geschiedenis der iWederl. Letterkuttde in de X V11e Eeuw,11 D.,b1.407.
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verlekkert zyn , zodra zy dezelven in 't Nederduitsch doorlopen
daar van w algen , en m et een dwaas vooroordeeltegens de gantsche
Yaderlandsche taal worden ingenomen.'' Fransche opera's en

Fransche tooneelstukken of romans,hetzj dan vertaald ofonvertaald ,ziedaar grootendeels de letterkunde van de m ode gedurende

bjna de geheele achttiende eeuw.Ergerkon hetwelniet.
Men vormt zich nauweljkseen denkbeeld van die naëping van
uitheemsche voorbeelden. Men hoore daaromtrent Simon Styl1):
XEen byzonder zwak.datonsvan tjd tottjd geen mindernadeel
heeft toegebragt, is die onm atige zucht voor vreemdelingen ,waar-

door wj vervallen in eene ongerjmde nabootsing van alles,wat
zj onstoteenvoorschriftaanprjzen.Moethetnietvreemdschjnen:
dat onze landaardtaltjd zoo afkeerig van vreemde regeeringen,
zo0 gereed isom zich aan de gevoelensvan vreemdelingen,bjna
in alles te onderwerpen? Een volk,datnog voor korten tjd uit
zich zelf tot alles bekwaam WaS, vernedert zich tot eene blinde

verwondering van al zjne naburen,vereenigtalhunnegebreken
met de zjne, verdooft'hetvuur van zjne eigene verbeelding,en
verzaaktzjne beste vermogens,ja dezuiverheid van zjne zeden?
om het speeltuig te worden van uitheemsche zwetsers, die in
hunne vuist zulk eene onnoozelheid belagchen. Het is ook aan-

merkelijk,datwj hetminstvanallennaardeFranschengeljkende,
de Franschen nogtans bovenal tot onze m eesters kiezen .... Een

Franschman regeertonsonbepaald.Hj regeltonzekleeding,onze
m anieren , onzen sm aak , onze arm en en beenen , tot den minsten

opslag van onze oogen toe... Echter bepalen wj ons,ook in
dit stuk , niet enkel tot de Franschen. M en zegt dat er Hollanders

zjn,die zich een'tand oftwee doen uitbreken om denEngelschen
tongval volkomen m agtig te worden.''

Tweejaarljter (1776)schreefhetweekblad De Vaderlander2):
XEen goed burgerman m ag immers niet minder dragen dan een

Engelschehoed,een Engelsch (Manchester)kamizoolenbroek,en
een Engelsche lakensche rok m et Engelsche stalen knoopen in

den winter,en in den zomer een pakje van goed Engelsch grein;
1) De opkomsten bloeid6r VereenlgdeNederlanden,in hetKlasslek Letterk.
Pantheon,b1.185.

') ZieJ.Hartog,DeSpectatorialeGescArl/ten,6nz.,b1.188.
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een paar Engelsche kouzen met Engelsche gespen aan de knieën

en op de schoenen;en kan men geen Engelscheschoenenkrjgen,
ook die m oeten in naam en fatsoen te minsten Engelsch wezen -

bj luiden van hooger rang is alles Engelsch aan het ligchaam
niet alleen ,m aar ook op de tafel en in huis.''
0ok vertaling en navolging van Engelsche geschriften,vooral
van de rom ans van Richardson , bleef toen niet uit.

W aren Van Efen en zjne navolgersdaartegen in hunne Spectators door rertoogen opgekomen ,aan twee Nederlandsche vrouwen

komt de onsterfeljke eer toe, eene poging gewaagd te hebbeh
om op letterkundig gebied dien kanker uitte snjden:nietdoor
praten maAr door handelett, niet door leer m aar door roorbeeld.

Dievrouwen,Elisabeth W olf,geboren Bekker,en Aagje Deken,
hebben ten aanzien van onze Letterkunde eene dubbele verdienste

gehad: zj hebben den Nederlandschen pprq
swrpnkeli
f
y/zd?l roman
in het leven geroepen , en , evenals Van Efen , getracht aan de

schrjftaal den ongedwongen,natuurljken zwiervan de spreektaal
te geven. Zj hebben beproefd de slechte,vertaalde romans door
iets beters, ietswezenljk Hollandgch,tevervangen:en die proef
slaagde volkom en.

Gaan wj,alvorens dit aan te toonen,eerst na, hoe zj zich
tot die taak hadden gevormd.
Elisabeth Bekker werd den 24en Juli 1738 te Vlissingen geboren , uit ouders, die ptot de zéér gegoede burgers'' behoorden.
H aar vader, Jan Bekkerj stam de uit eene Vlissingsche familie, in
1673 uit Zaandam overgekomen; hare moeder, Johanna Boudrie

wasvan Ylaamsche afkomst1).Elisabeth wasdejongstevanzeven
kinderen9 drie meisjes, waarvan het oudste in 1727 op tweejarigen leeftjd stierf,en vierjongens.De moeder overleed in het
laatst van December 1751, en werd door hare be*roem de dochter

lanï en harteljk beweend. De vaderjin 1695 geboren,bereikte
den ouderdom van bjna negentig jaar.Hj werdden22enAugustas
1783 begraven.

Alskind wasElisabeth leergierig en bevatteljk:zj maaktezich
1) Zie de artikels van den Heer Joh. Dyserinck, Fcn en orer BeLie
lFo(#-,in De Gids 1882,II,(afzond.afdruk,b1.2)en D6 Glds 1884,111,
b1.6 vlg.
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o.a.'tLatjn eigen alleen doorhaarbroederslessen bj te wonen.
Toen reeds beminde zj de boeken hartstochteljk1),die zelfsbj
1) Ook laterbleefdie zuchthaarbi
j.Men zie overhare lectuuromstreeks
l266, den Dt
khtkundi
ge Brie/ aan Noordkerk, aangehaald door Dr. Van

Vloten,Elis. moy ,Levens-6n karakterbeeld,bl.25:Leibnitz,WolF,Deshoullier,Nolet,Derham ,Nieuwenti
jtfs Gronden vanZekerbeid tegen Spinosa;
Baker, Maupertuis, d'Argens,Rousseau s,den dwaalgeest;*'Formey,Clarke,

Brand,Tillotson,Van der Aa,ziedaarbareW i
jsgeeren;onderdeDichters
noemt zi
j met ingenomenheid Corneille, Racine, Voltaire, Molière, Destouches,Boileau;voortsvermeldtzi
jnog Fontenelle,Pope,LaBruyère,La
Motte,Quinault.Onderdevaderlandsche schri
jvers:Hoogvliet,Van Haren,
51Vader Vondel,'' Brandt, Poot, Moonen. Eindeli
jk de geschiedschri
jvers
Hooft,W agenaar,Hubner,Rollin en Hume. Dezelfde schri
jversvermeldtzi
j
in hare Dankbetui
ging aan de Eenzaamheid,bi
j Dr.Van Vloten,HetLeven
en de Uitgelezen Verzen van E. WoW-Bekker,bl. l33,vlgg. Ondér hare
lievelingsschri
jvers behoorden La BruyLre en haars:dearPope''(Aan z
nï/nen

Geest,bl. 6). Met Voltaire had ze eerst veelop:in een briefvan 19 Oct.
1270 Lhavorscher,XII, l96)schreefzi
j:j,voltaire isbi
jmi
j (en ik heb misschien nog* eenig regt om er over te oordeelen) de grootste dichter van

Europa.Zi
jn Hendrik iszoo na aan ptvolmaakte a1s5tmogeli
jk is. M ahomet
is zi
jn Chqf-d'œuvre.n' In laterjaren was hare meening merkeli
jk veranderd.
In haar briefaan Gallandatvan 4 Maart 1774 leest men: ,,
lfent gy waarlyk
m yn M armontel? die edelmoedige advocaat voor de onwaardeerbare vryheid

der Menschelyke natuur! Zi
jn syBelisairef' heb ik als opgegeeten,en zi
jne
Contes zi
jn de aangenaamste lectuur voor onbedorvene en gevoelige harten.
K ent gy ook door Conversatie Rousseaut de groote,degoede,deuitmuntende

Rousseau? zi
jn beeld hangtop myn boekekamer in eeneVerguldeLi
jsten
tusschen de Grooten Erasmus.Dit ismi
jn schri
jver!ik leeshem altoos!ik
lees hem m et anotatien, ik lees hem alleen, of in ft gezelschap van fyne

vernuften,en mi
jn eerste vraag aan bereisde jonge Heeren isaltoos:Kent

gy die ware Philosoof? dat aller grootste vernuftonzer eeuw - de Newton

in zi
jne Phase? W atstylisdezyne? hi
jschilderd in den grootschen smaak
van een Michel Xngelo;ydere penseelstreek is zo a1s zy zi
jn moet;welke
eene verbaazende kennis heeft hy van 'thart, en hoe we1besteed hy die
goddelyke begaaftheden? Hoe beaaem ik hetgeen de Schryver van hetzeld-

zaam èerk D annle 2440 nopens hem zegt; leesdiepassage- wathoefik
die te schryven?

11Helvetiusken ik uitzi
ln Esprit:en schoon ik voormy vastgeloof,dat ik
niet geheel machine ben,stem ik echter volkomen in verre de meeste zyner
stellingen; en 't is zeker tot schande van Vrankryk, dat m en een beul
employeert om zyne dwaalingen te weêrleggen.
'f
En in een brief van 5 Juni 1774: jy'tKomt my voor dat er niets vol-

224

ELISABETH WOLFF - BEKKER.

maaltjd ofontbjt niet ter zjde gelegd werden1). Haar weetlust
Owasgeen smaak alleen,hj waseendrift:''schrjftzezelf:),enzj
is daarvan nooit mgenezen.''Op haar dertiendejaar waszj preeds
een Theologantje.'' Gelukkig,dat zj te vrooljk en tenatuurljk
van aard bleef om tot pedanterie over te slaan. O0k de Kunst

trok haaraan,bljkenshare eigen verzekering3):
m aakter geschreeven is dan de werken van Rousseau. Zyne Julie alleen o zyne Julie! - Hy is de Confdent der Natuur,hy sclzilderd het hart;zo

is het. Ik heb opgemerkt,mi
jn Vriend,datzy diezyneJulie mepriseerden
door hunne Lofspraak hem geen eerzouden hebben gedaan. 'tZi
jn Lieden

die nietvoelen,en gevolglyk (hoord onsniemand?)nietsterk doordenken
kunnen; of ze zi
jn van Fontenelles volk. Gy weetwatzekere dame,haar
hand op Fontenelles boezem leggende,eenszei,na dathijhaarzekervaers
hadtvoorgelezen,s:ook daarzi
jn harssen!''Keurli
jkeberisping;hi
jhadtgeen
hart. W elke schoonheden vervat zynexl Emile! Trouwens, w at is, in zyn

soort,zi
jns niet waardig? Zi
jn s:quant on saitaimeretplaire,''zi
jn s,Non,
non,Colette''zi
jn meesterstukken. En zi
jn DictionairedelaM usique - wi
js
my zoo een werk eens!WolF en ik zi
jn zyneaanbidders,en zohyjongwas,
wy gingen naarRousseau in Bedevaart;ik zou (ben ik geen vrouw ?)allerlei
stratagêmesgebruiken totdathy onstoeliet,hem dehanden tekussen.Zi
jn
Geestige Bespotter (0,veragtik hem !) zou die eerniethebben,ik zou op
M es Delices gaan, om iets wonderlyks, en niet om ietswaarli
jk grootste
zien. Ik beken echter dat hy hetschoonste H eldendigt en zeer goede Trage-

diën geschreeven heeft.Maar'tiseen Papillon,dooruniverseeltewillen zi
jn
heefthy zich beneden zich zelf gewerkt.Ik zwi
jg van zi
jn slegthart,van
zyne grove en vuile spotterni
jen; de Vrouwen moesten zich, dunkt my,
schaamen metveelezynerwerken famillairtezi
jn.Ookhierinismynsensible
Rousseau voortrefelyk. Lees zyn 'Em ile, zyne Julie en is alles niet,schoon

ftmet vuur geschetstschi
jnt, decent? Maarwaarhoude ik u meeop!doch
gy weetwe1hoe m oeylyk hetis van een geliefd onderwerpw einigtezeggen-*'

Zie Mr.R.H.J.Gallandat Huet,Fcn en Over fetje mo!
.#-,b1.63 en 67.
In Dec. 1226 schreefzi
j (Nederland,1879,no.6,b1.137):s,llousseau is,in
veele opzigten mi
jn schri
jver. Hi
j twi
jfeltweleens,maarnooitspothi
j;en
men zietdatzi
jn eerli
jk hartdebron zijnerschriften is,ook dana1shi
jnaar
mi
jn besefbitterli
jk doolt.Buitendatishi
j deeerste schri
jveronzerEeuw en
laateenveragteli
jkeVoltaire zo verbeneden hem a1sauteura1shi
jhem overtreft in alle die deugden waardoor Rousseau uitmuntboven demeesten onzen'*
1) Aan znïl'nen Geest,b1.1- 2.

2) Zie het vers,medegedeeld doorDr.Van Vloten,Elis.+t
?4#*,Lerensen Karaktcbeeld,b1.87.

3) Winter-Buitqn-Lovnn,b1.38.
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,!Ik teekendein mynjongen tyd;
fk Heb meenig uur'tClavier gewyd.-'

Maarvooralbeminde zj dePoëzie.Reedsvöpr haartiendejaar
1as zj de verzen van Van Merken1), met welke dichteres zj
steedsveelophad;en toen zj nauweljkseene pen konhanteeren,
gaf zj reeds proeven van wat zj laternoemde Xregt erbarm lyk
dichten''5. Dat zj daarbj den smaak destjdshuldigde, spreekt
vanzelf:

,1*k Zong menig herderslied;ik had mi
jn torig vee
Spi
jtiemand in debutlrt;ik zong van liefde en vreê,
Van Euit,van rozenhoed,van duizend m ooye zaken.''

O0k in proza schreefzj alspoedig eenige opstellen').
Zj was dusalvroeg eenintellectueelzeerontwikkeldmeigje,en
zj had bljkbaar die ontwikkeling meestaan zich zelfte danken.
W at de vorming van haar karakter betreft, ook hier m ag men
aannemen , dat veel, te veel aan de natuur werd overgelaten. Ik

geloof niet onmatig te fantaseeren, als ik veronderstel,datzj
zich zelven op het o0g had, toen ze in W illem Leevend (1 D.,
b1. 390) aan juFrouw Renard de klacht in den mond 1ei over
het vroege verlies harer m oeder, en haar dan aldus laat vervolgen i
Dm aar zoo m odieus door vreemden opgevoed) onder de bestiering
eens vaders: die gemakshalve goedaartig was; hoe is 't m ooglyk ,
dat ik nog ben , zo a1s ik ben ?'' Het vroege gemis eener moeder

deed zich zeker bj haarvoelen:gelukkig datzj eenuitmuntenden
natuurljken aanleg had,en datde eerste zaden t0tontwikkeling
daarvan toch in hare seerstontloken jeugd''reeds rdoor de uitmuntendste der moedren''in haar gemoed waren gestrooid.Zjwas
bljmoedig,ja uitgelaten vrooljk,lachthartig en nietgewoon hare
neigingen te onderdrukken. Daarbj svan natuurmeer openhartig
dan bedaard;''

5z0o levendig van geest! z00 vatbaar voor ver-

1) Behalve met de dichteressen uit haar ti
jd liep zi
j hoog metCats,en
nietmindermetVan Eflkn,dien zi
jergensden11La BruyèrederN ederlandene*
noemt:Eenzame Nacbt
gedachten over den slaap en den dood,bl.13.

2) Aan zz
lï/pen Geest, bl.2. Alleraardigstspreektzi
joverdatwerk harer
jeugd in deBrî
kven oververscàelden onderwerpen,I1ID.,bl.94.
3) Brieven otzr verscheiden onderwerpen,III D.,bl.96.
JoxcKnzoE.
r,Ned.Letterk.indetweelaatsteEeuwen I,4edruk.

15
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m aken ! Al spelende vervoerd, onkundig h0e te waken'
'1). Z#
erkent ook elders, dat hare driften haar pm enigwerf vervoerden ,''

en eerst later leerde zj die betelzgelen. Zj was behaagziekyen
dit schjnt slechte gevolgen voor haar gehad tehebben. In een
brlef van 19 Oct.1770 (De Navorscher,XH D.,b1.198) teekende
zj zich zelf aldus: plk ben nooit geweest hetgeene men eene
schoone vrouw noemt'), maar l'irrésistible et charmant art de
plaire,heb ik in vergoeding daarvan ontvangen. Mjne zusteris
eene beauté! D og , haal me de Dromm el! ik kaapte alles voor

haar neus weg, wat het hart had op Altjd I'
F'
:Jte komen en
smaak had.''Zj had daarenboven een paandoenljk hart.''Op haar
zeventiende jaarwerd ze daarvan hetslachtofer.Zj wasinkennis
gekomen met een jongen man,die van 1747 tot1753 vaandrig
was in hetStaatsche leger3). Dathj reedsop jeugdigen leeftjd,
na slechts zes jaren dienst,werd gepensioneerd,sehjntnietvoor
hem te pleiten. De pvaandrig Gargon,''zooals hj bleefheetenz
maakte haar het h0f, en zj werd door pde sterkste en vurigste
hartstocht waarvoor 'taandoenljke hartvatbaaris,''onweerstaanbaar tot hem getrokken. Hj schjnt een gewetenlooze lichtmis
geweest te zjn,die haar wist te verlokken in stilte hetouderljke huis met hem te verlaten. Dit bljkt uit het onaitgegeven
dagboek van den apotheker Conrad Rutger Busken , die zich den

1) ZieDr.Van Vloten,Elis.Y'
frol
''
,Levens-en Karakterbeeld,b1.18.
2) In hare Ontschaldiglng aanzn'
i/ne vrienden zegtze:
1,Natuur,die schoonheid schenkt,
H eeft my bedroefd m isdeeld...
Zy gafmy niets datde oogen streelt......
@**@fk Ileb (op zyn best)een daagl
yksweezen:
Bruin hair,een Zeeuwsche kleur - zo wat Egyptisch blond;
Een neusvan burgerlyke lengte;een kleinen mond ;
En een paar oogen,daar m en wil dat ge uitzoudtleezen
Certain - J'
e ne sais qaoi.Hoe was 't ook? Geest? Verstand? 't Verschilis buiten my;gy moogtymyn lieve vrinden!
Die zwaare kwestie fzaam in 't vriendelyke vinden .....
'k Ben teêr en kleen.Op myn gewigtvaltniet te boogen.
De proeven wyzen ft uit,zo dikwyls 'k ben gewoogen.....

Ietvt
/s,ictmaklyksdientgy hiernog by te voegen.f'
3) Joh.Dyserinck,in zi
jn opstel Pan en Ocer fej'
e'
llroî
#'
,in D6 Gids
van 1882,II,afz.afdruk,b1.9.
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1en Januari 1750 te Vlissingen had neergezet, en wiens dochter

Coosje latereene hartsvriendin van Betje W olF werd.Hj schreef:
Xden 25 Juli 1755 is Jufr. Elis. Bekker buiten weten van haar

vader met den vaandrig Gargon weggegaan''1). W j weten van
die schaking geene bjzonderheden;maar a1s men hetgebeurde
met Sara Burgerhart in een soortgeljk geval mag aanzien als
eene herinnering aan 't geen m et haar zelve gebeurd was, dan is

hetargeloozezeventienjarigekind ongedeerd den klauwenvanden
havik ontkomen.Het gebeurde had haarhartverscheurd. Vjftien
jaar later, in den reeds aangehaalden brief van 19 Oct.1770,
schrjft zj: rMeteen hart,g'escheurd t0taan den worteltoe,en
wienswondena tien jaren treurensnognietnalaatsomtjdseenste
bloeden,heb ik deverrukkingen eenerjeugdigeliefdebetaalt.''En
zj had zich de zaak z4ö aangetrokken,datzedachtpmetnommer
één het gelag te m oeten betalen.'' Dat die pkwade uitstap''haar

op de spraak heeftgebracht,isnatuurljk:haarfemelendebroeder
Laurens schrjft nog in 1759 aan Gallandat,tergelegenheid van
haar voorgenomen huweljk: pAllesword nu dataldootgeweest
was, weder Levendig gemaekt. Ja Vlissinge is a1s vervult er van

en een yder wjst haer metdevingeraen'''). Dathetgebeurde
haar beletheeftondankshare vele gaven alspoedig een huweljk
te sluiten,iseven verklaarbaar.Eindeljk deed er zich in 'tnajaar
van 1759 een pretendent op,de predikant in de Beemster,Adriaan

W o1F: peen oud, statig man,''die dertig jaren ouder wasdan
zj; maar,die,volgens Betje's broerLaurens,perwe1uytsietna
1) T. a. p1. W at bedoelde de Heer Dyserinck met de verklaring: ,?De
schi
jn alleen isdustegen haar?*'En waarin stak rrdelaster''bi
jhen,die in
hetjdtiets meer dan schgn zagen? Ook Dr.Van Vloten,diedes,aanteekening van deu ouden Busken-'kende,omnevelthet feit door deze woorden

LEI.mol
#-,geb.Bekker, Levens-en Karakterbeeld,bl.l4): gyzi
jbetaaldeop

haar 17e jaar in eene misplaatste liefde voorden jongen vaandrig Gargon,
een zoo duren tolaan de teêrgevoeligheid van harenatuur,datze erbi
jna
'thachjen bi
jingeschoten had.'' En ook hi
jzegt(b1.ll)van haarbl
'oêl',
.die
zich overdezaak had uitgelaten in een briefaan Dr.Gallandat:jrlli
jvierde,
door wrevelige wangunst gedreven,zi
jn maar al te kenneli
jken lasterzieken
aanleg op de stuitendste wi
js tegen haar bot, en zochthaar - gelukkig
zonder doel te trefen - in haar eer te bezwalken.

C) Mr.R.H.J.GallandatHuet, Fcn6n operBetie mo# ,b1.27.
15*
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zi
jnjaren''l).Dathuweli
jk ging a1smetstoom.Bljkensden aangehaalden brief was de betrekking het eerst m et briefwisselingen
over zTael- en Digtkunde'' begonnen. Dit had genegenheid rin

dien Ouden Borst'' doen ontstaan. Ilj zond haar zjn portrei,
waarmee zj,bljkenseenekwaadaardige opmerking vanhaarfjnen
broer,z00 wasingenomen,datzj hem haareigen afbeeldseldeed
toekomen.En ofschoon dit hem pin geenen deelen voldeed'' kwam
de Dominp over rom datLevendige Beeltnader en van na bj te

beschouwen.'' Daar de vaderzjne toestemming gaf,wasde zaak
spoedig beklonken. Den 9en October was W olf te Vlissingen ge-

komen;den 16en had hj ergepreekt,den 23enhadde ondertrouw
plaats,den 27en scheepte zj zich ,vergezelschaptdoor haar broeder
AI
'atthjs,naardeBeemsterin,waarhethuweljkden 18enNovember
voltrokken werd,tegeljk metdatvan 'sbruigomsdochter.
Hadden zj elkander nooit te voren gezien? Ditkomtmj niet
waarschjnljk voor. Uitden briefvan den femelaar Laurensbljkt
dat ook niet duideljk. Hj zegt wel,dat pdie ouden collega op
mejuF.Betje z0o verliefd gwas)wegenshaeregrooteverstandwelk
zj bezit,'' daar hjzelfnietveelmee ophad:xwatPoezj,en wat
uytterlyke franjen;''- maar daaruitvolgtnog niet,dateralleen
maar rbriefwisseling''had plaats gevonden. Hj had haarb.v.bj
den Am sterdamschen advocaat Noordkerk kunnen zien.Th.Jorissen

zegt, dat zj vpör haarhuweljk een tjd lang bj dezen gewoond
had1),en zj zelve wjst op een herhaald verbljften zjnent3).
Is het te veel gewaagd, te veronderstellen, dat zj, na het
avontuur m et Gargon op de spraak geraakten belasterd ,W alcheren

vooreen tjd lang ontweekA),en toen eene toevluchtvondbjden
1) Briefvan 18 Oct.1759,bi
jMr.R.H.J.GallandatHuet,Fcn en Over
Bet
ie '
c ol#-,b1.23.
2) Nederland 18:9,11D.,b1.20.
3) In een briefvan l5 Augustus l776schri
jftzi
jLAldaar,b1.124):9,ô Ik
ben bly tot in de toppen mi
jner vingeren tot in de punt
jesvan mi
jne
hairlokken. Ik heb dezelfde tinteling door mi
jn geheelezenuwgestel,alsik
altoos had, wanneer ik de gelukklge huisgenote des grooten Noordkerksging
worden,en hi
jmi
jafhaalde.''

#) Joh.Dyserinck ontdekte,datBetjeesgrootvadervan moederszi
jdevan

Amsterdam geboortig en daar in 1697 gehuv d was.j,Metdezeontdekking''-

zegt Dyserinck, Qids 1884,III,b1.6 - ,sistegeli
jk verklaard,datBetje,
die dus familievan moederszi
jde te Amsterdam had,van hare geboortestad
geleideli
jk daarheen kon komen.''
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braven,verlichten man,wiens rharisvriendin''zj later werd,en
om wiens dood zj hare poogen dofgeschreid''heeft? Men denke
slechts aan de volgende strophe uit haar L'
jkzang te zjnergedachtenis (1772):
Myn Mraarde vyanden!W atza1ik u vergelden
Voor zo veel goedheids? O wathebtge aan my verdiend
D aar vuile laster,snoode logen u verzelden,
Vlood ik totNoordkerk en die N oordkerk w erd m yn vriend'f....

Hj had haarbljkbaargeleerd zich daaroverheen te zetten;en
ten slotte zagen hare belagersin,datzjhaarverkeerdbeoordeeld
hadden ,en

1,(Hunq schuldbekentnisvond Ehaarqtervergeeving vaardig.'f

Met welke geestvervoering herinnert zi
j zich de bli
jde dagen,
in harejeugd bi
j hem gesleten:
O blyde dagen,metdien dierbren man gesleeten!
H oe word ik thans,door u,gepynigd en gestreeld !
Daar ik,leergierig,aan zyn zyde was gezeten,
W atkeurge kundigheên beeft hy my m eêgedeeld!
In welke weetenschap was Noordkerk niet bedreeven?
W aar in kon hy geen lessen geeven?

Van hoeveelnutswashy voormynejongekunst!
Zyn boekvertrekken had hy gulvoor haar ontslooten.f'

Men voelt,datditallesop hareprillejeugdziet)en menwaardeert met haar den invloed , dien haar rvaderlyke vrind'' op hare

vorming gehad heeft1). Ook later, tot zjn dood toe, bleef hj
1) ZieoverNoordkerk ook:Dyserinck,Gids 1884,III,b1.18vlg.Ik wi
js
ook nog op de volgende verzen, door D r.V an Vloten aangehaald uithaar

Lierzang aan Aristus (Noordkerk),in zi
jn Eli
s.moy ,Levens-enKarakterbeeld,b1.20:

11Indien 'twaarachtig medeli
jden
V oor een onschuldige,gelasterd en gehoond,

Dietegen ni
jd,bedrog,schi
jnvrienden heeftte stri
jden,
Indien genoten dienst,op *tschandeli
jkstmisloond,
Uw hartvoerttotmeêdogendheid,

Dan weetik dathetvoormi
j pleit.
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haar vriend,schonk hj haarboeken en schreefhaar brieven,die
wj betreuren,datniettotonszjngekomen1).Ikgis,datDs.WolF,
bj een dier bezoeken aan Noordkerk,Betjeheeftleeren kennen.
Er m oet toch eene aanleiding volrde briefwisseling hebben bestaan.

Toen hj naar Vlissingen kwam , maakte men hem opmerkzaam
op den pkwaden uitstap die de juf.begaen heeft;''maar hj zou
geantwoord hebben : sluieven heeden, een Juf. van 17 Jaer,dat

kan we1 gebeuren,en daer by zoo ik Appr verleyd'':).Hoe 'took

zi
j,zi
j trouwde den pouwen boeren dominé,''den pouden statigen
man,'' en ging methem in het sstjve Noord-Holland''Thokken-''
Hare verhouding tot dien echtgenoot was, wat ze zjn kon.
Ondankshetverschilinjaren waszj hem dankbaar,omdathjhaar
uit haar dubbelzinnigen toestand verlost had. Zj vond,dat zj
alles behalve peen zot stukje begon,''toen zj hem hare hand
schonk; en had zi
j ooit hare smémoires''uitgegeven, zooals zi
j
Gi
jweetwatramp mi
jn zieletreft,
En watmi
jn geestvermoeit,en watmi
jn hartdoetklagen!
Ja,roem desmenschdoms,fk weetdatgi
jmi
jn leed beseft,
Gi
j weethetongeli
jk,en watik moestverdragen;
Hoedikwi
jlsisditzuchtend hart
Dooru verlichtin zi
jnesmart!
O wat onoverklimbre bergen
H eb ik,door u gesterkt,nietrustig opgetréên!
Aristus,is de m ensch we1heviger te tergen?
En w orstelde ooit de Jeugd metsterker tegenheên?

En,heeftmi
jn oog we1eensgeweend,
ft Is om dat Deugd geen hartversteent.''

fk Gri
jp naauwlyksooiteen boek,dathy my nietvereerde.
O brieven,daarhy a1s een hartvriend metmy spreekt!
Die 'k altooshoog,maar nooitzo hoog als nu,waardeerde.
H aaltiets by uw waardy,m yn dierbre letterschat?

svatwi
jsheid toontmy iederblad!
Hoedikwi
jlsheb ik u aandagtig doorgeleezen!
Wat oordeel,kennis,smaak,geleerdheid en verstand
Ontdekte ik telken keer!Gy zult my dierbaar weezen,
Zo lang ik eerbied heb voor Noordkerks waarde hand.''

2) Dit schri
jftBet
jefswaardigebroederaan Gallandat:zie den meermalen
aangehaalden brief bi
j M r. R. H.J.Gallandat Huet, Fcn en Otzr Beo'
e
Yoy ,b1.25.
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lachen; half en half beloofde1), dan zou zeker menlg hoe en
waarom zjn opgelost,waarachter nu nog een vraagteeken bljft
staan:) In allen gevalle,nog in Augustus 1774 schreefzj aan
haar vriend Dr., Gallandat: pM yn vaderlyke Vriend , myn braave
W olf .... de H emel bewaar hem lange: is het dan niet tot

Mut van Zion,'tis om 'tnutvan zyn Betje,die in dereeuwigheid geen man weet in de knip te krygen , die zo0 veel gedul;
m et haer heeft, die zoo in zyn aise is m et haar. lk heb hem
ook zo0 lief, a1s een vive vrouw ecn m an kan hebben , aan zng/l
zy erkend , het gclzf/c en de plprc': ran haar leven yc/lz/ltfïg
te
.

zgp,)en die my volstrekt in allestoont,datmyn genoegen zyn
vermaak is''3).
Zj had achting en eene kalme sympathie voor den zverstandigen , geleerden'' predikant, dien zi
eeren kennen als oeen
.jhad l
= an van smaak,genie.en gecultiveerd verstand,(haar)lector in
alles wat fraai,geestig,vrolyk, en verstandig is-'' Hj wasdan
ook geenkleingeestige9steilorthodoxepilaarbjter,en voelde zich
Xgelukkig dat hj ongestoord Christeljke Philosofe gmocht)preeken''4); en wj zagen reeds, dat hj een grootbewonderaarvan
Rousseau was5).Hoeliberaalhj dacht,bljktdaaruit,dathj haar
veroorloofde naar .de Fransche Marionettes''te gaan,waarbj het
dolgenoeg toeging.W e1had zj geljk,hetverhaaldervertooning
te besluiten met de opm erking : pGelukkig dat zo een Philosoof

in myn bigot Vaderland (Zeeland) niet onder de ljf-compagnie
van de Heilige kerk geinquarteerd is''6)! Maar toch,hun aard,
hunne jaren en karaktersliepen te veeluiteen,om een volmaakt
gelukkig huweljk mogeljk te maken, Voldoening voor haarhart
vond ze zeker niet, en meer en meer zag zj,in,dathj haar
alleen een vader was,die haar gm aar voor de pronk''hield.

1) Zie Dr. Van Vloten, Het Zepen en de Uit
gelezen Ferzen van fl2
'
:.
'
#Fo(#',b1.3.
') Hoe kon Dr.Jan ten Brink in Nederland 1829,11D.,b1.424,zeggen,

datr,sintslang bekend is,watde oorzaak van dithuweli
jk was?''
3) GallandatHuet,t.a.p1.,b1.73.
#) Brief van Betje van 5 Juni l724,bi
j UallandatHuet,Fcn en over
Bet
je Wrol#'
,b1.69.
5) Boven,bl.224,noot.

*) Briefvan 19 Augustus1274,bi
j GallandatHuet,t.a.p1.,bl.:3.
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Van den beginne af aan had zj haa/ leven naar haar smaak
ingericht, en dominé W 01fI'liet haar daarin begaan. H aar levendig
gcsteldeed haar,vooralin den zomer,aieiding zoeken buiten 'shuis.

Afet de dorpelingen, die zj bezocht,hetzj pom een praatje,''of
op een pwarschip;''voor wie zj naaide en breide, methen stond
zj weldra op den besten voet; zij'was,zooalszj zelve zegt1)s
bj hen xvry wat in de kas-'' En geen wonder,wantzj bezaty
naar eigen getaigenis, phet gelukkige kanstje van met allerlei
menschen te kunnen omgaan''2).Maar zj bewoogzich nietminder
in wat zj bj herhaling den obeau monde''noemt. Erwaren in
den omtrek pbj de twintig plaatsen''waar zi
j verkeerde; maar
Xop eene van alwilgde zi
jlmaar familiairkomen. De dame (zeg:
ze)ismi
jne lieve vriendin, en zo zj nietbj mj is,ben ik daar:
mjn Ds.gaatnooituitmaaralsBetjeergaanwilisdatexellent''3).
Zj deed ook drok mee aan de buitenpartjtjes,die nog aleens
op touw werden gezet. pEr is geen partjtjeofW olfje moeter

bj zjn;onze touris meestnaarSaardam meteenjagtje''(t.a.p1.).
M en ziet hieruit, dat ZJ
j* haar irrésistible et charmant art de
ni
e
t
ve
r
l
or
e
n
plaire''
had;en tevens,dathaarman haarwerkeljk

behandelde met die toegevende rgoedaardigheid,''die zj ergens
in hem prjst,en haar palle die plaisieren gunde,''waarop hare
Xvive''jeugd gestel4 was. Bovendien ging zj nog aleensnaar
elders om hare pvrienden te bezoeken,''en daarbj onderhield ze
m et onderscheiden m annen betrekkingen , of knoopte die rnet

groote vrjheid aan.Zj zag daargeen kwaad in,wantsederthare
verbrjzelde jeugdige liefde meende zj hetgeheele sterke geslacht
aan te zien rmet de onverschilligheid van eenestatige matrone''1).
t) Winter-Buitenleten (1725).
;) Briefvan 17Jan.l774,bi
jGallandatHuet,t.a.pl.,b1.49.
3) Briefvan 31 Aug.1776,in Nederland, 11 D., bl.130. Zi
jbedoelde
waarschi
jnli
jk Mevrouw DeGorter,diezi
j eldersin dien brief(b1.127)hare
11eenige boesemvriendin''nocmt.

#) Zie beneden,bl.238,den briefvan 19 Oct.l770.Zesjaarlater(Aug1776) noemtzi
jzich in een briefaan Grave,yeen vrouwt
ledatgeen attachèm ent heeft dan 'tgeen de sneeuwwi
ttevriendschap voortbrengt''(Nederlandy
j,hetgeen driftisbi
j
1879,11D.,b1.127); ofook:j,vriendschap is voormi
jheeft,ygeen anderbesoin danftgeenvriendschap
meerdierli
jkegestellen''Zi
vervult-'fAldaar,b1.124.
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Het is intusschen de vraag,of zj zich nietbedroog,en ofdie
vriendschap, pzo teder, dat zj nietbehoefgde)te wjken voorde
liefde van een D uitscher,'' soms niet wat al te teeder was voor

eene gehuwde vrouw.Z0o althanskomtmj hare betrekking voor
t0tden Haarlemschen PredikantCornelisLoosjes1). Zj heefthaar
gevoelvoorhem volkomen uitgestortinhaarBriefaan Vredemond,
in 1772 voor 'teerstgedrukt, maar stellig in ofeven v/ör 1769

geschreven,toen zj zich teVlissingen bevond en er haar gedicht
aan Waleheren schreef').Die briefmoesteenjuichtoondervriendschap zi
jn;waarschuwend kondigtzi
j ditaan in haarmotto:
11M oins vive que l'amour,aussitendre et pltls sure,
Le bonheur qufilprom et,Pam itid le procure;
A toutâge,en toutrang,l'hom me est faitpour ses loix :

M oi,jenfen excluspoint1esfemmes,ni1esRois-''

Zj wenscht haar pallerwaardste vrind'' aan hare zjde;maar
de plichten van zjn ambtverbieden hem dit. Ofschoon op Alt'
jd
1nl alles haar welkom heette, toch pvliegtghaarqhartduizendm aal'' naar H olland ; en , zegt ze,
,1M yn V redemond!diteischt gewis
Bekoorelyke Erkentenis,
Nooitzal myn zuchtvoorhaar verkoelen;
Diteischtde V riendschap van dithart,
Dat deelt in 's vrienden heilen smart,
Door ntallerlevendigstgevoelen.....

Schoon ik hierblyde dagen sli
jt,
Gy,dievoormy noodzaaklyk zi
jt,
Gy moest dat blyde metmy deelen.
''

Hetgevoel,dathaarbezielt,doethaar in zoete mjmering vervallen.Aan de kweelendevogelsroeptzj toe,datzj zingen:
11Alsnietsuw hartjeszugten doet

Dan liefdes aangenaame gloed:
Nooitm oetgy,dan van liefde,klagen.

1) Zie hierachterbl.236,aant.1.
2) Hetwerd in l769,,,te Hoorn bi
jT.Tjallingius''
,uitgegeven.
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Hetwindje,datderoosjesstreelt,
En balzemryke kusjessteelt,
De lekkre dauw zuigtvan haarblaadjes....
Sus!lieve Zefer!vreest gy niet,
Dat Flora eens dit dartlen ziet?

Verschuilu in deesduistre paadjes.
Die digte dreefjes,voorde Min
Als 't*waargeplant:de Bloem-Godin
Zaldaaruw wuftheid niet verspieden.

O roosjes,Liefde toegewi
jd!
Gun hem datzoet.DenorscheTi
jd
Za1 dat genot we1 ras verbieden.f'

Dat zj in die sentimenteele stemming en in die omgeving aan
vroeger hier doorleefde dagen dacht,isnatuurljk. Zj meende in
llare teedere vriendschap beveiligd te zjn voorde stormen,haar
eertjdsover'thoofd gevaren:
5,Volmaakte Vriendschap!Godheid, die
Ik 'toflkr van myn hartaanbiê,
O vreugd der keurigste verstandenl
Geen naberouw volgtop het zoet,
Datgfuitdeelt aan het braafgem oed;
Ik kus verruktuw lieve banden.

DatTi
jd hetvuurderLiefdedoov*,
Hettintlendeuitdelusjesroov',
Gy hebtzi
jn koudeniette dugten,
't Eenpaarig-lieve datgy schenkt,
Avordt door 't genieten nietgekrenkt:

Hoedierbaarzz
jn uw stillezugtenJ''

De wildejeugd mochtnaar 'tgenotder liefde haken,zj waren
'tleven al te ver ingegaan om hetzelfde te doen! Hooren wj,
hoe zj die gedachte uitwerkt:
DatJeugd voor Liefdes altaar knielf,
Dfonruste w ensch van haare ziel'
Zich uitstrekke om de gunst t'erlangen
V an Venus,a1s hetw oelend '
hart
In ft net der driften zich verwart,
Door ft oogverlokkend schoon gevangen.
Jeugd,koorts des levens,die hetbloed
Door zwellende adren bruischen doet,
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En Reden voor den lustdoetzwichten;
De Dwaasheid gafu steeds haar wet,
Daar Zorgeloosheid u belet
Te luistren naar den raad derPligten.

Gevaarelyke leevenstyd,

Daar'talonsdryvend oogvvrbli
jd,
'W at slegts een zweem heeft van genoegen,
De kragtvan 't nieuwe ons hevig raakt,
't Hart eischt dat men ft gelukkig m aakt,
Ons zwakheên doet aan dwaasheên voegen!
T%y,'t leven verder ingegaan,
Zien,daar wy op den oever staan,
H oe duizend onzer reisgenooten
N og dobbren op deonstuime zee,
En roepen:ssltiesttoch deze reê,
1,V oor 'tschip te bersten wordt gestooten;
Eer sombere Ouderdom genaakt,
Die 's levens zoetheên smaakloos m aakt.f'''

Dit alles m aakt op mi
j den indruk) datdie een-en-dertigjarige
vrouw , die zich zoo oud m aakt, alles doet om zich zelven en
wellicht anderen te beduiden , dat het niet de skoorts des levens''

is,die door haar bloed jaagt,maar dekalme vriendschap eener
bejaarde matrone. En toch,hoe bruischend wellen oudeherinneringen bj haar op,zoowelvan liefdesleed a1slief!Daarom maakt
zj zich diets:
15N ooit pynigthier verborgen smart
H etwelgeplaatst,aandoenlyk- hart;
H etvorm tgeen w enschen,die wfons schaam en,
Daar etoordeel onze rustbew aakt;
De teêrste zugten die men slaakt,

Zi
jn zugten die derDeugd betaamen.''
K omen u die zuchten,die der deugd betam en,nietwatverdacht

voor? Zj vreest zelf,dat er wel eens andere gewaarwordingen
onderliepen;immerszj vervolgtaldus:
11Neen !niem and heefteen

hartzo teêr.
A1s 'tm yne;en zo ik iets begeer
DatVriendschap my nietheeftgegeven,

Dan (*k beefdaarik hetschri
jf!>myn vrind!

H oop ik,dat zy dien band ontbindt,
Thans al't genoegen van m yn leven.''
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Cornelis Loosjes, is geboren te Zaandam 7 Nov. 1723,was
van 1744 tot 1751 doopsgezind leeraar te Gouda, daarna aan

de Oostzjde van Zaandam , en werd in 1763 naar Haarlem
beroepen, waar hj in 1792 overleed1). Hj was een man van
geleerdheid en van smaak , de oprichter van de Vaderlandsche

Letteroefeningen. Hj was veertig jaar, toen hj naar Haarlem
kwam. W anneer Betje W olF met hem in kennisraakte,isniet
bekend ; m aar dat de betrekking in 1769 zeer innig was, hebben

wj gezien.Zj bezochthem nu en dan.In een briefvan Augastus
1774 gewaagtzj van zoodanig bezoek:);en in Februarivan datzelfde jaar verklaarde zj3): pDe verstandigsteman die wy thans
hebben,is zeker de Sociniaansche MenistDo.Cornelisfzppt
s
6,
g....
.j
de Yredemond myner Poesi,aan wiensOnderwijsikmi
jnGeleerd1) Hi
j was een zoon van Adriaan Loosjes,den grootvadervan Adriaan
Loosjes Pz.den bekenden schri
jver, uit diens eerste huweli
jk met Guurtje
Klaas Visser,die vier dagen na de geboorte van Cornelis- l1Nov.1223 overleed.

Ik dank deze mededeelingen aan dewelwillendheidvan denheerA.Loosjes
te Amsterdam, den bezitter van hetgeslachtboek derfamilie Loosjes. Over
de betrekking van zi
jn overgrootvaders halfbroer tot Betje schri
jftdeheer
Loosjesmi
jo.a.:s,vooralhebikbezwaartegendeuitdrukkingen,(voorkomende
in dederdeuitgave,bl.238 en 242):qrzoo althanskomtmi
jharebetrekking.
enz-'' en : j
sofschoon er reden is om te gelooven,dathi
jnietonverschillig
,
voor haar bleef.'eIk ben van m eening,dat deze onderstellingen aleven onge-

grond zi
jn als degissing omtrenthetgeboortejaar(Jonckbloethad nameli
jk,
daar de biograische wool
-denboeken 'tgebool
-tejaarvan CornelisLoosjesniet
vermelden,gegist, datditomstreeks l730 zou zi
jn). Bi
jhetgeen Betje zelve
schri
jft ofdicht,moetmen haarkarakter en den sentimenteelen ti
jd,waarin
zi
jleefde,in aanmerkingnemen,maarindien erietsbekendgeweestwasvan
eene minder geoorloofde betrekking tusschen haar en C.Loosjes,dan was
mi
j dit wel ter kennis gebrachtbfdoormi
jnegrootmoeder,deweduwevan
den schri
jver van Maurits Li
jnslager, dieveelmetmi
joverdevoorvaderen
sprak en steeds met achting over de ondeugende Bet
je;bfdoor Dr.A. de
Vries,1862 in gojarigen ouderdom ontslapen,diegaarneoverden oudenti
jd
sprak;bf doorprof.SamuelMuller,diemi
jdezebi
jzonderheid omtrentmi
jn
voorzaat niet zou gespaard hebben. Maar er is onder onsniets van bekend,

ofschoon CornelisLoosjesin defamiliegeeneliefeli
jkegedachtenisnaliet.Hi
j
moeteen lange,droge,dorre,lastige man geweestzi
jnf'
$) ZieMr.R.H.J.GallandatHuet, Fcn en OperBeLie moî
y ,bl.7l.
3) Aldaar,bl.54.
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weezen ('t zj dan klein of groot) schuldig ben. Hj was haar
vraagbaak en haargeweten.Zj noemtimmers in denzelfden brief
haar geweten:pBetje W olfsLoosjes-''
Toen Betje een-en-dertig jaar oud was, telde hj er zes en
veertig; en het zal ons nietverwonderen,datzj dieperin zjne
11denkende oogen'' gekeken had dan goed was voor de rust van

haarhart. In welke mate hj hare teedere pvriendschap''ofplatonische liefde beantwoorddej kan ik niet m et zekerheid zeggen.

Maar anderen waren door hare aantrekkeljkheid zoo bekoord,
dai zj iets meer verlangden dan vriendschap. Er was er
zelfs een, die niet schroomde haar te doen weten,dathj maar
op den dood van den ouden heer W olf wachtte om haar te
kunnen huwen. Im mers in September 1770 m eldde zjJ* aan Noordkerk 1), dat Mevrouw D e M oor haar had geschreven : ponze lieve
Adriaan is z0o over de huizen heen op zjn Betjegecharmeert,

dat hj alleen de dood van zjn collega afwacht,om een partjtje
tlte-à-têtete proponeeren;ja,kindlief,hj heel'
tmy zjneconfdente
gemaakt,en ik zeg datik er zeercontentmede ben.Heer,liefje,
hadden wj u eensuitdien rsljk onreine'',zooalsgj uwenlaatsten
dateert.0 ,'tiszulk een lieven man:Moortjezel,datgy neteen
vrouw voorzjn grootevriend zjt,en ik zeg hetook,nietuitde
zucht van Echo te speelen,maarwaarljk en ter goedertrouw.''
H et is zeker nog al vreem d, eerzame lui zoo over de hand
eener vrouw te zien beschikken ,die nog geen weduwe was! M aar

hooren wj hare vriendin verder. De Dominésche had hem een
1)orlogebandje'' geschonken, en zj schreef: pBetje,zoo waar als
wy beiden vjandinnen van hypocrisie zjn - hj heefthetgekust,
en zeide nog:datlievehartje!W atdenktge van z0o een dame?
O ,ik heb ze zoo liefals d'appelvan mjn o0g!''
Hoe kwam Betje ertoe,datzoo klakkeloosen ongevraagd aan
haren braven vriend Noordkerk over te brieven ? lk weet er geen

verklaring voor dan door aan te nemen, dat zj,op de spraak
geraaktzjnde,de zaak alsnieternstig,maaralseenegrap,wilde
voorstellen. Dat er toen en nog lang daarna over haar gepraat

1) Medegedeeld door Dr. Van Vloten in Nederland,1880,no.5,b1.7;
zieook zi
jn Elis. JFoy ,Levens-en Karakterbeel
d,b1.56 vlgg.
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werd,bljktonder anderen uithaar eigen briefaan Vollenhoven1)
van 17 April 1774,waarin zj eene oude bakerdeze woorden in
den mond legt: pllet mensch word danig gelasterd, en ze zeggen

dat zj 'tmat de lange Loosjes houwt, maar ik geloof er niet
aan,wantze gaataltjdtZundagseenstekerk enzehoudmagtig
van allebraavemenschen.''Zj voeldezekerwe1,datzjaanleiding
tot dergeljken laster had gegeven, en zj wist er nietbeterop
dan zoodanige betrekkingen, die zj niet geheel kon of wilde
loochenen, zoo luchtig te bespreken ,
lacht gy niet om zulk
een aardige periode?''
vertrouwende , dat ze door die openhartigheid elk vermoeden aangaande een ernstigen hartstocht van
zich zou afwerpen.

Tehuisschjntdezaak ook alonweerswolken aan haren huweljkshemelte hebben vergaderd.De bejaardeechtgenoothad zulke
dingen niet aardig gevonden en was gemeljk en norsch geworden.
Men hoore,watBetje aan Noordkerk schrjft,terstond achterdie
aardige periode'', en a1s het ware om zich te verontschuldigen :

XMi
jn man gaatweêr''- 'twasdus almeer gebeurd!- pzonder
mj te waarschuwen veelminderte vragen,ofik mede wil,voor
een week of drie naar zjne familie! W atzalik doen,dan door
geduld en inschikkeljkheid de gedistingueerde achting mjner
vrienden waardig te bljven? Maar wat heb ik een chagrin door
zulk een onvriendeljk gedrag!''
Hoe jammer, dat wj den brief niet kennen,dien Noordkerk
haar hierop schreef, en die waarschjnljk veel licht over dit
tjdperk van haarleven zou hebben verspreid. W j kennen alleen
haarantwoord van 19 October'1770.Zj schrjft2):
rGy oordeelt zeer wel, dat ik een groot deel ondervinding
hebben moet voor het frequenteeren der beau m onde. lk ken de

waereld door den eenigen weg waardoor zj te kennen is,
ondervinding ! M et een hart, gescheurd tot aan den wortel t0e,

en wiens wonde na tien jaren treurens nog niet nalaateens te
bloeden, heb ik de verrukkingen eener jeugdige liefde betaalt!
Als men de waereld in eene boerepastorj en de menschen op zjn
boekenkamer achtte te leeren kennen ,is men zeer bedrogen ....

1) Bi
jFri
jlink,E.mo/
y enA.Deken,Bl
jvoegsels,bl.6.
2) Deh'avorscber,XIID.,bl.198.
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Ik ben nooit geweest hetgeene m en eene schoone vrouw noem t,
maar l'irrésistible en charm ant art de plaire, heb ik in vergoeding
daarvan ontfangen.Mjne zuster is eene beauté!Dog,haalm e de
Dromm el; ik kaapte alles voor haar neus weg wat het hart had

op Altqd TF:J te komen en smaak had. Mjn fortain isechter
sobre uitgevallen, zultgj zeggen:een ouwe boeren dominé! Gy
hebtgeljk,d0g wagt,datik Mes Af6r
y/îpïrd.
geensin 'tlichtgeef,
om te oordeelen ofik we1een zotstukje begon,toen ik 20jaar
oud, mjne familie tot één t0e,en ma très chère patrie adieu
zeide om in het stjve Noordholland met een oud statig man te
hokken.Ik heb mogeljk meer recht op den schoonen titelvan
Philosophe dan gy denkt. Indien de Philosophie ook bestaat in te
triumpheeren over de sterkste en vurigste hartstocht waarvoor

't aandoenljke hart vatbaar is, uit een loleljk principe, dan
usurpeer ik dien titel niet, indien wy uit het denkbeeld van pligt

alles doen,watmen buiten hethartdoen kan.... Ik heb mjne
hartstocht overleefd. U we geheele Sex zie ik met de onverschilligheid van eene statige matrone. De reden? Ik doe ze Michalzeggen
in eenen brief aan David :

1)fk Heb David teêrbemind - wiezou mi
jtog bekoren?**

Vriendschap is sedert mjneidole,maarmjn vriendschap iszo
teder, dat zj niet behoeft te wjken voor de liefde van een
Duitscher (ik durfgeen ander tolk noemen). De wereld kennende
is 'tonmogeljk dat ik haar zoude nodig denken totmjn waarachtig geluk!Een ding isjammer,datik mjn wensch nietheb,
de geleerde waereld zoude nooitmetmjne Poëtische fratsen zjn
opgescheept geworden. lk zou niets Gods ter waereld gedaan

hebben,dan mjn lieven jongen beminnen en nagten dag mjn
harsenshebben gebroken?om t0g zjn heeleharttehouden,want
ik zou er geen klein stipjevan hebbenkupnenmissena1seenkleine
speldeknop root.- '
tIs een charmantpleiziervoor eenejonge
vrouw , in de wereld komende de hommages te ontfangen van

elk poliet man, en zoo vri
j te bljven a1s een boerenmeid,die
nietweet,dater Cupiào,exceptin haar liedeboek,op de wereld
is. Die verbruide plat heeft mj genoeg in deknjp gehad5doeh
watzegtmjn vrome vaderCats?
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Dejeucht,derauwejeuchtmoetkooten vroeg ofspa.
''
Nu , ik heb vroeg gekoot, m aar zoo weêrga's gekoot, dat ik
dacht met nom mer een te hebben het gelag moeten betalen-''
Uit dit antwoord kan men licht opm aken: wat Noordkerk haar

geschreven, en waarvoor hj haar gewaarschuwd had;maar a1s
wj haar brief in het verband der datums beschouwen,valthet
ook niet moeiljk hare bedoeling te raden. Ofismen verre van
den weg , als m en daarin den toeleg leest om e1k verm oeden van

een nieuwen hartstochtvan zich afteweren?Daarom ,dunktmj,
doet zj het voorkomen,alsofzj maarten halve van hare eerste
liefde genezen was; en daarom betoogt zjt dat die verbroken
eerste minnarj haar vermogen om te beminnen had gedood,en
dat zj nu alleen voor vriendschap vatbaarwas. Misschien wilde
zi
jzich zelve van dewaarheiddaarvanoverreden;wantwi
jhebben
hier pW ahrheit und Dichtung-'' W at zj voor vriendschap wilde
doen doorgaan,was toch nietandersdan liefde,zj hetook van
de platonische soort, behoudens die rteèrste zugten ,'' die.. .

Xder Deugd betaamen-''En zj wistmisschien,datdie liefde met
innigheid beantwoord werd. svj hebben daarvoor eene vrj sterke
getuigenis, waaruit tevens bljkt, dat onder de vrienden: die
minnarj lesecretde la cpvl6Wï: was.In datzelfdejaarwerd Betje
door eene hevige galkoorts aangetast, die haar dreigde ten grave

te slepen, en waarvan zj doorde goede zorgen van haar Hoornschen geneesheer en vriend herstelde. Zj zelve heeft van het
beloop dier ziekte en der behandeling verslag gegeven in een brief

aan Loosjes1), op schertsenden toon in bjbel-taal geschreven,
maar vol van de aandoenljkste sehilderingen,echten humor. Zj
vertelt daarin , dat de geneesheer tot haar sprak : nZo gy Yïlf dat
11- Vriend, die zich neder sloeg aan de overzyde der Riviere, hy
die Doopt ende Predikt ende zyne talenten in geenen zweetdoek

weg legt, leeft,zp leeft gyJ'want ik weet gan8ehelyk zeer,dat
hy sterven zal ende niet leren, indien gy sterft ende 'lï:fleeft-''
En toen zj meende te sterven,verzocht zj den arts sden man
gharerj jonkheid'' te troosten in zjne smart5want hj beminde
1) Overgedruktin Dr.Van Vloten'sElt
'
s. mo(#'
,Levens-en Karakterbeeld,
bl.61 vlgg.
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Aaar ralseen VaderdeDogterdiehyliefheeft.''Maàronmiddelljk
liet zj er op volgen: rGroet hem die aan de Riviere is,en zeg
hem :0 ,gy Zoone der W ysheid,zy,die U S:Jhad,isgestorven,
en za1 niet m eer uw aangezichte zien.'' M aar de crisiswas spoedig

voorbj, en zj noodigde den arts op zjn gemak uit te rusten.
Toen zj hem had doen kleeden in xden Japon,bygenaamtde
Cartesiaansche'', (eene toespeling, die haar correspondent moest
verstaan), toen werd daardoor het beeld van den geliefde haar
voor oogen getooverd: pToen hief ik myne oogen op , ende ziet,
was niet zyne gedaante als de gedaante van hem , dien myne
y

'

ziele lief heeft?' Het tooneeltje iseer belacheljk dan bekoorljk
of poëtisch5maar het toont,hoe diep zjn beeld in hare zielgegrift was. Heeft zj zich niet metjuistheid geteekend,toen zj
zich1)noemde peene vrouw ,diemogeljk allede dwaasheden,alle
de zwakheden harer eigene sexe m eer of min tol betaalde; eene
vrouw , die in haar aart zacht en blymoedig , goedhartig en licht-

beweegljkis?''Gelukkigdathaartemperamentnietsmeerverlangde
dan de rteêrste zugten :'' nvriendschap'' was voor haar, shetgeen

driftisbj meerdierljke gestellen-''
De oude Dom inl wist dan ook te wel,dat er geen kwaad bj

was, om zjne buien van jaloersche gemeljkheid niet te overwinnen. Dat bleek o.a.toen Betje in dezooeven vermelde ziekte
verviel. zHy was a1s een die radeloos is'' van angst haar te
verliezen;en toen zi
j buiten gevaar was,nwashy a1s eenen aan
wien men zegt: Ziet,U iseen Zoon gebooren!'' Toch werd hj

bj diegelegenheid nog op eene harde proefgesteld. Een schoone
jonge Zanger''- misschien G.Van der Jagt- ,die bljkbaarniet
minderop deaantrekkeljkedominésvrouw verliefd schjntgeweest
tezjn,wasop hetvernemen vanhetgevaar,waarin zj verkeerdey
aangesneld,enwierpzichmethartstochteljkheidpaandezyde(haars)
Legers.'' Hj werd gerustgesteld en trok weer afom een lied te
maken,waarin hj jubelde overhaarherstel.Maarzoolanghjdââr
was, week de echtgeuoot niet van zjne zjde. pDejaloezie,die
't harte verteert, ende het huis afbreekt met hare handen,stond

op,ende vertrok niet,voordatdejongeZangerwasheengegaan-''
1) In de voorrede van den tweeden druk van haar Wal
cberen. Ook bi
J
Dr.Van Vloten,HetLeven en d6 Uitgelezen Verzen,b1.334.
JoxcKBroxT,Ned.Letterk.indetweelaatsteEeuwen,I,4edruk.
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Intusschen herstelde de goede verstandhouding zich en de goed-

aardige oude man, liet zjn ppopje'' voortdurend vrjheid van
beweging. Zj maakte er ruimschoots gebruik van:zelfsin oogenblikken dat m en haar liever t'huis zou gezien hebben. Den 3en

April 1774 schrjft zj aan Gallandat: pMjn waarde man wor;
zeer caduc,enzynebeenen worden monstreusdikyen zeerpjnelyk;
zyne regterhand is dik , en hy kan hem niet gebruiken ... De

goeye man is 67 jaar gezond geweest, zo dathy iswatlastig,
want hy weet van geen ellende. M aar ik heb ook niets te doen dan
hem optepassen zodat als hy maar weer beter word ben ik we1 te
vreden. O , die goeye m an !lach waaragtig niet, ik z0u veel aan

hem verliezen:hy isalzo veelmyn Vaderalsmyn man''1). Di:
belette niet,dat zj den 19en Augustus k0n schrjven: pzeder:
April ben ik weer in den draaykring der Beau m onde geweestz
en heb zoo almagtig sterk m ee gedraayt, dat het wonder is dat
ik n0g genoeg bon sens heb overgehouwen,om te kunnen begrypen''

enz.2). En zoo bleef het. Dit bljktb.v.uithaar briefaan haar
vriend Grave te Amsterdam 3), van 15 Augustus 1776,waarin
hetheet:slk heb van mjn goedaardigen m an vrjheid,om (voorda:
ik tot M ei in een fauteuil vis à,vis hem za1geplaktbljven,zonder
een redeljk schepsela1smjn ouwe meid en fraaye patryshond te
zien) mjne vrienden te gaan bezoeken. Endew'
jl de lieve ouwe
Paey geen personeel plaisir meer heeft,smaakt hj dat in het
genoegen van zjn Popje, die hj, geloof ik, a1s de beste der
Vaders zjne dogter beschouwd. Endewjjl hj mj maar voor de
Pronk houd kan hj nietom mj verlegen zjn''4).
Maar'swlntersvieler aan geen uitstapjes te denken,zelfsviel
hetmoeiljk de betrekkingen methetdorp aan tehouden
11Door 'sBeems
ters taaye kleien blaauwe slik.''
4

1) Bi
jMr.R.H.J.GallandatHuet,Y'
Wn en overfej'
e mol#'
,b1.65.
') T.a.pl.,bl.2l.
3) Nederland, l879,no.6,b1.123.

:9 lkarakteristiek voor de verhouding van man en vrouw is ook een brief

aan denzelfden Grave van 31 Aug. 1776 (t.a.p1.,bl.127): ,TZO zeidde ik
ook tot den man mi
jner jeugd,hi
jdiemi
jisalseen vader'f.......j,W ant
doen dedag wasopgestanden,kwam mi
jn goeyeDomintin mi
jnslaapkamer:
Betjelief.....schat
jeliefslaapjenog?''.....
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Gelukkig dat zj t'huis in die lange winterdagen bezigheid en
a:eiding vond. D e ontwikkeling , die haar ten deel geworden was
uit de lessen van N oordkerk , werd vermeerderd door den omgang

met haar man en het gebruik zjner boekerj. Ook onder den
invloed van Loosjes is zj zich vooral met de studie van de
wjsbegeerte gaan bezig houdenl). En alspoedig na hare komst
in de Beemsterbegon zj meer dan ooitvan letterkundigen arbeid
werk te m aken. H are vrienden bevorderden hare studie doorhunne

boekerjen te harerbeschikking te stellen:).Zj begon toen peerst
regtop (haar)dreefte raken,en schreefa1sof'sLandswelvaren
eraan hing''3). pMjne dagen,''z0o verteldezj den 18en September 17704), rmjne dagen vloeyen,roormy z:l/',z0o stilen
eenparig voort; ik heb door eene goede directie en exelent slag

van een meid,bjna niets te doen dan my te oefenen,en door
eenig handwerk mjn vermoeid hoofd watrustte geven. lk kan
dus met orde leezende veel afdoen , en eene vaste m em orie doet
er m y 't nut van smaken.''

Men denke evenwel niet, dat zj eene pedante bas-bleu was.
Verre van dien.Zi
j heeftonsvan haremaniervanleven enwerken
een aardig tafereel opgehangen , waarvan wi
j eenige trekken aanstippen5).Deszomerszatzjbj voorkeurin haarsïroenprieeltje'',
in de open lucht te schrjven. In den winter was de avond voor
letterwerk bestemd. Al m ocht ze over dag gaarne op hare kamer,

bj hare pkaarten,printen,boeken''zjn,toch verzuimde zj niet
Xals

vrouw haar plicht'' te doen, en rekende het niet beneden

zich pde wasch aan kant te maken:''zj meende,datzj daarop
was saangenomen toen zj in 'thuweljksfuikje trad.''
1

#

Proeve van M engeldicbten,achter haar W alcberen,bl.236.

S) Den 18en September l770 schreefzi
j aan Noordkerk LNederland,1880,
no. 5, bl. 7): :rMi
jnheer Bogaert,Heer van Alblasserdam ,dezwagervan
den heer Radermaker,mi
jnheer De Moor,Ds.Couperus,en de heerHout-

tuyn (te Hoorn) bieden my,nevens mi
jnheer Des Amorie,hunneri
jke en
schoone bibliothèques aan. Die beleefdheid is groot, te meer daar zy my

li
jsten van 'tvoornaamste sturen,om uittekiezen watik hebben M-il.''
3) Brlevenvan versch.'
rn/lt
lzId,III D.,bl.98.
#) Nederland,1880,no. 5,bl. 7.
J) Ivinter-Buitenleven,geschreven in 1274,b1. 19 vlgg.
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A1s de thee was opgeruimd, het licht ontstoken j phet vuur wat

aangeboet,''ging ieder aan zjn werk:
Tletgroenescberrapjen en dekaars
Staan tusschen Onze lessenaars.
Op tafel ligt een boek of twee.

Dan is't:srik groetje,Domint''
-

'ou
sgql

ook myn kind,tothallef tien.''

De meid , die r's avonds niets te doen'' had , m oest zich stilhouden , want rlufvroaw'' hinderde pook het m inst gedruis.'' Men
gaf haar daarom vaak Vader Cats in handen , want
W atlezen kan kan hem verstaan.''

De pkleine'' D ominésche last schreef of vertaalde. Eerst hield

zj zieh vooral met poëzie bezig. ln 1762 gaf zj haar eersten
bundel gedichten uit,hare Bespiegelingen ptlcr het Genoegen weldra
door vele anderen gevolgd.M aar al spoedig begon het Proza hare
pen in beweging te brengen , en raakte de dichtkunst wat m eer

op den achtergrond. Zj beoefende die nog wel,maarnietmeer
zoo bi
j uitsluiting alsvroeger:
11'k Bemin haar metdie driftnietm eer

Alsin hetvurigstmynerjeugd,''

riep zi
j* uii; en dit kwam daar van daan,datzj zich meer en
Kaeer, Ja bjna onverdeeld,begon tebewegen op theologisch gebied,en met hare gansche ziel deelnam aan den strjd tusschen
orthodoxen en ztoleranten'' gevoerd. Op het punt van Godsdienst

was zj even vrjzinnig a1s in het staatkundige. Reeds in 1770
ha; zj van hareliberale opvatting van hetPhristendom bljk gegeven in de voorrede harer vertaling van Craig's Leven ran A zzf.
s

Christus, die zj aangemerkt wilde hebben') pals gharejgeloofsbeljdenis,'' en waarvan zj watlater schertsend getuigde2):rdie
voorrede wierd a1s een chef d'œuvre genaamt bj hen,die door
geen godgeleerde brillen zien, 'tzj door Luter,Calvjn ofwie
1) Zie haar brief aan Houttuyn van.19 Oct. 1720,in De Navorscher,

X II D .,bl.196, 197.

:) Brief van 28 December 1276 aan Grave, Nederland, 1829, no. 6.
b1. 137.
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almeer geslepen''1).En toen zj datschreef,rekende zj zich rin
den ôelsten bloei van (ha>r) werkzaam leven; - nu volmaakt
gezond, en in de kragt van ghaar) geoefend verstand-'' Hoe zj
echter door de Classis van Am sterdam daarover haast in den ban

werd gedaan,heeftzj aardig verteld in een briefaan Rallandat
van 4 Maart17742).
Hetliberalisme in Kerk en Staatvond toen zjne sterkste echo
in de woorden, die uitgingen van den Am sterdam schen hoogleeraar
P. Burman en de vrienden , die hj op zjn buitengoed Santhorst
placht te ontvangen3). Tot zjn Xkuddeken ,'' de gem eente der
XToleranten ,''bekende zich ook BetjeW olF4);ja,zj werd erde

voorvechtster van door de uitgave van een gedicht(1772),getiteld:
De pzlz,
:rczlrfcrlfjà: Santhorstsche G:JppJ:6!'
t
7
/#80z9 in r'
#,4 gebragt
4ppr eene z'
lft
sfer der Sczlfhpr.
sfdc/l: Gemeente. Ter #rzfà/
c:rf/ van
1) De vertaling werd beoordeeld in hetIV D.der Nieuwe Vaderlandscbe
Letter-oe
feningen,(1770), b1.506 vlg.Aangaandehaarwerk heethetdaar,
b1. 508: s,llleze V erhandeling zietin 't Nederduitsch hetlicht,door de wel-

besneden pen van juFrouwe Wolfl
-;die, door eene ongedwongen vertaling,
in een levendigen en bevalligen styl, met deze uitgave een algem enen 1of

behaalt. Het heeft haer goedgedacht,in ene Voorreden voor dit W erkje,
zich ten sterkste aen te kanten tegen het slaefsche misbruik der System ata,
en manlyk te staen voor de vryheid van ieder Protestant,om voorzich zelven
Gods W oord te onderzoeken,en over zaken van den Godsdienstteoordeelen,
zonder zich te binden aen enig zogenaemd Scltibbolet;rak-endewelkergebruik,
ter aenkwekinge vanscheuring,ze onderanderennadruklykzegt:jrH etvolkziet
dit alles m et een domm e verwondering; het Ongeloof doet 'er kwaadaartig
voordeel mede; het Scepticlsmus wint *er veltdoor;maar de waare Christen
herinnert zich hetEuangelie en zuchtoverditalles'' Op dientrantdenkende
maekt iy ook, by gelegenheid dat de Eerwaerde Craig Jesus voorstelt als
Martha zagtelyk berispende, geen zwarigheid om den gemenen weg te verlaten, en zich als ter voorsprake voor M artha te schikken. Een onderwerp
der schoone Kunne eigen. En op de lezing harer verdeediging moet men
erkennen,s,dat M artha's zaek in ene daer toe welgeschikte hand gevallen is-''

Zou diebeschouwing nietvan C.Loosjeszi
jn?
S) Zie Mr.R.H.J.GallandatHuet,Fcn en Orer fetje WoW,bl.62.
3) Zie over Santhorsthetopstelvan dr.J.Hartog in de Gf#.
:,1882,II,
bl.238 vlg.

1) Zoo noemt zi
j zich in een brief van 14 Februari1774 (In Gallandat
Huet's hierboven aangehaald werk,b1.52) grvrye Zflandaise,en Sustervan
De
Santhorstsche Kerk.o Elders,in een briefvan 24 Jan.l777,noemtzi
j
Z1ch:,1Yan het Hulshofze geloof-'' Zie œWederland, 1879,no.6,b1. l50.
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hare Xpp,
Jzl
'
glfj/r: Majesteit Reden. Daarin werd zoowel vrjheid
van geloofsovertuiging als verdraagzaamheid op elk gebied ge-

predikt. Maar ditwashetjuist,watergerniswekte,en men had
reeds geroepen:
11De Kerk,de waare Kerk,de Kerk isin gevaar!''

D e rAdvocaat der N ederlandsche Kerk ,'' de Dortsche Predikant
J. Baruet had imm ers hevig uitgevaren tegen hen , welke die kerk
Xin deze losbandige dagen ,verm etelgeïnsulteerd,dartelaenge:uit,
en kwaedaerdig bezwadderd'' hadden.
Elisabeth W olf had zich reeds onder die toleranten zoo berucht

gemaakt, dat zelfs Burman niet gediend was van het praatje,
dat hj pmet de fameuse Jk//'
. Wolf als t'saamenspande;'' alle
medeweten aan de Geloof8beljjdenisontkende en zelfsuitdrukkeljk
verklaarde,dathj pmetgemeldeJufr.W olf nooiteenigefamiliaire
omm egang gehad'' had of verlangde te hebben , m et nog eenige

hateljke uitdrukkingen 1).
H et pleitte zeker voor de rgoedaardigheid''van haar echtgenoot,

datzj zich zoo vrjeljk in dit en andere geschriften tegendetoen
vrj algemeen bekrompen orthodoxie durfde verzetten, en hetis
niet onverklaarbaar, dat er waren , die ditongepastvonden. Ja,er

ging een storm tegen haarop,die tothetvinnigste twistgeschrjf
aanleiding gaf2). Men noemde o.a.het aangehaalde gedichteen
Xkwaadaardig paskwil''3)1 en zi
j zelve werd bi
j rde Furien en
Razernjen''vergeleken#).Datzj,inverzenenproza,hetantwoord
niet schuldig bleef, za1 m en licht besefen5 maar het is niet

noodig, ons bj de bjzonderheden van datweinig stichteljk gekrakeel op te houden , dat ons hier geene verdere belangstelling

kan inboezemen:zj het al,dat men moet erkennen,datBetje
o0k daarin nietminder geestig dan heftig was5).
1) Zie den briefaan Te W ater van 10 Jan.l778,bi
jDr.Van Vloten,
Elçs.moy
, ,Levens-enKarakterbeeld,bl.38 vlgg.
2) Zie b-v.het artikel van Ds.Habbemain deNederlandscheBibliotheek,
bi
j H.Fri
jlink,E. JFoy en A.Deken,b1.33vlg.
3) T.a.p1.,bl.58.

IJ T.a.p1.,bl.53.

5) In een briefaan Van Merken,van 4Jan.1226LNederland,1878,11D.,
bl.423), schreef zi
j: srDat mi
jn Poëtisch leven een stri
jd op aardeis,weet
gi
j: dat ik met de Hofstediaansche kudde,zo nu en dan,in zoetigheid een

klein verschillet
jehad,weetgi
j-''
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Men ziet het haren geschriften aan,datzj nietteveelzeide,
toen zj getuigde, dat ,'tcomponeren ghaar)gansch nietzwaar''
viel.Bljkbaar vloog hare pen overhetpapier.
Daardoorging de tjd ongemerktvoorbj:zjvergistezichmenigD aal in de klok ,zoodat Dominé pmet vry wat spyt'' riep:
Kom ,'tis halftien,maak toch gedaan!''

Toch knooptezj ersoms ,'tnachtje weleensaan.''
Na lang sukkelen overleed haar echtgenoot nog onverwachts in
den nacht van 29 April 1777, en daardoor kwam er een keerpunt

in haarleven;maar ook in hare letterkundige bedrjvigheid.
In 't najaar van 1776 had zj kennis gemaakt en weldra
vriendschap aangeknoopt met een begaafd meisje, Aagje Deken
genaamd. Deze was van boerenafkomst,en in 1741 bj Amstelveen geboren. Hare ouders, door allerlei ongelukken verarmd,

had zj vroeg verloren: zj kwam toen in het weeshuis der
Collegianten,de Oranje-appel,te Amsteram. Zj gaf al spoedig
bewjzen van dichterljken aanleg,diedoor hetkunstgenootschap
Diligentiae pzllzlïtz

ook al een karakteristieke naam - werd

aangemoedigd. In 1767 of 1768 verliet zj hetgesticht. Zj beproefde toen tot drie herhaalde reizen in dienstbaren staat haar

brood te verdienen, maar slaagde niet. Daarop leverde zj aan
goede vrienden koëe,thee en anderebenoodigdheden 1).Eindeljk
kwam zj a1seenvoudige dienstmaagdenverpleegsterbjdeweduwe
Bosch,wierdochterMaria,evenoudalszj,maarzwak enziekeljk
was. Door geljkheid van neiging en aanleg werden beide meisjes
spoedig boezemvriendinnen.Zj beoefenden tezamendedichtkunst,
en in 1775 zag een bundel van beide vriendinnen het lichtt onder

den titel van Stichteljke Gd#ïc/lfdAl. Maria Bosch was toen al
sedertNovember 1773 overleden,en Aagje moestweder in ondergeschikte betrekking voor haar onderhoud zorgen : in 1776 wa:

zj in dienstbj een koekebakker:). Bovendien schjntzj door de
1) De la Lande schreef:rruithethuisgaande beproefdeAagje de dienstbaaren staat totdrie herhaalde reizen,m aar slaagde niet;vervolgenshieldzi
j
zich onledig met het verzorgen van coFy,thee en andere noodwendigheden
aan goede vrienden-''Nederland, 1829,11 D.,bl. :.

27 Zie Betjefs brief aan Grave,in Akderland,1879,11D,,bl,l39,waar
deman Aagesbaasgenoemd Mrordt.
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m ilde vriendschapshand van den Hoornschen predikant H outtuyn

ondersteund te zjn.
Ziehier, hoe deze waarljk buitengewone dienstmaagd met de
Predikantsvrouw in de Beem ster in aanraking kwam .
Zj was,waarschjnljk door hare verzen , in kennis geraakt met
den Amsterdamschen suikerraë nadeur en poëetJan Everhard Grave.

In de lente van 1776 kwam o0k Betje Wolf,bj een bezoek,dat
zj aan Amsterdam bracht,methem in betrekking;maarzjleerde
toen hare latere halsvriendin nog nietpersoonljk kennen.Zj verlangde echter naar die kennismaking,romdatzj - zoo leestmen
in een briefaan Grave1) - zo weleenseen woordjekwaad van
mj gekaveld heeft,enwelalleenom tezien,ofikhaarkonbeduyen
datik hethaar vergeef.''Grave schjntAagjeoverhaarpkavelen'
onderhouden te hebben. Deze gevoelde zich onschuldig en achtte
zich verplicht niet alleen om haar goeden naam te verdedigen ;
m aar tevens om van die gelegenheid gebruik te m aken ,ten einde

jufrouw W olf het een ander te zeggen, wat haar, bj hare
ernstiger levensopvatting , op 't hart lag. sYol van den ernst, die

haarbezielde,en van deroeping diezjgevoelde,om zoomogeljk,
in de hand des Heeren een nederig werktuig tot bekeering der

lichtzinnige predikantsvrouw te zjn''5,schreefzj haar den 29en
Juli1776 een briefvolgemoedeljkheid,waarin zjzich verdedigde
tegen het verwjt, dat zj haar zou gelasterd hebben. Maar zj
had pveelkwaad''van haargehoord:zj had zich pzolang berugt
gem aakt door een zonderling gedrag !'' Dat de dominésche pmet

een goed hartzo veelzotheeden begaat,''betreurdezj,ofschoon
ze rhet weezenljk slechte nooitgeloofd,''en rhetonvoorzigtige,
dat geen 't w elk den schein van kwaad heeft, op reekening van
(haarjtemperament, geenzins van ghaar) hartgesteld''had. Ja,

zj was menigmaal voor haar in de bres gesprongen, waardoor
zj zich zelfs hetverwjtop den halshaalde,ndatik geen kwaad
van u wilde zien, dat ik u niet kon, en dat mjn gunstige
vooroordeel omtrent u mj geschikt maakte om door u bedorven
te worden.. W aarljk Bethje, alles watmj dierbaar issoude
ik over hebbe,konde ik uwen goeden naam vooru weeder,konde
N ederland, 1879,11 D .,bl.26.
Th.Jorissen in Nederland, 1879,11 D.,bl.26.
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ik uw gedrag naar u hartvorm e, konde ik u behouden,behouden

vooreeuwig''1).
Die briefhad Betje ptotin ghare)zielgetroFen-'' Nooithad zj
zulk aeen hoonenden brief'' ontvangen,die zoo swaarljk brutaal''
was, schreef ze aan Grave;ja, voegde zj er bj,snooitheeft
een vrouw van fatsoen en opvoeding zulk een brief ontvangen

van iemand, die zj nooit beledigde'':). Maar toch had hethaar
getroFen, dat de grondtoon liefde was.- sNu eenshebtgj mj
veragt,dan weerbeklaagt,dan vervoeit:maar,eindeljk ziedaary
Jufr.W olf wasen bleefu lief:engj zoudt wieweetwathebben
gegeven om haar schuldeloos te vinden.. Is genegenheid de
reine bron niet van alles,ook van uwe verre gaande en honende

bewoordingen?''

Zoo antwoordde zj,en voegde erten slotte,

Xm et al den ernst die de stoFe eischt,''deze verklaring aan toe:

XDie God die wj aanbidden a1s de eenige oorsprong van ons
wezen en geluk;die God,die mj hoort,wiensoogen mjne gedagten zien, weet, datik,door zjne genade en door eene allergelukkigste gesteldheid geholpen , nimm er de wetten der deugd
hebbe overtreden.H ierop wagt ik zeer bedaart m i
J*n laatste oogen-

blikken af! en zo ik u misleiop ditallergewigtigste point,zj er
een zegen voor mj''3).
Dat zj zoo op de spraak was,zalonsniet verwonderen. Het
gebeurde vöör haar huweljk had daar alaanleiding toe gegeven;
en sedert had de alles behalve stemmige, de onbedachte en zelfs
wat lichtzinnige houding onder allerlei omstandigheden en tegenover allerlei personen, waartoe pdat levendige, geestige, speelsche

natuurkind,niet gewoon hare woorden op een goudschaaltje te
wegen''(Jorissen), zich vaak lietverleiden,hetoordeelder menschen niet verzacht.(Verg.boven bl.238).Zj wistdatzelfwel,
en heefterzichOpzeerkarakteristiekewjzeoververontschuldigd9.
1) i
Wederland,1829,11D.,b1.26-29.
:) Briefvan 81 Augustus l276,t.a.p1.,bl.l28.

3) Briefvan 4 Augustus1276aan Aagje;Aldaar,b1.33-34.
A) In denzelfden briefaan Aagjeleestmen,bl.34-35:
11Ik hebbe by mi
jnevrienden den naam van goed,altegoetaartig tezi
jn,
is datzwak niet wel eensde bron datmen dingen,dienog goed noch kwaad

zi
jn, doch zo worden naar dat men ze besclouwt,mee doet? Voorala1s
D en een gezette afkeer heeft van alles wat naar gem aaktheid sweem t,en a1s
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Maar h0e dit zj, het misverstand tusschen beide vrouwen wer;
spoedig uitden weg geruimd. Op dezen briefvan ju/rouw W 0lâ*
antwoordde Aagje en verontschuldigde zich in twee epistels,die
Betje pa1 te ootmoedig''vond. Zj schreef,sdatzj capotgeraakt
was.'' En juist daardoor werd Aagje haarteliever,wjlze zag,
dat zj haare, zo noemt zj het, onvergefeljjke behandeling zo
betreurd''1).
Gedurende een nieuw bezoek van Betjeaan Grave,bj wien zj
van het laatst van September tot het midden van Octoberlogeerde,

had zj gelegenheid Aagje dageljks tezien en te leeren kennen.
Daardoor werden beide vrouwen niet alleen verzoend, maar zj
vatten de harteljkste genegenheid voor elkander op.Betje isonuitputteljk in Aagje'slof').T'huismiste zj haargezelschap zeer,
m en in dat gedeelte der groote waereld verkeert,dat m eer schitterende dan

solide is? H oor eens,lieve schat,stelu eensin mi
ln plaats,in mi
jneomstandigheden; geef u mi
jn altoos hetbeste denkende caracter;kom metu
20ste jaar in het hart
je van de waereld;heb een man die grootsch isop
zi
jn jonge vive vrouw,en die,overtuigd zi
jnde van haaronbedorven hart,
haar alle die plaisieren gunt, die fatzoenli
jke lieden nemen zonder datde
zeden ietsli
jden, heb degevaarli
jkegaafvan overalbemintte zi
jn (bi
jgroot
en klein 'tis het zelfde),wees geestig,vroli
jk,innemend en zi
jtwelopgevoed; wat denkt gi
j, zoudt gi
j er zonder kleerscheuren doorgeraakt zi
jn?
Overweeg ditalles,en heb 'thart om mi
j te veroordeelen!'
1) Briefaan Grave,Aldaar,bl.132.Verg.bl.128.

2) Brief van 10November 1776,Aldaar,b1.l36:jjDenk je nog we1aan
Aagjefs grappen?
O dat 's een geestige meid!.....Ja, 'tspi
jt mi
j
ijseli
jk dat zi
j niet digt bi
j mi
j woond1 Maar ik slagtdevrouw,ssik krop
het allem aal op.'' Zo lang ik leef zal ik u bedanken voor alhetgenoegen
bi
j u genooten, en des ook, dat gi
j mi
j de occasie gegeven hebt Om ODZO

lieve Deken zo dageli
jk te zien en deste leeren kennen. Hoorman!ik zou
haar niet geven voor de heele poppekraam dezer waereld,alkwam satanrex

er mee bi
j mi
j in een toverlantaren.Neen,ik zou zeggen: ::scheerjemen
deuruitmetdie duivelschenesten,''en sluiten mi
jn dierbaarste schatzowat
jft ze (bl. 138):
beel knaphandir-es in mi
jn hart.'f - In December schri
Deken heb ik 'leeren kennen voor een zeer braaf,verstandig mensch:zi
j
heeft, buitendat,Qts dat mi
J behaagd; zi
j bemintmi
J;en ik betuig datzi
j
de eerste plaats in mi
jn hartheeft.''- In Januaril277heethet(bl.143):
1,lk koom er voor uit,datik Deken in mi
jn hartliefheb gekregen;datik
baar hoog agt om meer goede qualiteiten a1s ik ooit in ëën m ensch ont-

moette..... Zi
j is mi
j waarli
jk dierbaarder dan zi
j zelf nog weet. Ik ken
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enzjverklaarde,dathaarhartenharearmen altjdvoordevriendin
zouden geopend zjn.Van den kantvan jufrouw W olf kwam daar
zeker de goedhartige zucht bj, om zich der arme verlatene aan
te trekken,boven welke zj zich in stand verheven wist1),maar
die haar de levendigste sympathie had ingeboezemd door karakter

en talenten.Metdelaatste had zj bjzonderveelop,enschreef2):
Dlk durf zeggen , dat zo onze vriendin opgeleid waar tot studie.
ik meen die studiën die de vrouw passen , en geen afgetrokkene

oeFeningen of methafsische bespiegelingen,zj zou v.Merken en
mj agter zieh laaten. Haar geest is veel grootscheralsdie der
de waereld genoeg om overtuigd tezi
jn datermaar weinigezulkemenschen
zi
jn; mi
jne vriendschap is niet zo romanesq.....Deken zal mi
jn harten
armen altoos openvinden om haar te ontvangen,wantik heb haarlief.''

Den 16en October te voren had zi
j in een briefaan Gravedevolgende
verzen gevlochten (b1.133):
Denk nooitaan BetjeWolF,ofdenk aan AagjeDeken.
Onnodig datgi
jmi
jnu naar de reden vraagt,
Gi
j weetdatAagjeaan mi
j,zoo alsaan u behaagt.
Avel
J
'a:watze/'evan datmeisje4
Behaagtzi
ju nietmeeren meer?
W atmi
jbetreft,fk zeg reisop reisje,
Nu smaaktmi
j Deken nog veel meer.
H aar deugd is nietbizar,niet grillig,
H aar oordeelis volmaakt,gezond.

Ze istoteen grapje nietonwillig,
O wanneer zie ik toch dien stond,
W aarin ik u en haar.....
m aar het denkbeeld is te sterk!ik m ishaar droevig en geduld is de eenige
)'emedie-f'

1) In haarbriefvan 31Augustus l776 LNederland,t.a.p1.,bl.131)zegt

ze: jjDat mensch heeft zeker soort van bekwaamheden; en ik agt haar te

hoogerom datzi
jhetin zulk een lagen staatzo verreheeftgebragt;doch is
hetredeli
jk datik van een mensch diegewoon is zich sterk uit te drukken,
en iets ruws in haare maniervan zeggen heeft,vergedatzi
j schri
jfta1sgi
j
en ik,mi
jn Hee1'?''- Veertien dagen vroeger zei ze van haar(b1.125):
51Dewi
jlzi
j door de Voorzienigheid nietin dien rang ge#aatstis,waarin ik
mi
j bevinde.....dunktmi
j,dathetzo zagt,zo vriendeli
jk zoudezi
jn,zulk
een m ensch te gemoet te gaan, want haar caracter heb ik,uitzeer veele
en allen keurli
jk geschreven brieven leeren kennen voor- boven haar sober
lot verheven-ff

2) Briefvan 2 Februaril727,Aldaar,b1.152.
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eerste; en hj is veel bedaarder dan die van de krabbelaarster
deezes. Doch zj heeft niets dan zedeljke theologie gelezen;en
W olfje heeft sedert haar tiende jaar tot op heden bjkans niets
anders gedaan dan gelezen, hetgeen er keurljks in drie taalen
over allerleye onderwerpen en in allerlei trant geschreven is.''

In het algemeen liepen zj nog aluit elkander. Men hoore
daarover Betje zelve1): pW j zullen een singulier contrastin het
oog van een Philosofsche digter m aaken .

JuFr. Deken statig ,

stjf, stil,heel(hetgeen men zo noemt!)zedig gekleed,stemmig,
eenigzinds verlegen,m et een ernstig gelaatsententien sprekende....

Betje,gekapten gekleed alseenfatsoendeljkmanskindensacque,
of in een gratieus wit negligétje, vroli
jk, vif, vriendeli
jk....
Deken wordtmeergeadmireerd,maar W olfje wordtmeerbemint,
en daarmede zjn wj beiden 'tmeesttevreden.''
Het denkbeeld begon bj Betje terjpen,hare vriendin bj zich
te nemen. Reeds in Augastus 1776 schreefzj (t.a.pl.,bl.36):
XHoe gelukkig zoude ik mj agten, indien ik eene Juf.Deken
totmjn gezelschap had,hoe gaarne zoude ik allesmethaardelen
wat de milde God mj gegeven heeft!hoe aangenaam zou het
voor mi
j zi
jn mjne stille uren,hier op deeze allerbestgeschikste
Boekekamer met haar door te brengen! Dan, dan zou zj de
onzjdige getuige mjneronschuldigeennaarstigaangelegdelevenswjze zjn.'' Het duurde niet lang,ofdatdenkbeeld zou worden
verwezenljkt. Den 16en April 1777 schreef zj haar om haarte
troosten overhetverlies van beidervriendHouttuyn,enzjbesloot
dien brief met deze woorden :
11Vaarwel; koom spoedig,fk wagtu reedsmetongeduld-''

Den 29enwasAagje echternog nietovergekomen:toen meldde
Betje hare vriendin in weinige dichtregelsden dood haarsechtgenoots. pGeen ma>gschap , geen vrienden''om haar toe te spreken!
Zj riep Deken's hulp in, die denzelfden dag nog antwoordde:

n'k Za1 morgen'bj u weezen.''Aagje kwam ;maarhaarverbljf
wastoen maarvan korten duur.Betje evenwelkon saan datsolo
1
) Briefvan 31Augustus l776,Aldaar,b1.131.
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solo niet gewennen,'' en toen besloot zj voor goed met hare
vriendin hare woning te deelen 1).Dit was wellichtwatromanesk,
en hetgafaanleiding totopspraak1);maar men vergete niet,dat
zoo Betje daardoor voorzag in hare eigen leegte,zj tevensder
arme hulpelooze een dienst dacht te doen.Later werd de verhouding omgekeerd door eene erfenis van omstreeks twintigduizend

gulden of meer, die Aagje in 1783 nagelaten werd door haar
neefBusserus3).In Juli1777 had Aagjehaarintrekreedsbjhare
vriendin genom en , en van dat oogenblik af hebben ze xvereent
van hart, van geest, van staat en lot,'' sam en gewoond ,gewerkt,

genoten en geleden,om bjna te geljkertjd te sterven.
W elzjn ernog verscheiden stukken van elk harer,vooralvan
Betje W olF,afzonderli
.jk uitgekomen5maarhaarroem hebben zj
aan haar letterkundig sam enwerken te danken. Samenwerken in

den eigenljken zindeswoords;wantdegissing,inonzedagen weer
door Busken Huet gewaagd4) a1szou Aagje nietsandersgedaan
hebben dan onder dictée van hare vriendin de gedachten van deze

op te schrjven,wordt door zoo menig gezegde van Betjeweersproken; en de bewjzen, die hj voor zjne stelling aanvoert,
1) Zi
j deed dat liever dan haar intrek te nemen bi
*
'defamilie Van Hoel
vell, die haar dithad aangeboden;en haar broeder en diensvrouw keurden
haar plan r:exelent goed-'' Ook haar vader had er niet tegen. :llk m oet,f'

schreefze den 23en Meiaan Grave(Aldaar,bl.154),sriemand hebben die
mi
j watopmonterten daarik hoog znce loop;ik word magervan verdriet.''
2) DelaLande'zei:,,l
Een vriend van mi
jmeend dathetnietnuttig zoude
weezen.. bizonderheden op te speuren van de eerstejaren derzamenleving
van de vriendinnen.Zonderling en opsprakeli
jk,schoon misschienonschuldig,
moetzomti
jdshaarliedergedrag geweestzi
jn.
''LAldaar,bl.8).
Men ziet,in welken slechten reuk JuFr.W olF stond.

3) Door tusschqnkomst van Ploos van Amstel én bizonder doorMejuffrouw Van M erken, toen huisvrouw van N.S.Van W inter,geraakte zi
j
bekend en in vriendschap methaarneefHendrik Buserus,die.....bi
j zi
jn
overli
jden haar tot zi
jne erfgenaame aangesteld (heeftq;daarvan verkreeg zi
j
een capitaalvanf 18 Nf 20000,en sommigebegrooten hethooger;ditviel
voorin 1:83.99LAldaar,bl.2).- Aagjehad hem op zi
jn 73en verjaardag in
een versnog alhonig om den mond gesmeerd, en zi
jdroeg hem in 1275 de
gedichten op,die zi
jmetMaria Bosch had geschreven v
'Aldaar,b1.15).
#) OudeAozlcn:,I D.,b1.212 vlg.
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zjn zeerbetwistbaar1). Trouwens,reedsgedurendeAagje'sleven
werden hare talenten miskend2).H0eBetje over den aanleg harer
vriendin dacht, hebben wj reeds vernomen (boven,b1.251) en
in een brief aan Lucretia Van M erken, van 4 Januari 1776,roemt

zj vooralhaar poverheerljk Proza-''
Toen zi
j de Beemster pastorie aan W oll's opvolger moesten
inruimen,verhuisden de vriendinnen eerstnaarDe Rjp,en vestigden zich in 1782 op hetbuitengoed Lommez-lustte Beverwjk.
Daar brachten zj zesvan hare gelukkigstejaren door,geachten
geëerd door grooten kl/n3);daarlegden zj de laatste hand aan
Sara Burget-hart en schreven er W illem Leevend ,de beide romans,

die haar zouden beroemd maken*). In Alaart1788 weken zj om
1) !,De inhoud wi
jst nergens op eene zamenstelling door twee personen.

Beide scheppingen Lsara Burgerhart en Willem Levendt zi
jn bli
jkbaar aan
Gn brein ontsproten en tot in de bi
jzonderheden door fJn wiluitgewerkt.
En dat brein
durfik beweren is het brein vanjufvrouw W'olfl-geweest.
''- Aan hettafeltje in r,debeperkteruimtevan den koepelop Lommerlust'fwas s:voor tweeschri
jvendepersonen geene plaats.''In de voor-en
naredenen wordthetmeervoudttli
/dik-werfmethetenkelvoudikafkewisseld.Vraagt men,waarom dan toch beider naam op hettitelblad voorkomt,hi
j
antwoordt (bl. 215): !,De teedere vriendschap tusschen beide vrouwen gedoogde geen anderen vorm van optreden voorhetpubliek....Betjeware....
giftig boos geworden, zoo men haar had voorgesteld,Aases naam op de
titelbladen uit te wisschen-f'

2) De wed.Van Crimpen, Betjefs nicht,schreef aan M.C. Van Hall
omtrentAagjekortnahaardood:j:Aan haarekunde iszekervan de wereld
nooitregt gedaan;ten minsten m en heefthaar altoosbeschouwd zoo bekwaam
in haar vak niet te zi
jn als mi
jne lieve tante.'' En, voegt ze erbi
j,g:zi
j
werkten altoos te zamen.''Nederland 1880,11 D .,bl.18- 19.
Omtrent die samenwerking hoore men de verklaring van Aagje in het

Voorberichtvoorden W iegzang van C.Van Vollenhoven (bi
jDr.VanVloten,
Het Leven en de Uitgekzen verzen rcn Elis. m o!
.#,b1.298):9,AV
'i
j doen alles

in compagnie,tot vaerzen maaken in *tkltlis,en wi
j zi
jn hetzoo volmaakt
eens, dat wi
j dikwi
jls maar éëne laten spreken,vermids dietochJuistde
gedachten van deandreuitdrukta''Vergel.ook de voorrede van Aagjes:,
Liederenvoordenboerenstand,''o.a.aangehaaldbi
jDyserinck,Gids,1884,111,bl.40.
3) Zie de Brieven overrer.
qc/kdk
Wen olderwerpen,ID.,bl.28l.
#) :,ln Juni l282 teekent Betje de voorrede van grsara Burgerhart''nit
harevilla LopmerlustteBeverwi
jk.Maarop 13 Januaril782woondezi
jnog
in deRi
jp,daarzi
jtoen haarschotgeld groot/ 3nogbetaalde.Hieruitmoet
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staatkundige redenen naarFrankrjk uit.Nietslechtsinhetkerkeljke dachten beide deze vrouwen echtliberaal,maar ook in het
staatkundige waren zj hoogst vrjzinnig,ja, kleefden op hartstochteljke wjze de patriotische denkbeelden aan 1), en gaven
daarvan in vurige en opgewonden gediehten en prozastukken bljk.
Toen in 1787 doordePruisischebajonettendepatriotschebeweging
werd gefnuikt, en dien ten gevolge de reactie zich deed gevoelen ,

en hier en daar,geljk Betje hetin 1798 uitdrukte,
Demuitzucht,opgetooid metslaafsche Oranjestrikken,
W oedde op de burgery,haarhuizen heeftgeslecht,

Haareigendom ontstal,haarjoeg uitharemuren,
A 1razende:s,lzang leevfde Prins!''

toen verlieten zj het land en vestigden zich in de klei
ne stad
Trevoux in Frankrjk. Maar ook in den vreemde bleven zj der

Nederlandsche Letterkunde getrouw :een dichtbundel(W andelingen
ï0> Bourgogne) en enkele proza-werken,waaronderde roman Cornelia Y fl#,
schz4f, werden daar door haar opgesteld.

Als eindeljk, volgens haar zeggen, pde Vrjheid den Bataven
haar heilzame wetten''gaf,keerden zj,in 1798,naarhetvaderland terug. De vriendinnen hadden intusschen haar fortuin verloren ,

ja, rdoor het banquerout van Nissen en andere omstandigheden
zjn zj zeerbehoeftig geworden''2);en demilddadigheid van een
vriend, den Secretaris van W olvega, J,. P. André Yan Canter?

moest haar in staat stellen naar hetvaderland terug te keeren 3).
afgeleid worden, dat de vriendinnen totMeil782in deRi
jp bleven wonen

en op dien datum naarBeverwi
jk vertrokken.Ditfeitisbelangri
jkin zoover,
datmen nu metzekerheid weet,datde roman :,sara Burgerhart'gin deRi
jp
isgeschreven en nietalsdegewonevoorstelling luidt,in Beverwi
jkf'J.Ten
Brink,De Roman in srïeren,b1. 100.

1) Gaandeweg zijn zijvan hareopgewondenheidbekomenom eenetreurige,
maar merkwaardige reden. Den l8en November 1801 schri
jft AaUe (Bi
J
Fri
jlink,Bt
jvoegselsenz.,bl.36):::lladdenwi
jvoortwintig,dertigjaargeweeten
wat nu ons de ondervinding leert,wi
jhadden nimmereene lettervoorde
vri
jheid in het lichtgegeven..... Nimmer hadden wi
j gedacht dat er zo
weinig geestdriftin onze natievoorware,reedeli
jkevri
jheid heerschte.''
2) Zoo schreef Betlefs nicht,deW ed.Van Crimpen,kortnahaartantes
dood aan M.C.Yan Hall;zie Nederland,1880,no.5,b1.l9.

3) Ziehetversaangehaald in DeXcrorycAer,XI,b1.321.
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Sedertvestigden zj zich in Den Haag;en zagen zich genoodzaakt
te trachten van hare pen te leven.

Niettegenstaande Betje aan vertalingen werkte,datzj zgroen
en blaauw'' werd, zou zi
j hetzonder de kiesche hulp van goede

vrienden nietgered hebben1). Van Hall,Yollenhoven en anderen
stonden haartrouw bj:). Van Cantervermaakte haar,pbj testamentaire dispositie eene som van f 6000, benevens zjne Hoogadeljke boekereien en handschriften, welk legaat door zjn
erfgenaam veranderd werd in een jaarljksch pensioen van f5005.
Ofschoon zj moedig kampte en hethoofd boven water trachtte te
houden,za1hettoch niemandverwonderen,datBetje'srnaiuurljke
en aangebooren vroljkheid reeds veele jaaren (voor haar dood)
achter de pikduistere wolken van duizend onderscheiden ram pen

en verdrieteljkheden verschoolen''4),zich nauweljksstaande kon
houden. Toch kon zj somsnog methaar toestand spotten,alszj
zich reene milionairein teleurstellingen en ondervindingen''noemde.

Eindeljk kwam er eene slepende,doch hevige ziekte bj:den 8en
October 1801 begon rdie rampzalige kramp ,'' die een der ver-

schjnselen was van de wreede kwaal, welke eindeljk den 5en
November 1804 een einde maakte aan haarleven. Aagje Deken
was door dat verlies zoo geschokt, dat zj negen dagen later
insgeljks ontslsep5). Zoo eindigde eene zusterljke samenwerking
1) Den l3en Juni1800schreefzi
jaan Vollenhoven(bi
jFri
jlink,Bnvoegsels,

b1.27):T:lk,die om hetlievebrood zittevertaalen,datik groenenblaauw

word en zonder goede m enschen het nietzoude redden ....ik hou,even a1s
de Zeeuwsche leeuw , al worstelend het hoofd boven, en za1 toonen datin

deezen bespi
#egellg betrachting is.En den 24en (bl.28)::r
lk slagtSancho
(zaliger),ik heb haastgeen ti
jd om mi
jne- metoorlofbi
j'tkosteli
jketenlmi
jnenagelsteknippen.Nietdatik keuningin van Barasariageworden ben,
maaromdatik,za1ik nog een duitje verdienen,moetvertalendatikkikhals-'*
S) Van Hallschoothaarsoms/'sovoor,enMevrouw VanLeydenbezorgde
haar en betaalde eene meid-huishoudster. Zie Nederland, 1880,no.5,b1.15.

3) ZieFri
jlink,b1.129 en Bl
jvoegsel
senz.,b1.40.

j Fri
jlink,
#) ZO0 Schreef Aagje aan Vollenhoven, 9 Februari 1800,(bi
Bl
jvoegsels,bl.20).
S) Dinsdag na Betje'sdood srheeftzy eenezware koortsgekregen,verzeld
van i
jlhoofdigheid....Donderdag en volgendedagen waszi
jweêrvolkomen
bi
j haar kennistotZondag,''schreefMevr.Van Crimpen,(Nederland,1880,
no.5,b1.18).Den 14en bezweek zi
j.
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van acht-en-twintig jaren. Beiden rusten op de begraafplaats Ter
Narolging nabj Scheveningen.
De beteekenis dezer twee begaafde vrouwen voor onze Letterkunde hebben zj niet verworven door de vele bundels Poëzie,
die zj in het licht hebben gezonden , hoe m erkwaardig die van
Betje W olF ook voor de kennis van haar persoon en karakter

zjn. De breede plaats, die zj in de geschiedenis onzerLetteren
beslaan,hebben zj te dankenaan hareproza-werken,hareromans.
W j kunnen ons daarom bepalen toteenevluchtigebeschouwing.
van hare gedichten.

De poëzievan AagjeDeken wasnietbeterdan die van zoovele
anderen onder onze poëtasters, die den sm aak der natie voor

etichteljke rjmelarj streelden. Betje W olf stond eenigetrappen
hooger.W j zagen reeds(boven,bl.173,noot3),dathare verzen
Dmet smaak gelezen''werden. W j weten datin 'tbjzonder van
hare M engelzangen, die in 1772 het licht zagen 1);evenzoo van
het gedicht Aan v'
#zdds geeut9), waarvan zj in een brief aan
Gallandat van 5 Juni 1774 zei 3
): rHet Hekeldicht maakt in
H olland so veel opgang, dat de druk bykans weg is, en dat men
een tweeden denkt aan te leggen.''
H aar eerste werk reeds, de Bespiegelingen orer het .g:Alp:#:Al,

(1763) was spoedig uitverkocht. Toch had zjzelfernietveelmee
op1 en noemde het4) pde onrype vruchtvan onzejongejaaren.''
Van haar W aleheren (1769)en de Mengelzangen zeize5):
1).Haar vriend Sweers getuigde daarvan,in hare Brieven orer verscheiden

onderwerpen, 11D.,bl.308:,,Zy voldoen ten uiterste:bi
jzonderuw li
jkzang
op den heer Noordkerk, die ik in den Haag heb hooren noemen:gjun chefd'œuvre der Nederduytsche poëzy; en dat van menschen,die over de vaderlandsche dichtkunst niet gunstig denken ..... D e overige stukken in dit
boekdeel vervat,pryzen zich zelf-''

2) Dit gedicht was door Betje's vrix d De Moor van Immerzeel (van
Gouda) ,,beschaafd gewordenf'en zijhad hetj:uitComplaisance vtlordeesen
(harenq bestendigen vriend opgesteld-'' Zie haar brief van 3 Mei 1774 aan

LucretiaV anM erken,medegedeeld doorJorissen,Nederland,l878,11D.,b1.14.

3) Mr.R.H.J.GallandatHuet,Fcn en Overfej'
e WoW ,bl.66.
#) Aan mynen Geest,bl.l1.Zieoverdeschroomvallige aanmoediging van
Bet
je de N. Vaderl.Letter-oeleningen, d1.III, b1. 503 en D6 Gids 1827
11,b1.470.

5) Ter karakteriseering van het critisch standpunt van haarti
jd geefik
JOKCKBLOET,Akd.Letterk.ind6tweelaatstefeuy.
en,I,4edruk.

17

258

BETJE!s ZELFCEITIEK.
11Die stukken zyn vry goed,zo als de lieden spreken,
M aar zyn 'er schoonheên,ô wat zyn *er ook gebreken!''

W e1erkende zj in hetgedichtAan mynen geest(bl.15):
'tA andoenlyke,de ziel der Dichtkunst,is *er in;
M aar evenw elnogthans,en des alniet te min,
Ditzyn gean vaersen van de keurige Aran Alerken.
Daar,kieshetbeste vaers eens zelfs uitdeeze werken,
'Er haapertaltoos iets,hetzy aan stylof taal,
En,'k heb hetm eer gezegd,wat schryftgy inegaal!

Gy kuntons,ik beken 't,doen lachchen en doen schrei
jen,
(Ik spreek goed rond goed zeeuwsch;gy weet,ik kan nietvlei
jen)
Som tyds is uw penseel1os,teêr,bevallig,malsch.
Ik vind ook hier en daar we1trekken van Frans H als.
Ja,naarftgetuigenis van vyanden en vrinden,
Is,in uw W interzang,Teniers heelklaar te vinden.
Gy hebtietslevendigs;ft ontbrak u nooitaan vuur:
M en noem tm e,om u, wel eens:Dichtresse der Natuur-''

Er is waarheid in die zelferitiek , vooral in het eindoordeel:
11Maar, weetgy wat'er schort?- Gy hebt te veel geschreven ....
Ja!hadtgy watraeer tydsaan 'tgeen gy schryft gegeeven,
Gy had niethalf zo veel-- en eens zo goed geschreevex.''

Dit geldt niet alleen van hare Poëzie, m aar evenzeer van hare

latere proza-werken.Maar Dichteresseder AlcfMf/r,ja,datwaszj.
Vooreerst door haar open oog voorlandeljk schoon;ten anderen
door de eenvoudige natuurljkheid, die in al haar streven doorjne
straalt. Met volle waarheid kon zj Zeggen : Xde natuuris mi
zanggodin5''en volkomenjuisterkentzi
j1):
hier den aanvang der aankondiging van haar W alcheren in de N. Vaderl.

Letter-oe
feningen,III D.,lest.(1720),bl.463:,,DeLiefhebbersderDichtkundezullen dezeZangen en Proevevan Mejufrrouw W olf metrechtmogen
aenzien als een nieuwen stap van vordering op den Zangberg. Er straeltin

ditW erkje.meerbeschaefdheid van tael,en meeroplettendheid op hetregelmatige derVerzen doordan men we1in vroegereStukjesbespeurd heeft;en
men mag zich vlei
jen datonzeDichteres,op dien voetvoortgaende,byharen
lofvan harttrefend, geestig en verstandig te schryven, ook eerlang dien van
ene keurige Dichteres te zyn,gevoegd za1zien-''

Ook hier,als elders in dit ti
jdschrift,wordtheteigenaardige derPoëzie
alleen in gladde verzen gezocht.

1) Beemster-Winter-bultenleven,bl.68.
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M yn vaersen ....
.
Er isnoch s,zang'',noch l,hem elvalf'#
Ja!nietsgjhoogdravendsf' in te vinden.
Een kind verstaat alwat ik schryf:
Zoo spreken dees myn goeie vrinden
V an myn poëtisch tydverdryf.''

W aar zj de maat van haar talent ni
et miskent, eenvoudig,

natuurljk en watlaag bj dengrondbljft,heeftzesomsallerliefste
stukjesgeschreven1).De vorm herinnertnietzelden aan Bellamy.
W aar zj haar talent wil forceeren,mislukt het vershaar doorgaans,en zj waszich daarvan welbewust2).
M aar nogmaals, hare verdienste zat in hare proza-werken. Reeds

vroeg legde Betje zich op den ongebonden stjltoe. Hare eerste
proevan waren al te bloemrjk en gezwollen3), en zj heeftdie
dan ook later,toen zj rmeer oordeelen fjner smaak''gekregen
had, veroordeeld met woord4) en daad. En hare vriendin was
het,ook in dit opzicht, geheel met haar eens.

1) Zoo ik er een ten voorbeeld m oest aanhalen,ik wees op de levendigheid van beschri
jving,diezi
jten toon spreidt in haarLo/ derLente,in het
derde deelder Brieven orer verschelden onderwerpen afgedrukt,b1.48.
De Economische Lt
kdjes, door beide vriendinnen in l78l in drie deelen
uitgegeven, maar waarvan, naar het schi
jut,Aagje Deken demeesten geschreven had, waren gewild, en werden goed verkocht. Evenw el, in die

prachtuitgave metplaten,denkeli
jk nietaan hen,voorwiezebestemd waren,
nameli
jk srdie menschen, die men gemeene burgerluidjes noemt,of die in
den dienstbaren stand geplaatstzi
jn-f'Voorhen waseeneuitgaveverschenen
in den vorm van s,en ordinairzakboekje,zeerlaag van pri
js-f' Zi
jmeenden
in deze Lledjes den toon aan te slaan,doors,een ambachtsman,eene werkm eid, een boer, een tuinm an'f verstaan en gebruikt; maar ons kom t die
proev-e als geheel misluktvoor.
:) 1:Dit is waar, dat ik nooit een vaers maakte,'t welk de goedkeuring
wegdroeg, of het vloeyde my als van zelf toe; zo dra een dichtstuk my
m oeite kost, is het alleen goed om in 'tvuur gegooit te worden. Ik heb
nooitkunnen Zeggen: jJntlzalik eens een vaers gaan maken,over ditof dat
onderwerp-'' Somtyds schryf ik eenige hondert regels in weinige dagen,en

*erkan een jaar verlopen zonderdatik aan dePoëzy denk,wantgy weet,
ik lees bykans geene vaersen.''Brieven enz-,11 D.,bl. 127.

3) Zie het proefje in de Brieven enz.,I11 D.,b1.99,en haarEenzame
nachtgadacltun orerden slaap en d6n dood (1765).
1) T:uit deze staalt
jes zult gy zien,wat ik myn jeugdt
j prosa noem !ik

dagt toen, dat het mooiwas,doch nu denk ik 'er zo niet over,en gy ook
niet:ten minsten,gy schryftnooit zo gebloemt'.frïepen enz.,I11D.,bl.106.
17*
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Reedsin 1767- t769 had Betje allerleivertoogen in hetspectatoriale blaadje De Grysaard geplaatst, waarvan zelfs de twee
deelen sg'
rootendeel door ghaarj geschreven'' waren1). In 1778

en 1779 gafzj soortgeljkeopstelleninDeBorger2)(= leGfpgds),
en in het laatstgenoemde jaar schreef zj eene Proere orer de
opvoeding,aan deNederlandschemoeder. Eindeljk kwam de door
beide vriendinnen bewerkte uitgave der Brieven orer rerscheiden
onderwerpen , in drie deelen , waarvan het eerste in 1780 in het

licht verscheen. Men ziet evenwel,dat zj den vorm nog niet
volkomen beheerschten. Dit werk bevat m eer moraliseerende vertoogen dan brieven: vol verstandige raadgevingen op allerlei
gebied : niet zelden op dat der theologie. De toon is ook niet zoo

natuurljk a1s de vertrouweljke briefstjl eischt: hj is wel eens
wat pedant en gemaniëreerd; nu en dan isde stjlbreedsprakig.
Te midden dier bespiegelingen worden wj soms verrast door
enkele levendige schilderjtjes, zoo waar van teekening en kleur,
z0o geestig van toets, als de beste meester ze kan leveren 3).
Bljkbaar waren dit voorstudiën voor den roman ) waaraan ze zich
weldra zouden wagen.

Die oerste roman had tot titel:Hhtorievan Ad/zffwrtl
zfv?Sara
Burgerhart?metde bjvoeging:nietrertaald.
Geljk Van EFen zich door den Engelschen Spectator had laten
inspil.eeren, volgden onze schrjfsters in vorm en strekking den
Engelschen rom an na , die toen grooten opgang m aakte: Clarisse

Jfcrlp'
r: van Richardson4). Zj stelden zich daarbj een tweeledig
1) Zie den briefvan 19 Aug.l724aanGallandat,bi
jM r.R.H.J.Gallandat
Huet,Fcn en Overfet/e moy b1.72.En verg.J.Hartog,DeSpectatoriale
Geschri
ften,enz-,b1.26-22.
2) Zie Hartog,t.1.a.pl.,b1.37.
3) Ik wi
js op debeschri
jving van hethuishouden van jrnichtWoelwater''
(1 D., 28e brief), ofop de uitspatting derfamiliemoem in den Vauxhall
op deRotterdamsche kermis(IIeD.,21ebrief).
A) In 12:9 jewaagde Bilderdi
jk reedsvan rrRichardson,dieftorakelder
hedendaagschesszedenschri
jveren is,'twelk zy napraten'fBrieven,ID.,b1.95.
Jn l:74noemdeBetjehaarvriend Vollenhoven al
!,Een man a1s Karel Grandison!''
Clarissa Harlowe en Karel Grandison, door den Doopsgezinden Predikant
J.Stinstra vertaald,zagen van 1752- 1:56hetlicht.Zie H artog,t.1.a.p1.,bl.
l88,die,bl.l92eenigenavolgingenxinden smaakvan Pamela,Clarissa,en Grandison''opnoemten dr.J.TenBrink,Deromaninbrieven,Amst.1889,bl.70vlg.
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doelvoor oogen:nameljk,feiteljk te bewjzen,datook oorspronkeljke geschriften van dat slag bj ons niet onmogeljk waren;
ten anderen , en vooral, den smaak van 't publiek te verbeteren.

Daar,geljk wj zagen (boven,b1. 220) ronze juFertjes''hoofdzakeljk den neustegen deNederlandscheLetterkundeoptrokken1),
en het m eest op vreemde romans verslingerd waren ,wendden onze

schrjfsterszich methaarboek voornameljk tot deze.
Niet slechts de Fransche Rom antiek zou er door bekam ptworden ,
vooral ook de nieuwere Duitschet die den geest van W ertheL.

ademde, en daardoor veel gevaarljker scheen. De inhoud zoa
vaderlandsch zjn:Hollandsche toestanden en karakterszouden uit
een Hollandsch oogpuntworden geschilderdQ).
De geschiedenis van Sara Burgerhart is die van een meisje,
datt door eene kwezelqehtige tante m eer mishandeld dan opge-

voed,haar huis ontvlucht, en gelukkig in dateener fatsoenljke
weiuwe terechtkomt. W erd zj eerstbitterkortgehouden,thans
haalt zj hare schà in en viert haar wereldschen zin bot. Zj is
levendig en vrooljk, tot dartel-wordens toe;maar open,braaf,
argeloos, zoowel als verstandig en geestig.H are argeloosheid doet

1) In de voorrede van Scrc Burgerhart heethet,b1.xIv: M y dunkt,
ik hoor hier en daar eenjongjufertje.....meteen opgeschortneusje,dus
spreken::,Een Hollandsche Roman!H ede,ma chère,w elhoe vindt gy dat?''

(En ma chère vindt het even ridlcul als onsjufertje). ::Ik lees geen H01-

landsch ;ik geloofook niet,datik het zou kunnen lezen.'f'*
En in de Gedachten orer Dlchtkunde,achterhare Besplegelingen over de staat
derRechtheid,schreefBetjeW olF alin 1765 (b1.151):9,Demoden.die bizarre
dame,wi1niet dat iemand die in hetNederduitsch schryft,geestig ofsehrander
zal heten. Ze noemt hem een H ollandsch auteur, en niet anders. N u weet
men, dat by lieden van goût, Hollandsch en plomp woorden van eenerlei
betekenis zyn.

11Un b6l Es
prlt, die het weinige rede, dat de natuurhem gaf,op zyne
tour en France verloor, zal u,meteen beslissend air,surson honneur declcreeren, dat men nietsgalands,niets geesdgs,niets energicqs in die dromerige
taalkan expliseren-''

2) Zij wilden s:een oorspronkelyk vaderlandschen roman uitgeven; een
rom an,die berekentis voor den meridiaan des huisselyken levens.W y schilderen u Nederlandsche karakters;m enschen,die m en in ons vaderland wer-

keli
jk vindt-f'Voorrede,b1.Ix.
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haar in de klauwen vallen van een lichtmis,wien zj echter gelukkig pongedeerd'' ontkomt,om eindeljk in de haven van een
gelukkig huweljk aan telanden.
De tegenstelling tegen de m ode-romans was in ieder opzicht
groot. Daar een kaleidoskoop van ongem otiveerde,bonte,rom aneske

gebeurtenissen: hier niet veel meer dan huiseljke voorvallen,
terwjlintegendeelaan de motiveering,de karakterschildering,de
meeste zorg is besteed. Maar juist dat was de reden van den
OPVAn: , dien het boek maakte. In 1782 Za# de eerste druk het

licht, een jaar later een tweede,en in 1786 een derde,ondanks
de weinig eFect-makendetooneelen,diehetbevatl).DeSchrjfsters
hadden de aantrekkeljkheidwillenleggeninnatuurljkeschildering,
in de puitvoering,''die alles goed moest maken 2).
En de uitvoering maakte ontegenzeggeljk allesgoed.Zulk eene
uitvoerige en goedgeslaagde karakterteekening , als hier hoofdzaak
bleek , w as op het gebied onzer Letterkunde nog niet geleverd.
Zj trok aan:nietdoor scherpe, bonte tegenstellingen , maar door
de fjne schakeeringdaarvan ,die getuigtvan de grootste m enschenkennis en veel studie. Alle fguren , die zich in deze phistorie''

bewegen,zi
jn dan ook wezenli
jke individualiteiten geworden:wier
persoonljkheid ons niet alleen in hare volle verscheidenheid en
schakeering van tinten wordt voor oogen gesteld , maar van wie

wj ook inzien,hoe en waarom zj zoo geworden zjn.
W elk een onmisbaarvereischte ditnu in een Roman zjn moge,
hi
j moetn0geeneandereeigenschapbezitten,zoohjonsboeien zal.
1) In 1836 verscheen een vierdedruk bi
jImmerzeel,en tegeli
jkerti
jd eene
andere uitgave in Sneek;in 1856 een vi
jfde druk bi
jRoelantsen in 1829,
bi
j de oorspronkeli
jke uitgevers (de Gebr.Van Cleef;,een zesdedruk,in
1886 een zevende druk;in hetgeheel dus achtuitgaven,

Q) Op b1. xv der Voorrede heet het: s:Men vindt in deeze roman geen
wandaden die een Engelschman zelfsmetrilling leest;geen zo overdrevene
deugden,datzy voor ons zwakke menschen onbereikbaar zyn ... Daar wordt
in ditgeheele w erk geen een duëlgevochten.Eensechter wordtereen oorvyg
uitgedeelt. Er wordt noch geschaakt, noch vergif gedronken. Ons vernuft
heeft niets wonderbaarlyks uitgedagt. A lles blyft in het natuurlyke;de uitvoering zal alles moeten goed maken.'' En bl.xxll:llH etbyzondere in de
karakters is iets zeer aantrekkellrks voor den lezer; zoo is het nietm et de
gevallen,indien zy alte rom anesk zyn-''
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V j hebben er nietgenoeg aan,datwj depersonen kennen,wj
m oeten die kennis opdoen door hen te zien handelen. En hier

zien wj ze werkeljk in levenden ljve voor onsoptreden;want
het is eene tweede verdienste van dit Loek , dat daarin de m eest
uiteenloopende tooneelen en toestanden met de levendigste schilder-

achtigheid worden aanschouweljk gemaaktqtooneelen,waarbj nu
eens onze lachlust opgewekt,dan weer eene gemoedeljke snaar
in ons binnenste aan het trillen gebracht wordt.

Voeg bi
j dit alles de verdienste van den vorm 1die waarli
jk
miet gering is. Het deftige,stjve,onnatuurljke van de conveniioneele schrjftaal,waarvan Yan EFen 0nshad willen verlossen,
is hier verbannen;ja,de losheid gaat wel eens in slordigheid
van stjl over. Zoo wppr prl,
9in de medegedeelde gesprekken niet
altjd de ongedwongen trant van het dageljksch verkeer schjnt
te heerschen , m en bedenke, dat de goede toon ,die het m idden

hoadttusschen de toen nog in zwang zjnde vrj ruwe burgerljke
plompheid en platheid en de geaFecteerde taal der saletten , nog

Doeiljk te treFen was. Die plompheid komt overigenswe1eens
m eer uit dan met den gekozen vorm is overeen te brengen. Het
geheel is in brieven geschreven, en nu worden aan somm ige
personen , ol hunne eigenaardigheid goed te doen uitkom en ,

woorden en spreekwjzen in de pen gegeven, die ze wel in
het gesprek gebruikt,maar zeker in hun briefstjl watgepoljst
zouden hebben.

Evenwel de vlekjes,die wj hier en daarbespeurenJvielen in
1782 minder in het o0g, en zjn in allen gevalle nietvan dien
aard, dat zj de groote verdiensten van het boek overtreFen.
Alen kon en kan nog,zooalsde Schrjfsterszich datvoorstelden,
door dezen roman mvervroljkt''worder en sgeleerd en gesticht''
ievens; en wat kan men van een boek m eer verlangen ?

Twee opmerkingen betrekkeljk den inhoud mogen wj ten slotte
Aiet achterhouden.

Vooreerst moeten wj er op wjzen,dat deze roman aan eigenljke handeling, aan feiten, die onze belangstelling spannen,
lameljk arm is; en dat het meest bewogen tooneel, datgeen,
waarin Sara zich op de buitenplaats en in de m acht van haar

belager bevindt, zwak is van vinding. De Schrjfsters hadden
bljkbaar niet meer verbeeldingskracht dan onzer Nederlandsche
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natuur doorgaans is toebedeeld 1). Een belangwekkenden knoop te
leggen,dat verstonden of zochten zj niet;maarwaar zj in uitmuntten,hetisin de schildering van zoodanige toestanden a1szj
rondom zich konden waarnemen'):daarvan vatten zj de pikante
of karakteristieke trekken metveelfjnheid op,en gaveu diemet
even gro
ote levendigheid weer. ln de tweede plaats staat de
&

moraliseerende strekking wel'watveelopden voorgrond.Ditbljkt
niet slechts uit de voorrede, m aar o0k uit m enigen brief in het

werk zelf.Ditlag geheelin de riehting der Schrjfsters.
Gelukkig echter zjn hier beide gebreken t0t een minimum
ingekrompen.

Yan het oogenblik, dat zj, aangemoedigd door den grooten
opgang, dien deze eersteling maakte2), toegaven aan de gemak-

keljkhaid, waarmede zj de pen hanteerden, en nieuwe,minder
overdachte romans improviseerden , moesten die schadawkanten

meer zichtbaar worden. En dat was werkeljk het geval,zooals
in 1784 bleek in de H istorie wt
zzl den H eer W illem .
L6d'
pdAl#, die
niet minder dan acht deelen besloeg.
H aar shoofdoogmerk'' was daarmee: sleerzaam heid en vrolyk-

heid,'' maar de stichteljke strekking komt veelmeer uitdan in
een kunstwerk oirbaar is. Busken Huet noemt niet ten onrechte
dezen roman ponder m eer eene verdedi
ging derchristeljke openbaring tegen de natuurljke godsdienst, en m eer in het algemeenz
van het geloof tegen het ongeloof....Zel
fs houdt ghjj het er
voor, dat het leveren van zulk eene apologie #het hoofdoogm erk

derSchrjfstersisgeweest''4).Endatisnietonmogeljk.Dierichting
lh
#

Betje WolF erkent zelfin l774:T,lk heb veelmeer werks gemaakt
mi
jn bonsens uittebreiden, dan myne inbeelding tevermeerderen.''Zie
Mr.R.H.J.GallandatHuet, Fcn en crerBeb'
e l#4y ,bl.60.
2) Datzi
jharej,origineelen in desamenleeving vonden,doch niemand in
het byzonder schilderden,''bli
jktuitde voorrede van Willem Leevend;en
dat de lotgevallen van Lotje Roulin uit hetleven gegrepen zi
jn,mag men
opmaken uitCornelia Wildschut,Ideel,b1.208.Vergeli
jk daarbi
jCd.Busken
Van

Huet, Oude Romans,I deel,b1.127.

3) In de voorredetothetI1Ideelvan W illem Leevend,bl.7,zeggen de
Schri
jfsterszelve,datSaaro'
es,hethandboek onzerjongelieden en defavorite
derbestejongelieden''werd.

k) OudeRomans,I,b1.1l2.
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wordt overal door hare geestverwanten voorgestaan , welke vooral

hun orgaan in de VaderlandscheLetteroefeningen hadden.
Er worden hier ta1 van karakters geschilderd,of liever, zj
schilderen zichzelf in brieven,die vaak z00 natuurljk zjn,dat
zj ons het innigste zieleleven der personen blootleggen, zoodat
wi
j inderdaad m et de menschen m eeleven. M aar in die acht deelen
zit niet de m inste gang. Dit wordt dan ook in de h'arede erkend

(V1II,356):hetis eene peenvoudigehistorie,alleen hetgeraamte
van een roman5 maar de karakters - roilà J'c#'
cïr8.'' Zoo aan
die karakters veel zorg is besteed , het is dan ook meer om de

verschillende richtingen in de maatschappj aan critiek te onderwerpen , dan omdat de fguren tot het verloop der geschiedenis
m oeten m eewerken. D e helft der brieven zou misschien kunnen
wegvallen , zonder dat iets aan den sam enhang van 't verhaal of

deteekening derhoofdpersonen werd tekortgedaan1).Hetgroote
gebrek is,dathier veelte veelgeredeneerd wordt,hetgeen wederom

den toon van het werk nietzo0los,zoo natuurljk maaktalsdiey
waardoor Sara B'
ttrgerhartzoo aantrekkeljk is.Veledezerbrieven
zjn meer vertoogen, dan vertrouweljke ontboezemingen: er is
iets preekerigs in. Zelfs Koosje Veldenaar) het twintig-jarige
meisje,preekt.Detheologische vraagstukken van den dag spelen
hier dan ook eene te groote rol. H et boek is door dat alles veel

telang,ja,gerektgeworden.De karakterszelfzjnnietvolkomen
nieuw;sommige o0k nietmetde fjnestiftvan vroegergeteekend,
m aar daarentegen veel harder gekleurd. Er heerscht, ondanks de

tegenspraak der auteurs2),overdrjving in allesen bjallen:overgevoelige sentimentaliteitbj sommigen.
1) Erisvooreenigejaren, door dezorg van Mevr.de Wed.Van Westh-

reene, zulk eene uitgave verschenen. De besnoeiing, die de rom an in de

miniatuur-uitgave van 1851heeftondergaan,isechteralte onhebbeli
jk.
:) In de voorrede tothetIIIdeelvan WillentZeepend bl.l7,leestmen:
11W y hebben het schoone, het ernstige, het comique,het goedhartig-onbeschaafde; wy hebben hartroerende vriendschap, lydende liefde, wy hebben
zwakheden, gebreken, deugden,vernuft,ook valsch vernuft,geschilderd,en
daaruit personen gevorm d, die er allen zyn kunnen
want nfef: ls overdreren - die er zeer zeker zyn zullen.f' En in die op het V deel,b1.xx :
11Zonder der menschelyke natuur complim enten te maaken, hielden wy in
*tOOg:niets overdreeven.''
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De oorzaak dier gebreken m oet zeker voor een deel worden
gezocht in de overhaasting , waarm ee deze rhistorie'' werd ge-

schreven 1), ofschoon ook veel op rekening mag worden gesteld
van een min juist inzicht in het wezen van den Roman als
kunstwerk 2). Het geringer debiet van deze tweede proeve van
Hollandsche Kunst toonde de Schrjfsters, dat dit werk niet in
die mate als Sara het geluk had rde goedkeuring onzer landge-

nooien weg te dragen,''zooals zj hadden gehoopt3). Nog vppr
het geheel voltooid was, moesten zj erkennen4): pveele leezers
en leezeressen waardeeren Saaro'
e B'
ttrgerhart verre boven W illem
Leerend ;'' en ofschoon de auteurs pgansch niet van die gedagten''

waren,ja, integendeel aan haar tweeden roman den voorrang
toekenden, zal toch het vonnis der tjdgenooten wel door de
nakom elingschap worden bevestigd , niettegenstaande ook hier veel

van hetgoedewordtaangetrofen,datSaarfehadbemindgemaakt.
In 1792 begonnen zj een derden roman,dievan 1793 tot1796
in zes deelen hetlicht zag,onder den titel: Cornelia W ildschut,

1) Men herinnerezich,dattusschen l282 en *84nog een twaalftaldeelen
van beide vriendinnen hetlicht zag.

:) Bet
je MrolF liep hoog methetthansbi
jna vergeten boek Sophia'srelzen
ran M emel'?ccr Saœen,en ziehierboe zi
j daarover spreekt in de voorrede tot
het V deel van W illem Leevend,bl.xv:
!,H et Plan van dit overgroote werk k'myne hoogduitsche uitgaaf belooptzes
zwaare octavofs waarvan ieder over de duizend wel digt in een gedrukte

bladzyden beslaat),is gering, en geheelonwaarschynlyk;hetstuk zelfslegt

met elkander verbonden; dit beken ik; maar ik meen echter,dat dit werk
opgevuld is m et de schoonste, de heerlykste,de oorsprongelykste gedagten:

men kan zich naauwli
jksin eeneomstandigbeid plaatzen,ofmen vinderiets
nuttigs in dit boek over aangeteekend. Ik zie hier schoone,datis,we1uit
Zewerkte karakters-''

3) In den beginne werkte de indruk, dien Saaro'
e gemaakt had,na.
In de voorrede tot het III deel van Ivillem Leevend,heet het,b1.l8: 9,W y

ontfangen nog daaglyks daaroverzeerveele toejt
zichingen;''en in devoorrede
van deelV vernemen wi
j,bl.Iv,dezeverklaring van den uitgever::lWillem
Leevend wordt algem een gelezen, uwe landgenooten ontfangen met eene
toenemende graagte, de telkens uitkomende deelen,hoe spoedig ik datwerk
afdruk, nog is m en ongeduldipf' - H et beleefde echter toenmaals geen

tweeden druk;deze verscheen ip 1886 bi
j de GebroedersVan Cleef.
1) In deNaredeop deelVIII,b1.352.
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PJ de .
g:'
ppl.
g:Al der ppppdtsïzl.g. Hj was pin denzelfden smaak geschreven a1s de twee voorigen''(Voort.
ede,bl.xlx);maar,het
valt niet te ontkennen, hier is meer handeling. Zj zagen dat
zelve in, en waren overtuigd, dat zj hier hare pschetsen en
charakters'' tot peen wè1 verbonden geheel'
'gemaakthadden. Zj
.

hadden meer dan vroeger begrepen , dat een rom an peene versierde

aaneenschakeling van gevallen'' moest zjn 1), dat daarin dus
Xvinding'' evenmin mocht ontbreken als pcharakterkunde.'' p(Z)j
wisten , dat alles waarin m en geen of weinig belang stelt, ons

niet of Eaauwlyk aandoet, om die reden poogden (zlj het0ok
belangrjk te maaken.'' Daartoe hadden zj wederom peenheid met
verscheidenheid,boert en scherts met ernst verbonden''2).
H erinnert dit aan de levendige inkleeding van Sara Burgerhart,
ook de karakteristiek, die ons daar zoo aantrekt,is hier doorgaans
goed geslaagd; ofschoon dikwerf al te scherpe omtrekken en al te
schreeuwende kleuren de manier van W illem Leerend in 'tgeheugen

roepen.Eindeljk staatook hier,evenalsin datboek,de zedeljke
strekking te veel op den voorgrond. H et kon geen kwaad, dat de

Schrjfsters in beide werken lezers op 'toog hadden, sdie iets
meer dan een vermaaklyk uur in deze historie zoeken''3);maar
het ging daarom niet aan , het verhaal zoo onder de zedekundige
beschouwingen te bedelven, dat het hoofdkarakter van een roman
verloren gaat. Die reeks van vertoogen over de opvoeding m ogen
al vo1 uitmuntende, zeer behartigenswaardigelessen zjn,deheldin

van het boek had toch zoo'n ongeljk niet,toen zezei(1,207):
XAls ik wi1 hooren preéken , ga ik in de kerk , en lees geen
TOm aDS.11

Zj schreven mede haar eigen vonnis,toen zj zeiden (1I,63):
Deen briefmoetgeen kunstig uitgewerkte verhandeling zjn-'' Ook
deze roman is nameljk in brieven opgesteld. Zj kozen dien vorm
deels,omdatdit in geheelEuropa demode-vorm was4);maaro0k
1) Cornelia W ildschut,deel11,b1.67.
2) Cornelia yildschut,deel I,Voorrede,bl.vll,Iv.
3) '
Willem Leevend,deelVIII,bl.331.
#) Zie hierover dr.Jan Ten Brink, De Roman ïn Brieven,l740- 1840.
Eeneproevercn vergelnkendeletterkundigegeschiedenis.Amsterdam,1889,vooral
b1. 125 vlg.
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omdat zj zich overtaigd hielden, dat vrouwen van talentvooral
in dien schrjftrantuitmuntten1). Bovendien gafhaar ditgelegenheid om onopgesmukt,natuurljk te schrjven:).
W aren nu onze rromancières'' slechts niet, a1s Scudéry , in
Xvolup ineuse versieringen'' vervallen! Haar eerste rom an besloeg
slechts twee deelen , en daardoor was de tendenz niet zoo over-

stelpend. Maar vele lezers vonden, mdat Saaro'e Burgerhart te
gauw uit was''3): dit moedigde haar aan, om hare aangeboren
moraliseerende neiging boi te vieren. De Brieren '
pczl A braham

Blankaart (1787- 89), door welke zelfs geen verhalende draad
loopt,beslaan drie#), W illem Leerend acht,en Cornelia G ïltfq
sch'
lff
zesljvige deelen. Zj rekenden duswe1op rgeduldige leezers''5);
maar bj die breedsprakigheid vergaten zj hare eigen 1es6):pde
kunst om te verveelen bestaat in de zucht om alles te zeggen,
wat m en over iets zoude kunnen zeggen.''
Ten slotte deelen wj hare inzichten m ee omtrent hetrealism e
in de Kunst. In een briefvan 2 Febr. 1777 schrjftBetje: pD:t

men schildert (een poëtschildert)moetnatuurljk zjn;maar men
moetgeen dingen schilderen,diedewelvoegeljkheidstooten.Niets
is natuurljker dan een dronke boer die spuugt,ofeen matroos
die een meisje lompe caresses doet. Ik durfu egterverzekeren,
dat ik zou bedanken om die vuiligheden te schilderen. M en m oet

de Natuur altoos van haare bekoorljke zjde zien:en zjne opvoeding totin zjne werken doen doorstraalen''7).
Bevatten die woorden niet eene les ook voor onze dagen ?
Ofschoon in 't geheel niet blind voor de gebreken, die het

werk dezer twee vriendinnen aankleven, hebben wj er,evenals
1) 9:Als eene vrouw wè1 schri
jft,za1 zy nooit beter slagen dan in den
briefstylf'Corn. W ildscbut,deel11,bl.64.Verg.ook deel V,b1.4l.

2) !,Zo een briefmoetin een natuurli
jken,vloejenden,ongebloemden styl
geschreven zi
jn;en zona aan de dageli
jksche gesprekken komen a1sdoenli
lk
is.
**Aldaar,deelII,bl.62.

3)
#)
5)
6)
D

W illem Leevend,deelIII,Voorrede,bl.7.
Proeven hieruit bi
j Penon,N6d.Dicht-enprozawerkenV,bl.244vlg.
Aldaar,Narede,deelVII1,b1.351.
Aldaar,deelVIII,b1.272.
In Nederland,1879,no.6,bl.153.
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hare tjdgenooten, groote en welverdiende sympathie voor1);en
ik geloof atellig , dat ook haar laatste roman , door eene oordeel-

kundigebekorting,vooronzedagenzeerleesbaarzoutemakenzjn.
Die bljvende waarde hebben haregeschriftendaaraantedanken,
dat de Schrjfsters met waarheid van zichzelf konden getuigen,
wat zj eene harer heldinnen in de pen geven2): pW j schryven
uit den dc/lcf ran pyl: hart, oude dingen en nieuwe dingen ; wy

schryven over hetgeen wy zien,hooren,opmerken.'' En daarbj
wordt m en in hare rom ans getroFen door sde eigenaardige soort

van vernuft,waarvan zj tintelen''3).
Haar komt de waarheid de eer toe voor den Nederlandschen

Roman r't ys gebrooken''3) en ons op dit gebied den weg gew ezen te hebben.

De beide begaafde vriendinnen trokken vooral tegen de sentim entaliteit te velde, 1)deze nieuwbakken zedelyke ziekte,'' die,
zeiden ze, zwordt zy niet in de bronnen zelf aangetast, eene
nationale ziekte worden kan''5).Toch was die ziekel
jkesmaak uit
Duitschland over onze grenzen gekom en. Goethe's W erther werd
Ik kan niet volkomen instemmen met het oordeel van Cd. Busken
H uet: s:l'let vernuft speelde van den beginne af te zeer den boventoon i.n
beidergeest en karakter.En toen eenmaal de gebeurtenissen van -87,gevoegd
bi
j het klimmen der jaren',die fdne springveer hadden doen verlam men,
schoten er geen krachten meer over voor het scheppen van nieuwe kunst-

vormen.
''Litt.Fantasien,nieuwe Reeks,11,bl.188. Ik onderschri
jfveeleer
hetgeen hi
j op de volgende bladzi
jde zegt - mits men de uitdrukking
3,scheppingsvermogen'' nivtop handelingofperipetietoepasse - :s,W iePamela

en Clarissa Harlowe en Grandison gelezen heeft,za1 erkennen,dat Aafe
Deken en vooral Betje Wolf,al stelden zi
j zich Richardson totvoorbeeld,
ztjn toegerust geweest met een scheppingsvermogen,eenewaarnemingsgave,
en eene harschappi
j over de taal,a1s alleen bi
jzeldzamegelegenheden in
de litterarische geschiedenis van een land vereenigd aangetroFen worden.''
NN
) W illem Leevend, VIII,bl.255.
3) Cd.Busken Huet,Oude Romans,I,b1.90.

#) Julle?nLeevend,III,Voorrede,b1.7,van deromanssprekende,zeggen
zi
j:sg
Deze tak der Litteratuur ligt in onsvaderland onbebouwd(!)... W y
hebben des in ditopzigt't ys gebrooken.''Overdenavolgingen harerromans,
zie dr.J.Ten Brink,De Roman in brieven,b1.10 vlg.en 212 vlg.

5) Willom Leevend,V11I,b1.352.
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ook hier m et geestdrift ontvangen , en maakte zoo'n indruk , dat

onder het lezen daarvan pde jufrouwen van 'er zelven vielen''1).
Dat W olF en Deken zelvenietgeheelvan de besmetting vrj gebleven waren, leert de geschiedenisvan Lotje Roulin in Willem
Leerend. M aar de m an , die dat genre rboven alle anderen'' ver-

koos,die het met talent,maar o0k metde schromeljkste overdrjving beoefende en hier inheemsch trachtte te maken, was
Mr.Rhjnvis Feith. W j hebben hem vroegera1sDichtermeerin
zjn geheel leeren kennen: thans rest ons slechts zjne prozaromans te beschouwen.

Een jaar nadat Sara Burgerhart hetlichthad gezien,gafhj
zjne Julia uit. Hj vreesde, dat hj er mee zou worden uitgelachen;en werkeljk moetop onshetboek de uitwerking hebben,
waarvoor de Schrjver bevreesd was. Evenwel niet, zooals hj
dacht, omdat hj de leer predikte,datpliefde zonderdeugd niet
bestaat;'' maar om den dwazen , sentimenteelen inhoud en den

daarmee geheel overeenkomstigen toon,waarin hetgeschreven is2).
M en oordeele.
Eduard , de hoofdpersoon ,die zich zoo gaarne pverliest in eeqe
wellustige droefgeestigheid ,'' die doorgaans penkel gevoel, zuiver,
heilig gevoel'' was, en in rhet plengen van zilte tranen'' zoo'n

genot vond, ontmoet, op de eerste bladzjden,in 'tbosch een
meisje, dat God hardop bad om een vriend voor haar hart,
waarbi
.j p
stille tranen langs hare gloejende wangen op hetgras
nederdropen-''Hj kon haar slechtstoeroepen:rhemelsch meisje!''
en zeeg toen , zdoor overmaat van gevoel verQaauwd, krachteloos

aan hare zjde neder.'' Beider harten haddep elkander natuurljk
terstond verstaan. M aar Julia's vader, reen vader, die zulk eene

dochter niet waardig is,'' weigert zjne toestemming tot hunne
vereeniging. Zj hebben geheime samenkomsten: eerst op een
heuvel, dan in een grafkelder. pGemeenzaana zaet de gedachte des

doods, voorspelden gzj zichj de zuiverste geneuchte uitde bezigtiging van het ïevaarte;'' want zj voelden zich sreeds sterker
1) Cornelia W il
dschut,VI,bl.240.
Q) De scherpste critiek gaf Bilderdi
jk in een zi
jnerfabelen,zieD.W .I,
b1.415.Verg.ook Kinker's Postvan den Helicon.
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vermaagschaptaan de eeuwigheid dan aan den tjd.''Laternieuwe
ontmoeting in 'tbosch:sterke zinneltjke verzoeking van beiden,
waarait zj evenwel gered worden door shet zacht bedwelmend
verschietop de onsterfeljkheid.''
Julia, het gevaar inziende, en overtuigd, rdat er zich eene zekere

geestdrjving met (hunnej llfde vermengd heeft,die allergevaarljkste gevolgen voorghunne)deugd kan hebben,''noodigtEduard
uit haar te verlaten. Nu doolt hj peenzaam van woestenj tot
woestenj.'' Hj heeftnare,pjsseljke gedachten,''diehj evenwel
terugjaagt pin den nachtdesafgronds)daar zj uitvoortgekomen
zjn.'' Hj ontmoeteen jonkman,reen gevoelig hart;''en pop het
eerste gezigtbevielen wj elkander,''zegthj.Zjweendentezamenj
nog voordatzi
j meielkandersgeschiedenis bekend waren.Deman
heette W erther! Hj had lieve talenten: eens,dat hj op eene
rots neergezonken was, vatte hj, terwjl pde tranen van zjne
bleeke wangen op de rots nederbiggelden ,een stalen stifttusschen

zjne vingeren en schreefalsnikkend geenige) aandoenljke regels
op de rots-''Vjfzesregelige coupletten zonderveelPoëzie!Deze
W erther,ook al een ongelukkig minnaar, sterft weldra. M aar niet

dooreen pistoolschot.Hj bezweek onderzjneminnesmart,maakte
eerst ponder een vloed van tranen''nog een slotcouplet voor het

rots-vers, bevochtigde zi
jns vriends hand pmet zjn doodzweet,''
en stierfa1seen pslagtoFer van zjn gevoelig hart!''
Julia schikt zich onderwjl in haar 1ot,en kan zich pmetde
zielhaarsminnaarsalleen vergenoegen.''Zjspoorthem totdezelfde
berusting aan.Hj voeltzich o0k weldra niet geheelongelukkigy''
en troost zich m et de sentim enteelste voorstellingen eener zieke-

ljkephantasie.Eindeljk stemtJulia's vaderinhunnevereeniging:
Eduard snelt naar zjne geliefde. maar vindt slechts haar ljk.
Eerst vervalt hj in de heftigste wanhoop, die echter allengs
uitsljt. Dan sluithj zich op in eene akeligejvervallen gothische
woning,overeenko*mende zmot de wending van (zljne ziely''in
denabjheid van Julia's graf,endikwerfpdaalt(zljneverbeelding
in haargrafneder en sluimertaan hare zjdein.'' Eensvond hj
een viooltje, sdatin de stilte desmiddernachtsliefeljk wasemde.
Drie avonden achtereen bezocht (hj) dit nederige bloempje, en
weende op zjne blaadjes-'' De wilgenboom , die op Julia's graf
stond liet hj tOt eene doodkist uithollen) en deze diende hem
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sedert tot legerstede.Eene lange weeklacht aan de pteedere maan''

besluitdezen ziekeljken roman1).
Als toegift op dit verhaal volgden nog enkele korter opstellen

van soortgeljken trant, pvoor een gedeelte in vroegere jaren
opgesteld'', en waarvan wj alleen de heel akelige historie van
Themire vermelden. De Schrjver vroeg aan zjne landgenooten,
of hj op dien weg moest voortgaan. - rzoo ja, dan zj een
traan uw antwoord,en ik zaljverig voortvaren.'' Dat antwoord
luidde aanvankeljk zeer gunstig2). De Letteroefeningen noemden
Julia zeen m eesterstuk in zyn soort, pvooral ook van inkleeding ,
Xde geheele inrigting van dit geschrift, de manier van uitvoering
en de styl, daarin gebruikt.'' H un eenig bezwaar was, mdat hy
in zyne geschriften de waereld van eenen zo donkeren kant beschouwde.'' Later kwamen Zi
J* van hunne bewondering van het
sentimenteele wel terug, m aar dat belette niet, dat in 1792 eene

tweedeuitgaafvanJ'
ttliaverscheen,terwjlreedsin 1785eennieuwe
sentimenteele roman : Ferdinand en Cpst
sflsfïq , het licht had

gezien,ten gevolge van rhet herhaald en vlejend verzoek van
velen (zljner landgenooten.''Men zietdaaruit,datde gemoederen
voor dat waterachtige toenmaals zeer ontvankeljk waren. Van
Lennep verhaaltons3),dat de AmsterdamscheBurgemeesterHooft
1) jsEr is hiergeen spoorvan navolging,watden s,W erther''van Goethe
betreft;onmiddelli
jk voorbeeld van Feith wasMiller.'' Ten Brink,t.a.p.,
bl.202.

;) Ziedeaanpri
jzing van .
lulia in de VaderlandscheLetteroe/eninqen,medegedeeld in het derde deel zi
jner Brieren (Gcràen, uitg. van Immerzeel,
III D.,bl.28,noot).
3) Hetleven van C.en D..I.Fcn Lennep,beschrevenen fnverbandmetlun
tl
jd bescbouwd,doorMr.J.Van Lennep,11,b1.101.
Hoe wederkeerig de sentimenteele Letterkunde nietzonder invloed bleefop

de gemoederen,zien wi
jin hetvoorbeeld van Prof.Van Lennep,van wien

zi
jn zoon in gemeld werk,(111 D.,bl.129),schri
jft: s,ln dezwaarmoedigheid van D.J.v.L.op ditti
jdstip (1797)en in de uitdrukkingen,doorhem
gebezigd om zi
jn zielsgesteldheid te schilderen isdeweêrschi
jn niettemiskennen van de overgevoelige letterkunde dier dagen. Hy 1as toen veel Hoog-

duitsche schri
jvers en was o.a.hoogeli
jk ingenomen metKlopstock,dien hy
in een zi
jnerbrieven boven Milton stelde,jaboven alle epischedichtersvan
den nieuweren ti
jd.Debuivan sentimentalismewasechter,by iemand,die
zoo gezond een brein bezat,van korten duur-''
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ln 1787 bj zekere gelegenheid weende,en voegterdezejuiste
opmerking bj:sMen schjnti)1die dagen zenuwachtigerenlichter
ïot tranen bewogen te zjn geweestdan in de onze,en hetsentifzldzl/cTgzzl: kwam aan de orde van den dag.''
De nieuwe roman was ,in den eigen sm aak van Julia geschreven'',
doch bevatte Deene m eer ingewikkelde geschiedenis;'' w ant men
had op het eerste boek aangem erkt, dat het te plouter sentimenteel

was.''Maar ook hierbljven overstelping van gevoelen stroomen
van tranen schering en inslag.
H et gunstig bnthaal, dat in den beginne aan het sentim enteele
geteem was ten deel gevallen , hield niet aan. W eldra bekam pte

men die richting op de krachtigste wjs1), omdat men vreesde,
dat die rhoog- en telrgevoeligheid onder ons eene koorts: eene

mjmering en razerny en dus eene ware krankheid der zielstaat
te worden : zoo niet reeds geworden is.''

Feith kwam daartegen op. Uitzjn betoog zien wj,dathj op
zijne wjze de oppervlakkige en niet altjd zedeljke romanshad
willen bestrjden,die nog in zwang waren. Hj wachtte van den
invloed van het sentimenteele herstel van den smaak ,en schilderde

daarom idealen.In de rapologie''zjnerromans toonthj aan:dat
zj geene onzedeljke ofgevaarljke strekking hebben;ja,beroept
zich op den gunstigen invloed , dien Julia ,volgens onwraakbare

getuigenissen, op de zedeljkheid gehad heeft. Maar dat is n0g
niet voldoende, om het genre te rechtvaardigen. lk wil niet ontkennen , dat deze sentimentaliteit m isschien onze natie voor de
Derger soort'' heeft behoed , door Rousseau in de mode gebracht;
maar dit is slechts eene schamele verdediging van hetsentimenteele.
Z0o er eene verdienste in dit soort van geschriften steekt, dan

mag het deze zjn, xdat de schrjvers die de tolken der overgevoeligheid waren,geen onnutwerk hebben verricht,''alszj yons
vaak al te koelzinnige Nederlanders in aanraking gebracht hebben

methetrjk desdiepen gevoels;''hetgeen pop onsprosa-menschen,
a1s wj meestal zjn, gunstig werken''moest. Zoo oordeelde een
onzer moderne critici5 en in die beschouwing steekt misschien
1) Vooralin een werkjegetiteld:Gedachten overh6tsentimentelevandezen
tl
jd,datFeith in hetIlle en IVe deelzi
lnerBrieventrachttetewederleggen.
2) In de Schager Courant,van 19November 1874.
goxcalœoe'
r,Ned.Letterk.fndetweelaatsteEeuwen I,4edruk.
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eenige waarheid. M aar in allen gevalle,Feith heeft geen gelukkig

pleitgevoerd voorhetsentimenteele,in welksplaats hj steedshet
geroel stelt; en er is toch tusschen die beide een hem elsbree:

verschil. Nietten onrechtezegthj,pdatelke gewaarwording aan
een lezer rom anesk en geoutreerd moet voorkom en ,zoodra ze uit

een'hooger graad van gevoelgeboren is,dan hybezitf'maardan
kan het ook niet anders, of elke gezonde natuur moet het senti-

menteele verwerpen,omdatde ziekeljke overgevoeligheid,waaruit,
het bestaat, geen norm ale zielstoestand is.
Geen van Feith's P0rSOnag0S laat zich ooit leiden door rede of

gezond verstand:zj zjn bj uitsluiting pgeheelhart,geheelgevoelvermogen'' (Ferd.en Const.);zj laten zich rondslingeren door
Xde ontembaarste driften.'' Hunne organen schjnen t0tdemeest
prikkelbare zenuwen en traanklieren beperkt.
Gevoel is eene van de schoonste eigenschappen van den mensch;
m aar die overgevoeligheid ,die overspannen toestand, dat valschez

ziekeljke gevoel, dat het wezen van hetsentimenteele uitdrakt,
is, als al het overdrevene ,laakbaar. Geschriften ,uit die opwindinp
geboren , kunnen op den duur niet anders dan walging of spot

wekken.En dan detoon,waarin ditalles gejubeld werd!Hadden
de Letteroefeningen van 1785 geen geljk, toen zj het volgende.
nRecept, om iets sentimenteels toe te m aaken''voorstelden : rNeem
eene gelyke portie van streepen en uitroeps-tekenen , welluidende
vroawennaam en , en reine,kem elsche, eeuwige liefde : strooi hierover eenig rom melkruid,bestaande uitzielswegsmeltingen ,zuchten ,

neerzyging,harikloppingen,zielsopkrimpingen,jongstevaarwelleny

laatste kusschen, handdrukkingen , snikken , dood, graf, assche,
eeuwigen nacht, grondelooze zee der eeuwigheid enz. M eng dit.
alles we1 ondereen,giet er dan een sausvan stille,zagte,gloeiend

heetgemaaktetraxen op,za1goed zyn;enz.''1).
Zjn daarmedetoon en richting van Feith'sromansveroordeeld,
met het oog op den vorm heefthj daarentegen aanspraak op l0f.
Destjlheeft,geljk men begrjpt,iets eentonigs,en isuithoofde
der doorgaande opgeschroefdheid ook we1 wat vermoeiend;m aar

1) Zie Hartog,in De Gids van 1877,III,b1.1l9,en hethevig tegen-

a'ecept van Bellam y,aldaar b1.120 vlgg.
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de Schrl
jver is meester van de taal, en zoo vloeiend en keurig
gestileerd proza a1s hetzjne trofmen nog in geen boek aan.
H et gezond verstand van het Nederlandsche volk z0u intusschen
al spoedig het sentimenteele veroordeelen ; en Feith m oest zelf

bekennen,dater na zjne twee romans pnietzeerveelin ditvak
uitgekomen is.'' Gedurende zekeren tjd viel men zelfs in het
tegenovergestelde uiterste, en kreeg het plat comische, het B'
urleske, boven e1k ander genre den voorrang.
0p ditgebied zwaaide Arend Fokke Simonsz.lang den scepter.

Hj was in 1755 te Amsterdam geboren,en werd in hetvak van
zjn vader, de graveerkunst,opgeleid1). Hj volgde evenweleene
andere loopbaan)werd eerst(1778- 1794)boekverkooper,toen tien
jaar lang ambtenaar bj hetstedeljk bestuur,en leefde ten slotte
a1s ambteloos burger hoofdzakeljk van de opbrengst zjner pen.
In 1810 werd hj wegens een zjner opstellen door de Fransche
Politie geruimen tjd gevangen gehouden,hetwelk voorhem ziekte
en gebrek ten gevolge had.Hj overleed in 1812.
Fokke heeft eene reeks van boeken in het licht gezonden, wier

inhoud vooraf doorgaans tot voorlezingen in de maatschappjen
tot N '
lff ran 'f A lgemeen of Felii
r M eritis gediend had. In alles

heerschtdezelfdetoon:hetBurleske in zjne platste opvatting.
H et genre was hier niet nieuw : Focquenbroch had er in uit-

gemunt,en zelfs Langendjk had hem op diebaan nagestreefd;
ja, pwe hebben een zo onwaardig legio van slegtecopieën,dat
het byster is''5. Desniettemin getuigtde ingenomenheid metdit
onderdeel van het Comische van geen zeer fjnen smaak. Alvalt
Van Kampen's oordeel niet geheel tegen te spreken , dat Fokke

5onbegrjpeljk veel vernuft en aanleg''bezat,toch is,ondanks
de wezenljk geestige trekken, die hier en daar bj hem voorkomen, ondanksde bljken van buitengewone belezenheid,die hj
allerwege geeft,zjn werk,over het geheel genomen , geesteloos,
platen langwjlig.
1) Zie over hem H.Fri
jlink,Arend FokkeSimonsz.Z'
i/n l6ven,denken en

vreràen,uitechtebronnen verzameld.A msterdam , 1884.

2) Elisabeth WolF,Gedachten orerdedichtkunde,achterhareBeepiegelingen
overden staatder rechtheid (1765),b1.151.
18+
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De u'
l.
fbA r'
zl: Helieon (1792): die zjn pmeesterstuk'' genoemd
wordt,moge aan berjmde en onberjmde sentimenteele opgeblazenheid een eind gemaakt hebben , toch is, ondanks den uitbun-

digen 1of: dien men er aan toegezwaaid heeft1)jdie parodie van
het fabelland voor ons onuitstaanbaar laf.En de burleske trarestie

derGeschiedenisin zjne Boertigereis #ppr Europa (1794)isniet
alleen smakeloos, maar inderdaad walgeljkj en alles behalve
Xrjkeljk metAttisch zoutbesprengd''(W itsen Geysbeek).
In dit boek zegt hj ons, dat zjn sgeheele spreekstjl niet
oratorisch m aar fam iliaar ingerigi is.'' M en m oet zeggen , al te
familiaar; want onder voorwendsel van den toon van het dage-

ljksch leven aan te slaan, praat hj maar voort,zegtalleswat
hem voor den m ond kom t, dwaalt af, slaat door,totdat een of

ander toevalhem weertotzjn onderwerp brengt.
Niet licht za1 nog iem and het geduld hebben de vele boek-

deelen,waarin hj zjn geest ten toon spreidt,door te lezen;en
waarltjktde goede smaak verliesternietbi
j alsze in vergetelheid raken.
Met Fokke Simonsz. hebben wj een stap gedaan buiten de

romanwereld, om getuigen te zjn van hetverzettegen hetsentimenteele geteem.Alvorenswjdetooverwereldderverbeeldingweer
binnen treden , veroorlove m ep ons eene kleine uitweiding over
een ander moralist van een geheel anderen stempeldan de Amster-

damsche boertige schrjver,nameljk PaulusYan Hemert(17561825).Als vrjzinnig en gemoedeljk Theoloog mogehj de volste
aanspraak hebben op onze achting, als W jsgeeren voorstander
der Kantiaansche begrippen moge hj geene geringe verdienste
bezitten,als M oralist een gewenschten invloed hebben geoefendj-

a1spopulair Schrjver en Stilistisnietveelbjzondersvan hem te
zeggen.W j vermelden dan ook maarpro memorie zjne Lektuur
d?z
j' het osfùïjf en de Thetafel,die van 1804 tot 1808 in tien
1) In de voorrede van het twaalfde deeltje der uitgave van Fokke's
G eràen bi
jVan Kesteren (1835)heethetnog:s,Buitenalleki
jfisdeModerne
Helicon, Fokkefs meesterstuk,een der geestigste hekelschriften,welke eenige

letterkundeweetaan tewi
jzen;zi
jzelfs,dleandersniethoog loopen metde
werken van Fokke,zi
jn eenstemmig metde bewonderaarsvan fsmansgenie,
over dit geschrift''
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deeltjeshetlichtzag. Hj gafdaarin opstellen overallerleionderwerpen , die, èn wat vorm èn vooral wat verscheidenheid van
inhoud betreft, verre beneden Van Efen's spectatoriale beschou-

wingen staan. Toch schjnen zj inderijd zekeren opgang gemaakt
te hebben. Dit was misschien een gevolg van den liberalen geest,
die elken regel bezielt, en de vele beschouwingen om trent dat,

wat wj thans Moderne Theologie zouden noemen. Maarde vorm
is alles behalve aantrekkeljk:de stjlisdoren kleurloosen valt
soms in den trantvan Hein Knap'slevensbeschrjver. De humor,
waarop sommige stukjes bljkbaar aanspraak maken,isvan zeer
twjfelachtig gehalte.
Liever staan wj een oogenblik stilbj des Schrjversgeestverwant, den Brabantschen Edelman M r. P. de W acker van Zon ,

(1758-1818) die, onder het pseudoniem van Bruno Daalberg,
M .D.,verscheiden romansuitgaf,welke,wathetonderwerp betreft,

Xuithetburgerljke leven''gegrepen waren,en wierstrekkingeen
pleidooi was voor 'tgezond verstand op z0o menig gebied.Hj
voerde datpleitop zjne wjs:door boertige romans,maar die op
vrj wat hooger peil staan dan de rovergeestige schriften''van
Fokke Simonsz.

Zjne werken zjn we1 is waar in de negentiende eeuw geschreven, maar door vorm en richting behoort hj,zoowel a1s
Adriaan Loosjes:veel meer tot hethierbehandeldetjdperk dan
tot het volgende.

Aan Van Hemert sluit Daalberg zich onmiddelljk aan door:
Nog wat I:àfzf'
lfr roor de Theetafel, die reeks van geestige vertoogen,welke wj voorbjgaan om zjnete vroeg vergeten romans,
kon hetzjn,weder in herinnering te brengen.
*

Het minst is te zeggen van zjn Willem fffxw.
s,eeneanecdote
vff de xvll eeuw (1805), waarin het boertige soms al te vrje
capriolen maakt. Daarop volgde nog in hetzelfde jaar, in twee
deelen, Twee-en-dertig '
Xppr#dzl, PJ de 1:,
9 ran Xpft
gdôvd. Datis
een roman min ofmeer in den trantvan De Vermakelykez'
ppylfzfrfcr,

dien de Schrjver dan o0k met lof aanhaalt (1 D., bl.xI,96);
m aar m et meer gepst en m eer m enschenkennis geschreven. De
eerzame H ollander staat verbaasd over die doorloopende uitspatting

van de weelderigste,meestuitgelaten phantasie. Hetboek isrjk
aan avonturen , vo1 van verwarring en verwikkeling ; maar niet
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minder rjk aan karikatuurteekening, satire,geest en boert5het
boeit ons daarenboven doorzjn onderhoudenden,levendigen toon
en hetvloeiend,natuurljk Hollandsch.Daarentegen heefthetook
de nationale gebreken : de boert slaat we1 eens tot platheid en
onkieschheid over,en desSchrjversluim verlokthem welwatte
veel tot uitweidingen , beschouwingen en redeneeringen, waarin

hj vergeet maat te houden. Trouwens, hj gaf zjn roman niet
voor een volm aakt kunstwerk , m aar eenvoudig voor reen echt

kamperstukje5''doch met dat al verdient hj om den luim ,den
geest, den lossen toon,waarin hierde lessen van levenswjsheid
vervatzjn,nog onze aandacht.
In dubbele mate isdithetgevalmetzjneSteenbergscheFcpziîid,
ten jare 1809,in vier deelen,uitgegeven. Hier wordt de dwaze
voornaamheid gekastjd, het sentimenteele op geestige wjze ten
toon gesteld en tevens eene lans gebroken voor de liberale godsdienstige inzichten , waarvoor Van Hemèrt gestreden en geleden

had. Overigens vinden wj hier,nevens sommige kwade, al de
goede eigenschappen van den vorigen roman terug , met m inder

karikatuurachtige overdrjving, met waar gevoel en wezenljken
humor, zoodat wj niet aarzelen te zeggen,datditgeschriftniet
verdient in het vergeetboek te bljven. Daarop volgden nog De
tlè'
:rtr
jt
st
s6/c/l: Predikantsdochter en Jan Perfect PJ de 1Fè# der
Volmaking,in denzelfden stjl.
M en ziet, dat de Hollandsche Roman , die m et W olf en Deken
geboren was, levensvatbaarheid scheen te hebben. Toen men het

ziekeljke genre, dat Feith vertegenwoordigde,had vaarwel gezegd, scheen de m eer nuchtere, realistische, in den bodem der

vader
landsche werkeljkheid wortelende soorteen tjdperk vanbloei
*
te gemoet te gaan. Bruno Daalberg's geestige teekenstift had daar
niet weinig toe bjgedragen; maar hetbleek toch,datde droeve

tjdsomstandigheden, waarin deze juist aanleiding vond tot zjne
humoristische schetsen 1),hetNederlandsche vèlk,datweldrageen
zelfstandig volkmeerzjn z0u,in eenetetreurigegemoedsstemming
brachten, om behagen te kunnen scheppen in zjne vrooljke
&) Hi
jschreefvrooli
jkeromans,zeihi
jLsteenbergscheFamilie,IV,bl.61),
11wi
jldehuil-romansbuiten smaak en trekzi
jn,sedertdatdehuilverwekkende
rëaliteiten zoo algemeen,en dusook zoo gemeen geworden zi
jnff
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lafereelen. Z0o iets troost kon schenken , het waren de grootsche
herinneringen van het verleden ; en de historische rom an werd

geboren,toen een man van talent, pter opbeuring van (zljnen
geest over de zware rampspoeden,die (zljn geteisterd Vaderland
bleven trefen, zieh in deszelfs blinkendst, zo9 al niet gelukkigst,

ljdperk verplaatsthad''l).
Die man was Adriaan Loos
jes wiensnaam ,als Schri
jvervan
vaderlandsche historische romans, lang in hooge eere stond.

Hj was in 1761 op Texel geboren en aanvankeljk voorhet
predikambtbj de Doopsgezinde Broederschap bestemd,welk ambt
door zjn vader, broedervan BetjeW olf'svriend Corn.Loosjes,
op Texelbekleed werd. Maarzjn letterlievende smaak deed hem
Aaar een anderen werkkring omzien. Hj werd in 1783 boekverkooper. Na rusteloozen letterkundigen arbeid stierfhj in 1818 te
Haarlem , waar hj het grootste deelvan zjn leven gesleten had.
Loosjesheeftook a1sdichterzekere vermaardheidgehad,vooral
als tooneeldichter; maar zjn naam isbljven voortleven door den
z'oem,dien hs zichalsromanschrjverhadverworven,waarschjnljk
bovenal omdathj vaderlandsche karaktersen toestanden schetste,
bj voorkeuraanderoemrjketjdperken onzergeschi
edenisontleend.
Hj begon met historische schetsen,meestin dialogischen,ofy
zoo a1s hjzelf zei, in dramatischen vorm. Zöö zjn Frank ran
lpA'
.
s:I6zl en Jacoba '
pcAl Bejjeren (1790 en 1791), waarin een
.

.

dauwe nagalm van het sentimenteele te bespeuren was. Voorts

Cl
tarlotte ran fpzlrùpoz (1792), Huig De Groot en Maria ran
J?dïgdz
r.
:ùcz'g:Al (1794),Louise de Coli
gny (1803), Johan De Yïff
(1805),Arttold G:d.
sf:rcszf.
sen S'
lfdczl'
p,t
zran Op,
sf#fjà (1807).
Geen dier stukken, waarin hj zich zoo na mogeljk aan de
.

.

.

historische overlevering hidd, heeft a1s romantische schepping

eenige waarde,en devorm ismat5. Eindeljk ging hj totmeer
zelfstandige tafereelen over en verliet daarbj voor eenigen tjd
den historischen bodem om eene verscheidenheid van m oderne
Nederlandsche karakters en toestanden te schetsen,die hj aan

zjneverbeeldingontleende.Zjvormdendriedeelen (1804- 1805)en
1) Voorberichtvan M auritsZ'
i
/ndlcger.
S) Toch werden de meesteherdrukt;van de eerste schetsverscheen zelfs

een vierdedruk (18449.
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droegen den titelvan Zedeljke Fk,
rAJJ:OI. Hetbehoeftnauweljks
gezegd , dat het hoofddoel daarmee was, rom de gemoederen z

vooral der jeugd, met waardige denkbeelden wegens pligt en
godsdienstte vervullen.'' Dit was hunne grootste verdienste1),el
daaraan ishetwe1toe teschrjven,datzepalthansdoorsommigen
zjner landgenooten'' met genoegen ontvangen werden, hetgeen
hem aanmoedigde om eene puitgebreider verdichte historie'' te

schrjvenj ofschoon hj daartoenietdan pvrj huiverig''overging,
omdathj pzulkegrooteenvoortreFeljkevoorgangersinditvak''had.
Hj had daarmee misschien Richardson 2), maar zeer zeker
W oll en Deken op hetoog,zooalsduideljk zichtbaaris uitzjne
H istorie ran lf:qj'
lf#'
rp'
lIz/
J Susanna Arpzl/c/lprdf, die van 1806 tot
1807 in zesljvige deelen hetlichtzag.De inkleeding in brieven,
m aar vooral de inhoud en m enig karakter,herinneren aan Sara
Burgerhart en Cornelia Wfïl#dcAvf, zoodat men we1 kan zeggenz

zonder den Schrjver onrecht te doen,datdeze romau geheelde
afschaduwing van W 0lF en Deken'sSaarLjewas,metmeer,hoewel
weinig '
treFende of aantrekkeljke handeling,minderfjnekarakteristiek, en zonder de levendigheid en losheid van stjl,die zjn
voorbeeld kenmerkt.Daarbj stâat de didactische richting te veel
,
op den voorgrond.H et kost m oeite de zes deelen doorte worstelen,

die zekerdesSchrjversnaam nietzouden hebben doen leven.
Een jaar later (1808) verscheen, onder den prikkelvan het
jn
straksgenoemde vaderlandsch gevoel,zjnMauritsZfjzl.
slcger.Zi
doel daarm ee was xom het echt karakter van den ouden H ollander
in een zoo eerbiedwaardig, in een zoo bevallig licht te stellen ,

dat het dezen ofgenen zou opwekken toteen edelen najver,om
de voetstappen der vaderljkezeden te drukken,en demoederljke
deugden na te volgen-''

Hj doet dit door de geschiedenis van een in 1600 geboren
Amsterdamsch koopman van zjne wieg tot aan zjn grafin het
breede te verhalen. Hj vindt daarbj gelegenheid hem metverschillende, zoo vreem de a1s N ederlandsche historische personen in
aanraking te brengen , enkele m erkwaardige feiten uit de vader-

1) Hetbesteverhaalisdat,hetwelk Willtelmina en Clara rcn Vroonenstein
getiteld is,in het tweede deel.

5 Zie den lofdiensSchri
jvers,Su8anna Bronkhorst,I,b1.160.
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landsche geschiedenis te herdenken , en de zeden en gebruiken

van den voortjd te schetsen.
Daardoor bevredigde dit boek gedurende langen tjd de weetgierigheid der Nederlandsche jeugd, die aldus, op aangenamer
wjs dan in hare dorre schoolboeken het gevalwas,metenkele
bjzonderheden uitde haarslechtszeeroppervlakkigbekendevaderlandsche geschiedenis vertrouwd werd. En dit verklaart ons m eer
dan iets anders de populariteit, die lang aan dezen roman te
beurt viel, dien m en 1as met de belangstelling , welke eene echte

autobiografe Qns pleegt in te boezemen 1). Maar sedert de lotgevallen en levensbjzonderheden van hetNederlandschevolk,althans
onder beschaafden, niet meer zoo met een sluier zjn bedekt,
kwam het aan den dag , dat op de geschiedkundige waarheid en
de locale kleur van den M aurits L'
jnslager n0g alwatisafte
dingen. En van den anderen kant valt het niet te ontkennen , dat

kunstwaarde noch door bondige eenheid en belangrjkheid van
inhoud,noch dooraantrekkeljkheid van vorm aan hetboek wordt
geschonken.
M oge nu ook al de vindingsgave van den Schrjverni
etgroot
zjn,moge hj geen klimm ende belangstelling weten te wekken

door het malen eener treflbnde geschiedenis, noch in staat zjn
onze aandacht te boeien door levendigen of bevalligen stjl) en
za1hj daarom ons,die hoogereischen aan den historischen roman
hebben leeren stellen , niet m eer bevredigen , toch kan m en niet

voorbjzien, dat hj eene zekere mate van talent bezat, en we1
genoegzaam om bj onze eenvoudigeburgerj sympathie tewekken
voor de alledaagsche lotgevallen van een Gi
nken,jverigen)braven
Ilollandschen burger, in wiens persoon de goede en schoone

eigenschappen,waardoor ons volk rjk,machtig,geëerden geacht
isgeworden,metsprekende kleuren zjn afgemaald.
Zjne volgende werken hebben minder opgang gemaakt:waarschjnljk omdat men daarin,zj het dan 00k nietmetvolkomen
bewustheid, datgeen miste, wat een Rom an als zoodanig aan-

trekkeljk doetzjn. De geschiedenis van Hillegonda Buisman,die
1) Een tweededruk verscheen in 1814 - in 1813 wasuitPari
jshetver-

bod van een herdruk ontvangen - ,een derde in 1824,een vierde in 1855,

een vdfdein 1890.
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weldra volgde, en den tjd van den Raadpensionaris Catsbehandelt, deelde, wellicht daarom , nog min of m eer in de gunstige

ontvangst,die aan L'
jnslager was ten deelgevallen;maarnoch
de Lotgevallen '
pcs den Heere .
S. J.ran Golstein (1809- 1810),
noch het Leren ran Robbert Hellemans (1815), noch dat van
Johan Wouter Blommesteyn (1816)blevcn lang op deleestafel,en
ze zjn thansaan de meeste romanlezersternauwernood meerbj
name bekend.
Later heeft de Rom an , ook de historische Roman ,hier te lande

n0g menige verdiensteljke pen in beweging gezet;maar 'tishier
de plaats nog nietom op die vruchten van den nieaweren tjd te
wjzen. Alleen Jacob Vosmaer moge nu reeds, m et een enkel
woord althans besproken worden. Hetiswaar,datook hj,naar
den tjd van zjn optreden alsSchrjver,totde negentiendeeeuw
behoort, maar in den samenhang der voorstelling kan hj niet
anders dan hier vermeld staan.

Hj was in 1780 in Den Haag geboren, legde zich op de
natuurkundigewetenschappen toe,en werdeenverdiensteljkHoogleeraar der Geneeskunst,eerst te Harderwjk,en later,totzjn
dood (1834) te Utrecht.
Ofschoon hj ook als dichter niet van aanleg ontbloot was,

verdient hj voornameljk als proza-schrjver eene plaats in het
tafereel onzer letterkundige ontwikkeling.

Toen Dr.Van Vloten voor eenige jaren zjne Bloemlezing zfïf
het Nedet.landsche Proza uitgaf, waagde hj deveronderstelling,
datYosmaer pzeker aan welniemand onbekend''zou zjn(bl.303);
toch staat het te vreezen, dat de naam van dezen geestigen

humorist maar al te zeer uit de gedachtenisverdwjnt. Evenwel
verdienen weinigen onzer latere proza-schriften die vergetelheid
m inder dan H et leven en de v/l/l#dlïzlgdAl van mee8ter M aarten

Frp6g,ofde meestalsgeestige prozaschetsen'',eerstintjdschriften
geplaatst,en later a1sNagelaten 6zlrerspreide Letterarbeid bjeenverzameld. W j zouden ze nog gaarne in allerhanden zien,om
hun vloeienden stjl, hunne veelal humoristische inkleeding en
practische strekking.En zonder alte kieskeurig te zjn,mag men
het toch wel prjzen,dat hier de boert nietdoor die onkiesche
bjmengsels ontsierd wordt,waarin men ten onzentsteedszooveel
behagen schepte.
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W j nemen hiermede afscheid van dichters en proza-schrjvers
uit de achttiende eeuw , buiten wier grenzen wj reeds enkele
malen een uitstapje moesten doen om den onverbreekbaren samenhang derfeiten. W j hebben natuurljk nietbj alle verschjnselen
op lettergebied stilgestaan: alleen bj de zoodanigen, die niet
gemist mochten worden, waar het gold den geestdestjds duideljk in het licht te stellen. Misschien verwjtmen ons,datwj
onsdesniettemin telang hebben opgehouden bj enkele,schjnbaar
minder belangrjke bjzonderheden van het tafereel, terwjl we
wederom te karig waren in hetbespreken van verscheiden dichters,

die,in hun tjd, gevierd en gelauwerd werden,en zich daarom
onsterfeljk waanden. Misschien duidtmen hetonso0k euvel,dat
wj op het gebied van het Proza geheel zwegen van de godsdienstige geschriften dier dagen ,metname van de kansel-producten ,

de bundels leerredenen, die doorgaans a1s modellen van stjl
werden aangem erkt.

'tIs moeieljk het betoog televeren,datelke bjzonderheid in
eene schilderj onontbeerljk wag om hetportretzoo geljkend en
sprekend mogeljk te maken. Maar omtrentde beperking,dieik
mj heb opgelegd,geloofik temogen zeggen,nietveelachterwege
gelaten te hebben van hetgeen noodig was. H et Proza, dat hier

niet besproken werd,was waarljk,uiteen letterkundig oogpunt,
niet waard aan de vergetelheid te worden onttrokken.

Ten slotte willen wj nog trachten een overzichtte verkrjgen
over het algemeene peil van ontwikkeling in de achttiende eeuw ,

en daartoe het woord geven aan getuigen, uit haar midden opgeroepen.

17(.
ZELFKENNIS EN CRITIEK.

W j hebben bj herhaling gezien,h0e de dichters elkandertot
in den zevenden hem el verhieven ; en slechts een enkel maal
waarschuwde eene stem tegen zoodanige overschatting. Lag ditaan

deeigenaardigejdelheideenermetzichzelfingenomen dichter-kaste,
ofwaren diewierookwalmen misschien verschjnselenvaneenemeer
algemeene ziekte van hetvolkskarakterin dien tjd? Die vraag is
der overweging dubbel waard: wj willen daarom ,opdatonshet
beeld van de achttiende eeuw zoo duideljk mogeljk vooroogen
sta ,meer in 't algemeen haar eigen oordeelvragen orntrent zichzelf.
Evenmin als op 't gebied der Letteren ontbrak het ook in uitgebreider kring aan loftuiters, die ons land voor het inbegrip van

alle volmaaktheden hielden. Hoever die bewondering ging,bljkt
o.a.uiteen boekje)datin 1760 in Den Haag hetlichtzag onder
den titel:DeNederlanduoheSfccfq
g,
sc/lrfjwdr,of de lp/'der J?d.
pzfùlïcg
ran Holland wdrfppzl#.Men leestdaarin b.v.hetvolgende1):
XDoor gantsch H olland ontm oet men luiden , die met een ryp
oordeel en een vernuftige geest begaafd zyn. Tot in de m inste
steeden vind m en Regenten , die ontzaggelyke talenten bezitten,
en zig in de vergaderingen harer Departem enten meteen vorstelyk
verstand doen uitm unten. D e Nederlanders zyn van harejeugd
af geneegen tot allerlei konsten en weetenschappen; daer zyn
weinig welgezeeten Burgers, of zy laten haer kinderen studeeren ,
of in eenige vreemde taelen onderwyzen, waerm ede zy bedoelen,
om haer tot groote mannen te m aeken. De muziek , de schilderkunst en andere soortgelyke weetenschappen, werden gemeenlyk

1) Aangehaald door e
T.Hartog,in zi
jn artikel Wfhetlevon van een F'
i/dsehrt
/t,in DeGi#.
: 1877,11,b1.447.
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door hun geleerd. Een H ollander agt het zich zelfs een noodzakelyke eigenschap, wanneer hy, in een gezelschap zynde, over
de Historiën zjnes vaderlands kan spreeken , en een vreemdeling
op 't stuk van de zyne pa1 zetten.M en vind weinig Nederlanders,
hoe gering zy ook van extractie zyn, of zy kunnen meesterlyk
leezen, schryven en cyFeren: en doorgaens ook de Fransche tael,
tot welkers volkom enheid door de gantsche Republicq, zowel ten
platten lande als in de steeden,de nodige kostschoolen zyn opgerigt.

Die van wat hooger geboorte zyn, gaen met hun vroegejeugd
al op de Latynsche school, en vervolgens naer de Academie OP

'sLandsUniversiteiten;hetwelk hun in kortejaaren van kinderen
tot mannen doet worden. Kortom , de oogm erkent waarmede de
N ederlanders in 't stuk van geleerdheid ,konsten en w eetenschappen
bezield zyn, zyn in allen opzigte aen te merken als treFelyke en
lofelyke zaeken , die de verwondering eener vreem de landaard in

den hoogsten top moethaelen.Men spaerd niets om dejeugd een
pryswaerdige opvoeding te geeven , en men laet hen alles leeren ,
waer tot m en ziet, dat hun genie en neiging strekkende is-''
M oet m en niet met Hartog uitroepen : sW elk een land was
het onze in die dagen, indien het tafereel van de algemeene ontwikkeling in deze uitverkorene gewesten,daarin geschetst,getrouw

mogtheeten!W j kunnen veilig zeggen,datelkevergeljkinghier
ophield.''W aarljk,a1s men die lofspraak gelooven mocht,stond
geen land zoo hoog in intellectueele beschaving , en nergens zag

men hetonderwjs,in alle graden,op zulk een buitengewoonpeil.
Maar wj zullen van ooggetuigen vernemen, hoeveel er op die
grootspraak is af te dingen. Reeds terstond werd op het aangetogen boeksken geantwoord, dat hier een Utopia geschilderd was,

terwjl men integendeelin de werkeljkheid overalkon opmerken,
dat sverwaerlosing der oefeninge, en daeruit volgende onkunde
m aer al te schandelyk in de gemene gesprekken by hoog en laeg

doorstraelde''1).
In het algemeen valtachteruitgang zoowelin zedeljke a1sverstandeljke ontwikkeling op temerken.Dooralle moralisten wordt
dit toegeschreven aan den ongehoorden voorspoed,waarin men zich

1) Aangehaald doorJ.Hartog,in De Gï& 1872,11,b1.449.
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sedert de zeventiende eeuw baadde1). Pralerj,hoogmoed,weelderigheid,lichtzinnigheid, jdelheid en verwaandheid worden ons
in de Spectatoriale Geschriften herhaaldeljk verweten:met één
woord,algemeeneverbasteringderzeden enverliesvandegeljkheid.
Tn 1741 klaagde de Algemeene Spectator3),dat men,in weerwil
van de kwjning van handel,scheepvaarten njverheid,hetverarmen van den landbouwenden stand door veepesten overstrooming,

de pracht en hoogmoed dageljks zag toenemen en weelderigheid
en lichtzinnigheid ten t0p stjgen.
W j hoorden Corver's betuiging3), dat in 1711 rde oude Ho1landsche rondheid alrjkeljk achtkantig was geworden'',ofschoon
het toen nog merkeljk beter was dan in zjn tjd. In 1735 zei
Yan EFen 4): pIk wi1 graag bekennen dat de stipte en onbevlekte
oprechtheid, in deeze eeuw , zelf by laiden, die met den naam
van eerlyk pronken , gansch zeldzaam is. Trouwens reeds een paar

jaar vroeger (21 Nov. 1732) had hj zjnen tjdgenooten het
volgende tafereel van zedenverbastering voor oogen gehoaden 5):
TDoor een. al te natuurlyk gevolg baarden Vrede en Rykdom

1) eT.Hartog,zegtin DeSpectatorlale Geschrt
/ten,enz.,b1.63 (2e dr.b1.
59):,yllie deze vi
jftig Jaren nauwkeurig gadeslaat,komttotdeslotsom ,dat
weelderigheid de kanker was die aan het volk knaagde,ri
jkdom degroote
plaag,vaarin alle andere besloten waren.Deenergieen hetgeluk dervaderen
hadden schatten opgehoopt, en de kinderen waren in paleizen geboren. De

overvloed was een voorrecht,maar kon een gevaarli
jke vi
jand worden,en
werd het. M et een gouden lepel in den m ond geboren te worden is niet

begeerli
jk,noch vooreen volk,noch voorden afzonderli
jken mensch.- Het
washetgevaarli
jk deelvan de l8eeeuw.In de erfenisdervaderen getreden,
had m en schatten gevonden, waarvoor men niet had gearbeid. W as reeds

met het aanwassen der ri
jkdommen dewerkzaamheid,waarin de oudeHo1landers uitmuntten, langzam erhand verminderd, dat kwaad steeg tegen het
midden der eeuw ten top.Geen spreekwoord werd aan ditgeslachtnadrukkeljker bevestigd dan hetbekende:ledigheid is hetoorkussen van den duivel.
rracht en weelde drongen in de huizen,die doorzuinigheidenvli
jtkasteelen
waren geworden, en de bekoringen van een wellustig leven kregen de overhand. Het bederf ging van boven af en drong van daarin alle standen,

geli
jk hetalti
jd gaat.f'

5 Aldaar,bl.l0.
3) Zieboven,bl.5.
#) DeHollandscheSpectator,:38evertoog.
% Aldaar,l12evertoog.
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wel haast Zorgeloosheid , W eelde, en Dartelheid . Onze ontelbare Schepen bragten , en ontlaadden in onze Havens,m et vreemde
Schatten vreem de Ondeugden , die beide met de zelfde gretigheid

en toejaiching wierden ontfangen....Nietalleen iederProvincie,
en elke Stad , maar ieder Onderdaan begon zig op zig zelf te
beschouwen , en zonder opzigt op 't gem een W elwezen , zo veel
doenlyk was, alle m ogelyke voordeelen tot zig te trekken.D eoude
lieEyke eenvoudigheid , de ongeschonde oprechtheid der Voorvaderen , hunne lolelyke spaarsaamheid, maakten m eer en saeer

plaatsvoorde tyrannische Mode,en voor den verderleljken W ellust en de O verdaad,en de wyde bressen,door die verfoeyelyke
Ondeugden in de inkomsten der Inwoonderen gemaakt, konden
niet dan door verfoeyelyker Ondeugden weder hersteld worden.
De snelle loop van een Gedrag zo snood als algemeen , 't welk
ogenschynlyk 'tVaderland tot een gewis verderfwegsleepte,wierd
van tyd tot tyd gestut door de Godlyke Goedheid,.. die door
Vaderlyke W eldaden onder den schyn van de strengste kastydingen ,
de knoop van eenigheid, zo dikwils weder toegetrokken , de oude
Deqgd in de gem oederen ,uit een diepen slaap ontwekt,zo menigm aal op nieuws voor een wyl ontfonkt heeft. Zo eene heuchelyke
verandering wierd uitgewerkt door zwaare Oorlogen,
door
plagen, die onm iddelyk van den hemel scheenen af te dalen ; door
besmettelyke Ziektens niet alleen aan Menschen, maar ook aan
Yee1 't welk een der stevigste pylaren van onzen W elstand is,
en door ysselyke W atervloeden ,door welken de Zee en de Rivieren?
van onze trouwste Beschermers onze verderFelykste Vyanden geworden, onze Steden en Landeryen, hen zo lang door K unst en
Vernuft betwist, op eenmaal scheenen te zullen verm eesteren, en
als in te zwelgen. Dog zo dra was de tugtroede niet van ons
afgeweken , of ze was uit het geheugen zelfs uitgewischt, en
'twas als of de baldadigste Ondeugden, voor een wyl gedwarsboom ten te rug gehouden,m et des te groter geweld,a1s of men
den verlooren tyd weder wilde inwinnen , uitborsten , en de Gem oederen Overstroomden. Eensklaps openbaartzig in 't Vaderland
een gruwelzonde, waar van eertyds zeldzam e voorbeelden door
een geheime straf, op dat hetdenkbeeld zelfdaar van a1s opgeslooten m ogte blyven , uit de W aereld waren geholpen, een Zonde,
die m en geen anderen waarschynlyken oorsprong kan toeschryven
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als eene overgegevene Brooddronkenheid , die wars en walgende
van natuurlyke W ellusten niets wil onbezogt laten , om door een
nieuwen smaak aan de ver:aauwde, en verstompte hartstogten
weder vuur en kragt by te zetten; Een zonde die buiten twyfel
van de ryken en magtigen , tot verleide en omgekogte arm en is
overgegaan , en die aldus een keten van Godloosheid door alle
onze Gewesten uitgestrekt heeft; een zonde eindelyk , om met een
woord des zelfs hemeltergende afgryselykheid af te schetzen , die
m eesten tyd m et het m omaangezigt der Schynheiligheid zig bedekkende, Christelyke oefeningen tot een inleiding aan de betragting
van helsche vuiligheden m et een onbegrypelyke baldadigheid deed
strekken.''
Dezelfde klacht werd in 1741,en wederom in 1758 , door Frans

De Haes geslaakt1),en nog in 1778 stemden de Letteroefenîngen
daarmeê in.
De oorzaak der zedenverbastering 1ag voor een gedeelte ook

in de zuchttotnavolging van vreemden,waarop wj reedswezen
(boven,b1.221). Daaromtrent schreef in 1776 Engelbertsin de
Narede tot den tweeden druk van zjne Verdediging ran deeer
der Hollandsche Natie2): mGaat dan heen,en ontleent de stof en
vorm uwer klederen by aanhoudendheid van vreemde natiën : stelt
hunne fabrikeurs, hunne tailleurs,hunne coefeursrykelyk te werk,
en laat uwe arm e Jandgenooten eindelyk geen ander toevlugt,
dan u agter na te bedelen ; regelt uwe byeenkom sten , uwe vermaken , uwe m eubelen, uwe diné's en soupés naauwkeurig naar
het voorschrift van vreemden ; en laat hunne intendants, hunne
koks en knegten u onderrigten en bedienen , opdat, wanneer gy
m et bezoeken van vreem den of inboorlingen,die u gelyken,vereerd wordt, niemand hanner eenig aanstootelyk overblyfsel van
het styve Hollandsche ontmoette5 m aar zich verbeelden m ag, dat

hj zich in zyn natuurlyk ofaangenomen vaderlandbevindt.Leest,
denkt en schryftnietdan Engelsch ofFransch,enherhaaltgedurig,
dat uwe moedertaal te lom p is,en uwenationaleschryvers,vooral
wanneer zy zich van dezelve bedienen, veel te laf zyn voor een

man of vrouw van de Bon fpp,om zich in de eerste naifte
Zie boven,b1. l35 vlg.

Aangehaald door J.H artog,in de Gids 1872,111,bl.90.
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kunnen uitdrukken, of met deezen te kunnen amuseeren. Betrouwt
uwe kinderen alleen aan vreemde pedagogen en gouverneurs,

opdat zj van kindsbeen af toch weinig van onze taalen zeden
m ogen aannem en , en geen zucht voor het Vaderland en deszelfs
lompe inboorlingen weder in hen opwakkere, maar D aitschland,
Zwitserland ,Engeland , Vrankryk , Vrankryk vooral! het voorwerp
hunner agting worde en blyve. La>ten uwe zoons zoo opgevoed
worden ,dat dezelve een weidsche vertooning in de waereld m aaken ,
en uwe dochters, dat ze m et lusten op Salets en Assembldes ver-

schjnen kunnent zonder dat de een zich ophoudt met eenige
weezenlyke oefeningen , of de andere zich kwelt met huisselyke
'
bezigheden,als veel te laag voor lieden van geboorte en verm ogen.
G aat zelfs heen en neem t in alles de grondbeginselen van anderen
over, hoe vreem d en gevaarlyk dezelve ook van de welmeenendsten
uwer natie mogen geagt worden , zelfs in den godsdienst.
XOf is de godsdienst anderen geene aandagt nog m oeite waard ?
is dezelve: hoe zeer naar den hedendaagschen smaak en zeden
hervorm d en verbeterd , h0e zeer in voorschriften verminderd en
verzagt, is dezelve hun nog haatelyk, en zjn de voorhoven , al
wierden ze zoo wyd uitgebreid, dat heidenen en Turken , na
eenige beschaaving , behoudens hunne grondbeginselen , er met
genoegen in verkeeren mogen , hun nog te benaauwd, laat denzelven in 't geheel varen : laat dien voor het domm e gem een of
ouderwetsche burgers over ...
Yaart voort, en vernietigt met
den godsdienst alle zedelyke verbinienissen q noemt hetonderscheid
tusschen deugd en ondeugd een hersenschim : dat getrouwden en
ongetrouwden zoo vry : zoo vrolyk , zoo galant met elkander verkeeren a1s mogelyk is; dat geene bezigheden ,geene bekomm ernissen voor het tegenwoordige of toekom ende hunne vermaaken
stooren, de pragt en weelde verminderen, al zouden zy zich

zelven, en allen, die hun behooren lief en waard te zjn, al
zouden ze duizend ongelukkigen onschuldigen m ede in het verderf
sleepen. Zo0 zult ge eindelyk alle de zeden en deugden uwer
voorvaderen afgezworen , en by uwe gebreken de grondbeginselen
en levenswyze van hetslegtste gedeelte uwer nabuuren aangenomen
hebbende, zeker naar hun gelyken , of liever hun overtrefen.
M aar wat dan ? zy zullen u agten ! in geenerley wyze5 zelfs zy
niet die uwe ondeugden pleegen , die er u toe aangemoedig:
Joxcxsrol'
r,Ned.Letterk.indetweelaatsteEeuwen,I,4edruk.
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hebben, zy kunnen u niet agten , zy zullen m et den onnozelen
Hollander den draak steeken. G'
y zult, nadat gy meer en meer
veragterd zyt, geene voorwerpen m eer van afgunst) m aar van

algemeene versmaading en bespotting,ja by alle braaven eene
afgryzing zyn , en eindelyk , geheel ontaard, geheel verwyfd door
vreemde zeden , geheel verzwakt door de weelde, van zelf die
volken in de hand vallen , voor welker wapenen gy door uwe
deugden en kloekmoedigheid voorheen onverwinlyk waart.''
De voorspelling kwam maar al te spoedig uit.

lk weet wel, dat sommige Speetatoriale Gd.
sc/lrf/f:zlhetkwaad
trachten te verkleinen 1)5 maar geheel loochenen kunnen zj het
niet.Zoo zei De Nederlandsche Spectator (1751), rdat het zedeljk
gedrag der tegenwoordige eeuw niet erger wasdan datder vorige'',
hetgeen op zieh zelf nog niet veel zegt; maar bovendien werd

hem later verweten, dat hj toch '
maar alte vaak in meen knorrigen bestraëngsgeest''had moeten waarschuwen.DePlfrïpf(1748)
kan niet ontkennen, pdat er vele en groote gebreken aan zjn
volk kleven;'' en hj vergenoegt zich met aan te toonen, dat
nietallen slechtzjn,en pdaternog kele deugdzamen en braven
in den lande gevonden worden.'' Ook De Denker (1767)t moet
zich bepalen tot de bljde wetenschap, sdat er nog zooveel
degeljke menschen in zjn vaderland wonen, temidden van al
het bederf-''

Hooren wj eindeljk Simon Stylop heteind van zjn opkomst
en Bloei der Vereenigde Nederlanden (1774),die ondanks de verzachting,welke hj in zjne schetsaanbracht,toch door deregels
heen laat zien,hoe groot het kwaad was. Bj eene vergeljking
van hetheden methetverleden,zegthj,pzouden wj,geloofik,
tot het besluitgebragtworden,dater eene dageljkstoenemende
verbastering in het zedeljk gestel van onzen landaard plaats
heeft, welke nog niet groot genoeg is,om alle hoop op verbetering

afte snjden;maarveeltegrootom ons nieternstig tevermanen
van het gevaart waarin wj ons bevinden, zoo die verbetering
niet spoedig ondernom en wordt.''En wat verder:rW erkzaamheid

wasaltooseene bjzondere eigenschap van den regtschapen Neder1) ZieJ.Hartog,DeSpeetatoriaie Gesehrl
/ten enz-,bl.44,(2e dr-,bl.41.
)
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lander.Zj ishetnog , hoewel merkeljk verminderd,en nietmeer
gepaard gaande m et die deftige zuinigheid , welke haar voor dezen
zulk eenen statigen welstand gaf. De overvloed , die haar voortbrengsel is, heeft op zjne beurt hoogmoed, pracht en weelde
voortgebragt; gedrogten die een m in bezadigd volk . dan het onze,
voorlang in het uiterste verderf zouden gesleept hebben''...
5W erkzame lieden , op hun onderwerp ingespannen;. zoo wa-ren

de oude Hollanders, en zoo vinden wj nog de verstandigsten
onder ons..

N a dat deze werkzaamheid met den aanwas der
rjkdommen verminderd was,hebben onze hartstogten hunne heer-

schappj dageljksuitgebreid.''
Dat klinkt nietverkwikkeljk, ofschoon hettafereelstellig niet
met te grelle kleuren is geschilderd. Langendjk heeft ons die
overdaad,gepaard met jdelheid, duideljk vooroogen gesteld in
zjn Spiegel der raderlandsehe Xpp.
pfï:tfpzl, terwjlHetwederzyds
N ////,'/J//.,
hF,/'/?,.
/?,/
/onsaleen kjkjein dezewereldzonder beginselen
had gegund. Op intellectueel gebied was het niet veel beter. Men

bedenke toch, hoe slecht het onderwjs in al zjne takken was,
en h0e weinig m en er aan hechtte. H artog doet ons aan de hand

der Spectatoriale schrjvers ook op deze tekortkoming der eeuw
een blik slaan. De Philanthrope b.v.wees op rde weinige ontwik-

keling zjner medeburgers,die over hetgeheelnietandersleerden
dan hetgeen zj we1nietkonden missen voorhunbedrjfofberoep,
en slecht onderwezen waren behalve in de kunst van geld ver-

dienen en verteren.'' De booze wereld darfde (volgens De onderzoeker) zelfs staande houden, dat meer dan één Amsterdammer
een bloeiend boek-weitveld had aangezien voor een land met aardbeien.- Elders was het echter niet veel beter.De m aterialistische

geest maakte hoe langer hoe afkeeriger van hetgeen niet gaf.
Die. geest woei over het land, en de waardeering van kunsten en
wetenschappen verstierf er onder. Yele menschen lieten hunne
kinderen studeeren , niet uit belangstelling in hunne ontwikkeling ,

maar om ze te zien pronken meteen titel(DeAlgem.Swdcfcfpr).
De onverschilligheid was voor het overige zöö groot en zöö algemeen,datdiezelfde schrjver saet droefheid vraagt: nW ie kan dan
nog twjfelen ofonsvaderland naar zjn ondergang neigt?''
XZooalsgewoonljk,werkten ook hier oorzaak en gevolg weder-

keerig op elkander. Omdatmen weinig methetonderwjgophad,
19*
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bleven de scholen slecht! en om dat deze zoo gebrekkig waren ,

konden zj ook weinig invloed oefenen totverbetering''1).
XDe minachting voor den schoolmeester was algemeen en kon

niet anders dan schadeljk werken (DeNederl.S.
pecflfpr),hoewel
het niet te ontkennen viel, dat zj door hunne domheid en verwaandheid m aar al te veelaanleiding totdien slechten dunk gaven.''

De Vaderlander zei'): rzelfs in groote steden zou men aantallen
van schoolmeesters kunnen aanwjjzen, die volstrekt onbekwaam
zjn tot hun werkt menschen die het aan een matig natuurljk
verstand ontbreekt,en die andersnietkunnen dan dejeugd dom
en verwaand maken.''

Ildelheid en verwaandheid!dat zjn de eigenschappen,waarop
de geljktjdige schri
jvers ons a1s om strjd wjzen. Kan hetons
verwonderen , dat de bentgenooten , die eene ro1 speelden in het
'
G em eenebest der Letteren , m eer dan anderen aan dit euvel m ank
gingen ?
Bentgenooten/ N immer had wellicht de eamaraderie m et zooveel

naïeveteithethoofd opgestoken,a1sgeschieddein detalrjkeDichtgenootsehappen , die allerwege bloeiden. Ik heb er reeds op ge-

wezen 3), hoe, op het voeispoor van het beruchte Amsterdamsche
N il '
ppldsffôv.
g arduum , die genootschappen pals paddenstoelen uit
den grond opschoten-'' Van 1680 tot 1718 verrezen er m eer dan
deriig : en in de achttiende eeuw nam hun aantal zoozeer toe,
dat in 1780 freule De Lannoy zeggen kon: dat
Nu schier geen stad van rang in Neerland wordtgenoem d,

Die op geen M aatschappi
j van fraayelettren roemt-''
Ik noem hier slechts de meest bekenden ; te Rotterdam : N atura

etArtein 1726 geboren4),in 1747gestorven;Studium Seientiarum
Gdsffg-fz,van 1770qNoseetezq
pd'
ll- ;fflpafwordtA pr jjver ccwgespoord; Prpts6,
s'
s: Caibendo,van 17735- te Amsterdam :Libertate

etCpscpr4ïc,in 1734 opgerichtqoefeningôdt
sc/lc,
l/'
fdeXvzl,
sf6zl;1) J.Hartog,DeSpectatoriale Gedc#r,
/fen,enz.,bl.128-129.
2) A l
daar,bl.134.
3) GeschiedenisderNederl.Letterkundein deX V11eEeuw,11,bl.488.
A) Zie daarover P. Haverkorn Van Rijsewi
jk, De Oudo Aofferdcmdcie
Schouwburg,bl. l4.
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te Utrecht, in 1759, D '
ulees cylf: omniq V'
'
l
fdld; - te Leiden , in
1766, K '
tœst '
lf
Jpr#f door Arbeid rerkregen; - te 's-Gravenhage,
*

In 1772,Kunstliefdedwccrfgeen '
p/fjf1
Geest en richting diergenootschappen zagen wj geschetstdoor
Jan de KruyF,die aan den eenen kant hun hetverwjtdoet:
Op taalsieraaden acht te slaan

W eegtzwaarbi
jonze ti
jdgenooten;
Ja,bi
j demeesten zelfszo zwaar,
A 1s of 't de ziel der dichtkunst waar-''

En niet minder gispt hj hunne zucht tot navolging , die alle
eigen werk uitsloot:

Zo kiesen vieszi
jn onze Baazen,
Hoe min ook voor'tverwi
jtbeducht,
Dat ze alte graag,te dikwerf aazen
Op buitenlandsche lettervrucht,

Zi
jlaaten elk,die'tlust,maarsmaalen
Op 't lastig ambacht van vertaalen.''

Ja,hj waagde het zelfs den Leidschen broederen een Spoore
te geven om zich meer op eigen wïzl#ïzlg
oe te leggen. Ik zou
. t
niet durven verzekeren , dat het veel geholpen heeft.

Hetbehoeftnauweljksgezegd,datde Kunstdoorhunzwoegen,
hun rljjt, doorgaans al heel weinig gebaat werd. Dit nam intusschen niet weg, dat zj hoog met zichzelf en hun arbeid waren
ingenomen. H etzelfde Leidsche Genootschap , dat we zoo even in
zjne middelmatigheid hoorden kenschetsen,zei in het tweede deel

zjner Taal-en Dichtlievende ()d///Alïzwdzlt(bl.253):
1:Laat de aloudheid Dichters noemen,
Naso roemen,
En Hom eers vergoden lier.

Laatzi
jduizend andrebraeven
Kroonen,om hun ri
jkegaeven
M eteen dankbren eerlaurier.

Kan zi
j de Eeuw ,diewi
jbeleven
Overstreeven
ln vernuft en kloek verstand?

Kan zi
j grootscherschedelskroonen?
Kan zi
j kloeker dichters toonen
Dan mi
jn zangri
jk Vaderland?'*
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Maar als kloeke dicltters beschouwden zj alleen de zoodanigen,
die zich aan hunne wetten onderwierpen.Zj oefenden eenewezenljke tirannie uit:hetwaren,zooalsLeFrancq van Berkhey zich
uitdrukte, peigenzinnige en ingebeelde schoolm eesters,'' die gaarne
het Parnas-volk onder den plak hielden t en eischten , dat de

dichters hunne werken de ronde lieten doen bj de leden des
Genootschaps, om ze te beschaven , wat dezelfde tegenstribbelaar

noemde: 5van stad tot stad,ja van huis tothuis,op de schaafbank van m eetzieke schrynwerkers brengen.'' Deed m en dat niet,
dan werd m en door de bent tegengewerkt en achter de bank geschoven,want phet is eene Cabale,eene t'zamengespanne menigte
die gezworen heeft alles wat door haare gezellen niet word gekookt, door haare Koks en Boekverkoopers niet # la '
rtvpzlf: # la
lpzl ton wordt opgedischt, en niet door haare mostertwyven en

jongens met agt-daagsche verlengde mostaartsmaaklyk word gemaakt als gemeene spys te veragten.''
Bestond er dan geene Critiek, die tegen deze tirannie waken
en voor de eischen der Kunst opkomen kon? Neen. Doorloopende,

periodieke openbare Critiek, zooals wj die verstaan, was nog
niet geboren. Slechts nu en dan waagde deze ofgene het,hetzj
in dichtmaat, hetzj in proza, een of ander gebrek te gispen;
m aar daarin was noch volledigheid, noch eenheid , noch een
zweem van stelsel.

Reeds Yan Efen had zich nu en dan tegen onze poëten vrj
scherp uitgelaten. Den 12enDecember 1732 gewaagde hj,in het
118e vertoog van De ffplftzzltfdc/l: Spectqtor, van de Critiek in
dezer voege:
XNiemant zal durven ontkennen, zo m en ooit als overstroomd
geworden is door een vloed van geest- en redenloze rym schriften ,
dat wy het zyn die dezen tyd beleven. 't Is waar, dat nu en
dan de een of de ander zich verstout, nu eens al boertende, dan
weder al schim pende, dezen of genen dier vaarzemakers hethunne
ryke
lyk en ruim te zeggen, op hoop van hen tot beter gedachten
#
of een eeuwig stilzwygen te dwingen , ten m insten op hoop van

de jonge Liefhebbers de klippen aan te wyzen, waar voor zy
zich zorgelyk wachten moeten: m aar t0t ons leedwezen bevinden
we dat het eerste weinig en zelden gelukt: wyl deze holle vaten
op het minste aanroeren brommen, als of zy de gansehe waereld
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verdoven wilden , en gedurig , in weerwil van alle verm aningpn
en gegronde berispingen , weder voor den dag komen, met een

stoutmoedigheid, waar op met recht passen z0u de spreuk :Q'
uo
,
pu
'dentior.''
'
lfï.
s indoctior, eo ïAz?
.
z
yn
'
e
r
ee
nigen , die oordelen dat het oirbaar is, in
*@@**p'Er
aa
n
t
e
t
o
ne
n wat ze wraken : en dezen kunnen niet
't byzonder
anders dan den haat der genen die ze bestrafen verwachten.''
M en ziet daaruit, hoe w einig verdraagzaam het irritabile g6zlz
lf,
9

was. W aar Yan Efen te gispen had,bepaalde hj zich dan ook
doorgaanstothetaanwjzen van gebreken in hetalgemeen,zonder
een bepaald persoon te noemen. H etgeen hem vooral tegenstond ,
was die valsche, vaak zinledige hoogdravendheid , waaronder het
heirleger onzer prulpoëten het gebrek aan gedachten poogde te

verbergen. En niei minder kwam hj op tegen de mode om in
Xtaalsieraden'' het wezen , de ziel der dichtkunst te zoeken. In

het 24e vertoog schreef hj: XIk gelove nietdat'erin een land
van de waereld , zo veel, ik zeg niet Digters,m aar Vaerzemakers
gevonden worden , a1s in 't onze. Daar is kwalyk in onze steden
en zelfs dorpen een schoolm eester, of voorlezer, die niet nu en

dan een Lykdigt,ofeen Bruiloftsdigtje voor den dag brengt. .
W ie za1 zich onderwinden zich tot het schoenlappen te zetten ,
indien hy , om zo te spreken in de schoenlappery niet gestudeert
heeft? Duizenden van M enschen evenwel begeven zich stoutm oediglyk tot het Vaerzen maken , niet alleen zonder de natuur van
de Digtkunde te begrypen , maar zelfs zonder een Poëtisch gehoor
te hebben , en zonder te bevroeden waar in digtregels van de
gem ene taal onderscheiden zyn ,vergenoegt met alleenlyk te weten ,
dat derzelver laatste woorden in klank m oeten overeenkomen.
Alenigte van anderen die wat groter voortgangen in die liefhebbery
gem aakt hebben en die ten minste digt van ondigt kunnen onderscheiden , slaan m aar los de handen aan dit moeylyk en netelig
werk , zonder hun geest m et de m inste studie gesterkt en verciert
te hebben , zonder in staat te zyn van hun ligt door 't onderzoek
van oude en vreemde Poëten te verm eerderen, denkende datze al
wel beslagen ten Y s kom en alsze de braafste Nederlandsche Digters
zich door 't lezen en herlezen als eigen hebben gem aakt,en daar
door de bekwaamheid hebben verkregen . van dezelve blindeling ,
zo wel wat aangaat misslagen a1s fraayigheden , na te volgen.''
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De valsche verhevenheid tuchtigt hj op deze wjze, in het
217e vertoog :
XVermids, m yns weetens, by geen landaard , een groter getal

ongeletterde Schryverk, en inzonderheid Poëetenten die min de
natuur van hunne kunst en van de welspreekendheid in 't gem een
onderzogt hebben , dan by ons gevonden word,zalhetnietwonder
voorkomen, dat ik beweeren durf, dat doorgaans nergens zo wanschape denkbeelden , raakende de waare rerheerenheidt dan onder
ons in zwang gaan , hoewel het zeker is, dat men nergens m et

de zelve meer op heeft,en haar metheftiger yver najaagt. Uitgezondert eenige weinige puikdichters, en treFelyke Schryvers in
prosa , schynen onze verdere Autheurs zig te verbeelden , dat alle
kracht en schoonheid der beide stylen in woorden , en niet in

zaken lbestaat, en ze zyn wonder welin hun schik,wanneerze
uitdrukkingen , die: schoon Duitsch , boven het bereik van het
gem een gebruik zweeven , op elkander hoopen , waar door het
gebeurt dat luiden , die op die gewaande godentaal niet gevat
zyn , hoewel N ederlanders, en van verstand niet misgedeeld , van
de m eeste vaerzen , in hunne m oedertaal geschreven , geen drie
regels na malkander zonder moeite kunnen verstaan , 't geen hun
voor de Yaderlandsche poëzy , a1s voor een pedantsch wanschepselz
eenen onveranderlyken afkeer inboezemt..
Yeelen onzer Poëten de barre dorheid van hun geest voor
vrugtbaarheid f,aanziendet verm einen de waare hoogdravendheid
meester te worden 1 met hunne vaerzen tot een vergaderplaats te
maken van het heidensch godendom van hem el, aarde, zee, en

hel, en bevestigen zig in die streelende)gedachtet wannneer ze
den ongeleerden toehoorder zien beeven en schrikken door het
bulderend geluit van die vreemde nam en , d1
*e *
1n;
jhunne ooren
donderen. Dog die onnozele Schryvertjes merken niet: dat, i
n
duizende gelegenheden, een heele drom van Goden jgeen stippel
tot den zin toebrengt, en dat al wat geen,
of een schraalen zin
!
heeft, onm oogelyk hoogdravend kan zyn. Deze onbetwistbare
waarheid is voornam entlyk toepasselyk op de laFe aanroepingen
van heidensche Godheden , die in onze hedendaagsche m eesterstukken zo gem eenzaam zyn. Op de devote aanbidding by voorbeeld
van Apollo , en de Zangheldinnen , Zanggodinnen , Zangnimphen ,
welken m6n ,m yns oordeels beter Kunstgodinnen zou noemen ,en
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die men in zodanige gelegenheden m et hunne sierlykste nam en

oppronkten overhunne trefeljkstehoedanigheden complimenteert.
Die m alligheid is zelfs al vry veel in 't gebruik by Digters van
naam , en naar myn onthoud , heb ik de volgende fraaie aanroeping
van vader Phoebus by een der beroemtsten geleezen :
11Ik roep uw geestom bystand aan;
ô H ooft der Dichtfren,span myn'snaren;
Dan za1 ik van uw gunstvoldaan
U stichten duizend dankaltaaren.''

5Ik durf hier den allersnedigsten uitlegger tarten my den minsten
zin in deeze vier digtregels, aangemerkt als door een Ohristen
voor den dag gebracht, te doen vinden , en 'er iets anders uit te
haalen dan een vloeiend en welgerymd gedruis van ydele klanken,''
En reeds in het 37e vertoog had hj daaromtrenthetvolgende
gezegd :
XVoor eerst m oet m en een groot onderscheid maken tusschen
een W are verhevenheid en duisterheid van styl. Ik heb nooi
t in
de reden kunnen vinden dat verstaanbaarheid een gebrek zo we1
in rym als onrym konde wezen ; 't schynt egter dat vele van onze
voorname Digters van dat gevoelen niet vreemd moeten wezen ,
dewyl geboren Nederlanders, zelfs luiden van studie, derzelver
vaarzen gedwongen zyn verscheide malen te herlezen , om 'er den
zin te kunnen raden. M en heeft ook door de bank een wonder
denkbeeld van de hoogdravendheid ; alles moet hoogdravend wezen
zo in Prosa als Poëzy , in V oorredens zelfs, daar een eenvoudige
onderwysstyl te pas komt, gebruiktm en de uitgekiptste zeldzaam ste,
en verhevenste bewoordingen. In M innedigten, daar 't hart alleen
zig m oet uiten in zyn eigene natuurlyke taal, zonder een schynbare verm enging van verstand en geest; daar m en gevoelen m oet,
en niet denken , zweeft m en ook al boven de wolken , en in plaats

van zagtjens met Oatullus voortte vloejen,vliegtmen metPindarus naar de lugt, met geen klein gevaar van de m et was
vereenigde wieken aan de stralen der Zonne bloot te stellen , en
met Icarus neder te plotzen. ln Verjaar- eu Bruiloftsdigten weet
men geen middelweg ; men m oet drollig , of hoogdravend zyn, en
H eldentonen aanwenden , om de verdienste van burgerlieden zelfs
uit te galmen''..
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DLiefdens gevallen ) Zinnebeelden , Fabelen , en Zedelessen een
harnas aan te gespen , en eene bulderende taal te leenen , is niet
min bespottelyk dan een schoolmeester m et een rode geborduurde
rok , en een hoet m et pluim en op te toyen.''

In het86evertoog schetsthj onsde dichtersalsde jdelste en
onverdrageljkste wezens in gezelschap, die pals van de hoogte
van hun verheeven geest met veragting'' op alles neerzien ; want
Xde Poëzy staat by hen te boek , a1s iets dat boven de m enschelykheid is-''

Hj schrjft hunne gebreken toe aan het gemis van inzichtin
het wezen van hunne kunst: vW y hebben onder 't zelve middelbare slag van'm enschen,ongeletterde Digters,die niettegenstaande
de Nationale koelheid j hadden zy maar een regt begrip van de
edele kunst, voor vermaarde oude en uitheem sche geesten niet

zouden behoeven te wjken'' (no. 13). De scherpste ironie paart
zich hier aan juiste waarneming. MaarofYan EFen zelfwe1het
juiste inzicht in de edele kunsthad? Ik waag hetdittebetwjfelen, a1s ik zie, hoe wonder hoog hj met Feitama loopt. Hj
heeft den grootsten 1of voor diens Telemaehus over,en betuigt1),
Xdat die Poëtisehe vertaaling eer doet nietalleen aan den Sehryver;
maar aan zynen ganschen Landaard , en een tweede en derde

lezing altyd nieuwe fraajigheden aan myne aandagtverschafende,
hebben m y nergens anders toe gediend, dan om dit m yn gevoelen
te bekragtigen , en op gewisser gronden te vestigen. Zo dat ik
met een oprechten ernst betuigen kan , dat het m yns oordeels,
een Nederlander, ten zy berooft van smaak , geld of edelmoedigheid , ongeoorloft is, zig zelf de bezitting van die treFelyke vertaaling , waar in de schryver, volgens de uitdrukking van Boileau ,
m et zyn origineel om den prys als worsteld , te misgunnen.''

Hj trekt zelfs hier en daar de vertaling voor boven hetoorspronkeljke. Na eene aanhaling zegthj:mIk twyFelhartelyk,of
de indruk die de overheerlyke Fransche prosa, te dezer plaatze
op 't gemoed doet, niet eenigzints wykt voor de ontroering , in
een' gevoelige ziel veroorzaakt door deze vaerzen , aan wien de
zagtste zoetvloeyendheid niet de m inste kragt beneemt.''
Zoo Van EFen zeer in het algemeen de doorgaande onnatuur-

1) D6HollandscheSpectator,l40evertoog.
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ljkheid en de overdreven snetheid'' onzer dichters veroordeelt,
het bljkt toch,dathj zich nietgeheelontwrongen had aan dell
geest des tjds.Van eigenljke critiektdie watdieper gaatdan de
oppervlakte,is bj hem geen sprake:immersalshj hetvertaalwerk van Feitama beoordeelt, kom t de gedachte zelfs niet bij
hem op: om den Telemachusalsdichterljke vinding en eenheidy
in zjn geheel te toetsen:de uitvoering,hetuitwendig kleed,is
.

hem hoofdzaak.

De Spectatoriale Geeehriften houden zich nog mindermetletterkundige critiek bezig. M aar in 1761 zag een maandwerk hetlichty

dat honderd en vjftien jaren lang grooten invloed zou oefenen:
De Jrct'
/?'lt/?/#.
:c/d: Lettelt
àefeèîiiîge't, wier stichting geheel in de
richting van Van Elen en zi
jne navolgerswerkten,maarzich wat
meerin hetbjzondermetdeletterkundebemoeiden1).Devolledige
titel der eerste jaargangen was: Vaderlandsche Letteroefeningep,
behelsende pprtfe6îàzfyltfï.g: berigten ran dewerken der ô6.
sf6 Schr'
j
.rel.en , Nauwkeurige Gedagten tlpdo-rerschillende onderwerpeitJ' be-

ol:?
gds.
s Vz-jmoedige -1///d??!:?'
/'?
'/d.
//e// over N6tfer#zfïfq
sc/l: '
rrràr/c8'l e;t
Sc/lrï//po'
?, die c
dt
z.
gdl#/c.
: in pzl.
s Vqderlal'
td vïf/cpzzl6p,. De stichter
der onderneming was OornelisLoosjes,aan wien zich weldra zjn
halfbroeder: Petrus LoosjesAz., aansloot. Beiden waren leeraren
bj de Doopsgezinden. De eerste schjntvooraldeleidervan het
critische gedeelte geweest te zjn, terwjl de ander sedert1764
zich jverig bemoeide methetMengelwerk,waarvoorhj:in eene
lange reeks van jaren, niet minder dan 1397,zoo vertaalde a1s
oorspronkeljke,stukken leverde2). Toen Oornelisin 1792 stierf,
nam Petrus ook nog een groot deel van diens werk voor zjne
rekening.Hj overleed in 1813.
Het tjdschrift, dat allerleionderwerpen behandeldetzoowel OP
het gebied van natuurkundige a1s van bespiegelende en historische
wetenschappen , hield zich toch het liefst met vraagstukken van
wjsgeerigen en godsdienstigen aard bezig t en breidde eerst van
lieverlede zjne beschouwingen over eigenljkevaderlandsche letter-

i) Eene hoogstbelangri
jke studie over De Letteroeyènil
tgen leverde dr.J.
Hartog in De Gids l877, deel 11 en 111,ezl 1879 deelI en I1,onder het

opschrift: Uit hetZepenrcn een Tl
jdschrk
/t,waarnaarwi
jdikwerfverwi
jzen.
2) J.Hartog,in De Gids van 1877,1I,bl.45l;11I,b1.326.
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kunde uit. De geest, waarin het geschreven werd, was gematigd
liberaal, in de richting der Toleranten, m aar m et een onm isken-

baar streven om onpartjdig te zjn, en allen richtingen rechtte
doen wedervaren. M en ging daarin zelfs soms zo ver, van zich te
onthouden van al wai m aar naar polem iek zweem de. Ofschoon

door de orthodoxe voorvechters der Yaderlandsche Kerk (Barueth,
Hofstede) heftig bestookt, nam de invloed der Letteroefeningen
gaandeweg toe, en hield zich tot in het vierde kwartaal der

negentiende eeuw staande, toen hettjdschriftonder allerleiaanvallen moestbezwjken 1).
M et betrekking tot de N ederlandsche Letterkunde nemen zi
J*
vooreerst geen schitterend: vooral geen zelfstandig standpunt in.

Leenen wj het oor aan Hartog's studie'): pHetbljktduideljk,
dat zj kinderen zjn van de eeuw derDichtgenootschappen,die
het land met een digt net overdekten en bjna allesverstrikten.
Stukken, die wj nietmeerwillen aanzien,worden in (de eerste)
jaargangen behandeld,alsofzj werkeljk ietstebeduiden hadden,
en wat in onze schatting niet meer dan m iddelm atig is, wordt
hier hem elhoog verheven. Ziehiert om er eene enkele proeve van
te geven , een stuk van een rW interzang'', uitgegeven door het
genootschltp Studium alit artes, een trochaisch vers, pdat ons

de wintervreugde op eene geestige wjze voor oogen stelt'' en
wel pin vloeibaren styl-'' Dus vangt het aan :

Zie eenswelk een troep van sleden all'metmeisjesuitde stad.
Y der pronkthier m et haar vryer,al verm oeid dettbloed zich wat;
M aar geen nood !zy zal't welmaaken,als zy thuis gekomen zyn,
Zalzy hem by ft vuur onthalen,op een buik vol Jeefe wyn.''

XDaarop volgt de schildering van seen wyf m et oliekoeken'',

dat jverig in de weer is om haar bakselaan de gegadigden te
sljten,totdatzj hetongeluk heefthaar p0tmetbeslag tebreken.
Algemeene vrooljkheid! Gelukkig wordt de schade haar vergoed
door de in schaterend gelach uitbarstende kinkels, die zich na
deze barmhartigheid gereed maken :

Om weerspoedig heen te reiden,'thandjeleggende op den rug,
Yder meisjevathaar vryer;Teun en Pleuntjereiden voor,
'tSchi
jnteen ganschehoop van ganzen;ziezy reiden schielyk door'',
1) A l
daar,11, b1.445.

Aldaar,bl.468.
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en hetgeen er verder volgt en als proeve uit den welgelukten en
geestigen W interzang wordt m edegedeeld. Toch kom t het stuk er

niet af zonder aanmerkingen,die zoo merkwaardig zjn,datik
niet kan nalaten ze hier in te lasschen. nDen !?îp:#'', zoo luidt
de eerste, pbehoorde te zyn de àîp6# , a1s zynde de Nominativusi''
Xheete zpys'', wordt verder het Dichtgenootschap m et alle denkbare
zachtm oedigheid onder het oog gebragt, rmoest wezen heeten '
tvyn ,
a1s zynde wyn van het manlyke geslacht. Schoon m en een anderszins goed gedicht om eene enkele misstelling van dien aard niet
zou wraken t is 't echter aangenaam te zien , dat een dichter ook
hier omtrend oplettend is; te m eer, daar 't in vele gevallen zyne

nuttigheid heeft;en jonge dichters,hieropagtgevende:gewennen
zich ongevoelig om doorgaande ene zuivere taal te schryven ,
waarom wy 'tniet ondienstig oordeelden deze aanmerking eenmaal
onder 't oog te brengen.'' Van zulk eene natuur is ook de laatste

vriendeljke vermaning aangaandehetwoord reiden:rdezespelling
van reiden voor ryden , en zoo ook reiders voor ryders, in dezen
W interzang voorkomende, schynt ons enigerm ate aan te duiden ,
dat het Kunstgenootschap het onderscheid tusschen ei en y nietin
't oog houdi, van waar wy ook op bl. 4 wei en by a1s rym slagen
ontmoeten ; hoedanig eene verwarring dier klanken , als onbestaanbaar m et den aart onzer sprake en 't gebruik der ouden , genoeg-

zaam van alle keurigen gewraakt wordt''(I1 D.,bl.568).
XDe groote dichter is Dirk Smits, en waar zulk een maatstaf

wordtaangelegd,verwondert datniemand.Hj wordtverheerljkt:
alsof hj een tweede Apollo ware: en de uitgave in 1758 van
's m ans rNagelaten

Gedichten'', door W esterbaen en Versteeg ,
was voor de Letteroefeningen eene welkome gelegenheid om haar

hart lucht te geven. Nu meent de een, dat er onderalle zjne
werkenternaauwernoodeen drietalkleinestukjesgevondenworden,
die hem als waarachtig dichter doen kennen;en een ander gaat

hem met stilzwjgen voorbj, maar in dien tjd was hj voor
menigeen het ideaal, pde tooverende lier'', zooals van M erken

hem noemde1). En in datkoor mengden ook deLetteroefeningen
hare stem (IV D., bl. 435);verzekerende:pdatde groote Smits
boven al uitsteekt in zinryke vindingen , schilderenden toon en
1;
A Verg.boven,b1. ll5.
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zagtrollendheid van taal, aantrekkelyke bekoorlykheden der bevallige dichtkunste, zo eigen aan den xibtswoudschen zanger Poot,
dien hy zeer hoog waardeerde. Hieruit blykt ten klaarsten de
kragt eener welaangelegde en rechtbestuurde navolginge, welke
het zom tyds gelukt haar voorbeeld voorby te streeven ;weshalve

wy den jongen dichteren, die naar vernaamdheid tragten, de
werken van den zoetvloejenden Smitsten hoogsten aanpryzen,en
onzen Leezeren in 'talgem een durven verzekeren ,dat zy eenigzins
smaak vindende in volgeestige verzen, zich ten vollen zullen
kunnen verzaadigen in dezen overvloed van verrukkende stofen ,
die e1k in haar soort uitmuntend mogen genoemd worden.''

Betje W olf stond vooreerst nog niet in hunne gunst. Hare
Bespiegelingen prdr het Genoegett (1763) werd verre beneden dat
van pde geagte Dichteressen de N eufville en van M erken''gerekend,

nwaarop Holland boven al roem draagt.''In 1765 gaf zj hare
Ak/zzczzz?: Nagedachten pndz'delt slaap 601den #ptl# uit,en bj die
gelegenheid had juF. Anna van der Horsthaar een lofdichttoegezongen,datBetjemeteen soortgeljk versbeantwoordhad. Dit
gafden Letteroefeningen aanleiding totde volgendeontboezeming:
Deze twee vriendinnen schynen elkander den wierook van loftuiting

wat mildelyk toe te zwaayen: zy zullen elkander (terwyl ze op
den goeden weg zyn, en m en haare zucht tot oefeninge m oet
pryzen) meer dienst kunnen doen , wanneer ze zich onderling
opscherpen , om nauwkeurig te letten op de zaiverheid van taale,
en de vloeibaarheid der verzen : en als ze elkanders verzen in
't vriendelyke beoordeelen, niet dulden ,dat m en , om wat m oeite
en nadenkens uit te winnen , een styven regel laate doorloopen ,
of gemakshalve ofdoor onoplettendheid eene onzuivere taalschryve''

(VI D.,b1.41).
Betje toonde zich smoeilyk op Luiden,die ghaarq vlekjes in
(haar)kunstaangeweezen''hadden,en ditgafaanleiding toteene
vrj vinnige polemiek methettjdschrift1).
Zoo de Letteroefenaarsalweinig bljk gaven van helderinzicht
in hetwezen derKunst,ook zjkwamen tochoptegen xdevalsche
verhevenheid des styls'', en niet m inder tegen de vertaalwoede.

Hoe kortzichtig zj n0g in 1771 op kunstgebied waren,leerde ons
1) Zie De Gids, t.a.pl.,I1,b1.47l 473.
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hun oordeel over de poëzie van Onno Zwier Van Haren 1):voor

hen zjn ,dekeurigeregelsderDichtkunde''bljkbaaralleenbestemd
om de verzen glad en vloeiend te maken.Alleheilwachtenzj dan
ook van de Dichtgenootschappen. Ter gelegenheid van de uitgave

der ,proeven van poëtische Mengelstofen''doorKunstliefde spaat't
geen U'
éjf(1773)juichen zj:pA1wie de hartstreelendedichtkunst
bemint, bespeurt ongetwyfeld met vermaak , dat m en 't er in
Nederland op toelegt, om haaren luister in ons Gewest bestendig
te vermeerderen, door 't oprigten van Kunstgenootschappen ,welke
dienen , om haare hoogagters op te wekken , derzelver getal te
doen aanwassen , en 't hunne toe te brengen , om elkander te

beschaaven.'' Geen wonder dan ook,datzj de Poëzjjvan Lucas
Pater ten hemel toe verheFen :XEen gezond oordeel,eene levendige
verbeeldingskracht, eene zuivere taal, eene vloeibare m aat, een
gepaste m anier van voorstellen , en een onopgesmukte stylbrengen
natuurlyk te wege, dat ieder, wiens smaak niet verbasterd is,

deeze Dichtstukken met graagte doorbladert'' (1Y D., b1. 224).
Dat is niets minder dan de volmaaktheid ! Hoe betrouwbaar ons
dat oordeel m oet voorkomen , vrage men aan bl. 128 hier boven.

En a1s men daarentegen verneemt,hoe zj oterHamletdachten,
dan ziet men welke kloof er tusschen ons en de m annen dier

dagen gaapt. Zj noemen het peen treurspel, zo vol haatlyke
charakters, kwaadaardige raadslagen en wreede bedryven, zonder
eene weezenlyke nuttige leering te behelzen , dat het in geenen
deele geschikt zy, om aanschouwersof leezers eene aandoenlyk ver-

maak te leveren.''Men zalhetwe1eensmoeten zjn metden Heer
Hartog,als hj uitroept:): rlletwilhun,naar hetschjnt,maar
nietgelukken,hetregte gezigt op een dichter te krjgen.''
Maarer begon toch,geljk wjzagen,metVanAlphen,Bellamy,
Nieuwland,Feith,een betertjdperk voor devaderlandsche kunst
aan te breken;en men zal dit nog duideljker beseFen,alswj
herinneren, dat Bilderdjk in die dagen reeds begon naam te
maken. rllet is te denken,''zegt Hartog3)tpdathetmetLucas
Pater, met rlfunst wordt door arbeid verkregen'', en met die
Boven,bl.l63,164.

De Gids,1877,III,bl.82.
Aldaar,b1.l07.
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ansche schare van pzoetvloeyenden'' spoedig gedaan za1 zjn.''
En toch bleef hun geest nog lang rondwaren. Helaas! pde kunstgenootschappen waren nog niet uitgestorven , en de bewondering
van de Letteroefeningen voor de kunstbroeders was evenmin

uitgedoofd''1).
De eischen , die m en aan een dichterstelde,waren noch talrjk,
noch ingewikkeld. H et eenige recept, dat m en hem gaf, om zich

te vormen,en waarnaarhj dan o0k eerljk door deCritiek beoordeeld werd, mits hj niet uit den band sprong, bestond uit dit
tweeledige voorschrift:
10. studie van de dichters uit de zeventiende eeuw , van H ooft
en Vondel af, tot Brandt en Vollenhove t0eq echter niet om hun
de geheimen van bezieling of samenstel af te zien ,m aar alleen
om hunne uitdrukkingen,zinswendingen,cœsuren,metéén woord,

hetuiterljke derverzen na te bootsen;
20. kwam daardan hetnadrukkeljk voorschriftbj,om zuiverheid,netheid,sierljkheid van taalen vorm te bestudeeren bj de
m eesters, de rApollo's'' der loopende eeuw , H oogvliett Feitama,
Van Aferken.

W ie zich daaraan hield en zjn werk dan onderwierp aan devjl
der kunstbroeders,werd in hetgilde opgenomen en zjn lofallerwege uitgebazuind.
H elaas! de Critiek stak nog even diep in het m oeras van
onkunde en slechte overleveringen a1s de m eeste dichters; en
daarin was geen verbetering te wachten ,voordateene onverwachte
gebeurtenis ons vaster bodem onder de voeten zou hebben gebracht.
Gelukkig , dat er in 1778 inderdaad iets plaats greep, hetwelk tot

beter inzicht kon leiden en dusmettertjd ook totbeterpractjk.
In datjaargafHieronymus Van Alphen een merkwaardig boek
in het licht, onder dezen titel: Theorie de'
r dc/lppzl: K '
ttnsten en
ec/l raït
W etenschappen, grootendeels pzh6r.çezlpzzldz/ Idt het S pp.g#zdxift
F .J. Riedel.
H et was niet zoozeer eene vertaling als we1 eene zelfstandige
bewerkiug van dit boek uit den vreem de, seene vertaling, die

meer zakeljk dan woordeljk was; die zodanig veranderd,verbeterd,vermeerderd (wasq alshetnut,datmendaarmedebedoelde,
1; Aldaar,bl4 108.

RIEDEL1S THEORIE DER SCHOONE KUNSTEN.

vereischte''1). En de bewerker was voor zjne taak uitnemend
berekend. Niet alleen was hj buitengemeen belezen in nagenoeg
alles,watover œ sthetica door Ouden en Nieuweren was geschreven;

maar ook verwonderljk t'huis in de dichterljke letterkunde van
de Oudheid en van de meeste nieuwe volken. Hetdoel,dathj
zich voorstelde,heefthj voortreFeljkontwikkeldineeneinleiding,
die voor ons in vele opzichten belangrjker isdan hetwerk zelf,
en waaraan wj dan ook menigeaanhaling zullen ontleenen.
Ofschoon hj de theorie der Schoone Kunsten in hetalgemeen
behandelde, was het hem toch in 'tbjzonder te doen om de
toepassing der leer van het Schoone op de Dichtkunst. Zo0-

danig werk was hier nog onbekend, en daaraan, meende hj,
hadden zjne landgenooten groote behoefte: vooral o0k met het
oog op de practjk. Hj was geen onbepaald loftuiter van onze
poëzieq integendeel. rIk voor mj,die nietgeheelvreemd ben in'
de werken der oude en hedendaagsche Digters,zou niet schroom en
van te erkennen., dat onze Hollanders, in dezen tegenwoordigen

tjdt geen stukken van poëzj voor den dag brengen,die even
schoon zjn alsdie der Ouden,ofdie der Franschen,Engelschen
en Duitschers. Ik zou niet durven zeggen , dat b.v. de A braham
van Hoogvliet geljk stond met de Gierltsalemme Liberatq van
Tasso, schoon hj mogeljk zoudekunnen opwegen tegen den Noach
van Bodmer. Dat de W illem de 111. van Rotgans zo goed is a1s
de H enriade van Y oltaire, of dat de Friso van Van H aren,de

Gideon en ClaItdiuu Cïtlïîï,
gvan Steenwjk ofde Darid van Jufr.
Van Merken geljk staan metden Leonidas van Glover.Ik twjFel
zeer, of er onder de Treurspelen van Y ondel een is dat halen

kan bj deAthalievan Racine;en wieza1durvenstaandehouden,
dat de Ilerderszangen van Aloonen, sfillekens of de Haan in vergeljking komen met de Idyllen van Gessnerten egter behooren
de opgenoemde stukken onder de besten t welken wj bezitten,en
men veragt ze zeker daarom nog niet, om dat men ze minder

schat dan anderen-'' Zoo sprak hj in zjneInleiding (bl.V1),en
dergeljke taalwasin Nederland ongehoord.Hj wistdan ook wel,
dat ze hem bj velen t0t peen groote misdaad''zou worden aangerekend; w ant svan onze letterkunde niet zeer gunstig te denken,

1) Inleiding,b1.LXXXIX.
JoxcKsLox'
r,Ned.Letterk.indeflt
leelaatsteA'
euàcen,1,4edruk.
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is heiligschennisbj hen die voorkunstrigtersbj onswillen doorgaan.'' Op elk anderpuntwi1men terechtwjzing dulden,slechts
hier niet, want e1k dichter - en hun getal was legio - voelde

zich door het verwjt persoonljk getrofen; pen dit kunnen zj
niet verdawen.'' Maar hj kon niet blind zjn voor de waarheid.
Hj had de werken derbuitenlandersmetdie zjnerlandgenooten
vergeleken, ren datmeteen hart,hetwelk ik metvrjmoedigheid
durfzeggen,patriotisch te zjn;'' en dit had hem geleid totde
overtuiging , pdai onze letterkunde gebrekkig, en Onze sroortbrengsels ver af zjn, van het geene zj wezen konden.''- pln

den tjd van Hooften Vondel,waren wj zekernogminderdan de
ouden;maar stonden egtergeli
jk metonze naburen en waren ver
boven de Daitschers.Maar na dien ti
jdzi
jn wj weinig gevorderd.''
W at is de reden van onze ychterljkheid? Hj gelooftwe1(bl.
XlV)t pdat de lauwheid en jyerloosh-eid,die in andere opzigten
onze natie in deze eeuw m eer aankleeft dan in het begin der
vorige, mogeli
jk er iets toe doetq'' maar hoofdzakeljk is het

D'tgebrek aan eene wjsgeerige beoefening d-erschoone
, kunsten
en wetenschappen , en daar uit volgend verkeerd gebruik van ge-

brekkige modellen, die ons in het stuk van poëzj nog ver agter
onze naburen stelt. Men wjstonzejonge vernuften in de poëzjy
op de eerste jsbrekers;op Hooft,op Vondel,op Vollenhove,op
Poot;dezen zjn voor onzevernuften hetAntieke. Hen te willen
voorbj streven zou,naarde meening der meesten,dwaasheid zjn.
Zj zullen altoos onze modellen bljven. Zo denken onze meeste
digters.. Maar ditjuist isde verkeerde weg om te vorderen.
Men moestdeze geniën hunregteplaatsaanwjzen,hunnegebreken
naspeuren zo we1 a1s hunne schoonheden, en ditop wjsgeerige
gronden, volgens regels, getrokken uit de m enschkunde en zielen-

leer. Men moest grootereer stellen in origineelte schrjven,dan
ill V ondel natebootsen ; daar m en in tegendeel elkander heeft

willen wjsmakentdatelk jong vernuftzig een Digter ternavolging moest uitkiezen, hetwelk de regte weg is om de genie

uit te blusschen, en nimmer merkeljke stappen te doen. Men
moet,jatgoede modellen bestudeeren,zo we1alsdenatuur;men
moet hun afzien, h0e zj hunne vermogens hebben aangewend om
te behagen; hoe zj hunne stoflbn behandeld hebben;waarin zj
we1,waar in zj kwaljk geslaagdzjnqhoezjdenatuurnagevolgd,
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en waar in zi
j die min ofmeer verlaten hebben.Ditisde eigenli
A
jke studie van hetantieke.''
Dat was openhartig gesproken in gezonde taal. Om dat m en die
les verzuimd had , was er gebrek aan goede dichters, zooals
Van Efen reeds inzag , - maar vooral ook aan goede eritici. Bl.

LXXXVI:pl-lethapertonsvoornameljk aan kunstrigtersoverde
uitkomende poëtische stukken : zelden of nooit worden ze grondig
beoordeeld. en het goede zo we1 als het kwade van dezelven

overtuigend aangewezen. W il men dergeljke recensien zien,die
in hun soort m eesterstukken zi
jn,men moetzevoornameljk thans
bi
tj de D uitschers zoeken .... M en kan van onze natie in dit stuk
mogeljk hetzelfde zeggen,datRemond de St.Mard van de zjne
schreef1): ,Un de nos grands défauts,c'est delouer sansreserveq
qu'il est beau , disons nous, cet ouvrage qu'on vient de nous
donner! a-t-on vu nulle part de si beaux détails? quelle élégance,
quelle force, quelle nettetl d'expression! Fort bien : mais cet
ouvrage, qui réunittant de suFrages,estfaitpour avoir de l'intérêt:
en a-t-il? Y voyons-nous de l'accord, de l'éeonom ie , de l'ordonnance? les parties y sont-elles faites 1es unes pour les autres? Se
prètent-elles une chaleur, une beauté m utuelle? Non. Disons le
donc! M ais personne ne parle : et que resulte-t-il de ce lâche et

honteux silence? Que le mauvaisgoit triomphe,gagne du terrain,
étend ses conquAtes, s'empare de toute une nation , qui,loin de

sentir son mal,s'en applaudit,en devientplusfère etse réjouit
de sa corruption t com me si elle avoit acquis un nouvel être qui
l'honore.''
Zoo had nog niem and den vinger op de wond gelegd. En in
den loop van het werk bepaalt hj zich niettotdergeljke algem eene waarheden : hii deinst er niet voor terug grove gebreken

bi
j sommigen onzer dichters aan te wi
jzen:suitonze beste dichters; om te doen zien,en te doen gelooven,dathetook bj
hen niet algoud isdaterblinkt.''(1,100).Zoo wjsthj te dier
plaatse op voorbeelden van Ktlwgllenhetd bj Antonides,Vondel,
Yan Merken,Hoogvliet,FransDe Haes;van bombastbj Hoogvliet (11, bl.LV1l1)q van gerektheid (1,106,129),verwaterip:
van gedachte (b1.117),droge en magere behandeling (120,126),
s

1
) Lettre sur lescausesde la #/ccdepcedugo'
t
lt,Guvres,tom.111,p.229.
20*
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gebrek aan smaak (bl. 158)q van ontstentenis van nieuwe denkb
*'
*
eelden en wendingen (bl. 290). sDe feilen van beulingen zjn,
om niets te zeggen , dan het geen reeds gezegd is, te schilderen ?

geljk men overlang geschilderd heeft,en te denken,geljk men
overlang gedagt heeft. W at hulzne voorgangers gezien hebben ,dat
zien deze vrinden ook : de zon des geluks, de nagt des doodst
roozen op de lippen , lelien op de wangen en borsten , en verder

niets'' (bl. 306). ln zjne Inleiding had hj reedsgewaarschuwd
tegen sdie slaafsche banden, met welken letterzifterj en eene
zekere buitensporige kiescheid op de taal dikwjls den digter of
redenaar, tot wezenljk nadeelder sehoone voordbrengselen,tragt

jop
A tegen een ander gebrek,
te boeien-'' In het werk zelfkomt hi
*
dat onzen poëten steeds eigen geweest is: pde vermenging van
het oude samenstel der heidensche godgeleerdheid m et omstandig-

heden van den tegenwoordigen tjd,hetwelk de fraaiste stukken'
ontsierd'' (1,313). Eindeljk wjsik op zjne aanmerking omtreùt
de vele gelegenheids-verzen in onze taal, zdie wel eenigermate toi

vernedering,maartefenstotonderrigting van gzljnelandgenooten
dient'' (1t 126- 127). Bj de beste dichters dernaburen vindthj
Dzulk een aantal van geboorte-,ljk-,huwljksverzen''niet als bj
ons. rIk slaa mjnen Pootop,en hetgrootste deelzjner werken
bestaat uitzulke verzen;het is zo ook met de poëzi
j van Vondel,
H oogvliet, W ellekens, Sm its: en anderen ,gelegen - maar waarom
dit tog? W aarnm die niet m eestal ten vuure gedoem d? De weereld

zou ernietsbj verliezen,en de Digter zou erveelbj winnen
daar het nu door dit mengelmoes waar wordt,datmen bi
j hen
zelf qktr'
um ïoz stercore zoeken moet.''

Tegenover die gebreken verzuimt hj nietasoms op de goede
eigenschappen onzer dichters te wjzen. In het tweede deel,bl.
207,219, haalt hj voorbeelden van bevalligheid uit Vondelen
Pootaan5en op bl.107van hetpathetiekebjVoetenVanMerken.
Van de laatste soort was de oogst schraal geweest. In de voorrede

tot het tweede deel laathj zieh daarover aldusuit: p'Men heeft
u berisptt zeide mj onlangs een man van veeloordeelen smaak,
datgj in hethoofdstuk overhetgrootsche en verhevenezoweinig
voorbeelden uit onze digters hebt genom en ; m aar ik wenschte

harteljk, dat uwe bedillersu zulke hadden opgegeven,die gj in
de plaats van die schoone passage uit Klopstock had kunnen ge-
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bruiken; dan zouden zj getoond hebben bevoegde regterstezjn.
lk ten minsten weet ergeen voorraad van;en zj zouden ook mj
derhalven veel dienst gedaan hebben.''

Men zou misschien verwacht hebben,dat hj meer in bjzonderheden , door voorbeelden, de waarheid zou hebben betoogd van

zjne herhaaldeljk uitgesproken stelling,rdatwj in de poëzj ten
agteren zjn.'' Men za1 intusschen begrjpen, dat hj zich heeft
#ewacht voor wathj zelfpeene altehateljke bezighetd''noemt.
DDe beste stukken van onze beroemdste digters'',zegthj in de
voorrede tot het tweede deel, b1. LX II, pwaar van er sommigen
nog leven , onder handen te nemen ; die te ontleden ; de wezenljke
gebreken daar van,van hetplan aft0tde wjze van voorstelling
toe, aantetoonen ; dan dezelve m et de beste voortbrengsels onzer

naburen te vergeljken; en zo te onderzoeken: wie de meeste
sphoonheden en de minste gebreken heeft, is eene bezigheid , die
niet geschieden kan , dan door aan veele nog levende ,en agtingswaardige persoonen onaangenaamheden te zeggen : en dit stuit

mj geweldig tegen deborst. ln hetalgemeen staaude te houden,
datonze digtersminderverheven zjn:entevensminderdenatuurljke eenvoudigheid bptragten:dat zj in hunne ordonnantie minder
genie vertoonen , dat hunne karakters m inder uitgewerkt en onder-

scheiden zjn, dathunne uitdrukking veelalmindernauwkeurig,
veel al minder kragtig, en met m eer stopwoorden en stopregels

opgevuld is,dan bj de besten onzernaburen plaatsheeft,laatzig
zeggen, zonder dat men dezen of dien persoonljk verkleint. Ik
beken wel,dit slegts te zeggen,iswatanders,dan het genoegsaam

tebewjzen.Maarde zaak isvan dien aartdatzj zoin bjzonder**

heden niet wil bewezen ZI
J11...... M aar vermits er veelen zI
@
J@n,
die, zonder genoegsaam onderzoek : zonder theoretische kennis en

toereikende lectuur, het voor afgedaan houden, dat onze poëzj
zo goed is als die van eenige natie in de waereld ,heb ik noodig
geoordeeld , zulken te waarschuwen ; en aantesporen t0tonderzoek 5

vooralwanneerzj zelfdigters zjn,opdatzj,dooraltevoordeelig
over den toestand onzer poëzj te denken,zig zelfden weg niet
sluiten totwezenljke en uitstekende vorderingen.''
En zelfs daartoe was veel moed noodig.

Zou hj zjn doelbereiken en instemming vindenbjhetpubliek?
Zou hj pde lang gewenschte omwenteling OP OI1Z6n Z&T1#*
bOPï''
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teweegbrengen? Hj wist we1,datditnietzoo OP eens ZOR gaan
(II,Y.
I).
Over het algemeen schjntde doorgaande indruk)dien hetboek
bj zjne verscjjning maak
.te,allesbehalvegunstig geweesttezjn.
Im mers schrjft hj aan De Perponcher (I1)LVII1): p'
W ildeik u
al de redeneeringen, die men overmjne theorie.en over mjne
inleiding gevoerd heeft, eens aan UEd.mededeelen ten in derzelver

ware gedaante ontleden, gj zoudt u waarljk verwonderen, dat
men bj ons over het algemeen zo oppervlakkig, zo eenzjdig
denkt over den staatonzerpoëzi
j,datgj daarin zelfseen bewjs
voor onze agterljkheid vinden zoudt.''Zoo erenkelen waren,die,
gelijk De Perponcher zelf, volkomen in zjne inzichten deelden:
en alleen maar de vraag opperden: of hj zjne taak nietalte
metaphysisch , sa1 te sterk in 't afgetrokkene'', had opgevat;

anderent wellicht de meesten, maakten zich overzjne stellingen
erg boos, en m eenden zelfs in brochures te moeten opkomen om
de eer der natie te handhaven tegen de beleedigingen , haar aan-

gedaan:waarbj Yan Alphen sopzetlyk metdeuitersteversmaading''
bejegend werd;dat,zeggen DeLetteroefeningenbj debeoordeeling
van zeker pamQet1), pmeer gevoeligheid, dan eene besehaafde
oordeelvelling aanduidt.''

Dit tjdschrift zelf, hoe weinig het ook getoond had op een
even degeljken critischen bodem te staan, zette zich voor een
oogenblik over alle vooroordeel van sleur en eigenliefde heen , en

ontving Van Alphen's werk gunstig.Hetgafereen vrj uitvoerig
verslag over, waarin deze wel wat pruikerig deftige,m aar toch

welgemeende volzin voorkomt2): mook zullen de meesten onzer
Nederlandsche Dichters,in veelerleie opzichten ,zeker een leerzaam
gebruik van 'sM ans arbeid kunnen m aaken , ter beschaavinge van
hun oordeel, en ter verbeteringe van hunnen smaak ; dat niet

f
eilen kan(van)een gunstigen invloed ophunneDichtstukkente
hebben , ter betere inagtneeming van het weezenlyke schoon , m et
verbanninge van het valsch vernuft, benevens alles wat laag of
1af is, en den toets van een gezond oordeel niet uit kan staan ;
hoedanige gebreken maar al te r:6lf
?/fîc/'
l.g ip p/?
,
ze Nederdtdtsche
1) Jaarg.1797,1,bl.372.
29 T.a.pl.,bl.369.
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Dichtstukken '
pppràpozl6zl.'' Dit slot was een bewjs van moed en
tevenseen verbljdend teeken van de belangrjke omwenteling,die
op het gebied der Oritiek te verwachten was. ln allen gevalle

zagen zj toen in Van Alphen's kloeke pogingen geene onvaderlandsche daad, en toonden het eens te zjn met zjne zienswjs
(II,LXV): rlk denk, dat hj zjn vaderland hetmeestbemint,
die,op eenebescheidene en geoorloofde wjze,aan hetzelve zjne
gebreken aantoont;terwjlikhentdieandershandelen,beschouwe,
als eene bevooroordeelde moeder,in wieroog wezenljke gebreken
van een al te m al opgebragt kind , of geen gebreken , of zelfs,

datnog ergeris,deugden zjn.''
Maar het duurde niet lang , of de hekken werden weer verhangen. Ofschoon m en eene gunstige verandering zeite hopen van
Van Alphen's overm oeëigen aanval, werd reeds in het volgend

deel (bl. 309) hem verweten pde onwaardige wyze op welke de
Uitgever de V aderlandsche Diehtkunst en Dichters behandelt, en
die de gevoeligheid van de Natie m oet opwekken;'' en men vroeg
zich af, of het opzien , dat het boek verwekt had, m oest worden
toegeschreven paan hetleerzame dan aan hethonende van hetwerkh''
M aar de stoot was gegeven , en allerwege kwamen aesthetische
bespiegelingen aan het licht.
In 1779 verscheen het vierde deel der werken van de i
Mn 1766
'
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datonderanderen eene door de Maatschappi
j bekroonde verhande....

..

ling bevatte van den Eerwaarden C. Yan Engelen, over de vraag :

XWelke zi
jn de algemeene oogmerken,die een Diehtermoetbedoelen? welke zjn derhalven de eigenaardige onderwerpen voor
de Dichtkunst? en welke zjn derzelver algemeene regelen?'' Bj
de aankondiging in deAlgem.VaderlandscheLetteroefeningen(1779,
I D., b1.410) werd er op gewezen,datde schrjverde meening
voorstond ,dat een dichter pzo we1 een verstandig a1s vlug mensch

zjn moet; met zjne levendige verbeelding veel letteroeFening
paaren;en zo weleen gestoFeerd brein alsaandoenljkharthebben
moet.'' En nog geheelin hetzog van Yan Alphen,laten zj daar
op volgen : vH et algemeene gebrek Aïdz'ïzè: en de rerwaarloozing der

wdz'dït
qc/lf:oefening:doet'er onze Sehryverte sterkerop aanstaan,
om hun ) die zich op de Dichtkunst toeleggen , recht in te prenten ,
dat een Dichter ,zo we1 kundigheden als verbeelding , zo wel
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verstand als geest, en zo wel oordeel als vuur: m oet hebben-''''

En ten slotte vereenigen zj zich metden wensch der uitgevers,
dat de vrucht van dit werk mocht zjn, dat ponze Natie,voor
andere beschaafdeNatien,ook hierin gd.i.in de Dichtkunst)niet
behoeve te wyken, en de ware sm aak ..... m eer en m eer in ons
Yaderland m oge toenem en-''
Voorts verscheen in 1780 : Proeven van dichtkundige Letteroefeningen , over den sm aak in de Poesy , over den A braham den

Aarts-Yador,van Arnold Hoogvliet;''en tweejaarlaterbekroonde
het Genootschap K'
l
utst '
Ypr#f door arbeid rerkregen de verhandeling van Feith: sover de waere vereischten van het H eldendicht'';

bj wier aankondiging de Letteroefeninge'
n nietverzuimden te vermeldentdat de schrjver in zjne inleiding gewezen had op sde
onregtmaatige oordeelvelling van zom migen ) over onze Nederduitsche dichters, als konden ze de buitenlanders niet evenaarerl'',

welke ponganstige gedagte''hj had weerlegdl).
Zoo zwenkte m en heen en weer. W ant toen Ya
phln 1e11
#7:, n
z. Al

1782 zi
OU
jne DiWt
Yà
WVa,
tl#
W,
ï
.
u
y: Verhayqel
j-nv,
qqh
..in het licht zond, werd
hi
J door diezelfde Letteroefenaars den aankom enden geniën aanbevolen a1s een gids, die de onbekwamezl zou mogen weerhouden
Xvan zig op het zoogenoem de dichten t0e te leggen ,waardoor men
van een aantal rymelaars en verzenm akers ontslaagen zou worden.''

Dithad alden schjn van aan hetadresderDichtgenootschappen
gerichttezjn;en tochbleefmendemiddelmatigheidbewierooken2),
ofschoon in 1783 wederom , naar aanleiding van het tweede deel

der Proeven '
pc/l diehtkundige Letteroefeningen, door hen werd
ingestemd met des Schrjvers beweren, pdat,als men afgillg op
Xde veelvuldige dichtkundige Qenootschappen, en derzelver afgegeeven Proeven , waarin m en m aar al te veel m iddelm aatige en
zelfs m inder dan m iddelmaatig'
e stukken aantreft,'' men het den

Kunstkenneren'' niet geheel ten kwade kon duiden,wanneerzj
klagten aanhieven over de achterljkheid van ons volk op het
gebied derpoëzi
j''5.
In 1790 werd de aanval z00 op den m an af en zoo krachtig ,
dat Hartog recht had zich te verbazen , dat er peen toon werd

1) Zie J.Hartog,in De Gidsvan l877,111,b1.l12.
2) Aidaar,bl.l13.
3) Aldaar,bl.l17.
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aangeslagen en eene critiek geoefend , tot nog toe in de Letteroefeningen ongehoord''1). Toen werd toeh zonder mededoogen de
staf gebroken over de onlangs uitgegeven werken van de Rotterdamsche en H aagsche Dichtgenootschappen. K'
ttnstliefde .
swcclz-f

geen zlft
l'f o.a.had een deeltje uitgegeven,zeiden zj,dat,alwas
het van geringen om vang , toch nog de helft dunner had moeten
wezen. pMaar zoo moest het wel gaan , als m en geen onderscheid
kende tusschen een dichter en een handwerker, en er m aar op

1osrjmde,pom jaarljks een bepaald getalbladzyden metvaarzen
in het licht te geeven'', en pwanneer m en van deze kwade gewoonte

niet a:iet, was er nooit beterschap te verwachten''â).
Daarop volgde eene critiek van den Socrates door den drie-

en-twintig-jarigen Helmersin hetlichtgezonden.Ofschoon zjhem
Dzulk een verdiensteljk poëet'' noemen, en ook de aandachtop
enkele zjner pfraaye schilderingen,uitmuntende gelykenissen en
krachtige spreuken'' vestigen, sparen zj de tuchtroede niet,en
brengen ihem de grooter en kleiner gebreken,die heidichtstuk
ontsieren , ernstig onder het oog. De geheele recensie ptoontklaar-

1jk,dat de Letteroefeningen, al hebben zj hetwoord bescharen
nog nietvergeten,toch uitgeheelandereoogen zien dan vroeger''3).

W j komen op die beoordeeling terug, als wj in een volgend
tjdperk onze aandacht aan Helmerszullen wjden,die,ofschoon
met Bilderdjk en Staring in deze eeuw de dichterljke loopbaan
ingetreden, als deze, eerst in de negentiende in zjne geheele
eigenaardigheid za1 optreden.
ls er in die nam en iets,dat ons aan een anderen ,m eerm odernen
geest doet denken , ook op 't gebied der Critiek doen zich nog

andere verschjnsels op, die eraan herinneren,datde achttiende
eeuw (
hare ro1heeftafgespeeld. Ik heb hetoog op CK-in-k
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later om de veertien dagen het licht zag , m aar het niet verder
dan tot veertig nummers heeft kunnen brengen.

Ofschoon de Schrjver in œsthetische ontwikkeling hoog boven
zjne tjdgenooten uitstak,metbuitengewone scherpzinnigheid,en
veel geest begaafd was, en een scherpen blik had op alwatdwaas

of belacheljk scheen, heeft zjn tjdschrift toch nooit grooten
1) Aldaar,b1.305.

Aldaar,bl.31l.

Aldaar,b1.3l8.
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opgang gemaakt1). Eerst later, toen het zeer zeldzaam was ge-

worden, kreeg het den naam van overgeestig en belangrjk;en
dit noopte Dr. J. Van Vloten er in 1877 een volledigen herdruk

van te bezorgen. Ik twjfeit ofdie herdruk gewettigd wasen of
daardoor Kinker'sroem bjzonderisgebaat. Vooronzen tjd heeft
De fàpdfweinig aantrekkeljksom verschillende redenen.
'

Vooreerst m aakt de gekozen vorm de lezing niet aangenaam .
Alercurius boodschapt op humoristischen toon wat er al zoo op
den Helicon voorvalt. Onder die vooridurende allegorie gaat de

duideljkheid, en niet zelden ook de beoogde geestigheid:geheel
verloren.Alen klaagde daaroveralin zjn tjd2):en geen wonder,
dat die grief in onze dagen dubbel klemt. W ant - en dit is

1) Bl. l48 schrijft hi
j aan zi
jn boekverkooper:srGi
J-zegt mi
j,doorverscheiden lieden gewaarschuwd tezi
jn,daterbi
jhetdrukken van mi
jn weekblad geen ri
jkdommen tebehalen vallen.... Ik geloofdatzi
jgeli
jk hebben;
want ik doe al wat in mi
jn vermogen staat,om te maken, dat ermaar
weinig debiet van is.'' Bl.223: l,lk mag doen wat ik wil,en schri
jven niet
dan voor zekere uitgekipte personen;ik zie hoe langs hoe meer datik,tegen

wil en dank in ftpubliek verschi
jnende
was, mi
jn lezers aan te sprekenff

dewi
jl't mi
j anders niet mogeli
jk
!'de menigte,als dommeossen,

zonder omzien (mi
J
') voorbi
j loopt,terwi
jlondertusschen eenige stilleni
jdige
opmerkers,(mi
J
')gevaarli
jkerachtendedan hetgeruchtvertelt,bezig zi
jn den
grond,waarop (ik)zoo rechtvaardig alsbedaard (mli
jn plaatsgenomen (heb),
te ondermi
jnen.
''

Bl.258:jllk hoor dater een cabaat hetoonzaggeli
jke

hoofd opgestoken heeft,niet alleen om hetpubliek afte schrikken,om l%
stuiver voor mi
jn Post fswekeli
jks te contribueeren...., daar mi
jn lezers
weinige zi
jn,en echter hier en daar verspreid,zooalshetalti
jd gaat,heeft
men goed kunnen vinden,om een algemeenen geestvan afkeertegen mi
jn
onschuldig W eekblaadjen te doen geboren worden bi
j hen,aan wiergoedgunstige handen het debiet of nondebietder geschriften toevertrouwd is,d.i.

om hetkorteruittedrukken,bi
j de boekverkoopers.f'
Eindelijk gaf hi
jdetaak 0p,omdathi
jnietmeergesteund werd doors,de

oplettendheid van (zli
jn lezer''rbl.294).
2) In no.29 (bl.242)beklaagdezich een lezeroverhetonbegri
jpeli
jkein
zi
jne allegorie.In no. 32 zeihi
jteweten,datmen zich verwonderde,s,dat
ik nietmetietstevoorschi
jn gekomen ben,'tgeen men een sleutelnoemt;''
wantop bl. 259 erkendehi
jzelf,gehoord tehebben lrdatermenschen zi
jn,
diezich op eenigemi
jnernommersblindgelezen hebben,zonder te begri
jpen,
waar ik heen wilde;*n en in no.39 (bl.286)::datmi
jeen grootgetallezers
den verheven naam van onverstaanbaal'auteur gegeven hebben--'
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hetgeen 0ns in de tweede plaats niet aantrekt - maar al te vaak
worden dichters beoordeeld en doorgaans veroordeeld, wier namen

nauweljks, of zelfs in 'tgeheel nietmeertotonsgekomen zjn.
Doch alsmen zich daar overheen kan zetten,ontwaartmen bj
eenige inspanning , dat hier een man aan 't woord is, die geheel

gebroken had metden geestdes ti
jds.
Vermakeljk ishette hooren,h0ehjmethetSentimenteelesolt,
en met Feith, pden grooten Rhjnvis'',wiensballaden hetvooral
moeten ontgelden. Ik haal slechts deze enkele plaats aan om'te
doen zien: hoe puntig hi
j dit #
q
Aen'
'
î'
e karakteriseert. Aangaande
zekere onzinnige regels uit een vers, getiteld Jlxlia, ô'
J
p' het,g'3-tzy

ran Edward (bl.285) heethet: sDitis hetware. Ditleestmen
niet om te weten , wat er de auteur door heeft willen uitdrukken ,
maarom zelferbj te evoelen.''
Zjn oordeel over de poëzie van den dag en over de Dichtgenootschappen is alles behalve vleiend. Velen trachten den zang-

berg te beklimmen:(Bl.57) rsommigen komen halfweg;weinigen
verder; en 't getal dergenen die den top bereiken is zeer klein.''

Aan dichtersdie r'tongemakkeljkste proza in een allervloeiendste
maat kunnen overbrengen'' (bl. 63), was geen gebrek :evenmin
aan hen,die zich Swanenburg ten voorbeeld stelden (bl.152).En
omgekeerd was, op het voorbeeld van Bellamy , door velen de

Natuur tot hunne Zanggodin gekozen, en zj meenden meesterstukken te schrjven, als zj tafereelen schetsten, waarin niets
voorkwam rof het gebeurt waarljk z0o;'' in den trantvan deze
verzen (bl.216):
Des morgens klimt de gulden zon In ftblinkend Oost omhoog,
En 'savonds daalt die vuurfge bolIn 'tschittrend W esten neêr;
Dan wordt onshalve wereldrond M etaklig vaalbedekt,

En totden morgen bli
jftdatkleed Haartrouwegezellin''enz.
X aar rhet nec p&.
:'
ultrq van natuurljkheid''vindtmen in deze
regelsvan Porjeeren (bl.246):
.

O Tuinsalaadle!Beur'tkruintjen op!
O Lindeblaadje!Zweluituw knop!
O Boerenboontje!Draag 'tpoeslig kroont
je!Kruip,Kievitszoontje,
K ruip uit den dop !'*

rW ildheid en verwarring worstelen om stri
jd om den zetelvan
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den goeden smaak te ontluisteren'' (bl. 167). pHoevelen bljven
niet voortsluimeren met een goeden stjl, een'zuivere maat)en
een welluidend rjm in hunne armen,in de vaste verbeelding,
datzj de Dichtkunstbezitten''(bl.206)!
Ook de vertaalwoede kastjdt hj. pEr zjn zeker Zangbergen,
naar welke raeer wegen gdan naar den onzenj gevonden worden;
doch daarentegen hebben wj ook een Translateurstuin,die ons
gebrek weêr rjkeljk vergoeden kan; want van den tjd af,dat
er poëten bestaan,isernog nooiteen Helicon geweest,bj welke

zoo'n groote Translateurstuin is aangelegd''(bl. 64). En Apollo
klaagt (bl. 111) dat rik een geduld van jzeren staalmoetbezitten, om niet woedend te worden,als ik zie, dater bj honderden nietsbeduidende zotheden uit het Fransch in 't H ollandsch
overgezet worden.''

Nomsz moet het herhaaldeljk ontgelden,en evenzoo Boddaert,
Grendel,Schonk,Soek,Porjeeren,De W itte.lk kan mj metdie
onbeduidendheden niet ophouden , maar ik m ag het oordeel over

Nieuwland's orioït niet voorbjgaan (bl. 159))omdat het toont,
hoe Kinkeruiteigen oogen durfde zien. Hj haaltde twee eerste
coupletten aan , en vervolgt dan aldus: ,,plloe grootsch is dit
begin !'' zei iemand , ik weet niet m eer wie,op den H elikon ,rm aar
't is ook we1 't best brood op 't venster; die Orion is ook we1 de
Orion van den geheelen bundel dezer gedichten ... En evenwel,
wanneer m en den ganschen Orion , met ophelderingen en al
gelezen heeft, dan is m en niet te vreden : 't is dan eezl schoone

aanhef,en nietsmeer.Menbljftnog staanbjhetlaatstecoplet....
Ondertusschen zendthj eronsmeê naarhuis.''''eltz.
De Dichtgenootschappen - vooral het H aagsche - worden

herhaaldeljk in hunne nietigheid tentoongesteld. Datzj alleen de
m iddelm atigheid huldigden , bleek vooraluit de door hen bekroonde

prjsverzen. Het 28e nummer is hoofdzakeljk aan datonderwerp
gewjd. Er was in den Raad van Apollo eene resolutie genomen,
die op de volgende beweeggronden rustte:

XAlzoo bj herhaalde verzen en bj verloop van tjden bevonden
is,dat de kunstrechters der onderscheiden lage poëtische j'
trisdictiè'
n in Nederland , meestal zonder zelfs bevorens adriezen van

deskundigen in te nemen, nietzelden op een verkeerde wjze met
het uitdeelen der eerepenningen te werk gaan 9 dat daarenboven

KINKER 'S POST 5rww oEx H Elulcos.

zich vau tjd tottjd gezelschappen opwerpen,welke zondereenige
approbatçe, zich den naam van kunstrechters aanm atigen ,zoodra
zich maar eenige lieden aan hunne-/zf#ïccfzff//.gesubmitteerdhebben,
schoon henlieden , ten voordeeligste genomen , geen andere naam
com peteert dan die van arbiters en goede mannen . . .'' enz.
Daarom werd van hunne uitspraak appèl toegelaten. HetHaagsche
genootschap had eene prjsvraag uitgeschreven , een m inder voor-

trefeljk vers met goud bekroond en aan een ander slechts een
accessit toegekend. Naar aanleiding daarvan vertelt De Ppyf? hoe

Kalliopè uitriep: p'
W at zal 'thelpen,dat men bjv. de prjsuitdeelaars van 'tHaagsch Genootschap in 't ongeljk stelt,wanneer
Van Os,die de minste gekeurd is dergenen:die naar den prjs
gedongen hebben : m et een lierzang ) tot onderwerp hebbende : De

zzl6zlcc/lgeschikt'
pppr deEeuwigheid,methetuitdeelen dermedaljes
niet tevreden is? Zekerishet,dathj den toon,dien hj aangezlomen heeft, beter volhoudt dan de anderen. M aar za1 het iets

uitdoen? Neen,ik durf vaststellen,dat de kunstrechters en hj
zelf zullen staande houden , dat de dichtstukken der anderen in

poëzy ver boven hetzjne verheven zjnqschoon die geheele verhevenheid alleen in den aanhef bestaat en in de menigte van

woorden,waarin zj het ongetwjfeld op hem winnen. Nochtans
maakt het zjne een redeljk goed geheel uit; dat van Maria
Petronella Elter bezit veel schoonheden , maar is te veel geladen
m et overtolligheden en niet tot het plan behoorende sieraden , dus
ontbloot van de schoone eenheid.D och Lambertus Van Oyen , aan
wien de gouden eerepenning toegewezen is, kom t m et stukken en
brokken voor het licht, die niet alleen niet in elkander passen ,

maar waarvan schier geen een deeltjen een geheelkan uitmaken.
Uitgezochte spreekwjzen:die hetblokken van zjn Zangster allerellendigst verraden,en gewone termen van Mr.Rhjnvis Feith,
tot walgens toe herhaald en gezocht te pas gebracht, zoo als de
tegenstelling van den W orm en den Seraf,enz. doen hier alles af.

Telkensverlegen metden toontdien hj aanheft,gaathjschieljk
tot een anderen over, op hoop van beter te slagen. P arturiunt

zzèpAlfdq
:.Hj begint,alsblaaktehetsterkstedlchtvuurinzjnaadren:
Oneindig - vlekloos - zalig wezen!

Uw doen isenkelmajesteit!
V an Englen - van ft H eelalgeprezen !
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Beginneloos,van eeuvigheid!Mrat Liefde gaf Uwe Almacht sporen ,

Datgi
jhetNietUw stem deedthooren,
Daar ft,op U w wenk.tot alles klom Die wenk gaf aan dat Niet een leven,
H eeft aan den w orm bestaan gegeven,
En de eigen wenk aan ftG'eestendom-''

XDan zegt hj in zeven volgende copletten veel van zingen,
van 'tgezang der Englen, van zjn eigen zangtoon, die hj wil
dat rjzen zal,en eindeljk van zjn onmachtin 'tvolvoeren van
zjn voornemen. In die onderstelling maakthj drieonderscheiden
koorzangen van Engelen

waarin men zeer we1 de waarheid

van zjn bekentenis gewaar wordtt zonder dat iemand.het voor
eene gemaakte poëtische needrigheid opnemen zal om eindeljk,
geheel verwarring , m et ezclamacies,zaken niet tot het soeteneeren

van zjn onderwerp dienende, en met verzen) zoo ongeljk in
smaak en sti
jl a1s zjn dichtstuk zn gedachten,zjn prjsvaars te
eindigen , en we1 zoo te eindigen , dat m en onder het lezen het

onderwerp zou verliezen) zoo hj het uit voorzorg niet aan zjn
lezersherinnerde,op deze wjs:
!'De onsterii
jkheid mi
jnseigen aanzi
jnszingen
Een stoooosiet datvoormi
jn wezen pleit!
O Stofgenoot,konde ik uwe ooren dwingen!
Ik schets den M ensch,geschiktvoor de Eeuwigheid !'*

lk laathetdaarbj,om de aanhaling nietaltegerekttemaken:
trouwens, daarmee konden k-unstrechters en bekroonde het doen.

Dat de middelmatige dichters met dergeljke critiek nietingenomen waren, bljkt uit het vers Aan de Hedendaagsche.
//ecdzlsenten ïzl het algemeen, van iemand, die zjn naam verzweeg,
waarover De f'pdf een hartig woordje zegt op bl. 174. ln dat
vers kwamen o.a. deze regels voor:
1,Geduchte Heeren,die,op uwen stoelgezeten,

Omstuwd van hovaardi
j,bedilzucht,at
kunst,ni
jd,
Op andre roem ,vernuft,en goeden smaak gebeten,

Aan 'tlaagste zelfbelang uw rustloozeuren wi
jdt!
D ie,schuilend onder 'tkleed van naam sverduisteringen,
Uw ziel,uw goedkeur voor een luttelloonsverhuurt,
U w hekelschrit-talom in ieders eer durftdringen,
W en's boekverkoopers geld uw trotsheeftaangevuurd.''

TERURBLIK.

Zoo ging het acht bladzjden door;en 'tiswaarschjnljk,dat,
daarbj niemand anders dan Kinker zelf bedoeld werd,dien de
verontwaardigde Genootschapper voor seen vilder, een beul''scheldt.

Het sloi van Kinker'skasti
jding luidtaldus: :,Ja,mjn lezer,gj
hebt geljk,men moest bj zulke stukken nietbljven stilstaan;
dan 't is, omdat Apollo dat schelden en /'czdyz ran relen , die zich
zonder Zangsters in den Duivelshoek wagen, z0o begint te ver-

velen,dathjmjbelastheeft,dien naamsverduisteraareensernstig
te onderhouden.''

De geestvan Kinkergeeftonseen voorsmaak van dedegeljker
critiek , die in onze dagen veld wint. En toch t de negentiende

eeuw ,die wj nu naderen,za1opletterkundiggebiednoggeruimen
tjd even Qauw en onbeduidend voortsukkelen, en zj za1 meer
dan dertig jaren oud zjn, vöördat de kloeke pogingen van Yan
Alphen ofKinker eenige vruchtzullen gaan dragen. W j konden
ons zoo spoedig van de erfenis der vaderen niet losm aken.

W at wj van de achttiendeeeuw vernamen,hetzj in de voortbrengselen harerdichters,hetzj in de geschriften harermoralisten
en critici,heeftdenkeljk onze sympathievoorhaarnietverhoogd.
Verslapte zedeljkheid, toenemende oppervlakkigheid, gebrek aan
overtuiging,ontstentenisvan dichterljke gedachten,onbeduidendheid van critiek; maar overmaatvan jdelheid en eigenwaan,
voordatallesmag noch kan men blind zjn.
Zien wj op d: laatsteljk afgelegde baan terug,dan moeten wj
erkennen , dat die eeuw der onbeduidendheid ons geen enkel
kunstwerk te beschouwen gaf, dat op onverdeelde bewondering

aanspraak heeft. W aarachtige poëzie iseronbekend. Betje W oll
had we1geljk,toen ze schreef1):nDe taalvan 'tharttespreeken
is 't werk der likkers niet, 't is hun sterkte ons,naar de strikste
regels der kunst en taal, te verdrieten often m insten onaangedaaù

te laaten....Men moetgevoelen om waarli
jk-dichterte zi
jn....
En die Dichters die deeze vereischten hebben,kunnen zich (vooral
in 't vuur der compositie) niet verlaagen tot die noodzakeljke
wissewasjes,waar in alde sterkte derlikkers gelegen is.Zo men
het er naderhand, a1s de verbeelding verkoelt is,in kan brengen ,
is het iets fraays: doch iets fraays van den laagsten rang.''

1) Briefvan 2 Februari l777;i
'
Vederland,1879,no.6,bl.152.
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H et likken werd niet slechts door de Dichtgenootschappen in

practjk gebracht, maar ook door de Critiek aangemoedigd. W j
zagen herhaaldeljk,hoe algemeen hetwezen derPoëziein gladde
verzen werd gezocht; en aan bezieling geloofde m en weinig. De

redactie van de Nieuwe Vaderlandsehe Letteroefeningen kwam er
in 1770 rond voor uit, dat men het auteurschap eenvoudig als
een ambaoht, eene kostwinning beschouwde. En hare opvatting van

de roeping der Critiek bewjstwel,hoe qauw alles wasgeworden.
Ik geef in de noot eene merkwaardige plaats, waaruit tevens
bljken zal,hoeweinig hetpubliek zich met letterkunde ingenomen

toonde 1).
1) Vöörhetderde deel(1720)plaatsten zi
jeenezonderlinge Voora/spraek,
waarin ze zich in de eerste plaats verweren tegen hetverwijtadateeneafkeurende recensie het debieten dusuitgeveren schri
jver schaadl. 'tIshun
eigen, niet onze schuld, zeggen ze:l,zy zelven,en niet wy,bewerken hun
ongeluk; ze zyn dan aen een verkeerd ambacht, daer ze niettoe geschikt
zyn:en de beste raed voor hun zou wezen,ene anderekostwinning tezoeken,
daer ze m eer bekwaem heid toe hebben.ff
En wat de klachtvan den boekhandel betreft,dat er m inder boeken door

verkocht worden, dit za1 waarschi
jnli
jk we1 aan iets anders liggen:srzou
men,(indien 'er waerlyk minder vertier in den Handelzy),nietmetwel
zo veel gronds mogen denken, dat,buiten andere toevallige en zamenloopende oorzaken,de hedendaegsche denk- en levenswyze in ons V aderland 'er
de hoofdoorzaek van is! Zou het zo vreemd zyn van te denken,dathet
grootlyks ontstaet uit hoofde dat fer by velen m inder lees-en oefenlustgevonden word, en *erm inder gelds overschietom Boeken te koopen? - 'W y
twyfelen niet of deze oorzaek, zo de Boekhandel waerlyk m inder tiere dan

in voorigejaren,zalby alle Verstandigen veelwaerschynlykerdan de eerstgemelde geacht worden.
''

Zi
j komen verderop tegen hetverwi
jt,dat hunne critiek te scherp is. H et
tçgendeel is waar: s:W ilden wy ons schikken naer den heerschenden hekeligen
smaek,wy zouden dikwerfeen'anderen weg inslaen....Verscheiden Autheuren
zouden min gtznstig behandeld zyn, zo men uiet zomtyds de oprechte welmenendheid des Schryvers, die ook waerlyk hare nuttigheid kan hebben,de
stichtlykheid nan den inhoud des Geschrifts, en dergelyken in achthad genomen. W e ontmoeten ook zomtyds Schriften, die duidelyk toonen,dathet
schryven des Autheurs zaek niet is; maer die ons tevens klaer genoeg te
kennen geven, de Autheur zich in omstandigheden bevind, 't zy metbetrekking tot zich zelven, of ten aenzien van anderen, dat hy min ofm eer
genoodzaekt zy te schri
jven; in zodanige gevallen zouden wy 't gansch
onheusch achten, niet merkelyke toegevendheid te gebruiken .... Doch 'tis
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Metoorspronkeljkheid was hetlang uit.Geheeleigen lettorproducten zjn zeldzaam , en meestal nietzeerlofwaardig. Men liep
doorgaans aan den leiband van Frankrjk;en zoo men dien later
afwierp , dan was het om vrj angstvallig Engelsche ofDuitsche
voorbeelden in het oog te houden. Dit laatste geldt vooral van het
Proza, dat evenwel in den vorm een grooten stap vooruit deed ,

door het eerst zich aan het stjve, onnatuurljke keursljf van
conventioneele deftigheid te ontwringen , waardoor het niet slechts

losseren smjdiger,maar ook zuiverder werd.
En watde schare onzerPoëten ofRjmkunstenaarsbetreft,hun
omzichtig zwoegen had althans dit goedegevolg ,datde rhythm ische
toonval voor goed dien stempel van keurigheid en vloeiendheid

kreeg,dien hj nietmeerkon verliezen,en waardoor een passend
kleed vaardig werd, waarin de dichterljke gedachte zich kon
hullen,zoo zj laterweereensbj ons ontkiemde.
Z0o de geestelooze rjmelarj geen diepen en vooralgeen bljvenden indruk kon maken , toch heeft de kunstarm oede, die men

voor hooge kunstontwikkeling aanzag, geruimen tjd op onzen
smaak en onze letterkundige critiek den nadeeligsten invloed geoefend. Dat was de treurige nasleep van die cam araderiet die
rcabale'', welke alles ophemelde en voor alles een lofgalm of een

Xwierookdampje''overhad.De Schrjversvan deGeschiedenisonzer
Letteren waren gewoon en hebben ons lang geleeraard alles te
m eten met den valschen maatstok der achttiende eeuw , alles te
waardeeren volgens den toetssteen harer beginselloosheid ; alles
schoon te vinden en in de hoogte te steken , wat m aar het conventioneele kleed droeg of een godzaligen toon aansloeg 5en elken
H ollandschen Poëtaster, elk H ollandsch vers, gelikt of gespierd ,
m et onovertrofen bewondering aan te staren. H oogvlieten Feitema
werden niet alleen even warm geprezen a1s Vondel; m aar geen
geheel anders met de zaek gesteld,als 'er een Schryver voor den dag komt,
die zonder enige noodzaeklykheid schryft,zaken voortbrengt,daer de M aetschappy geen nut van heeft,ofdie ter verbasteringe van den goeden smaek
en zeden strekken, en alleszins toont, dat het schryven hem nietter hand
staet, omtrent den zodanigen kom t die toegevenheid gewislyk niet te pas:

hyjaegtnaerroem, doch kan langsden weg,dien hy bewandelt,nietsdan

schande behalen,en wy konnen 'er niet anders dan laeg van spreken-''
zoxcxsLox'
r,Ned.Letterk.indetweelaatstefeutce?l,I,4edruk.
21
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dier gevierde mannen , grooter en gelukkiger dan Homerus, had
ooit gestruikeld of gedomm eld, en de reeksen van fraaie kwar-

tjnen in hoornen banden 1) konden onmogeljk iets anders dan
meestergtukken bevatten !
Aan zoodanige oppervlakkige en onware voorstelling moest een

einde komen:gelukkig,dat gaandeweg eenejuister waardeering
mogeljk isgeworden.Sedert4eAestheticaeenewatmeerbeoefende
wetenschapwerd,heeftdeCritiekeengeweten gekregen enzj moet
een plicht vervullen, al is de taak ook niet aanlokkeljkt om ,
tegen zoodanige overlevering in , het kaf van hetkoren te scheiden.

1) M en verbaastzich over het aantalprachtwerken ofweelderige drukken,
die in devoorgaandeeeuw hetlichtzagen (zieboven,b1.6). Van Lennep,
die doorzi
jne familietraditiegoed op de hoogte van menige bi
jzonderheid uit
dien ti
jd was, geeft ons, in zi
jn Lenen van C.en D..
T.Fcn Lennep,11,
b1.216,daarvan devolgende verklaring:
Geen woning op Heeren- en Keizersgrachten - de bewoner moge al of

niet een wetenschappeli
jk man zi
jn geweest- waarnieteenekamerbepaaldeli
jk tot bibliotheek was ingericht,en waarnieteen dergeli
jkeverzameling
beschouw d werd a1s tot het am eublem entbehoorende. M aar daardooris dan
ook alleen het raadsel te verklaren, dat in de vorige eeuw de uitgave van
werken m et zoo vele uitvoerige en kostbare platen .... kon worden onder-

nomen en ri
jkeli
jk de kosten,daaraan besteed,kon vergoeden....
91W at men den voormaligen Patriciërs ten laste moge leggen,zi
j waren
onbekrompen, w aar het er op aan kwam , kunst en wetenschap voor te
staan, en het richesse oùlfge was een zinspreuk,die getrouw door hen werd
nagekomen-''

Men vergete bi
jhetlezen van den slotzin van Van Lennep maarniet,dat
hi
j weinige regels vroeger erkende, dat men bibliotheken alleen aanlegde,
omdatze s,tot het am eublem ent''behoorden.

gEjEgë2Làdg8CëELETTELELjgElj gE TïEELJàI8TEEEgïEj,

T W E E D E B O E K.

D K N K G R N T IR N D K K K V W :
JA R E N V A N K W IJN lN G .

1.
INLEIDING TOT DE NEGENTIENDE EEUW .

De negentiende eeuw is aangebroken, en m et haar is de maai-

sehappj overal een geheel nieuw tjdperk van ontwikkeling ingetreden.Vergeljktmen althansdedagen,waarinwjleven,metden
tjdkring) die aan onze eeuw onmiddelljk voorafgaat,dan ishet
onderscheid trefend. Tegenéver de geesielooze verslapping van

vroegermogen wj wjzen op vernieuwde opgewektheid,toenemende
energie, verhoogde levenskracht. Op maatschappeljk gebied heeft
de gezichtseinderzich gestadig verruimd,en terwjlvan oogenblik
tot oogenblik het veld van onze waarnemingen zich uitbreidde,

nam de scherpte van onzen blik toe.In het rjk derLetteren heeft
de herboren geestkracht zich niet minder doen gevoelen: wj
hebben behoefte aan pittiger inhoud en mogen roem en op gezonder

kunstopvatting, al openbaart zich dit vaker nog daarin,datwj
geen sm aak m eer hebben in hetgeen zoo lang a1s toppunt van

kunst werd opgehemeld,dan wel in eigen onberispeljke kunstgewrochten.Yooruitgang,groote vooruitgang in bjnaiederopzicht
is onloochenbaar; en m et het o0g op de achttiende eeuw kunnen

wj zonder overdrjving zeggen,dat watLootsin zjne verrukking
vooruitzag 1),zich heeftverwezenljkt:
1,'t Isalles nieuw :een nieuw geslacht
Daagde op,m et h'isscher bloed in de aadren.''

Toch behoeft dit alles ons nog niet verwaand te znaken. De

afstand,die onsvan de achttiende eeuw scheidt,moge grootzjn,
nog grooter wellichtisde afstand:dien wj hebben te doorloopen
alvorenshetideaalvan wezenljkemaatschappeljkebeschavingnabj
.

.

..- .-

Europa ù'
t
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te komen, en er ist zooals wj reedsdeden gissen,op de voortbrengselen onzer pen , in poëzie en proza, nog genoeg aan te

merken, dan dat wj de handen in den sehoot zouden mogen
laten liggen , terugziende en rustende op de lauweren van het voorgeslacht en ons verkneukelende in eigen zelfgenoegzaamheid.
En toch is dit, ouder gewoonte, maar al te veel gebeurd , en
daaraan is zeker voor een groot deel hetgebrek aan veerkracht toe

te schrjven,datonze ontwikkeling zoo dikwerfin den weg stond.
Zoo wj thans, in 1883,nog verre zjn van het ideaal,dan
zal het niemand vreemd voorkomen, dat de eerste dertig t veertig
@
Jlren dezer eeuw in Nederland niet als toonbeeld van bloeiend

geesteljk leven kunnen worden aangehaald.
Trouwenst hoe zou het mogeljk zjn,dat zedeljk verval en
onbeduidendheid, die hetzooeven geschilderd tjdvak kenmerkten,
met een tooverslag zouden zjn weggevaagdq dat we op eens
gelouterd en gesterkt zouden zjn gekomen uitde smeltkroesder
Revolutie, die een eind maakte aan de overlevering van vroeger

eeuwen? W è1 had zj metmachtigevuistden ouden akker omgeploegd , en ievens m et het kaf ook het koren , dat er op tierde?

en in hare voren nieuw zaad gestrooid;maardithad tjd noodig
om te ontkiemen ) ondanks al hetgeen hier reeds had plaats gehad

om den nieuweren tjd voor te bereiden. De omwenteling der
zestiende eeuw had groote en gezegende gevolgen gehad. Maar
ofschoon ze hier te lande een nieuwen siaatsvorm met zich bracht,

zj was toch niet terstond de moeder geworden van groote maats'
chappeljke omkeeringen. W è1 was Nederland hetoverig Europa
vooruit; maar toch werd de vrjheid nog slechts op betrekkeljke
wjze gehuldigd,en de verbroedering bleefnog verre te zoeken.
W è1 was die omwenteling hoofdzakeljk eene revolutie op het
gebied des geestes geweest;wèl stonden vrj onderzoek, individuëele vrjheid en ontwikkeling,Christeljke geest,in hare banier
geschreven;maar de maatschappj moesteerstlangzamerhand van
den nieuwen zuurdeesem ,van de levenwekkende kracht diermoderne

begrippen doortrokken worden,voordatzj zichoveralindepracijk
konden openbaren. En het bleek , dat er nog eene krampachtige
inspanning noodig was, aleer het zoover kwam. Eerst de revolutie
van het eind der achttiende eeuw voltooide, wat de groote beweging der zestiende begonnen had.
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Vrjheid van geweten en gedachten had eindeljk geleid tot
burgerljke, kerkeljke en staatkundige vrjheid; en de broederliefde, door het Christendom gepredikt, had ten slotte den kastegeest weggevaagd en was doorgedrongen tot het leven in den

vorm van geljkheid voorde wet.
H oe dit alles van lieverlede weder individuëele zelfstandigheid
en kracht, zoowel a1s ruimte van blik en verscheidenheid van

opvatting,maar niet minder veerkracht en oorspronkeljkheid in
de uitdrukking der gedachte moestteweegbrengen,isnietmoeiljk
te vatten.
Intusschen , die overwi
nningen waren nietzonderstrjd behaald,

en die strjd zelfhad hethartwarmerdoen kloppen en hetbloed
mei forscher polsslag doorde aderen gejaagd.Yandaar de levendiger geest,die, ook op lettergebied, reeds in de laatstejaren
der achttiende eeuw begint te tintelen.
M aar ook gebeurtenissen van een geheel anderen aard hadden
m eegewerkt om den aangewezen verhoogden levensgloed aan den
dag te brengen. D oor inwendige staatkundige verdeeldheid ver-

zwakt,waren wj onderde voogdj van Frankrjk vervallen,welks
machtige overheerscher eerst zjn broeder a1s Koning over ons
aanstelde,ja, eindeljk,in 1810,goedvond onszelfstandig volksbestaan op té hefen,en Nederland,die pnatuurljke aanslibbing
van Frankrjk,'' zooals het heette,aan het groote Keizerrjk te
hechten. En welke ongekende weeën , welke ellende die aanhech-

ting in haren nasleep had, kan de naneefzich nauweljksmeer
voorstellen. Verguisd , uitgezogen , verarm d en ontredderd, was
4e nog onlangs zoo bloeiende en eens zoo machtige Republiek

den stofeljken ondergang zoo nabj, dat dichters gerechtigd
schenen tot de vrees, dat de zee hier weer onbedwongen zoa
heerschen en de eeuwen-oude gewrochten van menscheljke njver-

heid en van buitengewoon menscheljk vernuftverzwelgen;datde
plek zou verdwjnen,eenmaaldoorgeheelde wereld metzooveel
bewondering aangestaard ').
lJ
. Ada
m Simons,in zi
jn trelrend vers:syvergeetuw*afkomst,oBataven!''
datin 1810 het lichtzag (hierachterb1.363)en Feith in zi
jn gedichts,flet
Vaderland''(boven,bl.l95).
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M aar ziet! daar daagde redding op : 1813 lichtte aan ,Nederland
herleefde,Nederland was vrj en zelfstandig ; het ging met nieuwe
hoop,metbljde verwachtingen de toekomst in.
H et ligt in den aard der zaak , dat de vaderlandsche geestdrift,
door het herwonnen zelfbestaan opgewekt, zich niet het m inst

zou openbaren in dichterljken gloed. Geljk de gebeurtenissen,
die aan 1787 voorafgingen , of die , welke op 1795 volgden , onze

Zangers naar de lier deden grjpentzoo wekten ook de staatkundige omkeeringen van 1813 en 1815 dezelfde geestdrift. De Letteroefeningett van 1813 spreken dan ook van de geestdrift van een

gered en dankbaar,van een vrj en moedig volk.'' Maarhetis
even natuurljk, dat die opgewonden stemming ook weer moest
voorbjgaan,en datonzeDichtersanderesnarenhaddentetokkelen,
zoo zj de vertegenwoordigers van het gemoedsleven der Natie
wilden bljven.
Misschien vindt men dergeli
jken eisch ) in onze dagen Van
positivisme en proza aan de Poëzie gedaan, onredeljk;welli
cht
zjn er, die meenen,datdeafschaduwing van wat het leven van
het N ederlandsche V olk in de negentiende eeuw kenm erkt, alleen

moet gezocht worden in de voortbrengselen van zjn praetisch en
wetenschappeljk streven,en nietin zjne kunstuiting.
Maaris zoodanig standpantniette eenzjdig om juisttekunnen
zjn? Zeker, het ljdt geen tegenspraak, dat gaandeweg in de
menscheljke maatschappj de ontwikkeling van hetverstand meer
op den voorgrond is getreden ; dat de groote vooruitgang in de
natuurkundige wetenschappen aan den geest eene eigenaardige,

misschien wel te eenzjdige richting heeft gegeven;en dat,ook
dien ten gevolge, de beslomm eringen, waarmede de bevrediging

van stofeljke belangen gepaard gaat,ons van derjeugd afaan
wat heel veel op hetnuchtere gebied der practjk van hetprozaleven houden. Dit alles heeft misschien ten gevolge, dat onze

geest niet meer zoo ontvankeljk is voor die indrukken derverbeelding, welke alleen den K unstenaar a1s zoodanig stempelen.

Zjn niet,naarmate de nevel.die onzen intellectueelen gezichtseinder beperkte, opirok , ook onze idealen ingekrompen en beperkt?

Zeer zeker hebben zj eene groote wjziging ondergaan; maar
geheel daarvan verstoken werd de mensch en de maatschappj
niet.Datbljktreedsuitonze stofeljke ontwikkeling zelveqmaar
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bj volken,wier leven nog iets anders is dan blootvegetee'
ren,
kondigtzich ditook nog op andere wjze aan1).
Eene N atie leeft, zoomin als een individu , van brood alleen;

en wanneerhaarbewustzjn zich enkelopenbaartin de verwjding
van dcn kring van het stoFeljk'onontbeerljke, dan is zj den
ondergang nabj:dit predikt de Geschiedenis luide. Dat hooger
leven , dat leven des geestes spreekt in hare kunst.

1) 11W eten en dichten''staan scherp tegen elkander over:inhoeverre eene
1,
vermittlung derextreme''mogeli
jk is,heeftDr.A.G.Van Hamelaangetoond
in zi
jn fraaiartikelin DeGids 188l,11 (b1.148- 178). En in hetvoorbeeld
van Sully Prudhommeheefthi
j doen uitkomen,op welkewi
jze ditgeschiedt.

Ik schri
jfeenebladzi
jdevan hem af(bl.175):
1,Wetenschap en poëzie raken elkaar telkensen op allerleiwi
jze in de gedichten van dezen gunsteling der M uzen, tevens een der m eest begaafde

kweekelingen van Pallas Athene. Terwi
jlzi
jn kennisdorsthem naar de kale
werkplaatsen van den natuurkundige dri
jft, wekken de geheimen die hier
voor zi
jn oog ontsluierd worden, in zi
jn geestallerleipoëtischegedachten,
die op hunne beurt tint en kleur verleenen aan de strenge li
jnen doorde
kennis geteekend. In dezen vorm echter schi
jnt de vereeniging der beide
machten nog niet veel meer dan een vriendschap, die de eene gastvri
j en
m ild hare goede gaven m etde andere doetdeelen.
Inniger w ordt het verbond wanneer de poëzie der wetenschap haargeleide

aanbiedtbi
jhetbinnentreden van den doolhofderwaarheid,opdathetrhytmus harer beweging te gemakkeli
jker de orde doe ontdekken waarin de
kronkelpaden zich door elkaar slingeren ;of wanneer datgeleide wordtaanvaard in de verwachting dat het derpoëzie gelukken zal de belangstelling
van het gem oed te winnen voor de strenge waarheid door de wetenschap
gepredikt.

Maar de vereeniging derbeidemachten kri
jgteerstdan haarvolle beteekenis wanneer de poëzie de wetenschap ongeduldig heendri
jft naarde verhevenste en diepste vragen, om vervolgens rustig naar het antwoord harer
zuster te luisteren;en andere wegen in teslaan zoodradie,welkezi
jvroeger
in dartelen overmoed betrad, in naam der waarheid haar worden ontzegd;
wanneer de wetenschap, zoodra zi
j een vraagstuk ontm oet dat niet tothaar
rechtsgebied behoortnoch ooit behooren kan,een vraagstuk van waardeering,
op hare beurteerbiedig terzi
jdegaaten hetwoord laat aan haar die hierte
beslissen heeft; wanneer de poëzie, die over de machtvan gem oed en ver-

beelding beschikt,degeestdril'
twektdieden mensch tothandelen dri
jft,en
de w etenschap het licht ontsteekt Mraardoor dathandelen vruchtbaar wordt;

wanneer de dichter voor geen enkele waarheid terugdeinst en zi
jn Muze
dwingt tot kalmer tred zoodra haar vleugelslag gevaar mochtloopen de hel-
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Intusechen , voor hem t wien de Kunst, vooral de K unst van
het W oord , de Poëzie , nog iets anders is dan een zinledige aan-

gename vorm, is het ook duideljk, dat de Dichtkunst in de
negentiende eeuw iets anders za1 moeten zjn dan hetgeen zj
Vroeger WaS.
Hoe hooger het peil der algemeene ontwikkeling klimt, des te
grooter ook het individueel verschil in opvatting en uitdrukking

van de verschjnselen buiten ons. Yan Yolkspoëzie, in den zin
zooals die in de middeleeuwen mogeljk was, kan geen sprake
meer zjn. Maar het behoefttoch welgeen uitvoerig betoog,dat
de dichter, wi1 hj zich verstaan en gewaardeerd zien,toch moet
derheid van zi
jn oog tebenevelen,maartevensgereed staatom zi
jne bezieling haar volle krachtte laten ontplooien zoodra de eisch om gloed en leven

duideli
jkerklinktdan deeisch om licht.
,1D eze harmonie van denken en dichten is hetideaaldatons toespreektuit
de verzen van Sully Prudhomme...., Zoo het nieuwe verbond tusschen

wetenschap en poëzie nog nietzi
jn volle beslag kan kri
jgen,hierstaatten
minste een der getuigen die waardig is het te bezegelen,
En dat verbond moetkomen. Schuilt nietin ieder onzer een weetgierige
en een droom er? Gevoelen nietde edelsten en de stoutm oedigsten onder de
beoefenaars der wetenschap dat waar de stroom en der poëzie ophouden te
vloeien, het licht w el niet wordt uitgebluscht, maar de beweegkracht ver-

lamd wordt? En ishetniet,in dezegelukkige ti
jden van onverdroten waarheidszin en dorstnaar werkeli
jkheid,dubbelnoodig om,doorhettotstand
brengen eener gezonde vereeniging tusschen poëzie en wetenschap,de macht

van e1k eenzi
jdig en onaandoenli
jk realisme tebreken?.....(178). Een zeer
verklaarbare reactie tegen. . oude dwalingen,tegen dat blind voorthollen
op grilligepaden,doetthans bi
jmenigeen den waan geboren worden alszou

hetvoldoende zi
jn dedictatuurder wetenschap,metnamedernatuurkennis,
af te kondigen om hetware koningri
jk te doen komen. In die reactievindt
ook Zola's soflsme ztin verontschuldiging. Maar,za1hetleven ietsmeerzi
jn
dan zien, oordeelen en w eten ,datm oetnaast de fakkelder w etenschap het

heilig vuur der poëzie ontstoken bli
jven,dan moet hetaantalverminderen
van hen die niet ophouden te vragen waarzi
jgaan moeten,maardiegeen
voetverzetten,die alle lichten in hun geesthebben ontstoken,doch,in plaats
van een dier iam bouwen ter hand te nemen, er eenvoudig een lichtkroon
meê sieren ten geriege hunner kleine woning.

!?Van alle zi
jden omspoeltdeonafzienbaz'
e en onpeilbareoceaan onzelevens.
boot.Helder zi
j het oog van den stuurman wiensvuisthetroeromklemd
houdt.Maar wat baat hem die scherpe blik,die vastehand,zoo devri
je
frissche wind nietlustig en forsch de blanke zeilen doetzwellen?*'
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worden gedragen door den stroom van den algemeenen tjdgeest,

hetzj hj zich daarmee laat afdrjven,hetzj hj er tegen ofroeit.
In de dagen , toen de Classieke Oudheid het ideaalwas,waarop

men tuurde,kon de eenzjdig geleide beschaving van den dichter
alleen eischen, dat hj zou irachten een weerschjn van die Oudheid in zjne verzen te doen glimmen. Maar wj wezen er reeds
op, dat die kunstrichting geene toekomst kon hebben 1). Van hei
oogenblik , dat de aandacht niet m eer naar het verleden , m aar

met vo1 bewustzjn op detoekomstwerd gerichi,die zich uithet
Heden zou ontwikkelen,was zj verouderd.
De kunstvorm en , in de vorigo eeuw gelouterd en veredeld uit

deverzenfabrieken derKunstgenootsehappentevoorschjn gekomen,
konden bljven bestaan; maar zj moesten het voertuig worden
van andere denkbeelden.

Naarmate in de verjongde maatschappj de gelegenheid om zich
te ontwikkelen dageljkstoenam ,hetpeilderalgemeenebeschaving
gaandeweg rees, en dus de individaeele verscheidenheid m eer veld
won , kon de enkeling minder dan ooit de volm aakte uitdrukking

van zjnen tjd zjn. Hetza1mogeljk worden,datin de verschillende uitingen van den geestnauweljkseenheid iste bespeuren,
en dat de Geschiedenis der Letterkunde den vorm moet aannemen
van eene reeks m onographieën.M aar zou de dichter als kunstenaar

behagen, dan kon hj zich niet buiten zi
jn ti
jd plaatsen: de
hoogste dichterljke opvatiing,de schitterendste belichaming van
een verouderd ideaalzou een iegeljk hebben koud gelaten.
Daarenboven moest de dichter de taal spreken van zjn tjd:
dat wi1 zeggen , niet hooger zweven noch lager kruipen dan met
de gemiddelde ontwikkeling zi
,j
ner tjdgenooten overeenkwam.
Zoodoende kon toch de dichterwereld, a1s men ten slotte de
veelheid en verscheidenheid harar uiting wist op te vatten als de

honderdvoudig gewjzigde straalbreking vaù hetzelfde samengestelde licht in het maatschappeljke prisma, we1 de afspiegeli
ng
bljven van de geestesrichting des volks,althansdaar,waarsprake
kan zjn van waarachtige Kunsten nietvangegalvaniseerdedoode
vormen;en m its er een eigenaardig leven bj de Natiebesta.
En wat was nu de richting, waarin ons volk zich bewoog in
Verg.De i
Nederl.Zeffer/cun#e in de X V11e E.,1,bl. lQ.
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het tjdvak, op welks drempelwj staan? W elke waren de denxbeelden , die de Natie koesterde , wat de idealen , die haar voor

oogen zweefden? Bj hetantwoord op die vraag hebben wj alleen
het oog op Noord-Nederland:België krjgteerstlater weer stem
in 't kapittel, en tot zoolang zullen wj wachten er ons meê
bezig te houden. Voor het Noorden dan behoort het antwoord
op die vraag in tweeën gesplitst te worden , om dat we te doen

krjgen mettwee tjdperken van zeer verschillend karakter.
Datverschilvaltgemakkeljkin hetoog.lleteerstetjdperkvangt
aan met ons herboren volksbestaan (1813)en loopttotomstreeks
hetjaar 1835.Hetomvatdusbjna hetgeheele regeeringstjdperk
van Koning W illem 1. Deze jaren zjn geheel de voortzetting
dervorige eeuw : zj kenmerken zich door een treurig gebrek aan
zelfstandigheid en pit, door oppervlakkigheid en karakterloosheid.

De Nederlandsehe geestverkeertin een siaatvan kwjning.
Dan komt er gelukkig krachtig verzet: de zieke herstelt. Het
volksleven wordt in iedere richting opgewekt, geprikkeld; alles

degeljker,:inker;voor onze letterkunde lichteen beter dag aan.
Het schjnt wenscheljk de karakteristiek van beide tjdperken
reeds hier te beproeven , ten einde ons in staat te stellen de
dichtersen prozaschrjvers,die wj oponzen weg zullen ontmoeten,

in hetwarelichtte beschouwen,hen metdejuistemaattemeten.
Dichters uit lang vervlogen dagen heeft men slechts te plaatsen

in de ljstvan hunne eeuw om zoowelhunnevolstrekte als hunne
betrekkeljke waarde te bepalen;wanthetonderscheid van denkbeelden en voorstellingswjze van toen en nu isgrootgenoeg om
de Critiek in hetjuiste spoor te houden,zonder datzj andere
bakensnoodig heeft.Maar a1s men Schrjversheefttebeoordeelen,
die zöö dicht bj ons staan,loopen wj gevaarhun werk alsdat
van volkomen tjdgenooten te beschouwen, minder aandacht te
schenken aan de zeereigenaardige,bjzonderettjdsomstandigheden)
waaronder zj leefden, en onder wier heerschappj zj schreven,
en zoodoende hun een m aatstaf aan te leggen , die voor hen niet

berekend is. Het is daarom noodig de eischen,die hun tjd hun
stelde, scherp in het oog te houden; maar die zullen zich te

sprekender aan ons voordoen, en onze maatstafza1ertejuister
door worden, als wj ons vooraf volkomen duideljk maken,in
hoeverre die van dat eerste derde onzer eeuw verschilt van
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hetgeen wj onontbeerljk rekenen om in de geschiedenis met
eere te worden verm eld.
De vaderlandsche geestdrift, a1s eene electrieke vonk uit de

siaatkundige schokken van de eerste jaren der eeuw geboren:
schitterde een tjdlang in de Poëzie; maartoen vlam en vonken
der vaderlandslievende aandoening hadden uitgeknetterd , was het

tameljk duister op hetgebied van denNederlandschengeest.Bjna
overalbleefde akker geruimen tjd braak liggen.
Aan geestkracht ontbrak het m aar al te veel. Doch al had men

die ook gevonden: zj ware moeiljk in toepassing te brengen
geweest, daar schier niemand zich helder bewust was, welke weg
moest worden ingeslagen. Men geloofde aan vooruitgang ,m aar,
zooals Bakhuizen Van den Brink zich uitdrukte,een xvooruitgang,

die een weinig uit den draf geraakt was;.....(er wasj jver
voor verlichting , kennis en wetenschap 1 m aar m et een klein gevoel van huivering voor al te streng uitgespannen theoriën.'' -

XDe Nederlandsche Volksgeestheeftbj deverbreking van hetjuk
in zelfstandigheid niet veel gewonnen'',klaagtGroen Van Prinsterer

terechtl). Lauwheid en Qauwheid kenmerken ook nog een groot
deel van dit tjdvak 2). En het ergste is, dat men zich daarvan
nietbewustwas:integendeel,rverwonderljk is,ondanksvervalen
achteruitgang,hetalgemeenzelfbehagen geweest....VoortreFeljk
was men, naar eigen schatting''3). Vfloruitgang was er dus niet.
1) Handboek der Gescbiedenisvan hetVaderland,derde druk,b1.790.
2) Bilderdi
jk sprak in 1808alvan sronze Qaauweeeuw-''Ziezi
jneBrieven,
11,bl.l63; en Groen Van Prinsterer wi
jst op lrhet matte en laauwevan
den Volksgeest,''op de srvadzigheid en volgzaamheid'' van s,een iegeli
jk in
zi
jn kring.
''Handboek,bl.283,784.
3) Groen Van Prinsterer, Handboek, b1.792. Ook Van Lennep wi
jstop
11den zucht onzer Landgenooten tot die grootspraak en zelfverheëng,waarvan de ,:lTollandsche Natie'' van H elm ers de gestereotypeerde uitdrukking
aanbiedt.'f Leven nan C.en D..I. Fcn Lennep ,II,b1.243. Voorts nog deze
ontboezeming in een brief van Thorbecke aan Groen Van Prinsterer van

26 Febr. 1831 (bl. 44 der door laatstgemelde uitgegeven Brieven van den
eerste):
De uitbundige loftuitingen over den geest der natie vervelen mi
j niet
minder, dan u. In ti
jden van vrede en oorlog,in letteren,wetenschappen,
en nu in het staatkundige, bli
jft deze i
jdele zelfverheëng aan zich zelve
geli
jk.'fZie ook bl.60.
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Zöö was het in de Staatkunde ,zöö in de Kerk , en niet m inder

in de Letterwereld. En datwasslechtseen natuurljk gevolg der
omstandigheden.
Geen enkele toestand van het verledene was voort te zetten of

te oniwikkelen, en dejongste staatkundigegebeurtenissen scheen
men liefst te willen vergeten. rvan de geheele reeks der gouverne-

menten, die zich gvan 1795 tot 1810) a1sschimmen hadden opgevolgd, was er geen , dat in het volksgeheugen eenig spoor had

achtergelaten''1). De gebrekkige oude republikeinsche instellingen
had men we1 is waar voor goed vaarwel gezegd ; m aar de nieuwe
staatsvorm was meer het gevolg der pogingen om enkele groote

gebreken te vermjden,diehetraderwerkderfederatieveRepubliek
zoo stroef m aakten, dan van het streven om op de Constitutie
van 1798 voort te bouwen. De m annen van 1813 en 1815 waren

niet buitengewoon vrjzinnig; en het jeugdige Koninkrjk, met
zjne tameljk aristocratischgekleurdeinstellingen,kondoorKoning
W illem I in monarchalen zin vaderljk worden bestuard1),zonder
dat de mannen van 1795 of hunne zonen daartegen in verzet
kwamen of er over mompelden.
Buiten tjden van crisis of van burgeroorlog was de kern der
N atie er niet aan gewend geraakt in regeeringszaken veel belang
te stellen. En de meer ontwikkelde, naar een nieuw Patriciaat

strevende burgerzonen'
,die zich in de laatstejaren derRepubliek
tegen de Oligarchie der steeds laatdunkender en onbekwamer
wordende oude Patricische familiën hadden verzet, waren er niet

bjzonder doorgestichtgeworden,datzj de kastanjesuithetvuur
hadden gehaald voor die lagere en laagste klassen derPlebejers,
die na 1795 voor een tjd lang op hetkussen raakten. Van die
Dschoenlappers-regeering''1 a1s men ze noem de, was en is onze,
natie afkeerig:op datpuntis zelfs de kleine H ollandsche burgerm an een Aristocraat. Ook de hevigste onder de m eer deftige
Patriotten waren om die reden zeer geneigd het hoofd in den

schootte leggen. pBittere ervaring had bj velen de illusiën doen
1) Groen Van Prinsterer,Handboek,bl.760.
2) grMinder staatsman dan Administrateur'f,zegt Groen,bl.782, rrzocht
hi
j de kracht van hetM onarchaalgezag in deonweêrstaanbaarheid van persoonli
jk en alomvattend beheer.''
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ophouden omtrentzelfregering van hetvolk''1).Sommi
genhunner,
zooals Van Maanen , M . C.Van H all, de Yan Lennepen , W iselius,

en anderen, werden zelfs vurige Oranjemannen,hetzj ze door
den drang der omstandigheden waren bekeerd, hetzj ze uitbelangzuchtofjdelheid de huik naar den wind hingen :).
En het gros der Natie bleefnog altjd de spreuk der Vaderen
herkauwen:pWatde Heeren wjzen,s
moeten wjprjzen.''Vandaar
lauwheid , calmep lat, apathie, op staatkundig gebied. W at De

1) Groen Van Prinsterer,Handboek,b1.:24.
2) s,verschil van politieke inzigten,*'zegtGroen,t.a.p1.,bl.:33,s,werd
vergeten; het smolt, onder buitenlandsche verdrukking, weg-f' - Ik voeg

hier een paar opmerkingen van Van Lennep bi
j,uithetZeren rcn C.enD.
.L Fcn Le
nnep,diekarakteristiek zi
jn:
11W anneer men eens nadacht,hoe gezegend detoestand van onsVaderland
voor de Omwenteling was geweest, en wat daarvan nu geworden was,dan

ontstond er in menigen boezem een geheim zelfsverwi
jt en vroeg men zich
af of m en niet beter had gedaan zich eenige verkeerde dingen te getroosten
dan aldus,a1s de hond van de fabel,hetgoede datmen bezat,te verliezen,

ten einde een ydeleschaduw na tejagen. Dan begon men daarby tegedenken aan al wat het Huis van Oranje voor Nederland gedaan had en boe
die diensten waren vergolden geweest: dan vond men verschooning voor den

zachtmoedigen W illem den V en men herdachtmetweemoed hetli
jden en
de vernederingen, door hem in zi
jn ballingschap ondergaan,en zi
jn dood,
verrevan een hem steedsdierbaarVaderland.Dan,eindeli
jk,overwoogmen,
dat fs Vorsten zoon en kleinzoon in allen gevalle onschuldig waren aan wat

vroeger gebeurd was:en de overweging van datalleshad sedertlang bi
jC.
v.L.,geli
jk by zoo vele anderevoormaligetegenstandersvan hetHuisvan
Oranje, den ouden wrok allenkskens doen veranderen in medeli
jden, in
sym pathie, in verzoeni
ngszucht,in wenschen totvereeniging tusschen Oranje
en Nederland-''11,b1.295.
Men ziet echter,methoeweinig afdoenderedenen men zi-ch dekte.Anderen,

V. Lennep zegt jrvelen'' (II,b1. VI1) ,jlieten het verledenelieverrusten,
of, a1s er over gesproken werd, m aakten zy er zich afa1sV an der Palm ,

met een grap. jjToen keesde ik zoo wat'',plach hi
jte zeggen,a1smen hem
overhetti
jdvak van 1285- 1295sprak-''
Van W iselius heethet (1V ,b1.5): N,svie weet,ofdegeheeleverzoening
van den voormaligen yveraarvan 1795methetHuisvan Oranjenietinzonderheid daardoor haar beslag kreeg, om dat het hoofd van dat H uis de

vertooning van zi
jn Pol
ydorus (in 1814 te Amsterdamq had gelast en ten
eindetoebi
jgewoond''
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Bosch K emper van de eerstejaren na 1830 getui
gt1),geldtniet
minder van dit tjdperk: rTerwjl men het bestuur der buitenlandsche zaken aan de wjsheid des Koningsen zjnerraadslieden
overliet, had dit m eer en m eer ook in de binnenlandsche aangelegenheden plaats.''
En wat de Kerk betrof, ook binnen hare wanden heerschte eene
groote m ate van Laodiceïsme. De Staats-lferk was gelukkig afgeschaft. llet Ilervorrade Kerkgenootschap, dat nu uit eigen boezem

krachthad moeten putten,leedintegendeelaaninnerljkeverzwakking.Nietzoozeerdoorgebrekaan godsdienstigheidbjdeleeken:),
als wel door de Eauwhartigheid van de leiders en voorgangers, de
Professoren der H oogescholen , en later van hetKerkbestuur. Velen
hingen nog aan de oude formulieren en zagen alleen heil in het
vasthouden aan de letter der uitspraken van 1618 ; m aar er waren

ook nietweinigen,bj wiehetzaadvan hetrationalisme,in devorige
eeaw uitgestrooid, t0t rjpheid kwam. Vooral onder de jongere
Predikanten en de m eest beschaafde leeken, vond m en er: die :

niet voldaan met mde krachteloosheid eener doode orthodoxie''3),

een ander ideaalin hetChristendom najoegen,en meerop Christeljken wandel en levenspraeijk zagen, dan op dogm atische verborgenheden. De beweging , dat Xafdrjven van de kerk metden
stroom der eeuw'' zooals Groen van Prinsterer het noemde4),
was alvooreen vjftigtaljaren begonnen. Men zietin de werken
van Betje W olf,hoedegeschriften vanden AbtJeruzalem daartoe
den stoot hadden gegeven. Sedert waren de beschouwingen der

Encyclopedisten daarop ook niet zonder invloed gebleven 5),
zoomin als de resultaten, door de Duitsche W jsbegeerte gewonnent waarop hier te lande wat later, vooral door Paulus Van

Hemert en Kinker de aandacht gevestigd werd 6), ofschoon de
1) Geschiedenis van Nederland na 1830,11,b1.349.

2) In 'tbegin van datti
jdvak zeiBorger,(zàeerredenen,1,b1.33):rrl
iien
man zonderGodsdienstverbeurtnog zi
jn achting op onzen bodem.''
3) Hetwoord isvan Groen,Handb.,b1.674.
#) Handb.,bl.688.
s) verg.Mr.J.VanLennep,HetLevenrcnC.enD..J.FcnLennep,JI,b1.71.
6) In 1822 schreef Bilderdi
jk aan den Baron Van Zuylen LBrieven,V ,
bl.287),dathi
jreedsin1806duideli
jkmeendetezien,lldatmeta'
lleindividueele
welmeenendheid van vele(ik vertrouw zelfsnog,demeeste)Predikanten,het
lichaam der Kerk nietmeer by de rechtzinnigheid te bewaren was.f'
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invloed van Kant niet te hoog moet worden aangeslagen 1). De
orthodoxie had zich geweerd,en wederom Betje W olF leertons,
hoeheftig de strjd alin hare dagen was.
Maar reeds in dien tjd waren de gematigden,de Tolerantekl,
tegen het roeren der strjdvragen gekant, en in de eerstejaren
der negentiende eeuw zien wj den openbaren strjd tusschen de
orthodoxie en meer liberale richting nog meer afnem en.
In het kerkeljk leven was stilstand. De orthodoxie was over
het algemeen doode rechtzinnigheid geworden , het Christendom
werd vooral opgevat als eene leer,en gi
ng op in kerkeljke theologie en godgeleerde wetenschap.Die leer, rdie (
naar de woorden
van A.Pierson'))eens de uitdrukking was geweest van pen inderdaad aanwezig geestesleven. werd gaandeweg verlaagd tot een a1s
fetisch vereerd dokum ent; het vroegere woonhuis van den geest

werd zjne gevangeniscel.'' Bj die richting bljftalles mgeljk het
heet bj het oude,maar het oudeis verschaalde wjn geworden:
de oude formules worden herhaald , de oude gebruiken worden

gehandhaafd; de predikanten doen tameljk hun plicht,maaruit
sleur, en niets wordt zoozeer geschuwd als hetgeen beroering zou

kunnen brengen in de zoo rustig,zoo lie:jk stilstaande wateren.
Enthusiasme wordt als opwinding , geestdrift en het nemen van

persoonljk initiatief worden als excentriciteit veroordeeld. De
godsdienst wordt een zaak van de Kerk en van den Zondag , en
het eerste en hoogste gebod , het van elders bekende: rsurtout
Pas de zèle, mes amis.''''

Dat was het algemeene kenmerk van den tjd:eigenljk slechts
voortzetting van hetgeen reeds in de vorige eeuw door de Tole-

ranten gepredikt was3). In 1804 schrjftde BarneveldschePredikant Van Vloten dan ook eene Verltandeling ppdr de fd.çdAlv/pprtdï.ç:

1) Zie Chr.Sepp,Pragm.Geschiedenisder Theologiefn Ned.,3e dr.bl.l95
vlgg.vooral 253.

:) Zie diens merkwaazdig opstel over het Rlveil, in De Gids l882,I,
bl.1 vlgg.

3) Verg.J. Hartog, in De Gids van 1872,111,b1.69: rrzi
jzi
jn voor
niets banger dan voor godgeleerde twisten, en het geldt in hunne oogen
a1s eene groote dwaasbeid, deze zaken voor de vierschaar van het volk te
brengen, dat wat anders noodig heeft dan gewikkeld te worden in de geschillen der geleerdenlf
JoxcKsla
ol'
r,Ned.Letterk.ïndetweelaatsteEeuwen I,4edruk.
99
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laauwheid 1), en in de zeer verdiensteljke Pragmatisehe G:.
9c/lïddenin der TA6pIp#ï6 il'
tNederland van Sepp heefthettjdvak,dat
met1815 begint,ten opschrift:oitbepaaldheid :3èhalfheid.
Die lauwheid werd door het kerkbestuur niet tegengegaan :
integendeel. De Algem eene Synode der H ervormde K erk , in 1816
door den K oning ingesteld om orde en eendracht te bewaren ,

bestond grootendeelsuitmannen van hetzoogenoemdejustemilieu.
Zi
j was er dan ook volstrekt niet op uit, om eene principiële
beslissing van vragen, die zich opdeden, te bevorderen;ja,zj
deed veeleer wat in haar verm ogen was om alle suitersten'' tegen
te gaan, elke scheuring te voorkomen , en rustige rust te doen
heerschen. De Rechtzinnigen klaagden over hare pstrekking om

ten behoeve van eenliefeljken vredederMaatschappj,e1krustverstoorendKerkgeschilin den poelderonverschilligheidtewerpen''2).
Nietten onrechte.Toch werd nu en dan,in spjt van deSynode,
de prust'' gestoord. B.v. door N. Schotsman , die voor het strenge

confessionalisme opkwam , en Da Costa,die zjne Bezwaren tegen
&Algeest der :6191/
7in hetmidden bracht3). Eindeljk kwam zelfs
de bekende afscheiding. Maarook deste jveriger wasmen er op
bedacht,de uiterljke eenheid der Kerk totelken prjs te bewaren.
M en mocht daarom de netelige vraagstukken niet te veel roeren,

niet al te logisch zjn. DePredikanten konden voortaan volstaan
met een guatenus; met de verklaring,datzj de leer,in de form ulieren van eenigheid geleerd, aannamen , voorzoorer die leer

met het W oord Gods overeenstemde,en niet, geljk de Rechtzinnigen wilden, omdat zj daarmee overeen kwam 4). Ook pde
toongevende Protestantsche meerderheid'' wilde gaarne ,Libel-aal

en Chl.hten''heeten;maar rmet de leus:medio Jtffgyïzzll,
vibis''5).
De Synode deed natuurljk ook niets om de belangstelling in
deze zaken op te wekken ; en zelfs de aangewezen voorgangers op
1) Zie Sepp in hetin den tekstaangehaalde werk,3e dr.,bl.81.
Q
àr Gr
oen van Prinsterer,Handboek,bl.779.
n
r Sepp,t.a.pl.,bl.266.
+< Groen Van Pri
nsterer noemt dat, t.a.p1.,bl.792: s:Eene verklaring
n

waarbi
j niets verklaard,eenebelofte waarbi
jnietsbeloofd,een regelwaarbi
j

enkeleigen inzigten eigen goedvinden ten regelgesteld wordt.''V erg.Seppx
bl.138.

5) ZieGroen Van Prinsterer,NederlandscheGedacl
tten,V,b1.255.

339

DE THEOLOGIE.

het gebied der theologie, de H oogleeraren aan de Hoogescholen

en Seminariën wisten haar niet te wekken. Zj schreden rustig
voort op het afgebakend en plaigetreden pad. Van hetgeen in
Duitschland omging t van de godgeleerdheid van Schleiermacher,

De W ette en anderen namen zj nauweljks kennis1); veelmin
brachten zj die over op vaderlandsch gebied. Tot die verwaarloozing van de Duitsche wjsbegeerte en godgeleerdheid brachtde
Nederlandsche nuchterheid hethare bj. Men wasdoodsbang voor
bespiegeling en niet minder voor m ystiek. Tot 1835, toen de
Groninger School in 't leven trad , was er aan de Academiën en
daarbuiten op theologisch gebied volslagen gebrek aan leven. Yan
Yoorst en Yan Hengel kom en ten hoogste a1s voorbereiders van
iets beters in aanm erking. Er was dan ook rust aan de oppervlakte: de stilte des grafs.
Dat dergeljke algemeene onverschilligheid niet alleen bestond
voor de vraagstakken , die de hoogste belangen der Menschheid
raken t maar ook op de Letterkunde van den dag hare vale

schaduw moest werpen, spreekt vanzelf. Daarbj komt, dat het
met wez6nljke letterkundige ontwikkeling overhetalgemeen vrj
sober gesteld was.

Baiten deeigenljkeRechtsgeleerdheid:)en de Classieke Letteren
was er in het eerste kwart dezer eeuw niet veel degeljke wetenschap. Zoo enkele m annen , als wat Vroeger Cam per) wat later
Yan Swinden of Brugmans, op ander gebied schitterden ,dit neemt
niet weg , dat voor de m eesten , zelfs voor beschaafde en geleerde
mannen, de natuurwetensehappen een geslotezl boek bleven.
Onze eigen Letterkunde trok o0k niet sterk aan. De groote
voorbeelden der zeventiende eeuw vielen niet m eer in den sm aak.
Vondel werd sinds lang m eer geprezen dan gelezen , Ilooft raakte
in het vergeetboek; en zelfs den eens zoo populairen Y ader Cats

begon men langwjlig te vinden. W elwerden eraan ollze Hoogescholen leerstoelen voor de N ederlandsche Letterkunde opgricht;

maar het ontbrak aan wetenschappeljke docenten3). De lessen
1AJ' Zelfs nieteen man a1s Borger.Zie Sepp,t.a.pl.,b1. 77.
1) l:lletStaatsregt werd upeinig beoefend-''Groen,Handboek,b1.868.

5 Van Capelle, die tot het Hoogleeraarsambt te Amsterdam geroepen
werd, met voorbi
jgang van Bilderdi
jk, schreef tot zi
jne verontschuldiging
22*

340

DE LETTERKUNDIRE ONTWIKKELING.

werden hoofdzakeljk ten dienste deraanstaande Predikanten ingericht: ze hadden min of m eer de taal ten onderwerp , m aar vooral
wat m en toen welsprekendheid noemde. Voor zoover men zich
met de Geschiedenis der Letteren inliet, was de geest, die het

onderwjs beheerschte, vooral in Holland, waar het de meeste
vruchten had kunnen afwerpen , geheel die van de oncritische
loftuiters, in de vorige eeuw gevormd. Daardoor kon geen smaak
veredeld , geen geestdrift opgewekt, hoogstens een Qauw dilettaniism e in de hand gewerkt worden.
De invloed van het buitenland was luttel: uitheem sche moderne

Letterkunde slechtsvoorweinigentoegankeljk.Zoo dedoodetalen
vrj algemeen,en metde oude degeljkheid,beoefend werden,het
was vooral gram matische studie, waarop m en zich toelei:om de
Letterkunde bekom merde m en zich m inder. M en was volkomen

voldaan,a1smen geleerd hadzich vlug in hetLatjnuittedrukken
en, des gevorderd , een Sapphisch vers op het iabakrooken of het

schaatsenrjden te maken; maar doordringen in den geest der
Oudheid,daaraan werd weinig gedacht. Erzjn natuurljk schitterende uitzonderingen:wj noemen slechtsBilderdjk,M.C.Van
Hall, D. J. Yan Lennep ; maar over het algemeen had de Oudheid
zeer geringen invloed op de vorming van den geest.

De Fransche Olassieken werden nog altjd gelezent vooral
Voltaire's tooneelpoëzie,die Racine in de schaduw gedrongen had;

en de dramaturgie van hethofvan Lodewjk XlV bleefnog altjd
het richtsnoer voor onze tooneeldichters. Engeland was nagenoeg
eene terra ïscpgsïfc. M et Shakespeare hadden de weinigen , die

hem zoowat kenden, niet veel op5 zjn genie was in hun oog
wansmaak. En de groote letterkundige beweging in Duischland ,
die van Lessing , Herder, Goethe en Schiller dagteekentt had het
Nederlandsche Volk niet meegesleept. De weinigen, die zich aan
aan Prof.Van Lennep den
5en November 1815: ,:Toen Siegenbeek Professor
%

werd, had hi
j aan het vak zeker niet veel meer gedaan dan ik:en welk
eenen roem heefthi
j verworven! Nog in delaatste dagen heeftmen in Groningen totHoogleeraar in dit vak iemand aangesteld, die zich evenmin door

opzetteli
jkebeoefening van hetzelve,maaralleen door smaak en genegenheid
daarvoor aanbeveelt.ef Mr.J. Van Lennep, Het leven 'pcn C.en D../. Fcn
Lennep,IV,bl.5l.
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deze bron laafden , werden niet aangemoedigd : van Van Alphen

beweerde Bilderdjk: dat de studie der Duitsche Dichters zjn
smaak had bedorven! Van hetjaar 1826 sprekende,zegtJacob
Yan Lennep1):
XIn die dagen werd dejeugd nog opgevoed in den uitsluitenden
eerbied voor de klassieke letterkunde. Byron begon hier pas be-

kend te worden:Yictor Hugo had nog naauwljksvan zich doen
hooren en voor de werken van de rom antische school was nog
geen sympathie ontwaakt. M en dweepte nog m et N ieuwland en
Bellamy , met Feith en Nierstrasz, en m en veroordeelde ongelezen

elk treurspel,datnietin vjfbedrjveneninverzengeschreven was.''
Buiten de brom mende vaderlandsche Oden , die ten m inste bezield waren met het gevoel, dat ze in de pen gaf, kon het niet

anders,of,bj zoo geringe opgewektheid des geestes,moestde
Poëzie, die toen opgang maakte, zich wel door oppervlakkigheid ,
door gebrek aan diepte en innigheid kenmerken. W aar eene kracht-

volle persoonljkheid bj uitzondering optreedt,die zich boven het
gewone peil verheft, zal ze het zich m oeten getroosten m aar
schaars lezers te vinden. Het voorbeeld van Kinker en Staring zal
die opmerking bevestigen. Hj,di
e de Natie aan zi
jne lippen zou
kluisteren ) m oest talent hebben, dat spreekt vanzelf;maar hj
kon alleen populair worden , W anneer hj,als de Natie zelve,zich

niet in beschouwingen verdiepte,die haar koud lieten. Hj mocht
zich vooral niet te hoog boven den beganen grond verheFen. De
populariteit van Tollens stelt die waarheid in het helderste licht.

En van den anderen kant is zjue Poëzie de beste toetssteen
voor den graad van ontwikkeling van hen,aan wiehj zjn roem
te danken heeft.

Die apathie kon evenwel niet bli
jven bestaan. H et was een
voorbi
jgaand ziekteverschi
jnsel: wi
j waren,gelukkig! nOg geene
Dnation éteinte.''

omstreeks het jaar 1835 helderde de dampkring op. Overal
begon de levensvlam op te Eikkeren : er kwam weer belangstelling
voor de groote vragen van het oogenblik , en gaandeweg begon

degeljker ontwikkeling meer algemeen verspreid te raken.
KlaasjeZerensfer,I,b1.l8.
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In de eerste plaats ontwaakte er weer staatkundig leven : belangstelling in de politieke vraagstukken van den dag. Dit was

een natuurljk gevolg van de Belgische omwenteling.
In 1815waren twee,in veleopzichten ongeljksoortigedeelenvan
N ederland, tegen beider zin , door een besluit der Groote M ogendheden aan elkander gekoppeld. In het Noorden had de algem eene

apathie erzich in geschikt,ofschoon nietzonderjaloersch temorren.
In het Zuiden daarentegen werd de band steeds losser gemaakt,
deels door het veld winnen der liberale denkbeelden , waarin het

Noorden weinig smaak had;deelsdoor hetdrjven derRoomschKatholieke Geesteljkheid, die van den beginne afaan zich maar
noode en tegenstribbelend onderworpen had aan de overmacht der

Protestanten.Toen beide van nature onverzoenljke richtingen zich
tjdeljk vereenigd hadden om België van phetHollandschejuk''
te verlossen, moest het kunstmatig ineengezette Koninkrjk der
Nederlanden wel uiteenspatten. In 1830 brak , a1s nasleep van de

gebeurtenissen te Parjst de Belgische omwenteling uit, die de
staatkundige scheiding der beide deelen van Nederland ten gevolge

had (1839).
In het Noorden schaarde men zieh om den troon van Oranje,
vo1 minachting voor de rverwaten Belgen'', de ondankbare rmui-

telingen'',die van den zegen dervaderljke regeering nietgediend
beliefden1).Men liep te wapen ter verdediging van het V aderland
en getroostte zich de grootste geldeljke opoFeringen. Maar het
duurde niet lang , of de volksm eening begon te kenteren ; en ein-

deljk,tegen 1839,pontstond algemeene ontevredenheid en hevige
oppositie'''). De naaste aanleiding daartoe was rde ongelukkige
fnanciëele toestand.''De geldverspilling,waarmede menjarenlang
1) Wat de hekken sedert verhangen zijn! Zoo schreef Jhr.Mr.J.De
Bosch Itemperin 1874:9!Denationaliteitvan België,zi
jn geestverwantschap
in vri
je instellingen,de taalverwantschap methetgrootstegedeelte van het
Belgische volk zi
jn thansbanden,grooteren hechterdan zi
jbi
jdevroegere
vereeniging konden zi
jn, omdat die vereeniging was eene politieke, door
vreemd gezag aan beide volken opgelegd en omdatde broederli
jke gemeenschap, die thansplaatsvindt,in degeheelepolitiek en maatschappeli
jke ge-

'

schiedenis der beide ltt
nden geworteld is.
''Geschiedenisvan Nederland na l830,
II,b1.498.

C) Aldaar,III,bl.29.
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een onmogeljk geworden toestand trachtte te bestendigen,waser
grootendeels oorzaak van. Dit wekte weerzin tegen de vaderljke
regeering. De natie begon zich mondig te voelen , en begeerte
naar grooter volksinvloed op het bestuur des lands ontkiem de in
menig brein. Opwekkende geschriften van D. Donker Curtius of

Roest van Limburg, W . T. Gevers Deynoot, Corver Hooft1),
zagen hetlicht. M aar den grootsten stootgafde Leidsche Hoogleeraar

Thorbecke. Ofschoon in den beginne niet vrjzinnig:),was hj
toch minder dan iemand vreem d gebleven aan de beweging des

tjdsen had den grondtoon dereeuw beterdan eenig andergevat;
hj sloeg op zjne staatsrechteljke lessen den weg in,die ter hervorming moest leiden. Met geestdrift hing men aan zjne lippen.
Sedert1840 a1s Staatsman opgetreden,wekte hj nu ook door zjn
voorbeeld hetsluimerend staatkundige leven,enbrachteindeljkde
vrjzinnige wjziging onzer staatsinstellingen totstand, die langzam erhand eene nationale beoefte was geworden.
Dit geschiedde in 1848 , en van dat oogenblik kon geen Dichter,

die de echo van hetgemoed zjnsvolkszou wezen,geheelvreemd
bljven aan de staatkunde van den dag. De gretigheid,waarmee
Da Costa's zoogenoem de Politieke Pol'
zï: werd ontvangen, toonde

ditduideljk aall.
De moderne liberale staatkundebreidde zich gaandewegin wjder
kring uit;maar het valt niet te ontkennen,dat degeljke politieke ontwikkeling of kennis doorgaans in om gekeerde reden

stond tot de uitbreiding der liberale partj. Doctrinale begrippen
of duistere voorstellingen om trent regeeringsbeginselen ,metwarmte

verkondigd, maar niet of kwaljk getoetst aan geschiedenis of
tjdsomstandigheden,ontaarddenbjminderontwikkeldennietzelden
in klanken en bloote leuzen, die een slechten grondslag uitmaken
voor een krachtig regeeringsbeleid. Onder die slagschaduw kon

de liberale partj nog wel bloeien,maar ter nauwernood vrucht
dragen. Extensief zich uitbreidende,m aar intensief niet in kracht

toenemende, werd zj, ook en vooraldoor de verdeeldheid onder
hare hoofden in het Parlement, gaandeweg al m inder geschikt om
te regeeren.Z0o haar invloed niet geheel geknakt werd,hetwas,

doordat de andere partjen e1k op zich zelve nietkrachtig genoeg
1) Verg.aldaar,11I,b1.34vlgg.

Aldaar,b1.44 vlgg.
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zjn om het bewind zelfstandig te aanvaarden,en hunne samenwerking alleen tottegenwerken in staatis.DeConservatieven zjn
zoo goed a1suitgestorven:daarentegen ontwikkelen de Kerkeljke
partjen op staatsgebied zich in onrustbarende m ate. Antirevolutioztairen, willig of onwillig aan den band van een Calvinistischen
Paus loopende, en Ultramontanen , die den Roomschen Syllabus
a1s poolster in het oog houden , slaan de handen ineen om , ware

het mogeljk, het Liberalisme de keel toe te njpen. Hetverzet
tegen dien gemeenschappeljken aanvalhoudtmeer dan ietsanders
de vlam van het staatkundige leven gaande.
H et is op di
t gebied eigenljk nog a1svroeger:de staàtkunde

maakt den Noord-Nederlander maar bj vlagen warm :hj ismet
het moderne staatsburgerschap nog niet volkomen vertroawd. M aar

dewjl hj innig godsdienstig is, en van ouds gewoon den Godsdienst met de Kerk vereenzelvigd te zien, hebben kerkeljke
vraagstakken voor hem steedsde grootste aantrekkeljkheid gehad.
De tactiek van de Synode der Hervormde Kerk om elken strjd
op dit gebied te sm oren , bleek 0P den duur onhoudbaar,0ok
door hare overdri
jving. H are ingenomenheid toch met het ideaal

van rast ging zoover, dat harejuste-milieu-mannen zelfs de vervolging van de Afgeseheidenen van Overheidswege goedkeurden ,
hetgeen m eer dan iets anders hun standpunt kenm erkt.

W eldra ging eene zeer krachtige kerkeljkebeweging in liberale
richting van het N oorden des Lands uit. D e H oogleeraren der
theologische facalteit te Groningen , Pareau , Hofstede de Groot,
Van Oordt, en later M uurling , streefden er naar, om , m et aan-

sluiting aan Hemsterhuis en vooral aan Yan Heusden 1) eene
nieuwe,eene,zoo zj meenden,secht-Nederlandsche,eene geheel
oorspronkeljkerichting''in te slaan.In hoeverreditbeweren juist
was2), doet hier minder ter zake; maar dit is zeker,dat seen
school,een godgeleerde schoolietsnieuwswasin onsvaderland''3);
en na haar verschjneu moest wel de keuze gedaan worden:
voor haar oftegen haar#).Hunne leer werd we1verketterd,maar
gaandeweg wonnen hunne denkbeelden veld.Zj wekten intusscheu
ook verzet, en waren oorzaak ) dat de orthodoxe leden der K erk
V erg.Sepp,t.a.pl.,b1.205.
Aldaar,b1.307.

2) Verg.Sepp,t.a.p1.,b1.305.
:) Aldaar,bl.283.
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strenger dan ooitaan de Dordtsche dogmatiek vasthielden,terwjl
velen, vooral onder de minder ontwikkelden , zieh reeds vroegervan
deweifelende gem eenschap hadden afgescheiden. Maartoch bleek het,

datde geestvan vrjheid begon te ontwaken:althansdepogingen,
van confessioneele zjdeaangewendom dewerkzaamheidderGroningers te stuiten of hen aan banden te leggen ,werden doorde Synode

afgewezen,en vonden ook bj deRegeering geen steun. De geest
van vrjheid drong vooralmeeren meerdoor,sedertdeleiding der
beweging naar meerwetenschappeljkemethodedoordeProfessoren
der Leidsche Academie was aanvaard. Yan H engel had daar in
zekeren zin den akker al toebereid,waarop Seholten nu de rjkste
vruchten zou oogsten.Hj stichtte doorzjn voortrefeljk onderwjs

eene School,die de uitkomsten van streng wetenschappeljk onderzoek onbeschroom d onderdeoogen durfdezien.Ook aan Opzoomer's

invloed was hette danken1datScholten,die aanvankeljk tegenover de Tûbingers gestaan had , allengs meer en meer, en vooral

ook zjne leerlingen, onder welke A.Kuenen in de eerste plaats
tenoemen is, de wetenschappeljke methode op de beoefening der
theologische vakken toepasten. De Groningers daarentegen , verschrikt voor de gevolgen van hun stout onderwinden, bleven ter
halverwege stilstaan en braken nu op hunne beurt den staf over

wie verder ging dan zi
j.
De Leidsche School begon allengs invloed te krjgen opdemaatsch'appj. De Predikanten,uithaar boezem voortgekomen,vonden
aldra volgelingen, omdat de leer,die zj verkondigden,overeenstemde metden geestdestjds. Yan hetoogenblik,datde Theologie, als iedere andere w etenschap , werd behandeld met eene
gestrengheid van methode en critiek , waarvoor m en vroeger bevreesd was, omdat zj welli
cht zou leiden tot verwerping van

menige supernaturalistische overlevering, vond zj weerklank en
instemming bi
j velen , die God vooral zochten in de eeuwige
wetten,waarin zjne wjsheid zich kond doet,pdie geloofden dat
God voortdurend zich in de geschiedenis openbaart en de menschen

in elke eeuw oproept om zjne medearbeiders te zjn in hetrjk
van den vooruitgang''1).
1) Jhr. Mr.J. De Bosch lkemper, Geschiedenis rcllNederland '?c 1830,
11,b1.224.
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Tusschen dezen nu , de m annen van de nieuwe richting , en
hen , pdie aan eenen op bovennatuurli
.j
ke wjze geopenbaarden
God en aan eene door de vaderen overgeleverde godgeleerdheid
vasthielden , die verdedigd moest worden tegen den geest der

vernieuwing'',werd nu de strjd algemeen. In den beginne scheen
de zegepraal niet voor de Confessioneelen weggelegd, ofschoon
ook al in hun hoofdkwartier te Utrecht de Hoogleeraren Doedes
en Van Ocsterzee m et ernst en talent hunne banier omhoog hiel-

den, terwjl de meestbevoegden onderdeleeken datstandpuntin
een merkwaardig W eekblad (De Nederlandsche Stemmen) verdedigden. De M oderne T/ldplpgï:, zooals men ze noemde, maakte

aanvankeljk grooten opgang, en kon zich een tjd lang vleien
met de hoopt dat de toekom st in de Kerk haar toebehoorde. Die

hoop is intusschen niet verwezenljkt. Het modernisme werd we1
niet door het gaandeweg heftiger optredende Confessionalism e

verslagen,maar hetzag zich in den loop van den tjd doorvelen
verlaten,die aanvankelijk totzjne jverigste voorvechtershadden
behoordq hetzj dan,datdeze terugdeinsden voor de uiterste consequenties van de richting, waarin men zich voortbewoog;hetzj
dat ze: omgekeerd, vonden , dat m en te schoorvoetend voortschreed, in halfheid bevangen , te veel met woorden speelde, en
zj daarom den m oed hadden zich geheel aan de gemeenschap der
Kerk te onttrekken.

Daarbj kwam ,datde Orthodoxe partj,door de invoering van
het algem een stemrecht) de num erieke meerderheid in de K erk

tothaarbondgenootkreeg,diezich bjnaoveraltegen deM
'p&rzlezl
verklaarde. Toch zetten deze, in weerwil van de tegenkanting en

van veler onthouding,den strjd nog voort,en de uitslag daarvan
is niet met zekerheid te voorspellen. Nog staan zj binnen de
gemeenschap der Kerk en kam pen daar voor het Protestantsche

beginsel van vrj onderzoek. En hun streven iszelfsnietzonder
invloed gebleven op detegenparij zelve,in wierlegerkamp eenvormigheid zich m ede begint te verliezen , om plaats te maken
voor een m eer en m eer toenemend verschil van meening,ondanks

hetdrjven van een jverig en talentvol,maarnietzonderjdelheid
heerschzuchtig leider. Geen wonder dan ook , dat de vraag nog

nietisopgelost,ofde afwjkendebeljdenis,hetvrjzinnige stelsel
der M odernen., in de K erk toegelaten en gewettigd zal worden ,

HET R;VEIL.

dan of de numerieke meerderheid der minder ontwikkelde leeken ,

die voortdurend grooterinvloed krjgt,de Broederszaluitwerpen.
Maarhoehetzj,destrjdzelfgetuigtvan opgewektkerkeljkleven.
Dit alles raakt m isschien m eer nog de theologie(dan den godsdienst als richisnoer voor het leven. Maar ook in dit opzicht valt
een gllnstigo Omm ekeer waar te nem en.

W j vernamen,hoe de OrthodoxiehetChristendom hoofdzakeljk
opvatte a1s eene leer, en het deed opgaan in godgeleerde weten-

schap, die in de practjk vaak tot een dor formalisme leidde.
Daartegen kwam eene vereeniging op van Christeljjke Vrienden,
in 1845 op initiatief van den Hemm enschen Predikant 0. G.

Heldring ontstaan1). Het waren voornameljk leeken,die aan het
Christendom eene meer practische richting wilden geven, aanvan-

keljkzichmeerophetgebiedvanspecifek Ohristeljkephilanthropie
bewogen, m aar van lieverlede den grootsten invloed op geheelde
vam enleving hebben geoefend. rEen stroom van werkzaam heden
in staat, kerk , school en philanthropie lag voor ons open''zei

Heldring:) terecht. Men pleegt die ropwekking'' met den uitheemschennaam vanRêreiltenoemen,omdatzjonderZwitserschen
en Franschen invloed tot volle krachtsontwikkeling gekomen is.

Dat Réveil behoort tot de karakteristieke verschjnselen van
onzen tjd. Allard Pierson heeft er een merkwaardig artikelaan
ewi
jd in l)e t/f#: (Januari 1882),waaruit ik enkelezinsneden
Overneem , die de zaak

teekenen.
hoe
deze pgevoelsm enschen'' vooral tegen de
Hj wjst er op,
zonde wilden getuigen en poogden zondaren te redden. 5Aan allen

moestde bljdeboodschap worden gebracht:aandeverreheidenen,
aan de Am sterdamsche Joden , aan de kinderen langs de straten ,

aan de k-oetsiersop de huurrjtuigen''(b1.30).Hetdoelwas,hun
dat geloof mede te deelen , dat hun de eeuw ige gelukzaligheid

ontsloot. mllet zedeljk leven van de aanhangers van hetRêreil
werd opgevatop eene wjze,die doorgeheelhunnegeestesrichting
bepaald werd. Even als de Puriteinen beschouwden zj zich als
1) Zie Heldring's hoogstmerkwaaldig boek LevenenArbeid,na zi
jn dood
door zi
jn zoon uitgegeven,bl. 177 vlgg.

2% T.a. pl., bl. 185. De onderwerpen,die terstond hunne belsngstelling

wekten,zi
jn opgesomd,bl.18:-189,
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het uitverkoren volk van God, geplaatst in de wereld , om èn aan
hare besm etting te ontkom en , èn door eigen zout het bederf te
stuiten. M et die wereld mocht dus geene gemeenschap worden
onderhouden. In de afzondering van de wereld lag de kracht. Men
kon zich wel niet geheel aan haar onttrekken : de vrienden van

het Réreil waren geen anachoreten; men huweljkte en gaf ten
huweljk; kwelling van het vleesch ter zake van spjsen drank
werd nietnoodig geacht;dekemelsharenpjwerdnietomgeslagen;
er werden schatten vergaderd, waar het pas gaf; weelde was niet
veroordeeld. M aar niettemin werd het besef nooit verloren , dat er
een pwereld'' was, en dat men tot die wereld niet behoorde. Om

dit besef in zich levendig te houden en jegensanderen te openbaren had m en zich , om z0o te spreken , geworpen op enkele
verm aken van de wereld , waaraan men met groote volharding
weigerde deel te nemen. Het was inzonderheid het tooneel dat

scherp werd afgikeurd .

5Erlag in die afzondering van derwereld''- waarbjtevoegen
is een zekere geringschatting van natuurkennis,- eene opvoedende
kracht, ten goede of ten kwade. De kinderen , opgroeiende onder

den invloed van hetRêveil,leefden in een geesteljk-aristokratischen
atmosfeer,buiten hetbereik vannatuurwetenblanketsel.Zj wisten
van zuurstof noch van M eyerbeer. De allesverterende belangstelling
in de menscheli
jke ziel. leidde de aandacht af van al hetgeen
het leven dat is: de reinheid en de gevoeligheid der ziel schaden

kon ofook haarzelfsvermoeden deed,datereenstoFeljkewereld
kon zjn,op dezelfde wjze belangrjk als zj''(bl.33).
De zelfverhelng,de eenzjdigheid,de overdrjving,en in zeker
opzicht ook de bekrompenheid dier richting worden hier met

scherpe, maar juiste trekken geteekend;daarentegen hetgoede,
dat zj ongetwjfeld tot stand bracht, 0ok door opwekking van
andersdenkenden tot de practjk der nchristeljke en maatschappeljke deugden'', door de geestige stift nietnaarwaarde in het
lichtgesteld.Ditte erkennen zj hier genoeg,waarhetonsalleen
te doen is om eene invloedrjke afdeeling dertegenwoordigemaatschappj te schetsen,zooalszj nog onderonsleeften strjd voert.
Ik vermeld nog alleen dit) dat de aanhangers van het Réreil

niet slechts in positief-christeljken zin,maar vooralin orthodoxProtestantsche richting zich bewegen.
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W j zien dus twee stroomingen de maatschappj doortintelen:de
liberaleendekerkeljk-conservatieve.Hoehemelsbreedverschillend,
hebben zj toch dit met elkander gemeen, dat ze beide meer
behoefte hebben aan waarheid dan men in de laatste anderhalve

eeuw gevoeld had.Elk op hare wjze.Terwjldeorthodoxiestreeft
naar eenheid van wandel en geloof, trachten de liberalen vooral

de maatschappj meer en meertemaken toteen midden,waarin
de menscheljke aanleg kan worden ontwikkeld en volmaakt. Zj
streven daarom hoofdzakeli
jk naar verbetering en uitbreiding van
hetonderwjs,vooraldatin de natuurwetenschappentdie we1wat
al te eenzjdig op den voorgrond treden. De regeling van het
lager onderwjswerd meer dan eensherzien;hetmiddelbaaronderwjs werd ingevoerd methetdoelom meer positievekennis onder
den middelstand te brengen q de gymnasia w erden hervormd : het

zouden geene latjnsche scholen meer zjn,maarzj moesten ook
die meer practische kennis verspreiden , zonder welke m en tegenwoordig geen aanspraak meer heeft op den naam van beschaafd

man. Bj de hervorming der Hoogescholen streefde men ernaar
om , bj handhaving van den echt wetenschappeljken geest, de
wetenschap ook te behandelen in verband met de gewiehtigste

maatschappeljke vraagstukken1).
Ook op kunstgebied was vooruitgang te bespeuren. De Schilderkunst bloeitq Graveer- en Etskunst worden m et vrucht beoefend ;

de Muziek wordt degeljker. Slechts de Bouwkunstbljftkwjnen
en schjnt alleen eene toekomst te zoeken in het verledene:de
m iddeleeuwen l oeten voor haar terugkeeren.

Yergeljktmen hetpeilderalgemeeneintellectueeleoniwikkeling
van ons volk in onze dagen met die van vtspr vjftig jaar,dan
mag ieder onbevooroordeelde wel erkennen , dat de latere zeer

gunstig afsteekt bj die van vroeger,almoetook de vergeljking
m et andere natieën ons voor overm oed bewaren. Er is intellectueel

1) ,,Op de Nederlandsche hoogescholen vöör 1830waren dehoogleeraren

zoozeer afkeerig van africhting voor het practische leven,dat de studenten

bi
jna geheel vreemd werdeu gehouden aan hetgeen voorvielin derechtszaal
en in de staatsvergadering. V oor Nederlandsche studenten vöör 1830 was de
grondwet een boek, dat zelden werd opgeslagen-e' Jhr. M r.J. D e Bosch
Kemper,Gescbledenls van Nederland xc l830,I,b1.31.
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leven ontstaan; de sluim erende belangstelling is opgewekt,oprechte
zuchtnaar waarheid ,en daardoor grondigheid, toegenomen; grooter

mate van nuttige kennisin wjderkring verspreid1).
Dit alles springt ten duideljkste in het oog, a1s men de geschriften van vöör 1830 vergeljkt met die, welke in delaatste
twintig ofdertig jaren hetlichtzagen.Enhetkonook nietanders,
of die onmeteljke verandering op e1k gebied in Staat,Kerk en
Maatschappj moesteen grooten invloed oefenen op deLetterkunde
in engeren zin.

1) Ik vestig de aandacllt,op de volgende zinsneden uitJhr.Mr.J.De
Bosch Kemper's, Geschiedenis van iYederland na 1830,1,bl.36:

!,Naar het oordeelvan sommigen zi
jn de laatste vi
jftigjaren geenejaren
van vooruitgang voor ons Vaderland geweest. Zi
j doen deklachten hooren
over het verval der classieke studiën,over oppervlakkigheid in kennis,over
cynism e, over libel-alistische vorm en, die de ware liberaliteit miskennen,

over toenemend ongeloof, over steeds fellere parti
jschap op staatktlndig en
kerkeli
jk gebied doorderechtstreeksche verkiezingen.
M en vergete bi
j het overwegen dierklachten niet,datzooweldevolken
a1sdeindividuen een stri
jd tevoeren hebben;- datdegeschiedenisvan de
laatste vi
jftig jaren niet het minst hare belangri
jkheid ontleent aan de botsing,die tusschen hetoude en het nieuwe op e1k gebied van het maatschap-

peli
jk leven gevoeld wordt; dat e1k nieuw ti
jdvak zi
jne barensweeën
heeft, en dat hetvervalwaarovermen klaagtgedeelteli
jk de voorwaarde
is tot hooger leven.
V erre van ons den weldadigen invloed der classieke studiën voor de
vorm ing van den geest en de scherpzinnigheid in hetoordeelen temiskennen,

maar voorbi
jgezien mag hetnietworden,datdeclassiekestudiën aanleiding
gegeven hebben tot eene aristocratie van geleerdheid,waardoordikwi
jlsde
waarheid minderdoordrong tothetvolk,terwi
jldoorgezochte diepzinnigheid
en het overwicht van historische kennis een deksel werd gelegd OP de 0n-

bevangen en gezonde uiting van hetnationalebewustzi
jn. Van daardatde
zware wapenrusting der geleerdheid en de overgroote staatkundige voorzich-

tigheid dikwi
jls tekort schieten tegenoverde gemakkeli
jkebeweging van het
gezondeverstand.Bi
j de heerschappi
jderwaarheid komthetinzonderheid op
aan,hoe en in wk
'
e zi
j heerscht. De warevooruitgang in hetvolksleven bestaat niet daarin, dat de wetenschap vooruitgaat in eene kleine oligarchie

van geleerden,waarbi
j aristocratische aanmatigingen nietminderdan bi
j de
oligarchie door ri
jkdom worden aangetroflkn,maardatsteedsmeerderen met
persoonli
jke liefde totwaarheid en recht,met eigen kennis, meteigen bewustzi
jn,tothetalgemeenewelzi
jn medewerken. Deazistocratievan hetverstand in Staaten lterk te willen behotlden ofterug te wenschen is evenzeer

DE BEW EGIXG IN HET BUITENLAND.

351

Intusschen , zoo algemeene oorzaken een akker vatbaar m aken
om nieuwe zaden te doen ontkiem en , er is doorgaans nog eene

bjzondere aanleiding noodig om de uitbotting te voorschjn te
roepen. Op het gebied der Poëzi
e werden wj wakker geschut
l
door de forsche bewegingen der Rom antiek in het buitenland. Niet
het fantastische en in den blauwen œther zwemm endeR om antisme
van Novalis, Tieck of Schlegel irok ons aan ;m aar de realistisch-

historische kunstschool,die in Frankrjk evenvöördeJuli-revolutie
reactionairalsdeAeoorrechten van adelen aristocratieinhetmaatschappeli
jke
leven te willen handhaven;maar lletis een eisch voor degeli
jken vooruitgang, dat men opmerk-zaam m aakt op de oppervlakkigheid,die de openbare

denkwi
jze noodwendig moeteigen zi
jn,wanneerallen overalles.willen oor
deelen. De ware overeenstem ming is niet dat allen hetzelfde weten en hetzelfde doen, m aar dat er harmonie tusschen veler werkzaam heid bestaat.

Ook op het gebied van het staatsleven moet verdeeling,ofjuistergezegd,
coöperatie van arbeid plaatsvinden,die,op hetgebied derni
jverheid reeds
a1s de eerste voorwaarde van vooruitgang erkend wordt.

5,Bij demeerderevri
jheid isde oprechtheid toegenomen,maarde overdri
jving totbrutaliteitbleefook bi
jonsnietuit.....
Ontkend kan het niet worden,dat onder de denk-beelden en gedragingen

der liberalen in het werkeli
jk leven nog veel halfheid en zelfzucht wegschuilen,waarbi
j die classieke vri
jgevigheid, die gaarne de vri
jheid en belangen van anderen eerbiedigt,terwi
jlmen de vri
jheid voorzich verlangt,
gemist wordt;maar tusschen idee en werkeli
jkheid za1nog lang een breede
klove zi
jn. Een schoone en edele idee uit te spreken kost het gevoel van
een enkeloogenblik;eeneideete verwezenli
jken vereischtdetoewi
jdingvan
een geheel leven.De classieke liberaliteit bestaatnog bi
j w-einigen zelfstandig; hetliberalismeisbi
jvelen nog enkeleen slaafsch volgen van zekere als
liberaalgei
jkte stellingen,terwi
jlmen inderdaad zelfszoo weinig wezenli
jk
vri
jzinnig is, dat men geen volharding heeft om een eigen vri
joordeelna
onderzoek te vormen; - geene bescheidenheid om .te zwi
jgen overdingen*
die men niet weet - en geen m oed om een onpartildig oordeeluit te spre-

ken,uit vrees voor deopinievan anderen.Vri
jheid,vri
jmoedigheid,waarheidsliefde zi
jn toegenomen,maareerstwanneerzi
jin allesmetheiligetrouw
worden toegepast, zal men over de deugdzaamheid en de kracht der ware

liberalebegiuselen juistkunnen oordeelen.

!!En ditgeldtniet alleen op staatkundig,maar ook op godsdienstig gebied.

Men verwarre toch het geloofaan confessiën en kerkeli
jkeinstellingen,die
voorbi
jgaan en die men grootendeels van anderen overneemt, niet met het
geloof aan God, die geest en waarheid is en die nietophoudt zich te openbaren aan allen die hem zoeken uit liefde totwaarheid.''
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van 1830 alles overheerschend optrad , m aakte den levendigsten
indruk. Alexander Dumas, Victor Hugo,en later Alfred de M usset,
werden als op de handen gedragen, en veroorzaakten ook hier te
lande in den letterkundigen smaak eene volkomen omwenteling.
H et kon dus ook niet anders, of de Engelsche romantiek moest
hier evenzeer opgang maken , die, van denzelfden geest bezield j
door haar vorm ons nog nader stond : of m isschien ook maar toe-

vallig meer aantrekkeljkheid had voor de jonge mannent die
weldra toongevers zouden worden : Nic. Beets en Jac.Van Lennep.

Hoe het zj,Lord Byron en Sir W alterScottraakten doormeesterljke vertalingen bekend en bemind.Die voorbeelden wekten op
tot navolging en openden onzen dichtersongekende gezichtskringen.
H et anti-conventioneele voerde tot de natuur terugq en waar het

dreigde al te natuurljk te worden en het kunstwerk buiten de
grenzen der Kunst te voeren, daar kwam eindeljk de inniger
kennismaking m et Schiller en Goethe te hulp , en herinnerde aan

de wetten van den goedensmaak,diezj denOudenzoomeesterljk
hadden afgezien.

W j mogen dus verwachten in het tjdvak, dat ons ter beschouwing overbljft,langzamerhand,naarmate men hetstandpunt
van vöör 1835 meer te boven is,meerdegeljkheid van inhoud,
minder holle klanken, of algemeene bespiegelingen aan te trefen.

Maar ofwj tevens eenigen waarborg bezitten,dat de inhoud ook
poëtisch zal zjntwanneerde realistische geestzich vaardig heeft
gemaakt over de maatschappj? Zeker neen,wantde dichterljke
aanblazing hangt niet af van invloed van buiten , m aar is geheel

het gewrocht derpersoonljkheid. Ditkunnen wj metgrond verwachten, dat, zoo er poëzie wordt aangetroFen , die van ander,
van beter gehalte za1 wezen , naarm ate de algemeene beschaving

toeneemt. Ook daarom ,omdat zj beter dan vroeger za1worden
gewaardeerd.W antgoede smaak en kunstkenniszjn aanmerkeljk
vooraitgegaan, hoeveel er o0k in dit opzicht nog aan onze opvoeding moge ontbreken. Onder de wetenschappen : waarmede m en
althans is begonnen kennis te maken , behoort ook de W etennchap
pcyl het Sc/lppzl6, de A esthetica , die Van Alphen voor eene eeuw
'
inheemsch trachtte te m aken , zonder te slagen. M aakt de studie
van schoone m odellen ons meer en meer vertrouwd m et de geopenbaarde Schoonheid )de studie der wetten, die haarbeheerschen,
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moetleiden t0tjuisteropvatting bj beoordeelingen voortbrenging.
De Dichters zullen dus zich zelf hooger eischen stellen , en het

Publiek zal,voorgelicht door de ontwaakte onpartjdige Critiek,
hen in die richiing verdervoortdrjven.
Za1 die geest van critiek , die in menig opzieht de tegenvoeter
is van verbeelding en bezieling , der Poëzie niet in den weg staan ,
en althans het aantal Dichters niet doen afnemen ? Op het eerste

deel dier vraag is hetantwoord reedsgegeven (bl.328)5en wat
het andere deel betreft, zou m en , met het oog op de in vroeger
dagen z0o dikwerf herhaalde klacht over het tegenovergesteld ver-

schjnsel,kunnen vragen,ofdatweleen beklageljk feitzou zjn?
De Dichtkunst is geen handwerk , waarin de eerste de beste
m aar mag meebeuzelen. Niet door de veelheid van poëtastersbloeit

de Kunst.In den modernen tjd vervultzj hare roeping en wordt
ze gevierd,als zj, die naar de lier durven grjpen,niet slechts
gedragen worden door de wieken der verbeelding ,m aar tevens,

en bj uitnemendheid kinderen zjn van hunne eeuw ,op dehoogte
van hare ontwikkeling , en vervuld met wat haar in beweging

brengt, hetzj dan datze metden tjdgeestinstemmen en strjden
voor zjne aspiratiën,hetzj dat ze tegen de golvingen van den
stroom des tjds in verzet komen. Dezulken alleen zjn de waarachtige Kunstenaars, die verm ogen ons diep en krachtig in de
ziel te grjpen.
Zjn er relen geweest, die aan datideaalhebben beantwoord?
Op die vraag za1 wel overal het antwoord ontkennend m oeten

luiden, want met genie zjn de menschenkinderen slechtsbj uitzondering bedeeld. M aar hoe velen , of hoe weinigen , naar dat
ideaal hebben gestreefd , en in welke m ate het hun gelukt is) dat

bljft eene historische vraag,waarvan onsonderzoek de oplossing
zal trachten te geven.

goxclkszaos'
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VERDRUKKING EN BEVRIJDING.

W j hebben vooreerstonze aanpachtte schenken aan heteerstey
het minst ontwikkelde, het weifelende gedeelte van dit tjdvak.
De eerste jaren daarvan kenmerken zich door de uitingen van
eene sterk ge8pannen vaderlandsliefde.
Die vaderlandsche ontboezemingen hadden niet gewacht op onze
nationale wedergeboorte: de druk had reeds verzet gewekt. Toen

wj onderFransche overheersching den bekervan smaaden ellende
tot den bodem toe m oesten ledigen , had menig zanger zich nie:

kunnen bedwingen:zjn overkroptgemoedstorttezichuitinbittere
verzuchtingen of voorspellingen eener betere toekomst. D aar was

gevoelin,maar ook opwinding,en de overmaatvan dien zwjmel
moest maar al te dikwerf
althans naar onze nuchtere opvatting - in bombast ontaarden. H oevelen der hym nen en dithy-

ramben uit dien tjd verraden niet meer vlam dan vuur,meer
klank dan ware poëtische bezieling !

Hetis opmerkeljkthoe,kortna onzeinljving in hetFransche
Keizerrjk, dooralonze Dichterseen jubeltoon wordtaangeheven
over hetherleven onzerPoëzie.De tjd was n0g niet verre,toen,
volgensBilderdjk's uitdrukking1),
Toen by den grond te zweven,
Toen kruipen,Dichtkunstheette;of liever,rym ery
Naar strenggesm ede wet,den naam vxn Poëzy

(Dien Goddeli
jken naam !)zich eigende en onteerde,
Toen M onen op de taal,en Pels de m aatregeerde....

De koude Redekunst,in angstig ri
jm gekneld,
Nam eer en eerplaats in van Dicht- en Lauwerheld.''

th Afscheid (l811),Dichtwerkelè,IX,b1.112.

DE laoâzll Ix 1812.

En thans! In de voorrede totDe Sblltzp#.
sc/l:Natie(1812)riep

H elmers uit: rNimmer is onze vaderlandsche dichtkunst tot zulk

eene hoogte opgevoerd, als waarop wj haarthans beschouwen-''
Ook Bilderdjk had een jaar te voren,in hetaangehaalde vers,
verklaard :

11Ik zie een ri
jkerkoorvan zangersvoortgesproten,
En 't eenm aalneedrig woud hersteld in ferer loten:
'k Zie H elmers aan hun hoofdlhem ,wiens ervaren hand
De Lesbiaansche lier m et volle krachten spant,
M eteedlen zwier bespeelt;en,'teigen vuur in de aderen,
W reektLoots de m oederspraak,de glorie onzer vaderen,
In hym nen,hunnerw aard,en heft uit Hollands puin,
Thands stuivende op den wind,den lauwer van hun kruin

DervaleNi
jd in 'toog-f'
Feith stemt daarmee in , evenwel m et zekere beperking. In de

voorrede tot het vjfde deel zjner Odelt en G6#ïc/l/6lz (1812),
schreef hj: rDe Poëzj is tot eene hoogte bj ons geklommen,
die zj,watde à'
lfAldfbetreft?nimmerin Nederland bereikte.'' En
ziehierhoe hj zjn voorbehoud verklaart:
nToen ik mj eerst aan dezelve overgaf, miste het aan geene
gevoelvolle dichters onder ons. Alleen was de kunst gebrekkig ,

en de uitdrukking en stjlveelalprozaïsch. Thansisdekunstin
top gestegen ; m aar het gevoel? begint het er niet eenigzins onder
verloren te gaan ? wordt de kunst niet tot eene hoogte gedreven ,

dat alles bjna aan de uitdrukking, weinig meer aan de zaak
zelve, geoferd wordt? Raken hiermede niet verscheidene soorten

van gedichten,die eenen meerlagen,nietgemakkeljk tevatten,
toon vereischen, en hunne wezenljke verdienste hebben,.....
volkom en in onbruik ? ls het niet te vreezen , dat, de meesters

in het, tegenwoordig bjna alleen bewierookt, vak eens uitgestorven zjnde, de navolgers, bj minder genie, gevaar loopen
van onmerkbaar in Zwanenburgianen te zullen ontaarden , wien

niets van hunne groote modellen, dan een zwellende stjl en
brommende uitdrukkingen, za1 overbljven?.... Hqtgeen mj in
deze gedachte versterkte, was de weinige invloed , dien vele onzer

hedendaagsche dichtstukken op het hart hebben.... De jeugd
bljft altjd meer aan de gezochteuitdrukking,dan aan hetregt
dichterljk,maar eenvoudig uitgedrukt)denkbeeld hangen.''
23*
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Ofschoon de grjze bard hierzjne gedachte nietzeergelukkig
heeftingekleed,bljkttoch duideljk genoeg,wathj bedoelde.En
zeker, wanneer men aan den man denkt,dien Bilderdjk aan het
hoofd derjongeDichtersplaatste,dan moetmen hem geljkgeven.
M aar aan wien de schuld? In de eerste plaats aan Feith zelf.

Zoo hj het gevoel weer,als hoofdelement der Dichtkunst,ten
troon verhief, hetgeen Y an Alphen in zekere mate,m et schuchtere
hand , had beproefd , m oest niet de overgevoeligheid van den

meester zich vanzelf bj de leerlingen in groote woorden en dikwerf in holle klanken oplossen? En dan , m oest de leer, dat de

ware Dichter elk onderwerpthoe ondichterljk ook op zichzelf,
door zjne behandeling poëtiseeren kon1), niet leiden totde gevolgtrekking,dat hj nietbehoorde uitteblinken door de opvatting van zjn onderwerp,maar dathj alhetgewichtzjnerkunst
op de ol'nementatie,in het bjwerk,moestleggen;ja,misschien
om een waar Dfc/lfdr te zjn, ofte scbjnen,bj voorkeurondichterljkeonderwerpen moestbehandelen?
llit is geen fantastische veronderstelling : het is de leer, die
Helmersbeleed en in Practi
jk bracht.V oor hem bestond de Poëzie

in pdichterljke uitbreiding,vergrooting en sieraden'':),en hetkon
dus niet anders, of hj moest in de fout vervallen: waartegen
Feith gewaarschuwd had.

Zien wj,hoe Helmers zich in'de practjk deed kennen.
JanFrederik HelmerswaseenAmsterdamscheburgerzoon(17671813),die eene beschaafde opvoeding had genoten;maar de 0ud1) Zie de noothiervoorop b1.204.
2) In devoorredetotDeHollandscheNatienoemdehi
jdatonderwerp te
ri
jk voordepoëzy-''En hi
jtrachttedie jrwonderspreuk''aldusoptehelderen:
E1-is geen onderwerp,hoe arm ,hoe klein,hoe nietig ook in zich zelven,
datvoor den dichter nietri
jk groot,belangrijkzi
jnkan,wanneerhi
jwaarli
jk

dichter is. Zi
jn gevoel,zi
jne gloei
jende verbeelding zetten zi
jnegeheeleziel
in vlam ....'tIs dél,r waar zi
jn onderwerp bi
jnageen stofaanbiedt,datzi
jn
scheppend vermogen zich ontwikkelt: dan is het, dat hi
jwaarli
jk dichter,
datis schepper,zi
jn kan. Maar iszi
jn onderwerp in zich zelven groot,ri
jk
in zaken, en belangri
jk doorverscheidenheid,dan wordtdedichter,a1shet
ware,doorde stof,diehi
jbehandelt,overweldigd en eraan geboeid.Mraartoe
dicbterlnke uitbreiding,rerprootïng en sleraden,wanneer de eenvoudigevoorstelling der zaak allen lofin zich besluit.''
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heid was hem een gesloten boek gebleven. Hj betreurde dat
ernstig,en nietten onrechte;wantdaaraan washetwaarschjnljk
te wjten,dat hj op kunstgebied zich nietaan zelfbeheersching
kon wennen,en dat zjn smaak nietzeerzuiver was.
1).
Toen hj in 1790 zjn Socrates '
Jzl drie zangen het licht deed
zien,werd hi
j doorde critici- Geysbeek zeipde kritikasters''
van de Letteroefeningen niet vriendeljk ontvangen. M en verweet
hem :),dat reeds de pbreede voorrede''onsamenhangend was5 dat
daarop seen vry uitvoerig vaers A an Arederlqnd'' volgde, dat niet
in de minste betrekking stond tot het hoofdgedicht. En wat dit
betreft, zou men , uit m enige aankondiging van den dichter zelf,
een leven van Socrates verwachten ; maar men vindt zich daarin

bedrogen: alleen het bekende uiteinde van den wjsgeer wordt
onsgeschilderd,waarbj phetcostuum en de historische waarheid
niet overalnaar vereisch isin hetoog gehouden,terwjlSocrates
op eenige plaatsen wat al te christelyk , wat al te schriftuurlyk

spreekt en redekavelt. Maar dit stellen zj op rekening van de
dichterljke vrjheid, die pzomtyds de karaktersmoetverplooyen,
om ze van pas te maaken voor zekere gevoelens en schilderingen ,
die wy gaarne aan den m an willen brengen.''
Dan worden eenige kleinigheden aangestipt, als verkeerd ge-

plaatste klemtonen lAl-lstidesl en het gebruik van Germanismen;
voorts, dat hj soms rter gunste van het rym , de taalgeweld
aandoet, en zich van oneigene of gedwongene woorden bedient.''

De ergste grief,die zj tegen hem hebben,is,dathjzichschuldig
zou m aken aan Xletterdievery.'' Aan H oogvliet's Abrqham waren
enkele verzen ontleend; rmaar al te sterk is de Germanicgs geplunderd,dit meesterstuk van Neèrlands grootste dichteres.''
De laatste aanm erking daargelaten, dan waren al de anderen
verdiend ; en meer dan dat. W ant het is te verwonderen, dat niet

1) Hij stelde b-v. de Romeinsche ltunst boven de Grieksche, aanbad
Yoltairefs l,stoute meesterstukkenf' en zag laag neer op j,sheakspears wansmaak''LHoll.Natie,VIzang).
In hemzelfkomtdeonjuistheid aan den dag van zi
jn lof:
Datfjn gevoelvoor kunst, dat reiner,hoogerleven,
Is,Nederlanders,u,bi
juw geboortfgegevenl'
2) De geheele beoordeeling 5s overgenomen door J.Hartog,in DeGïd,
s
van l87r,III,b1.3l2 vlgg.Verg.boven,b1.313.
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gewezen is op de volstrekte innerljke en uiterljke onwaarheid
der voorstelling. Niet alleen wordt tegen de historische waarheid
gezondigd, maar vooral tegen de psychologische. Socrates is een

dolleman,die alles doet,wat mogeljk is, om den Atheenschen
Raad op de meestongepaste wjze en zonder noodzaak tegen zich
op te zetten , en een doodvonnis uit te lokken ; maar alles behalve

een wjsgeer. Groote woorden vervangen gedachten. W ant,om
maar één voorbeeld te noemen,hoe z0u hetBjgeloof,zooalshet
hiergeschilderd wordt,vooriemand aannemeljk zjn?
Aan die fout is H elmers nooit ontkom en q trouwens het was het
algem eene gebrek van zjn tjd.

Hj is sedert een tjdlang uitbundig geprezen, en zelfs boven
Vondel geplaatst:die dweperj isthans bekoeld en men schathem

OP Zi
J-nejuiste waarde.
Hj'noemde Vondel zjn pmeester'',maar hj was niet minder
bj Feith ter school gegaan. In zjn eerste gedicht van eenige
beteekenis, de weeke en sentimenteele Ode De Naeht(1788)1),
komt datvooraluit.Maar ofschoon hj metFeith steedsbj voorkeur in donkere bosschen mjmert,zweltzjn gevoel,terwjldat
zjns voorgangers doorgaans in weedom en tranen versmelt,tot
eene verrukking , die zich in uit- en aanroepen lucht geeft.
God, K unst en Vaderland, ziedaar de onderwerpen ,die Helmers

bj koorkeur bezong;en vooralde verzen:die de liefde totzjnen
geboortegrond hem afperste,zjn vo1van de warmste)schoon niet
ongekunstelde, geestdrift.

Niettegenstaande zjne gedichten bj het publiek terstond pniet
ongunstig ontvangen'' waren,ja,weldra hemelhoog werden geprezen,laat het zich toch voorzien,dat zj de eeuwigheid niet
zullen verduren, omdat er iets gemaniëreerds is in de wi
jze,
waarop zi
jne geestdriftzich uit,omdatzjne pogtische sieraden te
dikwerf aan hetarsenaalderclassieke conventioneele klanken zjn
ontleend2); omdat hj te vaak geesten doet verschjnen, of in
'truim des aethersrondzweeft;omdathj meerdan noodig deverbeelding oproept om hare wieken aan te schieten en hem te steunen

1) Bi
j Penon,Nederl.Dicbt-enprozawerken V,377.
Q) Men denke slechts aan zi
jne schildering van de geboorte van Itoster
LDeDrukkunsttofvan Vondel(De Holl.Natie).
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of op te voeren5omdathj te hoog opgeeftvan den God,die in
hem is, dan dat dit alles niet naar de broeikas zou smaken.

Men za1 dat beamen,a1s men zich herinnert,hoe hj,in zjne
Ode Aan JNzzlcz 1),den Dichter schildert vo1 van
den Goddeli
jken gloed,
Hetvuur,datbruisende door 's dichters adren woedt,

En Febusaanzi
jn bi
jzi
jn telgen kennen doet.
-f
Daarin komen o.a. deze strofen voor:

Ja,hi
jalleen za1eeren roem bi
j 'tnakroostwinnen,
W iens hart,van heilige aandrit't vol,
A1sgunst-en lieveling der kuissche zanggodinnen,
Bezield,bestraald wordt door A pol.

WL1hem ,die sindshetuur,waarin hi
jwerd geboren,
Methonig van Hymetgekweekt,
De zaligende gunst der zanggodinnenkoren
Zich sindszi
jn bli
jdejeugd weldadig zietbeschoren,
En wien geen A ristarch ontbreekt.

Verrukli
jk zweefthi
jom langsPindushetwelklingen,
En denktverheugd aan 'tnageslacht;

Zi
jn stoute geestdurftzich aan 'tlagestofontwringen;
Hi
j zietgewesten,doorgeen stervling ooitgedacht;
Zi
jn geestri
jstop in dichtbespiegelingen,
M et onweerstaanbre magt,
Tot de eeuwige Oorzaak aller dingen,
Ofstort metK lopstok neêr in fs afgronds folternacht;

De tranen doethi
j*toog ontspringen
A1shi
j,metOrpheuszwieren kracht,
De gouden snaren weette dwingen,
De droefheid leenigt en verzacht,
De heerschzuchtbreidlen durft en 't vuig gem een belacht:

Dan wordtzi
jn naam alom geNcht,
Dewi
jlde onsterfi
jkheid,totloon van ftedelzingen,
Hem bli
jdebi
j degrafterp wacht.''

Pasthierniet'sdichterseigen woord uitzi
jn lierzang Aqn #6Al
Dichter Cp?-Al:l'
J,
: Loots, schoon in anderen zià ,

W ievolgtuw oogverbi
jstrend rennen?''
Bi
j Penon,t.a.pl.,383.
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Maardatwas de stjlvan de eerste jaren onzereeuw. Dateen
dichter dien toon aansloeg,za1onsnietverwonderen,alswj vernemen,hoehoog hetproza steigeren durfde.HendrikHarmenKljn
schetste Helmersin eene Redevoering,in 1814 in de Maatschappj
Feliœ Meriti8 gehouden, en in geljksoortigen trant geschreven.
H oe m en met klanken als de boven aangehaalde was ingenom en ,

bljkt:pAls dichter waren zjne denkbeelden levendige afdrukselen
van zjne ziel,beelden,akkoorden;hj overpeinsde niet,alleswas
bj hem geestdrift;hj ontwikkelde niet,maarschilderde;hjsprak
niet, neen, de taal was bj hem zang.'' - rledere volzin van
zjne gedachten,''heethetverder,,,is eene zinneljke voorstelling
van zjnen verheven geest;- ik behoefslechts aan te wjzen,en
gj zultbewonderen;''- wanthj zou eenige proevenvanHelmers'
genie geven,- neen, sdrinken van den nektar,dien zjne hand
ons aanbiedt.''
M en had toen eigenaardige voorstellingen van het Verherene,
waarvan deze redenaar getuigt,dathet sdoordeszelfs schjnbare
wanorde, en verzinneljken van vermogens en krachten,waarbj
het gevoel van onze zwakte en kracht in eenen afwisselenden
strjd geraakt, ons schokt en ons gevoel onwederstaanbaar met
zich sleept.''
Die bepaling is even helder als geschikt om ons den dichter te
kenschetsen ! XDit laatste is de geest die uit de m eesterstukken
van Helm ers spreekt.''

Wi
j zi
Ke
in niet meer zoo opgewonden, en verlangen, ook in
verzen, nog iets anders dan bloote geestdrift;en daarom kunnen

onsdie van Helmersnietmeerbehagen; almochtenwjwegens
die betuiging ook ttl gerekend worden t0t hen, sdie de laagheid

gehad hebben,om zjn verzen op een goud schaaltje alshetware

te wikken en te wegen, om den volke bekend te m aken dat er
veel gezwollenheid , en wat al niet, onder doorloopt,'' zooals de

verbolgen Hilman zich uitdrukte1).
M aar ik vraag, of iemand nog opgetogen zalzjn bj Helmers'

schildering van den Apollo van 'tBelvedère,die W itsen Geysbevk
in vervoering bracht, en waarin m en o.a. deze verzen vindt:

1) 0ns Tooneel,b1.267.
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11Geli
jk ge,ôArethuse,uituwe watervlieten
Steeds Enna's zalig veld besproeit,

Zooschi
jnteen hemelgeestdoordeadren heen teschieten
Van Febus!'t Is geen bloed,datdoor die adren vloeit:

Een zuivre luchtschi
jntdoorhem rond te zweven,
Een reine nectarvloeitdoor'tgodli
jk ligchaam om,
Dien hi
jsteedsop d'Olymp:van eeuwig lichtomgeven
UitGanimedeshand ontvangtbi
j*tGodendom.''
Is dit wel iets anders dan klinkklank zonder zin ?
Ik m isken intusschen de eigenaardige verdienste niet van den

man, die een bangen tjd beleefde, en die, onder het oog der
Fransche politie, den m oed had ) om ,zooals dezelfde Hilm an zeer

juist zegt, pdoor vaderlandsliefdewekkende verzen,moed en vertrouwen op betere tjden in de borstvan duizenden....te doen
ontvonken.t' Die moed was hem bjna duur te staan gekomen.
Even voor de om wenteling had men phet oog op hem geslagen

voornameljk om een vers,dataanvangt:pJaGriekengjzjtslaven''
enz. De prefect zond gendarm en om hem gevangen te nemen.

Men had juistnog tjd gevonden om hem naarFrankrjk tezenden
Zj kwamen aan zjn huis
om hem gevangen te nemon.Hj had den vorigen nachtden geest
gegeven,op Dinsdag den 26enFebruari1813.Zjn behuwdbroeder
Cornelis Loots liet,toen hj vernam waarom de handlangersvan
De Celleskwamen,hun hetzielloozeljk vanden pasafgestorvene
H elm ers, in de bi
nnenkamer liggende,aanschouwen''1).
of om hem hier dood te laten schieten.

Terecht zei dan ook Potgieter van dezen vaderlander:),rdatwe
zi
J*n beeld liever met eikenblaren dan metlauwertwjgen omkransen,

datwj hem alsburgerhooger stellen dan wj hethem a1sdichter
m ogen doen.'' En daarm ee wordt hem niet tekort gedaan,want

het is grooter 1of dan het schjnt,mitsge u den tjd,dien hj
beleefde,mits ge u de gezonken natie,diezjn geloofdoorzjne
gebrekkige kunst bezielde, voor den geest brengt.''

En daarom , wat ook gebeure,zalzjne HollandscheNatienog
lang in eerebljven,ofschoon haaraldegebrekenzjnermanieraan1) Hilman, Ons Tooneel, 268.Hier worden blijkbaar twee vervolgingen
m et elkander verward;zie beneden.

:) KritlscheStudien,11,bl.269.
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kleven.Men za1haarimmerhoogschatten a1seen gedenkstuk zjner
vaderlandsliefde en van zjn moed.
De diepe val zjns vaderlands had den Dichter reeds menig
droefgeestig lied ontlokt1),toen hj de hand sloeg aan een soortïeljk gedicht van langer adem '),datin 1812 eindeljk hetlieht
zag. Het was eene stoute ondernem ing,den lof van Nederland te
zingen ; en geen wonder dan ook, dat de Fransche Censuur het

gedichtwatbesnoeide5.Datin delatereuitgaven - enwjhebben
er acht - de uitgeworpen regels werden hersteld , spreekt vanzelf.
H et dichtstuk is eene doorgaande di
thyrambe in zes zangen4),

een onophoudeljk bewierooken van hetpheilig,Godljk,aangebeden
Voorgeslacht-'' H et is gebrekkig van aanleg ,vo1 herhalingen j vol

opwinding, valschen smaak en zelfs niet vrj van bombast. Een
Dichter, wiens verbeelding som s zulk eene duizelingwekkende

vlucht neemt, dat niemand hem kan volgen of verstaan 5), die
ons vervolgt met eene onafgebroken opeenstapeling van 1of, en
steeds dikker wordende wierookwalmen , vermoeit in steô van te
verheFen.
En met dat al worden er plaatsen in het gedicht gevonden,

die bewjzen, datHelmers,trots zjn gebrek aan zelfbeteugeling,
1) B.
v.Nederland ïn 1672en 1678(1293),Ll
jkzang op h6tgra/ rcn Nederland (1795),Aan zzlï/ne landgenooten,Aan het Vaderland, VaderlandseheLierzang (allen van l299),D6Lo/ van Holland,Amsterdam,Xcn m#n Vaderland
en B emoediging.

:) In 1809 zeihi
J,dathi
jerreeds:rgedurendetienjaren'faan bezig was.
3) De censor heeft minder weggeschrapt dan men zou vermoeden.Hi
j
verzette zich tegen al wat op onze onderwerping aan Frankri
jk zinspeelt,
tegen alwat Frankri
jk kon beschamen; doorgaansook tegen alwatbetrekking heeftop den vri
jheidskamp tegen Spanje. Dattengevolge dierzuivering
vaak de samenhang verbroken, en onzin geboren werd,scheen niet te deren.
In den eersten zang werden 16,in den tweeden 86,in den derden 48,
dus te zam en l50 regels geschrapt.'' Andere plaatsen werden door den druk
gewi
jzigd.Zie hieroverA.C.Kruseman,DeFranschewetten op d6 Hollandsche
drukpers 1806 tot 1814.Amsterdam ,1889,bl.l49 vlg.
Na den derden zang komen er geen Sporen Van fensuurrneer VOOr.

#) Zi
j hebben de volgende opschriften: 1.Zedeli
jkheid, 2.Heldenmoed

ter land, 3. H eldenmoed ter zee, 4.Zeevaart,5.De W etenschappen,6.De
schoone kunsten.

59 Aien denke aan den aanvang van den vi
jfden zang!
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en ondankszjne dikwerfkunstmatige opwinding , toeh van aanleg
een Dichter was. Ofw orden wj nietsomsgetrofenen meegesleept?
Zjn de episoden van Beiling (Ie Zang) Claeuen (1IIe Zang) en
zelfs die van Afron en Adeka,nietpopulairgeworden? Vindtmen

hier geen dichterljke beschrjvingen en vergeljkingen1) en ta1
van gelukkige, krachtige, schilderachtige versregels?
M aar hoe gaarne men ook den rechtmatigen lof aan som mige

deelen van De ffpllcsoc/l: Natie nietonthoudt,als geheelbljft
dit gedicht, zachtst genomen ,toch zeer zwak. W anneer het in de

herinnering van Neerland's volk bljft leven,dan is dit,zooals
Da Costa zei, zm inder a1s poëzy dan als uitdrukking van vader-

landsche geestdrift''1).
Nevens H elmers bloeiden nog een aantal kunstbroeders, rkeur*
genooten 111 Apollo's heiligen kring,''zooals m en toen sprak ,die
in m eerder of minder m ate tot de School van Feith behoorden ,

voor zoover er van Schoolsprake zjn kan. De meesten oferden
ook op hetaltaardesvaderlands,zooals de tjd meebracht.
Het kan niet bj ons opkomen allerlei proeven te geven van
die vaderlandsche zangen , toen aan 't beklemde hart ontschoten ;

maar wj kunnen ons niet onthouden het gevoelvolle lied van
Adam Simons m ede te deelen , in 1810 gezongen , rtoen een ge-

deelte van hetvaderland aan Frankrjk werd afgestaan.''
AAN M IJNE LANDGEXOOTEN.

V ergeetuwe afkom st,ô Bataven!
En staat den grond der vaadren af;

Daarliggen zi
jmeteerbegraven,
svier ferheid u dat erfdeelgaf.
Lang sloeg Euroop'wangnnstige oogen
Op uwe outelbre zegebogen,
W eleer door reuzen trotsch gesticht

En deOceaan zag,op zi
jnfstranden,
Die zuilen,door geen menschenhanden,
M aar halve Goden opgerigt.

1) B.v.de schoone droom in het begin van den derden zang,doorde
censuur zoo deerll
jk misvormd; de vergeli
jking van Nederland bi
j deneRi
jn,
in hetbegin van den tweeden zang;enz.

2) Zie de inleiding op hetIV D.van deBrieven van Bilderdi
jk,b1.vII.
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ADAM SIMONS.
De Schelde,M aas en W aal bespoelden
De zoom en van uw'vruchtbren grond,

W aar gi
j,wen hooge vloeden woelden,
Der stroom en m oedwiltegenstondt.

Hoejuichten vaak die bli
jdeboorden,
W anneerzi
jRuitersdonderhoorden,
En zagen Nassaufs leger aan !

Hoebloeiden uwe vri
je landen,
De Gangesbood zi
jne oferanden,
En de A mazone u schatten aan !

Maarach!waarzi
jn diegouden dagen?
Geboeid ligtgi
jverachtli
jk neêr!
MTie zou zich aan uw redding wagen?
U w wimpelzietgeen zeeën meer!

Geslooptzi
jn uwevesten muren,
Afhankeli
jk van nageburen,
W ordtge in uw eigen land bespot!
Gewend aan vreemde taal en zeden,
Beschreit ge, in uw ontvolkte steden,
U w'va1en droevig overschot!

Geli
jk de pestgeheele straten
En huisaan huis m et schrik vervult,
De vreeze en rouw het erfverlieten,
En bange nood geen toeven duldt,
Zoo zult ge u,ô Bataven!spoeden,
A lshonger en barbaarschheid woeden,

En Neêrland wordteen rampwoesti
jn!
A 1sm otte en roestnw goed verteren,
De landzaat,metgescheurde kleeren,

Hierbedelaar en slaafza1zi
jn!
Ach, ach!de nachtder rampen nadert,
Gehuld in zwarte duisternisl

Wanneer'tverderfzi
jn prooivergadert,
't Geweld des doods een zegen is!
De nachtuil za1in tem pels schuilen,

De wolfbi
juw paleizen huilen,
En li
jken scheuren uithun graf!
De vreem deling uw woeste steden
Ontroerd en angstig binnen tredezl,

En vegen zi
jnetranen af!
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Neen,a1sde najaarsstormen loei
jen,
En de oceaan houdthoog gericht,

Zi
jn steilegolven strandwaartsvloei
jen,
Uw wa1voorzi
jne woedezwicht;
Alshi
jden grond keertin moerassen,
Uwe akkers dektmet wi
jde plassen,
En drenkelingen spoeltaan 't strand!
Dan za1 de zeem an op die baren,
Door uw gezonken steden varen,
En vragen:waar was Nederland?''

Adam Simons, in 1770 te Amsterdam geboren , was geruimen

tjd Predikant,en werd in 1816 benoemd totHoogleeraarin de
Nedqrlandsche taal en welsprekendheid aan de Hoogeschool te

Utrecht. Hj was om zjn geest bekend en heeftook a1s Dichter
terechtzekeren naam verworven.llj stierfin 1834.Behalveeenige
bundels gedichten gaf hj een leerdichtuit:De Waarde'
pcs den
Jfensch getiteld , en A lezandel',K eizeraller.
//.
lf.
:,
::p.,waarachter het

door ons medegedeelde versgedruktwerd;eindeljk HetAfz
lï.
sdl'
éj/c
geluk, allen in drie zangen. Hj beweegt zich doorgaans op
het gebied der kalme bespiegeling.
Onder de m annen , die vooral in het eerste kwart der negen-

tiende eeuw alsdichtersvrjhoog stonden aangeschreven,behooren
de Amsterdamsche gebroedersKljn.Dejongste (Barend),in 1774
geboren,dreefmetzjnbroederdesuikerraënaderj,diedezeechter
na 'sbroeders dood opgaf.Barend Kljn sderfreedsi
n 1829,ierwjl
de tweejaar oudere H endrik Harmen hem tot 1856 overleefde.
De jongste was geheel in de sehool van Feith gevormd. Den
oudsten hebben wj reeds als lofredenaar van Helmersontmoet,
en wj zagen toen,hoe hj aanvankeljk den hoogopgeschroefden
stjldier dagen gebruikt. Ook in zjne gedichten isdatmerkbaar.
Maar van lieverlede gaat hj met de ontwikkeling zjner eeuw
mede,en de vergeljking van gedichten,op verschillenden leeftjd
door hem vervaardigd , geeft ons,beter m'
isschien dan iets anders,

een helderinzichtin hetverschiltusschen dejaren 1815 en 1850.
M s proeve geef ik daarosa eenige staaltjes van zjn dichtirant,
ontleend aan den bundel N agelaten Verspreide Gedichten en .
S:& -

roeringen,in 1856doorzjnevrienden (buitendenhandel)uitgegeven.
V ooreerst iets uit de hulde aan Loots, in 1835 in Dootrina et
dvlicffïl voorgedragen,waarin hj,bj hetaanslaan van den ver-
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heven toon , geheel aan de opgewondenheid van H elmers doet

denken.Hj bezingtdaarin de Dichtkunstop deze wjze:
,1Watzi
jtgi
j,wondrekracht!diein onsri
jsten blaakt,
Diezich aan deaarde ontrukt,en 'tgeestenri
jk genaakt;
Ons moedig rondvoert door het ri
jk der moogli
jkheden,
En ons door nacht en storm zoo rustig voort doet treden?
Eene onweêrstaanbre drift Mroeltkokend door ons bloed;

Zi
j blaast,watin onsdenkt,gelooft,en hoopt,in gloed:
Hetgeen onssterii
jk oog nooitzag noch ftoorkon hooren,
H oort,ziet de ontvlam de zielin eedlen luister glorcn;
W at door de denkkracht stroomt wordtwaarheid,- leven,- doel;
H aar gansche wezen smelt te zam en tot gevoel.

Nu zietzj,ferden blik naaraarde ofluchtgeslagen,
De schepping,maar verhoogd,m aar alsveradeld dagen:

Zi
j wordthaarteeken,beeld.- A1sdooreen wonderglas,
Zien wj Natuur,zoo grootsch alszi
j onsnimmerwas.
Nu wordtons'tbeekje,waarhetmorgenlichtin fonkelt,
D e kalme levensstroom ,die zacht daarhenen kronkelt,

Hetloei
jend onweêr,datuitzwarte wolken breekt,
Is ons de stem van God,die in zi
jn donders spreekt,
In 'tjeugdig bloemenbed,bedektmettulp en rozen,
Zien wi
jdereineliefdealshaar'tgenotdoetblozen;
De woedende Oceaan,de stoute waterval,
D e heuvlen,fteeuwig woud,hetdigtbeschaduwd dal,
'tSpreekt alles totons hart.- De taal,haar klank, haar Avoorden,

Gaan statigli
jk ten rei.- Alszuivreharpakkoorden,
W ordtdenkbeeld en gevoeleen zoeteharmoni
j:
W atonsomgeeft,onstreft,- wi
jzelv'zi
jn Poëzi
j.''
M en zal die ontboezem ing we1 niet gelukkig rekenen , die zoo

geheel aan de woordenkramerj en valscùe geestdriftvan vroeger
eeuw herinnert.

Hoe steekt daarbj het waargevoelaf,dattotons spreektuit
het gedicht aan
HET MUER vxx ozxkvs.
lk zag ul * eenmaalstond ik aan uw boord!
Uw blaauwe gol
fjeszag ik rustig vlieten:
Ik zag ze kabblend langs uwe oevers schieten;

Datkabblen klonk voormi
ja1s'tzoetstakkoord.
Dehemelhad zi
jn lichtkleed uitgespannen,
IVeêrkaatste zich in uwen blanken vloed,
M aar m etdat schittrend goud,dien purpergloed,
Voor altoos uit ons dampgewestverbannen.
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De zon dook w eg,- de maan dreef door datgoud:

Zi
jscheen uithelderzilverzaamgeweven;
Daar 'tlicht, dat om haar blonde kruin bleef zweven,

Zi
jn stralen neêrschootop *tonmeetli
jk woud.
De Simplon rees in ftzuid m et sneeuw beladen.

Montblanc!uw kruin daagdeop in ftgloei
jend oost(?),
En fteeuwig i
js,nooitdoorde zon gerotlst,
Scheen zich in haren stralengloed te baden.
Een avond....alsN atuur zoo zeldzaam biedt,
Zonk op de Schepping;....door'tgeklots der golven

(Reedsin de schaduw van den nachtbedolven)

Klonk schel des nachtegaals wegslepend lied;
Nu stroomden langs 't gebergtede zachte toonen
Van d'Alpenhoorn,- waar 's Zwitsers zielin leeft;
En de echo,die langs rots en bergkloofzweeft,
H erhaalde,....en sclleen des zangerslied te kroonen.

Watpracht!watmajesteit!- wiekan *tgevoel,
Dathier de ziel bestormde en schokte,m alen?
H ierfaalde elk woord,hier alde krachtder talen,

1)epoëzi
j zelfsdeinsde voordatdoel.
M aar watgeen klank,geen teeken uit kon drukken,

svatmeerderdan hetkrachtigstjublen gold,
W erd bidden,....steeg totvuurgen dank,....en smolt
Te zamen tot een spraakloos zielsverrukken.ef

lsditnieteen schoon lied,waarin zich dewezenljkeindrukkel
van een gevoelig dichter van den tweeden of derden rang weerspiegelen ? M aar ziet men teyens niet, datdeze muzenzoon ,schooll

hj er naar streefde om in modernen zin slechtsweerte geveny
wat hj aanschouwd en daarbj werkeljk gevoeld had,toch zich
niet volkomen aan de sleur,de overlevering van zjne phrasenmakendejonge dagen kan onttrekken?
Intusschen de vooruitgang van den m an en der eeuw , waarin

hj zich ontwikkelde,is onmiskenbaar.
Onder de Dichters dier dagen,die,ofBilderdjk hen alonder
de pnietige schepsels''rangschikte 1), met eere verdienen genoemd
te worden,staatHelmers'zwager)CornelisLoots,vooraan (17651834). Ook hj was een burgerzoon, voor den kantoorlessenaar
Brie
/wisseling metdeTydeman's,11,b1.l20.
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bestemd, waaraan hj, zonder schitterende voorbereiding of op-

leiding1),gekluisterd werd.
Steeds sloven, slaven zonder end''

voorhetschamele stuk brood,ziedaarzjn levensloop.
Maarhj wasDichter geboren,en zonderaansporing van buiten
had hj,a1s denachtegaal,vanzelfleeren zingen.
De ongekunstelde natuur

Schonk (hem)'theilig dzchtrenvunr,''

en eerst later leerde de studie van Yondel hem aan zjne ontboezemingen dien treFenden vorm te geven, waardoor hj meer
dan eenig ander het in zjne machtkreeg om ,naar eene andere

waardeering van Bilderdjk(!),rom zielen weg te sleepen.''
Bilderdjk heefthem nu eensverguisd,dan weerhoog verheven.
Karakteristiek is de bjzonderheid, die De Bosch Kemper ons
bewaard heeft:): sllet oordeel over Loots deelde B. aan mjn
vader, die hem in 1820 het vierde deel van de gedichten van

Loots geleend had, vertrouweljk mede; bj het dichtstuk Het
Sc/lppp,:,1ag een snippertje papier,waarop hetvolgende:
5,'t Is windig,brommend,wild,'tmag dikwi
jls onzin heeten;
M aar toch,ftis Poëzy.
'k Vind al wathier ontbreekt by duizend naampoëeten,
Dit eenig,m eestendeels vergeten of versmeten;

Enjuistditeenig - wensch ik my.''

Zjne lier klonk voor wat goed en waar is,voorW etenschap
en Kunst, voor die Burgerj,waaruit hj roemde te zjn voortgekomen5 maar boven alles voorzjn vaderland. W atonsvooral
in zjne Poëzie treft en aantrekt,hetisde gespierdheid van den
vorm , die zich huwt aan eene kalme, edele, oorspronkeljke,
dichterljke,maar zelden overspannen opvatting.Hj behoorde niet
tot hen ,.
die, naar Tollens' uitdrukking ,

Die alti
jd steilverdwaald in bovenaardschen sfeer,
Dooraldeheemlen heen op wassen vleuglen roei
jen-''

t) zi
jnegeheele vorming s:bestond in deoefeningvan Hollandsch schri
jven
en lezen....uitgezonderd een voorraad Theologisch onderwi
js,genoegzaam
voor een Catechizeermeester.''Gedichten,I, Voorbericht,bl.vlx.

S) Geschiedenis van Nederland na 1830, II. Letterkundige aanteekeningen,
bl, 7l.Zie over Loots den tekst,Aldaar,b1.225.
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Van hem geldt,wathi
j een jongen dichtertoevoegde:
,1Gi
j spreektbedaard,en toch metdichterli
jken gloed.''

Die gloed neemt hooger tintaan,als het1otvan zjn vaderland,
waar hem 'thart aan hong,''zjne manneljke,fere zielin beweging brengt: dan doortintelt een ongewoon,majestueus vuur
zjne verzen, en de zanger wordt werkeljk ziener1) In de zes
'
deelen zjner Gedichten heeft deze nederige,degeljke?echtHollandsche dichter zich een onvergankeljk gedenkteeken gesticht:
hj is - Tollenssprak waarheid
1,De scheppervan zi
jn eigen roemf'n).

Alsproeve van zi
jn talentsta hier hetschoone gedicht
EUROPA B1J DEN OCHTENDSTOND DER NEGENTIENDE EEUM',

11H et derde zestaleeuwen sloot

Zi
jnfkring,gereed om heen tevaren
Bi
jzooveelduizend,duizendjaren,
Die daalden in den donkren schoot
V an 't nooit teruggebragt verleden;
De togtw as schier ten eind'gereden,
En 't moê gespan geneigd ter rust',

Toen de aarde,aan purpren avondkimmen
Een onw eêr over elke kust,
U it elke windstreek,op zag klimmen.

1) Men denke aan Europa &'
i
/den ochtendstond dernegentiendeeeuw,en de
fere tonen van het gedicht De Batavieren t6n f'
i/de van Cc-cr(1805). Hoe
jketaaltoen was,bli
jktuitzi
jne mededeeling LGedichten,I,
gevaarli
jk dergeli
bl.Iv),datg,even voordekomstvan Koning Lodewi
jk aan hetbestuurdezes

Lands,(zli
jn behuwdbroeder Helmers zoo wel als thi
j),serieuswerden gewaarschuwd, dat er van wege het Fransche gouvernement,eene kleine aan-

vrage in 'sHagewasgedaan,om (hen)beiden in verzekering te nemen,en
'
naarFrankri
jk te brengen;Helmersvoornameli
jk a1sDichtervanhetberuchte
vers,geplaatst in het W eekblad de Star en beginnende:

11Hetvonnisisgeveld,ja Grieken,gi
j zi
jtslaven!''
(Loots),onder anderen,om hetdichten van hetstuk:deBatavieren tenfï/de
rcN Caesar-''

2) Ook M.C.Van Hallnoemde hem s:scheppervan uzelven!
''Gedichten,
b1.85;verg.Derde verzameling,b1.34.
aoxcKsl-ozT,Ned.Letterk.indetweelaatsteEeuwen I,4edruk.
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De zon kwam m et eenfdubblen gloed
De laatste helftdes dags bestralen,
En deed een warm te en hitte dalen,
N ooit in haar m iddagpunt gevoed;
D e ontvlambre luchtstof,felontstoken,
Voelt rusten evenwigtverbroken,

En deeltzich aftotwoesten stri
jd.
Daarroltde vleesseli
jkste donder,
Dieraatlend berg en rotsen spli
jt:
De w ereld gaatin zwavel onder.

DitwasEuropaasschrikli
jk beeld
In 't midnachtsuur,dat de eetlwen scheidde,
Toen de ochtend,dien m en angstig beidde,
H ad spottend met die hoop gespeeld;
Toen 'teerste rood,dat aan kwam breken,

Onsvoorzi
jn bloedkleurdeed verbleeken,
En spelde eenfnieuwenjammerdag:
Een'dag van dubble wraakgerigten,
Zoo a1s de wereld nim mer zag,
Zoo a1s er geen w eêr aan zou lichten.

Tezwaar,ja,wasde last,die woog
Op d'ingedrukten hals der volken,
Die voor den voet van outertolken
En looden troon zich wrevlig boog:
Toen grove reuzen ketens sm eedden,

Ten eeuwgen dwang dervri
je reden,
De moker dreunde in 's afgronds nacht,

En doorzi
jn smidseen l'
ookspelonken,
Bi
jelken slag,metnieuwekracht,
Verdoemde zegezangen klonken.
Doch de engelder behoudenis,
Tot*sm enschdom s schild en schut geschapen,

Greep toornig naarzi
jn blinkend wapen,
De speer,die vast in 'ttreFen is;
Die,drillend in de luchtgeheven,
De zwarte heirschaarreeds deed beven,
In 't oog hun schitterde a1s een zon,
En brak door de opgerezen dampen,
En .naauw'gezien,de zege won,
Op *s afgronds smokerige lampen.

PORNELIS LOOTS.

Alaar toen ook,in zoo sehoon een'strjd
A 1s die,w aal.in,vöör ftscheppend spreken,
H eteeuwig duister was geweken,

En et lichtmetlofzang ingewi
jd;
Toen,bi
jftveelkleurig kri
jgsgewemel,
Toen,bi
j die heirvaartvoor den Hemel,
V erm omd zich schaarde 'tkroost der H el,
H etvaandel der verlichting zwaaide,
En onder spoten huichelspel,

Voorvri
jheid,muitend oproerkraaide:
Toen stond de wereld bang en stom ,
En de oude Chaos werd herboren,
Een daverend geluid trofde ooren;
De bergen kaatsten 't bang w eêrom :
Geluid,weêr in geluid bedolven,

Geli
jk dein stri
jd gevoerdegolven,
Door tweederleye windenllaat,
H aar witbeschuim de toppen krullen,
De baar de baar ter neder slaat,
En barstop 'tstrand m et grimmig brullen.
D e Godheid sprak opnieuw het woord,

Hetwoord,datdfeersten bajertscheidde,
Dat de aard ten tweedemaalnu beidde,
En fttwçede lichtkw am blinkend voort.
V ernietigd was de m agtvan 't duister:

Versmolten 'safgrondsi
jsren kluister:
De vri
jbeid beurde 'thoofd omhoog,
Geli
jk uitfelberoerdebaren
De dag,schoon m eteen vochtig oog,
V ertroostende komt opgevaren.

ô Dageraad !ô Alorgengloedl
Geen dag van weinig vlugtige uren,
M aar die geslachten door za1duren,

En honderd jaren lichten moet!
ô Bli
jde bô!gehuld metrozen,
Dievroli
jk op uw aanschi
jn blozen,
Zich plooyen door uw'gordelheen!
Toon m e in 't verschiet de zachte stralen,
Diegi
j,bi
j*tstatig opwaarts treên,
Gematigd zultdoen nederdalen.
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ô Ja,'k aanscllouw ,hetoog verrukt,

Tooneelen,nooitzoo bli
jverrezen,
W atgeen geschiedrolheeft doen lezen,
Geen stiftin koper uitgedrukt!

flet oude Europa is geweken;
't Laat van zi
jn aanzi
jn spoor noch teeken;
ft Is alles nieuw :een nieuw geslacht
Daagtop,met frisscher bloed in de aadren :
'k Aanschouw w at nooit verbeelding dacht,
*k Zie ander kroosten andre vaadren.

De wi
jsheid spreektde hooge wet,
En slechts opdat haar de aard zal hooren,
Is haar verheevner stoelbeschoren,
Is haar een kroon op 'thoofd gezet.
De Volken knielen,onbedwongen,
D oor dank van zelfin ft hart gedrongen,
Als kindren voor die heilwet neêr:
De schepter is geen schrikbre roede,

Zi
jn glansloktde afgeweeknen weêr
Tot Jtne kudde in Gne hoede.

Zoo min hetfijnstgelouterd goud
Zich weêrvermengtmetsli
jk en aarde,
Zoo m in de steen van echte waarde
H etbroze glas besloten houdt,
Zoo min zal,na al 't leed geleden,
W eêr vorstof volk in ft dwaalspoor treden,
V oorlang begroeid,bedekt voor ft oog,
En geen rumoer ontzet,van onder
Den A tlas,die m et d'arm omhoog
De heem len stut,en tart den donder.

W atdrift,diein mi
jn'boezem zwelt;
W athoog gezigtmagmi
jgebeuren!
Ik zie heteeuwig i
jszich scheuren,
Datlang hetNoorden hield bekneld:
W aar beeren zich in sneeuw verschuilden
En brulden,waar de orkanen huilden,

Waar'tdiermensch trotsch bleefop zi
jn ras;
Van Newaas en van svolgaaszoomen,
W aar alles woest en ledig was,
W ordt nu een zachtgeluid vernom en.

CORNELIS LOOTS.

De troon,die diep in nevlen stond ,
En waar,van 's roofdiers dos om geven,
Barbaren speelden met 's volks leven,
A1s vloog een rookwalm uithunnfm ond,

W anneer,voorftzwi
jmelvochtbezweken,
Ze in duisling ft hoogste vonnis streken,
Die troon staatnu in 't zaehtste licht;
De vorstverwierp de vacht der dieren,
H etm enschbeeld staat omhoog gerigt,

Daarwetenschappen feestti
jd vieren.
HetZuid za1,uitzi
jn-slaap gewekt,
Nai
jvrig op hetNoorden wezen,

W anneer de ZOnyten tOP gerezeny
In middagloop die baan doortrekt.

Zi
j klimt,diezon van lichten waarheid,
En alle volk ziet eenshaar klaarheid,

Ten zi
jhetoog 'taanschouwen schroom';
Zi
jblinkt,zi
jblinktop alle stranden,
En kent,wie nog van nachtschaauw droom ',
Geen ochtend-en geen avondlanden.
De geest,die tot haar glansen streeft,
H et doelvan alwat is wil weten,
Ja, dfom vang van hetwezen m eten,
Dathem in de eindloosheid om zweeft;

Dewi
jsbegeerte,die van boven
Versm adend ziet op ftblind gelooven,
En de oogen waagt aan gt schittrendstlicht,
Zietruim er baan haar vlugt ontsluiten,
En zal,m et nieuw gescherptgezigt,

Opgeen'gewi
jden nevelstuiten.
De vonk,die van de Godheid straalt,
En drukt haar beeld in onze zielen,
En doet de landen voor haarknielen,
W aar priesterleere en outer faalt;
Datlicht,hier nauw in 'toog geleden,
En als een zon gindsaangebeden,
Zal,m eteen'albeminden gloed,
Een nieuwe groeikracht uit doen stroomen,
Die godsvrucht kweekt,en zaden voedt,
W aartlit de volksdeugd op zalkomen.
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D e levende fontein ontspringt,
En ,hoe haar spruiten zich verdeelen,
Mratkleuren in de dropplen spelen,
A 1s*tzonlicht door den straalboog dringt,
Eén grond gafzwelling aan alde aadren:
Ik zie de volken dorstend naadren,
En drinken van den overvloed;
Geen bronvoogd za1 de teugen meten,
N och 'tperk,waar elk zieh laven moet,
N och durft;dn ader onrein heeten.

De vrede daalt van troonen af,
En ,waar de vorsten zamenkom en,
Is de oorsprong van haar zilvren stroomcn,
De bergsprong,die haar leven gaf.
De hooge heuvlen galm en vrede,
De lage dalen stemm en mede,
En waar nog,in 'tonrustig boseh,

Op roofverhitte ti
jgershuilen,
Daarbarstvereend dejagtstoet1os,
En straftze,ofjaagtze in donkrekuilen.
D e welvaart,als een m ilde wolk,
In 'tzwoele luchtruim opgeheven,
Za1sm eltend vruchtbre dropplen geven,
En zegent beurtlingsieder volk;

Hierdoetzi
jvollestroomen klaatren,
Gindsmeeten deeltzi
jharewaatren,
En geeftslechts wat de grond haar sm eekt:
En,zonder wrevel,zonder klagen,
W ordtwasdom overalgekweekt,

'tZi
jdeakkerseen-oftweevoud dragen.
Der eeuwen wentling neemt eenfkeer:

In de i
jsren lagen wi
j geklonken,
De koopren en de zilvren zonken,

Voor onsri
jstthansdegouden weêr!
Nietvan hetgoud,metpi
jnli
jk slaven
Uit's afgronds kolken opgegraven,
Te zaam met's afgronds schuld en straf;
M aar 't goud,dat daalde uit hooger kringen,
Van 't ongesehapen zonlicht af,
Op enbedorven stervelingen.
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Als vorsten tolken zi
jn derwet,
Doorde eeuwge wi
jsheid zelfbeschreven,
D e volken 't voorschrift trouw beleven,

Elk op zi
jn pligten angstig 1et;
Dan zalhetheil,geli
jk rivieren,
Europa door-en om mezwieren,
Ja,tothaar verste grenzen gaan;
En Neêrlands naam , op nieuw gelezen,
Za1 blinkende in de volksrolstaan,
En Neêrland m eestgelukkig wezen.''

Moge de liberale wjsbegeerte wat in de lucht zweven,en in
'talgemeen hierdie klaarheid ontbreken,die wj thansook in den
dichter eischen,ofde geestdriftzich somsin 'tonbegrjpeljkeverliezen,en dus het voorbehoud, dat Bilderdjk maakte,onsvoor
den geestkomen,evenwelonderschrjven wj het eindoordeel:
Alaar toch,'t is Poêzy!'*

Onverdeeldergenotn0g schenktzjn
VONDEL.

11Geen zerk,bestapeld m et den last
Der eeuwen,en hoe hechten vast
Gemetseld op de graven;
Geen heuvlen zands,gewaaid op een,
En heuvlen zands er over heen,
Versmoren geest en gaven:

Geen lofspraak,schoon,meti
jsren stift,
In steen,die nooitvergaat,gegrift,

Gevi
jzeld boven de aarde;
Bewaartin veiligheid den naam
Des gunstlings van de wufte faam ,
W ien 't faalde aan echte waarde.

Gi
j,Vondel!gi
j,a1sheld en gids,
N og nooitvervangen aan de spits
V an Neêrlands dichtl-enscharen;

Gi
J,doorgeen anderlegerhoofd
Ooitafgelost,van stafberoofd,
Door geen nog te evenaren,
W atschaadthetu,of de enge kuil
D es grafs,slechtsop een kerkezuil,
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U w'kleinen naam laatlezen,

Terwi
jldathouding en gelaat
V an andren vast in marm er staat,
A ls uit het stofherrezen!
W at schaadt hetu,oflater neef
Uw roem verkortte of Mreidsch beschreef,
M etopgesierden veder?

HeelNeêrland galmthetuitzoo wi
jd,
Datge allen 1ofte boven zi
jt,
En ftY herhaalthet weder

Metklem ,op 'tjareli
jkschefeest,

Gevierd voor uw'doorluchten geest,

AlsGi
jsbrechtswi
jde wallen
M et u beweenen de oude stad,
Van houtgebouwd,in houtom vat,

Voor'svi
jandswraak gevallen.
W anneer,met uitgerekt geduld,
De schaar,die Febus koor vervult,
Den voorhang op ziethalen,

En Gi
jsbrecht,metuw'geest,uw kracht,
U w taal,voor 'tluistrend nageslacht

Zi
jn rampen afkomtmalen,
En treedtuit Am stels enge poort,

En brengteen'ri
j van galmen voort,
Zoo alseroudti
jdsklonken
In 't hooggewelfde K eizershof,
Toen Rome zong,hoe diep in 't stof

Oud Trojelag gezonken:

Alsgi
jden hoogen treurtoon spreekt,
W aar andren de adem toe ontbreekt,
En ons in woorden schildert
D en wam nklank,het klokgeklep,
ft Geruisch der vlam ,het alin rep
En roer,de stad verwilderd,

Dekerk ontwi
jd,den dienstgestoord,
Den Priester,bi
j'taltaar,vermoord,
De m aagdenrei geschonden,

En,bi
j dien gruwel,de eedle trouw,
Die stand houdt tusschen m an en vrouw ,
Schoon vlam men 't erfverslonden;
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W anneergi
j de almagtvan uw taal,
D ie neêrstortin het stoutst verhaal,
Verruilt voor zachter zangen,
N aar Betlehem ons henen voert,
En 't hart der teedre moeders roert,
A ls,met bedauw de wangen,

Hier Rachel'
om haarkindje schreit,
De wreed vermoorde onnoozelheid,
Gerukt van haren boezem ,
En voor haar oog in *tbloedig zand
Geslingerd,door der beulen hand,
Als afgeworpen bloesem.
Dus waar,en hoe het u geviel,

Viertge op de menscheli
jke ziel,
N aar wil,uw zegepralen:
De taal was woesten ruw en straf

Zi
j roltvan uwelippen af,
Gestemd voor zangkoralen:

Terstond alsgi
juw*mond ontsluit,
Verkeertzein ftlieii
jkstmaatgeluid,
Zoo a1s nooit coren ethoorden:
En eeuw na eeuw ,totw elk een top

Zi
jklimme in smaak en kunstmin op,
Volgtbli
jnog dieakk-oorden.
Wi
jbrengen,methet reinstedoel,
En uit godsdienstig dankgevoel,
U we asch onze oflkrgaven;

A1s'tkerslied opsti
jgtin dekerk,
V erbeelden we ons uw achtbre zerk,

Bi
j de omgelegen graven,
AYaar uw gebeente in stilte rust,

Terwi
jluw geestzich nog verlust,
Om ftlaatst gezang te hooren,
Datin der Nonnen veegen mond,

Bi
j*tnaadren van haar'jongsten stond,
Bli
jftalshaarsteriied smoren.
Gi
j,uitu zelfgeweldebron!
Door eigen gloed verlichte zon !

Gi
j ri
jke en weligeader,
W aaruit al't schoone is voortgevloeid,
DatN eêrlands dreven nog besproeit,

Gi
j>zi
jnerdichtren vader.
1
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Verbli
jd,verbli
jd u in uMrkroost,
Datuit verkropten boezem loost
Een vloed van dankbre zangen!
Dat hulde aan u en 't schoone zweert,
En d'outerdienst den nek toekeert
Die dfuwen zou vervangen!

D eez'bloem enhand,deez'lauwrenvlecht,
Die dichtkunst aan uw'praalzuil hecht,
Is uit uwe asch ontloken;
D e u toegebragte hulde en dank
Is van uw*galm slechts wederklank,
U staam lend nagesproken:
M aar,schoon die krans verdorren zal,
Schoon koorgewelfen outer valle,
V ergruisd,tot stof vertreden;
Op 't puin van 't laatste kunstaltaar
W ordt,door de laatste Priesterschaar,
N og Vondelaangebeden.''

DatLootsook zachtertonen kon aanslaan:bljktuit
HET NACHTEGAALTJE.

!!Zeg mi
j,zwevend orgelkeeltje,
ZaDgelf,ZOO eenvotldig SChOOny

Zeg mi
j,minziek ilomeeltje!
W ie leerde u dien liefdetoon?

A1sgi
j,metuw snebjeQuitend,
Slepend,zacht uw'galm verlengt,
Of,den gorgelvo1ontslaitend,
Alle toonen zamen m engt;

A1sgi
j 'tzetop hoogewi
jzen,
En,met schel en scheller slag,

Allezangen dooftin 'tri
jzen,
Zangervan den nacht en dag!
Als ge een stilte weet te scheppen,
Doorgeen lispeling gestoord;

Alsgeen blaadjezich durftreppen,
D'a:mtogtzwi
jgten alleshoort.
Zeg 'tmi
j,gi
j,sintszooveeljaren,
Dichter van hetlied der Lent',
Of er ook nog eeuwen waren,
M et uw zangen onbekend?
Ofge in 't woud in oude boeken,
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Bi
j dervogelen Homeer,
Eerstde m aat en gang moestzoeken,

Zingen naarzi
jn wi
jze leer?
Naamtgi
j lessen totuw voordeel,
Tot hoe hoog uw stem m ogt gaan?
V elde een papegaaihet oordeel
O ver valsch en zuiver slaan?

Maargi
jlachtmetzulke vragen;
De ongekunstelde natuur,

Needrig vogeltje,elksbehagen!
Schonk u 'theilig dichtrenvuur.

Ri
jk van vederprachtomgeven,
Staatde paauw in glans en gloor:

Maarzi
jn toon wordtaangeheven,
En hi
j sni
jdten vli
jmtin 'toor.
OtFluitjeleidtdemaatder vinken,
Kunstig zingen zi
jeen lied;
M aargi
j doeterduizend klinken,
En gi
jhoorde pjp noch riet.
fk Geefden roem op oude talen,

Ouden smaak ook vroli
jk weg,
Mitsmen,bi
jdenachtegalen,
Ali
J
-mi
jnfwildzang niet ontzeg.''
Onder de vrienden van Loots behoorde M r. AI. C. Yan Hall

(1768- 1858), Rechtsgeleerde van naam en niet onverdiensteljk
Dichter. Hj had zich vooraldoorde studie der Ouden gevormd,
waardoor dan ook zjne gedichten eene rlloratiaansche''puntigheid van vorm erlangden, welke den manneljken eenvoud der
gedachte te schooner doet uitkom en.

A1deze dichterszjn min ofmeer verwantaan Feith:deeen is
meert de ander minder .hartstochteljk,maar allen zjn zj vooral
gevoelsm enschen. Toen Feith's aantrekkingskracht verminderde,

nam die van Bilderdjk toeq maar hj was een veelte eigenaardig
en tedegeljk ontwikkeld dichter om reedsin die dagen navolgers
te trekken. Zjn invloed dagteekentvan later.Een derweinigen,
die in het begin dezer eeuw,ja, reeds vroeger, zich methem
vermaagschaptvoelden,wasJohannes Kinker (1764- 1845).Maar
aangezien hj weldra zjn eigen weg ging,en in allesop zichzelf
stond,ishetmisschienbeter,hem,.
naartjdsorde,hiertevermelden.
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Kinker wasvan nature meerW i
jsgeer dan Dichter,en ofschoon
hi
j goede verzen heeftgemaakt,geldtdaarvan we1min ofmeer,
wathi
j van Minerva zei:
,1Nietonder'thart,maarin hethoofd zi
jtgi
jgeteeld-''

Dat zjne kernachtige gedichten, vo1 diepte en wjsgeerige gedachten , thans meer kans hebben om gewaardeerd te worden dan

toen hj ze opstelde,zalnietvreemd klinken.
De eerste voortbrengselen zjner Muze deden zeker niet verwachten,dathj eens de meest wjsgeerige onzerDichterszoude
worden.Zjn eerste bundeltje,datin 1785 verscheen,en een jaar
later eene tweede uitgaaf beleefde, droeg den titel van M'
jne
z?lïz/#6rpWrïg: Zangster. H et bevat louter dartele minneliederen ,

vaak in rjmelooze jamben, in den trantvan Bellamy;maar zoo
dartel, dat eene puriteinsche hand ergens in het exemplaar, dat
ik gebraikte, de kantteekening schreef:indecent. De critiek,zoowel

van DeJ/dc:zlq
s6zlfals DeLetteroefeningen,heefter hem vinnig om
doorgestreken, en daarbj zjn persoonljk karakter aangetast1).
Daartegen kwam hj op in zjn weekblad,DePpdfran de1%ff6ffcpzl
(bl. 149). Hj verontschuldigde zjne Zangster maar zwakjes,zeggende: pZj was in die jaren,waarin men zonder wreed tezjn
de dartelheid niet tot misdaad rekenen kan ; en 't is ook zeer

mogeljk,dat ik,aan ditzachtgeaarde grondbeginselwattezeer
gehecht,ten opzichte van hare jeugd watte veeltoegevendheid
gehad heb.'' S'
1oms oFerde hj ook in dien tjd aan hetsentimenteele2), maar doorgaans is zjne opvatting natuurljk,gezond en
frisch 3).

In 1789 schreef hj een zonderling drama in proza, Van .
f?p/.
s
getiteld t dat ons een schelm te zien geeft, die, een edelman
verm oord hebbende ) zich voor dezen doet doorgaan en allerlei
ongelukken in een bevriend huisgezin sticht. lk weet niet, of

Kinker daarop de goedkeuring verkreeg van Bilderdjk,aan wien
hj het stuk opdroeg; maar zeker is het, dat het bj onsniet
3) Zie het voornaamste nit die recensie aangehaald door Dr. J. Van
Yloten, Verspreid en Onuitgegeven D ichten Ondichtrcn Xinker,b1.3.

29 Gedichten,111,bl.13l, 144.

3) Aldaar,bl.l65.
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anders dan walging kan wekken. Er is niets schoons, niets zielverhefends in dit zonderling voortbrengsel van Kinker's M uze,

waarin de slechtste eigenschappen van den mensch bj uitsluiting
de hoofdrol spelen.

De Schrjver bedoelde met dit Drama eene volkomen tegenstelling met de conventioneele vormen van het Treurspel: het

moest reen allernaauwkeurigste navolging der Natuur zjn, dat de taal, de m anieren , de hartstochten , naar de zeden van

de Natie'',moest teruggeven. Ik zal niet ontkennen, dathj er
in geslaagd is den natuurljken,soms zeer platten alledaagschen
toon aan te slaan ; m aar ik kan niet aannem en , dat het hem

evenzeer gelukt is een kunststuk te leveren, door op die wjze
nde zeden der agttiende eeuw te schilderen-''
Er is hier iets,dat aan de stem ming herinnert,waarin Schiller's

Röuber geschreven zjn: dezelfde ziekeljk overdreven levensbeschouwing - m aar m inder talent.

Eerstlater ontlook zjne eigenaardigheid;en wie de drie deelen
Gedichten inziet: die van 1819 tot 1821 in het licht verschenen ,
zal, ook nog in onze dagen, m eer den :àenker dan den Dichter
in hem waardeeren ; en zoo die bundels Xbi
j het dichtminnend
publiek'' een rgunstig onthaal'' vinden , dan za1 het ook nog we1

zjn a1s vöör vjftig jaar, pinzonderheid (om)de voorberigten''1).
Dat, vöör 't eerste deel geplaatst, is eene zeer lezenswaardige

verhandeling over het verband tusschen Poëzie en W jsbegeerte;
dat, v/ör 'ttweede, bespreekt aard en vorm der 0de;dat,voor
'tderde,handeltvoornameljk over het Heldendicht.

De Poëzie was hem langzamerhand iets heiligs gewordenqhj
achtte haar ,te ernstig en te verhevent om haar,geljk velen;
(bloot) a1s eene uitspanning te beschouwen-'' Van toen afwerd
ze hem bj uitstek rde taalder hoogere denkbeelden en gewaarwordingen'', die hj pin verre de meeste opzichten,meer dan de
welsprekendheidtgeschikt(achtte)tothetbehandelen en inkleeden
van wjsgeerige gedachten en onderwerpen.'' Daarom bepaalde hj
zich nu ook niet meer tot xde zeer gewone voorstellingen in het
gem eene leven ; schoon ook deze laatste tot een poëtisch standpunt

1) Dezeen de eerstvolgendeaanhalingen zi
jn aan hetVoorberichtvan het
eerste deelontleend.
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verheven, en uit een daarmede overeenkomstig gezigtspunt be-

schouwd kunnen worden.'' Hj streefde ernaar,om in zjne gewrochten pde zinneljk-verstandeljke beschouwing eener hoogere
natuur van het denkende wezen,de fljnere bespiegelingen van
hetoordeelende vernuft''nederteleggen.Hj konnietanders,want
voor hem was pde poëzie zelve eene gekristalizeerde Filozoâe-''

Dat hj zoodoende nietalgemeen in den smaak zou vallen,wist
hj;wantde overtuiging,dat rdeDichtkunstniettevensietswjsgeerigs zou zjn'',behoorde toen, in 1819,rtotde leerstellingen
van den dag.'' Men had integendeelmeerop metverzen,die hj
karakteriseert a1s mwaarin de vorm genoegzaam alles is en waarin
men het weinig beduidende ligchaam , dat er m ede om hangen is,
als een naald in een voêr hooi zoeken m oet;zam engesteld uit
bewoordingen en spraakwendingen ,waarin een bom bast van hoogklinkende woorden, tot sieraad strekken m oet aan denkbeelden,

welke,van dien ballastontdaan,niets dan heterbarmljkste proza
opleveren zouden.'' Scherper en tegeljk juister veroordeeling van
den algemeenen smaak dier dagen was nietmogeljk:omdathj
er zich boven verhief,bleef hj ongelezen. Zoo hj invloed heeft
geoefend,het was door zjne critiek, dikwerf in den vorm der
bjtendste satire gekleed;en waardoor hj zeker heeftbjgedragen
om onze poëzie op een beteren weg te brengen. V ooral in den

Post can den Sèlïcpzlheeft hj, soms in samenwerking metBilderdjk1),geljk wj zagen (boven,bl.315vlgg.)devoortbrengselen
gehekeld van menig tjdgenoot,vooral van Feithtdien hj ook
scherp te ljf ging over zjne Brieren aan Sp1?/lï:,waarin deze
gem eend had het Christendom te m oeten verdedigen tegen de
Kantiaansche wjsbegeerte,waarvan Kinker een Apostel was.
Kinker leefde en werkte hoofdzakeljk in Amsterdam ,waarhj

voor n't orakel''gol4:). Slechts van 1817 tot 1830 woonde hj
1) Zie diens Brieven,11,bl.l16.
2) Zie Gedichten van M r. M . C. Van Hall, bl. 56. Ziehier hoe AV.De
jd bi
j Mriselius:
Clercq,in 1822,zi
jn portretteekende.Hetwasop een maalti
,:
Een klein mannetje stond op eensvoormi
j,en ditwasKinker.Men behoeft
hem slechts enkele woorden te hooren spreken om de volheid van eigen

krachten de scherpzinnigheid van zi
jn geesttebewonderen.Eriseenzekere
undaunted spiritin hem ,een zekere vastheid,zoo hetschi
jnt,zelfsvoorden
bliksem onvernietigbaar. Het is diezelfde kracht om van onderen naar boven
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te Luik, waar hj de sinecuur van Hoogleeraar in de Nederlandsche taalen Letteren bekleedde,pin een oord.(zooalshj zei)
waar de Nederlandsche Taal- en Letterkunde geheel ongekende

en vreemdslagtige zaken''waren 1).
M de laatstgenoemde dichters waren Amsterdammers, geljk
de meeste vroegeren. Scheen eenmaal de Kunstbjna geheeltot
Holland en Zeeland beperkt, van lieverlede had de beschaving
vorderingen gemaakt, en gaven de dichters in verschillende gewesten daarvan getuigenis. Zoo o0k kon in die dagen Gelderland

metzjn A.C.W .Staring prjken (1767- 1840).
Deze Dichter neemt op onzen zangberg eene eigenaardige plaats

in. Ofschoon hj aanvankeljk zich bj Feith aansloot, ging hj
weldra zjn eigen weg. Hj was,zooalsBeetshem noemde,rde
dichter bj voorkeurvan vertellingen (romances),zangen en puntdichten-'' Hetvertellen had hj wellichtCatsafgezien,voor wiens
langwjligheid evenwel zjne betere natuur hem bewaarde. De
hum oristische verhaaltrant, pin welken niemand hem evenaart,
in welken , de hemel verhoede het! niemand beproeve hem na te
volgen'', zooals Potgieter zei, gaf hem recht op den naam van

Xonzen eersten, onzen eenigen humoristischen dichter'''). Zjne
gedichten verkondigen hetluide,dathj,Geldersman van harten
ziel, hoofdzakeljk pvoor Geldersche ooren Geldersche liederen''
wilde zingen.
op te werken, om den toren van Babel te stichten,en in het midden van
de krachtom zich in iedere plaats te stellen,een Goetheaansche afwezigheid
van het orgaan van geloof en onderwelping. Veel minder edel is alles bi
j

hem ,al
sin defysionomievan TollensenSpandaw (!?),dochhi
jistochgrooter,
universeeler genie dan beiden. Een man, die niet gelooven wil,en toch te
waarachtig groot denkt om absentie van geloof te kunnen verdragen. M en

behoefthem slechtstweewoorden tehooren spreken om dejuistheidvan zi
jn
blik te besefen. Zooals hi
j stelik mi
jPopevoor,dieook eminentsatirisch
was'' H,
r.De Clercq naarzI
jn Dagboek,bl.l77- 178.
Verschillende Dichters l'
eciteerden. !,Da Costahad zi
jn voorafspraak bi
jde
Hymt
te, die allen electriseerde, maar waarbi
j Kinker in zich zelf gekeerd
ging en bi
j hetvermeerderen derloftuitingen eindeli
jk uitriep:!:Jajammeris
hetdatzooveeltalentgeheelaan hetobscurantismegewi
jdwordt-''Bitterwaren
'
Votll*tszi
jn aanmerkingen overde Bilderdi
jkscheschool.
''Aldaar,bl.180.
1) Voorrede tot het I D.der Gedichten rc3l1Vr..A Xinker.
n1,b1.128,147).
2) De Gf4#,l837,bl.248,236.(Potgieter'sKritischeStudiè-
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Staring leefde buiten , op zjn geli
efden W ildenborch, en ver-

deelde zjn tjd iusschen wetenschappeljken landbouw en letteroefeningen. Uit de mengeldichten, di
e tusschen zjne liederen en
verhalen gestrooid zjn,leeren wj hem kennen a1s rden gelukkigen echtgenoot en vader, den kundigen en bezigen buitenm an ,
den warmen vaderlander, gullen Geldersman,vriend van zang en
gezellige vreugde, den m an van verstand , karakter, algemeene

kennisen helder doorzicht''(Beets).Totin hoogen ouderdom bleven
hem de frischheid en de levendige verbeelding derjeugd bj,en
men kan gerust zeggen,datzjne poëzie uitmuntdoor veelzjdigheid, diep gevoel en geest zoowel als door eenvoud en naïveteit.

Dit alleswordibeheerschtdooreene opmerkeljke zelfstandigheid,
die frischheid van gedachte en oorspronkeljkheid van uitdrukking
teelde, waaromtrent wj straks echter eenige beperkingen zullen
maken.

De keurige man heeftbetrekkeljk weinig gedicht,maarhetgeen
hj gaf,steedsinopvolgende uitgavenbesnoeidengekuischt,zoodat
eindeljk zjn werk niets bevatte,wat, volgensde uitspraak van
Beets,niet zdoordacht,doorwrochten afgewerkt''was.Dejongste
uitgave zjner bjeenverzamelde Gedickten (1862) werd door genoemden dichter bezorgd en ingeleid:zj bevatzjne zangen zin
die gedaante waarin hy zelften laatste wenscheljkstgeachtheeft
dat de nakomelingschap ze vond en beoordeelde.''

Toen Staring in 1786 optrad meteen bundeltje,getiteld:Myne
eerste J7rp6rdrl ran wp?'
zp,vonden de Letteroefeningen daarin muitsteekend veel goeds en schoons''; men roemde zjne pvuurige
verbeeldingskragt'' en zjn pvloeyenden rymtrant''1). Reeds drie
jaarvroegerhad K'
ttnutliefde Spaartgeen Ff'
:feen paar zjnergedichten in haren bundel opgenom en en hem tot m edelid benoem d.

Intusschen heeft het groote publiek gedurende geruimen tjd
niet zoo hoog methem geloopen:men vond zjne verzen deelste
stroef,deelstemoeiljk verstaanbaar.
Eene meerprjzende waardeering van Staring'spoëzieving eerst
aan, toen De Gï#.
9 op dien weg was voorgegaan. Zoo ze vroeger

niet altjd gewaardeerd werd, '
tis,omdatzj zeer oplettendeen
ontwikkelde lezers eischt; en,wil men m et het oordeelwvan Beets

1) Ziee
T.Hartog in De Gids,l877,III,bl.305.
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instem men, rm eer'geschikt is een geoefenden smaak , dan een
alledaagsch gevoel te streelen.'' Zo0 luidde ook de uitspraak van
Potgieter, volgens wien alleen mde middelmatigheid in Staring te
groote kernachtigheid van uitdrukklng laakt, te veel gedachten

in te weinig woorden,te veelzjdige studie van kunsten en wetenschappen''1).
Het kan gewaagd schjnen,in tegenspraak metzulkerechters,
Staring's talent wat minder hoog te schatten;maar de eerljkheid gebiedt mj te zeggen,dat ik niet geloof, dat de geheele
bundelonzen tjdgenooten nog in die matezalvoldoen.Deromantische Balladen vallen stellig het minst in onzen smaakqde tjd
dier romantiek is voorbj, en wj vragen met Busken Hyet1):
DHoe is het mogeljk dat onze vaders zoo ingenomen hebben
kunnen zjn metzulk een bastaardgenre?''Alaarhetligthierniet
bloot aan het genre: het zjn niet alleen de pondankbare onderwerpen'' die ons afschrikkenqmaar zeerzeker o0k de wjze van
behandeling. Van inleiding , voorbereiding , minder ter zake die-

nende bjzonderheden,wordtsomsveelwerkgemaakttdaarentegen
het punt, waar het op aankom t, m aar al te vaak zoo vluchtig
behandeld , dat de indruk niet voldoet aan de spanning , die was

opgewekt om dien te verkrjgen. En dantis hetgeen vergrjp
tegen de Kunst, dat, om somm ige dier gedichten rgeheel te

kunnen genieten, de lezer de bjgevoegde Aanteekening teveel
noodig heeft?'' Beets,wiens woord wj hier aanhalen3),erkent,
dat dit seen bezwaar is hetwelk ook op het vol genot van menige

Romance drukt.''Strjdtdatniet,methetgeenhjelders(bl.XXIX)
zegt, dat alles wat Staring voortgebracht heeft, rdoordacht, door-

wrocht,afgewerkt''is? Om pdadeljk en rechtverstaan teworden,
onderstellen vele zjner gedichten eene grootere mate van kennis
en nadenken dan men aan hetAlgemeen mag toeschrjven.'' Ja,
men m oet vaak zoeken naar den zin, en aanvullen wat de dichter
heeft verzuimd te geven. Beets drukt zich stellig te zacht uitt

wanneer hj toegeeft, datzjne sweinigheid in woorden''onsniet
veroorlooft hem soveral van eenige stroefheid en gedwongenheid ,

1) Potgieterin De Gids,1838,b1.205.LKritiscbeS/ttdïé!
n 1,bl.1849.
P) LitterariscbeFantasièbt,1,b1-140.
3) GedichteltvanZ.C. FJr.Staring,Inleiding,b1.XIX.
Joxcxsrzox'
r,N6d.Letterk.i1tdetweelaatstefetfwen,I,4edruk.
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de schieli
jkheid zi
jner wendingen niet altjd van onduideljkheid
vri
j te pleiten-'' Die bezwaren''worden niet weggecjferd doorte
zeggen:pzi
jne verzen zjn geen muziek om van 'tblad tespelen;''
en mj dunkt,dat de conceptie van den dichter nietwordtgeprezen,als men er op moetwjzen,datde schoonheden,die zjne
gedichten bevatten, szjn schoonheden van détail.'' Ik stelmeer
prjs op de ronde verklaring van Busken Huet1):phoe meer wj
Staring liefhebben en bewonderen,des te opregter bejammeren
wj het ook, dat zpp menige plaats in zjne gedichten, en met
name in zjne verhalen, door duisterheid en gewrongenheid ontsierd wordt.''
M aar onder zjne kleinere gewrochten vindt m en niet zelden
meestbrstukken van zoetvloeiendheid. Beets heeft er op gewezen ,

en Huet heeft er eenige afgedrukt in zjne beschouwing aan
Staring gewjd:ik mag de mjne nietbesluiten zonderook eenige
proeven daarvan bj te brengen.
HERDENKING.

11Avi
j schuilden onderdropplend loover,
Gedoken aan den plas;
De zwaluw glipte 't weivlak over,
En speelde om 'tzilvren gras;

Een koeltjen blies,metgeurbelaàn,
H etleven door de wilgenbla:n.

ftMTerd stiller;'tgroen lietafvan droppen;
Geen vogelzwierfm eer om :
De dattuw trok langs de hetw eltoppen,
W aar achter 't westen glom ;

Daarzong de Meizi
jn avendlied!
Wi
jhoorden 't,en wi
j spraken niet.
lk zag haar aan,en diep bewogen,
Smoltzielmet ziel in een.

O tooverblik dierminli
jkeoogen,
MTierConkring op mi
j scheen!
O zoet gelispel van dien mond,
W iens adem de eerste kus verslond!
T .a.pl.,bl.142.
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Ons dekte vreedzaam wilgenloover;
De scheemring was voorbij;
Het duister toog de velden over;
En dralend rezen wi],
Leef lang in blij herdenken voort ,
Gewijde stond! geheiligd oord I"~
ZEFIR EN CHLORIS (DE BLOEMGODIN).

"Zefir lag ontsluimerd (!) neer ,
Bij den gloed del' middagstralen;
"t A vendlied del' nachtegalen
Wekt den slaper 'veer.
Zachtkens wiegt de berk haar kruin ,
Fluistrend staan de popeldreven,
Als hij vrolijk aan komt zweven ,
Langs het scheemrig duin,
0, hoe geurt het van rondom ,
Nu zijn vlncht in 't bosch blijft hangen!
Chloris lokt, vol zoet verlangen,
Haren Bruidegom,
Zie, daar zweeft hij 't loover uit!
Door de struiken afgezegen ,
Plengt hij dartlend bloesemregen
In den schoot del' Bruid,"
OOGSTLIED.

Sikkels klinken;
Sikkels blinken ,
Ruischend valt het graan.
Zie de bindster gaaren l
Zie, in lange scharen,
Garf bij garven staan!
't Heeter branden
Op de landen
Meldt den middagtijd,
"r 'Vindje, moe van 't zweven,
Heeft zich schuil begeven;
En nog zwoegt de vlijt !
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BI\jde Maaijers;
Nij vre Zaaij ers ,
Die uw loon ontvingt!
Zit nu rnstig neder;
Galm' het mastbosch weder ,
Ais gij juichend zingt.
Slaat uwe oogen
Naar den hoogen:
Alles kwam van daar!
Zach te regen daalde,
Vriendlijk zonlicht straalde
Mild op halm en aar."

Ten slotte een enk~l puntdicht, dat hier van toepassing is 1).
AAN

PEGAS~S.

"Pegaasjen, han' eens stil!
Ik ben geen vriend van vitten ,
Ik zuiver slechts, nit goeden wil ,
U w schoone manen van de klitten,
En lees de noppen nit uw staart:
Laat Pluto "t haavloos kinhaar zitten,
Apollo scheert zijn baard."

Wij gaan nog hooger het Noorden in, en treffen er Mr. Hajo
Albert Spandaw (1777-1855), den bekenden Groninger Dichter
van De Vrouioen: Zijn eersten bundel gaf hy in 1803 uit: een
tweede druk verscheen in 1815, en werd in 1836 gevolgd door
eene "volledige verzameling (z)ijner dichterlijke voortbrengselen ,"
die wederom in 1857 herdrukt werd. De bezorger dezer laatste
uitgave noemde Spandaw "een der voornaamste Nederlandsche
dichters ;" maar op dien lof is wel wat af te dingen. Ontegenzeggelijk heeft die zoon van 't Noorden menig liefelijk, zoetvloeiend
vers geschreven, en enkele malen ook ~el een stukje, dat door
naiveteit van opvatting en puntigheid van uitdrukking uitstekend
is; maar onder het koren schuilt te veel kaf. Dat kan zelfs zijn
lofredenaar niet geheel ontkennen 2). Het grootste verwijt, dat
1) Zie andere proeven in Penon, Ned. Dieht- en prozauierlcen V, bl, 337-374.
2) Mr. A. Modderman, in de Lerensberiqten bij de Handelingen del' Leidsche
Maatschappij van 1857, bI. 133.
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Spandaw treft, is zijn gebrek aan dichterlijke zelfstandigheid: eerst
volgde hy Feith, later kwam hij onder den invloed van Bilderdjjk ,
en hier en daar worden wij aan Tollens herinnerd 1),
Zijn meest bekend gedicht, De Vrouioen , is een lofgalm in vier
zangen, waarvan de eerste in 't algemeen tot vereering van het
schoone geslacht opwekt, de tweede de heldendeugd der Vrouw
viert en door voorbeelden staaft. Dan worden de vrouwen, inzonderheid de N ederlandsche, herdacht, die op 't gebied van Kunst
en Letteren hebben geschitterd, en eindelijk de Vrouw geschetst
als Gade en Moeder , zooals zij in hare voortreffelijkheid uitkomt in
"Den stillen, zaalgen kring van "t huiselijke leven."

De vierde zang is ontegenzeggelijk de beste, en bevat enkele
tooneeltjes, die con amore geschetst en goed uitgevallen zijn;
maar het geheel is en blijft een zwak dichterlijk voortbrengsel.
Zoo de Dichter al van onze Schoonen verwachtte
"Ge zult de zwakke kunst om "t edel doel versehoonen ,"

zij zullen billijk genoeg zUn te erkennen, dat de eerlijke critiek
aan zoodanige verwachting niet kan beantwoorden.
1)

Vergelijk De

cu;

van 1837, I, b1. 202.

111.
TOLLENS EN ZIJNE SCHOOL.

H endrik Tollens!
in 't hoofd :

beken, dat ik, met Spandaw's regels1)

s,ver
dienste!ja,gi
jzi
jteen vaderlandsche plant,

En eigqn aan den grond van dit gelukkig land,''

ik beken , dat ik niet zonder eenige aarzeling er toe overga om
de plaats te bepalen , die in onze Letterkunde toekomt aan den

man, rdien Nederland:'' volgens de uitdrukking van Bogaers:),
Xsedert lang zjn geliefkoosden volksdichter genoemd heeft;''dien
Beets ons voorstelt a1s pde lust en de liefde der Nederlandsche

natie''3).Die eeretitelsdoen misschien denken aan allesovertreFende
dichterljke verdienste,en eene onpartjdige studie heeftmj die bj
Tollens niet doen vinden. Er behoort wellicht eenige m oed toe,

dit ookdeel uit te spreken, dat een man geldt:dien velen onzer
gekend hebben, en die bj zjn leven zich in eene populariteit
mocht verheugen, bjna zoo groot, als die,welke Catseenmaal
genoot4).In allen gevalle behoort dat oordeelte worden gestaafd.
Ik herinner mj, dat Goethe van Uhlànd,die hem alsdichter
1) Aan heteind van den derden zang van De Frouwex.
:) In de Levellsberigten bi
jde Handelingen derLeidscheMaatschappi
j van
185:,bl. 103.

3) Verscheideltheden,enz.,I,b1.35.
#) Het eerste deel van Tollensf Gedichten verscheen in 1808,hettweede
ixl1813, hetderde in 1815.ZeerjuistzegtBogaers,t.a.p1.,bl.l07:,,Als
een bewi
js, met welk eeneongemeene gretigheid dezeverzameling doorbet
publiek ontvangen is,zi
jhetonsvergund hierterloopsaan testippen,dat,
toen er,ter bevrediging der voortdurende aanvraag,reedsin 1822eenevierde

uitgavewasnoodzakeli
jkgeworden,deboekbandelaarlmmerzeelnietschroomde
eene oplage'van ffen duizend eze3nyl/tzren er van te doen drukken. Voorzeker,
i*ln
iets ongehoordsin ons kleine land,maar dattoch niet belet heeft,dat ZJ
1831voordevi
jfde-en in 1856 voorde zesdemaalzi
jn herdrukt.
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niet behaagde, zei: pwaar ik eene groote w erking zie, onderstel
ik eene groote oorzaak : dus m oet er om de algemeene populariteit,

welke Uhland geniet,we1ietsvoortreFeljksin zjn werk wezen.''
Maken wj ons den wenk ten nutte,en onderzoeken wj vooral,
wat dat rietsvoortrefeljks''kan geweestzjn,dat Tollens'naam
op ieders lippen bracht.
H endrik Tollens werd den 24en September 1780 te Rotterdam

geboren uit een burgerljk geslacht. Bestemd osa zjn vader in
diens handel in verfwaren bj te staan en op te volgen,genoot
hj geen ander onderwjs dan in het schrjven,cjferen en de beginselen der Fransche taal. Eerstop zjn zeventiendejaar,nadat
hj in aanraking was gekomen met den dichtlievenden boekhandelaar Uylenbroek ) aan wiens wenken m enig talent zooveel te

danken had, legde hj zich ernstiger toe op zjne eigene taalen
leerde Engelsch en H oogduitsch. Die gebrekkige opleiding heeft

voortdurend aan zjne ontwikkeling geknaagd:zj isoorzaak van
datgebrek aan diepte,dat,vooralin zjne ernstigerdichtstukken,
niet kan worden over hei hoofd gezien. Tollens zelf heeft dat

gemis van degeljke voorbereiding gevoeld en betreurdl). Alaar
van den anderen kant bracht het voor den eergierigen jongel
ing')
de noodzakeljkheid m eê om zelf handen uit de mouw te steken :
met dat gevolg, dat hj eenmaaljuichen kon en hetharthoog
voelen kloppen bj de gedachte3),
1
) In de voorrede voor den tweeden druk Zl
@
J
@nerNieuwe Gedichten (1828)
klaagt hi
j jyhoezeer het gebrek desdichtersaan eenegeletterde opleiding en
hetgemis der gelegenheid om zi
jn natuurli
jken aanleg uittebreiden en te
volmaken,op zjnevoortbrengselen invloei
jen moest.''En bi
j deuitgavezjner
Verstrooide Gedichten (1840) bekende hij:11Zoo heeft voorzeker nimmereen
dichter.... met zulk een volslagen gemis aan alle voorbereiding,metzulk
eene Volstrekte armoede aan alle hulpmiddelen,zich roekeloozer dan ik in

hetstri
jdperk gewaagd-''
2) In zi
jne Avondm%
jmering (
.N. OeJïc/tfen, 1I), waarin hi
j zi
jne jeugd
herdenkt,heet het, dat toen
Dichterlof en lauwerkroon

(W a)szi
jn eenigstdoel-''
En reedsin hetderde deelder Gedichten,heette het:

,1Datgeen doelmi
jn zinnen trok
Dan de schim der eer-''

iMl
jneDichtkunstL1
N.Gedichte't,1).
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Datalles watik w ezen m oog

Alleen behoortaan mi
j:
Dat tooien toon en trant en zwier
Uiteigen brein ontstaat;
Dat elke greep op luiten lier

Mi
jn eigen noten slaat.''

En hoe hoog hj zelfstandigheid en oorspronkeljk-heid stelde,
leertvooralzjn gedichtje.
z4tzzleen pp,
g:/1).
In hetprilstzjnerjongelingsjaren maakte hj,aangevuurd door
den gloed van 1795: reeds met zooveel jver verzen: dat zjn
nuchter-practische vader het hem m oest verbieden , en hem m et
dubbele strengheid aan den kantoorlessenaaar houden. Hoe de

jonge Dichter zich daaronder voelde,leertons de herinnering van
laterjaren2),
Dateen traan mi
jn oog ontviel,
Die aan 'thart ontsprong,

A1sde pligtmi
jn volle ziel
Tot de koopzorg dwong:
Datik,trots den strengen vloek,

Die mi
jn lotmi
j scheen,
Verzen schreefin 't haatli
jk boek,
Door de ci
jfers heen.''

Maar h0e hj ook voor de Poëzie blaakte:plichtgevoel,de zorg
voor de zjnen, heeft hem altjd belet ooit de behartiging Aoor
zjn proza-bedrjf te verwaarloozen. Zjne gedichten bleven de
Xvruchten (zljcr weinigeledige uren'',3?. Hj huwde toch weldra
en werd gaandeweg meteen talrjk kroostgezegend.Eerstin 1846
kon hj de beslommeringen van hetkantoor meteen rustig,geheel
aan deLetteren gewjd,buîtenleven verwisselen.Hj vestigde zich
te Rjswjk, waar hj den 21en October 1856,gelauwerd,geaeht
en bemind: den laatsten adem uitblies.
kV. Gedlcltten.Men herinnere zich deze regels:

Bli
jfuw eigen liedjespelen,
M
'eng geen anderstoon erbi
j;
W atrondom u schalen sla,
Fluitgeen andre vogels na-''

Hi
j wilde geen grnageneurie-''
2) Tehuiskomst(&eJî
'
cA/en,111).
3) Voorrede zi
jneri'
Yleawe Gedlchten.
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Als m ensch was Tollens de type van den ouden, eenvoudigen,
ogrechten , braven , godsdienstigen , m aar verdraagzamen H olland-

schen Burger. Hj stond daar zöö voorteboek,datzjn levensbeschrjver en lofredenaarzelfsgeneigd isaan te nemen,dat stot
de groote populariteitdesdichtersookheeftbjgedragendeerkende
b.
raafheid en regtschapenheid van den Man,zooin den huiseljken
kring,alsin zjne maatschappeljke betrekkingen''1).
Zjn liberale godsdienst ging intusschen niet dieper dan het
Voltairianisme van zjn tjd;of,zooalsBuskenHuethetnoemde'),
,1het Ohristendom ,ontdaan van zjne verborgenheden en herleid
ttp
t een kosmopolitisch geloof op eigen hand;''m aar gepaard pm et
een opgewekt godsdienstig gevoel.''

Die gemoedeljkheid was zeker een der redenen, waarom hj
werd gevierd: zien we, in hoeverre het gehalte zjner Poëzie
daartoe k0n m eewerken.

Hj was begonnen met zich te oefenen door hetvertalen van
Fransche treurspelen ; maar het duurde nietlang,ofhj had berouw ,dat hj op het svervelend spoor''der omzichtigheids-poëten

Xden lieven tjd verkwist''had,
9,(
En)op detreurspel-maat,metafgepi
jnde longen,

De klanken nagebaauwd,die u de nabuurs zongen''3).

Onder het rondtasten vond hj Feith en Helmers)en hetkan
niet bevreemden, dat de eerste, die sandere Oats'', welke in gene

dagen rden uitg:breidsten invloed op onsvolk uitgeoefend''heeft4),

hem meesleepte.In hetgedicht 0p het#rcJran Feith (Verstrooide
Ged.)5) noemthj hem bj herhaling Vader,en rekentzich onder
ztjnezonen,die pdoor zjn lessen voorgelicht''warenen veelsaan
ztjn voorbeeld zjn verpligt.'' Yan hem had hj zeker die op-en
overdrjving van gevoel, die de grenzen van het natuurljke te'
bl
ziten gaat,en bj den navolgerzelfswe1eensin gemaniëreerde
sekntimentaliteit overslaat. Men denkenietalleen aan zjn gedicht
1) Handelingen der Leidsche Maatschappi
j, 1857,Levellsberigten,bl.114.
2) Litterarische Fantasiè'
n,Nieuwe Reeks,11,61.
37 Zie hetgedicht Xcn Corn.Loots,(
.Ge
dichten,11).
%) D e Gids, 1837,b1.237.

5) Penon,i
Ned.(
&'
c/lf-enprozawerkenV,441.
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pasgeboren zndd.
s(Ged.II),Aan demaan (#.Ged.1),die
Xalleen uit m enschenmin'' opgaat en ons tranen ontlokt; maar zelfs

in zjne huiseljke stukjeszjn sporen van dieziekeljkheid:welke
trouwens in de om gekeerde reden #an zi
.j
nejaren afnam.
Ook aan een anderen afgod heeft hj,in den beginne vooral,
geoferd: aan die gezwollenheid en dien klinkklank: dien wj
bovenalbj HelmersaantreFen.Men herinnere zich de 0deaan de
Dichtkunst,de Zucht ôf/ de ramp ran Leyden, W illem de Eerstej
alle uit zjn eersten bundel. Hj heeftdaarover zelfden stafgebroken 1),en zich van lieverlede genezen van die fout.

Het zjn ook dergeljke verzen niet,die hem zjnepopulariteit
zouden hebben verworven ; evenmin de vaderlandsche liederen ,

die hj in 1810 en 1813 slaakte, en waarin meer klank is
dan echte bezieling. Zelfs het zoogenoem de Vblkslied is geen

eigenljk nationaal volkslied:het is te langj te nkleurloos,''en
doorspekt m et hoogdravende uitdrukkingen, die het volk niet vat.
Vandaar dan ook , dat, toen het na 1830 door Vrugt's schoone
voordracht wat m eer in den m ond raakte, alleen het eerste en

vierde couplet zich in 'tgeheugen prentten. Zeer juist zeiVan
Lennep :): xMisschien is er onder de duizend,dieditzoogenaamde
Xvolkslied''zingen,naauWljkseen,diehetgeheelkentofdieweet,
hoe het in de waereld kwam . De Luit.-Adm iraal Van K insbergen

nameljk had prjzen uitgeloofd voor den Dichterenden Komponist
van het beste volkslied , en aan de Tweede en V ierde klasse van
het Instituut de beöordeeling opgedragen der in te zenden stukken.

1) In de voorrede voor den vierden druk zi
jner Gedicbten, erkent hi
j:
1,Daar,waarik mi
j aan hersenschimmigeenafgetrokkenonderwerpengewaagd
heb; waar ik eene mi
j oneigene gezwollenheid heb pogen aan te nemen,
waarik degrenzen heb willen overschri
jden,die denatuuraan mi
jnekunstkracht gesteld heeft,daar heb ik telkensvoorzekermi
jne onmagtverraden,
en, als zoovelen, klanken voor zaken, blinkenden onzin voor waarachtig

gevoel,en zwellende uitroepen voorwareverhevenheid,die a1snatuurli
jk en
eenvoudig is,in plaats gezet.''

Men vergeli
jke over brommende klanken den briefXcn Corn.Loots,Het
dicbterlj;k gevoel, waarin hi
j ons schi
jntHelmerste kapittelen.Toch erkent
hi
j,dathi
jerzich toeheeftlaten verleiden,in hetvierde coupletvan iklg
jne
Zaltgster (allein het11 D.der Gedichtenj.
S) HetLeven rcn C.enD.J.Fcn Lennep,IV,b1.152- 3.
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D. J. v. L. was lid der K omm issie: welke de Klasse m et die taak

belastte, en overeenkomstig haar voorstel werd geljke waarde
toegekend aan twee der ingekom en liederen. By het openen der

naambriefjes bleek,datheteene,aanvangende '
l
Tzï6s Neerlandsch
bloed enz.door Tollens; het andere,aanvangende Gf/ leven z'A'
f/,
lv,
j leren sTfj, door Mr. J. Brandt van Cabau, en de muzjk
op beiden door den verdiensteljken Komponist W ilms vervaardigd was''1).
W il men weten , watTollens populair m aakte, en tot volksdichter

stempelde,men doorbladere de driedeelen zjnerGedichten,waarop
koofdzakeljk zi
J*n roem berust. Men zaler drie soorten van ontboezemingen in aantreFen : die de nationale sympathie m oesten

cpwekken,zooweldoordewjzevanbehandeling a1sdoordeninhoud.
Vooreerstdieromqnces,welke,intafereeltjesuitdevaderlandsche
geschiedenist onzen 1ofverkondigdenq voorts de zoogenoem de huise-

ljke gedichtjes;en eindeljk rdievrj talrjke stukjens,waarin het
menscheljke lèven in zjne ko*rtstondigheid, de fortuin in hare
wisselvalligheid,de levensweg 1I1 zjne gevaren en bezwaren,de
raaatschappj in hare dageljksche verschjnselen:onderallerlei
zinnebeelden en overnoemingen wordt voorgesteld''').
De vaderlandsche Romanee, ontstaan uit dezelfde zielsbehoefte,

die Helmers zjne Hollandsche Ncfï:had ingegeven,waswellicht
meer dan deze geschikt om ons in onze vernedering te troosten
en op te wekken. In den trant van het oude volksgezang gedicht,

was zj eene eigenaardige schepping van Tollens,waarvoor hj
steeds eene groote ingenomenheid heeftaan den dag gelegd. Hj
behandelde daarin het'onderwerp rop eigen trant'',geljk hj zei:
!,Zoo alsmi
jn harthetliefstzich uit,
Zoo a1smtjelk verstaat.''

Al ie grooie woordenrjkheid moge hier doorgaansmin natuurljke schildering in de hand werken, waardoor vooral Javt '
pCzl
Schafelaar zich onderscheidt, en daardoor mogen de meesten
dezerstukjesa1skunstvoortbrengselsniethoogzjn aanteschrjven,
l

1) Zie echter het hiertegen opgemerkte bi
J Busken Huet, Litterarlsche
Fantasiè-n,Nieuwe reeks,11, l56.
2) Beets, Verscheidenheden,1,bl.50.
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die gebreken hebben indertiid aan hunne populariteit misschien
meer goed dan kwaad gedaan.
De huiselijke stukjes zijn onuitputtelijk in het schilderen van
"de rijke genietingen en diepgaande droefenissen", die de huiselijke
haard, de huwelijksband en de familiekring opleveren. Ook zij zijn
niet zonder gebreken: ook hier is het gevoel soms wat overdreven,
de opvatting meestal oppervlakkig, vaak eenzjjdig , de vorm dikwerf al te gekunsteld; maar met dat al zijn zij blijkbaar gesproten
uit het hart en spreken daarom tot het hart. Zoo het doorgaans
gelegenheidsstukjes zijn, ze werden gezongen onder omstandigheden,
waarin een ieder zich zoo gaarne en zoo gemakkelijk verplaatst.
Dit deed de gebreken van den vorm over het hoofd zien: die
gemaniereerde herhalingen, wendingen en omzettingen, die onjuistheden in het taalgebruik, van welk alles Tollens zich nooit geheel
heeft vrijgemaakt. ~Ien had om den Man den Dichter lief. Een
enkel proefje moge doen zien , hoe innig het gevoel van Tollens
bij huiselijke omstandigheden was, en hoe gelukkig hij dit soms
in zijne verzen heeft nitgestort. Ik kies nit het gedicht Ter Bruilo]t
van mijn Zoon, enz. iVerstrooide Gedichten) 1), het welkom aan
zijne schoondochter:
,,'It Ruischend welkom vloeit u tegen:
Welkom als ons eigen bloed!
Dochter, neem den vadergroet,
N eem den ouderlij ken zegen ,
Stroomende uit een vol gemoed.
Welkom l tree in al u w regten;
'Yees een schakel van den kring
Van zoo menig lieveling,
Die hun armen om ons vlechten.
Welkom, welkom in hun rij!
Menig zuster, menig broeder
Roept u welkom toe, als wij,
Kind , ons even waard als zU,
Neem de liefde van een moeder ~
N eem er 'It hart eens vaders bij .....
Wees niet angstig, beef niet, lieve 1
Vrees niet, dat de hand u grieve ,
1)

Zie het geheel bij Penon, t. a. p., bl. 456.
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Thans uw gids,uw steun alleen.
Vrees niet,waar uw pad m oog leiën,

(Thttns met nieuw gebloemtfbestrooidz')

Dathi
j vroeg oflaatofooit
Doornen daarop uitzalspreiën:

Die zi
jn oudren nooitdeed schrei
jen,
Doetgewiszi
jn vrouw hetnooit.
Zie!ik wi1voor hem u zweren,

Dathi
jnooiteen droppelgal
In uw beker m engen zal,
Noch L1't liefin leed verkeeren:

Dathi
j de opgenomen schuld
Nooitza1 loochnen ofverzaken,
Alaar L1 ftleven zoet za1m aken,

Zoo alsgi
j ethem maken zult.
God verhoor'het! Vreugdeklanken,
Juicht,zoo luid als ooit weleer!
ek H eb een dierbaar kind te m eer;
'k H eb Gods goedheid weêr te danken.
Mrelkom , welkom ,dierbaar kind,
N ieuw geschenk van 's H emels zegen,
D ie orls achttal brengttotnegen,
Erlm e op nieuw aan 't leven bindt!
'tH art van liefde en vreugd doordrongen,
Zoek ik woorden voor 't gevoel,

Maardewoorden zi
jn te koel,
Schoon in zangm aat opgezongen.
!!MTelkom !W elkom !''anders niet

5Vilmi
j'tkloppend hartontsti
jgen,
!!Welkom !svelkom !
*'juichtmi
jn lied;
Alleiaauwertoonen zwi
jgen.
et rgW elkom !svelkom !
''haalt u in:

W elkom bi
jmi
jn dierbre panden!
Broeder-,zuster-,oudermin
Strenglen u in liefdebanden.....
Schalt het en weergalmt het,wlnden:
!,svelkom ,kind van 't huisgezin!''

Eindeli
jk de derde soort. àlen moet het Beets toegeven, dat de
gedichten, die daartoe behooren,niet rde uitnemendste zjn;
''dat
daarin b-v. Xvalsch vernuft niet volstrekt is uitgesloten-''Ontegen-

zeggeljk wordt hier, als in de voorgaande soort,weinig diepte
van gedachte gevonden; ook hierzjn de besten somsgerekt,en
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put de dichter het onderwerp , evenals Cats, uît,door eene gedachie te wenden en te keeren en haar in allerlei schakeeringvan vorm te ontboezemen. Maar waren die gebreken geen nationale
gebreken , drukte zich daarin de volksgeest niet uit, en was die
trant daardoor vanzelf niet een vereischte om volksdichter te
worden ? Ook hier een enkel voorbeeld , en geen van de m insten

(Laatste Gedicltten,1l):

1,'tGroen puiltnaauwli
jksuitdeboomen,
Ofdaarzi
jn ze weerin 'thout,
A1diezwervers,jong en oud.
W aarvandaan toch ofze kom en?
's '
W intersis ergeen in ft woud.

Zeg eens,waargi
jhebtgezeten,
' aargescholen,bonte vlucht,
W
Die komt vallen uitde lucht?

W ieheeftdaadli
jk u doen weten,
Datweer'tlentewindje zucht?
Hoe ze domplen,hoe ze sti
jgen,
H oe ze w appren op de veer!

Zie,daarstri
jkteen troepjeneer:
Hoezewieglen op detwi
jgen,
Hoe ze schomlen heen en w eer!
W eest voorzigtig,alte dartlen !
Niet zoo woelig,niet zoo druk!

Kri
jgttoch maargeen ongeluk!
M etdat springen en dat dartlen

Brak erligteen pootjestuk.
H oe ze schaatren,hoe ze Euiten,
Gaglen hier en kaaklen daar!
Jvat beweging!watmisbaar!

Hoezetjilpen,hoezetuiten,
H oe ze gonzen door elkalr!
Zouden ze aan elkander vragen,
'W aar ze scholen in een bouw ,
W aar ze huisden in een scllouw ,
En ft vertellen en het klagen
W at ze leden van de kou ?
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Of misschien dat ze overleggen,
'W aar etnt1groeizaamstop het land ln de kleiis ofin ftzand;

Moogli
jk datze elkanderzeggen
W aar gepootw erd en geplant-

Zie,daar dri
jven ze op de veder,
N a een korten kloek beraad,
M eteen golving op de m aat,

M idden in mi
jn moesland neder.
Tuinman!pas nu op uw zaad!
M aar de tuinm an,sluw en wakker,
Stond verborgen op de loer,
Mraar ze pikten naar hetvoêr:
Paf!daar dreunthetlangs den akker
Van een kruidschot uithetroer;
En in dwarling opgevlogen,
Rondgestoven heen en w eer,
W eggeiadderd heinde en veer,

Dri
jven zea1seen wolk uitdeoogen:
Nergens is een vogel meer.

H oor eens,tuinbaas!'k wilft welweten,

'k Hou mi
jn erwtjes liefst voormi
j;
Stroopen staatook niemand vri
j;
M aar de vogelsm oeten eten,

Even goed als ik en gi
j.
'k Voelm e ft hart van deernis raken,
A1s ze,hunkrend naarhetaas,

Siddren bi
jhetminstgeraas.
Hooreens:alsze'tschapli
jk maken,
Zie watdoor de vingren,baas!''

Intusschen,gebreken alleen gevengeen roem.Bj Tollenshawden
ze zich aan eenvoud en schilderachtigheid van voorstelling ; en
'
Net een m et het ander m aakte hem voor de m enigte verstaanbaar,
terwjlde toon,dien hj aansloeg,en die hem bezielde,weerklank

vond in aller harten. Datbrachtzjn naam op allertong en zjne
verzen in aller hoofd; want Beets heeft het zeer juist gezegd:
XZich algem een te doen verstaan ,zich algemeen te doen beminnen,
ziedaar hetgehei
m van zjne,en van alle populariteit''1).

f) Verscbeidenheden,I,b1.88.
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Maar die verstaanbaarheid roor allen,sluitnoodzakeljk zekere
oppervlakkigheid in,van alle populaire dichtersonafscheidell
jk.
En toch,zjne tonen waren
Toontjes,waar(zli
J
-n zielin leeft,
Toontjes die aan 'thartontspringen''

J#uistdaardoor heefthj gedichtengeschreven,die,somsjokkend,

soms ernstig : lessen voor het leven , steun , troost, opwekking
gaven, omdat m en voelde, dat ze uit het gem oed waren geweld.

Daarin stakhunnekrachtenhunneaantrekkeljkheid.Endemeestal
eenvoudige, toch puntige vorm prentte ze in het volksgeheugen ,

hetgeen te eer mogeljk was, omdat ze niet duister waren door
eene diepte van gedachte , voor het gros onpeilbaar.

Tollens was in ieder opzicht de dichter der Burgerj van zjn
tjd;hj, de Nederlandsche burger,die God dankte,dathj op
dezen grond was geboren en getogen , drukte uitnemend uit, wat

ieder kon denken en gevoelentvooral niet meer;en hj drukte
dat beter uit dan iemand 't vermocht.

Daarbj kwam zeker,datzjnhuiseljketoon verademingschonk:
daar hj onsverloste van die in de luchtzwevende,opgeschroefde,
brommende verzen van die poëten, welke het beschaafde deel der
N atie lang waren aangepreekt als toonbeelden van verhevenheid q

maar die zj niet verstond en alleen op goed geloofbewonderde,
zonder ook maar te vermoeden9wat Tollens inzag (Gediohten I1),
dat deze poëten tot hen behoorden,

Diealti
jd steilverdwaald in bovenaardschen sfeer,
Dooraldeheemlen heen op wassen vleuglen roei
jen,
En,Klopstoksvan hun ti
jd,den matten geestvermoei
jen,
Terwi
jlhetweigrend hart,datzich van onwilsluit,
N ietm eezweltm etden klank,die afbrom t van hun luit.''

Buiten de verm elde hoofdsoorten bevatten Tollens'eerste bundels
nog enkele stukken , die de aandacht trokken. Zoo b.v.het over-

bekende Aan een gerallen mehje,dat nog geprezen wordt om sden
toon van diep,zachtmoedig medeljden.''Evenwelzjhetgeoorloofd
op te merken, dat,zoo hetontegenzeggeljk in 'slezersgemoed
grjpt, toch door den gekozen vorm ,ondanks den balsem ,dien
de laatste coupletten in de wonde gieten,die herhaalde:uitgeplozen
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herinnering aan de schande van het gevallen kind , die indruk

van zachtmoedig medeljden vrj watgetemperd wordt.
Yeel hooger stellen wj Dejaargetjden,een voortbrengseluit
'sDichtersallereersten ttjd,datonseenpanoramaontroltvo1keurige
:guurtjes, vol leven en waarheid? geestig geëtst. Bovenalmunt
D e Zpvl6r uit.Dit is zeker een van Tollens' beste voortbrengselen.
O0k later heeft hj nu en dan ietseven uitmuntends geleverd;

maar dergelijke poëtische meesterstukjes hebbeù aan zjne populariteit niet veel toegebracht. Denkeljk ook niet zjne vertaalde
romancen,balladen en liedjes,die)hoe gelukkig enkele ook geslaagd ztjn,alsalle vertalingen,benedenhetoorspronkeljkestaan.
W aarschjnli
jk o0k niet zi
jne meer uitvoerige verhalen oftafereelen , m et uitzondering van de ovet.wintering p.p Nova Zem bla.

Hj heeft verschillende zoodanige tafereelen geschetst, waarvan
Heltdrik '
oan .
/A.6#6rp#: 1) en De Joy'pw6rïs.
g ran Damiate het
zwakst zjn, ofschoon het laatste door bjzondergelukkigen versb,
ouw uitmunt. In Klara en fYt
lzfc/ is bljkbaar een onderwerp
behandeld , m eer passend voor 's Dichters aanleg. In de besten
dier stukken vindt m en schilderingen , die aandoen of treFen , b.v.

de zondagsviering in de Overwintering, jsgang en djkbreuk in
K lat'a :91 Ewo'
ttd ; m aar over het geheel kan m en niet zeggen ,
dat die tafereelen een grooten dichter verraden. M eer dan elders
openbaart zich hier gebrek aan diepte van gedachte en aan breede,

dichterljke opvatting. Hoezeer de kunstopvatting onzer dagen
verschilt van het oppervlakkig oordeel, dat in Tollens' tjd zoo
menig onbeduidend of gebrekkig opgezet werk voor onvolprezen
schoon hield , kan Huet's beschouwing van de Overwintering beter

dan ietsandersin hetlichtstellen.Hj vergeljkthetgedichtmet
de bron, waaruit de dichter putte, het dagboek van GerritDe

Veer:)en komttothetbesluit,dat,ofschoonhetgedichtwezenljk
verdiensteljke partjen heeft,en pregels bj menigte telt:die in
aller geheugen zjn bljven hangen,''men toch nietkan loochenen,
Xtlathet oudejournaalvan 1598,ook uiieenlitterarischoogpunt,
meer waarde bezit dan het in vele opzigten fraaje vers van
Tollens;''hetgeen vooraldaaraan te wjten is,ndatTollens,naar
1) Bi
jPenon,t.a.p.,bl.403.
Q) LitterariscbeFantasien,Tweede Reeks,11,93,99.
JoxcKBtz
oz'
.
r,Ned.Letterk.indetweelaatsteEeuwen 1,4edruk.
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Zi
J*ne gewone aanlengings-methode,van de hem doorhetjournaal
aan de hand gedane trekken, alleen de konventioneel-pathetische

heeftgebruikten uitgewerkt,waarbj op de gemoedsstemmingvan
het toenmalig publiek kon worden gerekend. Al de verdere, en
daaronder sommige van de karakteristiekste en m eest poëtische,

liet hj onopgemerktliggen... Zjne overwinteraarshebben allen
één en hetzelfde karakter. Zj vormen nietzoo zeereene harmonische vereeniging van verschillende individuen , a1s wel eene

onbestemde anthropologische massa; en wat wj uit dien chaos
het menigvuldigst tot ons hooren stjgen,zjn jammerklagten en
smeekgebeden, zuchten en jeremiaden.... Hj vindttjd in overvloed om hetnoorderlichtte beschrjven,enkiestdaarbjtotmodel
een vuurwerk op de Maas. Maar als hj zjnen arbeid ten einde
heeft gebragtt en twaalf van de zeventien behouden in het vader-

land zjn teruggekeerd,staatgeen enkeldier beelden onslevendig
voor den geest,hebben wj geenerleivoorstelling zoomin van het
grootsche der ondernem ing , a1s van den heldenaard der onder-

nemerst en schjnt van het dichtstuk zelfs niets anders te zjn
overgebleven,dan de uitgebrande koker van een vuurpjl. Eris
talent, er is gang , er is klank in ; m aar die klank is hetklepperen

van een scheprad in de ledige ruimte. Alle voorwaarden zjn vervuld; alleen het water ontbreekt.''
Zoo deze criticus de gebreken van het gedicht scherp in het

licht stelt, hj isnietblind voor de rvoortreFeljkeplaatsen,''die
erin gevonden worden;maartoch,zegthj,pverzaakt dedichter
telkens weder dien goeden toon, als hj hem eene poos heeft
aangehouden , en bederft het voorgaande door het volgende.''

Tollens was ontegenzeggeljk een dichter, maar geen dichter
van den eersten rang, vooral geen scheppend genie. Zjne verbeelding slaat de wiek nietzeer breed uit,zjn gevoelisnietzeer
fjn, zjn smaak niet altjd even zuiver, en eene onloochenbare
oppervlakkigheid kleeft hem aan1). Hj heeft dat alles min of
1) Ik herinner aan de woorden van Beets, Verscheidenheden,I,b1.88:

De dichter Tollens ziet slechts een bepaald getz van zaken;en deze uit
een bepaald oogpunt;van enkelezi
jden en oppervlakkig;degevelsderhuizen;

en als hi
j de huizen binnentreedt, nog weder gevels; maar het binnenste
heiligdom niet.

*

Vandaar in zi
jne poëzy,waar zi
J. ophoudt te verhalen,gedurigeweder-
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meer zelf gevoeld:althans hj beklaagt zich op meer dan eene
plaats, dat de koopm an den dichter belet heel'
t de hooge vlucht

te nemen, waarvan hj eenmaalhad gedroomd5en hetmoethem
zelfs van het hart, dat hj slechts noten had ontloktaan eene
Xlaaggestemde lier.'' Maar hj heeftoorspronkeljkheid,ten minste
een seigen trant,'' doorgaans natuurljk, ofschoon we1 eens iot
gemaaktheid overhellend.

Deels ondanks, deels door dat alles is hj de gevierde volksdichter geworden; want wat zjn volk voelde en dacht, voelde
en dacht hj meê, en drukte dat, naar de bevatteljkheid der
menigte,in aantrekkeljke vormen uit.
Daarom had hj ook zoovele bewonderaars:niets slechtsonder
den grooten hoop , m aar onder dichters en m annen van geleerdheid en sm aak. M en stelde hem boven de meestgevierde poëten
van 't beschaafd Europa. Busken H uet, die in een m erkwaardig ,
u isschien in lof en afkeuring wat te sterk gekleurd,opstel,Tollens
verdienste als dichter heeft gewogen,zegt(bl.70): 5M en wordt

schier kregel, wanneer men een rjmelaar van die krachtdoor
eene schaar hovelingen tot een onvolprezen dichter zietverhefen.''
Ik wil niet ontkennen, dat Tollens pons in onze neiging tot zelf-

vergoding heeftgestjfd;metzjnburgerljkideaalvantevredenheid
ons in slaap heeft gezongen ;'' soms'm isschien ook pde melodien
der eeuwigheid op een draaiorgel heeft gezet; m aar hem reen

domper''te noemen of een prjmelaar''gaatnietaan. Trouwens
hoe is dit overeen te brengen met het slotwoord (bl. 163): rDe
meesten hebben het oordeel der nakomelingschap m eer te duchten

dan hj?''
Tollens was in vele opzichten een zoon der achttiende eeuw ,
en stellig de uitnemende vertegenwoordiger van zjn tjd, het
eerste derde der negentiende. N aarmate de aesthetische opvoeding
van dat volk vooruitgaat, zal de glans van Tollens' roem als
keering van een zelfde them a,onderwerp,denkbeeld;van dezelfde beschouwingen, dezelfde tegenstellingen. Vandaar datdeze zanger zelfsin de keuze

zi
jnerverhalen meestaltothetgeli
jksoortige gedreven wordt;vandaarinzi
jne
poëzy,bi
j ri
jke afwisseling van vorm ,eene zekereeentoonigheid,eenezekere
armoede watden inhoud betreft.''

Ietwat vreemd klinkt de uitbundige lof,dien Bilderdi
jk hem eenmaalin
InStituut-sti
jltoezwaaide.Zie dien
'sBrieven,111,b1.66.
26*
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dichter welwattanen;maar altjd zalmen hem om de harteljkey
gemoedeljke taalachten en liefhebben.Zjne gedichten zjn,meer
nog door hunne gebreken dan door hunne deugden , de beste

spiegelvan hettjdperk,waarin hj schitterde.
Dat een m an , z0o gevierd als Tollenst en met zoo'n eigene
aardig talent begaafd , ten voorbeeld z0u worden genomen , ligt

in den aard der zaak. Maar juist zjne eigenaardigheid,ook in
ztjne gebreken,maakt,naar de gegronde opmerking van Beets1),
nabootsing ook daar gemakkeljk, waar navolging een hopeloos
onderwinden bljven moet.''En juistdatgebeurde;wantervormde
zich rondom Tollens eene pdichtschool, waarvan de banken welwat

alte drok bezetzjn geweest,en waarvan sommigeleerlingenzichy
a1s 'tgaat,ruim zoozeer bejverd hebben eigenaardige gebreken
na te bootsen a1szich tedoordringen van wezenljkeschoonheden.''
Dat wj van hen nietgewagen,spreektvanzelf:slechtsbj een
paar van Tollens' betere navolgers staan wj even stil: in de
eerste plaatsbj W illem Messchert.
Hj leefde in xjne geboortestad,Rotterdam ,als boekverkooper
(1790- 1844) en beoefende de dichtkunstop nietonverdiensteljke
wjze.Zjne gedichten, in 1846 door Tollens in een bundelvereenigd, zouden evenwel zjn naam denkeljk niettotde'nakomelingschap hebben overgebracht:De Gouden Arzfïlp/'
f,in 1825 voor
heteerst, en sedertmeermalen uitgegeven '),scheen daarwelvoor
bestem d.

Tollens noemde het een Dnatuurli
jk, eenvoudig 6n OP vele
plaatsen aandoenljk gedicht,''een pbevallig tafereelvan een H o1landsch huisseljk feest.''En daarbj kan een iederzichneerleggen.
Maar het een rdichtjuweel''te roemen,datnaastLuhe ofHer?)lc3î0z und Dprpf/l6tz kan staan,is het te hoog opvjzelen. Des
Dichters eenvoudige en ongekunstelde manierwaszeker bjzonder
geschikt ter behandeling van een onderwerp , dat door hoogdra-

vendheid zou bedorven zjn5maarisdatgenoegom devergelpking
met de meesterljk behandelde gedichten van Vossen Goethe te
*

1) Verscheidenbeden,1,bl.52.
2) Een vi
jfde druk, door Rochussen geïllustreerd, verscheen
tsckiedam ,Roelantsi
'.
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rechtvaardigen? Is hier het onderwerp overaldichterljk opgevat
en uitgewerkt? Kan men dat b.v. zeggen van den tweeden zang ,

De tniddag, waar, in de beschrjving van'den bruiloftsdisch,
hoofdzakeljk bj allerleiprozaïsche bjzonderheden,b.v.de schikking der gasten , wordt verwjld?
De Gpzltf6zl Bruilop bevatliefeljke partjen,levendige schildel'
ingen; natuurgetrouw en met trefenden eenvoud weergegeven 5
luaar de poptische geur van Goethe's Idylle ontbreekt er aan.
XDe Gpzf#6zèBruiloft,''heeftTollens gezegd , ,is vooralook een
dichtstuk voor beschaafde vrouwen.'' Dit is in menig opzicht een

schoone 1of:maar die,methetoog op de vrouweljke beschaving
van 1848, toen hj dit schreef, de verwachiing nietalte hoog
kan stemmen.
ln de tweede plaats verdient M r. A . Bogaers onze aandacht.

Deze dichter:wiens beminneljke persoonljkheid1)nog menigeen
voorstaat (1795- 1870), werd in Den Haag geboren,maar leefde,
eerst a1s A dvocaat, later als Rechter, te Rotterdam . Niemand za1

de zangerige verzen van den rjkbegaafden kunstenaaronbevredig'd
uit de hand leggen,ofschoon hj noch door stoutheid,noch door
oorspronkeljkheid aanspraak heeftop den hoogsten rang. Hoewel
Feith niet zonder invloed op hem bleef) en in den beginne H el-

mersmetvoorliefde doorheln gevolgd werd'))bljkttoch,zoowel
uitzjne kortere stukken,alsuitdegedichten van grooteromvang,
duideljk,dat hj uitde schoolvan Tollenswasvoortgekomen375
maar de rjker ontwikkeling van den leerling gafaan zjn werk
som s die dieper opvatting , welke wj bj den meestermi
ssen,terwjl
de invloed van opvoeding en tjdomstandi
gheden hem behoedde
voor menige fout, waarin deze verviel. M en wachte zich evenwel

hem te hoog te stellen.ln zjne grooterverhalen toch wisthj zich
niet tot objectieve schildering teverhefen. De personen b.v.die
hi
j in zjn Togt van ff669'
?l,
s/c6A.
/v
-laatoptreden,spreken doorgaans
1) Verg.Mr.J.G.Gleichman,HetLeven rcn à1'r.A.Bogaersop rerlangen
ad
j'
olerdochter uitz'
J
q
jne lt
agelatenzlt
zy?ferengeschetst,bl.85,
S) Aldaar,b1.21.
3) Hoejrintiem''beiderverkeerwas,en hoe grootdewederkee'
rigeinvloed
van beide vrienden op elkanders werk isgeweest,,leerthet zooeven aangehaalde boek,b1.67- 68.
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de dichterljke taalvan den zoetvloeienden zanger,maarzeldenzjn
hunne woorden ofhunne houding in overeenstem ming m ethunneper-

soonljkheid ofmetde omstandigheden,waaronder zj onsworden
voorgesteld. M en denke sleehts aan den Joodschen spie of H eem s-

kerek's rede in den scheepsraad. Er is in al zjne beelden iets
nevelachtigs,onbepaalds;maar zjnebeschrjvingenslepen onsmee.
Keurigheid en fjngemanierdheid spreken overalin Bogaers'werk.
Toch heeft hj maar zelden zjn aangeboren zin voor natuuren
eenvoudverloochend;ja,hjheeftzelfsenkelegedichtjesgeschreven,

die meesterstukjes zjn van naïveteitLTruifeb.v.). En hoe wegslepend hj wist te schilderen, leert ons bovenal zjn in vele
opzichten voortrefeljk dichtstuk: De fpgf ran Heemskerk naar
Gibraltar.W ie kentb.v.nietdeprachtigeteekening van rEuropaas
lusthof,'' Andaluzië, die den tweeden zang opent! Toch kan ik

mj nietweerhouden zenog eensafte schrjven:
,1Europaas lusthof,Mreeldrig oord,
Dat, door een wa1van Pyreneën
Beveiligd tegen 't grim mig Noord,

Van verrealleen zi
jn dreigen hoort!
Bekoorli
jk strand,gelaafd door zeeën,
Avier golfde kleur draagt en den glans
Van d'eeuvrig heldren hem eltransl

Doen eldersnog degurebui
jen,
DesW intersnasleep,bi
jzi
jn vlugt,
Heurkri
jgstuig klettren doordelucht,
W at deerthetu,bevoorregt Zui
jen?
U mint Natuur zoo trouw a1s teêr;
V oor 'tvlokkig kleed der kille dagen,
Strooit ze op uw velden,op uw hagen
Een sneeuw van zilvren bloesens neêr.
Stoll'elders vliet en meir tot schotsen,

Uw beekjes:Andaluzia!

W atzon er op-ofonderga,

Ontspringen vrooli
jk aan de rotsen,
En gli
jden,lagchend,doorhetda1,
Ofdomlen zacht op mostapeeten,

Gerust,datnooitheti
jszi
jn keten
Om 'tkronklig li
jfhun smeden zal.
HoelieEi
jk menglenjin uw bosschen,
Granaat,oli
jfboom en limoen

DE TOGT NAAR GIBRALTAR.
De kleurschakering van hun groen,
Den wasem van hun bloementrossen!
W aar bloost de druifmethooger gloed,
Dan in 't gebladert van den wingerd,
W iens worteldoor uw klippen w roet,
W iens rank zich om uw olm en slingert?
Ontsteekt het zwerk in zomervuur,

Uw boomgaard weeftu loofgordi
jnen,
Gi
jsluimert,totin 'tgolfazuur
Desterren van den avond schi
jnen:
Dan komthetkoeltjen aangezweefd,
En waaituw boezem metzi
jn wieken,
Die nog naar 'tfkissche zeevochtrieken,

W aarin hi
jzeeerstgedompeld heeft.
Geen wonder,neen !dat Islams drommen,

(Die eensvan 'tAfrikaanschestrand
Naar uw bebloem den oeverrand,

Bi
j 'tAllahjuichen,overzwommen)
Toen ze,in het zweet van heldendaân,
Zeeghaftig uw gebergtbeklom men,
Verrukt,betooverd,bleven staan;
De speren,die hun vuisten drilden,
Ter neder wierpen bi
jhun schilden;
De bloedspat wischten van 'trapier;
V oortaan uw vruchten wilden eten,
En,eigen vaderland vergeten,
D e boorden der Guadalquivir

(Voorpsalmen,diehetKruisvereerden)
H un ridderzang herhalen leerden
En 't mingekweelder M oorsche lier!

Geen wonder,dat,toen later dagen

(Bi
jomgewentelde oorlogskans)
De Saraceensche Maan en lans
Voor Christenvloek en Christenslagen

Bezwjken,zwichten,vallen zagen,

De vlugtling,dobbrende op hetmeer
DatM aan en Kruis voortaan zou scheiden,
M et oogen,die van weedom schreiden,
Terugzag naar hetzoet weleer,
En hen,die in de slagting bleven,

Gelukkig sprak,dewi
jluw schoot
(Hetlaatst,watgi
j den Moorkondtgeven!
)

407

408

AVILLEM BILDERDIJK.
H un kil gebeent'een grafsteê bood.
O !Vaak nog zoekt van gindsche zoomen
Des ballings blik uw kustverschiet;

Hi
jtuurt,hi
j zucht....De dag vervliet:
Daar brengt de scheemring zoete droom en!

Hi
jriektuw rozen weêr;- hi
j spoort
Zi
jn bli
jden hengstlangsberg en dalen;T'
li
j zietuw marmren steden pralen, '
H erkentmoskee,paleis en poort....

En vloekthem,die zi
jn mi
jmring stoort-''
De@,invloed van Tollens kon niet bljvend,zelfs nietvan langen

duur zjn. Toen hj in 1856 te Rjswjk stierf, was al sedert
twintig jaar een beter geest over Nederland gekomen,die ztjn
echo vond in de letterkunde.

Alvorenswj datnieuwstetjdperkbinnentreden,vergenBilderdjk
en de staf,waardoorhjonmiddelljkomgevenwerd,onzeaandacht.
Ofschoon hj doorzjne ontwikkeling geheeltotdatjongste tjdvak
behoort, en hj daarop als dichter een invloed heeftgehad,zoo
grootalsmen zich maarkan voorstellen,vormthjtoch,doorzjne
persoonljkheid en zjne eigenaardige denkbeelden,metonzen tjd
eene zoo scherpe tegenstelling, dat hj daaraan moet voorafgaan.
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