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schaal speculeerde, had, toen de zaken reeds reddeloos w aren,

de attentie gehad bijzijnoudenvriendVanLennepveertigduizend
gulden te komen leenen, w elke deze, wiens zw akheid het was

niette kunnen weigeren,waartoe trouwenshierschijnbaargeen
reden bestond, hem terstond metzijne gewone bereidwilligheid
ter hand stelde.

Toen Christiaan,J.M.L.'stweede zoon,die bij C.. op het
kantoor werkzaam was, den dag dat de firma hare betalingen

staakte,geheelontsteld te huiskwam,en detreurige tijding aan
zijne moedermededeelde,was hare eerste opmerking:azeg het
vooral Miet dadelijk aan je vader, a1s hij thuis komt; anders
kan hij niets eten.''Deze laatste was echteralop de hoogte;
toen hijdesmiddagsop desocieteitConcordiaaanhetdomineeren
was en de beursheeren binnenkwamen,had hijgevraagd welke
huizen dien dag foutwaren gegaan;ervielenerimmersdagelijks;
bij het vernemen van de tijding datC....faillietwas,gafhij
daaroverzijnspijttekennenomdatzijnzoonerwerkzaam was,doch
van zijn grootgeldelijk verlies repte hijgeen woord,terwijlhij
kalm bleef doorspelen.

Te huis komende,ontmoette hijzijn zoon Christiaan en verzocht hem dringend de slechte tijding tot na hetmiddagmaal
voor zijne.moederte verzwijgen,daar zijanders nieteten kon!
Toen deze laatste aan tafel een beetje bedroefd was endevraag
stelde op welke zaken men het best zou kunnen bezuinigen.
antwoordde mijn grootvader dat hijerook alover gedacht en
er iets op gevonden had:pmijdunkt,wijmoesten de kat m aar
afschasen, die drinkt nogal veel melk.''

Uit deze laatste woorden blijkt datzij,die aan J.v.L.hun
deelneming betuigden en hem goed kenden,gelijk hadden in de
onderstelling, die een hunner nederschreef: dat zulk een slag'

hem niet zijne energie en nauwelijksvooreen korttijdsverloop
zijn opgeruimdheid ontnemen kon.Jammermaar,dathetbankroet
van C...., die niet slechts een steunpilaar van de beurs, maar

evenzeervan de kerk heette tezijn,aanvrijdenkersa1sAartVeder
den spottenden uitroep van: ,,O die vromen,die vrom en !'' il

den mond gaf1).
x) Onbillijk is de passage in een der brieven van Potgieter aan Buskea
Huet (I.blz.z73),waar deschrilver,naJ.v.L.'s dood .
over diensjeugd
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Ik noemde zooeven Concordia als de societeit,waarJ.v.L.
des middags een paaruren ging doorbrengen.Vroegerwas hij
jaren lang 1id van de chique societeit De Munt, doch langzamerhand begon het hem daar te vervelen,vooral,daar eenigen
van de oudere leden hem meteen pairdeprotection''behandelden

en als plievejongen''aanspraken,terwijlhijtochreedsdenmannelijken leeftijd bereikt had en zijn roem alsromanschrijverwas
gevestigd. Bovendien waren verscheidene leden, hoewel zeer
trotschop hun patriciaat,intellectueellaag ontw ikkeld en behoorden

tothettype Van Bassen,doorJ.V.L.in zijn Klaasje Zevenster
zoo aardig geteekend, terwijl naast hen geld-aristocraten zich
bewogen, in wier conversatie een fijn vernuftonmogelijk eenig
behagen scheppen kon. Een van deze laatsten was in den aan-

vang des jaars vierdagen niet in de Muntgeweest,omdathij
toch niet kon biljardspelen,daar zijne vingers krom waren van
het couponknippen.Dezelfde rijkaard beklaagde zich bitterdat
hijdertig duizendguldenaansuccessierechtenhadmoetenbetalen,
en bijeene kleine daling derRussischeesectenwashijwanhopig
en kermde:pik heb ereen kistvolvan!''DatJ.v.L.metzulke
menschen niet opschoot. spreekt van zelf.

Hij verhuisde daarom naar de burger-societeit Concordia1)y
op den hoek vandePijpenmarkt,waarhijmetliedenvanminderen
stand dan hijverkeerde,maarwaarvan velen intellectueelhooger
stonden,dan menig lid van de Munt.Bovendien, en ditis altijd
eenigszins streelend,hij werd er met open armen ontvangen,
was het meest geziene 1id en bleef pprimus inter pares'' en
sprekende, zegt:rrMaar troetelkind,in die dagen,der fortuin,door de tantes

van Orsoy aan money geholpen a1s Papa,hoe vaarjeywatstrafzag,is het
nog wonder, dat hij werken kon,toen zijn uitgever MeyerW arnarsop de
qesch ging, toen C... hem veertig duizend gulden kostte.''AlsofJ.v.L.
voor geld schreef! Hi
j,van wien men zeide:,rvan Lennep is we1ma1dat
hi
j zijne werken aan zi
jn uitgevers cadeau geeft!
''En alsofhi
j,die zoo 1os
wasvan geld,door geldelijk verliesinzijnwerkkrachtenwerklustbelemmerd
zou worden!

z) Van het genootschap ,lconcordia et Libertate''was C.v.Lennep,
J.v.L.'s grootvader,jarenlang 1id en voorzitter geweesten had ervele verhandelingen gehouden. (Leven v. C.v.L., blz.61).De societeitConcordia
was de voortzetting van ditoude genootschap en zeteldein hetzelfdegebouw.

Ziedaar eene der redenen,waarom J.v.L.juistdeze koos.
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facile princeps''.Toen inJuli1848,hetvijfentwintig-jarigbestaan
van pBellevue en Concordia''gevierd werd,dichtten hijen zijn
vriend Van Hattem de feestliederen.1)
De briefwisseling met Prof. Van Assen te Leiden, in 1844,

naaraanleiding van J.v.L.'s :3VerduitschingderGrondwet''aangevangen, werd in deze dagen weder geregeld voortgezeten liep,
waarover sprak of schreef men in die onrustige dagen anders?

hoofdzakelijk over politiek.Uitde brieven van den hoogleeraar
spreekt felle tegenkanting tegen de plannen van Thorbecke en

de zijnen, die in hun Ontwerp vooreen nieuwe grondwet,de
macht des konings durfden besnoeien. pLiever een Republiek,''

roepthijuit,pdanzulkeenonmachtigemachtvaneenontkonigden
koningl''Hij is dan ook grootelijks verontwaardigd over den
salto modale'',door W illem 11 zelven gedaan,toen hij,begin
Maart,in zijn bekende boodschap,buiten deMinistersom,door
den Voorzitter Boreel aan de Kamer gericht, deze uitnoodigde

hem hare wenschen bekend te maken,daarhijbereid was eene
grootere uitbreiding der grondwetsherziening toe te staan dan

de Ministerseersthaddenvoorgesteld.l.v.L.,hoewelinhoofdzaak
hetmetzijn correspondenteenszijnde,isechtermeergematigd;
welis ook hij,als echtdiscipelvan Bilderdijk,zeermonarchaal
en tegen vermindering van de macht des konings gekant2);
maar hij erkent toch dat veel op allerlei gebied verbetering
behoeft,alaanvaardthijnietelke,hem voorgedragen nieuwigheid
1) Men zie ook: ypHetgebouw Concordia te Amsterdam en een zs-jarig
Krantenjubileum,''doorA.e
rh.Hartkamp,inEigenHaardvan2November1907.
2) In :839 schreef hij aan Veder: ,,Ik ben alti
jd monarchaalgeweest,
ook toen dat vleiersvolk liberaal was:en ben nog in theorie voorëënhoofd,

zonder Staten Generaal à fz5oo par tête,zonderverantwoordeli
jke en introuvable m inisters, zonder al die nieuwerwetsche theorieën,die de onder-

vinding bewezen beeft zoo zwak te zijn.Neen!weg met aldie verdeelde
besturen:ëën hoofd m oet regeeren :noem hem basileusofturannos,Praesident
van een gem eenebest of consiglio de tre - m aar eenheid moet in 't gezag
bestaanj anders gaat het lam.- Ik ben daar geducht aan 't divageeren
geraakt; m aar gy behoeft het niet te lezen.
''Van zoodanige ultra-theorieën

washij in 1848 welteruggekomen;maarik gelooftochydatnaarzi
jnoordeel,
een ideaal bestuur zou bestaan in een krachtig koning,gesteund door eene
oligarchie van op e1k gebied hoogstaande mannen.Hiervan zou men echter
evenzeer kunnen zeggen:,yintrouvablel''
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a1s een verbetering; en hij heeft vertrouwen in den overhet
algem een rustigen geest van ons volk. W athi
jvreest,zijn de
schreeuw ers en volksmenners, diq misschien de M inisters, de

Kamer,ja den Koning zelf, tegen hun zin,voortzullen jagen
op een weg, die voorNederland noodlottig zou zijn;en daartegen za1hijnietophouden te waarschuwen.
Thans volge iets uit genoem de correspondentie;eersteen brief

van J.v.L.aan Van Assen.
Amst.25 M aart 1848.

W aarde Vriend!

Ik wilde my gisteren juist zetten tot de beantwoording van uw
vriendelijke letteren, toen hier het glazenmakersoproertjen begon,
waarvan gy de dltails zeer juist in de Haarlemmer Courantkunt
lezen. Het is het werk geweest van den mislukten Proponent en

Romanschri
jverJ.de Vries,een misdruk van A.van Bevervoorde,en
onlangsgecondemneerd wegenslaster,die briefjenshadlaten drukken
en den@ dag te voren aanplakken,waarby alwie geen werk had Op
den Dam genoodigd werd. Vandaar hebben eenige straatjongens,

voorafgegaan door eenige Hydrioten (aldusgeheeten naarde Hydra,
het journaal van genoemden de Vries)zich in 'trond verspreid,en
in ettelijke slechte huizen de glazen ingeslagen,daarna zich naarde
Keizersgracht begeven, en passant een paar zilversmids geplunderd,
en toen huis aan huis de glazen ingesmeten,tot aan de Leydsche

straat, welke zy zijn ingetrokken. 0p de Heerengrachthebben zy
voorts by den Burgemeester en eenige anderen hetzelfde gedaan:

waarop zy gestuitwerden.1) ErkOngeenbeterproefgenomenworden
van den rustigen aartonzer burgerij;wantnieteen werkman metof
zonder werk, heeft zich aangesloten aan die baldadige bende en zelfs

bli
jkbaar doodarme mans en vrouwen hoorde ik luide hun afkeuring
en verontwaardiging te kennen geven. Van der Hoop was admirabel

Van couragie: hijalleen op zi
jn geheele grachtheeftzijn luiken niet
laten sluiten; maar is op zijn stoep gaan staan,heeftdaarna laten
inspannen en is metzijn koets naar debeursgegaan.- Deaanplakker
1) Op deBotermarkt(thansRembrandtsplein)had de Directeurvan Politie,
de heer Provo Kluit,mettwee pistolen gewapend,den troep gedeel
telijk tot
staan gebracht.- Joh.Hilman,de bekende schri
jverovertooneelzaken,een
pootige kerel, wierp den aanvoerder der bende achterover op straat,stak de

puntzi
jnerparapluie achter'smans oor en dreigdehem tedoorsteken,indien
hij zich nietstilhield.
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heeft woord gehouden, toen hy beloofde middelen aan de hand te
doen om werk te verschasen,want hy heeft werk verschaft....aan
de glazenmakefs.De comedie is intusschen uit:envooreenherhaling
van het mislukte en uitgefloten drama ben ik niet bevreesd.
En nu de politieke zaken!Ik ben nietby machteutezeggen,welke
sensatie de Burger van 23 Maart hier verwekt heeft,om de goede

reden, dat ik niemand ken, die datblad leest.1)Amsterdam isten
opzichte der politiek een eeuw ten achteren by derestvan Onsvaderland.Een deftig man vroeg myl
aatstwattocheigenlijkdieHervorming
beteekende en of wy aan die van Luther niet genoeg hadden; en
behalve de Amstelsocieteit2)bemoeit zich hier geen mensch met de
zaak der herziening.Er is dan o0k noch geillumineerd noch gevlagd

by gelegenheid der Koninklqke - ik meen pan des Konings-bzzdschap. Intusschen zou het my niet verwonderen,dat nog eens van
hier een adres uitging om te kennen te geven, dat men alles behalve
ingenomen is met die nieuwigheden.Het Prov.H0f heefteen krachtig
antwoord Op dewatermelk-circulairevanD.DonkerCurtiusgegeven:en

de Directeur van Policie, Kluit, heeftzijn demissie ingezonden,a1s
niet onder zulk een M inister willende staan.

De vorming van hetnieuwe Ministerie schijnt nog zo0gemakkelijk
niette gaan als men zich dathad voorgesteld.Er zijn 0ok onderde
aangeduide mannen weinig van het deeg daarmen ministersvan bakt.

W atmy betreft,ik mag lijden datzyhetallenaanvaarden,danzalmen
stof t0t lachen hebben. Uw geleerde kollega za1 een mooifigugr
maken met een ministerspak: ik zie hem al,kollegie houdende tegen

over de Koningin. My dunkt de dagbladschri
jvers,die hen hebben
aangeprezen,zullen zich later over hen moeten schamen,gesteld dat

een dagbladschrijverzich schamen kan. Doch,geloofmy,aanvelen
zullen hun illuzies ontnomen worden:en het gezond,althands praktisch verstand onzer natie zal leeren inzien,dat een bloote questie
van theoriën aldie drukte en omslag niet verdiende. Voor een politieke revolut
ie ben ik niet erg bevreesd ; - zoolang wy maar geen
#

sociale revolutie krijgen;wantdatis een algemeenezondvloed,waarin alles verzwolgen wordt, en waar slechts de zoodanigen by winnen,
die,a1s Noach,al hun crediteuren verzuipen zien.

'tIs om te lachen, hOe bang nu diezelfde Liberalen zijn. Zie de
1) ln datblad beweerde de redacteurdathijmetW illem 11deKonink-li
jke
boodschap had besproken en hem de vijfmannen had opgegeven die het
nieuwe ontwerp voor grondwetsherziening zouden voordragen !

z) De club derliberale parti
j.
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brochure van Van Dam van Isseltmaareens.Lipmaniszoo benaauwd,
dat hy niet weet waar zich te bergen:en de Amstelsocieteit geeft
heden een manifest uit, om haar afkeer van 't radikalisme aan den
dag te leggen.
Haar invloed moge nu gezegevierd hebben by Sire:hier is die

invloed nul. Amsterdam is nu,dank zij'toproertjen,gewapend:en
de wapenen zijn in handen nietvan de kanalje,maarvan de schutterij, door de aansluiting van welgezinden meer dan verdubbeld.1)
Neemt men nu hier een fiksche houding aan,dan kan nogmaalsonze

stad,even a1s in 1672 en op andere ti
jden,pa1staan en de wetaan
Nederland voorschrijven. Daartoe vlei ik my,nog medewerking genoeg te vinden.

Vale etfave
t-t.

J.v.Lennep.
1) Zelfs de thans zoo deftige r,schoolmeester''moestin Londen mede-

helpen om de orde te bewaren.Hij schrijft15AprilaanJ.v.L.o.a.:yyRxroonen
liggen terneder in 'tstof,koningen in 'tsli
jk (de mallekoningvanPruissen
in 't vuilst daarvan),de slagboomen des Aardri
jks zijn verbroken.. En
Engeland, Engeland alleen, in midden der vreesbare schipbreukjblijft
nog staande,houdtnog edelen moedig stand;God alleen weethoelang zij
'tza1 vermogen! Ziedaar dan de tweede nlaalin mi
jn gevalvolleven,dat
1
*k m i
j ten strijd gegord zie;nieta1s vrijwilligjager tegen Belgische blaauwhembd-oproerlingen,doch a1sspecialediender(specialconstable)tegenEngelsche
keezen, gerugsteund, a1s van zelf spreekt, door Iersch, Fransch,Poolsch,
Italiaansch en M ofsch helbraaksel;thandsnietgedoschtin 'tmaagdverleidend

jagerpakjen (groen en Canarie)doch in een ruimen overjasgedoken,en gewapend,noch metschouder-noch blinkend zi
jdgeweer,maarmeteendikken
knuppeljbevoegd om een dollen stier te vellenymitsgaderseenschranderlijk
geslepen en vernuftigli
jk verholen kortzwaard,'tgeen mijreeds driemalen
den onderbuik bezeerd en de ingewanden bedreigd heeft.'t ls thands niet
die veldslag,
. . . . di
e minder dagen dan verwonnen steden telt!
't is eenvoudig dienders werk: (voor 't oogenblik) straatsteenen in menigte

zich naar'thoofd te zien werpen,van ti
jd tot ti
jd een oproerigen ezelnaar
de wacht te voeren,de Albionsche lichte vrouw binnen de palen der rede-

lijkheid,zoo nietder zedeli
jkheid te dwingen,enaanEngelschestraatjongens
te beduiden datzi
j,voor alsnog,Goddank,geengaminsdeParis,en derhalve
geen revolutiemakers ad libitum zijn. Ziedaarprovisioneelonswerk,fraai
edelwerk,doch verfoeibaarvervelend.Hetzelfdeheldenbloed,datonsschotvrij
van de Brabandsche Campagne tot deLeidscheChampagnedeed terugkeeren,

bruischt mijnog doorde aderen,schoon metbezadigdervaart,en heeftmij
ook thands weder, ver verwijderd van wachthuis-dienst en straat-gewoel,
occasieverschaftom u eenigemomentenvanmijnkortverlofteconsacreeren.''
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Drie dagen laterlezen wijhetvolgende:
Amice!

Gelijk gy te rechtzegt,de tijd om Adressen temakenisvoorby;doch van een anderen kant ben ik omtrent den staat van zaken
(altijd relatief gesproken) vrij wat geruster dan een week geleden.
Het Ministerie bestaatten minste grootendeels,uitfatsoenlijke,welgezinde mannen, die geen cause commune met V.Bevervoorde en
zulk gespuis zullen maken en het hunne zullen doen om de rust,
waar ook zy belang by hebben,te bewaren. De Tweede Kamerheeft
zich goed aan hen aangesloten :en men zal,hoop ik,aan Sire in 't
vervolg we1 beletten, onderhandsche boodschappen te doen. Een
tweede reden van gerustheid Ontleen ik aan den uitmuntenden geest,
die Amsterdam bezielt. Alle standen toonen een even sterkegehechtheid aan orde en wet, en zelfs de schamele ingezetenen niet het
minst. Er bestaat hier geen zweem van republicanisme en allesslaat

de handen in een om de orde te bewaren.Linck,beruchtdoorzi
jn
schotschriften tegen de Regeering,enz.is gisteren hetPoolschekoffyhuis uitgesmakt en V. Bevervoorde z0u zich hier niet moeten ver-

toonen.J.de Vries heeftin deHydravangisterenonderafschuwelijke
zelfsvervloekingen by eede gezworen, geen deel gehad te hebben

aan de bewegingen van Vrijdag jl. Heefteralzoo een plan bestaan
totonruststoking,datplan is verijdeld en zalnietlichtweerbeproefd
worden. Er was ll.M aandagin den Schouwburgzooveelenthousiasm e,

datik my in 'tjaar 1830 teruggeplaatstmeende.
W at nu de politieke zaken betreft, zoo geloof ik,dat,naar den
keer dien zy genomen hebben,alwatwy doenkunnen,isstiltezitten.

Kinine moge goed zijn tegen de koorts,zy strektdoorgaandsalleen
om die met verdubbelde heftigheid te doen terugkeeren. M en moet
de natuur niet tegenwerken, maar leiden. Op dit oogenblik zou het

een ongerijmdheid zijn,aan de massa te willen beduiden,datdevrije
verkiezingen enz.niets deugen. Het zou slechts reactie verwekken en
0ns te eer in den maalstroom sleepen,die geheel Europa rondvoert.
M en werke dus thans onzen nieuwen M inister in de hand en zorge
slechts dat de dubbele Kamer uit knappe en eerli
jke menschen zij
samengesteld. Kan vervolgens de Hervorming t0tstand komen zonder
schokken, dan za1 Nederland aan Europa een schoon voorbeeld gegeven hebben,en daardoor zelfs op nieuw een marquante r0lkunnen
spelen, vooral door oprechte aansluiting met Belgiën,dat zich uitmuntend houdt. Het vertrouwen in onze soliditeit, in onze energie
zal terugkeeren: en wie nog wat overheeft, za1 het hier komen
brengen, hier waar men hem rust en orde waarborgt. - M aar nu
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geen terugblik op Rusland,dat ons in 1830 niet heeft kunnen helpen
en het nu veel minder zOu kunnen doen.LetopdeNemesis.Pruissen
heeft 0ns in 1830/31 uit eigen belang verraden en verkocht,en nu

boetheter voor. Oostenrijk insgelijks.- W aarlijk,ikbennietzonder
hoop op de toekomst:wanneer ik zie,hoevele schelmen thands ontmaskerd worden, dan besef ik tevens,dat de mannen van energie

thands ook, a1s altijd in tijden van beroering,voor den dag zullen
komen:- van nulliteiten zullen wy,goddank!verlost worden,en de
intriganten zullen ten minsten niet lang intrigeeren.

Verschoon het onsamenhangende van mijn geschrijf;maarik heb
een zeer onsamenhangend leven voor 't oogenblik: nu eens naar
de wachtposten,dan weer naar een begrafenis van den aan 't Gym-

nasium ontvallen Koning:mijn zoon Maurits die achter 'tlijk ging,
had zo0 even zijn schutterspak uitgesmeten om een zwarte rok en
witte das aan te trekken.- Ik heb metgenoegen vernomen dat de
studenten te Leyden by meerderheid besloten hebben,dathunfelicitatie
by Luzac en Thorbecke geen politieke kleur zou hebben. Braaf zoo!
t.t.
Amst.28 M aart,'48.
J.v.Lennep.

Het W oord Nemesis''antwoordt hem Van Assen, sdoor u in uwe

laatste vriendelijke letteren gebezigd,trofmi
j om de gelijkheid onzer
gedachten.Ik had hetkorttevorengeuitbijPrinsFrederik,toenhijmet
tranenindeoogenmijzeide:datzelfshetverblijfvandenPrinsvanPruissen hem onbekend was,- pHelaas!''zeide ik, ,,het isdeNemesisdie
W illem I en het onregt hem in 1830 aangedaan,wreekt.''- Zooeven

ontvang ik een schrijven uitPari
js,houdende verslag van detrellrige
gesteldheid van zaken aldaar.Hetgaat hetgeloof te boven.Devrees

voor 'tstaatsbankroetwordtdagelijks grooter;elken dag worden er
200.%

francs uitbetaald aan arbeiders zonder arbeid.De insolentie

van le peuple Souverain was ergerlijk. De berigtgever was op de
boulevards, waar hij wandelde op de trottoirs, verpligtgeweestte
wijken en zijne handschoenen hittetrekken op hetgeschreeuw :pàbas
1es gants! le trottoir pour le peuple;le pavé pour 1es aristocrates!''
ZOo is de lanterne in 't verschiet.

De Commissie van vijf mannen,1) in Maartdoor Willem 11
benoem d om een volledig ontw erp van grondw etsherziening voor

te dragen,had haarmoeilijken arbeid metspoed volbracht,doch
1) Thorbecke,Luzac,Donker Curtius,de Kempenaer en Storm.
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m aar al te spaarzaam van de w enken en verbeteringen door

J.v.L.in 1844 ten beste gegeven,gebruik gemaakt,zoodatdeze
weeraan hetpverduitschen''kon gaan.HalfMeigafhijdanook
eenige pAanmerkingen''op het Ontwerp in hetlicht,1)die hij
m et den volgenden brief aan Van Assen zond :
Amice!

Hiernevens neem ik de vrijheid u eenige vluchtige Aanmerkingen
te zenden op datfraaie ontwerp onzervijfmannen.HetAlgemeene
Voorzitterschap van 't Instituut en een reis van zeven dagen naar de

Eilanden hebben my belet,mijne beschouwingmeergeregeldtemaken
en zelfs de proeven behoorlijk na te zien.Hetzijn dusslechts10s
daarheen geworpen bedenkingen,doch allicht niet alle geheel zonder
gewicht.Ik had het stuk we1meer kunnen beschaven;doch wy leven
by den dag en de uitgave moest niet vertraagd worden.Ik wacht nu
af,wat hetM inisterie Ons za1aanbieden, en dan kom ik wellichtmeer

bepaald voor den dag om het stelsel zelf te bestrijden en aan te
toonen,hoe men met die kiesquaestie,gewichtiger belangengeheeluit
het 0og verliest.
'k Heb n0g macht van pi
jlen wapperen,
En,die wetenschap bezit,
Hoort haar in den koker klapperen

Eerde boog ze drijftnaar 'twit;
Lang reeds kende ik al die dapperen,

Samenhangende a1s een klit,enz.2)
Ik zie volstrekt niet in, hoe met dienieuweorganisatie,waarby men

dure Instellingen, a1s b.v.den Raad van Indiën, de Provinc.Staten,
den Raad van State en de geheele omslachtige machinerie der Centralisatie behoudt,de Staatsoekonomie beter koop za1 worden.
M et de Kiesquaestie ben ik nog niet met my zelven eens,wat het

beste zij. Direkte verkiezingen zullen,althands in den beginne,ons
een meerderheid van Katholyken geven; doch geven op den duur

minder aanleiding totkuiperij,die gemakkelijker op een kleineschaal
werkt.- Nu volgen eenige Politieke Quaestiën:
1) Aanmerkingen van Mr.J.van Lennep op hetOntwerp van gewijzigde
Grondwet, van hetKoningri
jk der Nederlanden,ingediend doorde daartoe
by Besluit van 17 Maart 1848 benoemde Komm issie. Amsterdam,P. Meyer
W arnars,1848; 52 bladz.

2) Deze aanhaling van Bilderdijk,doch uitgebreid,gebruikte hij ook a1s
m otto voor zijn briefaan DonkerCurtius,waarover straks.
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Q. W atis hetonderscheid tusschen een niethomogeen Ministerie
en een homogeen M inisterie?
R. Dat de M inisters onder een niet homogeen M inisterie het eens
waren en dat zy onder een homogeen Ministerie hetnieteens zi
jn.

Q. W atis vooruitgang?
R. Veelpraten over wat men zal doen,doch per slot niets doen,

en door hetweinige datmen doet,'s Ri
jks achtbaarheid en de integriteit van het Grondgebied in de waagschaal stellen. Vide het
Limburgsche dekreet.
Q. Hoe bevordert men best 's Lands financieel belang?

R. Door belastingen die voor 't oogenblik onmisbaar zijn,afte
schasen en te talmen met iets beters in de plaats te stellen; door
gestadig wisselen van M inisters, die men toch op de een of andere

wijze dientschadeloos te stellen,enz.
Q. W at is een Koning volgens 't nieuw Ontwerp?
R.
Ik begrijp niet,waarom de Ministers
k

k

:

N
t

?

?

h

t.

niet, alvorens een geheel Ontwerp van
G. W . V00r te dragen,de St.Generaal
0Ver het beginselhebben geraadpleegd.
W are men het daarover eens geweest,
dan hadden de détails later kunnen gevonden worden. Immers, wordt nu het
Ontwerp van Thorbecke c.s.verworpen,

dan za1Schimmelpenninck weer metzijn plan dienen voordendraad
te komen,en z0o komt er geen eind aan de zaak.....

De ,yAanmerkingen''zijn zoo, a1s men ze van J.v.L.verwachten kon.W aar zijtaal of stijlvan het nieuwe ontwerp betresen,en dit doen zij in hoofdzaak,zijn zijgewoonlijk zeer ad
rem,en daarbij methetnoodige Attische zoutopgedischt.Tegen
de leelijke sdezelve's''en phetzelve's''tegen verkeerdespelwijzen,
tegen onduidelijkbeid en verwardheid wordtdoor den schrijver
de geesel gezwaaid en, om eèn enkel voorbeeld te noemen, de
Friezen danken het hem, dat hun naam en die hunner provincie
thans officieel m et een F in plaats van met een V wordt geschreven ; doch niet slechts de vorm , ook de inlloud derartikelen
wordt aan kritiek onderworpen.0ok hiervan een enkelvoorbeeld.
Op bladzijde 45 lezen wijhetvolgende:
W aarom, vraag ik, heeft de Kommissie geen voorstel gedaan Om
Ons te Ontslaan van de Konscriptie,dattreurig geschenkderFransche
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tiranny,met haar nasleep van omkooping,van demoralisatiejvan remplaceering? De Natie zoude den Ontwerpers er duurzamer door verplichtzijn geworden dan door veranderingen in het kiesstelsel,dieik
van harte wensch, doch n0g geenszins inzie - dat ons gelukkiger
of beter zullen maken.

W elke voordeelen heeft 0ns de Konscriptie aangebracht? Zijn wy
zooveeldapperder,z0oveelbetertegenvi
jandelijkeaanvallengewapend,
dan voor datzy bestond? - HeeftEngeland eenKonscriptie?enzijn
de Engelsche legers niet talrijk,nietgeoefend genoeg? Kenden wy
een Konscriptie, toen wy onder M aurits en Frederik Hendrik zegevierden,toen wy onderW illem IIIHolland van Franscheoverheersching

bevrijdden?
0f, moet er, om redenen die ik niet besesen kan,een Konscriptie

zijn,datmen dan in 's Hemels naam Art.169toteenwaarheidmake,
en alle ingezetenen diegezond van lijfen leden zijn, tot de krijgsdienst noodzake:

dan geen verlof totremplaceeren meer:de

wetmoetdELI
JK vooR ALLEN zijn en,ookindezen,GEENEPRIVILEGIEN dulden.Men kieze:ofhetBritsche,ofhetPruisischestelsel;
-

maar geen tweeslachtig Onding.

Is hier de pverstokte conservatief''zijn tijd nietvervooruit?
De rede,doorMr.DonkerCurtius,toen Ministervan Justitie,
den 13den Mei in de Tweede Kamergehouden,waarin hijde
beginselen der Regeering uiteenzette, en de meening uitsprak,
dat verreweg het grootste deel des lands m et die beginselen

medeging,deed J.v.L.wedernaardepengrijpen;enkeledagen
na zijn pAanmerkingen'',zageen,yBriefaanMr.DonkerCurtius''1)
het licht!waarin de schrijver zijn pHooggeschatten Vriend''er
op meent te moeten wijzen, dat Amsterdam in e1k geval iets
anders wi1 dan wat in het nieuw e Ontwerp van Grondwet den
volke w ordt aangeboden.

1Vroeger,''zegthij, heb ik my by genoegzame anderebezigheden,
nimmer met politiek wil
len bemoeien,te meer daarik hetaltijd voor
den plicht eens goeden burgers hield,zich metzijn eigen zaken en
belangen te moeien en de politiek over te laten aan hen,die door
ambt en betrekking daartoe geroepen waren. Er kunnen echter
omstandigheden geboren worden, waarin deze regel uitzondering

1) Brief aan Mr. Donker Curtius, s.s.t.t. - Amsterdam. P.Meyer
W arnars,18 Mei1848,I5 bladzijden.
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li
jdt;1)vooraldan,wanneer aan de Natie,ofalthands aan demeerderheid daarvan, bepaalde wenschen en meeningen worden toege-

schreven,welke de hare nietzi
jn,en wanneermen op dieveronderstelde meeningen en wenschen politieke systemaas bouwt.Dan wordt
het plicht voor e1k individu zich te verklaren,en te voorkomen dat

uitzijn stilzwijgen verkeerde gevolgtrekkingen worden afgeleid.

J.v.L.treedtdus hiera1swoordvoerdervanzijngeboortestad
op,en meentdaartoe hetrechtte hebben,daarhijelken dag in
allerlei kringen verkeert en genoeg gelegenheid heefttebem erken
wat er in harten en hoofden omgaat.W elnu, in Amsterdam,wat

er ook elders moge geschied zijn,heeftmen nietgevlagd,noch
geïllumineerd, bij het bekend worden van de boodschap des
Konings aan de Tw eede Kamer, behalve aan het gebouw der
ztnxstelsocieteit.
W aarom ? Is dan in de hoofdstad de massa derbevolking zooAris-

tokratisch,zoo Konservatief? Neen,datis zy niet.Erzijn hier Aristokraten en Konservatieven;doch minder wellicht dan gy denkt. -

Ik zelfalthands ben geen Aristokraaten heb myaltijdenOveraltegen
alle Aristokratiën verklaard,zooweltegen de familie-regeeringen der
vorige,aIs tegen de geldaristokratie van deze Eeuw,aan welkelaatste

uw Ontwerp zi
jn hulde brengt.
M en keurt dus algemeen in Am sterdam het genoemd Ontwerp

af,niet omdatmen methetvroegerbestaande zoo bijzonderis
ingenom en,maar omdatm en vindt, dat het of te ver of niet ver
genoeg gaat; om dat men de overtuiging heeft, dat het niet de

1) Zulk een oogenblik achtte J.v.L.ook inhetnajaarvan1847gekomen.
Toen wilde menj'' schrijft hi
j in zijn y,Brief''(bladz.4),,,der Natie diets
maken, dat de keuzen,door de Stemgerechtigden binnen Am sterdam gedaan,

een afdoend bewi
js opleverden voor de politieke gezindheid mijnerStadgenooten in 'talgemeen.Toen begreep ik,mijne stem te moeten verheffen
tegen de middelen,welke m en gebezigd had om tot hetverkregen rezultaat

te geraken.''- Hij schreeftoen:,,Een woordterwaarschuwing,uitgesproken
by gelegenheid der jongstgedane benoeming van ki
ezers.
''Amsterdam,J.de
Ruyter 1847, 12 bladzi
jden. De eerste druk was geteekend:,,Een Amsterdammer die noch Kiezer noch kiesbaar is'';de tweede m et den naam des

schrijvers. - Daartegen schreef o.a. F. W .G.Linck,uitNaarden,eene
,W e
derlegging der voornaamste punten eenerbrochure van den heer J.van

Lennep,omtrentdeonlangsbenoemdekiezers.''(z2bladzijden).
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schoonschijnende resultaten zalopleveren die hetbelooft:dathet
noch m eer rust, noch m eer bezuinigingen,noch meer volksgeluk
za1 aanbrengen.
W at w i1 m en dan in Amsterdam ?
Men wi1 een Koning, die wezenlijk regeert; m en wil kracht
eh eenheid in het Landsbestuur; m en w i1 eene EersteKam er,die

onontbindbaar en den troon toteen bolwerk zij;men wil,dat
voor ieder zonder onderscheid de w eg tot elke betrekking open
sta;m en wiI
doch genoeg reeds; achtereenvolgens worden

de wenschen van J.v.L.Opgesomd,waarvan hijden weerklank

in de hoofdstad meende te hooren.1) Aan heteinde lezen wij
het volgende:
Doch - wat behoef ik u nader metden geestvan Amsterdam
bekend te maken? Gy kent dien zoo goed als ik,en wellichtisdaarin
alleen de reden gelegen, dat het ons beloofde bezoek van Z.M .is
uitgesteld. Niemand zou hetvroeger in 't hoofd hebben gekregen de

gangen van Z.M.tekontroleeren.Dochsedertwyeenverantwoordelijk
M inisterie hebben in den volsten zin des woords,kandevraag,welke

ik u doe,nietvreemdschijnen.Ishetwaar,datgyenuweAmbtgenooten
den Koning belet,in de hoofdstad te komen,Omdatgy bevreesdzi
jt,
dat Hy van de Amsterdammers een taalzou hooren,diegylieverhebt,
dat Hem niet ter oore kome?
En evenwel za1 die taal tot den Koning doordfingen,en evenwel
za1 Hy hooren, hoe, even a1s 1672 tegen Fransche overheersching,
Amsterdam ook nu een dam za1strekken tegen revolutionaire stortvloeden: hoe,even als 1672,ook nu Amsterdam niet zaldulden,dat
de Vorst uit het Huis van Oranje van zi
jn erfelijke rechten worde
verstoken of ontzet.

Een persoonlijke aanval mocht, naar de bedoeling van den
schrijver,de briefnietzijn.
Het motto'', aldgs besluit hijzijn schrijven,pdatgy voordezen
brief leest,geldt noch u,noch uwe ambtgenooten in 'tM inisterie of

1) J.v. L.vergeetin dezen gapschen briefeen weinig,wathijkortte
voren aan Van Assen had geschrevqn,datnamelijk Amsterdam tenopzichte
der politiek eene eegw ten achtereh was bijderestvanonsvaderland;overal
waar hi
j zich bewoor,hadhijvoorzjjnetheorieëneenluisterendoorgevondeny
maar misschien wasdieinstemmingbijvelennietandersdanonverschilligheid
of traagheid van politiek denken geweest.
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in de Kommissie. Ik draag aan u allen,zoo wegens uw talenten als
personeel karakter en goede trouw,te veel achting toe, om u onder
de dapperen, waarvan het motto gewaagt, te rangschikken.M aar
achter de la M artines en Duponts staan de Blanquis,de Barbès en
hun kliek: en even zoo wordtgy en de uwen opgestuwd door een
hoop belangzuchtigen, die zich thans nog schuil houden,doch die
niets minderbeoogen,dan deOmwenteling,dieeldersheeftplaatsgehad,

OOk in ons rustig Vaderland te hunnen profi
jte over te brengen.
Tegen dezulken waarschuw ik de Natie:tegen dezulken waarschuw

ik u. Hen geldt mijn motto:hen zullen ook,wanneerzy zich vertoonen, mijn pijlen gelden,zoo lang mijn arm de krachtbezitdie af
te schieten.

Dat de brief druk besproken werd, laat zich licht denken.

#
)Het is een événement'', schreefhem A.Veder.,,Hijisfiksch
en krachtig. Ik heb hem m et ongemeen veel genoegen gelezen
en toch is de finale indruk, w elken ik er van behoud, niet aan-

genaam.Het is strelend voor mijn gevoel,een vriendzoocordaat
en degelijk voor zijne meening te zien uitkomen,maar ik vrees,
dat de brief te veel w erking hebben en welligt den Koning
zelven monteren zal, terwi
jl een geest van reactie van het
koningschap, naar mi
jne meening in deze oogenblikken gevaar-

lijk i.
s-''
Die vrees bleek gelukkig ongegrond ; w é1 werd de w oede

opgewektderliberale bladen,die op min ofmeerscherpewijze
hun verontwaardiging te kennen gaven, en den ,,dichter'' Van

Lennep het ,,schoenmaker, houd je bij je leest''toeriepen.1)
1) Zoo hetHandelsblad van 26 Mei, de Nieuwe Rotterdamsche Courant
van 3o Meien de Kamper Courantvan 29 Mei,I Junien 5Juni,ditlaatste
blad op zeer vinnigen toon. Een waardig antwoord was de brochure van

Mr.A.S.van Nierop:,,De briefvan Mr J.van Lennep aan Mr.D.Donker
Curtius getoetst aan Politiek en Logikm''Am sterdam,A.Zweesaardten Zoon,

1848)16 bladz.- De reeks van politieke brochures,doorJ.v L.indatgedenkwaardige jaar geschreven,was hiermede nog nietteneinde;inantwoord
op hetboekje van Joan Muller:)W atNederland behoeftbehalveGrondwetherzieningy''(Amsterdam,J.F.Schleijer)schreefhi
jeen,yBrief''aandienheer,
waarin hi
j hem zijn instemming betuigde metdiensvoorstellen totbezuiniging en tot al wat strekken kon om de kwijnende handelen industrie te
doen herleven.- (Briefaan den Heer Joan Muller. Amsterdam. P.Meyer
W arnars).
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Meer dan hun geschrijf, interesseert ons echterhetantwoord
van M r. Donker Curtius zelf; deze schreef 22 M ei:
Amice!
Ik heb uwen gedrukten brief met genoegen gelezen; alleen doet

hetmijleed,dat u er hetkoffyhuis-praatje in heeftkunnenopnemen,
a1s ofik en mijne ambtgenooten den Koning zouden belezen,om niet
naar Amsterdam te gaan;datis nu toch wataltebelagchelijk;ik
dacht,datu beter den Koning en Ons kende;hijzoude hetwaarlijk
ons niet vragen,indien hijverkoos naar Amsterdam te gaan en wi
j
zouden er niet aan denken, om er 0ns tegen te verzetten.

Overigens protesteer ik tegen de besnoejing derkoningli
jke magt,
meer dan u het tegen de aristocratie kon doen.Ik geloof,dat den
Koning naar-onze beschouwingen meer magt wordtgegeven,dan naar

die van den HeerSchimmelpenninck.1)- De orde Overigens willen
wij allen,hetland heeftdaarvan een schoon voorbeeld gegeven;Op
Amsterdam ligt alleen een klein maar onbeduidend vlekje.Geloof
intusschen, dat ik steeds ook gedrukt metgenoegen de verzekering
uwer vriendschap ontvang.
Vale
t.t.
's Hage 22 M ei 1848.
D.Donker Curtius.

Na ontvangst van dit schrijven, trok J.M.L.Openlijk zijne
beschuldiging in, voor welke ,,loyale handelwijze''de Minister
hem 25 Meidank betuigde,er bijvoegende,dathij nietanders
van hem had verwacht en dat hijwaarlijk geloofde zich met
V.L's vrienden nog welte kunnen verstaan,indienzijde tijdsom standigheden w ilden raadplegen. In de grondwet,schreef hi
j
verder,waren werkelijk belangrijkewijzigingengebracht,waarvan
hijereenige opnoemde.
D rie dagen later volgde w eder een brief:
Amice!

Om u een blijk te geven h0e veelbelang ik in uwe opinie stel,
zend ik u geheelvertrouwelijk de grondwet,z00 a1s die nu doorden
Raad van M inisters aan den Raad van State is ingezonden en ikvoeg

daarbi
j hetverzoek ofu die nu eens meteen letterkundig oogzoude
1) Graaf Gerrit Schimm elpenninck,zoon van den voormaligen Raadpen-

sionaris en hoofd van het Ministerie,waskortte voren,tegelijk metden
M inister van Oorlog,Nepveu,afgetreden.

J.VAN 1,ENNEP il1 I84(
).
.
N aar de teekenillg van C.11.tA1l)lJRGER,gegraveerd door XV.S'rEEI,INK.
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willen beschouwen en mi
jgecorrigeerd terugzenden,om daarvan in
den Raad van State Of daarna voor de aanbieding aan de Kamer

gebruik te maken. W at u echter zoude willen doen,moethaastelijk
geschieden en ik moet ook het hier toebetrouwde stuk terug hebben.

Hetspreektwe1van zelve,datik afzonderli
jk ook gaarnesubstantieele aanmerkingen Ontvang.
Omtrent de lste Kamer bestaat een algemeen dwaalbegrip; ik vraag
die,hoe ook geconstrueerd,opdatereen tweede bedaard,doorti
jdsruimte verschoven Onderzoek plaats hebbe.- Eene regeringmeteene

eenige Kamer,openbaargehouden,is Ondenkbaar,zijisineenoogenblik van drift in één half uur overvleugeld.De ontbindbaarheid is
daartegen geen genoegzaam wapen;dit is een redmiddelindenuitersten nood. Een voorstel, onverwachts aangebracht en aangenomen,
door eene eenige Kamer naar het Paleis gebracht,iseeneOrder.W are

er slechts tijd te winnen, veel ofweinig,de rede zoude weder de
overhand kfijgen; daartoe strekt de Eerste Kamer. In Spanje en
elders is het met eene eenige Kamer beproefd,maar alle regering

daarmede Onmogelijk bevonden. Ik wenschte datik de tijd had dit
eens uiteen te zetten.Zeker is het dat zoo men élneKamerdoordreef,

ik onmiddelli
jk ophield Minister te zijn, dan was in de daad het
Koningschap verloren.1)
Vale en zend mi
jspoedig hetgecorrigeerde stuk terug,indienuten
minste tot verbetering wilmedewerken.
t.t.

's Hage 28 M ei 1848.

D.Donker Curtius.

1) In de Amsterdamsche Courantvan 29 April 1868 schreefJ.v.L.onder
het opschrift: yjEen stem uit hetgraf''j o.a.het volgende: y,Donker Curtius
was volbloed radikaal. In M ei 1848 had ik hem over verschillende onderwerpen,de toenmalige herziening derGrondwetbetreffende,geschreven;want

al streden wi
j onder een geheel verschillende banier, toch voedden wi
j
achting en vriendschap voor elkander; de mode om aan andersdenkenden

hateli
jkheden te zeggen, was toen, geltlkkig nog onder. fats
oenlijke lieden
'

niet in zwang geraakt. D.C.hield van wederspraak en Juist wellichtomdat

wi
j'tomtrentvele punten nieteens waren,deed hi
j mi
j herhaaldelijk-deeer
aan mijte raadplegen.Nu was'tgebeurd datik hem in een mijnerbrieven
mi
jn verwondering had betuigd,dathi
j eellEersteKamerwenschelijkkeurdey
die, dunkt mij, in zi
jn stelselweinig paste:en hierop antwoordde hi
j mij
hetvolgende:(Volgtde aanhaling uitD.C.'sbriefomtrentdeEersteKamer).
En nu wat leert m en hieruit? Vooreerst dat D.C.de Kroon wildebeschermen
tegen een parlementair alvermogen,Jt welk zich eventueeleen eenige Kam er

mocht aanmatigen. - Maar, ten andere,dathijzich nietkon voorstellen,
II.
:3

'
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Dat J.v.L.snelwerken kon,is bekend;hetverwondertons
dus niet, dat de M inister hem reeds 31 M ei in het volgend

schrijven voorzijn arbeid danken kon:
Amice!

Hartelijk dank voor uw prompt en fraaiwerk.Ik heb u datniet
gevraagd om er geen gebruik van te maken,noch om metuweveeren

te pronken en hetspreektdus we1van zelve,datallemi
jnecollegaas
en ieder die het horen wil,kan vernemen,dat ik tot verbetering van
de taal der grondwet,de hulp van u heb ingeroepen.U behoeft dus

van onze correspondentie geen geheim te maken;mijne brieven in
haasten slordig geschreven,zi
jn intusschen nietgeschiktOm vertoond
te worden.
W at betreft de aanvallen tegen u, vriend,die moet men kunnen

verdragen en, vergeef hetmi
j,maarde dooru zo0 koddig gequalificeerde schrijvers maken hetbeter dandezoogenaamdefatsoendeli
jke
lieden het in 1840, in destaatkundige brieven (1844)en detegenwoordige oftoekomstige Olivariihetmetmijhebben gemaakt. Uwe
tegensprekers strijden metopen visier,gijweetmetwie gijte doen
hebt. - De Heeren, die mijne woorden verdraaiden, door magtspreuken mijeen brouillon verklaarden,deden hetin hetgeniept;de
manuscripten liet men doorkinderen ofvertrouwden afschrijven en
men zorgde, dat de schrijvers en helpers en opperlieden onbekend
bleven.

Alles ontwikkelt zich en ik weet nu zeer wel,wiehetvuur

aanstookte. N0g lastertmen mijin sommige kringen,verzintleugens
bij gebrek van beter en ik ben er alzoo dankbaarvoor,a1s iemand
rondweg,zooals u,metzijn naam voorzijne meening uitkomtenmij
bestrijdt. Zoo wijhetniet eens zijn,strijden wij,maarnietà la van
dat volgens de door hem ontworpen Grondwet een handeling doordeTweede

Kamerzou worden verricht,die eenig politiek karakter bezaten die nietbij
de Eerste Kam er m ede in behandeling zou komen.Aan zoogenaam demotiën

van orde, van zoo wi
jde strekking a1s wi
j in de laatstejaren hebben zien
voordragen en aannemen,beefthij in 1848 nietgedacht;ware dithetgeval
j had, overeenkomstig hetstelselin zijn briefontwikkeld,gewis
geweest, hi
in de Grondwet een bepaling gebracht, dat zoodanige m otie,ook al leidde

zi
j tot niet verderdan totde uitdrukking van een gevoelen,toch bi
j beide
Kam ers in behandeling m oest komen. H et regeeren eener Tweede Kamer
door m iddel van zoodanige motiën, het abdiceeren door de Eerste Kamer

van haar rechtvan kritiek,waren zaken welkehi
jbli
jkbaarnietkonvoorzien.
Had hi
j ditgedaan,hi
j had ergewisselijk tegen gewaakt.''
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Hall, maar Openlijk en eerlijk en er is geen mijnerbestrijders,die ik
nietten allen tijde de hand za1reiken;u druk ik die van harte.
's Hage 31 M ei 1848.

t.t.
D.Donker Curtius.

En hiermede stap ik van dit onderw erp af, na nog te hebben

vermeld,datJ.v.L.voorzijn moeite beloond werd,nietslechts
door de voldoening aan de nieuw e Grondwet eene m eer Nederlandsche kleur te hebben gegeven, m aar ook door eene goede
plaats bijde inhuldiging Van W illem IIIin de Nieuwe Kerk!1).

ln hetvoorjaar van 1848 had Mejusrouw Toussaintdringend
om J.v.L.'s medewerking verzocht, ten behoeve van een op te
richten,nieuw tijdschrift,waaraan,volgens haar,gfootebehoefte
bestond. plmmers,''(haaroordeeloverde bestaande iskurieus)
:3de Gids plagteen geleerd tijdschriftte zijn wathijnu is,
weethijmisschien zelfniet- maar hijhoudthet,vreesik,geen
tien jaarmeer;de Tijd2) is eerzinkend dan stijgend;deTijd1) Den IIden Mei:849 ontving hijhetvolgendebrief
je van den Minister
De Kempenaer:j,W ij zouden ons aangrooteondankbaarheidschuldigmaken,
wanneer wij nietzorgden datde hulpvaardige mede-Redacteur der herziene
Grondwet de deuren van den tempel der inhuldiging voor zich geopend,en

eene goede plaatsvoorhem bereid vond.lk vooralzou dubbelschuldigzijn.
Daarom sta ik van mi
jne armoedegaarne hetbijgaande toegangbilletaf,en
verzoek u dat te willen aannemen a1s een gering blijk mi
jnererkenteli
jkheid.
''- ,,De dubbele schuld'' van De Kem penaer sloeg daarop, dat deze

in Aprilvan datzelfde jaar den raad van J.*v.L.hadingewonnen,welke
beroem de Nederlandsche staatslieden in aanmerking zouden komen om m et
hunne beeltenissen acht leegstaande vakken in de zaal der Eerste Kamer te

versieren.J.v.L.had hem devolgende namen gegeven:J.van Oldenbarneveldt, A.Pauw,J.de W itt,C.Fagel,A.Heinsius,S.van Slingelandt,L.P.
van de Spiegelen R.J.Schimmelpenninck.- Bijgelegenheid van deinhuldiging werd J.v.L.benoemd totCommandeurindeOrdevandeEikenkroon.

2) In 1847 had de Tijd in een van zijn nummerseen bijzonderleelkjk
portret van Mej. Toussaint gegeven, waarop J.v.L. het volgende versje
maakte:(Hs.FamiliearchieM.
O Ti
jd!betisgewis metreden,
Dat som s door velen is gevraagd,
Ofgy uw naam naar waarheid draagt:
M aar thands hebt gy het pleit volstreden,
Nu ge aan Geertruidaas beeld u waagt;
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spiegel is een horreur van hateli
jkheid-''- Liever dan deze,
bede,
trouwens niet de eerste van
vervuldeJ.v.L.hare tweede

dien aard,die namelijk om een versje voorharen Almanak.Zijn
antw oord luidde aldus:
Goede en Schoone Redakteur van den Almanak voor 'tSchooneen
Goede! Het zou de zwartste ondankbaarheid wezen,indien ik u niet
hielp voor uw Almanak!en ondankbaar was ik nooit.
M oog'ook Nepveu en Fuhritreuren,

En Laarman vrijvan spijtverkleuren,
En Boudewijn1)van woede bleek,
Zijn knevels zich van 'taanzichtscheuren,
Ik za1er my geen zier aan steuren,
M aar nimmer,wat er moog'gebeuren,
Laat ik Geertruida in den steek.

Ik heb geen vaersjen;maarDeo volente zultgyereen',expresselijk
daartoe vervaardigd'' (affiche-stijl)van my ontfangen,zoodra ik een
oogenblik tijd heb.
W ie is Zenobia,die Schimmeloverzi
jn Joan W outersz is aangevallen en Enkhuizens eer gehandhaafd heeft?
Ik zit tot de Ooren in politieke en andere drukten en heb slechts

even tijd om u te verzekeren datik ben
Uw oprechte en
standvastige vriend

J.van Lennep.

De versjes kwamen2)en kosttenMejusrouw Toussaintntranen,
intusschen niet znlke die men uit droefheid w eent, m aar van
lagchen. En daar er in 't Schoone en G oede verder geen stoftot

lagchen is'' (de redactrice klaagde altijd datzijzoo veelsentimenteels ontving) xtwijfelik nietofallen za1deze welkom zijn
a1s mij. En daar uwe reputatie a1sdichternietvan deze proef
afhangt,sindsgijalle mogelijke kransen en kroonen indatgenre
W antjeugd,vernult,bevalligheden,
En geestvol oog en nette leden,
ln 't kortyal wat in haar behaagt,
Hebtgy gesloopt en weggevaagd.

1) Redacteursen uitgeversvan Aurora,Muzen-Almanak enTi
jd.
2) ,,DeVader aan zi
jn eenig Zoontjen''en,,Detweegrasmaaiers'';MengelPoëzie, lV,bladz.268,274.
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alvoorgoed geïncasseerd hebt,kuntgiju eens zulk eene grap
m et het publiek veroorloven zonder schade.''

De Zenobia,naarwie J.v.L.in zijn briefvraagt,wasZ.van
Lennep,eene verre nichtvan den schrijver,diemetharemoeder,
eene weduwe, te Enkhuizen woonde. Naar aanleiding van het

door haargeschreven artikel,knoopte J.v.L.,die haarvroeger
nooit gezien had, de kennismaking m et haar aan, en bleefverder

totzijn dood methaar in geregelde briefwisseling,terwijlzijnu
en dan een stukje voorzijn ,Ho1land''schreef.Dekennismaking
met Schimmel dateerde van het vorige jaar. De jonge auteur,
w iens eerste dram a sTw ee Tudors'' op den Amsterdam schen
schouwburg zou worden opgevoerd, had den m an,w iens woord
een absoluut gezag over het Tooneel van de hoofdstad had, een

exemplaarvan zijn werk gezonden;en hem verzochtbijdeeerste
opvoering tegenwoordig te zijn. Deze had hieraan voldaan en,
de jonge schrijver bespiedde hem metvreeze en beven,meermalen goedkeurend geknikt,hoewelhijookeensmeteenvreeslijk
sarkastisch lachje het hoofd geschud had.Spoedig liethijhem
weten, dat zijn eersteling aanleg toonde,en dathethem aangenaam zou zijn zijn tweede drama ,,J0an W outers''terlezing
en beoordeeling te ontvangen;kortdaarop volgde deuitnoodiging

datoordeelmondeling te zijnen huize te komen vefnemen.
Schimmelheeftvan die eerste ontmoeting metJ.v.L.eenzoo
aardige beschrijving gegeven in de pAanteekeningen''op laatstgenoemd drama en laternog eens bijde herdenking van V.L.'s
honderdjarigen geboortedag,1) dat ik mij niet weerhouden kan
daarvan een gedeelte over te nemen, te m eer, daar het ons een

portretvan J.v.L.geeftuit den tijd van ons hoofdstuk.
Ik ging op weg'',schrijfthij,,,we1watbenepenenmijngrootheidswaanzin verwenschend.Vriendelijk zag de aristokratischewoningtusschen Leidsche-en Spiegelstraten mijaan;vriendelijk klonk de stem
van den Ouden huisknecht mij toe, toen hijmi
j het kleine wachtkamertje ontsloot; zelfs huisli
jk,bi
jna oud-Hollandsch kwam mijde
sloffende,voorzichtige tred voor,waarmee hijde trap twee-hoog Opklauterde, om mijaan te dienen.- ,Ofu maar boven wi1komen'',
r

1) Dramatische W erken, zesde druk, 1884,en Amsterdam sche Courant,
24 M aart Igoz.
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en nogmaals1eihijden weg afom mijn gids te zijn.Ikvondhetheel
vriendelijk en geruststellend.
De deurging open;ik stond op den drempelvaneenruim,vroolijk
verlichtvertrek.Maardâtviellnijeerstlater in 'toog.Opdatoogenblik zag ik alleen een schri
jftafelmetpapieren overdekt,en er vôôr:
een gelaat,omlijstmetreeds grijzend hair,datde breede slapenzien
lieten op den jaskraag in lange lokken neerhing;een gelaat,waarin
twee heldere oogen tintelden,een krachtige neuswortelde en eenfijn
besneden mondprijktemettweeevenfijnelippen,waarovereenglimlach
scheen te zweven.Een langeGoudschepijpbrachtdienmondinrechtstreeksche gemeenschap meteen zwartverlaktbakje,waarindeblauw
walmende pijpekop op hetblad der schri
jftafelrustte.
De snippermand naasthem - hoevelezuigelingen warenermisschien

alin gesmoord!- werd metden voetop zijgeschoven en deplaats
mijaangewezen waarik den mijaangeboden stoelkon neerzetten.
En toen begon hijovermijn werk.. zooalsiederauteur,die het
voorrechthad hem te leeren kennen,iederzi
jnertijdgenooten,diehem
naderde,bekend was:met een welwillendheid,die hetangstigstehart

geruststelde en den meest bedeesde moed gaf,meteen blijdschap,
die de harten stal,en meteen schalksheid,die nooitde lijn van het
sarkasme naderde en die der ironie zeker meerdaneensoverschreed,

maar dââr dan het lachje derzachtmoedigheid ontmoette,de aangetrosen gebreken en vooral zwakheden in oogenschouw te nemen.

<Jfhijvan mijn werk zei,doethierniets ter zake,maarwe1hoe
hij'tzei. Daarin spiegelde zich zijn geheele persoonlijkheid en ook
de aard zijner buitengemeene gaven volkomen af.Mijn pathos liet
hem koud;mijn dialoog verwierfhieren daar zijn goedkeuring,waar
hij gang had.Patriottische uitdrukkingen,beelden en voorstellingen,
aan het huiselijk en maatschappelijk leven der Vaderen ontleend,
vonden genade in zijn oogen;heftige hartstochten wekten hetduiveltje in de schoone oogen t0tdansen en buitelen;eenzi
jsprong,die
we1 kracht verspilde, maar toch 00k van 't bezitvankrachtgetuigde,
werd veroordeeld:een uitdrukking,die doorhelderheiduitblonk,maar

zich nietboven hetalledaagsche verhief,vergoeli
jkt,ja zelfs metingenomenheid gerechtvaardigd.
Ditlaatste vooralis kenmerkend!

Hijwasde dichter van hetgezond verstand,van hetJuste milieu.

Schimmel droeg zijn ,,JOan W outers'' met een,van innige
waardeering getuigend gedicht aan J.v. L. 0p, die voortging
hem zijn bescherming en vriendschap te schenken en zelfsbij
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het M inisterie, hoewel te vergeefs, aanklopte om hem eene goede

betrekking te bezorgen.1)
Het zou de zwartste ondankbaarheid wezen, indien ik u niet

,,

hielp vooruw Almanaky''hoordenwijl.v.L.Mejusrouw Toussaint
toeroepen;had zijimmers nietkortte voren hem eenebijdrage
voor den zijne beloofd? De Almanak ,,Ho11and'',waarvanJ.v.L.
de redactie had OP zich genomen,kwam heteerstin hetnajaar
van 1848 uit en beleefde achttien jaargangen.2)Alles was er
#)Hollandsch''aan:,,Hetwerkjen''schreefJ.v.L.in devoorrede
van den eersten jaargang, pis geschreven door Hollandsche

schrijvers en op Hollandsch (geen machinaal) papier gedrukt;
de behandelde onderwerpen, zoo in proza a1s in poëzy, hebben

alle betrekking tot Holland en Hollanders;de teekeningen zijn
in Holland gemaakt, de plaatjens in Holland gesneden ofge1) Hetlaatste coupletvan genoemd gedichtluidta1svolgt:
U - Gijversmaadt ze niet- U wijde ik deze bladen;
Neem aan den zwakken telg,bevreesd voor ongenaden,
En die uw steun,uw hoede vraagt:

Hi
j wil,door u gevoerd,den pelgrimstochtbeginnen;
W ie andershem verstiet,leidtwishem vriendlijk binnen,
A1s hi
j uw naam op 't voorhoofd draagt.
In latere jaren, toen Schimmel metPotgieteren de zijnen in aanraking
kwam, wi
jzigde zich we1 eenigszins zijn oordeelover de kunstwaarde van
veelvan J.v.L.'s werk,getuige de kritiek,diehi
jindeGids(September1866,
bladz. 51I-527) over y,Klaasje Zevenster''schreefen die,naastveelwaardeerends,toch ook menige scherpe veroordeeling bevat.Bijsommigepassages
zou men geneigd zijn te denken:meende hijzöö te moeten schri
jven,dan
had hij, die zoo ontzagli
jk veel aan J.v.L.te danken had,beter gedaan
de pen neer te leggen en de taak van criticus,waartoe niemand hem dwongy

aan een ander over te laten. Misschien heefthi
j ditlater zelfgevoeld,te
oordeelen naar hetgeen hij in zijn reeds door mi
j aangehaald artikel in
de Amsterdam sche Courant van c4 M aart Igoz schreef:,,.

in gedachten

omwind ik zi
jn beeld metden eikenkrans,die den goeden burger,metden
immortellenkrans, die den scheppenden kunstenaar toekomt,terwi
jlik hem
toeiuister: ik heb u in de laatste jaren van uw leven misschien dikwijls
gegriefd,waarik uw kunstoefening waagde afte keuren,omdatze in strijd
was met de mijne en ik niethoog genoeg stond om objectiefte zi
jn;maar
nimmer heb ik opgehouden den beschermermi
jner eerstepogingen te eeren,
den lateren vriend lief te hebben.l'

c) Te Amsterdam bi
j P. Kraay.- Toen J. v. L. in 1866 de redactie
nederlegde,kreeg de voormalige ,,Holland'' den naam van jjcastalia''.
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lithograseerd, de muzyk is in Holland geschreven en de band is
in Holland vervaardigd, alles door ingezetenen, die opcenten
aan de Provincie betalen : - in een woord,ik ben in dezen zoo
Provinciaal geweest, a1s de felste voorstander van tien gerechtshoven zou kunnen verlangen.''

Ik maak u wd mijn kompliment,Mijnheeren Vriendy''schreefhem
Alberdingk Thijm, pover den schoonen en waarlijk hollandschen
bundel door u in 't licht gegeven. Gijzultgenoegen beleven aan
dezen uwen voedsterzoon.M en is er zeer gunstig voorgestemd.Zelfs

Potgieter, de moeili
jk te voldoene, schenkt er zijn sympathie aan.
Libre : vous, om die sympathie in uw snippermand te gooien,of

netjensgeëncadreerd aan den wand te hangen.

Behalve de min ofmeergeestige(ofsauwe?)berijmdepKorte
Kronyk''aan het einde van elken jaargang,vond in pHolland''
menig degelijk en belangrijk stuk van den redacteureeneplaats:
ik denk, om slechts enkele te noemen, aan pEene vergadering

der Staten van Holland in 16721'en aandeaardigepMijmeringen
in en over Amsterdam''. Deze w erden m et de vroeger en later

verschenen kleinere opstellen van zijn hand (HetGods-oordeel,
Em ilia van Nassau, D e twee pistoolschoten, De tw ee Amiralen,
Cornelia Vossius, Een schaking in de zeventiende eeuw, Een

vertelling van Mejusrouw Stausacher,De kroon boven 'twapen,
Een w akker man, Em ilia Barten, Rustenbergh, Een bedrukte

vader, enz.) later in de bundels ,,vertellingen en Tafereelen'',
Verspreide Opstellen'' en pverspreide Verhalen'' verzam eld,en

vormen niet hetminstbelangrijk deelderletterkundig-romantische
nalatenschap van den schrijver.
0m tot den ,,Ho1land''terug te keeren, hetredacteurschap van

zulk een jaarboekje (ik wees er vroegerreeds meteen enkel
woord op) was in menig opzichteen alles behalve benijdenswaardig ambt.Ten eerste had men dee1k jaarterugkeerendeen
grooter wordende moeilijkheid om van goede schrijvers niette
korte, noch te lange stukken ter plaatsing te ontvangen, en in

de tweede plaats maakte men zich telkens vijanden,wanneer
m en genoodzaakt was ongeschikte stukken van m inder goede

schrijvers aan hunne eigenaars en vaders terug te zenden.Vermakelijke brieven van vertoornde, op de teenen getrapte en in
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hun ijdelheid gekrenkte auteurs zou ik hierkunnen afdrukken
ware het niet, dat kieschheid zulks verbood.Een geregeld mede-

werker tot aan zijn dood in 1858,was ook G.van de Linde,
wiens pproeve van Natuurlijke Historie''en andere versjes,og
uitdrukkelijk verlangen van J. v. L.voor ,,Ho1land''afgestaan,
den grondslag gevorm d hebben voor de pGedichten van den

Schoolmeester'', later door zijn vriend,ten voordeele van zijne
weduwe uitgegeven.

Hetwasindiedagendetijdder))verhandelingen''en:1lezingen''
en verscheidene van de straks genoemde kleinere opstellen van

J.v.L.zijn dan ook,eerzijin drukverschenen,inverschillende
Maatschappijen en Genootschappen voorgedragen1).DatJ.V.L.
een geliefd plezer'' w as en in elk leesseizoen m et aanvragen

overstelptwerd,is lichtte begrijpen.Aardig teekentonsGerard
Keller in ,,Het Servetje'',hoe hij o.a.in de leeszaalen daarna
aan het souper van poefening kweekt Kennis'' in den Haag,

een zeer begeerde redenaaren gastwas.2).
,,Nooi
t'', zegt hij, pwas dezaalzôô volalswanneerVan Lennep
optrad.Dan verscheen ook de aristocratie en de hooge letterkundige

wereld, want z0o er geen meerpopulairschrijverin ons land was
dan hi
j,hijzelfwas doorgeboorte,positie en intellectueele ontwikkeling een aristocraaten aan hethof,metname bijdeKoningin,zeer
gezien. Hi
j was aristocraat, ool
t in zijn vormen en zijn woorden,
Ondanks alzijn losheid en Ongedwongenheid enzijnvertrouwelijkheid
met hen,die tot deburgerkringen behoorden.Van Lennep wasgemeenzaam,maar toch z66,dat men het nietlichtwaagdeookgemeenzaam

tegenoverhem te zijn,omdatmenaldeovermachtvanzijngeestenzijn
fijne vormengevoelde.Hijtrofdooreigen geest,doorvernuftigeinvallen
en door zijn rijkdom van aangename kennis.Ook had hijeentallooze
menigte van geestige gezegden in hetgeheugen,die niet aan elken
disch kunnen verteld w orden en die m en nietvaniederzougedoogen.

Van hem hoorde men ze zelfsgaarne,ook om de wi
jze van mededeelen;vandaar,datVan Dam vanIsselt,wiensstem andersgewoonlijk
1) Eens dat hi
j te Kampen (waarom moesthetnu juistweer Kampen
wezen?)zijn j,Twee Amiralen''voordroeg,werd hem midden onderdelezing,
een papier toegeschoven, waarop het volgende geschreven stond: ,,Er gaan
nieuwe lampen uit;zou UE.zich niet wat kunnen bekorten ?''

z) G.Keller, HetServetje.Herinneringen aanjjoefeningkweektKennis'',
door Conviva.Leiden, 1278.
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het meest op de soupers van poefening''gehoord werd,voor Van
Lennep,wanneer deze als gastaanzat,de vlag moeststri
jken.

Zijn spiritueel gelaat, van lange grijze krullen omringd,zi
jn vonkelende bruine oogen.zi
jn scherpe neus,zijn sarkastische glimlach,

gaven aan zijne physionomie een uitdrukking die aanstondstrof,en
zo0 zi
jn heesche stem alle welluidendheid miste,e1k woord dathij
sprak verried dathi
jgeen alledaagsch man was.

J. v. L. die vijf-en-twintig jaren reeds als verhandelaarwas
opgetreden,meende dathijdietaaknuwelaanjeugdigerkrachten
kon overlaten, en verscheen in het leesseizoen van 1849 m et

eene pverontschuldiging,''1)een gedichtvan meerdan vijfhonderd regels,waarin hijaan de hoorders mededeelde dathij,hoe
hij ook gepeinsd en getobd had, met geen mogelijkheid een
geschiktestofhadkunnenvinden,en.
dathijdaarom,na hundaarvoorverschooning te hebben gevraagd,tevenshunzijnafscheidsgroet kwam brengen. Aardig beschreven is de angstige toestand,

waarin hijzich bevindt,als meeren meerdedag,devreeselijke
dag der lezing nadert, en niets ofniemand,waarhi
jookzoektof
vraagt, hem aan een onderwerp helpen kan.- ,,'k W as''# zoo

zegthij,
'k W as Richard schier gelijk,door Shakespeare ons beschreven,
Toen hem op Bosworths veld dekrijgskans had begeven,
Toen hy voor Richmond vluchtte,al roepend gands vervaard :
Een paard!een paard!een paard!heelEngland voor cenpaard!''
0ok ik riep,niet als hy tot berging van het leven,

Maarevenzeera1s hijdoorfoltrende angstgedreven,
En zonder datmijn kreetooitgunstige ooren trof:
,,Een st
of!een stof!een stof!mijn stofjasvooreen stof!!''-

En dan denktmen nog dathijgekscheerten voegthem spottend toe:
Dw at eischt gy,dat ik u een stof verschaien zou?
Heer Dichter!ei!gy schertst:gy schudt die uit uw mouw.''

z) Ver
ontschuldiging, uitgesproken in verschillende letterkundige Geê
nootschappen,in hetmaatschappelijk jaar 1849- 50,doorMr.J.vanLennep.
Amst. P. Meijer W arnars 1850.- Bij het voordragen van ditgedichtin
#'Felix Meritis'', vergiste J.v.L.zich in hetlaatste woord van den eersten
regel.Zonder iets te laten blijken,1as hi
j kalm verder en wistterstond voor
den tweeden regeleen anderslottevindendata1srijmwoorddienstkondoen.
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Ach, ware dat zoo ! En dan volgen de schoone regels, waarin
de dichter, die meer dan m enig ander verdacht w erd alles uit
de m ouw te schudden, ons een blik gunt op de inspanning en
smarte, waarmede menig geesteskind werd voortgebracht. - Uit
de mouw schudden?

Ja,prullen;maarwatgoeds?...helaas!indien zy 'twisten,
Zy,die dus spreken,hoe,na moeite en tijdverkwisten,
Die arbeid,die hun 'twerk van lutteluren schijnt,
Somsweken 'tmatte brein des makersheeftgepijnd:
Hoe menige uchtend vlood by nutloos geestvermoeien,

Afmattend hartgebons en smartlijk voorhoofdgloeien;
Hoe,op de stille sponde,in 't holle van de nacht,
M et peinzen uur op uur werd slaaploos doorgebracht;
Hoe 't krenken dag aan dag der teedre hersenvliezen
Aan maag en ingewand hun veerkracht deed verliezen,
Tot van e1k lichaamsdeelde werking was verstoord :

En 'talsomwijlen Om één volzin,om één woord!
Zy zijn ermooglijk,ja,Minervaas gunstelingen,
By wie een nieuwe stof zich telkens op komtdringen,
W ien nooit een denkbeeld faalt,by wie, met lossen zwier,
De woorden ongezocht zich voegen op 't papier:

Zy zi
jn er;maarnietik mag by die uitverkoornen
Gesteld zijn:en my bloeitgeen roos ooitzonderdoornen.
Het welgeslaagde werk vergoedde soms den last;

Maarlastbleefmy altijd aan elken arbeid vast.
ln het vervolg van het gedicht w ordt ons het ontstaan der

Genootschappen en Maatschappijen in de achttiende eeuw geschetst en de aard der onderwerpen,toen voor verhandelingen
gekozen,beschreven,w aarna de dichter hetdoorhem in den loop

der jaren, in proza en poëzie behandelde,nagaaten met deze
regels afscheid neem t:
't Vaarwel!- het moet gezegd.'k W illanger niet verduren

Die bange onzekerheid,die trage en pijnlijke uren,
Verbeuzeld,ja,vermoord,by droeven zuchtOp zucht,
In 't zoeken naar een stof - en 't zoeken zonder vrucht.

Nietsdatop aard den tijd in waarde gaatte boven:
En 'k laat dien kostbren schat niet weder my ontrooven.

'tKan wezen,datmijn pen,a1s zoete luim haardrijft,
Nog somtijds een verhaal,een dichtstuk nederschrijft,

28

DE DUINW ATERLEIDING.

Tervoordrachtwelgeschikh uw aandachtnietonwaardig,
Dan vindt gy tot uw dienst,als vroeger,my weêr vaardig.
M aar, van dit oogenblik,eer 't handschrift is voltooid,

Biedtvrijuw li
jsten aan,ik onderschri
jfze nooit.
In den zom er van 1849 maakteJ.v.L.eenreisjenaarEngeland,

daarhij,die een paarjaargeledentotLidvanhetOudheidkundig
Genootschap van Schotland benoem d w as,van dat van Groot-

Brittanje en Ierland de uitnoodiginghadontvangenom dejaarvergadering,die van 24 tot31JuliteSalisburygehoudenzouworden,
bijtewonen.Den 18den van diemaand,'smorgensom achtuur
perBatavieruitRotterdam vertrokken,kwam hij,naeenonstuimige
reis, eerst den volgenden avond te zeven ure in Londen aan.
De boot was een rechte arke Noachs: het ruim vo1 kalveren:

aan de eene zijde op 't dek een volière metkippen,eenden,
kalkoenen en zelfs ooievaars! aan de andere een valkenraam !

#)Het meeste medelijden,''schreefJ.v.L.na aankomstaan zijn
vrouw, phad ik met den arm en valkenier,die de geheele nacht
op het dek moest doorbrengen en, hoezeer zelfziek,nog gedurig

zijn zieke valken moestophelpen,als zy van hetraam vielen.''
Behalve dieren waren er gelukkig ook nog m enschen aan boord,
die door hun aangenaam onderhoud de lange uren van den
Overtocht verkortten, o.a. de heer Lindo, in de letterkundige
w ereld meer bekend onder den naam Van
13de oude heer Sm its'';
e

die aan J. v.L.een goed boarding-house in Londen aanwees
en hem later op enkele zijner wandelingen door de hoofdstad
vergezelde.J.v.L.bezochto.a.zijnvriendLardner,denvroegeren
gouverneur van zijn zoons.thans in het Britsch M useum werkzaam, die hem door de reusachtige bibliotheek rondleidde.
Gevraagd hebbende of M acaulay zich op datOogenblik in Londen

bevond,kreeg hijeen toestemmend antwoord en wees menheln
in een derzalen van de boekerijeentafel,waarachtereendeftige,
met zwart fluw eel bezette leunstoel stond, m et de w oorden:
))that's M r. M acaulay's table.'' Eenige oogenblikken later kwam
de groote historicus zelf, die aldaar het voorrechtvan een afzon-

derlijke studiezaalgenoot,gevolgddoortweeknechtsmetfolianten
in rood marokijn gebonden en zette zich aan 'twerk.J.v.L.
was gaarne aan hem voorgesteld,doch durfde hem toen niet in

zijn arbeid storen;ik geloofnietdatdegelegenheidzichdaartoe
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later nog heeft voorgedaan. 0ok den geschiedschrijver Lord
Mahon,voorwien hijeen aanbevelingsbriefhad,trofhijtotzijn
spijtin Londen nietaan,daardeze reeds naarbuitenvertrokken
was.De dagen te Salisbury doorgebracht,metde bijeenkomsten
van het Oudheidkundig Genootschap, de kennismaking m etvele

interessante personen,de aardige uitstapjes naarde grafheuvels
van Amesbury en hetdaarbijgelegen ,,stonehenge'',datmerkwaardige gedenkteeken der Keltische bouwkunst,zouden bijden
Hollandschen bezoeker gewis geen andere,dan aangenam e herinneringen hebben achtergelaten, indien zich niet een bittere
druppel in den genotbeker had gem engd, die dezen volkomen

vergald had: het verlies van zijn koser!W anneerheteenige
hoordje slap gaathangen,hetvestzijn witheid begint te verliezen, een schoone zakdoek zeer gewenscht is,en men dedruipnatte kleeren en schoenen o,zoo gaarne tegen andere z0u ver-

wisselen,dan begrijptmen licht,datde gedachte aaneenkoser,
zonder adres, waarin zich, behalve al die vurig verlangde heer-

lijkheden,nog alhet reisgeld en kostbare papieren bevinden,en
die, de hem el weet waar, rondzw erft, den ongelukkigen

reiziger niet aangenaam stemmen kan.Juist, toen hij Salisbury met de hulp van geleend geld ging verlaten, kwam het

verloren schaap terecht,dathijin vervoering aan zijn kloppend
hart m ocht drukken 1Ik w i1 hier echter, noch over de droefheid
van het gem is, noch over de vreugde van het wederzien verder
uitweiden, daar de belangstellende lezer die, uitnemender dan ik

ditdoen kan,in de svertelling van een heer,diezijnkofferkwijt

was'' kan beschreven vinden.1)Meteenhart,vandrukontladen,
bracht J. v.L.toen nog een paar recht aangename weken met
zijn vriend Schuymer op heteiland W ightdoor en keerdeinde
tw eede helft van Augustus naar het vaderland terug.

In ditzelfde jaar1849 werd degrondslaggelegdtotdenreuzenarbeid, waaraan V. L.,van dat oogenblik totzijn dood,dat is
gedurende negentien jaren zijn beste krachten wijden zou:de
uitgave van Vondel.Door den heer M .H. Binger, het hoofd der

1) ln den almanak yjHolland''van1850,enlaterherdruktinde,jvcrspreide
Opstellen''.
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srma Binger& Zonen,werdhem,naoverlegmetMr.H.J.Koenen
en Da Costa,hetvoorstelgedaan tothetcommentarieereneener,
op ingeven van den dichter Calisch,voorgenomen prachtuitgave

van Vondel'swerken.Geen wonder,datJ.v.L. met dit voornemen om den prinsderNederlandschezangersteeeren,hoogelijk
ingenomen was; hijgreep hetvoorstelmetwarmte aan,stelde
de voorwaarden,overdachtzijn plan,en voegde binnenkortaan
hetinmiddelsdoor den heerCalisch sierlijk gesteldeprospectus
een proeve van bewerking toe.Tegelijk werd een uitnoodiging
gericht tot alle belangstellenden,bezittersvan merkwaardigheden,

Vondel of zijn werken betre:ende, om hen totmededeelingen
daaromtrent, liever nog tOt toezending daarvan op te wekken,

een verzoek,datta1van belangrijke bijdragen tothetoptezetten
werk deed toevloeien.Daarenboven w erd een schatvantothiertoe

onbekende ofverscholene bouwsto:en bijeenvergaderd doorden
ijvervan den heerH.Binger,die zijn getrouwemedewerkingtot
den ganschen arbeid aanving metgedurende ettelijkeweken,zoo
in de Koninklijke Bibliotheek te 's Hage,a1s inandereopenbare
en bijzondere boekverzamelingen,alles na te sporen watervan
Vondel en betresende Vondelvoorhanden was.In hetvoorjaar
van 1850 begon J. v. L. te werken.Hetcerste wat, nu alles
zooveel mogelijk bijeen was,te verrichten stond,was het verifieeren der data van het grootgetalstukken,diezonderdagteekening in het licht gegeven of waarvan de eerste drukkennietter-

stond ter beschikking waren. Hieraan werden, altijd met de
krachtige hulp van Binger,drie jaren besteed.Zonder hiermede
tot op zekere hoogte gereed te zijn,kon onmogelijk metgoed
gevolg w orden voortgegaan. En zoo was het dan niet m eer dan

natuurlijk, dat het eerste deel, waarvan in December 1850 de
eerste aqevering was gereed gekom en, niet voor 1855 volledig
was. Het verscheen, onder een titel die meer beloofde, en m et
een inhoud die meer schonk dan het prospectus had doen verwachten, en tevens met een lnleiding, die van dezen titel en de

gekozene wijze van bewerking rekenschap gaf.Dochhieropkom
ik in een volgend hoofdstuk terug.1)
1) Ik volgde hier grootendeelswatBeetsschreefinzi
jny,Ternagedachtenis
van Mr. Jacob van Lennep'', a1s inleiding op hettwaalfde deelvan diens
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Van een familiefeest,dat den 13den October 1849 geheel sen
famille'' gevierd w erd, m oet ik nog melding maken, eer ik van

genoemd jaar afscheid neem : de zilveren bruiloftvanJ.v.L.
Door de jeugdige leden van hetgezin werd een allergeestigst
stukje in verzen opgevoerd,doorJ.H.van Lennep,eenderhalfbroeders van den zilveren bruidegom vervaardigd,waarin e1k der

talrijke medespelers meesterlijk in zijn karakter en wijze van
optreden en spreken werd geschilderd.1)Zijkomentezamenom
te beraadslagen watzijtoch kunnen doen om hetbruidspaarte
vieren, doch w eten, zelfs na langdurige besprekingen niets te
bedenken, zoodat het stuk meteen wanhoopskreetvan den dichter
eindigt, die, zich tot den bruidegom wendend,uitroept:

3
)0ch Ko!zeg jijhetmaar;wat zullen wijtoch doen?''
Het volgende jaar brachtwedereen familiefeest,ditmaaleen
groene bruiloft. Den 23sten Augustus 1850 trouwde Sara v. L.

metden Amsterdamschen koopman Jhr.C.Hartsen,inwien,wat
zijn politieke richting betrof, J. v.L.een geestverwantmocht
begroeten.2)Hetspreektvan zelf,datde lieve,vroolijkedochter
Vondel-uitgave,bladz.zo en z1.- Het prospectus luidde:,.De W erken van

J. van Vondel metverklaringen en aanteekeniylgen van Mr.J.van Lennep.
Prachtuitgave m et platen.Amsterdam 1849.'' De proeve van bewerkingbetrof

een paar bladzijden uitr,Lucifer''.- De latere titelwas:,,De W erken van
Vondel in verband gebracht metzi
jn leven,en voorzien van verklaring en
aanteekeningen doorMr.J.van Lennep.Metplatenenafbeeldingen.Gedrukt
en uitgegeven bij M.H.Binger& Zonen,te Amsterdam''.
1) ,,W atzullen wijdoen op de Zilveren Bruiloft?''Bli
jspelin dënBedrijf.
(Hs. Familie-archief). De medespelers, veertien in getal,waren:Mevrouw
Antje van Lennep, de eenige zuster van J.v.L.methare beide kinderen,
de vijfkinderen van hetbruidspaar en zeshalfbroeders en -zustersvan den
bruidegom. De ro1 van een der spelers brachtmede dathijna een korte
poos, waarin niem and gesproken had,het bekende y,daar gaat een Dom iné

voorbi
j''moest laten hooren.Prof.D.J.v.L.,die dien avond souëeur was
en wien het anders aan scherpzinnigheid waarlijk nietontbrak,lette in de
zenuwachtigheid van het oogenblik niet op de beteekenis dier woorden en,

meenende datde acteur zi
jn ro1vergeten had,herhaalde hij,toendetijdvan
zwi
jgen gekomen was,eenige malen en telkensopluidertoon,dengenoemden
volzin,tot groot vermaak der toehoorders.

2) Hijwasvan 1859-'77Lid van de EersteKamervoorN.Holland,van
1888-'9: Minister van Buitenlandsche Zaken in het M inisterie Mackay en

eindelijk Staatsraad in B.D.
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en zuster,bijhaarvertrek uithetouderlijk huiseenezeergroote
leegte achterliet; gelukkig bleef zijin de hoofdstad wonen en
kon dus, evenals vroeger,ja meer nog,naarmate hare moeder
ouder werd, haren vader op zijnewandelingen,zoowelalsbij
**
andere, ook officieele gelegenheden,tot gezelschap Z1
Jn.

Op een andere blijde gebeurtenis,dieJ.v.L.en zijn vrouw
dien zomernietweinig verheugde,zinspeelthijin den aanvang
van den volgenden brief aan Van Assen, d.d. 28 April:
W aarde Vriend !

Ik had u reeds lang moeten en willen schrijven, en beschuldig
myzelven van verzuim en traagheid;- maarwaarlijk ik weethaast
geen tijd te vinden om my van allemijne verplichtingen te kwijten,
zoo stapelen zich de drukten en werkzaamheden om my op.Mijn
zoon is nu gelukkig zoo goed als klaarenVan derHoeven heeftzijn
werk goedgekeurd, zoo dat hy, gelijk ik my vleie,eerstdaags den
grooten sprong doorde (Promotie)ton zalkunnen doen.
Er zijn hier drie onderwerpen van gesprek,die thands alle overige
verdringen, zo0 dat zelfs de Fransche verkiezingen en Onze nieuwe
Opperhoutvester er by Op den achtergrond geraken.Het eerste is
van meer byzonder belang en geldt een Bruidegom,die den dag voor

zijn huwelijk zijn Bruid afschreef:- hettweede betreftden grooten
Apostel Gutzlaff, die aan de jonge dames hethoofd op hOlbrengt,
z00 dat zy Over Sineesch willen leeren en over huwelijken met
Mandari
jnen droomen.Alleen worden zy afgeschriktdoordegedachte,
dat zy,eens in Sina gekomen,nietmeer mogen uitloopen,maar zich
de voeten toteen klomp moeten laten binden.Het derde onderwerp

is de nadruk (wantzoo noem ik het,spi
jtde Rechtbank en hetHof,
die anders oordeelen) derpreek van Ds.Heemskerk.Ik heb daarover
een stuk geplaatstin de Amsterd.Courant,waarbyikhetschandelijke,
ongeoorloofde en ongerechte der handeling betoogd heb uitalgemeene
beginselen van recht. M en za1 my nu weerspreken met argumenten
uit het positieve recht;doch op zi
jn hoogstkunnen betoogen,datde
wetgever zulk een schandaalniet voorzien en er alzoo geen strafop
gesteld heeft. Als men daarmede aankomt,za1M r.van der Hoeven
zich aangorden om die nadrukkers in hun verschansingen terug te

dri
jven. I have said my say,en denk er my verdernietmede in te
laten. De Advokaat De M .(een J00d) zeide nietonaardig:pKristus
joeg de venters en schacheraars den Tempeluit:deze lieden (de
stenografen) komen niet in de kerk om zich te stichten en God te
vereeren; maar Om met de woorden des Predikants te venten en te

IIEN ltllta-r-rw,t SOPl11.4. AV1l,
1IE1aAIIN
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schacheren:en moesten erdusuitgejaagd worden.''- Vertelgy eens
s.v.p, aan mijn zoon,hoe gy overde questie denkt:ik achtdie,
zoo wat de toekomst onzer Letterkunde,als wat het Rechtsgevoel

der Natie betreft,van 'tuiterste belang.1)
W at een bozen trek heeft Z.M .aan Thorgespeeld,doordief5%

aan 'tInstituutte schenken!En wateen hekelheefthyaanzijnBinn.
Minister.Jammermaar,dathy dien nietgenoeg verzwijgen kan.
Daar Sire ti
jdens zi
jn verbli
jfte Amsterdam geenridderordengeven
mocht,heefthy zijn portretrondgezondenaanhen,diehyfavorizeeren
woû:daartoe had hi
jgeen contre-seignnoodig.DeBurgemeester,mi
jn
vader,ik en nog een zestal lieden hebben er een gekregen.

W ees zoo goed mijne hartelijke en eefbiedige groeteaandeDames
te doen en my te gelooven,
t.t.

Amst. 28 April 1850.

J.van Lennep.

De promotie van David had werkelijk in Juniplaats;ofschoon
deze hun oudste zoon zijn ouders,gedurende zijn studententijd,
vaak zorg had verschaft,daarhijzelden ofnooitcollege liepen
zeerweinig uitvoerde,washijmetzulk een uitnemendvlugver-

'

1) Onder den naam ,,unitateacPerseverantia'',had zich in M aart 1850
eene Vereeniging te Am sterdam gevormd, met het doeldes Zondags uitgesproken leerredenen in druk uit te geven;daartoebegaven zich stenografen
in de kerk,die hetgehoorde opteekenden.De eerste aldus in het licht vertschenen preek was door Dr. H.H eemskerk den 7den April in de Remonc

strantsche kerk uitgesproken; hi
j protesteerde terstond tegen de uitgave.
Later volgden preeken van Ds.S.van Velzen,den leeraar der Afgescheiden

gemeente en van den heerJ.de Liefde. De taak der snelschri
jvers was niet
overaleven gemakkelijk;in de Doopsgezinde kerk o.a.werd hun hetopteekenen met geweld door den koster belet,die hun handen en armen vasthield,

totdat de politie hen in bescherming nam.Geli
jk J.v.L.hier schrijft,gaf
deze zaak groote opschudding in Amsterdam, terwijlvolgensde meesten,
geheel het letterkundig eigendom op deze wijze werd aangerand.J.v.L.'s
stuk verscheen in de Am sterdamsche Courant van 23 April,nadat reeds de
Tweede Klasse van het lnstituut eenige dagen te voren over de zaak had
beraadslaagd en haar afkeuring over het pogen der Vereeniging had uit-

gesproken.ln Junizond zi
j een adres aan den Koning om een wettotbetere
bescherming van den letterkundigen eigendom ; de Rechtbank en het Hof
'

beiden, namelijk, hadden rechtsingang tegen den uitgever der leerredenen
geweigerd, welk arrestin Julidaarnavolgende door den Hoogen Raad werd
bevestigd.
'

II.

3
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stand begaafd,1) dathijde examens,wanneerhijzichmaareven
tot studeeren zette, met glans doorstond.

Erwaren bijdiepromotiezooveelVanLennepentegenwoordig,
dat zij,gelijk AartVeder aan den vadervan den jongen doctor
schreef, veel had van een familiepartijen David,in plaatsvan
het sacramenteele ,,Quod igitur sat,etc-''wel uitvolle borsthad
kunnen aanhe:en:

0ù peut-on être mieux qu'au sein de sa famille!2)

Die arme Aart Veder! Hoewelaan zijn huiselijk geluk niets
ontbrak, seded hijin 1845 in Mejusrouw Constance Balck een
allerliefste levensgezellin had gevonden,moesthijindenlaatsten
tijd wel ondervinden,dathierbeneden niets volmaaktis,daar
zijne beenen hem meeren meerhundienstbegonnenteweigeren,
een toestand die, niettegenstaande alles w at tot genezing w erd
aangewend, langzamerhand in geheele verlamm ing dier organen

eindigde.Gelllkkig bleefzijn hoofd volkomen helderen behield
hijzijn vroolijk humeur,zoodathijzelfsoverzijnkwaalschertsen
en aan J.v.L.,terwijlhijhem te logeeren vroeg,schrijvenkon:
,,gi
j zultmetopen armen en stijve beenen ontvangen worden-''
Dienzelfden zomer,na heteindigen van eenbadkuur,waarbijhij,
a1s naar gewoonte, geen baat gevonden had,schreefhij:.De
onderdanen blijven revolutionair.lk begin te vreezen,datditniet
meerte regtza1komen;in allen gevalle ga ikmija1svolstandig
1) ,,lk sta dikwijls verbaasd'', schreef J.v.L. 16 Mei l848 aan Prof.
van Assen, ,,hoe hy, die niets uitvoert,alt
handsjaren lang niets uitgevoerd
heeft, a1s 'top stuk van zaken kom t,in 't Engelsch, Hoogduitsch,Fransch,

Italiaansch, Grieksch en Lati
jn beter te huis is dan Maurits,die soliede
werkten dan ik,die to% geen luiaartben.Laatst1ashy m y de ''
Eeya xal

y'êleatoveralad # >/xr4- en loste zonder moeite de zwaarste passagesop,
ofschoon hy in geen jaren Grieksch onderde oogen had gehad.''
2) De zes-en-zeventigjarige grootvader, Prof.D.J.van Lennep,die in
November van het vorige jaar zijn vijftigjarig hoogleeraarsambthad mogen
vieren,opponeerde bijde promotie van zi
jn oudsten kleinzoon.Ook J.v.L.
sprak bi
j deze gelegenheid het ,,meo jure''uit,en ofschoon hi
J sedertzijn
eigene promotie waarschi
jnli
jk maar hoogst zelden in de gelegenheid was
geweest Lati
ln te spreken, kon men ditaan de wijze waarop hij zich nog
van die taal wist te bedienen,waarlijk nietbemerken.Helaas.hoe weinig
hoort men nog hetvloeiend en sierlijk Lati
jn van die dagen!
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paralyticus gedragen en mi
j geheel naar mijn tegenwoordigen
i
nr
i
gt
en.
I
n
de
vol
gende maand hoop ik weer m et de
toestand
vroegere lust en i
jvermijn practijk op te vatten en aan de 1ui
te toonen, wat het onderscheid is tusschen een advocaat en een
dansmeester.''

W erkelijk liethijzich in 'tvervolg in een duwwagentje naar
de zittingzaal rijden en hield,daarin gezeten,zijne pleidooien.
Niettegenstaande den veelomvattenden arbeid, dien deVondel-

uitgave van hem vorderde,wistJ.v.L.nog tijd te vinden,in
de jaren 1850 en '51 een kleineren (Een Schaking in de zeventiende eeuw)1)en een meeruitgebreidenhistorischenromanvoor
de pers gereed te maken.Deze laatste,pElizabeth Musch,''2)
verplaatst ons in de dagen,toen De W itthettoppuntvan zijn
macht had bereikt, en ontleent zijn naam aan een der kleindochters van Jacob Cats, de vrouw van den ongelukkigen ritm eester Buat, die w egens geheime briefw isseling met Engeland,
waarmede de Republiek toen in oorlog was,van hoogverraad
beschuldigd en ter dood veroordeeld, in 1666 op hetschavothet

leven liet. Het boek is,gelijk wijdatvan Van Lennep gewoon
zijn.boeiend geschreven en houdtons voortdurend in spanning,
ofschoon wij, en dit is een dernadeelen van den historischen
roman, vooruit reeds het tragisch einde van den held van het
verhaal kennen ; misschien behoort ,yElizabeth M usch'', wat in-

trigue en karakterschildering (die van De W itt wellicht uitgezonderd)betreft,totde beste voortbrengselen van V.L'spen;
op hetpuntdergeschiedenisechter,zijnvelefoutenaantewijzen,
die de schrijver had kunnen vermijden,indien hij zich minder
blindelings aan Bilderdijk en Tydeman3)had gehouden,meer
persoonlijk de bronnen had bestudeerd en,laatik er bijvoegen,
indien Fruin zijne opstellen overditonderwerp toen reeds gez) Een Schaking in de zeventiende eeuw.,yNederland'',Utrecht,W .H.
van Heyningen.

2) Elizabeth Musch. Een tafereel uitde zeventiende eeuw.Drie deelen.
Am sterdam,P.M eyer W arnars. 1850 en 751.

3) Prof.Tydeman heeftin 1836,in ziinaanteekeningenop deGeschiedenis

des Vaderlands van Bilderdi
jk,de procedure van Buat,zoo a1s hijzich die
volgensde echte stukken voorstelde,in vaste li
jnen geteekend.
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schreven had.1) Deze toch toonde later aan, niet alleendatBuat
minder onschuldig en het voorwerp van de kwade trouw zi
jner
r
om
an
ons
wi
l
doen
gel
ooven,
maar
ook
vijanden was, dan de
dat Elizabeth Alusch zelve een uiterst lichtzinnige vrouw wasen
de eer niet Nvaardig van in een historisch verhaal a1s heldin te

poseeren.Toch is het,alschijnthetvreemd,misschiengelukkig,
dat J. v. L.ditalles nietgeweten heeft;immers hoogstwaarschijnlijk zou hijdan den roman öfniet,öfganschandershebben
geschreven; het eerste ware te bejammeren geweest,daar wij
toch reeds te weinig romans van zijn hand bezitten;en in het
tweede geval zou het zeermoeilijk geweestzijn de sympathie
van den lezer voor zooveel minder sympathieke figuren op te

wekken en gaande te houden,hetgeen toch bijeen roman een
eerste vereischte is.

:3Elizabeth Musch''is de laatste historische roman,dienJ.v.L.
schreef,2) hoewel hij oorspronkelijk nietvoornemens was,het
daarbijte laten.In de voorrede toch,lezen wij:
Voor 't overige behoort Elizabeth M usch, even a1s de vroeger in

den Almanak pldolland''en in hetTi
jdschriftpNederland''uitgegeven
Tafereelen, getyteld: Een vergadering der Staten van Holland,De
twee Amiralen en Een Schaking in de zeventiende eeuw,tOt een
reeks van schetsen, dienende om den lezer nader bekend te maken

metdepersonen en toestanden uiteendermerkwaardigstetijdvakken
onzer Geschiedenis,en om tot voorbereiding te strekken toteen meer

uitgebreid werk, waarmede ik my reeds sedertjaren bezig hield,en
waarvan hetonderwerp mede uitdedagenvanJandeW ittisgenomene
Van dit meer uitgebreid w erk heeft, zeker tot schade van onze
Nederlandsche literatuur, nim mer een letter het licht gezien;w el

1) lk bedoelde Aanteekeningen van Fruin op Droste's Geheugcbenis, lI,
blz.4o7- 4co en zi
jn opstel: Het proces van Buat''. (VerspreideGeschriften,
1V,blz.z6I- 304).

z) De schrijverzelfnoemdehetboek een ,,erafereel''en meendedathet
op den naam van ,,Roman''geen aanspraak kon m aken,,,althands'',zoolezen

wi
j in de voorrede,y,voorzooverre een vercierde intrigue hetwezen van den
Roman uitmaakt. lmmers,de intrigue,die hetonderwerp van mijn verhaal
uitmaakt,isnietvercierd,maarheeftwerkeli
jkplaatsgehad,tusschendezelfde
hoofdpersonen,welke door my zi
jn opgevoerd,enbynainallebijzonderheden,
op de wi
jze,gelijk door my beschreven is.''
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vond ik,onderzijn nagelaten papieren,een handschriftvan een
paar honderd bladzijden,dat een onvoltooid verhaaluitditzelfde
tijdvak bevaten waarschijnlijk totgenoemd werkbehoorde.Naar
ik vermoed,heeftJ.v.L.slechts uitgebrekaantijddezenarbeid
laten liggen, daar de Vondel-uitgave, om van de Tweede Kam er

niet eens te spreken,hem tot dergelijk werkgeenoogenblikmeer
liet;1) het voornemen,aan heteind van zijn roman uitgedrukt,
om m isschien later nog iets van Elizabeth M usch zelve te ver-

halen,liethijvaren,nadathijden waren aard vanhaarkarakter
had leeren kennen.2)
Naar hetorigineelvan Van Espenblad,een persoonlijk vijand
van Buat, die alle middelen,ook de laagste,aangrijptom hem
ten va1 te brengen, een door en door slecht m an, die, hoewel

Lid van de Hooge Regeering,zich nietontzietmetden vijand
te heulen en zich door vreem de mogendheden te doen betalen,

een vertrouweling van De W itt,welke laatste zich,ofschoon hij
hem doorziet, toch meer dan waarschijnlijk is doorhem laat
influenceeren, een verrader, die én hier én in de Vergadering
der Staten van Holland'' een allertreurigste rol speelt; naar het
origineel van dezen, zeg ik, werd door vele geschiedkundigen

druk geraden.Zoo schreefde geleerde De Jonge,na V.L.zeer
voor het genot bedankt te hebben, dat de lezing van ,,Elizabeth
M usch'' hem had verschaft en de schoonheden van het boek in

hetlichtte hebben gesteld,hem 22 Juni1851 hetvolgende:
W ie is toch die man,dien gi
jnu tweemalen zulk een leelijke ro1

laat spelen? Het spreektvan zelf,datalhetgeen gijvan hem verhaalt,nergens gevonden wordt,dochdepersoonboezemdemijzooveel
belang in, dat ik opzettelijk getrachtheb,hem op te sporen.Twee
personen komen bijmijvooralin aanmerking:Vivien en Van Zwi
jn1) Hij schreef27Maart1855aanVanAssen:jrl4ad ikmaartijd,ikgingweêr
aan 'troman-schrijven;maardie beroerde politiek - die myparparenthzst
de keel uithangt, belet my aan belletrie te denken uitgenomen aan mijn
uitgave van Vondel,die almijn ledigen ti
jd absorbeert,doch dan ook een
monumentum aere#:rJz;&JWJ moet worden.''

z) Aan Ten Brink schreefJ.v.L.den 4den Augustus 1867:r,Elizabeth
Musch was een lichtekooi even a1share moeder;ditis mi
j later geblek-en
en daarom heb ik geen lust gehad het verhaal te vervolgen.'' Gesch.der
N .-Nederl.Letteren in de XIXe eeuw, 1,blz. I7J.
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drecht; meer bi
jzonder de laatste,van wien ik ergensvond,dat de
Gebroeders De W ittden 20sten Augustus 1672 zich naar zijn buiten,
waar het middagmaalvoor hen gereed gemaaktwas,zouden begeven

hebben,z00 nietde schrikkeliikemoord hadplaatsgehad.zwijndrecht
was, toen Buat in hechtenis w erd genomen,1id van Gecommitteerde

Raden,'tgeen Vivien nietwas.En daargijVan Espenblad a1s zoodanig doet voorkomen, ben ik in dat denkbeeld versterkt.Van den
anderen kantevenwelkomen er in uw werk uitdrukkingen voor,die

mij weder hebben doen twijfelen en aan Vivien denken,bi
jzonder
omdatdezebehoordetotdePensionarissen,dienaarhetH0fvanHolland

gezonden werden, en waaronder Zwijndrechtnietgevonden wordt.
Eilieve! bijaldien er geen redenen biju bestaan om de zaak geheim
te houden,deelmijdan toch mede ofmijnegissing gegrondzij,want
ik stelin deze zaak veelbelang.1)

Het is mij onbekend watV.L.op ditschrijven geantwoord
heeft; eerst veellaterheefthijin den sNavorschery''toen naar
de origineelen in sKlaasje Zevenster''gezochtwerd!ookdeoude
Van Espenblad-kw estie'' aangeroerd en verzekerd dat, hoew el
deze in de voorrede ,yeen historisch type'' genoemd wordt,nie-

mand in 'tbijzondermethem bedoeld was;hijwas veeleereen
com binatievan verschillende historische personen en denkt,spreekt

en handelt zooals die personen werkelijk gedaan hebben.W ie
zij waren? De schrijver wi1 het niet verklappen,maar raadt
nieuwsgierigen aan te doen wathi
jdeed:dellistoricienarchieven
uitdien tijd te raadplegen;zijzullen,bij'tgenotdatdiestudie
hun verschasen zal,dien raad op prijs stellen.2)
Na den dank van den historicus,die van de romanschrijfster.
Mejusrouw Toussaint,die op het punt stond haar naam indien
van Bosboom te veranderen, schreef 8 M aart 1851hetvolgende:

1) Ook Jhr.C.A.van Sypestei
jn,die een bi
jzondere studievandatti
jdvak
en van de zaak ,,Buat'' had gemaakt, correspondeerde herhaaldelijk met
J.v.L.over dit onderwerp.
z) De Navorscher,1867,blz.133.,,ElizabethMuschenKlaasjeZevenster''.Me
n heeftin Nederland'',zegthi
j daar o.a.y,geen rechtbegrip van wateen
y
historische roman eigentlijk is,t.w.indeeersteplaatseenwerkvanfktiêè...
men heeftook bi
J ons nietveelbegripvanhetonderscheid tusschenwaarânv
en wêzentl#kâtid.Aan deeerstebehoorteen roman getrouw tebli
jven;de
tweede daarentegen heeft niem and recht er te zoeken.''
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HoogGeachte Vriend!

Gijhebtalle regt,mijvoorhetondankbaarste schepselderwereld
te houden; zoolang reeds sinds ik uwe Elizabeth M usch ontving en

nog geen enkelbewijsvanontvangstdezernobeleHollandschedamelaat staan van dankbaarheid voorhetgeschenk zelf.Maargijhebt
zeker al bij geruchte gehoord in welk tijdperk van overgang ik mij
bevind,en gijweetdus,doormeer dan eene ervaring (om nieteens
van uw dichterlijke devinationsgabe te spreken)welke en hoevelerlei
drukten dan iemand kunnen belegeren. N0g ben ik daardoor niet
heengeworsteld,maar tijd om met uwe Elizabeth kennis te maken,
had ik wel;het leest z00 prettig enzoosneldoor;eruoverschri
jven,
k0n ik nu niet en is oOk moei
elijk eer ermeervan de intrigue Ontwikkeld is. Ik verlang zeer naar het tweede deel; ik heb het geluk

dat een amusante roman mi
jnog amuseert,hoewelikzezelfschrijf.1)
. Zo
o alles zich schikt, zooals wijhopen (B.is watongesteld)
dan is 3 April de dag onzer vereeniging

Drie maanden later,23 Juni,volgde weereen briefoverhetzelfde onderw erp.
W elEdelGeboren Heer Geachte Vriend!
Ik heb u n0g dank te zeggen voor het laatste deelvan Elizabeth
M usch, waarvan ik u we1 niet zalbehoeven dui
delijk te maken,dat

het door mijmetmindergenoegen (ik meen uitspanning)gelezen is
dan de beide vorigen, die zo0 prettig lazen,datik u waarli
jk die
luchtigheid benijdde,die gijzelve hebten uwen lezersweetmee te
deelen;hetderde deelk0n mi
j,wetende h0ehetmoesteindigen,niet
dan pi
jnlijk aandoen,2)vooralals men zoo op de plaatszelvewoont,
waar de sinistere catastrophen zijn afgespeeld. De prezident Van
W immenum zelf(zekereendaguerrotype)konmijslechtseenigeoogenblikken doen vergeten, dat hij Buat regten moest.3) De meeste
menschen, die veelvan tragique einden houden,zullen dat deel nOg
gretiger lezen dan de anderen.Bosboom kon er zich o0k n0g alover

heen zetten en amuseerde zich zoowel met Frommoes4) a1s met
1) Ileze zin klinktpedanterdan hij bedoeld is.M en lates,ze''op,,roman''
slaan en niet op yyamusante roman''.

c) Mevrouw Bosboom-eroussaint had een grooten schrik voorrjakeligheden'',zooalszijin een vroegeren briefaan J.v.L.eens had gemeld.
3) De heerVan svimmenum was Voorzitter van Gecommitteerde Radell
en een weinig suf en memorieloos.Men zie hoofdstuk zesentwintig.

4) Eene,dooreen DuitschenlakeivandenHeervanHeenvliet,verbasterde
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V. Espenblad. 0f hijhetprecies metu eens is dateene vrouw die
zich ietwat van de gewone onderscheidt,zoo'n slechtprezentje van
de Goden is, z0u ik niet durven uitmaken, het zou te veel eene
personeele kwestie kunnen worden.Van kwestie gesproken,hetgrieft

mij dat gij ook altoegeeftaan die zotte pretenzfcl van Thijm om
de taal te willen verbeteren,door fransche woorden erinteschuiven

in hetpak van hollandscheklanknabootsing.Geloofmij,'tislezuitische
taalverknoeijing, geen zuivering,en datde aankomende autheurs en
dichters, hem hierin navolgende, nog een soort van nieuwheid en

vreemdheid najagen, dit begrijp ik - maargij- gi
j- die zelfin
waarheid zo0 veel voor de Hollandsche taalen stijlhebtgedaan,
toen niemand nog aan een vanonsallendacht,gijmoestdieaardigheid
niet lanceren (gedruktzoudtgijin cursyflezen) dooruw voorbeeld.
Vergeef de goedrondheid, maar dit moest er af.- Prof.V.d.Hoeven

vertelde mij dat gij naar de Exhibition gaat;is datwaar,gun mij
dan even voorgi
jgaat,eenige poëteri
je voormijnen Almanak.- In
die groote glazen kast vo1 groote-menschen speelgoed, mogt ge
door duizeling bevangenjalle lust tot de letteren verliezen en u der

Industrie wijden,hetgroote succès onzer eeuw.Ik meen verstaan te
hebben dat gi
j mij niet noodig hebtvoor de Holland ditjaar,zoo
durf ik met minder hoop,maar met ietwat rustiger gemoed de vraag

doen. Ben ik u echter noodig,dan is mijne pen willig,uwe goede
diensten te reciproceren.Geloofmijmet de meeste Hoogachting
23 Juny '51.

Uwe dw.
A.L.G.Bosboom-Toussaint.

Toen J.v.L.dezen briefontving,was hijop Het Loo, w aar
hij, door den Koning daartoe uitgenoodigd,de groote feesten,
wedrennen,handboog- en bukswedstrijden bijwoonde,diealdaar
van 16-29Juniplaats hadden.Hijmaakte erzichverdienstelijk,
presideerde den grooten feestmaaltijd,doorden Koning aan de
Ieden derverschillendehandboogschutterijen1)aangeboden,stelde
voorZ.M.toespraken op,whistte metde Koningin,diehijdoor
zijn vernuft en geestige gesprekken vermaakte,en was,in het
kod,een zoo welkome gast,dathetnietbijdeze ééne invitatie
uitspraak van Mevrouw M usch,de schoonmoedervanBuat.(Hoof
dstuktwee-

en-twintig).
1) Een gevolg hiervan was,datJ.v.L.van nietminderdan vijfBoogjd nimmer
schutters-vereenigingen,Eerelid werd,hi
j die na den knapenleefti
een boog m eer had gehanteerd.
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bleef.1) Begin Julibegafhijzich inderdaad naarLonden,waar
de groote tentoonstelling in hetnieuwgebouwde CrystalPalace

gehouden werd,2) en logeerde, t0t groote vreugde gelijk men
1) Zoo schreefhem Baron Clifford in Aprilvan hetvolgendejaar,datde
Koning hem den Jlsten M ei op Het Loo verzocht en dat het Z.M .zeer

aangenaam zou zijn, indien hij zi
jn verblijf wat wilde verlengen oflater
terugkomen en opnieuw van de kamer gebruik makenjdie altijd voor hem
in gereedheid zou blijven.

2) Over deopening schreefJ.v.L.JsvriendSchuymerdiedezebi
jgewoond
had,hem hetvolgende:yyDeontvangstderKoninginwasbijzondergoed,hoewel
hetmijvoorkwam datzijzelve en Prins Albertwe1een weinig bleek zagen,
hetzi
j door de koude van hetgebouw,wanthetwaserverschrikkelijk tochtig,
hetzi
j dooraandoening ofwélligteen weinig vrees;wantwaarlijkdatlaatste
ware zoo onnataurlijk nietgeweest.De massa toch,zoowelbuiten a1sinhet
gebouw, was van dien aard,datbi
j hetminste wat ergebeurde,een algemeene verwarring de grootste gevolgen konde hebben. De geheele stoet zag

er dan ook,uitgenomen onzen PrinsHendrik,we1een beetje confuusuiten
keken bijhet minste wat zijhoorden om,hoewelerniets te hooren vieldan
een oorverdoovend ge
juich, eerst voor den Hertog van W ellington, die
vooruitging en zjn 8zsten verjaardag vierde,en daarna voor de Koningin.
Het bli
jft mij bi
j iedere publiek-e feesteli
jkheid in Engeland alti
jd nog een
raadsel,of W ellington of de Koningin de hooldpersoon is, en ik geloofzeker
dat Victoria door de tegenwoordigheid van ,,the O1d Duke''beter bewaard
is a1s door de Policem en.''- Toen W ellingtonin Septembervan hetvolgende

jaar stierf, schreef V.d.Linde aan J.v.L,:,,W ijzi
jn hier allen in zak en
assche over den dood van Engelands grootsten en edelsten zoon,den redder

van zijn land en van Europa, den Parens Patriae.Gi
j kunt u geen idee
vormen van den indruk alhier doordatsterfgevalveroorzaakt:hethartrouwt;

er is iets aandoenlijksin,hethart van een volk te zien rouwen,en ditis
hier toch letterlijk het geval.'' En in een volgenden brief:,,De indruk
door den doodvanW ellingtongemaakt,wordtdagelijksdieper;iedervoeltiets
verloren te hebben,dat niets ooit kan vergoeden;devertegenwoordigervan 't

Engelsch karakter in alzi
jn eenvoudige,soliede grootheid en kracht,detype
van dat karakter, the most English of al1 Englishm en is onsontnomen,and:
. ... t
ake him for a11 in al1
W e ne'er shall look upon his like again.
''

Daar J.v.L. voor zaken de waterleiding betreffende, in November in
Londen moest zi
jn, was hi
j in de gelegenheid de begrafenisvan rlthe iron
Duke''bi
j te wonen.
Onder de bezoekers der tentoonstelling in '5I noem ik nog onzen Prins
Frederik,die 3o September aan J.v.L.schreef:rjik ben op hetpuntom mij
naar Rotterdam te begeven om mi
j morgen ochtend aldaarnaar Londen
intescheepen, waarheen ik nog een uitstapje ga doen om de tentoonstelli
ng
te zien,en na 37jaren vooreerstwederom den Engelschen grond tebetreden.''
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denken kan van zijn gastheer,bijden ,,schoolmeester.'' Deze
had hem reeds het volgende over de aExhibition'' geschreven :
Het H0ll. departement is beroerd; de Vriesche turfboeren,die de
tentoonstelling bezoeken, komen allen met zwarte voiles of sluiers,

die zi
j- uitschaamte zegtmen- overhun aangezichthalen,zoodra
de
zij Vaderlandsche afdeeling naderen,en de vuileHollandschevlag,
die er boven hangt, ziet er net uit als ofzi
jvijfjaren Iang voor
dwijl in een keezen-familie had gediend.Rusland is uitstekend fraai
en belangwekkend, z0o Ook Frankrijk,Oostenfijk,België,Engeland,
Indië, enz.Amerika,met een overgrootemplacement, en niets er in,
is net Armoede en Grootheid. De grootste curiositeit is echter het

Gebouw zelf:een wonderonderwonderen!W ijzagen en geloofden
'tniet!Hetdoetmijpleizier dathetbehouden blijft,enmenhetvoor
een Jardin d'Hiver, met promenades en een rijbaan in 't midden
bestemt. Onder de merkwaardigste voorwerpen behoren verder:een
dwarsfluit zonder gaten, een versch ei,grooter dan een volwassen
struisvogel,en een kind met een houten been geboren.Enfin,alles is

werkelijk marvellous!Ik zelfwas zeertegen hetgansche plan v6éringenomen en voorspelde niets dan bankroet en schipbreuk;doch
thands roep ik uit met menig modern Caesar uitde plattelandsche

schutterijvan '31:pveni,vidi,victus sum !''
Van de Linde had niets teveelgezegd van hetdroevig schouwspel, dat de Hollandsche afdeeling op de tentoonstelling bood ;

hetwas onderden indruk daarvan,datJ.v.L.zijneaGedachten
by de tentoonstelling te Londen''op hetpapierbracht,een gedicht

datin deneerstvolgendenjaargangvansHolland''eenplaatsvond.
,,W a
t doet'', zoo vraagt hij, bij het ronddolen dooraldie
wonderen,
W at doet me een zucht van wrevel slaken?

Van waar die vuurgloed op mijn kaken,
Die traan van spijt,die my ontvalt?
En het antw oord luidt:

Die zucht,ontwrongen aan mijn harte,
Die blos, die my het aanzicht brandt,

Die traan,getuige van mijn smarte,
Zy gelden u,mijn Vaderland!

Immers,waarhijin de vede derVaadrenvlagzietendevraag
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bijhem opkomtofNederland den oudtijdsverworvenrangOnder
de volkeren bewaard heeft,daarvindthij,naderbijtredende,...
een donkere woestenij!
Van waar die vernedering, die schande? Zijn dan Kunsten
Nijverheid uit Nederland verbannen? Vraagt hij de reden aan
den industrieel, het antwoord luidt, dat de veerkracht verloren

ging; wendt hij zich tot de Regeering, hij krijgt geen ander
bescheid dan hetijskoud woord:y,Bezuiniging''.
Ach !beiden hebben haar vergeten,
De les,die de ondervinding leert:

Altijd werd de eerin 'tslijk gesmeten,
Van wie niet eerst zich zelven eert.

Gezach en ri
jkdom ga verloren:
Lichtwordteen blijderti
jd geboren
Datnoeste vlijthen wedervindt;
M aar wat op aard eens is herwonnen,
Is eenmaalde eereensvolksgeschonnen,
Geen wilskracht,die haarooitherwint.

Een plan datJ.M.L.reeds sederteen paarjaren bezig hield
en waarvan de uitvoeringswerkzaamheden in hetnajaarvan1851
een aanvang namen,was gelijk Aart Veder het uitdrukte, suw
kunstige toeleg om het water van W oestduin, waar uwe vrouw
Op gesteld was, ten koste uwer niets kwaads verm oedende stad#$

genooten,in uw huisaandeKeijzersgrachttelatenoverbrengen.

Dat het m et het drinkwater in Am sterdam in die dagen treurig
gesteld was, is bekend,maarmag nog w eleensherinnerd worden ;

wijleven zoo snel;vroegere toestandenwordenspoedigvergeten
en voorrechten,waaraan men sedertvelejarenisgewoongeraakt,
worden eerstrechtop prijsgesteld,wanneerzijmetdievroegere
ongunstige toestanden vergeleken worden.

Tot den aanvang der zestiende eeuw had Amsterdam in zijn
grachten en omstreken het voorrecht goed of ten minste vrij
goed drinkwater te bezitten,datrijk wasaanriviervisch en door
de bewoners ook gebruikt w erd om hun eigen bier te brouwen.
In 1507 w erden nog zekere Floertgen en Vriesgen veroordeeld

toteen geldboete en hetoserenvaneenwaskaarsbijeenprocessie

44

DE DUINW ATERLEIDING.

in de Oude Kerk,omdatzijhetwaterindestadsgrachtenhadden
verontreinigd, pdair de poirteren ende ingesetenen heur spise
vuytcoecken-''
Niet lang daarna m oest Amsterdam dit voorrecht m issen.D e
gedurige storm en en vloeden hadden de zeegaten,hetVlie en het

Texelsche Gat al wijderen wijder doen worden en meermalen
had de stad aan watersnood ten prooi gestaan. Hierdoor was
we1 het vaarwater geschikter geworden voor de in Amsterdam
meer en meer ontluikende scheepvaart,m aartevenswas hetstadswater door het zeewater brak geworden en spoedig ongeschikt

vooralle gebruik.Hoe snelditbederfwas toegenomen,blijktuit
een brief van 's Lands Advocaat Van der G oes, van 1540,

waarin hijaan KeizerKarelV afraadteenDagvaartofvergadering
der Staten te Amsterdam te houden:,,om datt'Am sterdam die
vier elem enten gecùrrumpeert waren, ende om te behoeden die

gesontheytvan Syne Majesteytende den geenen diehem volgen
ende water drincken w illen,'t w elk t'Am sterdam nyeten doecht,

ende veelsieck,ja den doedtdrincken souden mogen.''
M en kan zich licht voorstellen, welk groot ongerief dit beded
van het water aan de Am sterdam mers veroorzaakte. M en had

geen regenbakken, goede goten ofpijpen,en eer die algemeen
waren aangelegd, verliep een geruime tijd. Zooveel mogelijk
ving men het regenwater op, maar bij langdurige droogte en
des w inters, wanneer het waterdichtlag,ontstond ergrootgebrek

aan deze levensbehoefte,hetgeen natuurlijkeenallerongunstigsten
invloed op de gezondheid uitoefende.Niet minder groot was het

ongerief,dathieruitvoordetalrijkebierbrouwerijen,die destijds
te Am sterdam aan vele handen w erkverschaften,ontstond.0m in de

behoefte aan waterte voorzien,legden zijschuiten aanen haalden
daarmede water uit het Haarlemm ermeer; toen ook dit niet lang

daarna brak werd,begon men hetuitdeVechtbijW eesptehalen.
Hetmiddeldatzijbezigden,werd door de Stad nagevolgdener
werden versch-waterhaalders aangelegd, die onze ouders nog

hebben gekend,daarzijtotdekomstvanhetduinwateringebruik
waren. Het grootste bezwaar vond m en evenw el voortdurend

des winters, bij besloten water, waarom in 1660 een ijsbreker
gebouwd werd, die voor de waterhaalders de vaart moest vrij
houden.Bijlagen waterstand hielp ditechterook nietaltijd;in

DE DUINW ATERLEIDING.

45

1763 trok men zelfs metpaard en sledeoverhetijsnaarW eesp,
om daar tonnen m et water te vullen.

Bij deze onvoldoende middelen om Amsterdam van drinkwater
te voorzien, kan het ons niet verw onderen,dat m en reeds vroeg
naar andere heeft uitgezien.Het eerst vindt m en daarvan sporen

in hetjaar1530,toen zekere Silverer,geboren teTriest,aan de
Staten van Holland een octrooi voor honderd jaren vroeg en

Prtvilegie,waarschijnlijk vooralmethetoog op Amsterdam,,,om
syne kunst in 't werck te m ogen stellen, om in alle plaatsen,
steden ende dorpen te doen kom en ende brengen versch schoon
water ende soet w ater, dienende nietalleen totbeneficie van alle
brouwers, m aer oock van andere burgers,in hunne huysen,speeltuynen ende anders.''
Het verzoek w erd afgeslagen, doch den adressant vrijheid
gelaten voor eigen rekening zi
jn kunsttoe te passen,waaraan

deze,a1s van zelfspreekt,geen gevolg gaf.Bijnaeen eeuw later,
in 1624, kreeg eene vereeniging, onder het bestuur van zekeren
M eybos, verlof om op eigen kosten een waterleiding aan te

leggen van de Vechttotin destad;menzoudaarbijopdenDam,
de Beurs en de Vischmarkt fonteinen maken, die het frissche
Vechtwater zouden uitw erpen. Het plan was heel m ooi, maar

men kwam,helaas,niet verder dan hetplan.Projekten,inIatere
jaren gemaakt,hadden hetzelfde lot;terwijldemiddelen,diemen
beproefde om beterdrinkwaterte krijgen,hetboren van artesische putten, het aanleggen van stads-w aterbakken en hetoprichten
van molens te Zeeburg en op andere plaatsen,ten einde het
w ater in de stadsgrachten te ververschen,allevruchteloosbleken.
Tot het midden der vorige eeuw was detoestand dusnogeven

ellendig a1s vroeger, terwijl men de ellende er dieper van gevoelde, naarmate de begrippen om trenthygiënezuiverderwerden.

Het regenwater dat men gebruikte,was dikwijls met looddeelen
besmet, zoodat vergiftiging zeer vaak voorkwam ; reinheid te

betrachten was eenvoudig onmogelijk,waar men,gelijk ditmet
vele huismoeders het geval was, zich m et drie of vier em mers
per w eek m oest zien te redden, tenzi
jmenelkendagwederwater
kocht, hetgeen een drukkende belasting w erd. En hoe was dat
gekochte water dan nog ! Uit de groote vuile pwaterhaalders,''
waarin het Vechtwater, zoo a1s het uit de rivierin hetschip liep,
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werd aangevoerd, werd het in nog vuiler pwaterleggers'' overgepompt, die in de stadsgrachten lagen. Daaruit w erd het dan

wederin kleine emmertjesopgepompt,diesoms,vooralbijlangdurigen winter, 20 cent per stuk kostten,w aarvoormen dan dik-

wijls nog slechts ijsklompen kreeg!Een xgang''water,tweeemmedjes, was een groote emmervo1;de arme waschte zich dus
met een paar theekopjes volwater en liethetnog even staan
voorden volgenden keer.Duizenden kruiken waterwerdenjaarlijks voor de meerwelgestelden ingevoerd uitde pomp op de
M ariaplaats te Utrecht, opdat m en althans zuiver water had om

te drinken,ofmen dronk mineraalwateruitDuitschland.1)
In 1847 verkreeg de gepensioneerde MajoorderGenie,C.D.
Vaillant, concessie voor een door hem gevorm d plan om een

waterleiding uit de duinen bijHaarlem naarAmsterdam aan te
leggen; hij ondervond echter zooveel ongeloof,bespotting en
tegenwerking, dat het plan voorloopig werd opgegeven. En er

zou zekernooitiets van de zaak totstand gekomen zijn,indien
J.v.L.haarnietweder,en Cink,had aangepakt.Hijsteldezich
in verbinding m et den op ditgebied ervaren Engelschen ingenieur

Croker,metwien hijin 1849 de waterleiding te Londenbezichtigde en die hem,nadathijde duinen persoonlijk had bezocht,
de verzekering gaf dat het.plan praktisch zeer uitvoerbaar w as.

In Januari 1850 werd, metJ.v.L.alseersten onderteekenaar,
een uitvoerig ,yBerigt'' om trent de ontworpen waterleiding in de

wereld gezonden,waarin,naast de voordeelen die zijgeven zou,
ook die uitvoerbaarheid in hetlichtwerdgesteldeninschrijvingen
werden gevraagd.2) Mochten J.V.L.en zijne medeleden in de
Comm issie zich gevleid hebben, dat hunne stadgenooten, het
onschatbaar nut van deze onderneming inziende,haardoorm ilde

z) Bovenstaandegegevensomtrentden vroegerentoestand teAmsterdam
vond ik in een geschriftje,door,,De vriend van armenenri
jken''uitgegeven
(jaargang 1855,No.4I)en getiteld:Deduin-waterleidingteAmsterdam.Men
zie ook in het weekblad ,,De Vri
je Opmerker'', No.Io,5 AprilzAz,het
artikel:Van Lennep's Eeuwfeest en Amsterdam,door XY.

2) Berigteenerontworpen Waterleiding uitde Duinenbi
jHaarlem,naar
en in Amsterdam, enz. Erven H.van M unster & Zoon. 1850.De namen der

mede-onderteekenaren waren: J.S.Kleinpenning, H.C.Cruys,W .van der
Vliet,K.Koopmans,J.Eduard Stumpf en H.M.G.van Rossum.
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inschrijvingen zouden hebben mogelijk gemaakt, dan zagen zij
zich deerlijk bedrogen;van alle zijden verhieven zich stemmen,
waaronder vele van het Stedelijk Bestuur,om hetOnzinnige en
onbekookte van zulk een plan, dat slechts in het brein van een
dichter kon opkomen, aan te toonen.
W at? nog meerpi
jpen onderden grond,naastdie dergasfabrieken ? De straten en grachten zouden verzakken. - W at?
water en dan nog w e1 drinkbaar water uit de duinen? W elk een
dwaasheid te meenen, dat die ooit genoeg water zouden kunnen
opleveren-'' - Geld geven voor zulk een ondernem ing? Geen

der rijke Amsterdammers bijna die eraan dacht.Hetwas dan
ook m et een gevoelvan diepe teleurstelling,dat de Comm issie

in Maart 1851 verklaren moest, dat zij door de zeer geringe
m edewerking van stad- en landgenooten,zich genoopt zag hare
bemoeiingen in deze te eindigen. Gelukkig, maar tot schande

van hetvaakaltevoorzichtigeNederland,konzijechterreedstwee
maanden laterbekend maken,dat'de onderneming,dank zijden
aanzienlijken steun uithetbuitenland,toch totstand zou komen.
Blijde voldoening voorJ.v.L.,en ik mag erbijvoegen voor
dièns grijzen vader.Deze laatste die,doorzijn langdurige bekendheid m et de duinen,een vast geloof had in het w elslagen
der onderneming, had, toen de Comm issie na onderzoek, geen
beter terrein voor haar werkzaamheden meendetekunnen vinden,
dan het hem toebehoorend M ariënduin, dit op de m eest edel-

moedige en onbekrompen wijze aan de Maatschappijafgestaan;
het belang van zijn stadgenooten toch,woog ten deze bijhem
zwaarder, dan het gem is van een deel der hem zoo dierbare

gronden en hetverdrietvan anderen op zijn bodem den meester
te zien spelen.
De llde Novem ber 1851, de dag voor den aanvang der werk-

zaamheden in hetduin bestemd,brak aan.J.v.L.had totden
Koning de bede gericht, datde elfjarige Prins van Oranje,die
destijds metzijn Gouverneur,den heerDe Casembroot,zich op
school te Noorthey bevond, de eerste spade in den grond zou

steken en de Koning had die bede welwillend toegestaan.1) Op
1) In een briefvan zoNov.aan J.v.L.,had deheerDeCasembrooter
zeerop aangedrongen,datde Prinsvooralzooeenvoudigmogelijkzouworden
behandeld: yyvan het eerste oogenblik al aan dat ik bijden Prins ben.''
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dien dag dan werd de Prins,vergezeld doorgenoem den Gouverneur,

door J.v.L. van hetstation Vogelenzang afgehaald,eerstnaar
't M anpad gebracht, w aar hem de vrouw des huizes en hare
dochters opwachtten, en vervolgens na het gedenkteeken op den

hoek derManpadslaan bezichtigd te hebben,naar hetpaviljoen,
in 't duin opgericht, waar hem , behalvehetBestuuren de Overige

genoodigden, ook Prof.D.J.v.L.verbeidde en mettranen in
de oogen welkom heette op M ariënduin.

De openingsrede werd natuuflijk doorJ.v.L.,a1s Voorzitter
derMaatschappijuitgesproken.Hijschetste daarinwatdehoofdstad al zoovele jaren gemisthad,de plannen die gevormd en
weder verw orpen waren, de lauw heid, onverschilligheid,bespotting en kleingeestigetegenwerking dieoverwonnen hadden m oeten

worden,en de blijdschap die thansallerhartbezielde,eeneblijdschap nog verhoogd door de tegenwoordigheid van den Prins,

wien zijn Koninklijke Vadervan jongsafinscherpt,dathijernaar
streven moetzijn volk gelukkig te maken en alzoo de liefde en
den eerbied,die datvolk hem reedsvanzijnegeboortetoedraagt,
te verdienen.W aareen Prins van Oranjevoorging,zoosprakhij,
was de uitkomststeeds gelukkig.En hijeindigde,nadatdePrins
den van hem gevraagden arbeid had verricht,m etoverdegeheele

onderneming den zegen afte smeeken van Hem,diedewoestijn
stelttoteen waterpoelen hetdorre land totwatertochten.1)
Vijf dagen later kon men het volgend artikelin de Kamper
Courantlezen,dat ik hier aanhaal a1s bewijs,hoe de zaak door
velen in die dagen nog beschouwd werd.2) Hetwas getiteld:
:3Duin-W aterleidings Schouwburg.''
schreefhij,yyheb ik allesaangewendom echtkinderli
jkenzineneenvoudigheid
des harten ik hem levendig te houden,en den duiveldeshoogmoedsbuiten
te sluiten, die zoo ligt de vorsten verleidt om,reeds van kindsbeen af,zich
van ander vleesch en bloed te wanen dan hun medestervelingen....Dat

zijne ontvangstdus zoo eenvoudig mogelijk en zonderpligtplegingen zij;de
Koninkli
jke Hoogheid,in ëfn woord,ziter nog nietin,en ik wilde die nog
zoo .
gaarne eenigen ti
jd er uithouden.''
1) ln de Amsterdamsche Courantvan 13 Nov.1851,vindtmeneennauwkeurig verslag van de plechtigheid.

2) Kamper Courantvan 16 November 1851.Behalve eene bespotting van
de zaak zelve,moeten wijin hetartikelook een hatelijkheid aan hetadres.
van J.v.L.zien,ietswaarmede de KamperCt.in die dagen nietkarigwas.
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Op Dingsdag 11 November is in de duinen boven Haarlem eene

Comedie gespeeld, getiteld Mozes op Woestduin. De jonge Prins
van Oranje heeftmen daarbijslechts een pantomime Oflievermarionetten-rollaten vervullen,die in beweging werd gebragtdoorZijner
Hs.Gouverneur De Casembroot, welke voorZ.H.het woord voerde.

De voornaamste ro1van hetstuk,dievan Mozes,wierd meesterlijk
vervuld doorMr.J.van Lennep.De EngelscheingenieurCrokervervulde de mutine rolvan de Stafvan Mozes.en ging dadelijk na den
afloop aan hetgraven om zoo mogelijk waterte vinden.Aandoenlijk en verheven was intusschen de Scène,waarbijMozes
van Lennep om de hernieuwing van het mirakelvan M eriba in de

woestijn smeekte. De aanschouwers schenen ertOtin de zielOver
getroien en waren allen overtuigd dat er tot het doelvan het stuk
inderdaad een mirakelnoodig was.

De tijd za1 nu moeten leeren of wi
j nog,alnietin den tijd der
m irakelen leven.
Veel valt er overigens over het stuk zelve niet te zeggen,a1s dat

het met Gijsbrecht van Aemstel,behalve hetpoëtische,ditgemeen
had,dathetmeestuitlangwijlige alleenspraken bestond.
Het orchest,bestaande uit de muzijk derDragonders te Haarlem,
werd natuurlijk gedirigeerd doorden Commissaris,denHeerStump:,
die zich nog buitendien in de rolvan grandes utilités buitengemeen

verdienstelijk maakte.
Het geheel wierd besloten met een Collation,datnoch uitM anna,
noch uit Kwakkelen bestond.

De Commissaris des Konings van de Provincie was niet tegen-

woordig;Z.Excell.schi
jntgeen liefhebbervan Comedieste zijn.

Einde November zond J. v.L.den Prins de door dezen gebruikte spade methetvolgend begeleidend briefje:
W aarde Prins W illem !
Ik heb het genoegen U hierby de spade toe te zenden,welke gy
zoo welwillend en met zooveel wakkerheid gehanteerd hebt.Ik moet
daarby verschoning vragen, datgy er zoo lang naar gewacht hebt;

maarhetgraveren en in orde brengen derinscriptie heeftlangertijd
genomen dan wy verwachthadden.De Heeren BestuurdersderDuinW aterleiding hebben my verzocht U nog we1te bedanken voor de
hulp, welke gy hun verleend hebt,en hun hoop uitte drukken, dat

gy steeds metwelgevallen aan den zoo genoeglijkafgeloopen 11Nov.
1851 denken zult,en U in vervolg van tijd altijd even bereidvaardig
II.

4
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toonen om by goede en nuttige ondernemingen voorte gaan,gelijk
ditaan een Prins van Oranje past.
De werkzaamheden in hetDuin zijn sedertnognietveelgevorderd:
het weêr was niet gunstig en beter geschikt voor schoolknapen,die
sneeuwballen wenschen te maken dan voor arbeidersdiezand moeten
wegkruien.
Ik hoop, dat gy U op het aanstaande St.Nikolaasfeest we1vermaken en met Kerstmi
s braafzultkunnen schaatsenrijden;- maar
vooral hoop ik,datgy al
le krachten zultinspannen om de ijverigste
en knapste van uw klasse te wezen;- waardoorgyaan Uwe Ouders
gewis het grootste genoegen zult doen.
M ag ik U verzoeken, den Heer de Casembrootrechtharteli
jkvoor
my te groeten en my te gelooven,
W aarde Prins W illem,

Uw Oprechten vriend en geh.Dienaar

J.van Lennep.
Het antwoord van Prins W illem vinde hier ûok een plaats:
Noorthey den 3den December 1851.

W aarde Mijnheer,
Ik heb de spade ontvangen die UE.mijhebtgezondenenwaarvoor
ik u hartelijk bedank.Zijis zeerfraai,en ik beloofze goed tezullen
bewaren, a1s eene gedachtenis aan den aangenamen voordenmiddag

dien ik bij UE. heb doorgebragt. Mij dunkthet za1nietonaardig
zi
jn,wanneerik grootben geworden,en te Amsterdam vandatwater
kom dfinken, waarvan ik het eerste onder in dien put in de duinen

heb zien opkomen, en ik zie dan datkleine schopje nog eells aan,.
waarmede ik den eersten spit in den grond gestoken heb.Ik wenschte

dat die tijd er al was, doch dan zalik eerstnog eenige thema's
moeten maken en eenige stukjes van Baudetuitwerken.
U spreekt van sneeuwballen maken; daar hebben wijhierdruk
aan gedaan,maar het pleizier heeft kort geduurd.M et Kersmis hoop.

ik des te meerschaatsen terijden.W i
jhebbenveertiendagenvacantiey.
hetgeen mi
j nietweinig genoegen doet.W atSt.Nicolaas geven zaly.
weet ik niet, maar bij voorraad heb ik bijM i
jnheeraleen schoen
gezet;die voertanders oorlog tegen lekkers;datiszijnergstevijands
maar hetis nu een extra-gelegenheid.

MijnheerCasembrootverzoektzijne harteli
jke groeten te doen aan,
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UE. en uwe geëerde familie;ik voeg daarbijde mijne en noem mij
met de meeste achting

W aarde Mijnheer
UW e1 EdelGeboren DW .Dienaar en vriend
W illem

Prins van Oranje.1)
Niettegenstaande alles wat kleingeloovigen, ongeloovigen en
spotters voorspeld hadden, w erd het grootsche werk der Duinwaterleiding niet slechts m et spoed en kracht voortgezet, maar

slaagde ook, gelijk wijthansallen weten,uitnemend.Reeds in
Juni 1853 wierp een tijdelijk bij de W illemspoortopgerichte
fontein een breeden, helderen straal dllinwater in de hoogte en

toen de winter van 1853 op '54 vroegtijdig inviel,haastte zich
de Maatschappijereen toestelte plaatsen,waarmen,vooréén
cent per emmer, water kon krijgen;alleen in de laatste helft
vanDecembertoteindeJanuariwerdenvierhonderdduizendemmers
afgeleverd,hetgeen,daarvroegerbijdergelijkewintersvijfcenten
een zeergoedkoope prijs vooreen em mer geacht werd,een besparing gafvan minstenszestienduizend gulden,w ataan de burger-

en mindere klassen natuurlijk voornamelijkten goede kwam.Op
deze wijze leerde niet slechts de stad,maarook haarBestuur
de voordeelen der nieuw e onderneming kennen, voordeelen, die

later in jaren van cholera,nog meer erkend en op prijs werden
gesteld.Dat, niettegenstaande de reusachtige uitbreiding der stad

en het enorme waterverbruik datdagelijks plaats vindt,ernog
steeds voldoende wordt aangevoerd, bewijst we1 dat het vertrouwen van J.v.L.in zijn geliefde duinen nietmisplaatstwas
en is een uitkom st, die zelfs de m eest optim istische aandeel-

houderin de eerste tijden niethad durven hopen.
1) Men weet dat de drie hektaren groote kom,waarin hetwater uit
de duinen w erd verzam eld, eer het zich door de thans,helaas,nietlanger

stroomende beek van Leyduin naar de flters en standpi
jp spoedde,den
naam ontving van y,oranjewater''.- ,,Uw Oranjewater'',schreefJ.v.L.
al Dec.:851 aan Beets (deze had hem een gedichtm etdien titelgezonden:
Dichtwerken 111,bladz.72) ,,was een fraaie en treFeli
jke pleistervoor de
w ond, door de Kamper Courant geslagen.- Prins W illem heeft my een
alleraardigsten brief geschreven om my voor de spade te bedanken,recht

kinderli
jk en natuurli
jk.''
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Het pleit echter niet voor de dankbaarheid van Amsterdam,
dat de naam van hem , aan wien, m eer dan aan iemand anders,
de stad den onwaardeerbaren zegen van zuiver drinkw ater ver-

schuldigd is, die voor die zaak geijverd,gestreden,smaad en
bespotting verdragen heeft,dieharebelangen bijna twintig jaren,
totaan zijn dood,als Voorzitter,metgroote trouw behartigd en
er zich nietdoorverrijktheeft,in betrekking totdie zaak bijna
nooitwordtgenoemd en doorbijnaniemand wordtgekend;toen
de Gem eente de Duinwaterleiding in eigen exploitatienam ,ware,

dunktmij,een eenvoudige drinkfontein metzijn naam ofborstbeeld,een nietongepaste hulde aan zijn nagedachtenisgeweest.
Het jaar 1852 brachtvoorJ.v.L.en zijn vrouw een pijnlijk
afscheid : hun tweede zoon Christiaan, die na het faillissem ent

van C....eentijdlang bijHope en Co.waswerkzaam geweest,
doch hier in Nederland niet genoeg naarzijn zin kon vooruit
kom en en daarom ook, hoew el te vergeefs, een hem passenden

werkkring in Amerika had gezocht,vertrok in hetvoorjaarnaar
Java. Hij werkte er hard en maakte carrière, doch mocht de
vreugde nietsmaken zijn oudersooitterug tezien,daarhijeerst
na eenentwintig jaren denvaderlandschenbodem wederbetrad.1)

Mevrouw Bosboom-Toussaint,dieinJuniJ.V.L.Om eenbijdrage
voor haar almanak verzochthad,een gave,waarop zij eigenlijk
geen aanspraak kon maken, daar zij zelve alle redacteurs en
uitgevers,en dus ook hem voorzijn ,,Ho1land''moestteleurstellen,
omdatzijhaar pGideon Florensz''wilde eindigen,en diedaarbij
de begrijpelijke verzuchting slaakte:,Kon ik ditjaar'tSchoone
en G oede in de nevelen van het N iet laten, ze bleef er,w ees

er zeker van,'' schreef hem eenigen tijd later den volgenden
aardigen brief om hem voor een haar toegezonden gedicht te
bedanken:
W elEdelGeboren Heer Hoog Geachte Vriend!

De ontvangst van uwen briefgafmijlichten lucht!Lichtomdat
ik sinds mijne savonnade aan mijn uitgever niets meer van bem ver1) Hij trouwde in :857 met Mej.Louise Meis,diein '67overleed,en
hertrouwde twee jaren later metMej.C.L Kûpfer.In Aug.Ipo8overleed
hijte 'sGravenhage.
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nomen had,en dus vreesde datgijnog altijd buiten de mogelijkheid
waartgebleven kennis te maken metmijne heldin,1)die naar ik mij
voorstelde,op eens uw heele hartzoudewinnen;immerszijwasnoch
eene geleerde vrouw, noch een vlekkelooze deugdenspiegel, twee

kwaliteiten, die als ik mijnietbedrieg,ten allen tijde mannen van
vernuft en geest hebben afgeschrikt.Ten tweede gafmijuwe toezending lucht, omdat ik met de schikking van den Almanak een

aanvang moest maken, Op uwe bijdrage wilde wachten en toch
naauwelijks durfde,daar ik bi
j ongeluk mijn eigenstukjezoouitvoerig
had gemaakt, dat het den halven almanak za1 innemen,en ik de

plaatsdie er rest,dus nietaananderenkonweggeven.'T isvreesselijk
indiscreet van de Redactrice,niet waar? M ais qu'y faire?Ik had geen

tijd om kort te zijn, dat wil zeggen om over een anderstljette
denken dat met meer eenvoudigheid kon behandeld worden.
M aar zo0 voortpratende zou ik u welniet eens bedanken voor de

Onverpligte hoselijkheid uwer toezending.De schoone Burgtvrouw
van Shalot,2) wierdroevig uiteinde geheelmijnedeerniswekte,za1
hope ik bij mijne lezeressen de sympathie vinden die ridderLancelot
in haar schijnt te hebben Opgewekt.Hoe hetook zij,de redactrice
iserblijmee.Ik weetniethoe gi
jer overdenkt,maarmijnentwege
mogten de Almanakken al te gader we1 methetjaar 1853 hunne
laatste apparitie doen,wantik vind heteen jammerlijk ietsgeregeld
ieder jaar zijne vrienden te moeten plagen en zelve geplaagd te
worden; maar zoo lang zij er zijn,moeten ze voedselhebben,en
dus ben ik nietweinig in mijn schik met de Engelsche vruchtwaar
mee gijde mijne verkwikt.
Hetverwondertmi
j meerdatgijnog eenigen vredehadtmetMedia
Noche dan datgijerveeltegen hebt.Hetboek is geschreven onder
velerleiemoties en bovenalonderveelkiespijn,hetgeennooitbijzonder
bevorderlijk is aan zulken arbeid. Maar mi
j dunkt,daargijdien tijd
kent zoo goed (beter zekerdan ik)kon hetu nietverwonderen dat
ik zulke vrouwen geef.In een tijd datde fatsoenlijksteambassadeurs
zilveren theeserviezen en lampetkannen aannamen om intrigues te

bevorderen, in een tijd dateen Ministerdie niet omkoopbaarwas,
totde uitzonderingen behoorde,in den tijd van Karel11vanEngeland
1) Mevrouw Bosboom had haren uitgeverbeknordomdatdezeverzuimd
had aan J.v.L. een exemplaar van haar j,
M edia Noche,een tafereeluit
den Ni
jmeegschen Vredehandel'' te zenden. (A.C.Kruseman,Haarlem,
2 dln.I85a).
2) De Btlrchtvrouw van Shalot (naar Tennyson). Mengel-poëzie lV,
blz.Ja4.
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en Karel11van Spanje,waren de vrouwen....althans nietbeterdan
de mannen, en ik had nu eenmaalgeen lust de eene of andere ex-

ceptie Op te tooijen metde verdediging van alle deugden entelaten
poseeren a1s model-vrouw, zooals helaas in de meeste romans (ik
zeg nietin de uwe)plaats heeft,en watderancunederdamesbetreft,
daarben ik in 'tgeheelnietbang voor.Primo omdatikmijnpreuves
meen gegeven te hebben in menige liefelijke heldin,datik haar susceptibel acht hoogachting te verdienen,secundo omdat nooit eenige
vrouw zich het kwaad zal aantrekken dat men van eeneanderezegt,

en deze leefden allen in de 17de eeuw !Maargijzelf,nu gijertoch
op komt,hebtgijdan geene conscientie van menigepeccadillejegens
haar? Denk slechts aan 't gesprek der Amsterdamsche jongeJufvrouwen,in Tesselschade,datactueelen Amsterdamsch wasl1) Het
verwondert mij altijd dat gi
j niet onder naalde- en speldeprikken
bezweken zijt; en n0g kortelings, alsgijze Mevrouw de W ittten
exempel stelt,en haar allen (Mevrouw Thorbecke ingesloten)aan 't
kousen stoppen zet;2) en laatst,toen gijin uw Holland allegeleerde
en voorde pers schrijvende dames metéén pennestreek onbekwaam
hebt verklaard, om ooit andere dan pedante schoolmeestersbrieven

te schrijven!!3)De aanvalwas schrikkelijk personeel,wantdezulken
zijn hier z00 weinige datmen ze alle (en gijook zeker) persoonli
jk
kent en brieven methaarzultgewisseldhebben.HoelufvrouwElize4)
de zaak opvatweetik niet,we1datzijtheologiseert,trots de beste
dominé.Jufvrouw Hasebroek5)heeftgeenerancune gehouden,want
zij schreef mi
j juist datzijzich afsloofde om iets voor de Holland
zamen te stellen,en watmijbetreft,die mijtoch geene alte groote
vormeli
jkheid in 't briefschrijven, zonderling aan u bewustwas, ik
had een oogenblik eene vurige tentatie om u een Open Brief te
schrijven,om rekenschap te vragen vandegronden waarop dieaanval

rustte. Maar ik ben een beetje a1sLavinia,ik voerde vreesselijke
dingen niet uit die ik voorneem,en zoo ik er nu van spreek,is het

alleen om u te zeggen aan hoeveeldames-rancunesgiju hebtblootgesteld. W at mij betreft, ik ben gerust, ik heb geen eene,thans
1) De driejonge Meisjens.Tesselschade,Amsterdam,H.Fri
jlinkj1838.
z) In hetaaste hoofdstuk van Elizabeth Musch.
a) Aan de beschaafde vrouwen van Nederland.Holland,1852.Amst.
Gebrs Kraay.

4) Later meer bekend a1s Mevrouw Elize van Calcar,wier ,,Hermine''
in 1850 w as verschenen.

5) Mej. Elisabeth J. Hasebroek,de zuster van Ds.J.P.H.,schri
jfster
van ,,Te Laat'', dat in z838 het licht had gezien.
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levende vrouw leelijk genoemd en z0o a1s gi
jweet,isditonderons
dames heteenige Onvergeefli
jke!Gi
j ook niet,z0overikweet!Geloof
mi
j dus metOpregte gevoelens van Vriendschap en Hoogachting
Uwe Vriendin
A.L.G.Bosboom
Toussaint.

W athebtgi
j mijdoen lagchen overuw
dichterlijk antwoord. De Heer Gemaal
draagtmijzijne groeten op.
Ten besluite van dit hoofdstuk nog het volgende kurieuse

vers,datJ. v.L., die evenmin a1s zijn Koning van Thorbecke
hield, op het binnenlandsch reisje in 1852 doordezen laatste
gedaan,vervaardigde.1)
DE WIJDVERMAARDE REIZE VAN DEN GROOTEN THOR
DOOR NEDERLAND IN 1852,

door een zlner bewonderaars op r(m gebracht, om gezongen te
worden op de wqze van Malbrouck.
De Thorzeitegen zijn vrouwtjen:
1)'k Ben moe van 'tblokken,mi
jn oudtjen!
Ik vlieg reis uitmijn kouwtjen
En trek het Land wat rond.
Het reizen is gezond.

D'k Dien ook de trouw te loonen
Van de Rooien,die elders wonen,
Door my aan hen te vertoonen;
Opdat die brave liên
Den grooten Thor eens zien.

1) Hs.Familie-archief.- ln een briefje aan den heerKnollvan IIApril
1860, schri
jft J.v.L.: r,dit gedichtje heeft alleen daarom eenige waarde,
omdatde détails historisch juistzijn-''
Het spreekt van zelfdatik,ditversje opnemende,den scherpen toon en
de hier en daar vri
j krasse bewoordingen nietin verdediging neem ;zelfs
dacht ik er over het geheel uit de biografe weg te laten of enkele uitdruk-

kingen te verzachten.Heteersteleek mijechterjammer,hettweeêe ongewenscht,daar heteigenaardig karakter van hetgedichtdan te loorzou zi
jn
gegaan. Ik geef het dus zooals ik hetvond,a1s een bewijs van de bittere
stemming die desti
jds in conservatieve kringen heerschte tegen den man,
van wien velen vreesden dathijNederland toteene republiek wildemaken,
onder oppertoezichtderKatholieke geestelijkheid.
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Veelgeld za1 ik niet verteeren;
I1(ga by de vrienden logeeren,
En zie my alom trakteeren.

EIk biedt,gelijk hetpast,
Het beste aan zulk een gast-''

M ettrok hy naar Amstels muren;
M aar k0n er de lucht niet verduren.

Ik za1mijn piek maarschuren:
De lucht is hier te flaauw

En 'tvolkjen veelte laauw.''
Zo0 sprak hy, slecht te vreden,
En 't was niet zonder reden.
W ant d' Amsterdammers deden
A1s kenden zy hem niet.
Datgaf hem groot verdriet.
Toen reisde met veel statie
En menige dekoratie
De plieveling van de Natie''

NaarUtrechtsgrijze vest,
Dat oude Keezen-nest.

Hy gaf er een audiëntie,
Sprak menige fraaie sententie

En toen (kijk wateen pretentie!)
Toen inspekteerde hy

De Stichtsche Schutterij.
Toen reed hy als een prinssie
Al door de gansche provincie,
Toen reed hy a1s een prinssie;
En 't was alom : pruim baan!

De Thordie komtdaaraan!''1)
Men brachthem pasti
jen en taarten;
M en zag, langs wegen en vaarten,
x) Personeny wien 't overkwam, vertelden my, dat zy, den Thor ontmoetende, zich gedwongen zagen met hun rijtuigja1s voor den Koning,
zijwaartsafte houden en te blijven staan tothy hun voorbijwas.(Nootvan
den dichter).
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De Keesjens kwispelstaarten
En houden vrolijk feest:
Te Duurstede allermeest.

Van af den Kasteelschen toren 1)
Gelijk hetmy kwam ter Ooren,
Kon het uitzicht hem bekoren:
Hy keek metveel pleizier
Naar landschap en rivier.

Toch was hy wel te vreden,
Toen hy heelshuids kwam beneden.
En straks,weer weggereden,
Verliet hy den Lekkerboord
En trok naar Amersfoort.
Daar was 't weer 't zelfde leven!
W eer audiëntie gegeven,
En een feest om van te beven;

Strijkaadjen zonderend.
W at was de Thor kontent!
En by aldie ovaties,
Die feesten en die traktaties,

En wederzijdsche oraties,
Stak Thor den rooien k0p
M et zelfbehagen Op,
En dacht:,1wat een eerbetooning!
M en telt my zoo veelals den Koning!''
k Bid om verschoning,''
,jpardon!'
Klonk vleiend een andre stem :
DMen telt u meer dan hem.''
Thor hield zich a1s of hy kleurde

(Ofschoon erniets van gebeurde);
Thor hield zich a1s of hy kleurde

En sprak:,,'tza1tijd zijn,ja,
Dat ik naar Arnhem ga.

1) Letterli
jk overgeschreven uit een der Th.sche couranten.(Nootvan
den dichter).
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Daarzalik in glorie pri
jken
En de expositie gaan kijken.
Daarzalik in glorie prijken,
Als mijn kliënten-stoet
Op 't Raadhuis my begroet-''
Vervuld door die gedachten
En 'tgeen hem daar stond te wachten,
Vervuld door die gedachten,
Trok hy naar Arnhems wal.
M aar 0ch !wat keek hy mal.
't W as ofhy stond te droomen,
Toen hy op 't stadhuis was gekomen.
't W as of hy stond te droomen,
Toen hy zich vond alleen,
En déâr geen mensch verscheen.

W ant ziet!Dienzelfden morgenj
('tW as voor Thorom zich te worgen)
W antziet,dienzelfden morgen,
W asjuistvan d'andre kant
De Koning aangeland.
't Liep al naar de expositie;
Van den Thor nam niemand notitie.'tLiep al naar de expositie,

Om W illem IIIte zien
En hulde hem te biên.
W at zou de Thor beginnen?
Hy stond als versuft van zinnen:
W at z0u de Thor beginnen?
Hy hield zich stil en schuil;
M aar keek verduiveld vuil.

Hy trok naar Zevenaar heenen
A&et den staart al tusschen de beenen:
Hy trok naar Zevenaar heenen,
En dacht:dal 's voor één keer!
Alaar dat gebeurt niet weer.
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W e1Thor!ik moetje beklagen:
'tVielhard,dat leed te dragen.

W e1Thor!ik moetje beklagen;
M aar neem nu,beste maat!
Een gullen vriendschapsraad.

Je kuntnu ondervinden,
Hoe je rekenen kuntop je vrinden.
Je kuntnu Ondervinden
Hoe datje,totje spijt,
Nog lang de baas nietzijt.

Duswilje aan den schijn nietvergapen,
Alvleien je Rooien en Papen;
Och,wi1je aan den schijn nietvergapen:
W ant komtde Baas maar aan,

Zy laten je in 'themmetjen staan.
Het is bekend dat dit reisje aan den toenmaligen Commissaris
des Konings in Gelderland,Baron Schim melpenninck van derOye,

nog in Novembervan datzelfdejaarzijnbetrekkingkostte.Deze,
vroeger met Thorbecke bevriend, was latereen zijnerhevigste
antagonisten geworden en had,tijdenshetbezoekvandenMinister
aan zijne provincie,watalte duidelijk,naar diens zin,van zijn
gevoelens blijk gegeven. Het viel den autocratischen Minister
echternietgemakkelijk,'sKoningstoestemmingtotdezeautoritaire
en ongemotiveerdehandelingteverkrijgen,temeerdaarSchimmelpenninck, zoowel bijW illem IIIa1s in hetdoorhem bestuurde
gewest,zeer gezien was.1)
I) Schets eenerParlementaire Geschiedenis van Nederland,van 1849 tot
1891, door Mr. W .J.van W elderen baron Rengers.zde uitgave.1,blz.83.
'sGravenhage,Martinus Ni
jhof,1905.

IX.

1853--1856.
IN MET PARLEM ENT.

Ja,lieve Lente,uw stomme taal
W aar m y nog aangenam er
Dan Jtschoonstdiskoers,dat ooit de zaal
Doorklonk der Tweede Kamer.

J.vAN LENNEP.

DeAmsterdamscheCourant.- J.v.L.a1sjournal
ist.- DoodvanProf.

D.J.v.L.- Promotie van M.J.v.L.- Zeemans-W oordeboek''.Briefwisseling metProf.M.de Vries.- J.v.L.1id van de Tweede
Kamer.- Zijn arbeid a1svolksvertegenwoordiger.- Verzen,gedurende
de vergaderingen opgesteld.- Redevoeringen.- De pvermakelijke
Vaderlandsche Geschiedenis''.- Hoon en verguizingJ.v.L.deswege
aangedaan. - Zijne rverantwoording''.- De brape pGeschiedenis
des Vaderlands''.- Het pLandjuweel'' te Antwerpen.- Reis naar
Zwitserland.- De Vondel-uitgave.- Brief aan Beets.- Diens gedachteniswoord. - Verschillende beoordeelingen van de Vondel-

uitgave.- Niet-herkiezing van J.v.L.voorde Tweede Kamer.Bli
jde familie-gebeurtenissen.De Amsterdam sche Courant, het conservatieve blad van de
hoofdstad,had een nieuw en hoofdredacteurgekregen,A.J.deBull,
wien J.v. L. deze betrekking bezorgd had. Het blad kon dan
ook eenigszins a1shetorgaan van dezen laatstebeschouwd worden

en talrijk zijn de artikelen,die daarin van zijnepen verschenen.
In bonte rijgaan zij,wanneerwijde jaargangen 1851- 1868 ter
hand nemen, aan ons oog voorbij.Wijlezen ervan Alexandre
Vattem are, den geneesheer en buikspreker die, na reeds in 1819
en 1832 ons land bezocht te hebben, thans in 1852 hier steun

kwam zoeken voor zijn origineel plan van een internationalen
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ruilhandelvan boeken en kunstwerken;1)wijvindeneruitvoerige
stukken over de politiek, de vragen van den dag en deaanhangig
gemaakte wetten,soms m et den naam,som smeteen pseudoniem

onderteekend;2)detoestand derkoloniënwordt,vaakmetdonkere
1) Nummer van 13 April 1852. J.v.L.zond hem een paar boekjes
terherinnering aan zi
jn bezoek,methetvolgendebriefje:
Am sterdam ,9 April.

Mi
jn waarde Heer!
Doe my lt genoegen, de beide boekjens,die ik zoo vri
j ben u aan te
bieden, te bew aren als een aandenken der genoegel
ijke uren,die w y
te samen hebben lgesleten.Lees ze, a1s gy wilt en kunt;m aar om Gods

wil, zorg, datmen ze nooitin 'tFransch vertale.W y Hollanders bli
jven
lieveronbekend totdat wy eens,dank vooralaan uwe loFelijkepogingen,
overalin onze taal gelezen worden.
Vaarwel?kom spoedig w eder by

Uw Dw .Vriend

J.van Lennep.
Bi
jditbriefje was de vertaling gevoegdymetbi
jschrift: Traduction faite
par un ennemijuré destraductions''. Ditlaatsteneemtnietw eg,dat
verscheidene romans van J.v.L. metzijne toestemming in andere talen
verschenen zijn en toen reeds waren en dathi
j zelfzi
jn ,,vrouwe van
W aardenburg'' en zi
jne ,,verttlling van Mej. Staufacher''later in het
Fransch overzette!De mensch kan soms wonderl
ijk inconsekwentzijn.
a) 24 Febr.1858.,.HetPersoneela1s belasting beschouwd'',eindigende
met een lang citaat uit Vondel's zyzeemagazi
jn''.- a,4 en 5 Juni1862.
Bedenkingen op het besluit van den Isden M ei 1862,',onderteekend:

,,

Geen lid van Raad of Staten''.- 31 Mei,2,4,Io,14 Juni1862.,,Het

,,

nieuw e Ontw erp van W et op de Personeele Belasting'
'.- 9 April z863

Amsterdamsche Patriciërs'', waarin hi
j aantoont dat er nog maar heel

,,

w einig afstam melingen der oude Patriciërs in Am sterdam woonden.7 Dec.1864. ryover den allesbehalve rooskleurigen toestand onzer 0.-1.

Koloniën''@ 13 Juli1864. ,,De dood van Maximiliaan van Mexico''.De
schrijver herinnert zich hoe, toen Napoleon in 1814 aan de genade der
overw innaars was overgeleverd,men hier te lande zich niet anders voor-

stelde dan dat hi
j zou gefusilleerd worden; alleen enkele oude dames,
ofschoon erkennende dat hi
jhetdubbelen dwarsverdiend had,opperden
eenigen twijfel ol men hem welter döod mochtbrengen omdathi
j,,de
Gezalfde des H eeren''was, en m en w as over 't geheelgew eldig te leur
gesteld toen m en vernam dat hem niet alleen het leven gespaard w as,
m aar zelfs een eiland met een kosteli
jk burgermans-inkomen present

gedaan. - 8,9 Sept.1867. ,,over het afschaFen van de kermis''.Hijis
een vi
jand van gewoelen wenschte datde kermis nooitbestaan had,die
alle reden van bestaan ook verloren hteft,m aar vreest de uitvaardiging
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kleuren geschetst en naar aanleiding van een plan om m edailles
over de geschiedenis onzer 0 .1.bezittingen te doen vervaardigen,

lezen wijin hetnummervan 28Maart1862,devolgendescherpe
woorden : pNaar wy vernemen,zou deHeerC.W erner,M edailleur'

van Z.M.den Koning,voornemens zijn in een tientalmedaljes.
de geschiedenis van onze 0.1.bezittingen te schetsen.De eerste

penning,aan wie reeds de hand gelegd is,moethettijdvak vereeuwigen waarin, voor de oprigting der 0.1.Maatschappijin
1602,de volharding van eenige Hollandsche en Zeeuwsche kooplieden en zeevarenden de macht van Nederland in het Oosten

kennen deed en de grondslagen legdeonzerheerschappijaldaar..
W aarschijnlijkza1de lode penning juistin tijdsgeslagenworden
om de allegorische voorstelling te leveren hoedoordevolharding
der Heeren van Hoëvell, Loudon, Uhlenbeck en andere politici
van dien stem pel, de onmacht van Nederland gebleken is om
langer den staf in 't Oosten te voeren-'' Het spreekt van zelf

voor wie J.v. L. kent, dat tooneelkritieken en watverdertot
schouwburgzaken behoort, in de rij niet worden gemist;over
hetmeerdanjammerlijktooneel-dekoratieflezenwijindenummers
van 23 en 24 Juni 1861 een klacht,terwijltwee jaarte voren
aanmerking was gemaakt op de dwaze wijze van doen der
acteurs en actrices, die witte glacé handschoenen droegen inx

stukken,waarhethoegenaamd niette pas kwam.1)
van wetten die toch eigenli
jk nietuit te voeren zijn.- 15 Jan.18* .y/Les
aristocrates à la lanterne.'' W aarom het niet opgaat dat het M inisterie
door de liberale bladen alshetaristokratîschêM zWfl/grïebeschimptwordt.-

9 April 18* . ,,Een zonderlinge droom'',onderteekend rlozef'',over de
vraag of een T weede Kam er het benoemen van een Ministerie door den
Koning m ag goed-of afkeuren.- .29 April 1868.,,Een stem uit hetgrafy''
waarop ik reeds in het vorige hoofdstuk w ees.

I) In de nummersvan 4 en 5 Dec.1859. r,lets leelijkers dan dewitte
glacëhandschoenen,''staatdaar,,yisir,hetkleedingvak stellignooituitgevonden.
Dat akelig witte overtreksel vervormt de krachtvolle gespierde vuist van

den man en hetdoorschijnende poezelehandjen der vrouw totde hand van
een li
jk. W eliswaar mag niemand strafeloos aan de alvermogende mode
weerstand bieden,maar waarom dielijkkleurigehandschoenenaangetrokken,
wanneer zy nietnoodig,wanneer zy zelfs ten eenenmale in weerspraak zijn
methettoilet? ....Zy dagteekenen immers eerstvan hetjaar 1830 en de
knoopjes,waarmede men ze vastmaakt,van tien jaren later.Vöör1830droeg
men of zeem-ofkabretleder;de dames droegen altijd lange handschoenen,
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Een woord van hartelijke vriendschap en vereering wordtin
1861 aan de nagedachtenis van den geleerden en beminnelijken
Dirk Jacob Veegens gewijd, die zesendertig jaren zijns levens,
a1s praeceptor, conrector en rector aan het gym nasium gegeven

had;1) het volgende jaarvinden wij,onderhetOpschrift:,,De
klok heeft?'' het gekke van de zaak aangetoond, dat de nacht-

wacht,wanneerhijhetuurmoetaangeven,eerstaan een ander
moetvragen hoe laathetis,daarhetStadsbestuur,bijhetwegbreken der poortgebouwen, tevens de uurwerken had doen ver-

dwijnen en in een slaande klok niet was voorzien.2) Dit
artikel had ten gevolge, dat de kwaal verholpen werd. - Ver-

makelijk is hetverzoek,in April1862 geuit,3),,om vandeOngevraagde toezending van boeken,tijdschriften en prentwerken en
van aanzoeken tot het leveren van dicht- of prozaw erk oftothet

nazien en beoordeelen van rijm ofonrijm verschoond teblijven.
Datalleswas ongetwijfeld zeervereerend;daarhyechterslechts
een betrekkelijke ruimte in zijn boekerijhad,zaghyhetaanvullen
daarvan gaarne aan hem zelven overgelaten en, ook al gevoelde

hy eropgewektheid toe,hy miste den tijd,om opdehem gedane
verzoeken te antwoorden, laat staan daaraan te voldoen.'' - W at

ditlaatste betreft,doorzijn groote welwillendheid hadJ.M.L.de
jeugdige auteurs we1ietwat verwend;naastenkelegoede,werden
hem ook dikwijls de onmogelijkste treur-en blijspelen,eindelooze heldendichten,,,Napoleonades''en diergelijketoegezonden,
die hijjaren lang methetgrootste geduld hadgelezenenbeoordeeld, het goede, waar het m aar te vinden was, in het licht

stellende,hetverwerpelijke veroordeelende meteenewelwillenden wat de heeren betreft,handschoenen by lubben ofmanchettes zijn even
ongerijmd a1s boordjens onder een witten das zonderstrik;toendanookhet
gala-pak op onze audiëntie ten hove nog in zwang was,kon men alti
jd den
man,die wist hoe het hoorde en in het pak om zoo te zeggen gegroeid waq,

daaraan onderscheiden van den nieuweling,dathi
jgeenhandschoenendroeg.''

1) 3oJanuari1861,na debegrafenisvan Dr.Veegens.
z) zsJanuariI86z.- TergedachtenisaanJ.v.L.enzijnebemoeiingen
in deze, heeftde klok,de in den voorgevelvan hetPaleis voor Volksvlijt
is aangebracht,het eerst hare slagen doen hooren om ceven uurinden avond

van 25 Augustus 1875, zijnde de dag en hetuur,waarop hi
j in 1868 was
overleden.

3) Ditstuk werd aan zeventien verschillendebladenteropnamegezonden.
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heid die toch nietbijmachte was hetoordeelaltijdtedoenvergeven.1) Datalles,watAmsterdam betrof,J.v.L.zeerterharte
ging, zien wij telkens ten duidelijkste.Hoe liefhad hijzijne
geboortestad,hoe kende hijhaargeschiedenis totin de kleinste
bijzonderheden, hoe geopend was zijn oog voorhaargansch
eigenaardige schoonheid,hoe vreesde hijelkeveranderingdieeen
aanslag op die schoonheid kon zijn1Van die liefde voor,van
die kennis van zijn'stad spreektmenig korteroflangeropstel
van zijn hand,spreken zijne,yMijmeringeninenoverAmsterdam''
spreken de boeken die hijmetl.terGouw samenschreef,spreken
niet w einige passages uit de briefwissel
ing metdezenzijnvriend,
den uitnemendsten kenner van Amsterdam 's straten, grachten en
historie, spreken ook verscheidene artikelen in de Courant,die
ons bezig houdt. Die liefde voor haar schoonheid deed hem naar

de pen grijpen terbestrijding van hetplan om een rechtestraat
te maken van de Plantage-M iddellaan naar den Dam. Im mers,

de rechte lijn is leelijk;in de Rue de Rivolite Parijsismende
eerste tien m inuten vo1 bewondering, de volgendetien minuten is
men onverschillig en de daaropvolgende ismen aan eengruwzame
verveling ten prooi; het plan past ook niet in Amsterdam, waar

de bochten telkens een verrassend perspektiefgeven;en eindelijk
is het onpraktisch en ongezond, daar de gebogen straten een

beschutting opleveren tegen den wind.2) - ZOo klaagde hij
15 Januari1858onderhetopschrift:,,Eencierlijkgebouw ontsierd''
en m et de onderteekening: pG een kunst- of huisschilder''! over
de w anstaltige kleur van het houtwerk in den gevel van het

Trippenhuis, dat met een afschuwelijk schietgeel was gevedd
en drong aan dat ten spoedigste, voor de kom st des Konings,
te doen veranderen. DatTrippenhuis lag hem, die zoo veelvoor

kunstvoelde,na aan hethartenherhaaldelijkvroeghijeenbetere
1) Zoo vond ik een briefvaneen damediejjden beroemden schrijver
van Klaasje Zevenster''in 1867 een langen,doorhaargeschreven roman in
handschrift ter lezing en beoordeeling toezond,die ,,a11e vragen van onzen

ti
jd behandelde: theologische geschillen,Catholicisme en Jesuitisme,emancipatie dervrouw en hetpauperisme.Bovendien zijn deze zoo zeerverschillende ingredienten met eene lange saus van sentimentaliteit overgoten.''Aangename lektuur!

z) 3 Aug.1866.
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huisvesting voor de groote schatten die het herbergde. ,,W ie

niet hooren wil,moetvoelen'',1) waarschuwde hij,naaraanleiding van den diefstalvan eene schilderijuitdatgebouw,enhet
laatste stuk, dat van zijn hand in de courantverscheen,wees,
onder het zinrijk opschrift: rldannibal ante portas'',2)op het
dreigend gevaar dat de oliepakhuizen naast het m useum Opleverden.Gewenscht waren,volgens hem,tw ee besluiten:1o.om

alle petroleum uitde kom dergemeenteteverwijderenen20.om
het millioen dat de Kam er voor een nieuw e vergaderzaal, het
zoogenaamde Paleis der Natie, had toegestaan, voor een nieuw
m useum te bestemm en. ,,Va1t het Kamergebouw in'',zoo schreef

hij, pen worden alle leden bedolven,dan isdateen verschrikkelijke ramp voor zoovele gezinnen;maarna een maand iser
een nieuwe Kamer. Doch ging het Trippenhuis in vlam men op,

waarzijn dan de Rembrandts,de Van derHelsten,deFerdinand
Bol's, de Govert Flinck's om het verlies te herstellen?''
Doch reeds genoeg hierover; genoeg in e1k geval Om te doen

zien, dat J.v.L., ook a1s journalist,nietnaareen onderwerp
behoefde te zoeken; daarbij, en ditis geen geringe verdienste
op dit,gelijk op alle gebied,hijbleefaltijd amusant.3)

Het jaar 1853 zette zich voorJ.V.L.droevig in,daarzijn
geliefde vader den llden Februari na een korte ziekte aan de

zijnen werd ontnomen.Grootwas de deelneming doorditsterfgeval gew ekt; weinigen toch in die dagen waren het voorwerp
van zoo algemeene achting en vereering, a1s Professor van

Lennep.Datzijn oudste zoon als metcondoleantie-brievenoverstelpt werd, behoef ik nauwlijks te zeggen;G.van de Linde,
die een waarlijk aandoenlijk schrijven tothem richt,kan zich
niet w eerhouden aan het einde een feit te verm elden, dat om

zijn zeldzaamheid het memoreeren we1waard was:,,Ditis, in
20 jaren, mijn eerste brief aan u zondereen aardigheid-''En

Jeronimo de Vries,als hijzich zijnstudententijdtebinnenbrengt,
1) 17en 18 April:859.
2) 26Juni1868.
3) Men zieook hetartikelvan TacoH.deBeer:,,Van Lenvep a1sJournalistl',in de Amst.Courant van 24 M aart 1902.

II.

5
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schrijfto.a: ,,Ik ben uw Vaderonuitsprekelijk veelverpligt,als
ik aan de collegies denk, de Andria van Terentius of Homerus.
!

Nooit in mijn leven heb ik zoo iets wedergehoord en gezien.
Hetwas heerlijk!- W atis toch elegantie en smaak!Zullen wij
die w el ooit w eêr zéö hooren, zien en smaken1 Het is alles nu

meer(eiten,artikelen en materie.''
De dood van den geliefden grootvader brachtaan J.v.L.'&
derden zoon M aurits, naast de droefheid die allen vervulde,nog

de grievende teleurstelling,datde waardige man zijnepromotie,
die einde Februari plaats had, niet m eer beleefde. Het was naar

aanleiding van deze gebeurtenis,datJ.v.L.denvolgendenbrief
van zijn vriend Van Assen ontving:
Leiden 2 M aart 1853.

Hoe leedwashetmijW aardeVriend,uzelfsgeenoogenbliktehebben
jnietmogelijk was de promotie bijtewonen
mogen zien;dathetmi

zultgijwe1op mijn woord geloofd hebben.Ik heb zelfs'sMaandags
geen collegie gehouden,en ditgebeurt zelden ofnooit:onzevacanties

zi
jn reeds lang genoeg.
Hetwas een vertroostend berigtdatuw onvergetelijke vader kalm
ontslapen is.Bijde overige groote voorrechten des ouderdomsdenk
ik altijd aan Cicero's zeggen:corpora senum n0n disrumpuntur sed
dissolvuntur1). Is het waar,datde Opheffing van hetInstituut den
geëerden man,die er een der oprichters van was, tendoodegekweld
heeft? W at kon men van Thorbecke anders wachten? Onbegrensde

eer- en heerschzuchtzithem in'tgebeente,enmetzijnservum pecus2).
in de Kamer, dat hij leidt waar heen hijwil,zullen wijhem nog.
vreemde dingen zien doen. Laat ons op onze hoede zijn en niet
zwijgen.
W aarom hebt gi
jmijnieteen enkelwoord vangoedkeuringgezegd
of laten zeggen op '
tgeen ik in mijne Aanmerking B.W etb.u ter'
eere schreef?
Gij weet h0e grooten prijs ik stelOp uwe goedkeuring.W at D.Curtiusin 1848van u getuigde,zeg ikhem gaarne na...

De Dissertatie van mijn Creuznacher vriendtje3)zieterzeer goed
uit.Kan ik uwe kinderen voor hunneverderestudiënvaneenigedienst

1) Delichamen dergrijsaardsworden nietverscheurd,maarlosgemaakt.
2) slaafsch vee.
3) MauritsJ.v.L.,die zi
jn vader,a1s wijzagen,in :846 naarCreuznach

had vergezelh,en daarProf.van Assen had ontmoet.
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zijn,beschik overmij.Ik leefgeheelvoor mi
jn studenten en studiën,
en zie van alle de Hagenaars niemand meerdan mijn ouden leerling
en meester Prins Frederik .....M et hoogachting
Van Assen.

Hetantwoord van J.v.L.luidde als volgt:
Zeer geachte Vriend !

Het was mi
jn stellig voornemen geweest, u tijdens mijn kort
verblijf te Leyden een bezoek te geven;maar de sneeuw heeftmy
belet. Ik had geen dubbelstelkousen en schoenen medegenomen:
de sneeuw 1ag een voet hoog:ik schrikte op het denkbeeld vanden
geheelen dag metnatte voeten te zitten en heb daarom de herberg

nietverlaten dan om naard'
ePromotietegaan- indePaauwekoets1),
wat ik hoop dat geen malliteit was.Die sneeuw speet my te meer,
omdat ik u daardoor Ook op de Promotie miste,alsmede Tydeman

(die had willen komen,maarquem a proposito deterruituxor)2)en
anderen onder uw kollegaas,die ik gaarne zoû gezien hebben.'tW as

ongepermitteerd koud in 't Auditorium (de Paranymfen waren half
bevroren) en men moest by zulk weer en met zulk een gering getal
auditores de plechtigheid maar in audit.minoredoen plaatshebben om

den kachel.Que les temps sontchangés,dachtik metAbner.Inmijn
studententi
jd zat,by eenPromotie,deProfessorenbankvol,en lepeuple
saint(nieuwepériphrasevoorstudenten)enfouleinondaitlesportiques.
Intusschen, over de Promotie zelve was ik zeer te vrede,er is goed

en in goed Latijn geöpponeerd:en de defensie was ook naarmijn
meening zeergoed en hetbewijs leverendedatdedoctorandusopalle
argumenten was voorbereid. Zi
jn dissertatie is goed bewerkt;doch
het beste er van is de voorrede;misschien w e1 om dat die van hem

alleen is en door niemand nagezien 3).W ant wat men,ten gevolge

1) In ,,Na vijftig jaren.NoodigeenoverbodigeophelderingoverdeCamera
Obscura,door Hildebrand''(Haarlem 1887,) lezen wijop blz.4p,waarover
eene promotie gehandeld wordt:,rde statiekoetsqde pauwekoets,zoogenaamd
omdat hare donkergele paneelen geheel m etnaar'tleven geschilderdepauweveeren overdekt waren,de pauwekoets m et koetsier en palfreniers in groot
toilet met witte beenen, en bespannen met een paar krasse zwarten onder
hun beste tuig''.

z) Wien zijnevrouw van zijn voornemen had teruggehouden.
5) De dissertatie handelde overhetscheepsjournaal(dediarionautico)
en in de voorrede had hijeen schoon en uit hethartgevloeid woord aan
de nagedachtenisvan zi
jn grootvader gewijd.
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van gemaakte observaties,aan hetzakellk gedeelteverbetert,bederft

men dikwijls aan den stll. - Quid nunc? Nu zitten wy met0ns
drieën advokaten in een huis. Mi
jn Oudste zoon begint alnu en
dan een zaakje te krijgen; maar za1 we1 nooit van de prgktijk
kunnen leven. Maurits schijntden vasten wi1te hebben om erzijn
fortuin mee te maken;wy zullen zien wathetgeeft.De tijden zijn
voorby, datmen betrekkingen bekomen kan,ten zijmen een heiden
worde en offeranden brenge aan den grooten Thor.Dat hy,doorhet

Instituut Op te heffen,mijn goeden vader zou gedood hebben,wi1ik
niet zeggen;maar zeker is het, dat die opheffing,envooraldemodus
quO den waardigen man diep gegriefd heeft,endathethem inzonderheid veelkostte van de Bibliotheek te scheiden.DenieuweAkademie
van SV.ligt nu 0Ok al met den M inister Over hoop. Ik moetmyzelven van nalatigheid beschuldigen u niet eens bedankt te hebben
voor uw Aanm.B.W etb.en uwe heuschheidtemywaart;maarikheb
het zoo verbazend druk,dat ik telkensonwillekeurigeonbeleefdheden
bega. W aarom heeftde dag geen 48 uren?

Ik herinnermy,datgy eens tegen polhouden ijverdet,a1sgeengoed
Hollandsch.Ik had my dooruw grondenlaten overtuigen ;maarontdek
nu toevallig, dat wy 't woord ten Onrechte afkeurden. 't Is oor-

spronkelijk een Zeemansterm en beteekent:de zeilen,spijthetonstuimige weer,volaan den windblootstellen.- exinde:1),jdt
ôtsrvarenin
weerwil van den storm :''- en dus, overdrachtelijk,,,doordfijven,
doorzetten,by zijn stuk bli
jven-''
Met de literaire curiositeit en na mijn eerbiedige groete aan uwe
dames eindig ik en noem my,hoogachtend,
t.t.

J.van Lennep.
Amsterdamsch Siberiën,4 M aart 1853.

Dat J.v.L.in deze dagen metkennis van zaken over pzeem anstermen'' spreken kon, behoeft ons niet te verw onderen, als

wij bedenken dathijbezig was de laatste hand aan zijn ,,Zeemans-W oordeboek''te leggen,een werk waaraan hijreeds geruimen tijd arbeidde,doch dateerstin 1856 uitkwam,daarhet
drukken metgrootezorggeschiedenmoestenzeerlangophield.2)
1) Van daar.
z) Zeemans-W oordeboek,behelzende een verklaring der woorden,by de
scheepvaart en den handel in gebruik en een opgave der algem eene wets-

bepalingen daartoe betrekkelijk,en der spreekwijzen daaraan ontleend. Een
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Het boek is een verbeterde,vermeerderde en geheel om gewerkte

bewerking van W inschoten's sseeman'',waarin J.v.L.in zijn
jeugd veel.genoegen had gehad,terwijlde schrijverbijmenig
puntde hulp van zijn halfbroederAernoutvan Lennep,die zeeofscier gew eest w as, m et vrucht kon inroepen. Dat het w erk

nietslechts inzeemans-maarookinanderekringenmetblijdschap
werd begroet,bewijstons hetvolgende schrijven van Dr.M.de
Vries,1) toen nOg hoogleeraarte Groningen,doch Op hetpunt
die plaats m et Leiden te verwisselen.

Gron.30 M ei 1853.
Amice,
Ik heb geen regt begrip van uweverbazendewerkzaamheid.Hoevele

vruchten van uw talentmogten wijnietin den laatsten tijdgenieten,
en ander voorzien nlet taalkundige opmerkingen en aanhalingen uit onder-

scheidene schri
jyers:te samen gesteld door Mr.J.van Lennep.Amsterdam,
Gebroeders Binger. 1856.

1) De briefwisseling metProf.de Vries dateerde van April1850,toen de
Groningsche hoogleeraar aan J.v.L.een zeldzame en reedslang doordezen
gezochte uitgave van Vondel ter leen aanbood,en werd tot V.L's dood ge-

regeld voortgezet,terwijlzi
j zich door groote harteli
jkheidkenmerkte.Reeds
in zijn eerste antwoord spreektJ.v.L.zijn correspondenta1syjAmicel'aan
en verzoekthem hetzelfde te willendoen;jrikhoopunogdikwijlsmetbrieven
lastig te vallen;en dan betrachten wy de kortheid, door alleHooggeleerde's

en W elEdelGestrenge'ste vermijden''.Devolgende briefvan DeVriesbegint
dan ook op dezelfde wijze,terwijlhij erdeze regels op laatvolgen:Gi
jziet
dat ik onbeschroomd gebruik maak van uw verlot om u metden gemeenzam en en korten vriendennaam aan te spreken,die mijuituwe pen zoo

vereerde.Ik zou geaarzeld hebben,dievrijheidtenemen,indienikhadmoeten
vreezenydat deze gemeenzame toon te kort zou doen aan de llooge achting,

die ik u toedraag. Maarhetzalwelonnoodig zijn u te verzekeren,datdie
achting onverminderd blijft,aldruktzi
j zich nietin bezwarende titelsuit,en
voorzeker metden schri
jvervan TitelsZ
W Brieven,doorniemandmeerdandoor
mij toegejuicht, zal het overtollig wezen, m eer woorden over dat punt te
wisselen/'.

Herhaaldelijk raadpleegt de Vries zi
jn correspondent over taalkwesties,
vooralmetbetrekking tothet,yW oordenboek''jwaarvoor J.v.L.belangri
jke
inlichtingen en bi
jdragen leverde,terwi
jlhi
j zich in een zijner brieven zelfs
zijn,yerkenteli
jkenleerling''noemt.(I8Januari1867.
) HieropantwoordtJ.v.L.:
lk geloofdatgi
j mij een beetle voorden ma1houdt metuw komplimenten
en uw leerlingschap;- doch datzijzoo:ik slikaequoanimokomplimenten
en berispingen.''
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en intusschen gaatuw Vondelgeregeld zijn gang,en boven datalles
hebt ge n0g uw W oordenboek voor'tZeewezen voltooid!W aarlijk,
uw voorbeeld beschaamtons allen.Mogthet0nst0teenprikkelzijn,
om te trachten hetna te volgen,quantum in nobis est1).
De voltooijing van uw maritiemen arbeid vernam ik metgroote
vreugde, en 0ok als Redacteur van het W oordenboek begroetik dit

feita1s een dermeestverblijdende,die totn0g toe onzen arbeidveraangenaamd en aangemoedigd hebben. Zoodra het werk de revisie
van uwen broeder gepasseerd heeft, gaat het zeker ter perse,niet
wgar? W ees dan s.v.p.z00 goed,volgens Onze vroegere afspraak,
uwen uitgever t0tvoorwaarde te stellen,dat aan de Redactievanhet

N.W .hetregtverblijft,om den inhoud van hetwerk inharenarbeid
suis locis over te nemen.
In allen gevallevertrouw ik,datdezaak
door u ten meesten behoeve ook van onzen nationalen arbeid zal
worden bestuurd.....
En nu ten slotte n0g mi
jn opregten dank vooruwe welwillendeen

vereerende aanbeveling aan den Hr.v.E.2)- Ik zeg erudankvoor
a1s een bewijs uwergenegenheid,die ik op den hoogsten prijs stel.
M aar vooral00k zeg ik u dank voor het advies,door u aan de HH.

v.E.en v.R.3)gegeven omtrentde absolute noodzakelijkheid eener
splitsing der vakken.O0k van Leiden uit wordt daarop doorinvloed-

hebbende personen sterk aangedrongen en waarlijk de zaak is dan
00k boven allen twijfelverheven.Za1nietalleen hetonderwijstaliter
qualiter zijn gangetje gaan,maar zalhet 0okwaardigaandeLeidsche
Academ ie w orden vertegenw oordigd, za1de wetenschap voorwaarts

worden gebragt,en Leiden zijn (wathetwezen moet) hetbrand-en
kernpunt van wetenschappelijke ontwikkeling 0ok in de Studiën des
Vaderlands, dan is de vereeniging van beide vakken in één woord

eene ongerijmdheid.. Mogen Curatoren en Ministerde eischen van
wetenschap ennationaliteitwetentewaardeeren.Enmogtdebenoeming

zoodanig uitvallen,datde lang verwaarloosde vakken eindeli
jk eens
eene toekomst mogten verwachten.Valteventueelde keuze opmi
jne
geringheid,dan beloofik u,met dehand ophethart,tezullen trachten

datuwe aanbeveling blijke nietaan een onwaardige te zijn verspild.
1) Zooveelin onsis.
z) Ter vervulling van de vacature voorhoogleeraar in de Nederlandsche
Taal en Vaderlandsche Geschiedenis te Leiden.- W ie met den heer v.E.
bedoeld wordt weet ik niet.

3) Jhr. Mr. van Reenen, de toenmalige Minister van Binnenlandsche
zaken.
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In Novem ber 1855, toen De Vries dusreeds eenigen ti
jd in
Leiden gevestigd was, brengtJ.v.L.dezebelangri
jkezaakweder
tersprake;hijschrijfthet volgende:
Amice!
Ik neem een oogenblik waar dat er in de Kamer gehaspeld wordt
over zaken die my weinig interesseeren,Om terug te komen op een

onderwerp,waarvan wy laatstelijk te Amsterdam meteen woordgesproken hebben:t.w.descheidingderbeide doorugedoceerdevakken.
Ik heb hierover Thorbecke gepolst,die,voor z0o verreikheb kunnen
merken,zoo hy al niet medewerkt,toch dezaak nietza1tegenwerken,

mits de nieuwe regeling alleen voorLeyden zou worden in praktijk
gebracht.Van de ondersteuning van Groen houd ik my verzekerd.Doch alvorens in dezen iets te doen,moet ik u n0g eenezaak onder
't00g brengen:wantmijn doel is u dienst te doen en tevensaanhet
belang der wetenschap,en niet,u schade te berokkenen.Alk0n er
met eenig uitzicht op goed gevolg een voordrachtgedaan wordenom
op de Begrooting een post te brengen voor een Professor in de Geschiedenis des Vaderlands,dan n0g zou men die vermeerdering van

traktementen nietkunnen paren meteenverhoogingvandejaarwedde
des Professors in de Taalen Letteren.En zoo zoudt gy de kollegiegelden voor de Historie verliezen,zonder daarvoor doorden Staatop
een andere wijze te worden schadeloos gesteld.Alvorensdusindezen
een stap verder te doen,wenschte ik van u te vernemen, wat uwe

gedachten omtrent het bewuste puntzijn,en zie dus hierop nOg in
den loop dezer week uw antwoord te gemoet,terwijlikhoogachtend
en vriendschappelijk blijve
t.t.

J.Van Lennep.
Uit de Tweede Kamer, 13 November 1855.

Het schoone antwoord dat De Vriesgaf,doetden schrijver
eer aan :

Leiden, 14 November 1855.
Amice,

Heb dank voor uwe welmeenende belangstelling in eene zaak,die
bestemd is voor onze vaderlandsche wetenschap en voor de versterking onzer nationaliteit ruime vruchten te dragen. Door u in
's Lands vergadering besproken,moet het plan goedkeuring en toe-

juiching vinden. Mogt het t0t stand komen, niemand za1 erzich
hartelijker over verheugen dan ik,die er altijd naarvermogen voor
geijverd heb en za1blijven ijveren tOtdatheteenmaalgeluktis. Ik
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z0u meenen aan hetvertrouwen der Regering,die mijden eervollen
post opdroeg,kwali
jk te beantwoorden,indien ik nietalles deed om
dien post in waarheid te maken tot hetgeen hij voorVaderland,
hoogeschool en wetenschap behoortte zijn;maar nooitkan hijdat
zijn, wanneer niet voor taalen letteren,en voorvad.hist.e1k een
geheelman is aangesteld. Ik weet,ja,datmijn geldelijk voordeeler
niet doorbevorderd zalworden;ik weetdathetmijeen jaarlijksch
verlies van f * 0 aan honoraria za1 wezen en geenerlei vergoeding
daarvan heb ik ooit in de verte bedoeld. Volgaarne wil ik dat oser
brengen in het welbegrepen belang derzaak. Men versta mi
jwèl:

niet om ontslagen te worden van 'tdoceeren der patria,gelijk men
mij eens voorsloeg ditcollegie aan een mijnercollega's afte staan:
neen,verre van daar, ik doceer de patria met lust en voldoening,en

zoolang zijofficieelaan mijn ambtverbonden bli
jft,hoop ik mijvan
de dubbele taak met eere te kwijten en sta aan niemand de patria
af; maar wanneer die afstand eensdeels mijzelven geheelaan de
taal kon toewijden, en anderdeels de patria in haarrechtop een
geheel man doen erkennen,wanneerdus die afstand werkelijk voor
de uitbreiding en krachtige werking der vaderlandsche vakken be-

vorderlijk zijn mogt, dan breng ik volgaarne dit Oser en vraag
geen schijn van vergoeding. Hierin dus,Amice,is vooruwe poging
niet de minste zwarigheid gelegen. Alleen moet ik doen opmerken,
dat men voor den nieuwen Professor niet z0u kunnen volstaan met

een extra-ordinariaat:een ordinairPfofessorbehoortin gelijkenrang
naastmijgesteld te worden:men zou zich anders de keuze van den
bevoegden persoon deerlijk belemmeren,want hetis te denken,dat
die voor een extraordinairbaantje niette krijgen zou zijn....
Ik behoefu we1 niet te zeggen, hoe ik uwe belangstellende medewerking op hoogen pri
js stel, en dankbaarhetvoorregterken,dat
mijn streven in hetbelang onzer vaderlandsche zaak in u een bondgenoot mag vinden,wien ik boven alleanderen zougewenschthebben

om de hooge achting die ik u,als ijverig en talentvolvoorstander
van alwat vaderlandsch is,van harte toedraag ....

DatJ.v.L.en zijn vriend goed zagen en hetvaderland hun
dankbaar mag zijn voorde stappen gedaan endeosersgebracbt,
bewijst, om slechts deze beiden te noemen, de arbeid door
De Vries zelven later voor de taal en die van Fruin voor de

geschiedenis verricht.1)
1) Reeds in Dec. 1853 had J.v.L.in een schoone rede in de Tweede
Kamerop de wenschelijkheid van een splitsing der vakken gewezen.
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Dan,hetwordttijd datwijJ.v.L.gaan volgenophetnieuwe
terrein zijner veelzijdige werkzaamheid, waarvan ons reeds de
beide laatst aangehaalde brieven spraken : het Binnenhof te
's Gravenhage.
De Aprilbeweging van 1853 had den va1 van Thorbecke en
de ontbinding der Tweede Kam er ten gevolge gehad. Onder de
verrassingen die de nieuwe Kam er bracht,behoorde ook deze,

dat het distrikt Steenwijk,vroegerdooreen liberaalzoutzieder
vertegenwoordigd, thans wat attisch zout in de parlem entaire

debatten scheen te willenmengen,doorl.v.L.naarhetBinnenhof
te zenden.1)Jammermaardathetattisch zoutden Steenwijkers,
meer aan materieel zout gewend, op den duurwatonverteerbaar
of te weinig voedzaam voorkw am.

,1Lorsqu'après la retraite du ministère Thorbecke'',schrijftJ.v.L.
in zi
jne Notice biographique,,,la chambre futdissoute,jemetrouvais
avoir la goutte quime clouaitsurmon lit,lorsquetoutàcoupj'appris
que plusieurs électeurs du districtde Steenwijk m'avaientproclamé
leur candidat. Je crus d'abord à une mystification,cardans toutle
district je ne connaissais âme quivive.Bientôtcependantje fus à
même de me convaincred'unevlrit!quej'avaislongtempssoupconnée,
à savoirque moins on est connu,plus On a de chances deréussir-

car je fus é1u membre de la seconde chambre à la grande majorité
des voix-''

Omstreeks dezen zelfden tijd wasJ.v.L.t0tLidderProvinciale
Staten benoemd.In zijn briefvan 16 Mei,waarin hijhem met
deze benoeming geluk wenscht,schrijft A.Veder verder:
Alaar wat gaatgi
jnu beginnen,naarik hoor? W iltge nu geheel
een politieke persoon gaan worden? Het is veel van u gewaagd,die

zoo veelreputatie a1s dichter,letterkundige enhistorieschrijverteverliezen hebt,om u nu in zulk een strijdperktegaanbegeven,vanwaar
z0o weinigen,wat talent en karakter betreft,heelshuids terug keeren.

Enfin,gijmoethetweten.

Hoe heeftV.L.hetin datstrijdperk gehad,hoe heefthijhet
verlaten? Zijntalentenkarakterhebbennietgeleden.maarmiskend
en bestreden is hijgelijk weinigen,juistomdathijgeenpartijman
V.W elderen Rengers.Parlementaire Gesch.v.Nederland, 1, 99.
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was, zich zelf gelijk bleef en zijn weg ging,zonderte vragen
ofdie altijd aan de kiezers diehem afgevaardigd hadden ofaan
de Regeering wier padij hij heette voor te staan,aangenaam
was. Alles w erd aangegrepen,en een open,onergdenkend karakter,

een man a1s J.v.L.,die nietsverbergt,die gewoon is hardop
te denken, geeft m eer vat dan voorzichtige, gesloten naturen.
Vaak is door de toongevende liberale bladen en door hen die

ze napraatten,op ietwatsmalende wijze overV.L.'s arbeid a1s
volksvertegenwoordiger gesproken, alsof deze eigenlijk slechts
zeerweinig had te beteekenen gehad;en toch,deBijbladen der
Staats-courant bewijzen wel anders en toonen dathijook dit
werk met zijn gewone nauwgezetheid en ijver heeftverricht.
Ziehier in hetkortzijn staatvan dienst:
Reedsterstond gafhijvan zelfstandigheidenonafhankelijkheid
in den besten zinblijk,door,hoewelvolstrektniettotdeoppositie,
maar veeleer tot de ministerieelen behoorend, de Regeering
rondborstig te interpelleeren over haar zonderlinge houding,van
een iauw, in plaats van een krachtig antwoord op de troonrede

tewillen.1).
Diefikschehoudingbleefhijbewaren,zonderzichdoorschoone
woorden of hoon en smaad te laten insuenceeren.Hijbestreed
hetvoorsteldernegen leden (afschaïng van den vleeschaccijns)
en stond toen alzoo aan de zijde der Regeering.2) Uitpolitiek
overleg en om der oppositie het w apen der afschaffing uit de
hand te nemen,maakte de Regeering een pstoutew ending'',w erd

inconsekwent en stelde,om de oppositie voorbijte streven,de
afschaffing van den accijns op hetgemaalvoor.V.L.wendde
den boeg echternietmethaar,maarbleefzichgelijkenbestreed
het voorstel der Regeering,ondanks de zekerheid van daardo6r

zijn kiezers nietaangenaam te zullen zijn.3)
In 1853 en 1855 was hij 1id der commissie voor hetadres
1) Van W elderen Rengers,a.w.1,99.
z) V.W elderen Rengers,1,1*.
3) DeSteenwijkscheCourantdeed hem dan ookhoorendathijnietalleen
afgevaardigd was om het protestantsch beginsel te verdedigen,m aar ook

vooralom de materieele belangen van zi
jn districtvoortestaan.Debelangen
van hetVaderland wogenhem echter,waardezemetdeplaatseli
jkevanSteenwijk inbotsingkwamen,zwaarderdan dezelaatste.Ditwerdhem nietvergeven.
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van antw oord op de troonrede, en de laatste maal steller
van het adres; in 1854 rapporteur over het wetsontwerp tot

wijziging van de wetten op den gemaalaccijns,waaroverhijook
herhaaldelijk het woord voerde tot het geven van praktische
inlichtingen aangaande haar werking, hem,als Rijksadvokaat,
beter dan den meesten leden bekend.

Bij herhaling werd hij tot lid benoemd van de commissiën
tot onderzoek van hetverslag overden staatvan hetonderwijs
en ook in zake de wees- en m om boirkamers.

In 1853 en '54 was hij rapporteur overde begrooting van
M arine, in '54 over de wet tot regeling van het recht van vereeniging en vergadering, en in '56 over die tot afschaï ng van

den accijns op hetgemaal;bijzijn bekende denkwijze overhet
onderwerp wel een bewijs,datmen zijn onpartijdigheid,helder
oordeelen eerlijkheid erkende en waardeerde.
In 1856 was hijrapporteuroverde wetop hetbinnenlandsch
gedistilleerd en die op de bieren en azijnen,over welke ontwerpen hijbijherhaling sprak,en waarinhijdooramendementen
en opmerkingen vele veranderingen bracht. In hetzelfde jaar
vinden wij hem n0g a1s rapporteuroverde begrootingen van
binnenlandsche zaken en eerediensten en over de wettotinkoop

en amortisatie van schuld en ontmoeten hem bijherhaling als
sprekeroverde wetin-zake de tuchtop dekoopvaardijschepen,
waarin men aan zijn Opmerkingen oOk menige verbetering te
danken heeft.1)
M eer dan zeventig malen voerde hij in zijn korte,driejarige
parlementaire loopbaan het woord,en bij het lezen vooral van
zijne langere redevoeringen, was ik vaak getrosen nietalleen
door den aangenamen boeienden stijl (dit zijn wij van hem
gewoon) maar ook door de onderwerpen die hijaanroert,de
wenken die hijgeeft,de wenschen die hijuit,in welkealle hij,
de conservatief,nietzelden toontzijn tijd verrevooruittewezen,
gelijk ons zoo straks zalblijken.
M eerm alen haalt hij
:, de degeli
jke historiekenner,voorbeelden
en anekdoten uit de geschiedenis aan om zijn beweren te
staven,telkens ontmoeten wij,.
en wijkunnen onsden glimlach
1) Men zie: Mannen van beteekenisin onze dagen.No.Iz.Mr.J.van
Lennep, blz.57 en 58.
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voorstellen die om de lippen speeldewanneerhijze uitte,een
snedig gezegde, dathij,de sjne humorist,nietin kon houden,
maardatin die dagen minder op prijs werd gesteld,dannuhet
gevalzou zijn,ja zelfs veroordeeld a1s in strijd metdewaardigheid van de Kamer en den ernst van hetbehandelde onderwerp.

Hetpasttoch ookallerminstbijeenbegrootingvanbuitenlandsche
zaken een amusante historische anekdote in herinnering te bren-

gen ofbijeen discussie overden accijnseen grapteverkoopen!
Dat hij,wiens hoofd en handen altijd metiets moesten bezig
zijn, wanneer de discussiën hem verveelden,soms een versje
maakte en,vielhetgoed uit,ditaan zijn medeleden vertoonde,
ten gevolge w aarvan de lachspieren in bew eging w erden gebracht, werd door velen ook nietgoed opgenomen en bezorgde

hem bijAsmodee den bijnaam van denkomiek,paljasofharlekijn
der Kam er. Een paar voorbeelden: M en schreef 23 Augustus
1853. Aan de orde w aren de beraadslagingen over een amende-

mentdoorJhr.EloutvanSoeterwoude,afgevaardigdevanGorkum,
betresende het toelaten van vreem delingen a1s bedienaren van
den godsdienst,op de w et op de kerkgenootschappen ingediend.

Oedurende de stemming krabbelde J.v.L.eenige regelsop
hetvoorhem liggend papieren lietdie aan zijn buurmanlezen,
die ze lachend verderdoorgaf.Hetpapierdeed deronde te midden
van een lachende Kam er en bereikte zelfs dem inisterstafel,waar

Van Hall,J.v.L's.vriend,diedensteunderzijnenopdatoogenblik zeer noodig had, den maker meteen bedenkelijk hoofdschudden en een bijna smeekenden blikaanzag.Enwatbehelsde
datgeruchtmakend blad? Hetvolgende versje:1)
KLACHT EENER STOOVENZETSTER.
'k W as van den Prins geen kwaad bewust;
Ik deelde vreedzaam en gerust

Mijn stoofjensaan de Dames rond;
Ik gaftot klachten nimmer grond,
En oogstte metgerusten zin

Op Nieuwejaar mijn fooitjens in
En oefende,door niets gestuit,

Mijn kerklijke bediening uit.
1) Hs.Familiearchief.
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M aar ach!toen my 'tamendement
Des Lids uitGorkum werd bekend,
Toen ik vernam het naar bericht,
W aartoe de wetmy nu verplicht,
Toen werd ik pimpelpaers en bleek.
Ik ben erganschlijk door van streek,
Ik heb geen rust,ik tril en beef;
W ant ach!'k ben vreemdling:'kben uitKleef!
Nu moet ik - 'k weet voorwaar niet hoe,
Nu moet ik naar den Koning toe.
Dan kost my dat amendement

Aan 'tzegelvijfen twintig cent.
En dan,wie weet wat men wellicht
Den Koning over my bericht,
Daar niemand op deze aarde leeft

Die hierofdaargeen vijand heeft.
Zoo raak ik lichtdoor haat ofnijd
Nog mijn bediening eerlang kwijt,
Tot ongerief en bitter leed
Der Dames,die ik steeds voldeed;
W ie weet of 'kmet die mooie wet
Niet nog de grens w ord uitgezet.
Och!wat niet soms de beste man

Zijn naaste alleeds beroknen kan!
Een paar maanden later, 10 December van hetzelfde jaar,
werden de volgende notulen der vergadering, gedurende de beraadslagingen over de begrooting van Koloniën opgesteld, toen
de aandacht gevestigd w erd op de em ancipatie der slaven in

onze bezittingen.1)
Ten Cate houdt met heelveelstaatsie
Een deftige en pompeuse oratie
Ten voordeelvan de emancipatie;

Na hem rijstElout,die metgratie
Pahud vraagt om de interpretatie
Van 't lestbesluit,dat aan de Natie
Bekend werd uit de Staatscourant.
M aar nu zegt Hugenholtz,eilacie!

1) Hs.Familiearchief.
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Den HeerMinisterin zi
jn facie,
Dat, 'tzi
j men goed of'tzi
j men kwaad zie,
Hy 'tW etsontwerp zijn approbatie
Zalweigren,en deez demonstratie
Haar grond vindt in een cumulatie,
Die nutloos centen kost aan 't Land.
Straks geeftPahud hun informatie
En menige notificatie,
Opheldering en indicatie.

Ten Cate schijnttoch - wattemptatie Maar halfte vreên met de explicatie.
Dan nu verheft, vo1 emulatie,
Van Hoëvell 't hoofd, die slimme kwant.
Hy bromt Op een abominatie,

Degruwlijke bazaar-taxatie;
Hy praat van een fortificatie,

W aaraan Javaantjensvolvocatie,
(Een Gouverneurvan reputatie
Gaf tot dat eind een publicatie)
Voor dertig duiten boôn de hand.

Het lid uitAlkmaar1)- 'tkloeke baasie
M aakt straks tot antwoord preparatie

En wektzijn voormans tribulatie,
Ja bezigt zonderirritatie Somwijlen watmystificatie.
M aar Stolte raakt in fermentatie

En weertzich op bijzondren trant.
Intusschen - 't geeft wat variatie -

ToontGroen zijn heftige indignatie
Van wege zeekre insinuatie
En werpt ver van zich de imputatie,
A1s gaf hy volle confirmatie
Aan eens M inisters invocatie:
Zulk een vermoeden achthy schand.
Pahud geeft verdre elucidatie,
En Stolte nog een observatie;
Sloethoudt een fraaie improvizatie,
Doorspekt met menige citatie,
Spreekt van der eilanden formatie,

z) Mr.J.J.Rochussen.
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Van luchtgestelen vegetatie ...

B0e!..allerschriklijkstamusant!
Het Lid van A lmeloos creatie
Staat Nveder op,tOt refutatie

Van Rochussens argumentatie.
M ackay houdt tegen de operatie
M et d'opium een declamatie.
Die zaak eischt wis de meditatie
Van liên van kennis en verstand.
Pahud houdt nu de peroratie;
M aar,vrienden!wie zoôn disputatie
Beschouwen moog a1s recreatie,
Ik acht, gelooft my,zoôn vacatie
Een droeve kwelling en vexatie;
Ik voel een slaaprige sensatie:
Ik schei er uit - en heb het land.

0f J.v.L.ditlaatste vers aan zijn medeleden getoond heeft,
is mijonbekend.W are nu van zijn parlementaire loopbaan niet
anders te vermelden,dan dergelijke staaltjesvan zijn vernuft,1)
1) Toen Mr.D.van Eck,diein deKamervlak vöörJ.v.L.zat,dezen
eens gedurende de zitting om een versjevroeg,werdhem enkeleoogenblikken
daarna hetvolgende gedichtje toegereikt:
AANSPORING
aan & kiezers van M '
J& /lvrg.
A1 schietvan Eck

Somtijds metspek,
Hy is voorwaar geen gek.

lk ken hem best,ik zie hem daaglijksin zi
jn nek.
Hy amuseert my vaak door zi
jn gesprek,
A1doen my zi
jn diskoersen somti
jdsgeeuwen.
Hy laat niet licht zich overschreeuwen;
En schoon hy soms een glim lach wekk',

Ja spotternijvan schalksche spreeuwen,
Hy geefthun troefop zijne beurt.
A1s advokaat wordt hy een wakkre bol gekeurd,
Een kanapioen voor weezen en voor weeuwen.
D usj brave Zeeuwen!

'kHoop datgy luistertnaar mijn raad,
En,a1s gy weer aan 't kiezen gaat,

Mi
jn ouden kameraad
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dan voorzekerzou metrechtgezegd kunnen wofden,dathijin
de Kamer niet op zijn plaats was;wanneerzich evenwelfijne
humor paart aan degelijke, veelzijdige kennis,aan stalen ijver
naastgroote vlugheid en verbazende werkkracht,aanrijkeondervinding in talrijke betrekkingen opgedaan, aan eerlijkheid en
onpaftijdigheid,aan boeiende welsprekendlleid en hetuitbrengen
van pittige adviezen,dan schijnthetvreemd,dateen dergelijke
humor niet als een aangename saus bijde vaak taaie debatten
en vervelende zittingen w ordt verwelkomd, in stede van a1s
doodzonde te worden geschuw d,en datmen later,metname in de
hoofdstad, hem el en aardebewogen heeft,om den man diezooveel

in zich vereenigde, uitde volksvertegenwoordiging te weren.1)
Thansnog een enkelwoord over de toespraken,doorJ.v.L.
in de Kamer gehouden.

Herhaaldelijk waarschuwde hij met ernst en klem tegen het
stelselvan bezuinigen à toutprix,datdestijdsaan de ordewas.
Bij de behandeling der begrooting van Buitenlandsche Zaken,
Vooralniet overslaat;
Al geeft het ons geen baat,
'k W eet dat het u niet schaadt,

Gy hebt toch niette luistren naar zijn praat.
zl Mei 1855.
J.v.L.
De kiezers van Middelburg hebben klaarbli
jkeli
jk naarJ.v.L.'s raad geluisterd, immers Van Eck is van :850- '84 hun afgevaardigde geweest.
De beide volgende kleine politieke puntdichten m ogen hier ook een plaats
vinden. Na de verkiezing, in 1866 door de hoofdstad,van de heeren Van
Reenen,die voorzitter geweest was,H eemskerk Bzn., die zelden of nooit in

'topenbaar sprak en Godefroi,die doofwas,schreef'J.v.L.:
Twee zwegen steeds; de derde kan niet hooren;
Gdwis m eent Amsterdam : met dwaas gesnap

Gaat,nuttelooseen kostbre tijd verloren,
En kiestdaarom - een doofstom driemanschap.
En toen Groen van Prinsterer eens in zeker najaarmetde liberalen,ik
meen in Indische zaken,was mede gegaan,dichtte hij:
y,Kuntgy,Mi
jnheer,hetraadselmy verklaren,
DatGroen zijn steun den liberalen bood?''1.zie in den tuin,M evrouw !By 't vallen van de blâren,
W ordt wat tot dusver groen was,rood-''

x) Men zie overJ.v.L.'sarbeid en humorin de Kamer vooralook het
opstelvan Mr.J.Heemskerk Bzn.,in hetvolgend hoofdstuk.
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in November1853 1),wees hijerop dat de gezanten,w aarvan
sommigen meenden dat zij gerust afgeschaft konden worden
(eene vertegenwoordiging door consuls was imm ers voor ons
kleine land volkomen voldoende),noodig w aren nietalleen,m aar
datzijook beterbezoldigd moesten worden,opdatzijeen staat
zouden kunnen voeren, aan hun hoogen rang verschuldigd.
Imm ers, het is
Een 1es die de ondervinding leert:

Altijd wordtde eerin 'tslijk gesmeten
Van wie niet eerst zich zelven eert.

Hij wees op het voorbeeld, dooronze Republiek en groote
diplomaten in vroegere eeuwen gegeven, en herinnerde aan het

woord van Condé? die hetmislukken van zijne diplomatieke
missie aan den dood van zijn kok Vateltoeschreef,waardoorhij
niet zulke fijne diners had kunnen geven,alsnoodig ware geweest om de tegenpartijte winnen! Men begrijpthoe heftig
de spreker, vooral door dezulken die geen grap verstaan, hier-

over werd aangevallen:palsofhetgezantzijn slechts bestondin
het geven van partijen!Ja,de armen mochten we1duurbrood
eten (J.v.L.handhaafde immers den accijns op hetgemaal),
mits de gezanten maar hoog bezoldigd werden en fijne diners
geven konden !''

Twee jaarlatersprak hijwederover de begrooting,waarvan
hij het eindcijfer te laag oordeelde.2)pvijfmillioen,slechtbesteed, zijn te veel; tien millioen, waarmede de behoefte niet
bestreden wordt,kunnen te weinig zi
jn.Gevraagd moet worden
ofde uitgaven nuttig,noodig en voegzaam zijn.'' Heteindcijfer
iste laag,nietomdathijperseeenhoogerebegrootingwenscht,
maar omdat er niet voldoende voor veiligheid, eer en rang van

Nederland gedaan wordt.,,Ik heb in July 1830hetjam proximus
ardet Ucalegon uitgegalmd3) en men heeftmy bespot;maarin
1) Zitting van 25 November.
z) zo en c;November1855.
3) Hijdoeltopzijngedichtrluitboezemingenbjhethoorenderschrikmaren
uit Frankri
jk'', onder genoemd motto uitgegeven.Deregel:j,
jam proximus
ardet Ucalegon'' (reeds brandtdaarnaasthethuis van Ucalegon)wordtin
de Aeneis van Vergilius gevonden (11,311),indebeschri
jvingvandenbrand
van Troje.Ucalegon was een der raadslieden vah koning Priam us.
II.

6
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September van datjaarbespotte men my nietmeer. lk heb in
1847 gewaarschuwd;menheeftmyuitgelachen;1848isgevolgd.1)
W ordtooitons Vaderland aangetast,dan achtikzijnbehoud
onderGods zegen,slechtsvan de wijsheid en zorgderRegering
en van de vaderlandsliefde dernatie afhankelijk.''
Den 3den December 1853 drukte hij,naaraanleiding van een
-

post van duizend gulden die op de begrooting w asuitgetrokken
voor het onderhoud van historische monum enten, den w ensch

uit, dat die post aanzienlijk werd verhoogd,opdat10aan het
Prinsenhofte Delftzijn oude bestemming hergeven werd;20een
gedenkteeken gesticht w erd op de plek w aar eens de beroem de

Abdij te Egmond stond,de schandelijk verwaarloosde rustplaats
der Graven van Holland, die zooveel voor ons gewest hadden

gedaan 2);(in 1825 toch,waren de zerken,waarin hungebeente
rustte! door den Staat voor tweehonderd gulden aan een fnetselaar verkocht, en het gebeente zelf op een vuilnishoop gewor-

pen1) - en 30de oude Ridderzaalop lietBinnenhofgerestaureerd en ontheven w erd van de schande die er thans op drukte

van totloterij-zaalte moeten dienen.
Die Staatsloterij vond inJ.v.L. een voortdurend bestrijder,
daar hij hetonzedelijk en praktisch ongewenschtachtte datde
1) Van daar de bijnaam van Cassandra van Lennep,hem doorAsmodëe
gegeven.

z) ln zijn schoonen ,jHollandschen Duinzang''weesreedsD.J.v.L.op
den Zegen dien Holland onderhetbestuur zijner Graven genooten op den

treurigen toestand, waarin zich hun grafstede bevond,en drong hijaan op
hetzelfde watzijn zoon,en nogmaals te vergeçfs,bijna dertig jaren latervan
de Regeering vragen zou:

Zi
j de grafplaats dier Vorsten van oneer bevrijd,
Voor verguizing en schennis beveiligd,

En doorVorsten door Volk haareen huldegewi
jd,
Die 't ontzag van de dooden weêr heiligt!

ln een briel aan Falck,van z6 Augustus 1841, schrijftD.J.v.L.nog:
Den clsten dezer maand ben ik met mi
jn zoon en Dr.A.de Vriesin
Commissie voor hetlnstituutnaarEgmond binnen geweest,waarwijgaarne
jj

iets zouden daarstellen ter verzoening van de schim derH ollandscheGraven,

wier rustplaats mendaaropeenezooschandeli
jkewijzegestoordengeschonden
heeft.lk vleimijdater ietsvan za1kunnen komen.''(Leven van D.J.v.L.
II.blz.514.)
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Staatop deze wijze geld aan zijn eigen burgers Ontroofde;herhaaldelijk sprak hij er tegen en in Maart 1856 deed hijeen
voorstel om eene comm issie te doen benoemen,teronderzoeking

van de bezwaren die ero.a.doorMr.A.D.Meijer,tegenwaren
ingebracht.1)Hijtrok echterzijn voorstelin,nadatdeRegeering
verklaard had reeds ernstig m et het onderzoek van deze zaak

bezig te zijn en daarmede te willen voortgaan.
Ik spreek thans niet uitvoerig over de schoone rede, w aarin

hij tegen de uitdrukking ,,schismatieken'', dooreen derleden
van protestanten gebezigd opkwam,noch van die overde bijzondere scholen,de opheffing van hetKoninklijk Instituut,het
traktaat metFrankrijk overden nadruk,enz.,doch wensch nog
slechts een zijnerpraktische adviezen te memoreeren,ditnamelijk, datmen een uniform tariefvan tien cents voorelken brief
tot een bepaald gewicht voor geheel Nederland invoere, welk

tarief vijfcents zou bedragen,wanneerereen postzegelop geplaktwas.Op deze wijze,meende hij,zoudendepostzegelsveel
m eer algem een in gebruik komen, hetgeen niet alleen een bron

van veel moeilijkheid en onaangenaamheid voor schrijveren
ontvanger beiden zou wegnemen,2) maartevens aan de postboden onnoemelijk veeltijd zou besparen,daardezen nubijhet
bezorgen van een brief, telkens en soms lang op hetportm oesten

wachten. In verband hiermede,gafhijden raad,brievenbussen
in de huizen zelf te doen aanbrengen, gelijk hijze reeds in
Londen gezien had, opdat de postbode terstond den reeds gefrankeerden brief daar in zou kunnen Werpen.

z) Mr.A.D.Mei
jer wilde de Staatsloterij reorganiseeren. Nog in z864,
na diens dood, was J.v.L. met de zaak bezig en schreefer overaan de
Tweede Kam er en den M inister van Financiën.

c) W i
j kunnen ons tegenwoordigbezwaarlijkmeervoorstellen,hoemoeilijk
hetsomtijds was,in die dagen toen de postzegels we1ingevoerd, maarnog
nietalgemeen gebruikt werden,om te weten ofmen zijnbriefzoufrankeeren
of niet. In het eerste geval beleedigde men misschien den geadresseerde,
die denken kon dat men hem te arm rekende om het port te betalen,inhet

tweede wasmen hem hoogstwaarschi
jnlijk onaangenaam,doorhem opkosten
te jagen, die de brief wellicht in zijn oogen nieteenswaard was.ln het
post-scriptum van een briefaan J.v.L.,van zl April 1855, schrijft Tollens
het volgende: jrlk za1 ook, in navolging van u en andere Amsterdamsche

brievenschrijvers, een postzegeltje op mi
jn epistelplakken, ofschoon ik het
weleens meer een beleediging dan eell beleefdheid acht.''
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Het verblijf in den Haag werd V.L.veraangenaamd doorde
vele vrienden en kennissen die hijer had.Hijvond erElout,
den vriend zijnerjeugd,als collega in de Kamerweder,kwam
nu en dan bijde Bosboomsen wandelde des zomersweleens
naar Rijswijk om Tollensop te zoeken,diesederteenigen tijd
het stads- voor het buitenleven verw isseld had.

Hetwas in hetvoorjaarvan 1854 datJ.M.L.eene groote,ja
zeer groote onhandigheid beging, waaroverhijis aangevallen,
gehoond en verguisd, alsof grooter misdaad niet denkbaarware:

ik bedoelde uitgave van zijn svermakelijke Vaderlandsche Geschiedenis-''1)
Men vertelt 0ns van allerhande snakerijen,doorwelke gijin uw

,,

wetgevend beroep hetaangename met het nuttige tracht te vereeni-

gen,''schreefhem A.Vederden N sten Maartvandatjaar,,enonder
meer leugens verhaaltmen mijdatgijeene kluchtige vaderlandsche
geschiedenis op rijm wiltuitgeven.Ik ken u daarveelteverstandig
toe en niemand weetbeterdan gijdatonze Natie,nietten onregte,
Ongaarne den roem VJn tWinttk :c&pen2)in een bespottelijk daglicht
zou gesteld zien. Doet men dataan de Joodsche geschiedenis:,,O
vader Abraham !''etc.,of de Romeinsche, zoo a1s Fokke Simonsz.,à

la bonne heure, maar de Nederlandsche leeuw (sic) laatzich niet
straseloos bespotten-''

Niettegenstaande deze waarschuwing lietJ.v.L.zichnietvan
zijn plan afbrengen;trouwens daarvoorwas hettoen ook reeds
te laat.In de voorrede van hetboekje merkthijopdatkinderen,
en ook menschen, beter iets onthouden,watzij,alis 'tmaar
op een prentje, gezien hebben, dan watzijenkelvan hooren
zeggen w eten! en tevens dat het akelige en het kluchtige zich

1) Tafereelen uit deGeschiedenisdesVaderlands,totnutvan grooten
klein; vermakelijk voorgesteld door Mr.J.van Lennep & Compagnie.Aanvangende met de komstderBatavieren en eindigendea1shetuitis.Am sterdam,
M .H.Binger en Zonen. 1854.- Erverschenen toen nietm eerdan drieaieveringen.In 1899 bezorgden Gebrs.Koster te Amsterdam eene nieuweuitgave.

Aanvankelijk stond er op den titelniet:.,eindigende a1s hetuitis'';maar
eindigende met het kamp te Zeist''
z) De Roem van Twintig Eeuwen was een historisch-allegorische voor-

stelling,doorJ.v.L.geschrevenenin 1831opgevoerd.Ziehetvierdehoofdstuk
van ditwerk.(Iyblz. x4o),
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het best in het geheugen prenten. Daar nu alle zaken een ernstige en een kluchtige zi
jde hebben,en hijreeds zoo dikwijls
'slands geschiedenis van den ernstigen kant had beschouwd en
doen beschouwen, w ilde hi
j ze nu eensvan de vroolijke zijde

bekijken,vooreerstomdatdittoteen nieuwe wijze vanvoorstelling aanleiding geven zou en men gaarne iets nieuws ziet, ten

andere, omdat hijzoo doende kans had den lezerte vermaken
en, alvermakende,te onderwijzen. Eindelijk kwam ernog een
defde reden bij:de zuchtom aan Nederland eenige voortbrengselen te doen kennen van een teekenpen, die tot heden te zedig
of te egoïstisch alleen voor den engen familiekring gearbeid had.

De teekenstift was die van Jhr.P.van Loon te Utrecht,die
haarop uitnemende wijze en metzeergroottalentwistte hanteeren; jammer maar, dat deze schetsen dattalentnietvan de
gelukkigste zijde doen kennen, en dat de teekenaar,doorde
slechte ontvangst van het boekje afgeschrikt,hetpubliek niet
met andere proeven van zijn kunst heeft willen doen kennis
maken.1)
W elke was de aanleiding tot de uitgave geweest? G eruim en

tijd reeds te voren had J.v.L.,inoogenblikkenvanuitspanning,
eenige, voor 't meerendeelvrijflauwe,maarook zeeronschuldige vierregelige versjes op de vaderlandsche geschiedenis vervaardigd.Toen hijze eens aan zijn vriend P.van Loonvoorlas
en hem verzochterschetsen bijte voejen,ontving hijspoedig
daarop de teekeningen, naar welke de prenten uithetboekje
gemaaktzijn.
Ik heb'' schrijft hijin zijn pverantwoording'',2) waarover straks,
en avond gelachen,als de Goden by Homerus nooitgedaan hebpdi
ben; doch tevens heb ik bewonderd :het talent bewonderd,dat nu
eens de bevalligste kompozitiën op 'tpapier had nedergeworpen,dan
wederaan figuren,de stijvemiddeleeuwschevormen Ofzelfsdehouten

1) Hijwaseen broedervan mi
jn grootvader,Jhr.W .van Loon,diemet
de, ons uit heteerste hoofdstuk bekende tante van J.v.L.,Mej.A.L.A.
van W inter was gehuwd. ln onze familie worden nog verscheidene porte-

feûilles metzijn schetsen bewaard,waarvan vooraldie op een reis in ltalië
gemaakt,zeergroot talentverraden.Zi
jne stadsgezichten,fguurtjes enz.zi
jn
meesterlijk.
c) Blz.8,
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kermispoppen nabootsende,een kracht,een juistheid van uitdrukking
en een waarheid had weten te geven,hoedanige maar zeldzaam in
de meest uitvoerige werken van beroemde kunstenaars worden gevonden. - Van kindsbeen af heb ik een zwak gehad:t.w.dat ik
geen genoegen kon smaken, of ik moest het - zoo het daarvoor
vatbaar was - aan anderen mededeelen:en ik zcu het a1s een 0n-

vergeeflijk egoïsme hebben aangemerkt, indien ik de voortreffelijke
schetsen van mijn vriend nietwaereldkundig gemaakt,nietaan mi
jn
landgenooten het dubbel genot verschaft had,datmy was te beurt
gevallen. Ik betuig daarby, dat ik, by het zien der schetsen en by
hetlezen der van onderscheiden handen daarby gevoegdebyschriften

en zangstukjens,volstrektgeene ergernisgevoeld heb,enhetdusniet
in my opgekomen is, te veronderstellen, dat iemand anders zich
daaraan ergeren zou.

ln ditlaatste schuiltde onhandigheid van J.v.L.W e1konhij
a1s verontschuldiging aanvoeren datèn schetsen èn bijschriften
vöér de uitgave aan velen waren getoond, en dat de drieaieve-

ringen,eerzijin 'tpubliek verschenen,maanden te voren door
het geheele land waren gecolporteerd, terwijl bijna niemand
hem tegen het plan van uitgave gewaarschuwd had;maarhij
had toch aan die enkele waarschuwende stemm en,w aaronder

zich die zijnerhuisgenooten bevonden1),hetoormoeten leenen
en, in e1k geval, evenals A.Veder,zijne landgenooten genoeg
m oeten kennen om te weten, dat de meesten hunner geen grap

en nog veel m inder ironie verstaan, en dat het zich veroorloven
van een scherts ten koste van onze voorvaderen of het bespot-

telijk voorstellen van tafereelen uit de vaderlandsche geschiedenisdoor hen nietwordtvergeven.Daarbij,erwarenwerkelijk
teekeningen en bijschriften,vooralonderde cursiefgedrukte,die
nietvan J.v.L.,maarvan zijn medewerkersafkomstigwaren,2)
I) Deze laatsten waren allesbehalve metdezaakingenomen.ToenJ.v.L.
einde October 1853 de voorrede aan Bingerzond,schreefhi
jhem o.a.:,,Hiernevens de voorrede. Moge zy de Heraklieten methetboekje verzoenen.By
my heeft nim mer de tegenzin bestaan, waar gy van spreekt; m aar ik word

in mijn huis gruwzaam om de zaak verketterd. W eetgy een middel om,
zonder schade voor u zelve,mijn naam van den omslagweg telaten,magnus
vlr
âi êris Apollo.'' Het is jammer dathij toen de geheele zaak nietheéft
laten varen.Had zijn vader nog geleefd,ditzou zeker geschied zi
jn.
z) H.Bingerhad verscbeidene van deversjesvervaardigd;andere waren
van P.v.Loon.
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die ergernis m oesten opwekken ; ik denk b.v. aan de schets van

hetauto-da-f! methetdaarbijgevoegde zangstukje;protestanten
en roomschen beiden w erden daardoorzeeronaangenaam gestemd.

De ontvangstwas dan ook alles behalve hartelijk.In heteerst
was dit anders:

Men vond'',zegtJ.v.L.in zijn pverantwoording'',1)pdeschetsen
overheerlijk en men had ervermaak mede.Men vfoeg of'tvervolg
haast kwam ; en zo0 er waren die zich ergerden,zy hielden zich in
den aanvang stil. - M aar langzamerhand begonnen zy te spreken;
en nu waren er sommigen die, nadat zy gelachen hadden, niet
indachtig aan het:

j'airi,me voilà désarml,
zich eerst door anderen lieten diets maken en daarna zich zelven
opdrongen,datzy niet hadden moeten lachen en daarna hen,dien0g
lachten,bestraften:
En toen gingen velen, op hun voorbeeld, zich schamen,en zy

volgden de preutsche nufjens na,die,wanneerdepoppekastvertoond
wordt, hoe gaarne zy 0ok lachen zouden,zich niet willen kompro-

mitteeren en een pruimemondtjen zetten:
En toen hieven de berispers eenige afzonderlijke kreten aan:
En toen werden die teruggegalmd en erOntstond een algemeenkoor:
En toen greep de periodieke pers de uitgave met gretigheid aan
a1s een politiek wapen,dat zy tegen my gebruiken kon:

En toen dorsten ook zelfs mijn vrienden naauwelijks een enkel
woord termijner verdediging wagen,datniettevensmeteenafkeuring
van mijn werk ging vergezeld;want0ok zy waren geërgerd.
,1Naar den toon van eenige dagbladen te Oordeelen,'' schreef hem
P.van Loon den zlsten Mei,pwordtonsboekje over hetalgemeen
alles behalven gunstig opgenomen. Ik beken dat ik het niet alleen
niet heb voorzien, maar nog op dit oogenblik te dom ben Om de
reden waarom te begrijpen.Vruchteloos tracht ik na te gaan watdie

schrijvers er in hebben kunnen vinden,dathun regtzou geven het
boekje slecht, nijdig, onzedelijk,een aanslag op hetmoreele gevoel
der jeugd, (en nog meerzulke vleijende benamingen)te vinden. lk
voor mij ben mij van geen enkele kwadaafdigheid bewust.en om
aan te nemen datik onwillekeurig kwadaardig teeken,valtmijook
moei
jelijk.Het eenige dat ik zou kunnen toegeven is:hetboekje,
1) Bladz.9,Io.
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ofschoon volmaaktonschuldig aan eenige kwade intentie,is nietvoor

publicatie geschikt.'' Hi
jgeeftdan 0ok den raad hetuitden handel
te doen verdwijnen. pHet boekje uitde wereld,zijn wijweer over
eenigen tijd zoete jongens,maarmaak u geen illusie,n0glangblijven
wij afschuweli
jke bedervers derjeugd,in een woord beesten,die al
watgoed en edelis trachten te verstikken-''

Toen P. v. Loon ditschreef,was hetpstrafdicht'',1)datde
verontwaardiging aan Dr. W . Hecker te Groningen in de pen
gaf, reeds verschenen ; in niet m inder dan zeventien coupletten

gaf hij daarin aan die verontwaardiging lucht;enkele,hier en
daar uitgekozen, laat ik volgen.

Van Lennep,ja dat 's nieuw,datmag vernuftig heeten
2oo aIs er eeuwen lang ter wereld niets verscheen!
Triomf met uw genie en met uw stout vermeten;

Gijhebtu dikwerfbraaf,maarbraver nooitgekweten,
Groothandlaarin 'tkomieke,a1s gi
jbestaatergeen!
Uw kunstvorm zi
jgegroet,nieuw,rijk en onvolprezen!
En datwe1in een eeuw z00 arm in poëzie!
Er wordtvan parodie en travestie gelezen.
M aar eenig,a1s de zaak,dient 0ok de naam te wezen:

Des heette zij,ter eerdes vaders,Lennepie.
?
Datdachtuw vader niet,toen hi
jvan geestdriftgloeide,
En Hollands dalen dgin weergalmen deed van 'tlied,

Datuitzijn volle borst metdankbre tranen vloeide,
Ter eere van 't geslacht dat daar voor eeuwen bloeide;

Datdachtuw vader,neen uw grijze vaderniet!
Z00 wordt het best de stem van 't onvervalscht geweten

In 'targeloos gemoed van jong of0ud gesmoord;
Z00 't allerbest de band van liefde losgereten;

Z0o schaamte en eergevoela1s vodderijversmeten
En de onschuld in de kiem verstikt en doodgemoord.

Niet m eer of minder dan dat!
I) Strafdichtaan Mr.J.van Lennep door Dr.W .Hecker.Groningen,bij
P. van Zweeden. I8J4.- Zooals men zich herinneren zaljwas Hecker ook

de auteur derjyHippocreen-ontzwaveling''en van rlouosEgo.''
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Ja 'tschreeuwtte luid om wraak,die nietzaIachterblijven;
De misdaad stfaft zich zelf het eerst en 'tallermeest;

De schande,die uw hand de vaadren aan wou wrijven,
Za1(geefde Hemel't!) op uw eigen naam beklijven,
Dien gi
j t0twalging maaktvoor ieder die u leest.

Hier zal ik het bij laten; het vers is trotlwens nietfraai
genoeg om er veel m eer uit aan te halen; genoeg reeds om te
doen zien in hoe opgeschroefde en overdreven taal er over het

boekje gesproken werd.Toch moetaan Heckerde eerworden
gegeven, dat hij met open vizier,metonderteekening van zijn
naam tegen J.v.L.Optrad,een daad waarvoordeze hem dankbaarwas,daarzijeenig ofbijna eenig was in haarsoort.1)Op
allerlei wijze werden anoniem,hoon,laster en verguizing over
den ongelukkigen schrijveruitgegoten,dieindiedagendezondebok van geheel Nederland scheen te zijn geworden. Watte
zeggen, b.v.van een brief als de volgende:
Vierhonderd exemplafen van het strafdicht door Dr. W .Hecker

zijn heden morgen aan hen gezonden die utertweedeKamergekozen
hebben. Vier mannen van naam en rang zullen zich met Dr.Hecker

x) In zijn j,verantwoording''zegtJ.v.L.op bladzijde6:yyondvrhen,die
my van kwaad opzet beschuldigen,is de H eer H ecker, meen ik,de eerste
geweest, tevens de voornaam ste,en de eenige - zoo verre ik weet; wantik

heb geen tijd gehad om van alhetgeschrevene kennis te nemen - diehet
met zijn naam voluitgedaan heeft....Hy heeftdit gedaan in een ,,strafdichty'' 'twelk hy my naar 'thoofd heeft geworpen,en dat stellig onder de

beste gedichten behoort, welke hy ooit heeft vervaardigd ....'tSpijtmy
maar, dat de H eer Hecker niet de beleefdheid gehad heeft,my,wien dezaak

toch 'tmeeste gold,een exemplaar van zi
jn dichtstuk te zenden....W i1 de
Heer Hecker alsnog,vöörhetbe'
zorgeneenervolgendeuitgavevanzijngedicht,
my een exem plaar daarvan zenden,dan verklaar ik m y bereid)om, zoo hy
'tverlangt, hem een kleine verandering voor te dragen,in een paar regels,
welke daardoor nog in ronding en kracht zullen winnen.Zpo min a1s de

oude Tromp voorDuins,ben ik beschroomd aan mijn vijanden datgenetoe
te zenden wathun ter mijner krachtiger bestrijding nog ontbrak.''- Deze
laatste kleine wraakneming is mcesterlijk.Gelijk men weet,zond Tromp in
1659 aan den Spaanschen admiraal d'Oquendo,die onder de Engelsche kust

beschutting had gezocht,masten en stengen,ja bood hem zelfsbuskruitaan,
ten einde hem e1k voorwendsel te ontnemen om den hem aangeboden slag
te weigeren.
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vereenigen om u opentlijk aan dekaak testellen;dezaak isernstig,
maar vinnig geestig,doch helaas grievend voor uw vrouw, kinderen

en de gedachtenis aan uwen waardigen vader,dien wijallen 00k in
0ns dorp hoogachteden Een ventervan lucifefsverkochtalleen zeven-

ennegentig exemplaren Vrijdag van Hecker teHeemstede,Bennebroek
en Hillegom,en heden loopen zijte Zandvoorten Bloemendaaldaarmede.O foei!wathebtgi
ju verlaagd in hetoog van e1k fatsoenlijk
man, in het Oog uwer zoons,in de agtergeblevene betrekkingen van
uwen waardigen vader,en watgebeuren zal,zalu diep moetengrieven.
H.W .T.
Bennebroek 22 M ei.

Vraagtmijn naam in de HaarlemmerCourant,en ikza1udiegeven,
maaropentlijk,metgeenegemakkelijketoelichtingen:gijdurftditniet!!!
(0p hetadres)
Aan

Mr.J.van Lennep
Lid (datG0d hetverhoed hadde)van de
Vaderlandsche Vertegenwoordiging.
'sGravenhage.

Hetidee van een soortvan apologie te schrijven,z0oalsgi
jvoorstelt,vind ik opperbest'',schreefP.van Loon 27 Meiaanzijnvriend,
p en i
k meende hetu aan te raden....Ja,'twas een gek paard;op
stal vrijmak en zacht,maar pas op straat,Ofhijbegon te slaan en
te steigeren.Stuurhetbeestje hoe eer hoe lievernaarstal,latenwij
,,

de huur betalen en laatin 't vervolg hetbeest te vreten geven wie
wil, maar ik niet; neen nog geen vuilstroo.- Zulk een Onnoozel
prenteboek! W ie had ooitgedacht dat er in die kleine houten pop-

petjeszoo veelmechanceteitzat? ik niet.'tIs wonderdatmenuniet
heeft geaccuseerd van het gouvernement te hebben willen omver-

werpen; er schijnt toch zooveeluitdie popjes te zuigen te zi
jn,en
die hond van keizer Karelen datbotdaar hijnaar kijkt,h0e diep
zedebedervend!

Enkele dagen later volgde w eer een brief.

lk heb Bingerbijmijgehad,die z00 heelgaarne wedereennieuw
w erk over de vaderlandsche histofie op touw wilde zetten,ditmaal
zoo flaauw en vertueus a1s saliemelk, metgeene enkele plaisanterie

en nietanders a1s tOtaanprijzing,aanbidding,vergoding van alwat
onze geëerde voorouders maar ooit hebben believen teeten,tedrinken

en te ruiken.Mi
jn antwoord is geweestdatikuweopiniedaaromtrent
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n0g nietwist en dat ik voor dat soort van wefk slechtgeschiktwas.

Stadsgezigtjes enz,,daarben ik vanthuis,maarincostumesniemendal,
en als er verveling bijkomt,dan zie ik geen kans om iets te produceeren, dat supportabel is.- W ijhebben beste landgenooten en
niemand apprecieertze meer dan ik, maar plaisanterie verstaan doen

ze niet(Over 'talgemeen ten minste).Om zulk een boekje,zOObli
jkbaarals een grapje gemeend,in 'tserieuse te gaan opnemenenvoor
een attentat uittekrijten, verraadt nietalleen weinig verstand,maar
naauwelijksalledaagsch gezond verstand
Uwe rverantwoording''
is mi
jgeworden en ik geloofdatgijgelijk hadttoen gijmijschreeft:
phe
tzaIde menschen totnadenken brengen.''GijhebtOp een alleszins waardigen,bedaarden,zachtmoedigen en beleefden toon Onsge-

regtvaardigd van de nijdige en belagchelijke beschuldiging van met
Opzet kwaad te hebben willen stichten....W athebtgij mijne teekeningetjesopgevijzeld;'tis meer dan ze waard waren,maarikben
eru toch dankbaar voOr....Ik hoop datDr.Heckervoorzijne zO0
mooi ten toon gespreide vaderlandsliefde gedecoreerd za1 worden;

dit heeft hij we1 verdiend.En ik maak hem dadelijk totgrootkruis
van wathijmaarwil,als hijmijeen strafdichtkan leveren vooreen
landsverrader ofkoningsmoorder,in dezelfde verhouding,wat groote

woorden aangaat,als de misdrijven tOtelkanderstaan.De man zOu
spoedig zien dathijde brillantste verven van zijn paletreedsOpden
achtergrond verbruiktheeft,etqu'ila tiré sa poudreauxmoineaux.1)
1) ,,lk heb mi
jintusschen geamuzeerd'',schreefP.v.Loon verder,,,ons
gebanvloektwerkje te verbeteren.Ziehiereenige staaltjes:
Tytelplaat: Een zware donderwolk. waarin de kop van Heckermetzi
jn
strafdicht; eenige bliksemschichten uitde wolk. De vierkante Hollandsche
M aagd valt omver; de koe gaat op hol, de melkvrouw valtoverhaaremmer,

'tvisschertje springt weldrie voetin de lucht,deschuitvergaat,deschipper
verdrinkt, de paarden steigeren en de letters staan alle door elkaar.Eerste
plaat:Friezen en Batavieren. 4de regel:

Maar hadden vooral zzer goede manieren.(in plaatsnog r:ex).Daarbij
eene plaat van Batavieren en Batavieressen m et de charmantste manieren

en paletotjes die ik maarvinden kon.
Plaat X lV. Reinout van Gelder.

De schrijver (hi
j heefthetnu zelfbekend)
Heeft Reinout van Gelder niet eens gekend!

Die vratop zijn neus ('tza1jezekerverheugen)
Is een gem eene, boosaardige leugen.

PlaatXVI.De Heeckerensen Bronkhorsten.ln hetoorspronkelijke stond:
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be bewuste ,,verantwoording'' waaruit ik reeds een paar
stukken aanhaalde, werd in weinige dagen geschreven en ge-

drukt.1) AllereerstverklaartJ.M.L.,datzoo men zich bepaald
had het werkje uit het oogpuntderkritiek te beschouwen,hij
geen letter op het papier zou gezet hebben om zich te verdedigen. Im mers:
Zich over recenziën boos te maken,veel meer daartegen te velde
te trekken, duidt een prikkelbaarlleid aan,boven welke een auteur
zich moet weten te verhesen; - of hy moet nimmer een werk
uitgeven.
M aar men is verder gegaan.
M en heeft aan die Tafereelen een godsdienstig en politiek gewicht

toegekend: men heeft er aanleiding uitgenomen,mijn karakteren
mijn bedoelingen aan te tasten:men heeftover mi
jn persoonenmi
jn
gevoelens gepolemizeerd en die elkandera1skaatsballentoegeworpen:
beschuldiging op beschuldiging is tegen my uitgegalmd ennagebaauwd

door de echoos der dagbladen:ja weinig scheelde het,ofik ware
voor een verrader des vaderlands uitgekreten: in een woord: een

onnozel prenteboekjen heeftde Turksch-Russische questie voor een
wi
jlop den achtergfond geschoven.
W aarin bestaan de besclluldigingen welke men tegen my gericht

heeften n0g dageli
jks richt?
NB.Die aan deez' kant,dat is een H eeckeren.

A1sjeJtnietzien kunt,ik kan 'tjeverzekeren.
Thans:

Ck W ilmi
jn boosaardige personaliteitverbeteren.
M et schaamte beken ik :de antlêre is de H eeckeren!

Plaat XXI.Gravin Jacoba.Onderde tcekening van twee Jacobakannctjes
stond:

De kannetjes dienen voor kofij)saliemelk ofchocolade.
Thans:

'k Vraag excuus aan Jacoba methare viermannetjes
Datik kwaad heb gesproken van hIare twee kannetjes.
(Van boosaardig geschri
jfkomtberouw vroeg ofspade).
De kannetjes dienen nid voor saliemelk,maar allten voor chocolade.
enz. enz,>)

)) Verantwoording van Mr.J.van Lennep,overdeuitgavederjrTafereelen
uitde Geschiedenis des Vaderlands enz.,door Mr.J.'.L.& Co.''Amsterdam)
5.
1.H.Binger & Zonen.1854.18 blz.
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Ik geloof, dat ik die alle t0t eene hoofdbeschuldiging kan samen-

trekken: deze namelijk, datik,door hetaangerande werkjen onder
mijn patrocinium uit te geven, mijn landgenooten heb geërgerd en
ontsticht.

Ziedaar een verwijt.dat- zo0 hetverdiend is - my grieftmeer
dan ik uit kan drukken; want zoo ik,in mijn schrijversloopbaan,
ééne verkeerdheid - ik mag zeggen ééne zonde - steedsgeschuwd

heb, het is die van stoftotergernis te geven aan wie het ook zi
j:
het is die van iemands gevoel,iemands herinneringen,iemands sym-

pathiën te kwetsen.Den schrijver,die zich daaraall schuldig maakt,
dien acht ik niet alleen misdadig,maar oOk kleingeestig.
Des niet te min - en dit behoortin 't 0og gehoudenteworden-

de zonde bestaatniet,ofisalthands vergefelijk,zoolangnietdebeide
volgende omstandigheden,alleen ofvereenigd,aanwezig zijn.
Vooreerst: dat er bedoeling besta t0tbeleediging,of,in 'talgemeen
boos opzet.
Ten tweede: dat zy, die zich geërgerd gevoelen,tot die ergernis

billijken grond hebben.

W atde schrijvertotweerlegging vanhettweedepuntaanvoert,
kan ik hiergevoegelijk laten rusten,daarik mag aannemen dat
de weinigen, indien er zijn, die bijhetdoorbladeren van het
boekje, zich nu nog geërgerd zullen gevoelen,in e1k gevalde
betnigingen van ergernis van vroeger, schromelijk overdreven
zullen vinden;1) maarde scridu cœur''dien hija1santwoord
op de beschuldiging van boos opzetgeeft,iswe1waardig gehoord

te worden.Dathijhetvoorgeslachtopzettelijk zou hebben verguisd, en zich,dooronheilige spotternij,aan de schimmen der
vaderen zou hebben vergrepen,gelijkHeckerbeweerde,daartegen
komthijmetgepaste fierheid,maartevens metalde krachtdie
in hem is,op.Alleskan hijdragen,maar datniet.
W ie ook zulke beschuldiging verdienen mocht,''roepthijuit,nik

s

had voorwaar niet gedacht, daaraan immer te zullen bloot staan.

Hoe! ik, die deftig jaren lang,in rijm en onrijm,de groote daden,
op onzen bodem - of op Onze bodems - bedreven,in 'tlicht heb

pogen te stellen,ik,die herhaaldelijk,'tzijde algemeene geschiede1) Toen Gebr.Kosterin 1899eenenieuweuitgavevanhetboekjebezoréden, werd er, zoover ik weet,niet een enkel woord van protest daartegen
gehoord.
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nis, 't zij de bedrijven,de handelingen,de werken,de verdiensten
van onze groote mannen t0tvoorwerp mijnerbeschouwing gekozen
heb, ik, aan wiens liefde voor het land onzer geboorte,aan wiens
zucht om de glorie van dat land te bevorderen,noch vriend noch

tegenstander tot heden getwijfeld heeft,ik zou verdacht- watzeg
ik? openlijk beticht kunnen worden,op gevorderden leeftijd te
doen watin strijd ware metalle mijne verrichtingen a1s jongelingen
man? 0m my te verantwoorden, waar zoodanig een blaam op my

geworpen wordt, heb ik slechts een weegschaalte verlangen gelijk
aan die waar Vondel van zingt.Veertig deelen,ter verheffing van
den roem van Nederland geschreven,werp ik in de eene schaal.Zou
daartegenover het strafdicht van den Heer Hecker nu dezelfde wer-

king doen,welke de stalen kling van m(n Heer de Prins uitoefende
tegenover hetgeen de schrandere Xrm#n in zijne schaalgelegd had?
Nogmaals,op zulk een beschuldiging heb ik geen antwoord:iklaat

hiermijn daden tegenover mi
jn woorden spreken.1)

Dan, reeds genoeg geciteerd;na verklaard te hebben dathij
er nietaan denkttegen den stroom op te blijven roeien en dat
de uitgave daarom zalworden gestaakt,eindigthijaldus:
Z0o ik voor 't overige n0g berouw gevoel,het is nietoverdezaak

zelve,hetis Overmijn gebrek aan bekendheid metde kieskeurigheid
mijner landgenooten: en daarom dan 00k roep ik,mede uitnaam
van de geheele firma,en terwijlwy ieder die zich ontstichtgevoeld
heeft nederig om vergisenis vragen,hun met Gysbreght toe:
En heeft het 0ns gemist,
't Is uit onnozelheid en zonder argh of list.

M isschien za1 men

zeggen datik reeds veelte lang verwijld
heb bij een uitgave, die zulk een uitvoerige bespreking allerminst waard is;hetis mogelijk,maarmen bedenke datzaken,
onbeduidend op zich zelf, soms verreikende gevolgen kunnen

hebben.DatJ.M.L's naam doorditprenteboekjemeergenoemd,
zijhetdan ook in kwaden zin,of,gelijk men zegt,overdetong
gegaan is, dan door menigen uitvoerigen en degelijken arbeid
van zijn hand, is zeker;datdeze uitgave totzijne niet-herkiezing a1s 1id der Tweede Kam er in 1856 heeft medegewerkt, is

evenzeer aan te nemen;zij heeftin elk gevaltoen en zelfs drie
z) Verantwoording,blz.7.
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jaar later, bijzijne candidatuurte Amsterdam,alswapen in de
hand zijner tegenstanders,heerlijk dienstgedaan en hetpstrafdicht'' is zeker m eer gelezen dan de pverantwoording''; dat al

die aanvallen op zijn persoon en karakter,die zijn vriendenmet
weerzin en walging vervulden,1) ookhem,dieandefsnietgewoon
was zich de zaken sterk aan te trekken, diep hebben gegriefd

en veelleed gedaan,heefthijzelfherhaaldelijk verklaard,enhij
ware geen mensch geweest,zoo wijhettegendeelmoesten aannem en; alles redenen genoeg om niet over deze uitgave heen te

glijden.2).
Ieder zal,ook nu nog,zeggen:W atis hetjammer en hoe is
het mogelijk dat een man van de positie,hettalenten de re1) Ook hen die sterk de uitgave der Tafereelenbetreurden.Zooschrijft
A.Vederden zssten Juni:,,En5n,mi
jn vriend,gijzietdatook ik in deze
zaak u hard vallen moet;m aar dat neem t niet w eg dat ik dageli
jks met
w eerzin en walging alle die infame pogingen gade s1a om van diepublicatie tot lastering vanuw karakteren beginselen m isbruik tem aken.Beschaam
spoedig die kw adaardige rekels door heteen ofanderm eesterstuk hetwelk

zij,hunsondanks,om niet voor botterikken door te gaan,verpligtzijnmet
de gansche Natie toe te juichen.'
'- En in een brief van De Bullvan 2o
Meilees ik:,.Metleedwezen bemerkte ik uituw schrijven,dat alde verregaande hateli
jkheden van den laatsten tijd invloed op u uitoefenen.lk
kan'tmi
jbestbegri
jpen!Ikheberproefenondervindingvan;somsverdiend,
maarm eestalonverdiendm oetik de gem eensteschoppen van onderscheidene

zi
jden verdragen; en wat de menschen leuteren:,,men moetzich daarboven verheFen,''- gekheid,hetgaat niet. Ik hebspijtvandeuitgave
der Tafereelen,hoewelik mi
j bestkanbegri
jpen,daterdoorugeenkwaad
in w erd gezien ....Had Alex.V. Huellde kahiers uitgegeven,m en zou

er om gelachen hebben,en niet zoo quasiboos geworden zi
jn.Datellendige eendengebroed,dat eeuw ig in 'tstinkend kroosrondkwaakt,kan geen
zwaan dulden,daar zit de kneep !''

z) In y,deGids''van 1895 (lV,blz.485- 507)komteen stuk van N.D.
Doedes voor, getiteld: yyvermakeli
jke Nederlandsche Geschiedenis''ywaarin
ook over deze zaak gehandeld wordt.De schri
jverzegt,na overJ.v.L's.
Verantwoording'' te hebben gesproken: ,yhet tegenwoordige geslacht za1

v.L. het pleitwe1reedsgewonnen geven,''en hij wenschte we1dater een
nieuwe uitgave van verscheen met de onuitgegeven tafereelenerbi
j.- Gelijk
ik reeds herinnerde,bezorgdenGebr.Kostervierjaarnadezenwenschwerkelijk
een nieuwe uitgave; het onuitgegevene konden zi
j er echternietbijleveren.
W e1 heb ik de versjes in het archiefvan J.v.L.in handschrift gevonden,
doch de teekeningen zi
jn ernietbij.
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putatie van J.v.L.zich metzulke lafheden ophield eneen dergelijke onbeduidende,triviale lading metzijn vlag wildedekken
en de w ereld inzenden ; maar daarom ,was het toch nog geen
m isdaad ! Het was qauw, laf, kinderachtig,alwat men w i1;maar
nog eens, daarom nog niet een vermoorden van de onschuld!
Indien de politiek niet in 't spel ware geweest,de zaak zou nooit
zulk een vaart hebben geloopen.

Dat niet al J. v.L'slandgenooten even skieskeurig''waren,
toont ons de volgende brief van M evrouw Bosboom -Toussaint,
in antwoord op de toezending van een exem plaarder tafereelen:

Ik voormijkan metde hand op hethartzeggen,datik die zaak
van beginne aan genomen heb,z00 a1s zijbehoordegezienteworden,
a1s eene onschuldige aardigheid,waar niets Of niemand doorgedeerd
k0n worden;en waarvan de ontwerpers zeker geen verdriet zouden

gehad hebben, z0O de menschen hiermaar nietz00 ijsselijk sec en
wijs waren.Ce quinous manque le plus,c'estle senscommun.
De ,,brave'' geschiedenis des vaderlands,die a1s zoenoservoor
de ,ymisdadige'' in het licht gegeven zou worden,verscheen wer-

kelijk nietlang daarna.1) Bijdrieënnegentig platen gafJ.V.L.
bijschriften èn in proza èn in poëzie;de meeste der laatstezijn
vrij'goed,sommige zelfs zeergoed geslaagd. Zoo lezen wijbij
de voorstelling van de belegering van Haarlem :
By Haarlems lang beleg - 't geschiedblad tuigt er van Gold elke man een held en elke vrouw een man.

en bijdievanVanSpeylt'sheldendood,om andereniettenoemen:
Eer een woeste muiterbende Hollands vlag in 't stof zou treên,
VoertVan Speyk haar stervend metzichnaardenhoogen hemelheen.

1) De Geschiederzis des Vaderlandsinschetsenenaleeldingen,uitgegeven
door Mr.J.van Lennep.Amsterdam,M.H.Binger en Zonen.1856.2edruk?
1861.- Reeds vroeger,in 1853,had hi
j in denzelfden trant,,Herinneringen
uitden W orstclstrijdmetSpanje''hetlichtdoenzien ('sGravenhage,K.Fuhri)
metvijfenzeventig bi
jschriften in proza en poëzie;de staalgravureszi
jn,over
het algemeen, vrj goed.- Een jaar laterverscheen eeneTi
jdkaartvan de
Geschiedenis des Vaderlands(Haarlem,A.C.Kruseman),waaraan J.v.L.
geruimen ti
jd gearbeid had, en in 1858 nog jyNeêrlandsRoem.Hetti
jdvak
van Frederik Hendrik, voorgesteld in levensbeschrijvingen''(Utrecht,L.E.
Bosch & Zoon).

Facsimile van een

gedicht van J. VAN
LENNEP aan Mr.J.J.
RocHussex, Lid der
Tweede K amer voor
Alkm aar, gezonden

28 Juni 1855.
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De lithografieën, naar teekeningen van Rochussen, H.F.C.

ten Kate, Lingeman, Bombled, Vettewinkel, enz.zijn, op een
enkele uitzondering na, beneden het m iddelmatige. P.van Loon

wilde nietmeedoen;hetwas,zeide hij,nietzijn genre;hijwerd
nog liever yjbestrafdicht''.

Eene vergoeding voorden hoon,waaraan J.v.L.inhetvoorjaar van 1854 had blootgestaan,mochthijin de hulde vinden,
die hem in den zomervan datzelfdejaarte Antwerpen ten deel
viel.Hij was er met zijn vriend,den schilder Rochussen,een
der vertegenwoordigers van ,,Arti'' en een dozijn Rederijkers.
leden van y,Achilles''heengetogen,terbijwoning van hetsLandjuweel'' bij gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van
hetSt.Lukas-Gilde,en werd er de held van het feest.Toen hij
op den avond van den zlsten Augustus in den schouw burg een

gedicht op Vondel voordroeg, er op wijzende dat de groote
zanger Antwerpen, de bakermat zijner ouders,nooithad vergeten
en, voor een deel, dus ook aan de schoone Scheldestad toebehoorde, en daarna m et krachtige stem de volgende regels
hooren deed :
'k M ag by vrinden
M y bevinden,
Nu wy in dees ouden wal,
Hollands Zonen,
Ons vertoonen

Ondervrolijk feestgeschal.
Oude veten

Zijn vergeten,
En gedempt de bron van twist.

Zijvan tijden
Zoo vollijden
Zelfs de erinring uitgewischt;

barstten onder de overtalri
jke menigte zulke oorverdoovende

toejuichingen los,dat het geruimen tijd duurde,eer de dichter
kon voortgaan;van alle zijden weerklonken de kreten:,,Ja1Ja1
Leve Van Lennep ! bis! bis1'' Nadat m et m oeite stilte herkregen
W aS! werden de slot-coupletten uitgesproken :
II.
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De eendrachtblijve:
Zy beklijve
Tusschen taal- en taalverwant.
Daarnaar streven,
Daarop geven
Svy elkaer de broederhand.

ZO0 kroont zegen
Beider wegen:
Zoo wordt welvaart beider deel.
Z00 za1't beiden zoetheid schenken,

A1s ze in latertijd herdenken
Aan ditplechtig Landjuweel;

waarna de dichter,onderonbeschrijfelijk enthusiasme,tweemaal
werd teruggeroepen.1)

Gedurende hetvoorjaarvan 1855 had J.v.L.langen tijdzeer
aan podagra gesukkeld, terwijl bovendien,naastalhetandere
waarmede hij het volhandig had, door een samenloop van
bijzondere omstandigheden,zijnetaak alsvolksvertegenwoordiger
ook niet weinig van zijne krachten had gevergd;hijgevoelde
zich dan ook, bijhetuiteengaan derTweede Kamer,zeervermoeid en zoo weinig tot werken in staat. dat het hem meer en

meerduidelijk werd,hoe alleen verandering van lucht,lichaamsbew eging en onthouding van allen hoofdarbeid in staat zouden

zijn,zijn geestte verfrisschen en de verloren krachtenhem terug
I) Men zie.het,,Album derSt.-LukasGilde'',bi
jdiegelegenheiduitgegeven,
blz.Ioo-xoz,en het,,lournal d'Anvers''van 23 Augustus 1854.- Toen ik
mij in 1883, dus bijkans dertig jaar later, te Antwerpen bevond,waarik
voor mi
jne dissertatie historische nasporingen wenschte te doen,en metdat
doelook den ouden heer P.Gënard,den gemeente-archivaris,opzocht,m oest

ik totmi
jne groote teleurstelling hooren,dathijmijwegenseenelichteongesteldheid niet kon ontvangen; nauwelijks had ik echtermijn kaartje naar
boven gezonden, of de grijsaard kwam,eerik nog den tijd had gehad het
huis te verlaten, in zijn kamerjapon de trap afstormen en vloog mi
j bijna
om den hals. Mijn naam alleen reedshad mi
j dievriendelijke ontvangst
bezorgd;doch deblijdschap van den waardigen man werd nog grooter,toen
ik mi
j zelven a1s een kleinzoon van J.v.L.bekendmaakte,van den man
die een onuitwischbaren indruk bi
j hem had achtergelaten en van wien hij
niet m oede werd te verhalen.
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te geven. Hijbeslootdan ook toteen reisnaarZwitserland,dat

hijnog nietkende en waar hijzich voorstelde heerlijk te zullen
kunnen loopen en verlietden 13den Julihetvaderland, om er
eene maand later terug te keeren.

O Lid van Alkmaar,'' riep hijals afscheid zijn vriend,het

,,

Kamerlid Rochussen toe, die kortte voren een enquête overhet
misbruik van sterken drank had geprovoceerd;

O Lid van Alkmaar,ik geefu mijn groet,
Nu ik van hier my begeve,

En my naar lieiijkerOorden spoed,
Naar 't prachtige meir van Genepe.

Daar spreektnatuur totmijn innigstgemoed
Een taal,n0g aangenamer

Dan alde diskoersen,die ZijlkerOfSloet
Ooit hield in de Tweede Kamer.
Daar d0e ik weêr nieuwe krachten op,
Daar is het,dat ik herleve:

Daar adem ik vrijop der bergen top
En kijk naar hetmeirvan Genepe.
Daar zit ik in geen tochtige zaal,
M aar in schuts van groene heuvelen.

Daar hoorik overaccijns op 'tgemaal,
Veelmin over tonnegeld keuvelen.
Indien ik slechts leefde voor eigen plezier,
Ik kwam niet terug,maar ik bleef er,
En liet u met uw enquête hier,

Aan den rand van hetmeirvanGeneper.1)
Over Parijs en Lyon,datnog per spoortrein te bereiken was
werd de reis per diligence naar Genève voortgezet en hetvoor-

naamste,watmenindientijdvanZwitserlandzienkon,bezichtigd,
waarna de terugtocht over Stuttgart, Heidelberg en den Rijn
werd aanvaard. Enkele uittreksels uit des reizigers brieven en

dagboek laatik hiervolgen.2)
1) Hs.Familiearchief.
z) In den y,Holland''voor 1856 verschenen Fragmenten uitdatdagboek.

1œ

IN HET PARLEMENT.

Parijs, 14 July.- De Tentoonstelling bezichtigd,oflaatik liever
zeggen, rondgeloopen. Heel mooi! ofschoon zOo mooi niet als de
Londensche.Maariets dergelijks heeft de waereld oOknimmergezien
en za1 Zy wel nimmer weêr aanschouwen.Gelukkig maakt ons Vaderland hier een beter figuur....Ik heb er meermalenonderscheiden
oudheidkundigen Op nageslagen;doch ben er nimmer achter kunnen
komen, waarom men aan dien bestoven lap gronds tusschen den
hoogen triomfboog en het Eendrachtsplein,den naam gegeven heeft
van Elyzeesche velden. Homerus en Virgilius hebben dqt lustoord,
toen.zy het beschreven,niet uitsluitend beplant met iepen,allen verschillend van elkander in grootte, maar daarin overeenkomende,dat

zy er allen even vuilen leelijk uitzien

Naar denieuwestraatvan

Rivoli gewandeld, waar men het voorrecht heeft,uithoofde van het

metselen en de stellaadjens,telkens van de eene zijde naardeandtre
te moeten Oversteken en er na tien minuten gaans uit te zien alseen
molenaar,ten gevolge van alde stuifkalk, ofliever steenstof diehier

ronddwarrelt. Maar dat is vanouds en zoolang my heugtte Parijs
het gevalgeweest,dat men er nooit hetgenot kon hebben van door

de fraaiste wijken te wandelen, zonder datmen hierofdaar door
herstellingen,verbouwingen ofomgeworpen straten gedwongen werd

een omweg te maken.De dag datParijs eensafzalwezen,za1ook
de laatste dag zijn van zijn bestaan.
Ik ben blijde Pari
js wederte verlaten;voorvi
jftienjarenvermaakte
my die dfukte en dat gewoel Op de Boulevards;thans hindert en
verveelt het my.Bovendien ben ik in geen stemming om my hier te

vermaken.Toen ik hier'tlaatstwas,had ik er talrijke vrienden en
bekenden, en behoefde geen oogenblik verlegen te zijn,by wien ik
mijn middag ofmijn avond zoû doorbrengen.Nu zi
jn die allen dood
of verbannen,of ik weet niet waarheen gestoven,en zoo ik eentoespraak verlangde, ik zoû niet weten,wie te bezoeken: dit geeft

een schriklijk gevoelvan verlatenheid in'tmiddendiervrolijkedrukte.
Te mijm'ren op de naakte kruin
Van 't wild en afgelegen duin,
By 'tzanggeluid der boschkoralen
In 't somber woud herom te dwalen,-

Zich Over 'tkrakend ijsveld heen
En 't rotsgraniet van woeste bergen,
Nooit door een menschevoet betreên,
W ier steilten zelfs den gemsbok tergen,
Een weg te banen gansch alleen,-
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Dit alis nog geen eenzaamheid.
M aar onder 't wemelen en woelen,
't Luidruchtig heen en weêr krioelen
Der menigte,die zonder rust
Vastvoort spoedt,op vermaak belust,
In 't rond te staren,en te voelen,

Datuitgeheeldien blijden drom
Geen enkle blik u za1begroeten,
En,met een vriendli
jk wellekom
Geen enkle hand uw hand ontmoeten ..
O !'k ondervond het - rechtgezeid,
Is dit de ontzettendste eenzaamheid.

Genève. 17 July. - De grootste merkwaardigheid van Genève is,
dat alle lieden, van welke kunne of stand,met parapluies geboren

worden.'tZijdathetregene,datde zon schi
jne,ofdatde luchtbetrokken zij, de heeren loopen meteen parapluie op om hun zaken
te doen,de dames wandelen met een parapluie op,de groentevrouw
zit achter haar manden met een parapluie op,de arbeider werkt in

de steengroeven met een parapluie op; in 't kort,een iegelijk is
geparapluied.
Heden morgen beklom ik den Sal
ève en liep 5) uur,zondermeer
dan twee maaleen minuut ofvi
jfte rusten;my dunktvooreenjong
beginner of li
ever voor een 0ud beginner is dat vrijwel. W atmy
trof was dat daar dezelfde planten, bloemen en heesters groeien a1s
In 't wederkomen zag ik de Oude stad en ontOP onze duinen
moette een heer in 't zwart met een witte das,dien ik terstond voor
Bungener herkende, wien ik toch nooit gezien had,en hy was het
ook. W at m y bevreem dde was in het oude Protestantsche Genève

pastoors,ja monniken in hun ordegewaad te ontmoeten,doch deberuchte James Fazy heeft in der tijd om aan de regeering te komen,
zich van de hulp der Roomschen bediend en uit dankbaarheid hun
veel ingewilligd,zoo dat zy nu een prachtige kerk bouwen,van waar
zy Genève domineeren. Fazy heeft Genève onderscheiden bruggen,
nieuwe kaaien en prachtige hotels doen bouwen: hoezeerde stad

z0o arm is aIsde mieren.1)
Albert 2) begrijpt niet, h0e de Oude patriciërs liever verkiezen in
1) Ditissedertdien tijd ook heelwatveranderd:men zegtdaterthans
honderdvijftig millionairs in Genbve wonen.

z) AlbertRöell,een zoon van zi
jylzwagerh'illem Röell,die zich op dat
tijdstip in Genève ophield.
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een naauwe donkere straat in de Oude stad in hun sombere hotels

metvoormuur, poorten binnenhofteblijvenwonen,danopdenieuwe
bevallige kaaien verblijfte nemen:- ik best.
Van Genève vertrok onze reiziger naar Chamonix,van waar
hij den volgenden dag echter w eder verdreven werd door een

grooten brand, die drie hotels geheel in de asch legde; hij
wandelde dus naarMartigny,eentochtvannegenuren,gedeeltelijk
langs een weg m et losse keien en rotsblokken bezaaid en toonde

daarmede nog kras te zijn, niettegenstaande zijn drieënvijftig
jaren;daarna bleef hij eenige dagen te Vevey,dathem beter
beviel dan de hooge Alpenwereld.

Ik h0u het voortaan met de vlakte'',schreefhi
jvan daar,.en
geefdebruivan de hoogebergen,waarmen zijn geld inarmoeverteert. Al die kaskaden,bergstroomen,dennebosschen,grijze rotsen,
keipaden en ijsvelden lijken sprekend op elkanderen zijn dood melankoliek bovendien. Mijn plan om naarItaliën te gaan za1erwel
.

by inschieten.Ik moetdan weer bergpassen door en hetismy tever.
Liever ga ik van hier over Lausanne en Bern naar Interlaken en van

daar over Lucern, Zurich en Constans naar huis.Op die wijze kan
ik alde meiren zien envermoeimy z00 niet.1)
Interlaken.30 July.De vrouwen en maagdenvan hetBerner-oberland
leveren een volkomen tegenbeeld op met die van hetanderegedeelte

deskantons;hier zietmen byna zonder uitzondering regelmatige,fijn
besneden gelaatstrekken,sneeuwwitte halzen,bevalligevormen,zwier

in houding en beweging.Vanwaar ditverschil? - Zijn zy misschien
zo0 schoon,doordien hare moeders .de Jonkvrouw''bestendig voor
oogen gehad hebben, of draagt die betooverend schoone berg zijn
naam, omdat hy als 't ware een type is der schoonheden,welke het
dal oplevert?

Prachtig en statig vertoontgy u weder,

Boven alle and'ren bekoorlijke Maagd!
Vriendelijk zietge op de bergvlakte neder,
Gy,van wier schoonheid heel 't Oberland waagt.

O !meteen innig,een smachtend verlangen,
Staar ik,van teedere liefde bevangen,

1) Toen Koningin Sofe aan J.v.L.vroeg hoe Zwitserland hentbevallen
was, gaf hi
j ten antwoord:,,Hee1goed ;alleen vond ik hetjammer datde
bergen miJ overal het uitzicht benamen.
''
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Staar ik van verre op uw hemelsch gelaat.

W ie 00k den gri
jsaard berooftachtvan zinnen,
Die hetdurftwageneenJonkvrouw te minnen,
O !Ik getroost my bespotting en smaad.

Zie!o0k mijn schedel- en 'tstemtmy tothopen
Is a1s de hare met zilver bedropen.
En, is haar naam in Europa beroemd,

Vaak heeftde faam ook den mijnen genoemd....
I
ldele woorden!Nog weinige jaren,
En my ontvallen mijn zilveren haren
En ik zink neer in het gapende graf.

Maar zy blijftleven in eeuwige schoonheid,
't Blinkende voorhoofd met luister ompaereld,
En van den glans dien zy heden ten toon spreidt,

Straaltop de jongste geslachten derwaereld,
Straaltnog,verblindend,de wederschijn af.
Aan twee lieve kleine meisjes, die my heden ochtend Op mijn
wandeling den weg wezen en onder het afdalen aardige Tyroliennes
zongen, vroeg ik waarom zy niet schoolgingen.- svandaag is er
geen school''. - rIk geloof dat gy my fopt. W aarom zou er geen

schoolzijn? 'tIs heden tochgeenfeestdag.''- ,rMijnheerkan'tgerust
vragen.Er is alleen school,wanneer het regent!''

Lucern.1 Augustus. Heden voornemens zijnde my naar Briëns en
vandaar over den Brunig naar het meir der vier Landschappen te
begeven,stapte ik tegen e1f uur naar destoomboot,dievan Interlaken
over 'tBriënzermeirvaart.Ikvond debootreedsovervolmetpassagiers,
doch rondziende, ontdekte ik nog plaats naast een welgekleed heer

met bruine bakkebaarden en zette my alzoo aan zijn zijde neêr.Hy
knoopte terstond in vloeiend Fransch een zeer Onderhoudendgesprek

met my aan, terwijl ik hem laterDuitsch hoorde spreken met een
dame die naasthem zaten meteenpaarheeren,dietotzijngezelschap
behoorden.Hy vertelde myinHoll
andgeweesttezijn,envanlieverlede
werden allerlei bekende li
eden in Nederland op 'ttapijtgebracht,
vooralnotabiliteiten van voor 'tjaar 1830,waarvan hy ervelen zeer
bijzonder scheen gekend te hebben. A1spoedig waren wy te Briëns
en wenschten elkander goede reis (hy ging naar den Rosenlaui),
terwijl wy beiden ons leedwezen te kennen gaven van reeds nu
afscheid te moeten nemen.
Zurich.gAugustus.Op destoombootkwam vanochtendeenDuitscher
naar my toe, dien ik reeds meermalen had ontmoet,zonder dat wy
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elkander ooit hadden toegesproken.

Ik heb u meer gezien,''zeide

hy. 1:Z00 is 't'',was mijn antwoord. ,,onderandere opdeboot
naarBriëns.''- Juist.''- ,Ja,en Onderscheiden lieden vroegen my
daar,of gy Alexander von Humboldt waart-''- ,,Hoe kwam men op

dit denkbeeld?''- ,,W e1!omdatniemand kon begrijpen,wie Op de
waereld anders z0o vertrouwelijk en gemeenzaam met Prins Karel
van Pruisen zou hebben kunnen praten.''- rW at!die heer met die
bruine bakkebaarden ....''- ,,W as Prins Karel.W ist gy 't niet? de

geheele stoomboot wist het.'' ,,Ja: maar ik kwam laat;....nu
begrijp ik waarom erjuist n0g plaats was nevens hem ....enikviel
daarn0g alzo0 plomp verloren neêr!- En diedame,dienaasthem

zat?'' W aszijn dochter,de Prinses van Hessen-''- ,,Endieheer,
dien hy riep en die my inlichtingen gaf?'' - ,,Waszijn schoonzoon,
de Prins van Hessen-'' - ,,Nu!dan kan ik anders niet zeggen,dan
dat Prins Karel van Pruisen een hupsche vent is,met wien het my
zeer aangenaam is kennis gemaakt te hebben,endatikrechttevreden
bO niet geweten te hebben wien ik voorhad.''
M aarik moesttoch lachen,toenikrekapituleerde,watZi
jnKoninklijke
Hoogheid alz00 van my had moeten hooren.
Amsterdam. 17 Augustus. Thuis gekomen en naar den Buitenkant
gewandeld. Neen, dacht ik by my zelven, toen ik van den Ooster-

doksdijk op die tallooze zeilvaartuigen,schuiten,booten,gieken,enz.
nederzag,die elkanderin 'tY doorkruisten, en van daar mijn oogen
weiden liet over de prachtigestad en denergensgeëvenaardeverscheidenheid van gevels, torens,daken,schoorsteenen,stoepen,in-enuit-

springende hoeken, welke zy aanbiedt, terwijl overal een tallooze
menigte heen en weder draafde,de vlaggen vroli
jk wapperden,ende
ondergaande zon hetwater,degebouwenendeoverzijdemetgloeiende
kleuren overgoot: neen! zoo iets ziet men in Zwitserland niet:en
onze stadgenooten, die wy er vaak om uitlachen, hebben toch zoo

geheelOngeli
jk niet,als zy zeggen:,,erismaar één Amsterdam !''
Om zi
jn eigen land weder mooite vinden,moetmeneenigeweken
in den vreemde - zij't o0k in Zwitserland hebbendoorgebracht.

In ditzelfde jaar 1855 kwam heteerste deelvan de Vondeluitgave gereed, waarvan, ik sprak er reeds m et een enkelwoord

over in het vorige hoofdstuk, de eerste asevering vijf jaren
vroeger verschenen was. De schuld van dezen tragen gang van

zaken was noch bijdenschrijver,nochbijdenuitgevertezoeken,
die beiden zich wakker genoeg van hun taak kw eten, en waar

de eerste den laatste nu en dan,gelijk in hetvolgend versje,
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tot spoed aanmaande, kon deze steeds een geldige verontschul-

diging aanvoeren;aan ijver,ditwistJ.v.L.OOk wel,ontbrak
hetzijn bekwamen medehelper allerminst.
Ruim veertien dageny''riep hij hem 28 M aart 1852 toe:
Ruim veertien dagen is 't geleden
Datik een proef ontfing,en vlug
Zond ik die,nagezien,terug.
Geduldig wachtte ik tot op heden
Op dit, en Op een volgend blad.

Mijn wachten was vergeefs.'k Ontfing er
Niet een,en 'k merkte niets van Binger.

Mijn vriend!watleuteren is dat?
Zeg,hebt ge my geheel vergeten?
Is Vondelachterbaks gesmeten?

Zijtge ongesteld? ofuitde stad?
'k Poog vruchtloos, tastende a1s de blinden,
De reên van 't oponthoud te vinden.

Ei!geefgehooraan mijne stem
En tracht een weinig voort te varen,
Of 'k zie geen kans om 't werk te klaren,

Alschenktde hemelmy de jaren
Van d'ouden heer M ethuzalem .

OfJ.v.L.de zekerheid had den leeftijd vandienalleroudsten
der aartsvaders te zullen bereiken, was eene vraag die hem in
deze jaren wel eens spottend door een ongeduldigen inteekenaar
gedaan werd; een ander zeide het te betreuren, dat hi
j ingeteekend had op een werk, 'twelk eerst zi
jn laatste naneven
voleindigd in hun boekenkast zouden geplaatst zien; een derde,
de zaak uit een meer ernstig oogpunt beschouw ende, achtte het

in J.v.L. Onverantwoordelijk een arbeid te hebben aanvaard,
dien hij, met den tot nog gevolgden slakkengang voortgaande,
zekermoestzijn nooitte kunnen voltooien.
Op deze, naar het scheen billijke klachten, antwoordde de
schrijverin de inleiding op hettweede deel,dateen jaarnahet
eerste verscheen;deoorzaakdervertraginglag,naarhijaantoonde,
allereerst in den langen tijd van voorstudie die noodig geweest
was, eertotdrukken kon worden overgegaan,terwijlerop het
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laatst telkens nog iets bi
jte voegen ofte veranderen viel;1)en
dan in de vele en moeili
jke bezwaren die metbetrekking tot
den tekst, den druk en de illustratiën,vooral in dit eerste deel

overwonnen moesten worden.Tegelijk kon hijden inteekenaren
echter de geruststellende verzekering geven, dat zoodanige ver-

traging zich nietmeerzou voordoen,ja zelfs datalwerd hijin
de ure waarin hijdie regelsneerschreefuithetlevenopgeroepen,
de arbeid,dien hijachterliet,terstond zou kunnenwordenopgenomen.2)y,lmmers,''zegthij,.delevensbeschrijvingiseengeruim
eind gevorderd:de bouwstosen voor hetvervolg zijn gerang1) ,,Erzouy''schrijftDeBullin zijn opsteloverJ.v.L.in,,Mannen van
Beteekenis''(blz.4z),,een allerbelangrijkst werk over die uitgavevanVondel
te schrijven zijn. Men zou verbaasd staan,watinspanning zi
jvereischtheeft,
en de talrijke proeven, de vele revisiën,telkensmetnieuwe aanteekeningen
en gerezen bedenkingen voorzien ; opmerkingen, vragen,die alweder door
onderlinge gedachtewisseling, vernieuwde nasporing en overweging moesten

opgelost worden eer het imprimatur volgen kon;- die talrijke proeven,
mogten zi
j bewaard zi
jn gebleven,zullen een allerbelangri
jkste verzameling
uitm aken, en zonder welke men zich slechts een Qaauw denkbeeld, een
zwakke voorstelling kan vorm en van den reuzenarbeid, dien deze Vondeluitgave volgens Van Lenneps plan, gevorderd heeft. - Het verbazend werk

der kronologische rangschikking had hi
j heteerstonderhanden genomen,
nadathi
j allerleiuitgaven en handschriften van Vondelverzameld had;eene
verzameling die nog gedurig groeide terwi
jlhi
j werkzaam was,en waarvan
dikwi
jlsmenige herziening en veranderingindereedsgemaakterangschikking
het gevolg werd. Van een menigte stukken wasgeen jaartalbekend. Dan
moest,hetzijuithetonderwerp,hetzijuithetnasporen der aanleiding totde
vervaardiging, ja soms uit de verschillendeeigenaardigheden derspelling
zelfs,hetjaartalafgeleidv orden,en de eindeli
jk gemaakte gissing getoetst,
eer soms een vierregelig versje op zijn plaats kon worden gesteld.Bij die
studie. welke zich door Vondels veelzijdigheid, schier totieder gebied van
wetenschap uitstrekte,verzamelde J.v.L.tegelijk de bouwstoffen voor zi
jne
tekstverklaringen, historische toelichtingen en ophelderingen. Zoo voltooide

hij vö6r alles de kronologische rangschikking en stelde hetkader van het
Werk vast.''

z) Hetlymemento moril',datJ.v.L.hiertotzichzelven sprak, was hem
kort te voren door het overlijden van zi
jn trouwen medehelper,den heer
K.W i
jbrands, een uiterst bekwaam en scherpzinnig Amsterdamsch onderwi
jzer,die a1s corrector bijheteerste deelzijn zeer gewaardeerden bijstand
had verleend, toegeroepen. In de inleiding tothettweede deelwi
jdde hij
hem hartelijke woorden van dankbare herinnering.Zijne plaats werd door
den heer D.van Leeuwen ingenomen.
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schikt:lijsten,alfabetische en kronologischeregistersvervaardigd,
waardoor m en met een oogopslag den tijd dervervaardigingvan
bijna ieder dichtwerk, en de betrekking derpersonen,van wie
gesproken m oet w orden, tot Vondelof onderling, kan te w eten

komen: talrijke adversaria liggen vergaderd onder hetjaartal,
w aartoe zy behooren : in een woord, hy die geroepen mocht

worden om in mijne plaats den arbeid op te vatten,zou zich
niet verlegen behoeven te gevoelen ; en Nederland is nog niet
zoo arm aan mannen van smaak en talent,datmen zou behoeven
te wanhopen iemand tevinden,diede doormy achtergelaten erfenis

aanvaardde,en haarzeerlichtbeter dan zijn voorganger,tothet
genoegen zijnerLandgenooten besteedde.''
DatJ.v.L.,onder die pmannen van smaak en talent'',niet
in de laatste plaats aan Beets dacht,is lichtte begrijpen;hij
schreefhem dan ook 25 Juli1856 den volgenden brief:
W aarde Vriend!
T0t heden heb ik u geen woord doen toekomen,noch van deelneming in de ramp die u getrosen heeft,1
) noch van dank voor de

my gezonden werken.2)Beschuldig my echternoch van Ongevoeligheid noch van ondankbaarheid. Toen ik die werken ontfing,gaf my
de omstandigheid zelve, dat gy die leerrede hadt kunnen denken,

nederschrijven en uitspreken,de overtuiging datHy,die uw beminde
gade tot Zich geroepen had,u ook de kracht gegeven had uw verlies
te dragen, en ik gevoelde dat gy geen behoefte zoudt hebben aan
den banalen troost dien ik zou kunnen verschasen.O0k wilde ik
wachten tot ik uw Verpoozingen gelezen had en t0t die lezing
kon ik niet zoo spoedig overgaan,alsik gedachthad.Beslom m eringen
van allerlei aart hebben my hierin verhinderd.W at van &wc hand
komt behoort niet tot de schuit- ofspoorwagen-literatuurenvereischt
een gezette aandacht.

Eindelijk heb ik daartoe tijd kunnen vinden en gezien datikunog,
behalve voor de toezending,dubbelen dank schuldig ben,niet alleen
voor al het verplichtende dat gy van my zegt,maar ook voor de
nieuwe gezichtspunten welke gy my omtrent Vondelopent. Ik hoop

datgy my overleven en mijn arbeid voltooien zult,ziedaar alwatik
1) Beetshad den 8sten Meivan datjaar zi
jn vrouw verloren.
z) Li
jden dienstbaar aaneeuwigheil.Haarlem,ErvenF.Bohn.(Vroegpreek
teUtrecht,18 Mei1856.)- Verpoozingen op LetterkundigGebied.Haarlem
Erven F.Bohn. 1856.
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zeggen kan. 't W are beter dat gy hetbegonnen hadt, doch nu dat

het geval niet is, hoop ik datgy mijn vermaking aanvaarden zult.
Gy kunt dit te geruster doen omdat het werk,in handschrift,op

kleine uitzonderingen na, af is.Duizend bladzijden Leven,watnog
geen twaalfde deeluitmaakt van derest.OverdieAltaergeheimenissen,
bespiegelingen, enz. heb ik wat gezweet!Alleen de vertalingen van
Virgilius en van de Herscheppingen missen nog hun ophelderende
noten; doch behalve dat het laatstgenoemde werk reedsdoorHuydecoper is toegelicht,is die arbeid licht by het drukken te verrichten.
Voorts heb ik van al de reeds verklaarde woorden en van aldehis-

torische personen registers gemaakten bygehouden,bref,als ik van
daag mijn hoofd nederleg,laatik mijn uitgevernietverlegen. Alles
is, voor e1k jaar, in een afzonderlijke portefeuille gerangschikt,en
onderscheiden klappers, registers, enz. maken dat ieder, met een
opslag, elk gedicht, elken persoon, terstond vinden kan.Gy zoudt
dus met de zaak niet de minste verlegenheid hebben. Er komt byna
geen naam of persoon in Vondels werken voor,dieik nietheb kunnen

thuis brengen, en omtrent enkelen hoop ik n0g bijzonderheden te
vernemen by den Abt Carton te Brugge en andefe Belgische geleer-

den.1) Ik vertel u ditallesnietby wijze van bluf;maar loomdat
gy belang stelt in de zaak,en 20 om u te toonen dat gy casu quo
den boedel ook zonder benefice van inventaris zultkunnen aanvaar-

den. Komt gy eens te Amsterdam, doe my dan 'tgenoegen mijn
Vondeliana te komen zien,dan zijtgy nog beter au fait.
W atdoethetmy genoegen,datgyVondelsvoorbeeldookbijzonder
uit het punt zijner onvermoeide nasporingen en studie hebtaangeprezen.De man had een ijzervastgeheugen,datgetuigen alde mottoos uitVirgilius,die van 'tjaar 1639 afbyna vooriedergedichtvan
eenigen omvang geplaatst zi
jn; doch hy had bovendien een onverdroten ijver.Zi
jn proza-vertaling van de Heroides iswaarlijkuitmuntend, ook als trouwe overzetting van 't Latijn. By de algemeene
liefhebberijvoordeoudeletterenmochtenmannenalsBarlaeus,Vossius
enz. uit de hoogte nederzien op Vondels kennis van hetLatijn;ik
verzeker u datvele Professorsvan onzen tijd hetermeedoenzouden
en nog een goed figuur slaan.

W at my zeerspi
jtis,datde uitgevers nietbetervoor hun moeite
beloond worden. W el is de inteekening voor een land a1s 't onze,

1) Onder degenen die in ons vaderland J.v.L.menigmaalbijdezeuitgave
gewenschte inlichtingen verschaften, noem ik voornameli
jk den nobelen en

smaakvollen Vondelkenneren -vereerder J.A.Alberdingk Thijm.
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mooi te noemen;doch de kosten zijn ontzettend en worden naauwlijks gedekt. ln e1k anderland zOu de Koning en de Regeering zulk
een onderneming bevorderen:hier,waar de Vertegenw oordiging des
Konings inkomen besnoeid heeft en niets op heeft met letterkunde,
kan zoo iets geen plaats hebben.Te meerdoethetonsgoed,wanneer
wy onze moeite in een vertoog als het uwe erkend zien. En nu,
vaarwel!'tW are onbescheiden,u thands iets voor rHolland''te vragen:hebt gy wat,ik weet dat gy 't my ook ongevraagd zultzenden.

Helaas!totheden krijg ik nietveelanders dan melankolieke bespiegelingen van sentimenteele dames en Tweede Luitenants.
Geloof my van harte,

J.van Lennep.
,1Uw voorstel der Vermaking'',was het antwoord van Beets,,,ver-

schrikt en vereert mij tegelijk.Gijhebtuw bestgedaan om erhet
verschrikkende aan te Ontnemen.Maar gijzijtdaarin nog nietgeheel
geslaagd.Geheelafwijzen wilik echteruw voorstelgeenszins;maar
hetgaarne later opzettelijk metu behandelen,a1sik uw laboratorium
eensgezien zalhebben,waartoe ik de gelegenheid zalaangrijpen a1s
ik eens in de hoofdstad kom.''

Het beloofde bezoek werd gebracht en de verzam elingVonde-

liana in oogenschouw genomen,pnittzonderbewondering'',gelijk
de bezoekerna den dood van J.v.L.schreef,pvan de keurige
orde en netheid,waarin alles bijeen en metduidelijk en gelijkmatig schrift geschreven was, zoodat het w einig moeite kostte

de verlangde toezegging bij handslag te geven,ineen oogenblik,

'

hetwelk de voor ons te vroeg gestorvene, m aar die toch deze

zijne taak heeft mogen voleindigen, zich nog stervende heeft
willen herinneren.''1)

In zes jaren tijds was dus van dezen reuzenarbeid het moeilijkste en voornaamste gereed gekom en, en alles toteen geleidelijke uitvoering voorbereid, die van den bewerker echter voortdurend nog een ontzaglijke mate van zorg, oplettendheid en
inspanning bleef vergen.2) Toch kwam niets verder den gere1) Beets. Ter nagedachtenis van Mr. Jacob van Lennep. W erken van
Vondel, XI1,blz.23.

2) y,lloeveel,kunnen zij slechts,zi
j eenigszins beoordeelen,die ooit,alis
het op kleiner schaal, in dergelijken arbeid bezig geweestzijn en dien op
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gelden voortgang van het werk storen, en de volgende deelen

zagen,bijna regelmatig,van jaartotjaarhetlicht.ToenJ.v.L.,

e

in Augustus 1868, de oogen sloot, was het vöörlaatste ve1 van
het laatste register afgedrukt, en het geheele w erk dus zoo goed

a1s voltooid. Tot groote blijdschap ook van den erfgenaam,
bepaalde zich de geheele erfenis tothetschrijvenvaneenschoon
en w eemoedig woord ter nagedachtenis van hem , die aan het

einde van zijn arbeid Gode zijn dank had gebracht,diehem het
voorrecht had geschonken,ondervelewisselingen,zijn aandeel
in ditwerk te volbrengen nietalleen,maarzelfs,wathijnauwlijks verwachten mocht, het ter pefse brengen van hetlaatste
deelte beleven.1)
Uitbundig was de 1of doorden tijdgenootaan deze Vondeluitgave toegezwaaid.2)Eén voorbeeld slechts.ProfessordeVries,
die in den loop derlaatste jaren reeds herhaaldelijk zijn groote
ingenom enheid m et dezen arbeid had te kennen gegeven,schreef
de pers hebben gehadj''zegt Beets.En verder: .,In dit werk zou men m ogen

zeggen dat twintig jaren levens staken,indien in die zelfde twintig jaren
door dien zelfden lnan niet nog zoo veel meer was gedaan en geschreven :

ook hetZeemansW oordeboek;ook de levensvan C.en D.J.van Lennep;
ook KlaasjeZevenster.En indien men zich daarbijden bewegelijken,tothet
laatst toe zoo levenslustigen m ensch voorstelt, dien het geheele vaderland
in hem gekend heeft;die zich overalvertoonde, veelvuldig reisde,en aan al

wathetmaatschappelijk,wathetgezellig leven medebrachtgetrouw en van
harte deelnam ;om van zijn driejarigeparlementaireloopbaanniettespreken,
welke ook in die twintig jaren valt,dan worden de oneindige nasporingen,
de stalen vlijt, het taai geduld, de kalme nauwgezetheid en hetbedaard
nadenkenjdie door deze twaalfdikke boekdeelen vertegenwoordigd worden,

bijna een wonder in onze oogen.''- Vondel,XII.blz.z4 en z5.
1) Vondel,XIIjblz.I53.
c) Zoo schrijfto.a.Busken Huet(Litt.Fantasien en Kritieken,11blz.3I):
##. . . . ik houd het er voor dat de heer Van Lennep alsuitgevervan Vondel's
werken nog geenszins den dank ingeoogst heeftdien de besten onder ons

hem schuldig zi
jn. Dathi
j alde krachten van den avond zi
jnslevensaan
dat groote werk te koste legt,geefthem aanspraak op een blijvenden eerezetel onder onze letterkundigen. Zulk een einde is een opgang waardig a1s

de zijne geweest is. Het oogenblik is nog niet gekomen, en hier ishet
daarenboven de plaats niet,om over diemerkwaardigeeditieeen gemotiveerd

oordeel uit te spreken. Doch dat zij merkwaardig verdientte heeten za1
niem and loochenen ....1'
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aan J.v.L., in October 1867,kortvoorde Vondelsfeesten,het
volgende:
. . ..

Eén ding ligtmijnog op hethart.BijgelegenheidderVondels-

feesten za1ik geen aanleiding hebben u toe te spreken en in 'topen-

baar tezeggen wat ik u te zeggen heb.Vergun mi
jdushetprivatim
te zeggen.Ik wenschteunamelijkvanganscherhartegeluktewenschen
met uwe nu bijna voltooide uitgave van Vondel;u teverzekeren,dat
die uitgave mij voorkomt een nog veelwaardigermonumentvoor
den dichter te zijn,dan hetnu verrezen standbeeld,een monument
tevens, niet alleen v00r u zelven, maar voor Ons vaderland, dat

Frankrijk, Engeland en Duitschland tarten kan.W ees we1Overtuigd,
hooggeschatte vriend, datik geen letternoch jota overdrijfQfcomplimentjes maak.Maarik heb behoefte hetu te zeggen zooalsikhet
meen. 't Za1u dezer dagen in 't publiek meermalen en beter gezegd

worden;maarik ben ernaijverig op,een dereersten te zijn die het
u bij deze gelegenheid zegt(a1is 'took maarprivatim).Ik wil,a1s
Nederlander,voormijn aandeelalthans,nietachterblijvenindendank,
dien het vaderland u schuldig isvoorhetmonumentum aereperennius,
dat ge voor onze letterkunde gesticht hebt.

W aren er dan geen aanmerkingen te maken? Zonder eenigen

twijfel. ,,Er zullen (wat wonder?l'' zeide reeds Beets in zijn
gedachteniswoord, pin de vele duizenden van biographische,
historische, mythologische en etymologische aanteekeningen en
ophelderingen aan den voet dezer negen Of tienduizend blad-

zijden in imperiaalformaat,behalve de gaandeweg reeds opgemerkte en verbeterde,feilen geslopenenvergissingenbegaanzijn,
waarop aanmerkingen zijn te maken,die dan ook ten voordeele
der wetenschap wel niet zullen achterblijven. Daar kunnen er
zijn, die den wensch niet vermogen te onderdrukken, dat de
kritische overzichteny''hiergegeven,diepermochten doordringen ;
anderen, die, in de uiteenzetting van den inhoud en den gang

van tragediën, den komischen toon,die daarbijvan tijd tottijd
w ordt aangeslagen, liever hadden willen missen ; anderen die het

niet overal eens zijn met de slotsommen van des beârbeiders
bQSCUORWiZgQZ 0Z Q0St110tiSC11OOfd001.''1).
Dat J.v.L. zelf zijn eigen werk niet voor volmaakthield,
Beets.Ter nagedachtenisvan Mr.J.van Lennep.VondelXII,blz.z5.
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blijkto-a.uitde volgende regelen uiteenbriefdienhijzslanuari
1868 aan den heer P.Leendertz, redactear van den Navorscher

zond,ter begeleiding van zijne pcitaten'':
Nu mijn Vondel af is,op de registers na,heb ik het heele lepen
weder eens overgewerkt; wantin het door my geschrevene heb ik

gaande weg zOO vele fouten ontdekten er zijn zoO vele belangrijke
data en feiten voor den dag gekomen sedert ik het schreef,datniemand het met vrucht kan lezen zonder dat hy telkens de Nalezingen

en Bijvoegselen raadplege,1) watvan geen mensch te vergen is.'tIs
b.v. eerst laat, dat ik er achter kwam,dat de blonde M achtelt van

Campen, waar Huygens op verliefde, een germain-nichtje van den
ouden Roemer was, zoo datHuygens haarnatuurlijk Op de feesten,
ter eere van Tesseltjes huwelijk gegeven,leerde kennen: en dat
ik gewaarwerd,datJustus Baeck welde zoon vanzijnzwagerHooft
had kunnen zijn, althans weleen 20ta1jaren methem scheelde. Ik
begin nu eerst recht met aldie lieden bekend te worden;doch zoo
ik met het uitgeven van Vondels L.en W .had moeten wachten tOt
dat ik de kennis er van had,die ik gaande weg opdeed,ik ware

we1nooit begonnen;en juisthetschrijven en uitgevenvanmijnboek
metalzijn leemten en gebreken heeftaanleidinggegevendatiedereen
wakker is geworden en nasporingen in 'twerk heeft gesteld.

Die leemten en gebreken,waarvan de schrijver hier spreekt,
zijn in latere jaren herhaaldelijk en met nadruk in het licht
gesteld. De tekst is onnauwkeurig en onkritisch genoem d, de
chronologische rangschikking der gedichten hier en daar ver-

keerd,de aesthetische en taalkundigeaanteekeningenzijna1svaak
zeer onvoldoende veroordeeld.2) Hiervan moge veelwaar zijn!
al is die afkeurende kritiek ook dikwijls zeeroverdreven;men
vergete echter niet dat,gelijk J.v.L.Opmerkte,zijn arbeid de
nasporingen zijner navolgers op dit gebied heeftuitgelokten,
1) Deze worden achteriederdeelgevonden,en wederom achterhettwaalfde,
OP alle deelen.

z) Men zie vooralDr.G.Penon,Bijdragen totde geschiedenis derNed.
LetterkundeyGroningen,J.B.W olters,1880- 1884.Op verschillendeplaatsen
wordt daarin J.v.L's Vondel aangehaald, meest met instemming. Eens
(l,58)spreekthijechter van een mededeeling van J.v.L.
,a1svaneenstaaltje
van onwetenschappeli
jke en slordige bibliografe.-- Men zie ookJonckbloet,
Geschiedenis der Ned.Letterkunde,Vl, blz. 106.
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mogen Wijer bijvoegen!zeer heeftVergemakkelijkt1).DatJ.V.L.
zich met zi
jne Vondel-uitgave een duurzaam monumentheeft
gesticht, blijft onwedersprekelijk;doorzijn arbeid eersthebben
wijden grooten dichtergeheelleeren kennen,daarV.L.onsin
de gelegenheid stelde diens werken in verband metzijn leven
en zijn tijd te beschouwen.
W elverdiend was dan ook de hulde hem doorBestuurders der

Hollandsche Maatschappijvan Fraaie KunstenenWetenschappen
te Leiden gebracht, die in hunne vergadering van 19 Sept. 1867

hem het buitengewoon eereblijk, eene groote gouden medaille,
voorzijne uitgave van Vondels werken toekenden.
De kiespijn heerschtweêr,die a1s do1
De zwakke hoofden brengt op hol;

Terwijlhetdagbladschrijversgild
Zijn inkten pijlen dapper spilt.
De groote dag,de dag der keur

Is eindlijk daar;de Redakteur
Van Holland,mijn intiemste vriend
Krijgtzijn congé- 'twas welverdiend;

met deze woorden teekende J.v.L.den uitslag derstemming
voor de Tweede Kamer in het distriktSteenwijk van 10 Juni
1856,in de pKorte Kroniek''van zijn Almanak aan.2)
1) ln 1863 zag eene uitgave van Vondelsgedichten,door den Deventerschen hoogleeraar Dr.J.van Vloten bewerkt,bi
j Roelants het licht.Binger,
die om verschillende redenen daarin een nadruk van V.L.'s arbeid m eende
te zien,deed den uitgever een proces aan, doch verloor dit,zoowelvoorhet
H of a1s voor de Rechtbank. Hetdoetmi
j in zekeren zin veeldispleiziery''

schreefAlberdingk Thi
jm aan J.v.L.den 16den Octobervan datjaar,y/dat
Binger zi
jn eisch ontzegd is:maar voor'tbeginselvan 'tvr#eg:lrf
d/
' dês
eenmaal vJ'
/::J/r/;:> woords en Ar eenmaalZW alle wzW&,gezaanve p//yr,
is hetmijaangenaam.''- Aan Jhr.Elout van Soeterwoude schreefde heer
M.Nijhoff 3o Januari 1264,naaraanleiding van dezelfde zaak hetvolgende:
1)Ik geloofdatvoor de regtbankderzedeli
jkheid dezaakvanVondel'sW erken
doorV.Lennep zou gewonnen zijn:maar erken niettemin de uitspraak van
hetHofalszeer billi
jk bij den tegenwoordigen toestand onzer wetgeving op
dit punt. M et den heer Van Lennep betreur ik het dat het vooruitzigt op
een betere wet op het letterkundig eigendom nog zoo verre is''.

z) De laatste regels van dat versje werden doordeN.Rott.Courant,
II.

i)
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sGy z
ultalwelvernomen hebbeny''schreefhijden 14den van die
maand aan zijn zoon Maurits,die zich te Parijs bevond,pdatmen
teSteenwijk DuymaervanTwist1)gekozenheeft.Blokzijl,Zwartsluis,
enz. hebben voormy,Steenwijk en de Stellingwerven tegen my gestemd.Mijn vriend Notten te B.2) is wanhopig.De goede man heeft

zes weken lang gewurmd en waande zich zeker van den zege.Hy
kan er niet van eten of slapen:ik voor my ben er zeer kalm onder

en troost my gemakkelijk overdatwondtjen aan mijn ijdelheid toegebrachtmet de gedachte,dat ik nu de droogheden enverveeling der

Zittingen nietmeerheb te verduren.3)OverGroen,Van Reede,Van
Foreest moet herstemd. De laatste za1 onderdoen voor Van Nierop.

Het Handelsblad triomfeert.Mr.Floris4) heeft- waarom blijktn0g
niet- zijn demissie gevraagd en dien ten gevolge isde byeenkomst
der Kamers onbepaald uitgesteld:dit laatste kan my minderscheelen,
ik denk er toch niet weêr heen te gaan dan om te zeggen dat ik

wegblijf. Nu ik shet vertrouwen der natie nietmeer bezit''(phrase
obligée)kan ik metfatsoen overgeen majeure wettenmeerstemmen.

DatJ.M.L.'s vrienden in en buiten de Kamerhun leedwezen
over hetgebeurde nietverbergden,iste begrijpen.
tijdensde verkiezingen van 1859,toenJ.v.L.candidaatwasvoorAmsterdam,
aangehaaldjten bewijzedatookhijzelfzich hetkamerlidmaatschaponwaardig
keurde! - De redactie kon in die dagen zeker niet goed lezen en had in
elk gevalniet veel begrip van een grap.

z) Mr.A.J.Duymaer van Twistwas reeds van z85o- #5z 1id van de
Tweede KamervoorSteenwi
jk geweest;daarnawashijGouverneur-Generaal
van Ned.-lndië tot 1856.

z) De heerl
kNotten was ontvanger te Blokzijl en een warm aanhanger
van J.v.L.
3) Ditneemtniet weg dathi
j zeergaarne een nieuw mandaatzouhebben
aanvaard,gelijk blijktuitden volgenden briefaan VanAssend.d.8Juli1856:
Amice!

Van meerdan eene zijde is my gevraagd, ofik my kandidaat zou stellen
voor Leyden. lk weet niet hoe m en daar omtrent het m inisterie denkt en
indien Groen er kans had,zou ik m y gaarne terughouden. Doch gesteldydat

ditniethetgevalwarw dan zou hetmy natuurli
jk veeleer zi
jn,hetgezegde
van La Fentaine

Qu'on 1uiferme la porte ag nez,
11 rentrera par la fenêtre,

omgekeerd tezien,en,hetvenster(Steenwjk)uitgeworpen,royaaldoorde
deur(Leyden)terugtekomen.ln Leydenkentmenmy,inSteenwjkniet.
4) Mr. F.'A. Baron van Hall, Minister van Buitenlandsche Zaken
van 1853- :56.
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Voor uzelf'' zeide Van Rappard,1) skuntgi
jugemakkelijktroosten,
want waarlijk, hetlidmaatschap van de Tweede Kamer levert thans
z00 veelgenoegens niet 0p,en zal dit zeker n0g minderdoen;maar
ik betreur uw gemis voor het lieve Vaderland,want z00 ooit,dan

zal thans bedaard overleg noodig zi
jn, wi1 men de Regeering niet
eerlang weder in handen zien van de Ultraliberale parti
j.

De ,yschoolmeester'', die zich in dien tijd juistte Rotterdam
bevond,uitte zijn medegevoelop de hem eigene wijze:
Ik dacht u in 'sHage aan mijn zwarte r0k te gaan drukken,doch
ik hoor datgijvan een Huygens een Palameed zi
jtgeworden endus
nu niet snaar 'sHage gaat-''
Die zorgt en zwoegt en draaft en plaagt en drinkt en eet,

Ten oorbaarvan hetgraauw geen tijd heeftdathijzweet,
Zalop zijn neus in 'tend zi
jn oog gevestigd vinden
En z0o hi
j nagels heeft,die nagels zelfs verslinden.2)

AartVedereindelijk schreefhetvolgende:
W at partijgeest 00k verzinnen moge om aan uw karakterofhandelingen een ongunstige kleur te geven, niemand za1kunnen ont-

kennen, dat gijdie laatste jaren meteere de rolvan volksvertegenwoordiger vervuld hebt. Hebben sommigen a prioriden poëet a1s

perse onpraktisch aangemerkt,bijOndervinding ishijwelligtgebleken
al te praktikaalte zijn,en nietliever aan ligtvaardige theorieën dan
aan hetkoelberedeneerd belang des Yaderlands zijne stem te willen
geven.

Duymaer van Twist sloeg het hem aangeboden mandaat af,

en nu werd bij de nieuwe verkiezing in hetnajaar Storm van
'sGravesande3)tegenoverJ.v.L.candidaatgesteld.Dezelaatste
z) Jhr.Mr.W .F.L.C.Riddervan Rappard, van 1853-'57 1id van de
Tweede Kamer voor Amersfoort.

2) Menweetdatde eerste regelsvanden ,,palamedes'?aldusluiden:
Die sorght,en waeckt,en slaeft,en draeft,en ploeght,en sweet,
En tot 'slands oorbaar vast een lastigh am pt betreed,

En waentde menschen aan sjn vroomheyd te verbinden:
Die sa1sich jammerli
jck in 'tend'bedrogen vinden.
3) Jhr.C.M.Storm van 'sGravesande, 1id van de Tweede Kamer voor
Deventer van 1849--'56 en voor Steenwi
jk van 1856--/79.
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schreef zijn mededingeroverdie candidatuuren bood hem aan
zich te zijnen behoeve terug te trekken en de baan voorhem
esen te m aken, welk edelm oedig voorstel dankbaar w erd aangenom en.

Daarop schreef J.v.L.het volgende aan ,,de kiezers in het
distriktSteenwijk'':
Toen my, i
n den jare 1853, de geheelonverwachte eer te beurt
viel,my door uwe keuze totvolksvertegenwoordigerbenoemd tezien,

oordeelde ik, datde tijdsomstandigheden my ten plichtstelden,aan
die roepstem gehoor te geven. Ik kende in di
e dagen persoonlijk
niemand in het geheele distrikt en niemand kende my:en ofschoon

ik latervan sommigen uwerblijken van hartelijke welwillendheid ik durf zeggen van vriendschappelijke belangstelling - ondervond,
kon ik my niet vleien, dat de tijdelijk gunstige gezindheid,die a1s
vrucht misschien van een toeval en van vrees voorverbrokkeling van

stemmen, u voor drie jaren noopte,my totuwen afgevaardigde te
kiezen, by de meesten uwer zoude voortduren.1) Ik was eralzoo
volkomen op voorbereid,by de verkiezing in hetafgeloopenvoofjaar
te worden voorbijgegaan, en ik verheugde my, dat de keuze der
meerderheid onder u was gevallen op een man,zo0 hooggeplaatst
door stand en karakter dat het op zich zelf reeds a1s een eer kon
beschouwd worden, voor zulk een mededinger het veld te moeten
ruimen. De overtuiging hiervan,de onzekerheid ofde heer Duymaer
van Twistde op hem uitgebrachte bènoeming zoudehebben aanvaard,
en andere redenen meer,welke het nutteloos is thands Op te halen,
noopten my de verkiezing haar gang te laten gaan,en den uitslag

daarvan rustig afte wachten.2)
Thands,nu de heer van Twist het hem aangeboden mandaatheeft

afgeslagen, en gy wederom totde stembus zijtopgeroepen,begrijp
ik het stilzwijgen niette moeten bewaren.Die zelfden onderu,die
hem hun vertrouwen hadden geschonken,hebben thands den heer
Storm van 'sGravesande t0t hun kandidaat verkozen.Ik verklaardat

hetmy hoogstonaangenaam zi
jn zoude,alsmededingerop tetreden
1) Steenwi
jk was,geli
jk ik reedsvroegeropmerkte,eigenlijk eenliberaal
distrikt, en het was slechts aan de April-beweging te danken geweest, toen

Thorbecke zich bij de protestanten onmogelijk had gemaakt,dat J.v.L.
aldaar gekozen was.Thans,nu datalles voorbijwas,lietmenhem wederlos.
z) J.M.L.had geen enkele rechtstreeksche poging in hetwerk willen
stellen,ten einde te beterzi
jneonafhankeli
jkheid te kunnen bewaren.

IN HET PARLEM ENT.

117

van een man,die zich gedufende vele jafen in deparlementaire100pbaan heeft doen kennen als toegerust niet alleen metveelzijdige
kunde en ervaring, maar ook, wat naar mijn schatting meerzegt,
metzelfstandigheid en onafhankelijkheidjenwiensgemisindeTweede
Kamer gevoeld en betreurd wordt. Hartelijk zoude ik my daarom
verheugen, indien diegenen onder u, die in de maand Juny j.l.hun
stemmen op my hebben uitgebracht en wellichtgenegen zouden wezen

dit 0ok nu weder te doen,wilden medewerken om mi
jn bekwamen
en rechtschapen lotgenoot de plaats te doen hernemen,welke hy

zoo loselijk vervulde, en indien aldus de wonde, te Deventer
geslagen, te Steenwijk op de voor hem meestvleiende wi
jze geheeld werd.1)
Niemand beschouwedeze mijne aanbeveling a1s deopwellingeener
romantische grootmoedigheid,die wellichtgeheeloverbodig kon geacht
worden,en in allen gevalle niette pas zoude komen.Ik heb aan den
eenen kant de Overtuiging, dat de algemeene zaak meer dienst za1
hebben van den heer Storm van 'sGravesande dan van my :en aan

den anderen kantheeftmy de ondervinding geleerd,h0e tijdroovend
en geestesafmattend de werkzaamheden der Kamer zijn voor hem,
die ze met naauwgezetheid volbrengen w ilen meer bezigheden heeft
bovendien.

Eer ik dit hoofdstuk sluit, nog een enkel woord over een

paar gebeurtenissen in J.v.L.'s familieleven gedurende deze
jaren. Zijn oudste zoon David trouwde den 15den November
1855 met Mejusrouw A.C.W illet, dochter van den bekenden
Amsterdamschen geneesheer, terwijl in het voorjaar van 1857
Christiaan en Maurits in het huwelijk traden, de eerste den
llden Aprilte Semarang metMejusrouw L.J.Meis,detweede,
die in October van het vorige jaartotSubstituut-officiervan
Justitie te Nijmegen benoemd was,den 3den MaartlnetJonk1) De heerStorm had hem 16 OctoberuitDeventer geschreven:,,Hetis
mi
j hier gegaan en ook u,a1s allen die nietaan den leiband eenerpartijof
op de wenken van JJn man willen gaan en stilstaan. Men heeftmijhier
echter bij de laatste verkiezingen hetleven op allerleiwi
jze willen onaangenaam maken,en diekwellingen waren nietalleen onnoodig maarlaaghartig.-

A1s onafhankelijk persoon stoor ik mij we1nietheelveelaan die soortvan
zaken, maar het zou een Dlu; zi
jn,a1sik u ging vertellen dat ik mij er
niets van heb aangetrokken.ik beken u dus ronduitdathetmijaangenaam
zoude zijn,zoo ik nu te Steenwi
jk gekoztn werd.''
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vrouwe C. W .van Loon, eene dochter van de geliefde tante,

die wijuitJ.v.L.'sjeugd leerden kennen.Eindelijk mag ikniet
vergeten te vermelden datzijne dochterSara hem in Juli1853
zijn eersten kleinzoon schonk; het aanleeren van sl'artd'être
grand-père''vielhem,die zoo ontzaglijk veelvankinderenhield,
nietmoeilijk.

X.

1857--1862.
DE LEVENS VAN G.EN D.J. VAN LENNBP.

Aan Mr.J.van Lennep danktonze letterkunde een werk dat genoegzaam eenig is.

JORISSEN (PatriotscheBladen).
Reis naar W ight.- Dond van sden Schoolmeester''.- Commissie

voor de doorgraving van Hollandopzijnsmalst.- Tollens-monument.
-

Tentoonstelling van Oudheden in Arti.- Oudheidkundig Genoot-

schap.- VersaanJhr.BoreelvanHogelanden.- DinerteSoestdijk.-

Congres te Brussel over den letterkundigen eigendom. - M islukte
candidatuur te Amsterdam.- Vers van sde Heeren van deM unt''.-

Briefen artikelvan M r.J.HeemskerkBzn.- Anoniem schotschrift.Reis naar Pari
js.- De zaak van den ,Max Havelaar''.- Vertrek
van W illem v. L.naarJava.- sRouwtoonen''.- Vers aan Léonie
d'Aunet.- Reis naar Duitschland.- VerblijfteBeekhuizen.- Kunstcongres te Antwerpen.- Reis naar Engeland.- Dood van A.Veder.
-

Congres te Brugge.- ,De Levens van C.en D.J.v.Lennep-''

In April 1857 maakte G. van de Linde een uitstapje naar
Amsterdam om J.v.L.tebezoeken;van hetFransche ko/ehuis,
waar hijden nachthad doorgebracht,schreefhijhem den volgenden vermakelijken brief:
âmice!

Gijzi
jtwaarlijk een mooie;een kamervooreenmenschtebestellen
in een herberg waar geen plaats is!Hetheeftwaarlijk van u niet
afgehangen zo0 ik niet den nacht à la belle étoile op den Dam heb
dnorgebracht,meteen derdronken schutters diealdaaropdeeerewacht

staan,oflievervallen,voormijn oorkussen.Heteenige,zeiBrack,1)
dat er n0g opzat,om bij hem onder dak te komen,was mi
ja1s een
1) In Brack'sDoelenHôtelhad J.v.L.eenkamervoorzijnvriendbesleld.
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bakerofkindermeisjetevermommenenindienieuwequaliteitzijnnieuwe
zuigeling te wiegen.Hierin had ik echter weinig zin,en liep dus met

mijn staart tusschen m4n pooten dedeuruit,toen ikmijgelukkig
herinnerde dat W illem 1) mi
j zeer voordeelig had gesproken van
'tFransche koffiehuis;daarheen wendde ik dus nu mijn schreden,en
vond er gelukkig plaats in overvloed en alles prompt en patent;een

waarLuilekkerland zonder praeliminaire ri
jstberg,een Hemelopaarde
zonder trappen klimmen,want men heeft hier al de weelde van het

morgenland met de vermakelijke levenswijs van de gematigde Zône
op de eerste verdieping vereenigd; ik verbeeld mij dan ook een
Oostersch afgezant te zi
jn in een W estersche blaauwe broek met
glimmendeknoopen.Heteerstwatmi
jn 00g,en andere gedeeltenvan
mijn vermoeid lichaam pfrappeerde'',was een bed,nietvan dons of
veêren,maar met een Brabantsch veêr van binnen,en waarin ik eerst
a1s door den grond zonk, en vervolgens door een hevige reactie,

plotseling metmijn abdomen tegen 'tplafondaankwam,waardoorhet
wederzijdsch stukadoorselmin of meer werd beschadigd;vervolgens
bleef ik,nan0g!én oftweegevoelige ricochetslagen,tusschenhemelen
aarde gelocaliseerd,neta1s ofik op diewolk in 'tballetvangisteravond
logeerde; ik viel kort hierop aan 't sluimefen,sliep a1s een to1 en

droomde van niets dan den zotten Brack metzijn nieuwen borstbewoner. Van morgen, bij 'tontwaken, vond ik voor de deur een
paar gefestonneerde slosen staan,in verguld fluweelen castoordons

geborduurd, waarschijnlijk in gevalvan extra oogen,benevens twee
paar vreemde laarzen naast de mijne,omdatze misschien dachten

dat mijn eigen laarzensmijnietzouden passen;enfin men is vo1van
allerlei attenties en beleefdheden;de bediening gaatnet a1s ofiedere
knecht een telegraaf en een spoorweg in 'tingewand had,en behalve
alle mogelijke bekende en onbekende talen,spreektmenernog onderscheidene andere.Het eeni
g jammere,en heteenige dan ook,is dat
hetbel-apparatus,'t welk metal de kamerscommuniceertenwaarvan

het luid geschel u den vuilnisman herinnert,van zijn stelwas en
daar men 't overdag niet missen kan,gepasseerde nachtgerepareerd

moestworden,zoodatmijndroomenaangenaam verdeeldwarentusschen
een Brack-zuigeling en pbeldeurtjen''. Metdeze uitzondering en die
van 'tkruikjen kokend water,datplotseling onderdedekensberstte,
vind ik hethiereen charmantverbli
jf,waarik,gelukkig,slechts een
oogenblik mag toeven, of ik dachtdat ik rentenier was,'tgeen beter

met mijn smaak dan metmijn beurszou uitkomen.W atgi
j,ofdie
1) J.v.L.'sjongste zoon.
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heer die bijBrack naar mijis komen vragen,gedachtmoethebben,
toen een dier duitsche moffen hem of u berichtte datik bijmijn
famielje was gaan logeeren, weetik niet;ik weetalleen datik hier
van geen famielje hoegenaamd weet;of'tmoestde jufvrouw zi
jn op
'tMonument, want alle Hollanders zijn immers de kinderen van de
Nederlandsche Maagd? - Ik ben druk aan 'tschrijven,en ben nog
nergens geweest na mijn aankomst gister avond, behalve in den
stadsschouwburg, waar het aan licht op 't tooneel,en aan lucht in
de zaalontbreekt; men stikterin dendonker;andersis'hetdo1prettig.

Ik kom spoedig een praatjen biju maken,doch wilgeentijdbepalen,
daar ik nietversta datgijmijten gevalle thuis blijftof u andersints
geneert;ik weetdatgijhetdezer dagen dubbeld druk moethebben.
Zoo gi
jnog eersthier bijtoevalmochtvoorbijkomen,loop dan eens
aan.Groetintusschen Mevrouw,wieikechterzelfmijneplichtplegingen
hoop aan te bieden,en alde uwen in de talrijke generatieswaarin
zijzich thands bewegen,en geloofmijsteeds
t. t.

G.van de Linde.

Aan den ,yschoolmeester''werd inJulivan ditzelfdejaardoor
J. v. L. en zijn vrouw een reeds lang beloofd tegenbezoek gebracht; dathijhen metgroote vreugde en'
''
gastvrijheid ontving,
behoef ik wel niet te zeggen. Het was de eerste m aal dat

Mevrouw v.L.Londen bezocht,en niettegenstaande hare vijfenzestig jaren,weerstond zijde vermoeienissen aan de reis en de
1
)sight-seeing'' verbonden, uitstekend en genoot zeer van haar

uitstapje.
1Ik kan u metgenoegen melden'',schreefJ.v.L.naaankomstaan
zijn zoon W illem, den eenige die thans nog hetouderlijk huis bewoonde, rdat M ama zich op zee gedragen heeft a1s of zy al tien
reizen naar de Oost gedaan had.Ofschoon het weerruw was,de
boot zeer danste,en het een volle,vuile,beestachtige ziekeboelwas,
is zy de eenige geloof ik van de zestig vrouwen aan boord,die niet
ziek is geweest.Hoewelwy noch te Rotterdam noch aan boord hebben kunnen slapen,hebben wygisterenaldevierparken doorwandeld.
M ama vergat haar vermoeidheid door de pret die zy had in aldie
mooie paarden.'tW as in Hyde Park stamp vo1 met heeren endames

te paard, o.a.een Indiaansche Prins metzijn Mameluk achterhem,
Turken en andere vreemde snuiters.

Na Londen werd W ight bezocht, waar onze reizigers een paar
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zeer aangename weken doorbrachten, waarna einde Augustus de

terugreis over Parijs en Keulen werd aanvaard. UitShanklin
schreefJ.v.L.30 Juliaan zijn zoon:
. . .. W y he
bben met een carriool, doûr een wit paard getrokken,
drie dagen rondgespatsierd en Freshwater,de Needles,Newport en
Cowes bezocht: vonrts de M edina in een roeibootbevaren,een der
stoombooten van de Koningin gezien,die vergulde masten enschnor-

steen en blaauw porceleinen jollen metgouden randen had,en de
PrincesVictoria1)methaarvri
jeren een halfdozijn harerbrnertjens
en zusjens ontmnet.Mama iszeerwel,doch ik moetgeweldig zijn
afgevallen;althandsgisteren vroeg my onzewaterman op 't'
bootjen,
ofik alverre overde zeventig was?''....2)
Het weer blijft voortdurend even schoon:dewarmte getemperd
door den verkoelenden zeewind

't Eenige wat M ama tegenvalt

is het klimmen; want men kan hiergeen wandeling dnen,ten zij
men beginne met twee à driehonderd voet te klimmen,zoo datM ama

alzeer warm is eerde eigenlijke wandeling eenaanvangneemt;doch
dat belet haar niet,dapper over de hekken te klimmen (10 à 12 op

een wandeling)en beerlijk teslapen,
W at een Caauwen theaterkoep heeft Groen daar t0t slot van de
diskussiën gedaan,à l'imitation van Rantzau in Bertrand etRaton!-

DatMinisters hun demissie nemen,wanneerzy hun zin niet krijgen,
is konstitutioneel; maar dat individueele leden der Kamer het doen,
is bluserig.Had hy althands niettot aan het slot derzitting kunnen

wachten,znnderdie boodschap er by?3).
Shanklin 11 Augustus.... W y hebben hier eenige dagen regen
en wind gehad,die Napoleon IIIhad medegebracht,wat ons echter
2) De latere keizerin van Duitschland, echtgenoote van keizer Friedrich.

2) J.v.L.was toen vijf-en-vijftig jaar.
3) Na de aanneming van de schoolwet onderhetministerieVan der
Bruggben (zoJuli1857),met47 tegen :3stem men,diederantirevolutionaire
en van zes katholieke leden,verliet Groen de vergaderzaal, een briefaanden

voorzitter achterlatende,waarin hi
j verklaarde met smart,maar uitplichtsbesef,zijn ontslag te nemen a1s1id der Tweede Kamer.Door VanW elderen
Rengers (Parlementaire Geschiedenis van Nederland,lblz.165)wordt,in
tegenstelling methetgevoelen van J.v.L ,deze daad van Groen waardiger
geoordeeld dan de houding der regeering die,door geen enkele politieke

ricbting gesteund en door die,welkezijheette te vertegenwoordigen,zelfs
smadeli
jk bejegend, toch den schi
jn aannam hettotstand komen der wet
a1s een roemrijke overwinning te beschouwen.
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nooit een dag belet heeft uit te gaan.Gisteren avond is een schip,
dat door Blew, onzen huisbaas, gebouwd was,afgeloopen niet van
stapel, maar van achter een huis en over een veld met kool en een

struik hortensiaas.Te 6 ure begon de pret en te 81 lag hetvaartuig
behouden en onbeschadigd op de baai.Kluchtigerwijzevaneenschip
te water te brengen heb ik nooit gezien ....

Van de Linde,dienJ.v.L.en zijnvrouw haddenuitgenoodigd
om eenige dagen m et hen op W ight door te brengen,kon, tot

zijn spijt, daaraan geen gevolg geven,doch zond hun,in zijn
plaats,hetvolgende gedicht:1)
Plechtig toegewijd
Aan een onzer Bataafsche Poëeten,

Zijn naam ben ik nu vergeten,
Doch die al d'andren wel op kan vreten,

Ofschoon hij'tnietwi1weten,
Aangezien hijnietvan sKeesjen''isgebeten.
En die thans metzijn vrienden familiaar na den eten,
In 'tsteilen schilderachtig W ight,voorzijn vermaak gezeten,
Op de spits van een perpendiculaire bergketen.
Aldaar ongenaakbaar staatte zweeten.
Denk niet dat ik u vergeet,

Gijdie thandsaan 'tklaut'ren zijt
-

En er groente en ossen eet -

Viertal!2)op hetklimziek W ight;
Daargij'tin datbraai-seizoen,
Zonder eetlust liefst m oest doen;

Denk niet dat ik u vergeet,

Gij,metwie ik blaas en zweet;
Die,bij'tloeien van d'orkaan
En 'tgewoelvan d'Oceaan
Kloek den zeetocht hebt bestaan
0m naar 'teiland W ight te gaan.
Neen,Van Lennep,ik denk heusch
Steeds aan 'tvonklend arendsoog,

'tleugdig hart,den fraaien neus,
z) Hs.Familie-archief.

z) MetJ.v.L.en zijnvrouw warenook hunvrienden,deHeerenMevrouw
Schuym er op W ight gelogeerd.
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Beiden gaven van omhoog 'tGodsgewrocht datin u steekt
En de tand die u ontbreekt,
Schoon ik 'tloeien van d'orkaan,
'tW oelen van den Oceaan,
Noch den zeetocht heb bestaan
Om met u naar W ight te gaan.
-

'k Denk steeds aan die lieve ga,

W ie geen jarentalveroudt,
W ie ge,a1s bruid of grootmama,
Even lief omkransen zoadt;
W ie ge a1s sgadeloos''gemalin
Kleinood keurt van 'thuisgezin.
En ik zou,M evrouw,d'orkaan,
'tW oelen van den Oceaan,

Ja,den zeetochtzelv'bestaan,
Om naar W ight tot u te gaan.

En ik denk O0k soms aan mij:
Hoe die kleine vriendenschaar

Na een pzee''van ,,rijsten bri
j''.
'tZoetst Luilekkerland mij waar;
Hoe ik zorg hier en verdriet

In mijn slofliefstachterliet,
Om bij'tloeien van d'orkaan
En 'tgewoelvan d'Oceaan,
Kloek den zeetocht te bestaan
En tot u naar W ight te gaan.
Dan,Ai!denk ik we1genoeg,
Eer ik heenstoom op een draf,

Aan watGod hiert'huis mijgaf?
A1den zegen dien ik vroeg,
En nog ééns zooveelin kluis,
M eer dan nooddruft,kracht naar kfuis,

W ijfen kind'ren die ik min,
'tLiefst en lachendst klein gezin

Neen,ik blijfmaarbinnen in;
Neen ik wensch den Oceaan,
Noch hetloeien van d'orkaan,
Noch den zeetocht te bestaan

Om van huis naar W ight te gaan.
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Eene week later,4 Augustus,kwam erweder een schrijven:
Amice, Hebt gi
j den briefmijnervrouw ontfangen en den mijne,
of zijn beiden op zee om 'tleven gekomen,datgi
jtaalnoch teeken
geeft? Of zOu de schrikbarende zonnehette,die alom een versmeltend
menschdom pverstelt'', u soms pverstomd'' hebben,en hart en pen

binnen in u bevrozen? Stoeitgijnog wakkerdoor,onderdepvaste''
lichamen dernatuur,Of ploopt''gijreeds,in liquefactie,metwateren
en weteringen het eiland door, a1s een paar pboezems''of andere
,vloeibare'' vochten? De vreesbare hette is er wel in staat toe;of

denktgijmijafte knippen? Uw stilzwijgen ontrustmij,en doetmij
beven dat licht een ontaarde moeder u,a1s twee jeugdige pakjens
opgerold, in de bus van een vondelingshuis heeft verstoken,of dat

de Zeeslang u heeftverslonden ofdatik Jufvrouw Shanklyng'snaam
verkeerd gespeld heb...0ns llitstapje naar W ightza1welonderde
Pia Vota blijven, 'tgeen mijvan harte leed doet,wantik had mij
gaarne eenige dagen in uw midden bevonden en dat Hotelboven
uw hoofd, dat '
gevederd parendsnest'' eens bezocht,in de hoop er

een ,colosseum''-kamertjen aan den bergvoet te vinden, of een
katrollen-stel om mi
j op te hijschen;wantaan trappen klimmen en
aan wandelen van allerlei aart heb ik een bloedverwant dood;het

eenige datmijin 'twandelen aanstaat,ishetuitrusten,hett'huiskomen
en vooral hett'huis blijven.Op ditpuntzi
jnde,meen ik u mede te
moetelt verzekeren,datbeiden mi
jn vrouw en ik hoogstgevoelig en
dankbaar zijn voorde hartelijke wi
jze waarop gijen Mevrouw Onze
kinderen hebt genoodigd,en de laatsten waren er natuurlijk mee in
de natte wolken.Doch,bijnadenken,komthetmijvoor datwijdit
verplichtend aanbod, hoe lokkend ook,met erkentenismoetenafslaan.

Uwe vriendeli
jke uitnoodiging,voor onze lieve kinderen van zooveel

waarde, heeft de binnenste schuilplaatsen Onzererkentelijkheid leeg
gepompt,zoodatwijnu,quod ad dankbaarheid,provisioneelopzwart
zaad of liever op 'tdrooge zitten.

Onze welbeminde koningin is hiereen partijtje schuilevinkjekomen
spelen met een van haar kroost en gevolg. A1szijaankomt,dan
kuiertLeopold weg;is ervoor H.Majesteitreceptie ten hove,tegen
drie ure, dan is koning Pollepel juistnaarManchestervertrokken
per trein van half drie. Zij beweegtzich wijders uitsluitend onder
de gestarnten der 2de of3de pmagnitude'',de Diiminorum gentium,
en heeft dus zeer eigenaardig het incognito pBuren''geassumeerd,

want de koningin hier, heeft haar letterlijk bi
j de buren gebiljeteerd, terwijl zij zelve haar piek schuurt in alle mogelijke
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directies, net als gij doet wanneer ik te Amsteldam kom ; zi
j
is dus hier compleet a1s dat nichtjen dat voor haar pleizier uit
logeeren was.Is dit een behandeling voor den oudenNederlandschen

leeuw,die destijds meteen bezem in zijn muildezee schoonvaagde,
de preutsche Thames opzwom, de M edway in brand stak en den

baasgeworden luipaard van angst in zi
jn hok deed kruipen? W el
foei!Aanvaard nu onze zeer hartelijkegroete;schrijf,alware'tslechts
één woord,t0t geruststelling en satisfactie,ofik slik,van benaauwdheid

en woede mijn neus in;en geloofvooraldatwijallen u metopen
armen in onsmidden terug wenschen.Enfin,gijkuntonsgeengrootef
verplichting opleggen,dan eens teschrijven,hoegij,bijuw terugkomst,
hetgedeelte van den tijd datgij0nsafstaat,wenschtdoortebrengen,
en wat gi
j wenscht dat wijvooru doen.W i
jzijn t0talles bereid.
Doe dit,bid ik u,en wees niet hardnekkig.Adi
eu,schrijfen leef,of
zwijg en kri
jg hetpootjen!
t.t.

(Jerard.

Deze is de laatste briefvanden 2Schoolmeester''#dienikonder

de papieren van J.v.L. vond en, daarzijgetrouw bewaard
werden, waarschijnlijk ook de laatste dien hij hem schreef.
W einige maanden later,27 Januari1858,overleed hij,dieonder
het masker van voortdurende scherts en dwaasheid maar al te

dikwijls diepe melancholie verborg, na een lange en pijnlijke
ziekte.zijne weduwe in vrij kommervolleomstandighedenachter-

latende:de waarde van geld en hetsparen hadhijnooitgeleerd.
Haar en haren kinderen ten behoeve,gafJ.v.L.in 1859 de
Gedichten van den Schoolm eester'' uit en schreef er een voor-

rede bij,waarin hijden dichteren zijn eigenaardigen dichttrant
besprak.1) Hetdoelderuitgave werdbereikt,wanthetboekvond
vele koopers, doch J.v.L.gafdaardoortevens,gelijk hijaan
Beets schreef, een kapitaal w eg, op de renten waarvan .Holland''

nog geruimen tijd had kunnen leven.
De nieuw e belastingvoorstellen, door den m inister van Finan-

ciën,Vrolik,in Mei 1857 bi
jde TweedeKameringeleid,hadden
J. v. L. aanleiding gegeven datontwerp,waarbijvoornamelijk
de wet op hetpersoneelgewijzigd werd,in een serie artikelen
in de Amsterdamsche Courantaan eenuitvoerigekritiekteonderz) Gedichten van denSchoolmeester,uitgegeven doorMr.J.vanLennep.
Amsterdam,Gebr. Kraay. z859.
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werpen b).De minister,aan wien hijeen afdrukvandieartikelen
gezonden had, schreef hem 3 Novem ber het volgende:

Het was mijzeeraangenaam dooruwe vriendschappelijke letteren
vah gisteren uwe aanmerkingenopdewetophetPersoneelafzonderli
jk

gedrukt te ontvangen en daardoor tevens mijne nieuwsgierigheid bevredigd te zien. W ant voornoemde artikelen hadden,a1s zeer zaak-

kundig, bijzonder mijne attentie getrokken en ik had mijreeds in
gissingen verdiept,wie ze kon geschreven hebben.Zijwarenmijzeer
welkom a1s blijkbaar geheel in 't belang der zaak geschreven en
zonder doel om noodelooze oppositie te maken;ik hoop er dan ook

bijde verdere behandeling van ditonderwerp gebruik van temaken.
Uwe aanmerking op aft.32 (over de schatters) is zeerjuist,doch
ik had er gaarne een vcorstelbijontvangen,h0e te voorzien in al
de moeyelijkheden diedetegenwoordige regeling van ditpuntoplevert
en t0tgroote ongelijkheid van toepassing in de W etaanleiding geeft.
Gaarne verneem ik een middel om in de bestaande bezwaren te

voorzien op een andere wijze dan thans is voorgedragen.

Gelijk bekend is, m ocht de heer Vrolik niet veel genoegen
van zijn wetsontwerp beleven;hijtrok hetin Mei1858,nadat
het eerste artikel verw orpen was, in.

Oude liefde roestniet:gelijk wijJ.v.L.hierindefinancieele
politiek bezig zagen,zoo vinden wijhem in denvolgendenbrief
van 1 December aan zijn zoon Maurits,die toen te Nijmegen
w oonde, op weg naar de Kamer.
@***Ik had my verbonden om Dingsdag 24 Nov.te Rotterdam te
nister van R.K.Eerediensten 2) spreken
lezen, en daar ik den Mi
moest over een pretensie van eenkliëntopdenalatenschap V.Brienen,

beslnot ik Saturdag te voren over den Haag naar R.te gaan. Aan
'tstation ontmoette ik juist den man dien ik zochten z0o reden

V.Romunde en ik tesamen in een apartrijtuig naardenHaag.Daar
gekomen vond ik den Thor,die naar R.ging om een zoon op een

schip te brengen.,,L0op je z00 van Binn.Zaken van daan?''vroeg
ik hem. ,Ja'', antwoordde hy:sdoch ik moetu spreken.''- ,,Dan
1) Het W etsontwerp op het personeel. Amsterdamsche Courant 1857.
Nos.z5z,zJ4,2J5,256,258.Men zie VanW elderenRengers,a.w.1,167,171.

z) Mr.J.W .van Romunde, Minister van R.K.Eeredienstvan 1856 tot
1860, in de Ministeries Van der Brugghen en Rochussen.
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moet je gaauw weerom komen'',zeiik:swantik blijfin den Haag
geen tabernakelen bouwen-''Hetspeetmy nOg al,dathy juistwegging; want ik berekende, dat dien dag de diskussie over pHolland

op zijn smalst''zou plaats hebben,waarik hem gaarne by had gehad.Ik ging naar de Kamer,en in dedaad,nadePause,trokGodefroi
over de zaak te velde, die, evenals Kempenaer, door my op alle
punten de noodige instructies had ontfangen en,a1s gy uitdeBylagen
zultgezien hebben,beiden kweten zich best van hun taak.Thorbecke

kwam nietterug;doch ik zorgde vooreen artikeltjen betresende de
zaak in de Amst. Courant, en liet er hem een nummer van
toezenden ter gelegenheid der diskussie over Oorlog, aan welken

wenk hy dan o0k toen gehoorgaf:anders ware R.J.Schimmelpenninck er op terug gekomen. Mijn gewezen kollegaas toonden zich
zeer verheugd my terug te zien.Vooralontstolld er byna eengejuich
toen Rappard (van Arnhem) die mede toevallig in den Haag was,
naast my op de tribune kwam.V.Bosse,de Brauw,Godefroi,V.Eck,
enz.kwamen de apunculigoeden dag zeggen.'sAvonds reed ik door

naarRotterdam,waar ik de volgende dagen zeergenoegeli
jk byAart
sleet, die zijn 25-jarige Praktijk gevierd heeft.By hem zijnde,kwam
op een avond iemand, wiens visite my aangekondigd was zonder

hem te noemen en die zeer verlangde mijn kenniste maken.Ik zOu
het u 0ok te raden geven wie het was,doch za1 het u maar zeggen ... niemand anders dan Huib Ryckevorsel,de leader der ultra-

liberale partij! wat niet belet heeft,datwy een zeergenoegelijken
avond gehad hebben.Hy bew eerde hetzeer te betreuren,dat ik niet
meer in de Kamer zat en dat men er my door onwaardige middelen
uitgewerkt had ...metandere flatteuse gezegden,die ik nietherhalen
zal. Ik heb voofts te Rotterdam een brillant gehoor eneen oester-

partij gehad. Ik had er juist 30 jaar te voren voorheteerstgelezen ...

Voor genoemde zaak der doorgraving van Holland op zijn
smalst had J.v.L.zich zeerveelmoeite gegeven, daarhij,in
tegenstelling metvelen in die dagen,hetgrootbelang voorzijn
geliefd Amsterdam vandeondefneminginzag.Zelfshadhijmetzijn
schoonzoon Hartsen en deheerenJâger,CrokerenBurn,concessie
tot de doorgraving aangevraagd, en bijKoninklijk Besluitvan
16Februari1858werdhijmetdeheerenJhr.Mr.W .BoreelvanHogelanden, Commissaris des Konings in Noord-Holland,Jhr.van
Tets, Lid van Gedeputeerde Staten van die provincie,M r.Teding
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van Berkhout, wethouder van Am sterdam en Van Gendt, hoofdingenieur van den W aterstaat, in een comm issie benoemd om
de voorwaarden vast te stellen, w aaronder aan de aanvragers,
dus ook aan hem zelven, genoem de concessie kon w orden ver-

leend.Van deze zaak spreken ook de volgende brieven aan zijn
zoon Alaurits:
Amsterdam, 11 Febr. 1858.

Ik ben Saturdag den 30.Jan.in gezelschap van V.Oosterwijk Bruyn en Brester naarRotterdam gereisd,Om aldaarde Kommissie by te wonen voor het Tollens-monument, en wy zijn tot
een - ik za1 niet zeggen mooi,maar toch t0t een - rezultaat ge-

komen.1) Ik heb by Vedergelogeerd,die nOg altijd bitterklaagtOver
rhumatiek en dien ten gevolge slapelooze nachten.L.l.Zondag ben
ik met helder vriezend weer PertrekschuitnaarEdam gevaren,alwaar
ik een vigilante genomen heb, die my naar Hoorn gevoerd heeft.

'tW as alles behalve lekker Op den dijk metsnerpende koude eneen
N.O.wind vlak van voren en ik kwam met half bevroren voeten by

Alewijn, waar ik spoedig bekwam. Maandag ochtend had ik zaken
voor de Rechtbank; ik bleef dien dag te Hoorn en reed Dingsdag
morgen te 6% uur in een vigilante meteen warme stoof er in,naar
Alkmaar,waar ik te 9 ure aankwam en te 10 ure voordeRechtbank
stond. Hier werd een mooie komedie vertoond. A1s rechters zaten:

Kluppel, Verschuir en Klaas de Lange. Ik had P.de Lange (den
ex-Burgemeester) in de eerste zaak tegen overmy:toen die afgeloopen was,ging P.de Lange de plaats innemen van KlaasdeLange
en kwam deze tegen my pleiten. Toen de derde zaak begon,liep
Kluppel weg, Verschuir presideerde en P.en K.de Lange zaten a1s

rechters, terwi
jl ik nu tegen over my kreeg zekeren V.d.Kaay. In
de vier Overige zaken kwamen geen verdedigers;doch ik vond dat

heen en weer springen van voornaar achterde balie alvrijzoten
maliominis,a1s zeiden ze: passez-moila casse etje tepasseraile
sënë.

Te twee ure zat ik weer op de diligence en te 6% uur was

ik t'huis. Het schijnt datde Noordhollanders nOg nietop hun verhaal kunnen komen. De schipper naar Edam, de conducteur van

Alkmaarop Haarlem,dejongensin'tstationskosyhuisteHaarlem,alles
bibberde van koorts .

.Ik za1in een kommissie benoemd worden

voor de zaak van Holland op zijn 5ma1st,metBoreela1sPresident.
z) In October 1856 wasTollens gestorven en vierjaarlaterwerd zi
jn
standbeeld onthuld.

II.

6)
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Ik steler my niets van voor,want wat kan zulk een kommissiedoen
dan bloot advizeeren wat niet meer behoeft geadvizeerd te worden:
ik h0u de zaak voor een manifestatie der Regeering by dehervatting
der werkzaamheden in de Kamer,om den mond te stoppen aan hen
die vragen hoe 't met de zaak staat.W ilde de minister ons helpen,
dan moest hy 0ns in den Haag laten komen om met hem te konfereeren en t0t een rezultaat te komen. Intusschen,wy zullen zien wat
er van wordt ..
Amst.3 M aart 18* .

De ministerieele krizis schijnt nog niet ten einde. Allerlei
kombinaties worden verteld; doch 't zijn praatjens,waar nietaan
gehecht kan worden.Z00 vertelde men 0.a.datRochussen weêr z0u
optreden; doch daar de man 1.1.W oensdag in Amsterdam gekomen

en er tot Saturdag gebleven is om mijn stuk 1) te zien,bewees dit
reeds, dat het praatjen geen grond had.2) Zoo Van Hallen Van
Reenen terugkeeren,kunnen zy 't,mijns erachtensjnogminderhouden
dan hun Voorgangers. M en zal t0t den Thor terug moeten keeren,
tenzijmen iemand Van zijn tegenstanders vinde,dieweetteregeeren;
maar met aldie flaauwe concessies en datgemeen overleg uit de

laatste jaren is ernietswezenlijks tOt stand gekomen.In dezezitting
heeftde Kamer niets gedaan behalve het maken van 3 Nederlanders.
L.1. Saturdag heb ik te Haarlem de eerste vergadering bygewoond

onzer kommissie voor de doorgraving van Holland op zijn sma1st:
wy zullen nu althands t0t eenig rezultaat komen; want volgends
mededeeling van Boreel,za1naar 'sM inisters verlangen,dekommissie
zich niet meer in rapport stellen met de betrokken Besturen,maar

alles naarbilli
jkheid regelen,behoudens goedkeuring van dezijdeder
Regeering ....
Amst.16 M aart 1858.
...

Ik heb 1.1.Saturdag te Haarlem mijn tweede vergadering gehad

voor de Doorgraving.Ongelukkig zitten Croker te W eenen en Burn te

Londen, van waar hy ondanks mi
jn telegrafeeren niet overkomt:en
dewijlhetoorspronkelijke plan nietgenoegzaam uitgewerkt,enboven1) De Stichting van Batavia. Tooneelspel. Amsterdam. J. de Ruyter
1858.Zie 1,blz. 166.

2) Vermakelijk isj in verband hiermede, de volgende zinsnede uit een
brief van Rochussen aan J.v.L.
, d.d. 23 Februari:jylk verheug mi
j hoe
langer hoe meer met het gekibbelin de Staten Generaal nietm eertem aken
te hebben.''Onderaan den briefteekende J.v.L.aan:,rMaar13dagenlater
werd hy M inister!wat,toen hy schreef,reeds halfbeklonken was.''
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dien vrij watgewijzigd is,valthetons moeilijk voorwaarden te regelen,diedikwijlsafhangenvan hetgeen moetgedaan wordenofvan
den tijd waarin en de kosten waarvoor.'t Was een barbaarsch weer
en het plein om 't Stationsgebouw een sneeuwpap, waar men
t0t de enkels in klotste.De winter duurt lang en maakt het 0ns ook
lastig als leden der Kommissie voor de TentoonstellingvanOudheden

in Arti.W y wachten heelwatmoois,datonsuitGroningen,Nijmegen
en andere vergelegen plaatsen is toegezegd,doch nietkan afgezonden

worden, zoo lang de binnenvaartgestremd blijft.Een Fries verwi
jt
0ns in 't Handelsblad van gisteren,dat wy geen Friesche korrespon-

denten benoemd hadden. Hy z0u volkomen fechthebben in zijn beklag, indien dat zoo ware.Maarwy hebben Dirks1) en Eekhofgevraagd; de eerste heeft zich geëxcuzeerd op grond van zijn werkzaamheden in de Kamer; de tweede heeft geschreven, dat z0o men
zien wilde wat Friesland al ouds en merkwaardigs opleverde,men

maarin Friesland moestkomen om hette zien (!) - De man iswel
een eeuw ten achteren,en als wy zijn briefin 'tHB.zetten,zalde
Fries raar opkijken.Ik heb inmiddelsmijnverbolgenmedeledenbeduid
nog wat met het plaatsen hunner rechtvaardiging te wachten en aan

Dirksgeschreven,dathy nu wé1tijd had en zorgen moest,datnoch
hy,noch Eekhof,noch zijn Provincie ergek afkwamen.
Hetnieuwe Ministerie is dan eindelijk verschenen.Un ministèrede
bascule, z00 als de Franschen 'tzouden noemen.2),Men heeftgepoogd, door de benoeming van V. Bosse en van V.Tets,welke
laatste een volbloed-Thorbeckiaan is,de oppozitie te neutralizeeren;
doch zalde Thor zich laten neutralizeeren? Van Bosse zal't nu we1
by Amsterdam zoeken goed te maken en met broerlief overleggen,

hoe de stad te helpen zij. W atik by ditalles hetmeestafkeur,
is de benoeming van Boot.Hetis zeermoeilijk een goeden BurgemeestervoorAmsterdam te krijgen,en men had eenbeterenMinister

van Justitie kunnen krijgen.Boot heeftin de laatste jaren geen tijd
of gelegenheid gehad, over een organizatie na te denken. W aarom

1) Mr.J.Dirks, 1id van de Tweede Kamervoor Franekeren latervoor
Leeuwarden,van 1849- 1866.Hi
j was een trouw helpervan J.v.L.,bijhet,
van wege de Akademie van W etenschappen uitgegeven,vervolg op VanLoon's
Penningwerk.

2) HetministerieRochussen-van Bosse.Dekabinetsformeerder,deoudgouverneur-generaalMr.J.J.Rochussen,wasMinistervan Koloniën,Jhr.Mr.
J.H.G.van Tets van Goudriaan had zitting voor Binnenlandsche Zaken,
M r.P.P.van Bosse voor Financiën en Mr.C.H .B.Boot,Burgemeestervan

Amsterdam,voorJustitie.
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nam men Meeussen 1)niet,die op ditstuk eenbepaaldemeeningheeft
en in de kommissie van ontwerp gezeten heeft.Hy is knap,in de

Kamer by alle parti
jen gezien,en men had er de Roomschen door
gewonnen.Ik ben er zeer tegen dat men iemand aansteltofvoortrekt

omdathy Roomsch is;maarik vind hetbillijk en verstandig tevens,
datmen een knappen Roomsche in 'tKabinetzie te krijgen.En tout
cas geloof ik niet, dat het tegenwoordige M inisterie levenskrachten

heeft: er za1 strijd komen tusschen de Thorbeckiaansche en andere
elementen: en er zal weer veel gekletst, maar niet geregeerd
worden ....
Vaarwel!Ik ga den Tempel van 'tH.Graf,Vondelsportret2)enn0g
eenige andere aardigheden inpakken en naar Artisturen,waar zich

0.a.de origineele degen bevindtvan 7.P.Koen,ofKoens,a1s de1ui
hem hier noemen, die hem met den diligence-ondernemer verW arren ....

. .

Amsterdam,25 M aart 1858.
. . W y ver
heugen ons geweldig in 't vooruitzicht,u indenaan-

vang der vûlgende week te zien.Indien gy een verdienstelijke daad
wiltverrichten,breek dan de glazen kastop 'tstadhuis meteeni
jzer
of valschen sleutel open,maak u meester van de pretiosa en breng
ze mede voor de Tentoonstelling van Oudheden.M ocht u dittelastig
vallen, zorg dan in allen gevalle,dat uw brave Burgervader,zoo hy
't niet reeds gedaan heeft,ons het een en ander zendt.De Expozitie

zalzeerbelangrijk worden en wykrijgenkeurigedingenuitGroningen,
x) Mr.K.A.Meeussen,1id van de Tweede KamervoorBergen opZoom
en Breda van 1849- :862; daarna gedurende twee maanden M inister van
R.K. Eeredienst.

2) De Tempelvan 'tH.Grafwas eenmodelinzilvervangenoemdgebouw
teJeruzalem,dat ik mj zeer goed herinner in hethuisvanmi
jngrootouders
te hebben zien staan; Vondel's portretwas de afbeelding van den vijf-enzeventigjarigen dichter,doorFilips de Koning voortreffeli
jk geschilderd;het
hing in de studeerkamervan J.v.L.en is thansin hetbezitvanmijnvader.
Achter tegen het paneel is het volgende gedicht geplakt:

Ick telde vjfenseventigh,
Toen Koning mijduslevendigh,
Te voorschi
jn broghtop zijn panneel.
W ie van de kunst met kennis spreeckt,
Zeght dat hier slechts de spraeck ontbreeckt.

Men kroon'het koningkli
jck penseel.
Men zie daarover nog:V.L.'s Vondel,1Xy blz.628, 6z9.
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Deventer,Leeuwarden,Middelburg,enz.enz.Nijmegen,waarzooveel
fraais is, mag dus niet achterbli
jven. Misschien zijn er onder uwe
kennissen aldaar ook nog we1lieden die wat ouds hebben,dat zy u
of den schipper konden medegeven. Ik ga alle dagen uitvisschen,

heb n0g Maandag by Mevrouw V.D.Hoop een tafeltjen van boule
en Dingsdag bijMevrouw C.een zilveren strooischotelgekaapt....
Uit deze tentoonstelling, die zeer goed slaagde,werd in Jul
i

van datzelfde jaarhetKon.OudheidkundigGenootschapgeboren.
Oprichters waren metJ.v.L.,die totzijn dood Voorzitterbleef,
o-a.de heeren Jhr.Dr.J.Six van Hillegom en L.M.Beels van
Heem stede.
svat de zaak der doorgraving van Holland op zijn smalstbetreft, de com missie,w aarvan hierboven m elding werd gemaakt,
was na eenige vergaderingen tot een resultaat gekomen en had
besloten het ontwerp door de heeren Van Tets en Van Gendt

te doen redigeeren, terwijl de latertoegevoegde secretaris,de
heer Visser, een rapport van de zaak zou opmaken. Binnen veertien dagen zouden genoemde heeren, naar hun zeggen, m etdien

arbeid gereed zijn, doch er verliepen verscheidene weken eer
het zoover kw am. Het was naar aanleiding van dit oponthoud,

dat J. v. L.den lsten Meihetvolgende versje aan den Voorzitter,Jhr.BoreelvanHogelanden zond:1)
Voorwaar,mijn beste vriend Boreel,
Nu vergt men ons geduld te veel.

Kan 'tzijn,datonze Sekretaris
Nu nog met zijn rapportnietklaar is?
W at schort den wakk'ren vriend Van Tets?
't W as,meende ik,toch geen bloot gezwets,
Dat hy beloofde,in weinig dagen,
In de opgevatte taak te slagen,

(Hy metde zaak zoo goed bekend,
Daarby geholpen door Van Gendt,

Een W aterstaatsman van professie)
En een,voorloopige,eindkoncessie
0ns t0e te zenden,kant en klaar?
Heeft zich een onvoorzien bezwaar

1) Hs.Familie-archief.
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By d'arbeid opgedaan? ofis er
Een ongeluk gebeurd met Visser?
Ik peins vergeefs my zelven moe
By 't zoeken naar 't waarom en 't hoe.

Ik ben den te1kwijthoeveelweken
Sints 0nsvergaad'ren zijn verstreken;
But only this I know,that Burn
Since twice to Holland took a turn.
Komt eens de zaak ter 00r van Croker,

Hy wordtvan spijtz0o geelals oker.
'k W ord van 't verzuimen van mijn plicht
Door almijn associls beticht.
Men scheldtmy ruim z00 lui,zegtJâger,
A1s een g'emancipeerden neger.

Zoo van de tering,waar 'taan lijdt,
Ons Amsterdam za1zijn bevrijd,
Vertrouw dan 't werk aan beter artsen
Dan aan zulk slaap'rig volk,''zegt Hartsen.

Ei!meld my toch,mi
jn vriend,waarspruit
Datonbegrijp'lijk dralen uit?
Zeg.hebtge ook 'tzijdan nietverzwegen
Uit 'sGfavenhage een briefgekregen?
Het reukelooze kabinet1)

Steltprijs alleen op 'tspoorwegnet;
Licht zoekt,by Binnenlandsche Zaken,
M en nu van 0ns zich af te maken.

DatRochussen zijn wensch bekoom
En ras 0ns naar de Helder stoom !
Of,zoo de zaak nog niet in orde is,

Ligtzulks ook aan 'tpamqetvan Cordes?2)
Van Cordes,wiens betoog gewis
Voor wederspraak onvatbaar is.

Ofvreestgy moog'li
jk,datgy Berkhout
En my te dikwijls van 0nswerk houdt?
Eilieve zeg my waar 't op staat;
W ant zoo de zaak niet vlugger gaat,
Dan zien wy nimmermeer een haven

In 'tW ijk-aan-zeesche duin gegraven;
1) Het toenmalige Ministerie werd door spotters rrle cabinetinodore''
genoemd.

z) Cordeshad eenpamqettegen de onderneminggeschreven.
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Dan weidt de landheer nooit op 't ruim
Van 't Y, noch puurt er goud uit schuim,

En zelfs geen eilandje a1s de Vennep
Bekomt daarvan uw vriend

Van Lennep.

In October 1859 w erd een w etsvoorstel,om van staatswege
het kanaal te doen aanleggen, door Van Tets ingediend,hetgeen

echter buiten behandeling bleef;twee jaarlatereerstwaren de
vele technische en andere bezwaren, aan de onderneming verbonden, voldoende opgelost, om het verleenen der gevraagde

concessie aan den heer Jâger te kunnen wettigen.1) Metzoo
groote moeilijkheden had men toen nog te kampen,dattwee
jaren nadat de concessie was verleend,nog geen spade in den
grond was gestoken. Het verder verloop van deze geschiedenis
behoort echter niet meer hier, daar V. L.zich toen reeds lang

uit de zaak had teruggetrokken,2) waaraan hijgedurende verscheidene jaren tijd en krachten geschonken had en aan wier
welslagen hij,even a1s bijde waterleiding tegen veleropiniein,
nooithad getwijfeld.
Uit dezen zelfden tijd dateerthetvolgende briefje aan Beets,
die hem een nieuwe vruchtvan zijn letterkundigen arbeid had
gezonden.
Amsterdam,6 April 1858.
Duizend malen Zeg ik u dank.waarde vriend,voor het genot dat
ik smaak in de lezing van het nieuwe deelVerpoozingen,da1ik uwer
goedheid verschuldigd ben. lk behoef u niet te zeggen hoe ik inge-

nomen ben met de kritische opmerkingen van uw vriend Querulus.

Hy slaat met my Op hetzelfde aanbeeld;alleen hy treftjuisteren
krachtiger dan ik . ..ik geloofpar parenthèse,dat hy het onder-

streepte alleen ook onderzijn mokerzOu te pletterslaan. 0ok uw
oordeel over Tollens is in e1k opzichthetmijne,en gelijktwe1een
uitbreiding van eenige weinige bladzijden,welke ik 1.1.zomerover't
1) De commissie Boreel c.s. was bij K. B. van 29 September 1860
ontbonden.

z) Ditwasinhetbegin van 1860 geschied,voornameli
jk omdatv,Waterstaat'' de doorgraving niet wilde, de Regeering haar niet bevorderde en

J.v.L.met de andereaanvragersderconcessiegevoeldendatdezaakeigenlijk
niet voor eene partikuliere onderneming geschikt was.
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zelfde onderwerp aan mijn ouden vriendM r-lanPanteAssenschreef.
Uw bijdrage over Falck is allerbelangrijkst. W are slechts een verstandiger uitgever hem ten deele gevallen dan Siccama,die nu,naar

ik van Ni
jhos verneem,in de tweede uitgave derbrieven,louter het
politieke bewaren en amplieeren zal en alles weglaten watbyzondere
belangen betreft. Alsof Falck alleen staatsman ware geweest,en niet
juist daarom groot, omdat hy zo0 universeel was. 't Is een ongelukkige manie, dat abstraheeren van iemands hoedanigheden. Sic

Koenius noster toen hy mijn vader in drieën deelde,en van den
klassieken geleerde, den Vaderlandschen dichter en den Kristen drie

afzonderlijke individuen maakte.1)
Mi
jn zoon Maurits is my
z#n zoon komen wijzen. Gisteren heb ik mijn yier kleinkinderen aan
mi
jn disch gehad allen prachtig in hun sonrt

Om de koorts kwijt te raken, die hem in hetvoorjaarvan
1858 geruimen tijd geplaagd had,maakte J.v.L.in Junieen
klein uitstapje naarParijs.
Ik heb er,''schreefhijna zi
jn terugkomstaan zijn zoon Maurits,
in weerwil van de hette braaf geloopen,ten gevolge waarvan ik nu
o0k z00 frisch ben a1s een hoen. Om eenige koelte te vinden,moest

men naar den schouwburg gaan,vooralaux français,waarik dan
0ok dikwijlsgeweest ben en Amphitryon,le barbierde Séville,enz.
gezien heb. ..De Franschen zijn nietop hun gemak,en Napoleon III evenmin. Zijn geld raaktop,en begintheteens te hokken
met het betalen, dan is hy codille. Marmier en zijn vrienden geneerden zich niettegen hem uit te varen:'t was,zeiden zy,de re-

geering van Lodewijk XIV,smoinstoutce qu'ily avaitde grand-''
Een volgende brief aan denzelfde is gedateerd :

Soestdijk,12 Sept.1858.
Middernacht.

W aarde M aurits!
Aleer ik naar bed ga,wi1ik u nog een woordtjen schri
jven om u

duidelijk te maken wathierboven staat. Ik ben namelijk gelogeerd
by Mevrouw de W ed.van Oranje. L1.Dingsdag zondikaan HaarEd.
1) Mr.H.J.Koenen sprak, in April I8J5,alsvoorzittend Curatorvan
hetAthenaeum,in degroote gehoorzaalvan datgebouw,eene lijkrede over
D.J.v.L.uit.
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een exemplaar van mijn gelegenheidsstukjen 1) enkreegperomgaande
een bedankje terug metverzoek hier vandaag te komen eten en den
nacht over te bli
jven. Gelukkig trof ik op de tentoonstelling 11.
Donderdag Tante V.Loon aan,die my zeide dat zy hier ook moest
eten,zo0 dat ik met haar afsprak samen te gaan. Alzoo ben ik gisteren naarSchaep en Burgh2) gegaan,waar 't heerlijk weer en heel
pleizierig was. ..Er was hier dinervan 28 couverts,0om Hendrik

Röell en zijn vrouw, Natewisch en eadem, de Russische gezant.
Prins Lemonos,een Pope, een Dominee,enz.,enz. Al die boel vertrok te 81/: ure.Ik bleefop de thee die te 10 ure begon en waarop
de Russische gezant benevens de twee hofdames en twee hofheeren
waren en Prins Lemonos die den heer Van der Goes uitteekende,

een patientie leggende. (Nu, ik geloof dat zoo'n kamerheer hier
patientie noodig heeft!) H. M. was zeer spraakzaam en ik heb
haar een zooi historische anecdoten verhaald,die haarnog alschenen
te veramuzeeren. . . . Ge zult uit de couranten hebben kunnen zien,

dat mi
jn stuk n0g al esect gemaakt heeft,en datik Dingsdag en
famille (met45 menschen) tenhovehebgegeten.Koning,Koninginnen,
de heele famille was zeer couleur de rose,de Prins dood af.Van

'tbal, enz. za1 ik u maarniets schrijven;Maria van Loon3)za1u
daarvan we1 narichten gegeven hebben; alleen voeg ik er n0g by,

dat ik Sylvia4) geprezenteerd heb aan de Princessen en HaarHn.
gevraagd heb of zy niet vonden dat wy precies op mekaar leken,
vooral ons hair, en voorts dat ik als kamerheer van M otley gefigureerd heb, aan wien ik allerleimenschen heb moeten prezenteeren.

Ik had namelijk kennis met hem gemaaktin den Haag,toen ik by
Vederlogeerde....Ik schrijf,a1s ge ziet,meteengemeenassortiment
Koninkli
jke pennen,heteenige wathiermin is,en ga naarbed,aangezien 'tlaatis en ik slaap heb ...
In de tweede helft van deze zelfde maand had te Brussel het
congres over den letterkundigen eigendom plaats, waar J.v.L.
het gevleugeld woord, reeds doormi
jaangehaald sprak,dathij
1) ,,Het verheugd Amsterdam'', opgevoerd toen de Prins van Oranje,
meerderjarig geworden,de hoofdstad bezocht.

2) Het schoone landgoed van Mevrouw van Loon,te'sGraveland.(Zie
1, 36,Noot z).

3) Dejongste dochter van Mevrouw van Loon,latergehuwd metden heer
C.Roosmale Nepveu.

4) Cornelia Sylvia Sara van Lennep, dejongste dochter uithettweede
huwelijk van D.J.v.L.,geboren in 1837,die dusvijfendertig jaarmethaar
oudsten broeder J.v.L.scheelde.(Zie 1,232).
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bijna veertig jaren voornamelijk van roofen diefstalhadgeleefd.
Den 2den October te Amsterdam teruggekeerd,schreefhijden
dag daarna de volgende bijzonderheden over zijn verblijf in
België aan zijn zoon M.:
W y Hollanders waren te B. niet talrijk, maarhebben een gned
figuur gemaakt.Bakhuizen van den Brink heeft o.a.medegedeeld dat
onze

Minister van Financiën in de vorige week een wijziging in het

tarief had voorges
teld, waarby alle boeken en wat daarby behoort,
#

geheel vrij van invoerrechten werden gesteld, en datfeit,hetwelk
luider sprak dan de theoriën waarmede anderen voor den dag kwamen,heeft een byzonder esektgemaakt.1)Ik heb eenpaardiskoersen

gehouden in de secties,die geweldig zijn toegejuicht,vooraldoor de
Franschen,a1sMichelMasson,Jules Simon,enz-,enz.,zo0datScribe
zich aanmy heeftlaten voorstellen.2) Hachette (de uitgevervanmijn
romansteParijs)waserook en komtmorgen hier.Ik benDingsdag
avond Op een soiree by denM inisterRogiergeweesten heb Donderdag

by den Koning gegeten,waarde ontfangst zeer treielijk was...
Van wege de uitbreiding harer bevolking w erd de hoofdstad

in Januari 1859 tothetzenden van een nieuwen vedegenwoordiger naarde Tweede Kamergeroepen.Van liberale zijde werd
Mr.C.van Heukelom,vanconservatieveJ.V.L.candidaatgesteld;
voor den eerste streed vurig hetHandelsblad,3)terwijlde zaak
van den tweede even warm door de Amsterdamsche Courant
w erd bepleit. De antirevolutionaire kiesvereeniging yyNederland

en Oranje'' koos den oud-minister Dr.A.Vrolik totharen candidaat, en enkele kiezers bevalen Mr.J.A.Corver Hooftaan.
Onder deze laatsten bevonden zich de leden van de chique

z) Bakhuizen van den Brink schreefin zi
jn,,verslag van hetCongres''
(b1.c8):,,...werd nauwlijks aangehoord; eene eer welke ruimschoots aan
J.v L. ten deel viel, omdat hij de Franschen naaraanhalingen van hun
eigen dichters deed luisteren en zijn betoog metonweerstaanbaregeestigheid
kruidde.''

z) Michel Masson, schri
jver van romansen tooneelstukken,18* - 18839
JulesSimon,schrijver en staatsman.1814-18961EugbneScribe,schrijvervan
tooneelstukken,:791- 1861.

3) Hetwerd daarin terzijde gestaan door de Tijd en hetNieuw Amsterdamsch Handels- en Efectenblad,terwijlook Asmodfezich dapper roerde
tegen de verkiezing van Ko Cassandra van Lennep,den politieken Paljas.
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Societeit y,de Munt'', welke J.v.L.,gelijk ik vroegermeldde,
eenige jaren te voren verlaten had,eene daaddiezijnmedeleden
hem nooitgoed hadden kunnen vergeven.Datzij,op hunbeurt,
hem thans voor een andervoorbijgingen,werd doorJ.v.L.in
hetvolgende versje1)op grappige wijze bezongen:
DE HEEREN VAN DE M UNT
AAN

MR.J.V.L.

W y hebben je reeds van je kindsheid gekend:
W y vonden je steeds een pleizietigen vent:
W y verzochten mekaêr te dineeren;
W y hebben te saam whist en hombre gespeeld,
0p menigen thé 0ns te samen verveeld:
W y zijn vogels van eender veeren.
Alaar....
Toch wordje nooitonze kandidaat,

Rijks-Advocaat!
W antje looptsoms met een burnous op straat,
Een ding,waar geen van ons ooit mee gaat,

En datbi
jsteronfatsoenlijk staat.

Jehebtaltijd en vanjongsafaan,
Je bestvoor0ns âmsterdam gedaan
In menig vefveelend officie:

En alkreegje doorgaans stank voor dank,
Toch bleefje volharden,je leven lang,
Altijd nog metd'eigenste ambitie.
M aar....enz.

Je leverde Ons water,zoo zuiver a1s frisch,
En dat voor den burger een weldaad is.
Erkentnis is d'eerste der plichten:

En hebben we uw plan ook bespotin dertijd,
W e zullen erjou,a1sje ad patres zijt,
Een marmeren eerzuilvoor stichten.
Alaar.... enz.
Hs.Fam ilie-archief.
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Je hebtnooitgedraaid in je politiek;
En,maakte Acht-en-veertig 0ns angstig en ziek,

Ji
jdurfde welschri
jven en hand'len:
Ja zelfs,by den oploop van 'tMaartsch gespuis,
Toen ging jy - wy bleven voorzichtig t'huis Metje vrouw en dochteruitwand'len.
M aar....enz.

Je haalde toen trouw,alvielhetwatzuur,
Voor onze partijde kastanjes van 'tvuur,
Nietzonderje handen te zengen;
W e lieten je toen - 'tspeetons zeer - in den brand,
En gingen op 'toutervan 'tVaderland

Deemoedig onze o#ertjens brengen.
M aar....enz.

Je hebtin de Kamerden 1of verdiend
Datschimpscheut noch vleitaal
,datvijand noch vriend
J0u ooitvan je standpuntdeed dwalen.
En hadden er meergestemd in je geest,
Licht waren wy nooit gedwongen geweest
Het équivalent te betalen.
M aar....enz.
En zoo hetontwerp eens tot uitvoering kw am ,
W aardoor onze koopvloot uit Amsterdam

Onmidd'lijk in zee wordtgezonden,
Dan danktmen hetmede aan je zorg en vli
jt,
Dan blijftook jou naam en ter eeuwiger tijd
Aan die grootsche onderneming verbonden.1)
M aar....enz.

In wetenschap,kunsten z0o voortben je t'huis;
Je weestde Ministers op menig abuis,
W anneer ze in de taal zich vergisten;

Je bentin belastingen goed gekonfijt;
Je raakte uitde Kamerdoor laster en nijd;
Dat alles kan niemand betwisten.
Alaar.-..

x) HierheeftJ.v.L.ook ,gstank voor dank''geoogst,wantzi
jn naam is,
in verband met het Noordzee-kanaal, totaal vergeten.
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Toch wordjenooitonze kandidaat,
Rijks-Advocaat!
W antje looptsoms met een burnous op straata
Een ding waar geen van ons ooit mee gaat,

En datbijster onfatsoenlijk staat
Nog vöör de candidaat-stelling van Van Heukelom,hadJ.v.L.

het liberale 1id der Tweede Kamer,Mr.J.Heemskerk Bzn-,1)
gepolst, hoe hij en zijn partijgenooten eene eventueele candidatuurvan den conservatieven oud-afgevaardigde voorSteenwijk
zouden opnem en, en ontving van dezen het volgende antwoord :
svaarde Heer van Lennep,
Ik kan in antwoord 0P uWen briefzeggen:currentem inci
tas.2)Reeds

vôôrdeontvangstvan uw schrijven,o.a.nog v1.Vrijdag metGodefroi,3) heb ik overde wenschelijkheidgesprokenvanuweverkiezingte
Amsterdam.Behalve de redenen door u genoemd,heb ikdeaandacht
van onzen vriend op andere argumenten gevestigd, uit uwe politieke
loopbaan ontleend, die mi
jvoorkomen bijonze mede-ingezetenen in

uw voordeelte pleiten.Gisteren deed ik bijeen paar liberalen,,dela
veille'' dezelfde gronden gelden. Ik ben volkomen bereid voor dit
gevoelen in het openbaar uit te komen en zal trachten in een artikel

in de Amst.Court.mijne denkbeelden te ontwikkelen.Daargelaten,of
alle herinnering aan de partijen van 1853/54 is uitgewischt,weetik
zeker dat velen met mij uwe wederkomst in de Kamervan harte
wenschen, ook uit afkeer van alles wat naar factie zweemt,en uit

overtuiging,datalle kleuren zooveelmogelijk een orgaanmoetenvinden. Uw persoonli
jke kennismaking en omgang hebben u de harten
van velen onder hen doen winnen,die zich in een andere richting
bewegen.
Een bepaalde candidaat is,naar ik meen,tot heden voor geen der

nuancesgevonden.De man op wien mijne vrienden hetoog hadden,
is ongezind zich de keuze te laten welgevallen, zoo als 't in de

kanselarij-stijlderverkiezingen heet.Zijnonwilzouopuwekansenvan
invloed kunnen zijn,en ik za1nietnalaten daarvan partijte trekken.
Neem de betuiging aan mijner beste wenschen voor den goeden
1) Hij was lid van deTweede KamervoorAmsterdam van :849-53,
voor Haarlem van z8J3- 62 en wederom voor de hoofdstad van I86z- 7z.

2) Gi
j spoorthem aan die reedsloopt.
3) Mr.M.H.Godefroi(liberaal),1id van deTweedeKamervoorAmsterdam van z849-760 en van /62- '81;Ministervan Justitievan 1860-:62.
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uitslag van 0ns streven: niets z0û mi
j persoonlijk lieverzijn dan
opnieuw te heeten
Uw toegenegen collega

10Janr.59.

J.Heemskerk.

Het stuk voor de Amsterdamsche Courant werd reeds den
volgenden dag geschreven en vond in hetnummervanl3lanuari
een plaats. Ik laat het hier volgen als de eigenaardige en zeldzame aanbeveling door een bekwaam liberaalvan zi
jnpolitieken
tegenstander.

Bi
j de aanstaande verkiezing van een nieuw lid voorde Tweede
Kamer te Amsterdam,wilik aan mijnegeachteamsterdamschemedeingezetenen het onregt te binnen brengen,in 1856 onzen verdienste-

lijken stadgenoot mr.Jacob van Lennep aangedaan - destijds te
Steenwijk niet ingekozen - en de redenen blootleggen, die zijne
optreding in de Kamer voor Amsterdam wenschelijk maken.ééne
opmerking sta op den voorgrond:het is in het algemeen belang,dat

zooveel mogelijk de verschillende rigtingen,nuances,kleuren - van
partijen behoeftgelukkig geen sprake te zijn- indelandsvergadering
worden vertegenwoordigd en zich door geschikte organen kunnen
doen hooren. Dit immers behoort tot het wezen van den constitutioneelen regeeringsvorm,dat geene beslissing worde genomen in het

publiek belang, zonder voorafgaande naauwgezette Overweging der
bijzondere belangen.Is nu de heervan Lennep de regte man,om de
hoofdstad in de Tweede Kamerwaardiglijk te vertegenwoordigen?
Ik antwoord zonder aarzeling, ja. Van naam en afkomst spreek ik
niet; schoon het toch ook iets zegt,zoon te zijn van David Jacob
van Lennep, een man die jaren lang van onze stad de roem en het
sieraad was,die een ta1 onzer bekwaamste regentenvormde,en wiens
klassieke geest nog voortleeft in geschriften die waarde houden,

donec suus litteris ethumanitaticonstabithonos''.1) Evenmin wi1ik
de letterkundige verdiensten van Van Lennep hiervermelden:hoewel
'tgeene geringe aanbeveling mag heeten,sedert hetderdeeenereeuw
tot den bloei Onzer nationale taal en geschiedenis te hebben mede-

gewerkt en bi
jdragen te hebben geleverd,die van bedrevenheid getuigen in bijna iedervak van hetuitgebreid gebied der letterkunde.
Alleen wat hem op dit oogenblik en voor een politieken werkkring
z) ryzoolang de eer die aan letteren en beschaving toekomt,stand za1
houdenz'
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als candidaataanpri
jst,wi1ik doorfeiten doenuitkomen.Erzijntwee
groote aangelegenheden,die weldra bijde Staten-Generaalinberaadslaging moeten komen, en welker regeling voor de ingezetenen van

Amsterdam van overwegend belang is:ik bedoelhetrijksbelastingstelsel met betrekking tot de financiën van sommige gemeenten en

de zaak derspoorwegen.Nu durfik beweren - en doe daarbijeen
beroep Op de ervaring van vele leden der Kamer dat de heer
van Lennep met de werking en gebrekendertegenwoordigebelasting-

wetten zeer goed bekend is - z00 alsdittrouwens bijeen ri
jksadvokaatnietvreemd kanschijnen- endathijtenallentijdevolijverig
was om t0tverbetering mede te werken.Bijhetonderzoekdervoorgestelde wijzigingen in sommige accijnsen, als gedistilleerd,bieren
en azi
jnen - na zijne aftreding nog in eene kritiek van hetwetsontwerp betreffende hetpersoneel - is én van die kennis én van die
gezindheid gebleken.Hetiswaar,toenderegering in 1855deafschaffing
voordroeg der belasting op het gemaal,bestreed de heer vanLennep
deze voordragt.Z0o het eene dwaling was - en de ingezetenen van

Amsterdam zullen zijnen tegenstand niet licht zoo noemen - hij
dwaalde in goed gezelschap:wanttweederledenvanhettegenwoordig
kabinet, bekwame financiers en voorstanders van hervorming in Ons
belastingwezen,de heeren Rochussen en van Bosse,bestreden zemet

hem. Er is in de sedertverloopen jaren weleen en anderaan het
licht gekomen, dat den twijfel regtvaardigt of hettoen ingeslagen
spoor, vooral met het oog Op den toestand der gemeenten,de beste
weg is geweest.Zooveel is zeker,datthans,nu er middelen worden
beraamd om de gevolgen te lenigen, die de stoute maatregel voor
vele steden, met name voor Amsterdam,heeft met zich gebragt,de

stem van een bestrijdera1s de heervanLennepwas,we1maggehoord
worden.Bijde rigting aan de spoorweglijnen te geven,is de handel
der hoofdstad bij uitstek betrokken;talrijke adressen bewijzen,dat
het besef phiergeldtheteene levenskwestie''bijcorporatiën en bijzondere personen zeer wakker is.De onvefmoeide pogingen van den
heer van Lennep om het grootsche plan derdoorgravingvan Holland
op zi
jn smalstten uitvoerte brengen,toonen overtuigend aan,datde

amsterdamschehandelsstandeenscherpziendenenijverigenvoorstander
van billijke wenschen in Van Lennep zou vinden.Ik gaanderenederlandsche belangen voorbij,die hijin zijne politieke loopbaan steeds
met warmte verdedigde:de inrigting van hetonderwijs,vrijheid van
geweten,gedenkteekenen van onzen volksroem,verbeteringderloterij.
Ik stelde blijken van vertrouwen terzijde,die hijjaarlijksbijherhaling van zijne medeleden verwierf,wanneer zijhem benoemden t0t
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rapporteur hunner afdeeling overdegewigtigste wets-ontwerpen.M aar

er blijft mij ééne nationale aangelegenheid te vermelden over,voor
ons volksleven en bestaan van z6ô uitnemend belang,datbijdekeuze
van eèn afgevaardigde geene vraag meerernstigeoverwegingverdient,
dan welke de denkbeelden van elken candi
daatopdithoofdpuntzijn:

ik bedoelonze koloniën.Meerdan ooitis het thans noodzakelijk de
opmerkzaamheid op die vraag te vestigen,nu voor onze bezittingen
in Oosten W est de teederste onderwerpen moeten geregeld worden,
en een ligtvaardig oordeelvoor het lot van ontelbaarvelen onherstelbaar nadeel stichten kan.De antecedenten van den heer van Lennep

strekken ten waarborg dat hijde vrijmaking der slaven zalhelpentot
stand brengen, maar niet ten koste van eenige weinige belangheb-

benden.W as de slavernijeen nationaalmisdrijf,eenenationalezonde,
dan is het o0k bi
llijk dat de natie daarvoor boete.
Gevaarlijke proefnemingen met het bestaande cultuur- en consignatie-stelsel in Oost-lndië,datsedert35 jaren aan onzen handelen
onze industrie eene bepaalde rigting gaf,en waaruitnietgemakkelijk
een schakel kan worden losgemaakt zonder het gansche zamenstel
te verbreken, vallen evenmin in den smaak van een man,gevormd
in de historische regtsschool, welke organische ontwikkeling boven

alles stelt. W e1verre datzoodanige beginselenwezenli
jkeverbetering
Zouden uitsluiten, maken deze alleen blijvende hervorming mogelijk,
OmdatzijSlechts metbehoud dergrondslagen hetnieuw gebouw 0ptrekken en tegen het stichten van luchtkasteelen waken.

Men hoorde vroegervan sommige zijden de bedenking inbrengen,
dat de heer van Lennep,als lid der Tweede Kamer,te luimig,niet
deftig genoeg''zich betoond had;enkelen zelfs gingen in hunnewel-

willende bedoeling zôô verre,datzijvan hem spraken alsofhijniet
dan snaaksche invallen verkondigd had. Geen 1id dervergaderingdie

hem hoorde, geen lezer van het Bqblad za1dergelijke miskenning
durven onderschrijven. Dat onze vernuftige stadgenoot meer dan
eens den statigen,eenigzins afgepasten tred eener beraadslaging door

geestigen scherts wistte verlevendigen en te bezielen,isongetwijfeld
waar. Zijne vrienden weten,dathija1s Garrick kanworden afgebeeld
tusschen de tragische en komische muze,en dathi
jzijne.
bestegaven .
nietbijvoorkeuraan Melpomene wijdt.Geen eigenschapwordtligter
misduid, verkeerd begrepen,afgekeurd,inzonderheid bijeen volk als
de Nederlanders die zich meer doorernsten degeli
jkheid,dan door
spelend vernuft of opgeruimden zin onderscheiden. Aan de kenners

der oudheid behoefik naauwelijksteherinneren,watdedeftigeRomein
over de bijtende spotternijvan Cicerodacht,enlordBrougham schrijft
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van Canning: pBi
j hem waren in kwistigen overvloed vereenigd de
levendigste verbeeldingskracht,een trouw en altoos vaardig geheugen,
zeldzame helderheid van voorstelling, en waar het noodig was,ver-

nuft in al zijne schakeringen;nu eens bijtend en scherp om zijnen
tegenstander te verpletteren,dan wederstekelig en berekend om kracht

te geven aan zi
jne redeneering;soms spelend louter uitscherts,Om
aan een vervelend betoog eenige verademing,aandroogesluitredenen

eenige bekoorlijkheid te schenken. Oppervlakkige beschouwers,door
die schitterende gave verblind,ook omdatsomwijlen haaralte vrije
teugel werd gevierd,begingen hunne gewone fout,en waanden,dat

hij die een onderwerp zo0 bevallig kon inkleeden,niets meerdan
een aardig spreker was,terwijlhijzijne gronden allengs ingang deed
vinden, dikwijlsbehendige uiteenzetting in stede van redenering kiezende, en veelmeernog,onder den schijn van eene geestigheid,de
zwakheid bloot leggende van de stellingen zijnertegenpartij,die hij
aldus bemagtigde methetgrofgeschutvan zi
jn vernuft.''
Deze beschouwingen van een zeerbevoegd beoordeelaarindekunst
van spreken worden ter Overweging aanbevolen aan allen,die in het
dwaalbegrip verkeeren,dat de heer Van Lennep het karaktervan een
waardig volksvertegenwoordiger verloochend - en verbeurd heeft,

Omdathijheternstig gelaatzijner medeleden wistte Ontrimpelen,en
het pridendo dicere verum''1) van Horatius vaak in toepassing
bragt.

Ditschoon en waardig stuk,jammerdathetnietonderteekend
was, mocht het doel niet bereiken dat de schrijverzich had
voorgesteld.

11Metmijn kandidatuurishetmis,'' schreefJ.v.L.18 Januariaan
zijn jongsten zoon W illem,die,sedertzijne promotie in den vorigen
zomer,te Delft voor het 0.1.Ambtenaars-examen studeerde; ,in de

vergadering der Grondwet is gisteren avond de geheele Vri
jzinnige
Club gearriveerd, versterkt door een aantalrekruten en Roomschen
en heeft terstond 46 en by herstemmi
ng 54 stemmen aan Van
Heukelom gegeven.'
tIs nu de vraag,watNederlanden Oranjedoen
zullen.

Rechtuitgezeid,de zaak kan my minderscheelen,dewijliknutoch
eenmaal in de Courant(vooraldoor hetfraaie ingezonden stuk van
Heemskerk mijn gewezen kollega)gerechtvaardigd ben vandeninder
1) ,,A1lachendedewaarheid tezeggen.''
II.
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tijd op my geworpen blaam,a1s had ik nooitandersdanknollenverkocht in de Kamer.

Bij de stemming op 25 Januari,werden op J.v.L.578,op
Van Heukelom 616 stemm en uitgebracht, zoodat geen van beiden
de volstrekte m eerderheid van 754 bereikte;deherstem ming werd
op 8 Februari bepaald.

Algemeen verwachtte men datJ.v.L.alsdan deoverwinning
zou behalen, vooral w anneer de 283 stemm en, door pNederland

en Oranje'' op D'
r.Vrolik uitgebracht,op hem overgingen;dit
was te waarschijnlijker, daar J.v.L. tot de Hervormde,Van
Heukelom daarentegen tot de Doopsgezinde kerk behoorde, een

verschil waarop in die dagen we1degelijk werd gelet;bovendien was de eerste bijallestanden bekend en gezien,detweede
vrijweleen ,,homo novus''.
Dan, het zou anders uitvallen. Evenalstwintig jaarvroeger,
in de zaak van het professoraat, kwam ook thans w eder een
schotschrift van een anonymus hem op het oogenblik der overw inning de nederlaag berokkenen. Enkele dagen voor de her-

stemming, verscheen bij de boekhandelaars J. H. en G.van
Heteren het volgende pamqet, eerst te koop aangeboden,later,
toen dit niet genoeg scheen te helpen, op ruim e schaal gratis
verspreid :

AMSTERDAM EN MR.J.VAN LENNEP.
Amsterdam weifelt tusschen Van Heukelom en Van Lennep!
Gaan de stemmen, door den Oud-M inister Vrolik verkregen, op
Van Lennep over, en van een deelkan men dit vermoeden.dan is
diens verkiezing zeker.

Amsterdam, geroepen, verpligt en, indien het wil(watmen ook
bewere) in staat, Om Nederland tot hoofd en hartte zijn,za1dan
tot zi
jn Vertegenwoordiger gekozen hebben hem, dien hetnederig
Steenwijk,nadathetzijne houding en handelingen alsLidderTweede
Kamer had gadegeslagen,niet begeerde te herkiezen.
Van Lennep a1s Afgevaardigde der Hoofdstad te zien optreden,

komtmijvoorzulk eene Oneere en zulk een gevaarvoorAmsterdam
te zijn,datik niet mag nalaten,daartegen Op te komen.
Gold het enkel politieke rigting,stond Vrolik tegenover Van Heu-

kelom, ik mengde mijnietin den strijd.- Zonderverscheidenheid
van inzigt geen Volksleven; geene Regeringskracht!Elk burger kieze
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in gemoede den Vertegenwoordiger, wiens beginselen hetnaastebij
komen aan zijne eigene persobnlijke meening.
Dit echter sta op den voorgrond:de Volksvertegenwoordigerzij
een man vollevendige,ernstige overtuiging,hijzijeen man van beginselen,hijzijeen man van conscientie!
Is Van Lennep dat?

Ik laatzi
jn bijzonderleven Onaangeroerd.Alleen doe ik opmerken,
dat de oneerlijke tegenstanders van Van Heukelom doorlogenachtige
uitstrooisels vlekken pogen te werpen op diens volkomen onbesmetten naam.

Met dubbel regt evenwel vraag ik nu:in welke rigting van zijn
openbaar leven heeft Van Lennep getoond een man van beginselen

en conscientie te zijn?
En ik moetantwoorden - zoo als iedereerlijke en onpartijdigein
Amsterdam metmijantwoorden za1:a1s Dichter en Letterkundige anderer eigendom pltlnderend Of roo-

vend;a1s Geschiedschri
jvermet kinder-baldadigheid uitjouwend,wat
hijzelfals de glorie van Nederland op hetvoetstuk had gesteld;als
Staatsman tevens de Chronykberijmer die, zelfs voor de heiligste
roerselen en de pi
jnlijkste worstelingen des Openbaren levens,niets
dan een gri
jnslach heeft - is Van Lennep altoos geweest pderGeist,
der stets verneint''en zaldi
t- wijlhetgeworteldisinzijnenatuuraltijd blijven.
Is dât de M an,die de eere verdient a1s Vertegenwoordiger op te
treden van het fiere en edele Amsterdam ? Is dâtde M an,in wien

de Hoofdstad des Rijks haarbeeld en haar karakter zietafgespiegeld,
en aan wien ze (hoe velerlei gave en talenthem geschonken zij)
met gerustheid de studie harer wezenlijke behoeften en de behartiging harer hoogste belangen durft betrouwen?

Ik herhaalhet:ik strijd nietregtstreeks voorVan Heukelom,maar
ik strijd we1en regtstreeks tegen Van Lennep;en ik doe het,omdat
ik Amsterdam liefheb (ondanks veel,watikerandersinzoubegeeren)
en 't niet tot regtmatigen schimp wi1zien worden van het Nederlandsche Volk.

Doch alstrijd ik nietregtstreelts voorVan Heukelom,toch eischt
de eere onzerStad,datde vergelijking tusschen hem enVanLennep
zich niet enkel bepale tot de vraag :wie,van beiden,za1het waarachtig heil van Stad en Lande in conscientie 'tmeest willen behartigen, maar zich ôôk uitstrékke tot de vraag:wie,van beiden,za1
dat het best kunnen?

En wanneer wij dan de parlementaire loopbaan van Van Lennep
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in de Tweede Kamer vergelijken metde parlementaire loopbaan van
Van Heukelom in den Amsterdamschen Gemeenteraad, dan zaI
niemand, die naauwkeurig en in opregten gemoede onderzocht,

ten voordeele des vroegeren Vertegenwoordigers van Steenwijk
beslissen.

Immers de magere lijstzijnerbovenalbinnenskamers- Commissieen Sectiewerkzaamheden, onvoorzigtiglijk genoeg opgedolven,wordt
niet alleen volkomen Onbeduidend,wanneermen dietoetstaan hetgeen

hijin hetOpenbaar deed en sprak - maarwordterzelfsmeermalen
door vernietigd.

Van Heukelom daarentegen heeftin den Raad dezerStad,bijbetrekkelijk nog korten zittingstijd,nietslechts onderscheidene hoogst
belangri
jke Voorstellen gedaan,maardietevensmetwarmeovertuiging
en heldere bewijsvoering verdedigd,en daarvoorbijde meerderheid
der Raadsleden,vaak zelfs tegenover hevigen tegenstand,genoegzame
ondersteuning verworven,Om ze ten bate der Gemeente te zien aannem en.

Kan 't,bijditalles,voorAmsterdam twijfelachtigzijn,wievanbeiden
het thans,a1s Vertegenwoordigerzijner waardigheid en belangen,te
kiezen heeft?

Gijdan,mijne Medeburgers!gijbovenal,die bi
jdeeerstestemming
niet zijt opgekomen, ik bid u,ziet toe!en doet,wat regt en pligt
gelijkelijk van u vorderen;ik bid u,zorgtvoordâtgene,watinwaarheid voor ieder uwereen persoonl#kbelangis!Laatunietmedeslepen
door booze uitstrooisels en lasteringen;laat u nietverblinden door
magtspreuken omtrent liberaal en conservatief;laat u niet verleiden
door phrases over koloniale politiek en havens - maaroverweegten
onderzoekt,watik hier heb geschreven en handelt dan,naar en met
conscientie!
Totnog toe werd de strijd overdeverkiez.ingen naamloosgevoerd;
met gesloten vizier en soms metvergiftigde wapens.'tZou,onderdie

omstandigheden, méér dan Donquichoterij zijn,ditOpstelte onderteekenen.Toch haatik naatloos geschri
jfzôözeer,datikmijverbind,
mijdadelijk bekend te maken,zoodra iemandmetzijnnaam tegenover
mijwiloptreden en bewijzen,datik onwaar,Ofzelfsoverdreven,heb
gesproken.

Een Amsterdammer.

Watzegtmen vanzulkgeschrijf,vanzulkewijzevanbestrijden?
Tresend vooral is aan het einde die verm aning om zich niet te
laten medesleepen door booze uitstrooisels en lasteringen; aan-
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doenlijk de klacht overhetgebruiken van vergiftigde wapens;
verheven de baat tegen naamloos geschrijfen nobelde moed
om, niettegenstaande dat, toch niet te onderteekenen !D ien treu-

rigen moed bleefhijbehouden,hoeweldoorDeBullenSchuymer,
deze laatste deed hetperadvertentie,gesommeerd om zijnnaam
bekend te maken, opdathijvan onwaarheid zou kunnen overtuigd worden1);hijantwoordde in een Op dezelfdewijzea1shet
eerste onderteekend stuk, door de Amsterdam sche Courant, a1s
onbekend m et den naam des schri
jvers geweigerd, door het
Handelsblad tegen alle goede persmanieren in,opgenomen,2)dat

hij zijne beweringen volhield,daarhijdoorde argumenten van
den redacteur van eerstgenoemd blad niet overtuigd was,en dus

ook zijn naam nietbehoefde bekend te maken!Hetvergifvan
den laster had intusschen zijn werk gedaan, velen lieten zich
influenceeren, en het gevolg was dan ook, dat de heer van

1) In de Am sterdam sche Courant van 6, 7 en 8 Februari.
2) In hetnummervan 8Februari.Reedsterstond nahetverschijnenvan
hetschotschrift,werd hetdoorhetHandelsbladinzijnnummervan4Febluari
op de volgende wijze aanbevolen: ,,Bij de Boekhandelaars J.H.en G.van
Heteren is een vliegend blaadje in hetlichtverschenen (zie Advertentie),
getiteld:Amsterdam en Mr.J.van Lennep. De schrijverschijntgeen parlementair man; hi
j is gewoon eene kat eene katte noemen;maar wathij
m ededeelt,verdient zeer te worden bchartigd m et het oog op deaanstaande
herstem ming.''

Den sden October 1861 schreef J.v.L.hetvolgende aanzijnzoonW illem,
die zich destijds in de Oostbevond: ,,lk heb 1.1.week een bezoek gehad
van den boekverkooper Van Heteren uit de Hartestraat,dattoteen kluchtige

uitkomst leidde. Hy vroeg my of ik een voorrede schrk
jven woû ter aanpri
jzing van een bundelverhalen,die by hem zoû uitkolnen en 'twerk was
van zekere M evrouw Carvalho geb. Van Baerle. lk zei dat ik noch haar
noch haar boek kencle. Hy zei verder dat het zoû uitkomen onderden naam
van Aurelia. Ik antwoordde dat ik 't in dat geval nog m inder zoû kunnen

doen,wantdatnatuurli
jk iedereen vragen zoû,wie dieJuffrouw Aureliawas,
die door Mr.J.v.L.geprotegeerd werd.,,Ja,''zeihy:y,maardatwasmaar
voor de leus; iedereen zoû mogen weten datMevrouw C.de schrijfsterwas
en 't zoû een zeertransparante v
ç
lz/l/zzzdzl zijn. ,,W e1!''hernam ik:,yin dat
geval za1 ik de voorrede schri
jven onderden transparantên synoniem.dien
gy my voor cli jaar gegeven hebtin zekerlibel,door u gepubliceerd en
by al de kiezers t'huis gestuurd en waarin gy my uitmaaktet voor der Geist

Jzr stets wrneint,en ik za1't onderteekenen M efsto/eles.''
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Heukelom bij de herstemming 244 stemmen meerverkreeg dan
zijn tegenstander.1)
#Verplicht voor uw deelnemingi''schreef deze laatsteden 12den Fe-

bruariaan zi
jnzoonW illem ;pikkanuopeenpuntgeruststellen,t.w.ik
ben volmaakt we1 enheb denachtna W oensdag voor'teerstinveertien
dagen weerzeerlekkergeslapen.En waarom zou ik treuren?Ikheb meer
stemmen gehad dan eenig kandidaat by vroegere verkiezingen,enhoe
meer animoziteit er getoond is,h0e meer moeite en geld men ervoor

Overgehad heeftom my er uitte bonzen,hoe meerik mijnijdelheid
gestreeld moet gevoelen.- Alle fatsoenlijke lieden van alle partijen
hebben voor my gestemd, t0t zelfs de eigen familie van V.H.t0e;
ik ondervind algemeene deelneming en hy is er ingewerkt door een

prachtige coâlitie van Vrijzinnigen,Joden en Katholyken.2) DePaters
zijn de laatste dagen rondgegaan en eris nietweinig gekuipt.W at
den schotschrijver betreft,hy za1nietlichtte ontdekken zijn:doch
Schuymer bli
jft nasporingen doen. A1s de man alde stokslagen en
karawatschen krijgt die hem albeloofd zi
jn,beklaag ik hem ;want
Hartsen,en zelfs onze bedaarde M aurits verklaren zich bereid hem af
te ranselen en er een korrektionele vervolging aan te wagen.

Men ziet dat J.v.L.de kunstvan het,,faire bonne mine à
mauvais jeu'' verstond.W atde deelneming betreft,waarvan hij
gewaagt,deze w erd hem o.a.door G roen van Prinsterer in het

volgend schrijven van 22 Februari betoond:
Ik dacht niet dat Van Heukelom dezegezoubehaald hebben.

Hetgeen gijvan de te Amsterdam gebruikte middelenschrijft,doetmij
veelleed.Geli
jk menigeen hetsmokkelen bijkansvooreengeoorloofd
bedrijf houdt, zoo is hetook als of,in zake van verkiezingen,wat
men anders oneerlijke praktijken z0u noemen,vergund is.Voorde
zaak van hetVaderland heeftmen dan alles over,zelfseerlijkheiden
goede trouw !3)
1) Er was druk gestemd:bij de eerste stemming waren 1506kiezers
opgekomen,bijde herstemming zo88.Mr.VanHeukelom bleefzittinghouden
tot :866 en later wedervan 1877- '8+ toen hi
J overleed.- In Amsterdam
zeide men dat een pdoode Kees''gekozen was i
nplaatsvaneeny/evendeKo''.
2) De Roomschen konden J.v.L. zijn Vrijmetselarijnietvergeven en
evenmin,dathi
j in 1853 na de April-beweging gekozen was.Zelfszi
jnvriend
en vereerder Alberdingk Thi
jm stemde tegen hem.
3) Groen zelfwas in deze zelfde maand in het distriktGorinchem tegen
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Maar wie was dan toch die schotschrijver,die zich trots de
ijverigste nasporingen,zoo goed wistschuilte houden, datzijn
naam tot heden onbekend bleef, en ik het slechts aan een toevallige omstandigheid dank dat ik dien te w eten ben gekomen
en hier kan openbaren? Niemand anders dan ... de bekende

Dr.J.P. Heye, geneesheer, Gids-redacteur en Kinderdichter!
Van waarbijdezen man die geweldige haattegenJ.v.L.? W as
hetslechts pjalousie de métier''? 0fhad Heye,die de ijdelheid
zelfwas,zich in zijn omgang methem te indringerig,tevrijen
te gemeenzaam getoond, en had J.v.L.,zeerwelwillend,maar
tegelijk en vooralles grootheer,hem ditmisschien nietonduidelijk doen blijken? Het is zeerwelmogelijk,en in datgeval
heefthijgeduchtwraak genomen11)
Half Mei deed J.v.L. even a1s hetvorig jaareen uitstapje
naarParijs,van waarhijden 19den van die maandhetvolgende
aan zijn vrouw schreef:
den conservatief Mr.Begram van Jaarsveldt,gevallen.Hijschri
jftdaarover
in den boven aangebaalden brief:,,W atmi
jbetreft,ikmaguwelvertrouwelijk
berigten datde uitkomstte Gorkum mi
j aangenaam geweestis. lk zou,nu
althans,niet hebben kunnen besluiten weder in aldatpolitisch en polemiesch

rumoermij te begeven en velen zouden over mijne weigering,nadegenomen
moeite,misnoegd zi
jn geweesten daarvoorandere motieven,moedeloosheid,
gemakzucht,enz. enz.,hebben gezocht.''

1) De heer P.N.Muller die,a1s zwager van Dr.Heye,we1ietsmeer
van de zaak kon weten,zinspeelde op mijne laatste veronderstelllng,toen
hijin de Amsterdamsche Courant van 24 Maart1902 (Herinneringsnummer
aan J.v.L.
's Iœ sten geboortedag)o.a.hetvolgende schreef:yyvriendelijk
in den omgang was V.L , o ja,en de gulle en guitige toon was dikwijls
zoo warm,datvelen die hem nog weinig kenden,aldadelijkdikwi
jlsverleid
werden tot de dwaling met hem op een voet te staan,die de gedachte aan

vriendschap wekte, totdat de werkeli
jkheid hun eensklaps toonde datde
groote heer we1kon zeggen wathijwilde,maar de anderzi
jn grenzen niet
mochtvoorbi
jzien.'tW assomsgrappig om aan te zien,hoezijnrechterhand
dadelijk naar zijn rokzak trok,zoodra een onbegeerde handhem toegestoken

werd. Nietaltijd echterbleef'teen klein wondje 't welk hijdan toebracht.
W ashi
j zelfte ver gegaan in zi
jn gemeenzaambeid metanderen,en hadhij
datop bruske wijze wederafgebroken,de ander,die de vriendeli
jkheid had
gewaardeerd, zou hem nu ook op bruske wijzeterechtzetten.Vooralaan
onhandigheden van dien aard wi
jtik den toon van hetkiesbiljet,dathem
zijne verkiezing tot1id derTweede Kamer in Amsterdam deed verliezen.''
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Lieve Schat!Ik weetnietrechtofik u dezen briefuitParijsschri
jf
dan wel uitLonden;wantik heb sedert mijn aankomstde z0n n0g
niet gezien:'tis barbaarsch koud en gisteren heeft het den geheelen

dag gemotregend.Mijn reis hier naartoe leverde niets bi
jzondersop,
dat de vermelding waardig is. Na een paar uur te hebben uitgerust, ben ik naar M armier gegaan,die zeer gelukkig was my te zien

en by wien ik gedejeuneerd heb,en van daarnaar Hachette,wien
ik niet aan zijn boekerij trofmaaraan zi
jn huis,'twelk daarmede
verbonden is en boulevard Sébastopolligt.Ik mocht liever zeggen,

zo0 a1s de Parijzenaars:palais Hachette;wantverbeeld u,dathy
au premier een suite heeftvan appartementen,die samen 39 ramen
hebben, op straatuitziende!Hy moet nu n0g een paarhuizen koopen
om het geheele blok te bezitten en zijn boekwinkelte vergrooten,
en,zegt hy: ,ce sera encore l'asaire d'un million.''
Dingsdag heb
ik ,Une chaîne'' gezien in de thlâtre français,waar Regnier mees-

terli
jk in speelt; na hetstuk bezochtik hem in zijn kleedkamer en,
ten gevolge zijner aanbeveling, zag ik gisteren morgen hetgeheele
tooneel van boven tot in de diepten,onder geleide van den hoofdmachinist.Regnier beweerde,dat het tooneelte Amsterdam zeergoed
veranderd k0n worden naar het moderne stelsel en ik heb er, na
alles gezien te hebben, my mede van overtuigd.Van daag trek ik
naar het buiten van Hachette, 'twelk dicht by Fontenay-aux-roses

gelegen is en heerlijk mooimoetzijn:ik verlang er zeernaar,want
Parijs begintmy gruwelijk te verveelen.W aartgymetmyjdanzouden
wy ons goed amuzeeren; maar als men niemand heeft om mede te
lachen om hetgeen men ziet, dan is aldatlawaaiop straat onuitstaanbaar. M en gevoelt zich nooit meer eenzaam en verlaten dan
onder een gewoelvan lieden die ons onverschillig zi
jn. **Hoezee!
hoezee!daar zie ik de zon!

J.v.L.brachteen paarzeer aangename weken op .1e PlessisPiquet'', het schoone buiten van Hachette, door en beloonde er
de vriendelijke gastvrijheid,hem door diens vrouw betoond,m et

hetvolgende gedicht:1)
A M ADAM E HACHETTE.
Ce que votre accueilprlvenant,
Ce que votre bonté m'inspire
Ettout ce qu'en vous on admire,
Hs-Fam ilie-archief.

DE LEVENS VAN C. EN D.J. VAN LENNEP.

153

Hélas,mon coeur reconnaissant
Essaie en vain de vous le dire.

Vous le savez,je sais ma1le français,
Votre langue m'estétrangère;

Mais quand je la posséderais
Encore mieux que celle de ma mère,

Je rlpéterais cependant
Ce qu'à dame fort estimle

Disaitjadis roifort galant,
Que la parole esttoujours réprimée,
Quand le sujetsurmonte le disant-''1)

Van M ark Twain 1as ik eens een aardig stukje.waarin hi
j

betoogt hoe geheelanders hetin de werkelijkheid toegaat,dan
in de boeken die ,,1a morale en action'' prediken. Een vriende-

lijke oude schrijver wordt in genoemde boeken ten tooneele
gevoerd, die een jeugdig, beginnend auteur in staatsteltzijn
eerste werk uit te geven,hem op allerleiwijze voorthelpt,en
eindelijk de voldoening smaakt zijn innig dankbaren bescherm eling beroemd te zien worden. M aar, zegt M ark Tw ain, in de

werkelijkheid ging hetheelanders.Toen dejeugdige schrijver,
nadat hij vele maanden lang zijn beschermerlastig gevallen en
de ziel uithetlijfgeplaagd had methonderden pennevruchten,
die de oude man telkens weer m et de grootste welw illendheid

beoordeelde en verbeterde,eindelijk bekend wasgeworden enop
eigen beenen kon staan, gaf hij een werk uit,datden letterkundigen arbeid van hem wien hij alles te danken had onbarmhartig afmaakte,en hemzelven metzijngezin,inhuneigenaardige
hebbelijkheden, nauwkeurig opgenomen en bijtend scherp weergegeven,meedoogenloos aan de publiekebespottingprijsgaf.Het
hart van den ouden man brak,en zijn laatste woorden totde
zijnen waren: y,oelooft de boeken niet,en wanneereen jong,
ongelukkig schrijver uw hulp inroept,steektgeen hand uiten
laat hem gerust ten verderve gaan !''
De zaak die ons thans zal bezig houden en die ik eenigszins
1) Frans 1,in zijn sonnet op Laura,de minnares van Petrarca.

154

DE LEVENS VAN C. EN D.J. VAN LENNEP.

uitvoerig dien te beschrijven,waarin J.v.L.zich doorzijngoed
hart liet m edesleepen en die hem w einig anders dan verdriet

berokkende, bracht mij bovenstaand verhaalin herinnering:ik
bedoelde zaak van den ,Max Havelaar''.1)
In het najaar van 1859 bevond zich E.Douwes D ekker in
groote armoede te Brussel, terwijl zijn vrouw en kinderen te
Brum men logeerden. Aan Broeders van de Loge in Nederland

zond hij zijn drama y,de Bruid daarboven'',dattoen nog den
naam droeg van yyde Eerlooze'', met het verzoek daarvoor den

prijs te bedingen dien hetwaard was,en ontving eenigen tijd
latervan een derheeren Vrijmetselaren,Mr.W .J.C.vanHasselt
te Amsterdam,een vrijontmoedigend antwoord.Hijhad ermet
J.v.L.Overgesproken en deze,ofschoon zijn oordeeloverhet
stuk zeer gunstig was, had hem verzekerd dat het mooi zou

wezen, indien een tooneeldirectie er vijfentwintig gulden voor
gaf. In dien tusschentijd had Dekker den ,,Max Havelaar''in
zeventien dagen geschreven en hethandschriftaan zijn vrouw
en broeder gezonden, dezen laatste verzoekende het, na lezing,

aan Van Hasselten,door dezen,aan J.v.L.te doen bezorgen.
Aan des schrijvers verlangen werd voldaan, en den 18den
Novemberzond J.v.L.hetmanuscriptmetden volgendenbrief
aan V. Hasselt terug :
Amice!
Hiernevens den roman van den Br.D.D.terug.In weêrwil dat ik
het zeer druk had,in weêrwil der inspanning welke de bleeke inkt,
de kleine letters, de donkere lucht en de toenemende verzwakking
van mijn gezichtmy noodzaakten in 't werk testellen,heb ikhetboek

z) Bronnen waren mi
jin dezezaak voornameli
jkeengrootdossierbrieven
en bescheiden uithetarchiefvan J.v.L.,en verderde reedsdoorMevrouw
Douwes Dekker geb.Hamminck Schepel in 1890uitgegevenbrieven van haar

man.(Hetontstaan van den Max Havelaqr en De M.H.verschenen.)In het
laatste werk,blz.6z,vermeldt zijzich totmi
jnoom,wi
jlenMr.W .vanLennep
te hebben gewend methetverzoek haar de brieven van MultatuliaanJ.v.L.
ten gebruike te willen afstaan.Deze had haargeantwoordonderdenagelaten

papieren van zijn vader geen brieven van haar man te hebben gevonden.
Hetbleek mi
j,bijhetnazien der kisten,dathijslechtgezochtmoethebben.
Op een enkele uitzondering na, is dus alles wat ik hier uit hun briefwisseling geef,nieuw.
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verslonden.Pectus estquod disertosfacitznfacitindignatioversum 1)
werden 0ok hierbewaarheid.'tIs een meesterstuk,metzijngebreken,
of neen:de gebreken, waarover ik zoo 't een gewonen roman gold,

klagen zoû,geven in ditwerk juistiets meereigenaardigs,meerverrassends,meer schokkends aan het verhaal.'t Is bl....mooi,ikweet
het niet anders uit te drukken.

Indien de schrijverechter meent,dathy Ons heelveelnieuwsleert,
geloof ik dat hy zich vergist. Er staat byna niets betresende die

knevelari
jen in de Oost, betreffende die liefelijk opgepronkte rapporten,metgeuren van tevredenheid en rust doortrokken,watik niet

reeds meermalen gehoord had;en alheeftnietjuistiedereen,alsik,
een zoon in de Oost,zo0 is er tegenwoordig byna niemand,die er

geen relaties heeft.Ik heb zelfdikwijls lustgehad eenromanoverdie
infamiën te schrijven;maar 1o.ontbrak hetmy aan tijd,2o.zouden
de menschen gezegd hebben dat ik er niets van wist en dus geen
rechthad er over te fantazeeren.
Ik zie er alzoo geen kwaad in,neen integendeelveelgoed,dathet

boek uitkome;2) alleen zoû ik in bedenking geven de data en het
slot weg te laten.De data in verband met de namen der plaatsen
waar de handeling voorvalt, maken het werk teveelhistorie,ofliever
brengen er een pozitivisme in dat schade doet aan hetesekt.Enwat
het slotbetreft,het zal,wanneer het in verband wordt gebrachtmet

sommige brokken uithetverhaal,doendenken,datdeschrijverhoofdzakeli
jk doorwraakzuchtgedreven wordt.Hetbloote vermoeden dat
een min edele drijfveerhem deed schrijven,za1veelnadeeldoenaan
't geloof dat men hem schenkt,aan 't krediet van het werk.Zal het

uitkomen,dan moethetuitkomen by een fatsoenlijkenboekverkooper
en die z0u misschien opzien tegen hetdrukkenvandatkrasseslot.De

schrijverzou zich dan genoodzaaktzienhettedoenverschijnenbyeen
boekwurm van slechte reputatie,endanwerdzi
jnwelkverwardmetde
schotschriften die by zulk volkjen uitkomen.0ok moethyzoodwaas
nietzijn hetvoor niettegeven.Ikmaakmysterkhem behoorlijkevoorwaarden te bezorgen,indienhymydaaromtrentcarteblanchewi1geven.
v-h. 18 Nov. 1859.
Hoogachtend
t. t.

J.van Lennep.
x) ,,Het gemoed maakt welsprekend'' en ,,de verontwaardiging maakt
het vers''*

a) Van Hasselt keurde de uitgave van het werk niet goed,vond het
integendeel wenschelijk,gelijk hi
j aan den minister van KoloniënRochussen
schreef,datzijverhinderd werd.
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Bij dit schrijven was nog een andergevoegd,aan denzelfde
geadresseerd en van den volgenden inhoud:
Amice!
In nevensgaanden brief,dien gy aan den Br.D.kunt mededeelen,

heb ik getrachteen weinig koud water op zijn vuur tegietenen,zoo
'twezen kan,een slag,dien ik toch vooronvermijdelijk houde,een
w einig te neutralizeeren. Ik had eerst gedacht, aan Rochussen te

schrijven en hem dringend aan te raden,denmanbyzichteplaatsen;
maar ik ben van het denkbeeld terug gekomen.Ik ben nietzeker,dat

de man; gelijk ik hem uitzijn boek en uitzijn brieven heb leeren
kennen,een post zou aannemen, die hem gegeven werd onder voor-

waarde zi
jn boek niette laten drukken:en gebeurde zulks,t.w.dai
hy bedankte,dan raakte ik yis-à-vis R.- ja misschien vis-à-vishet
geheele publiek gekompromitteerd;want Br.D.zoû wel lont ruiken
en misschien zich niet geneeren om aan de Natie te vertellen,hOe
R. op instigatie van V.L.of V.H. hem een brok had toegeworpen
Om hem den mond te stoppen en hOe hy,D.daarnietsvanhadwillen
weten. De man acht zich nu eenmaal een apostel;hy heeft geleden,

zwaar geleden,en ditlijden kan nietvergoed worden dan dooruitstorting zijnerzijds en deelneming van de zijde van'tpubliek.Gyhebt
aan Salvador1) gezien,hOe zoet hetmartelaarschap is,mits men er
maar getuigen by hebbe,endezeheeftmeergeledenen heeftverhevener

onderwerp,waarvoor hy lijdt,dan Salvador.
W eet gy echter een ander middel om den slag te keeren?

lk

zal het gaarne vernemen; doch palde dubito.2)Beter nog,dathet
boek hieruitkome,dan datMultatulizi
jn bedreiging uitvoere.
Hoogachtend
t.t.

v.h. 18 Nov. 1859.

J.van Lennep.

Den dag daarop schreefJ.v.L.nog eens aan Van Hasselt:
Amice!

Hetdoetmy bijzonderveelgenoegen,datmijnbriefuw goedkeuring
verwerven mocht.Ingevolge uw verlangen heb ik aan R.geschreven:
ik heb hem niet ontveinsd, dat de man misschien geen gunst zoû

1) Jhr.M.Salvador,1id van den Gemeenteraad te Haarlem,dievervolgd
werd omdat hi
j knoeierijen bi
j de administratie van de Bank van Leening
m eende ontdekt te hebben en die geopenbaard had.

2) y,ik betwi
jfelhetzeen''
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aannemen, waaraan de suppressie van 't stuk a1s voorwaafde was

verbonden. Ik heb mijn bestgedaan hem te overtuigen,dathy my
antwoorden moet en de zaak niet tila Jlg?rc behandelen mag. 't Is
een dr. historie,en in de behandeling daarvan heeft men by de oprechtheid der duive we1 dubbelde voorzichtigheid der slangenoodig.
Ik heb aan R.gezeid dat de man niet meer naar de boot kon,ten

zijalsGouv.Genl.,dathy hem we1nietmaken zal.
Vale et fave
t.t.
v.h. 19 Nov. 1859.

J.van Lennep.

Het antw oord van Rochussen luidde a1s volgt:
21 November '59.
Svaarde Lennepius!Aan uwen briefbetreffendeden Nederlandschen
Beecher Stowe erken ik uwe vriendschap.De persoon in quaestie is

mijsedert1846 bekend. Hijheeftveelverpligting aan mij,maardat
is geen reden om dankbaarte zijn.Hi
j is knap maar excentriek.Is
hijbraaf? Ik stelthans een onderzoek naarhem in.Valtdatgunstig
uit,dan zaIik een poging doen om hem te helpen.Natuurlijkdathij
in dat geval hiet schrijft.W iens brood men eet,wiens woord men
spreekt.In het tegenovergestelde gevalza1ik antwoorden zooa1sthe
Iron Duke antwoordde.Binnen kort nader.
Inmidddels a1s steeds
t. t.

Rochussen.

31Hiernevens, waarde Vriend'', schreef J. v. L.aan Van Hasselt,
terwijlhijhem bovenstaand schrijven zond,,,hetantwoord vanR.knap lnaar excentriek. dat is ouwe kost. - hy laat naar hem
onderzoeken: W at duivel valt er te Onderzoeken en welk nieuws zal
men R. omtrent den man vertellen.- Ik hou den brief voor niets

meer dan voor een middelOm tijd te winnen.
En dan nog iets.M y is, eerst uit den roman,en naderhand uiteen
bezoek van Dekkers broeder gebleken,dat hyschulden,veelschulden

heeft.PlaatstR.hem nu hier,geli
jk uw idee was,dankomterbeslag
op zijn traktementen de man isnietgeholpen.
De Bullen mijn schoonzoon Hartsen,aan welkebeidenikhetadres
van D.aan D.v.T.1) heb laten lezen,zijn zOO metden man inge1) Mr.A.J.Duymaervan Twist,Gouverneur-Generaal van 1851-756;
daarna van 1858- '62 1id van de Tweede Kam er.

158

DE LEVENS VAN C. EN D.J.VAN LENNEP.

nomen, dat zy hem volstrekt willen voorthelpen.Hartsen woû hem

maarterstond f1A ,- voorschieten voorzijn romanenbeweert,dat
het werk in allen gevalle moet gedrukt worden. W anneer een beza-

digd,voorzichtig koopman,die zooveelbelang bijde0.1.zakenheeft,
alzoo spreekt,en in de uitgave geen gevaar maar nut ziet,dan moet

ik - die geen specialiteit voorde Oostben (vide de Handels- en
andere bladen van February jl.)- welmi
jn mond houden.1)Ik heb
den man geschreven over zijn drama,datde Ruyterop mi
jn aanbeveling drukken zalen hem tevens aangeraden hier tekomen:dankan
hy geholpen worden en ik wil over deze zaak lieverspreken dan veel

schrqven. A1 hebben zijn krediteuren prise de corps tegen hem (ik
geloof dathy daarvoorvreest) dan zullen zy toch zoo ma1nietzijn
hem te '
plakken.- W aar niets is,verliestde keizerzijn recht....

DatDekkerblijde was,toen hem hetoordeelvan VanLennep
over zijn boek bericht werd, laat zich hooren;hijzag reeds
gouden bergen in het verschiet, hetzij hij in Holland bleef
ss
chrijven'',hetzijhij,gelijk zijn broederJanwenschte,den,,Max
Havelaar''er aan gaf en van Rochussen een betrekking in Indië

aannam. In datlaatste gevalwilde hijechter condities stellen:
hij moest Residentworden,speciaalin Pasoeroean2),een ruim
voorschot en daarenboven den Nederlandschen Leeuw ontvangen !

Zijne vreugde steeg echterten top,toen zijnbroederhem meldde
datJ.v.L.hem wenschte te spreken.,lMorgen vroeg gaiknaar
Amsterdamy''schreef hij 22 November aan zijnvrouw.,,Hoevind
je dien Van Lennep? Détis royaalen flink, een man van hart!
Ik heb respectvoor hem.Hijzegtnietdatboek is mooi,maar
hijneemtde zaak in de hand.Datis hart!''3)
Twee dagen later bezocht hijJ.v. L.voor het eerst en was
1) ,,Uw schoonzoon moet het weteny'' antwoordde hem Van Hasselt;
jm aar ik zou onze 0.1.literatuur niet gaarne m et een zoodanig werk vermeerderd zien.''

2) Laterwerd ditRaad van Indië.
3) Jan D.D. scbreef'hem o.a.: ,,V.L.wi1methanden en voeten uwe
zaak voorstaan,en verzekerde mij onuitgenoodigd,dathi
j alzijn invloed in
uw belang za1aanwenden.Hijzeidemi
jzijn zoon (aspt.ambt.eersteklasse)
m et een en ander bekend te hebben gem aakt en hem gezegd te hebben:
,l
k wenschte mijdie zaak aan te trekken m et klem,m aarmisschien za1men
later u daarvoor donderen.''Zi
jn zoon antwoordde: jjpak het aanl'' (Brieven
van M ultatuli.- Het ontstaan van den M ax Havelaar,blz. z54).
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opgetogen over de ontvangst hem daar te beurt gevallen. s't ls
kom pleet een schadeloosstelling voor al de miskenningen. Nooit

had ik op zoo iets durven hopen.Hijzegtmaarronduitdathij
zich mij en mijne zaak aantrekt.''- Erwas zelfs sprake van
eene candidatuur voor de Tweede Kam er, in de vacature Stolte,

eene zaak die doorJ.v.L.,Hartsen en De Bullzeergedreven
werd ; toen echter de oud-ministerBaud zich ook candidaatstelde,

begrepen zijdezen laatste,die meeraanspraak op eenzetelhad,
te m oeten steunen.

In dien tusschentijd wasJan Douwes Dekkernaar Rochussen
gegaan om te vragen zijn broeder Raad van lndië temaken,een
verzoek,waarover de Minister popgesprongen''was, gelijk licht
te begrijpen is. Multatuli weet het mislukken dier ambassade
voor een deelaan hetonhandig optreden van zijn broeder;hij
voor zich was im mers overtuigd m et niets minder tevreden te

mogen zijn!
In de eerste week van Decem ber kon m en een bericht in de

bladen lezen,datop Java een opstand was uitgebroken.Dekker
schreefdaarover hetvolgende aan J.v.L. (hijwas toen nogin
Amsterdam):
W elEdelgestrenge Heer!
De telegram heeft mi
jgebouleverseerd!Opstand...nu reeds!Heldendaden, moord, kri
jgsberigten, bloed, berggeschut,beleid,trouw,

ridderorden, koninklijke tevredenheid,God van Nederland,Zouaven,
Zwitsers,jenever,herstelde rust.
Mijn God! datalles warreltvoor mijn oog.En ik zithier...'tis
om gek te worden!
0, ware ik déér!
De Heer Rochussen laat niets van zich hooren.Misschienwachthi
j

Op de terugkomstmijns broeders,- die nietterugkomen zal,daar1
*):
hem verzocht heb die zaak te laten rusten,opdat ze nietaannem ede

physionomie van audientiebedelarij ofambtsbejag.
En toch zou ik gaarne Raad van Indië wezen;- ja,nueropstand
is,liever Gouverneur-Generaal.

Ik heb haast;wantik word veertig jaar overtwee maanden.
Voor ik evenwelhandel,moet ik den Koning spreken,en voor ik

Z. M . meedeelwatergaande is,achtik hetfatsoenlijkerden Heer
Rochussen te vragen, ofZ.E.verkiest de aangeknoopteonderhande-
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ling a1s afgebroken te beschouwen,opdatikdevri
jheidweêrkrijgedie
ik mis sedert eenige weken.
Doch a1s UwEdelGestr.die vraag aan Z.E.gelieft te richten,ben
ik z00 vriju te verzoeken,ditniet te doen a1shebbendedestrekking

om van mi
jnezijde aan te knoopen.
Het is UwEdelGestr. bekend dat de Heer Rochussen aanvankeli
jk

nietvoorkwam Op mijne agenda.Ik verlies dus niets bij'therstelvan
den status quo ante; maarwelzou ik verloren zijn bijhette lang
rekken van den tegenwoordigen status.Ik ben reeds in '20 geboren

en heb n0g niets uitgevoerd.Mijn bedoeling is alleen hetterug ontvangen van de vrijheid,die ik implicite verloordoordeafspraakvan
den HeerR.metmijn broeder datdeze zichandermaalbijZ.E.zoude
aanmelden om gehoor.
Na zeer beleefde groete,
UwEdelGestr.Dw.Dienaar
v.h.7 Dec.1859.
Douwes Dekker.

Opstand! mijn God,ik heb 't immers gezegd.'tKan nietanders!
ZalMr.Van Twistnu naarHarderwijk gaan? Za1men eengewijd
legioen oprigten van gepensioneerde Residenten?

Deze brief werd methetvolgend begeleidend schrijven door
J.v.L.aan den MinisterRochussen gezonden:1)
Amice!

Ik had u mijn voornemen kenbaar gemaakt,u niet weder over de
zaak van den Heer Dekker lastig te vallen.
Ik moet van datvoornelen terug komen ten gevolge van nevens-

gaanden brief,dien ik hetwederom gemakkelijkervind u in originali
te zenden dan by extrakt mede te deelen.
Neem nu in 's Hemels naam een spoedig besluit.

De telegram moge leugenachtig of overdreven zijn,dater opstand
op Java komen zal,staatby my vast,en ik zoû dezemeeningvoeden,
o0k alhad ik D.D.nimmef gesproken.

Maar in een tijd van spanning en onrustisernaarmijnovertuigi:g,
iemand op Java noodig a1s D.,iemand die de Javanen kenten die
door hen gekend wordt.W at hy voor Ambon gedaanheeft,kan hy -

en misschien hy alleen - voorJava doen.
Bedenk bovendien,dathetschromelijkegevolgenheeft,wanneermen
1) Rochussen had den 23sten Novembernog aan J.v.L.geschreven,dat
het zijn ernstige wensch was D.D.te helpen,zoo 'tdoenbaarwas.
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een vlam by een vat buskruit brengt.Amsterdam is op ditoogenblik
een vat buskruit; de exasperatie is hier grooter dan in 1853,en D.
is een vlam,die wat zy aanraakt ontsteekt.
Dekker heeft hier groote sympathie verwekt en zOO hy zich kandidaat stelt, zoudt gy lieden van geheel tegenovergestelde kleur zich
zien vereenigen om die kandidatuur te doen slagen.
Ik geloof echter,wat my betreft, dat hy ginter meer nut za1 doen
dan in de Kamer.
M aar herinner u de Sibylle, die by Tarquinius kwam en by elk
nieuw bezoek een drietal harer boeken verbrandde,zonder van haar
eisch iets af te dingen.

Elke dag uitstel, elk ontwijkend antwoord, zoû ook in ditgeval
aanleiding geven,datgy 't u later beklagen moest.

Ik schrijf dezen zonder de minste opgewondenheid,beste vriend!
en uitvolle overtuiging mi
jns harten,by 'tletten Op de teekenender
tijden. Ik herhaal 't, in Indië hebt gy een man noodig,en D.is
een m an.

Och!dat kan men van zoo weinigen zeggen.
Steeds van harte
t.t.

8 Dec.1859.

J.van Lennep.

Zie hier het antwoord van Rochussen:
's Gravenhage 9 December 1859.
W aarde Vriend!

Ik haast mi
juw schrijven van gisteren te beantwoorden. Gij wilt
dat ik eene beslissing neme ten aanzien van denheerDouwesDekker.

Hetisnuttig hetstandpuntwe1te kennen. Ik betoonde mijgenegen
hem in W . Indië eene convenabele betrekking te verschasen.Zijn
broeder is daarover bij mi
jgeweesten zou naderantwoord geven,
doch dit heb ik niet Ontvangen.Ten aanzien van 0.1.kan ik niets
doen.Alle betrekkingen staan daarterbegiftiging van denGouverneurGeneraal.De heer D.D.spreekt van Raad van lndië.Ik kan datkwa-

li
jk v00r ernsthouden. Mogtgijhetvoor ernsthouden,dan verwijs
ik u naar art.10 van hetRegeringsreglement;waaruitblijktdat er
eene vacature en eene voordragtuitIndië moetzijn.Aan ditIaatste
twijfelik.W i1Amsterdam den heer D.D.kiezen in plaatsvanStolte,
zOo ik er al iets tegen kon doen,ik zou het niet doen. Ik mag het

wellijden.Ik vrees niemand en dus ook hem niet,'tzijin,'tzi
jbuiten
de Kamer. Ik vrees ook niet het buskruit van Amsterdam,noch de
Il.
11
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vlam.Maarik vraag u,zi
jtgijz0o zekerdatdegedragingenvanD.Din allen opzigte navraag kunnen velen? En zijtgijzelve nietopgewonden?
Aan de telegram hecht ik geen geloof; 14 dagen geleden bragt.

soortgelijke telegram hetberigtdatde heerPahud ernstig ongesteld
was en hetbleek onwaarte zijn.
Als er werkelijk iets te duchten was,zou de expeditie naar Boni
nietvertrokken zijn.Heteenige datik vrees,is groote opgewondenheid.Laatmijals oud vriend,u daartegen waarschuwen.
Mogt de heer D. D. later eene plaatsing in W .1.begeren en hij
zich niet onwaardig gemaakthebben,dan z0u ik trachten hem tehelpen.

W achtnu geen naderantwoord van mij,doch geloofmijsteeds
t.t.

Rochussen.

J.v.L.schreefdaarop wederhetvolgende:
Amst. 11 Dec. 1859.
Amice!
Gy vraagt my,of ik zeker ben,dat de gedragingen van D.D.navraag kunnen velen?

Gy kent den man en zijn gedragingen langer,en behoort die dan
0ok beter te kennen dan ik,en 't ware dus aan my geweestdievraag
aan u te doen.
Ik h0u den man niet alleen voor knap,maar o0k voor braafen

eerlijk. Ik ontleen deze meening,vooreerstuit's mans stijl:le style
c'est l'homme: 20uitzijn omgang:hy vleitnieten is nietverlegen;
30 uit zijn handelingen: hy lijdt liever honger dan een laagheid te
doen; 40 uit de berichten en handelingen van hen die min gunstig

over hem schijnen te denken.
Uit hun berichten; - wantal wat zy tegen hem hebben kunnen
inbrengen,is dat hy excentriek was en -- schulden had.

Uithun handelingen;wantindien b.v.gy zelfhem werkelijkvoor
oneerli
jk ofimmoreelhield,hadtgy geen rijken theekontraktant1)uit
zi
jn gemakkelijke rustopgedreven om in een barsaizoennaarBrussel
te gaan en hem een '
lukratieven post aan te bieden.

't Is waar: dezelfde man, die hem in mijne tegenwoordigheid de.
hand drukte en een postzochtop te dringen,zochthem achter zijn
rug zwart te maken en ook nu nog wordt hetzelfde beproefd door

x) De heervan derHucht,uitHaarlem ;- zie daaroverook de brieven,
van D.D.aan zi
jn vrouw.(De M.H.verschenen,blz.z4,17).
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allerlei W#t- en Kerkhopen1) Ongelukkig valtdeeeneaanklachtvoor,
de andere na,in het water.
's Mans broeder'',heet het,,,wi1niets met hem te doen hebben-''
Het tegendeel is u bekend.
's M ans vrouw wilvan hem scheiden-''

Ik heb de aandoenlijkste bewijzen hoe innig zy hem aanhangt.
Hy heeft twee tantes opgelicht.''

Ja, hy isgeld schuldig aan twee tantes,aan wie hy te voren mildelijk geld gegeven had.2)
V.d.H.za1hem vervolgen wegens schuld-''
V. d.H.z0u dwaas doen;want D.D.heeft niets: - en V.d. H.

z0u u kompromitteeren; want het zou voor 't publiek den schi
jn
hebben als of hy op uw instigatie handelde.

Ik achtu te hoog,dan datik denken zoudatgyaanzulkeentrtpotage eenig deelhebt; maar dan moet gy aan zulke commérages 0ok
niet hechten,en geen verdenkingen Opwerpenzonderfeitentenoemen.
Nu n0g een woord Over my zelven. Uit uw gezegde datgy D. D.

niet vreest, zou ik byna opmaken,datgy in mijn woorden een bedreiging ziet, hem verdacht houdt van chantage,en my van medeplichtigheid daaîaan.

Ik moetdaarom herinneren watik u schreefin mijn eersten brief:
ik wilde:
den man helpen,wiens werk,karakter en lotgevallen mysympathie
inboezemden;
u doortijdige waarschuwing Onaangenaamheden besparen;
het mijne doen om van lndië en a1z00 van 0ns Vaderland rampen
afte weren die ik voorzie.
Om die telegram geef ik even weinig a1s gy.Ik schreef u datikdie
voor logenachtig,althands voor overdreven hield.
M aar morgen kan er een komen die waarheid bevat.

Groote gebeurtenissen, opstanden,revoluties worden altijd voorafgegaan door zoodanige berichten, waarvan alleen de dagteekening

logenachtig en de inhoud een profetie bli
jken te zijn geweest.
Ik, die geen Gouvr. Genl.noch Ministerben,kri
jg dan ook geen
berichten dat overalop Javavolkomenrustentevredenheidheerschen;
ik hoor van niets dan van malaise en ontevredenheid - zonder be-

paalde aanleiding:en juistdatontrustmy.
En daarom wilde ik er iemand heen hebben,dieonlusten misschien

1) Over W ijthofyKerkhoven,enz.zie:,rde HavelaarverschenenC',blz.51.
2)Over de zaak der,,tantes'',zie:a.w.blz.44 volg.
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voorkomen kan:wat veelbeter is,dan dat er iemand moet heen gezonden worden om onlusten te dempen.
Raad van Indië kunt ge D.niet maken.Ik kendehetReg.-Regl.maar
ik weet 0ok dat

11estavecleciel- (JfortiorimeteenIndischBestuur)desaccommodements; en ik zal my wachten aan den M inister te willen leeren,
onder welken tytelen met welke missie hy er iemand a1s D.D.had

kunnen heenzenden.Doch hetis nu in e1k gevalte laat.- Hetspijt
my;want ik had liever gehad,dat de man in staatwaregesteldginds
te handelen,dan dat hy verplicht wordt hier te spreken.
Steeds hoogachtend
t.t.

J.Van Lennep.
Bovenstaande correspondentie heb ik vooral Weergegeven, Om

te toonen hoe hoogen dunk J.v.L.in die dagenvan D.D.had,
en hoe hijalhetmogelijke deed om hem voorttehelpen,zoodat
hij er zelfs de kans van onaangenaamheden met zijn ouden
vriend Rochussen om te krijgen,aan waagde.
Nu er van een post in 0 .Indië niets kon kom en, en Dekker

ervoorbedankte naarde W esttegaan,1)bleeferniets anders
over dan den M ax Havelaar uit te geven. In de eerste dagen

van Januariwerden '
tusschen J.v.L.en.denschrijverdenoodige
afspraken daartoe gemaakt. De eerste zou den laatste twaalf-

honderd gulden voor het boek geven, een veelhoogeren prijs
dan hij ooit bij eenigen uitgeverhad kunnen bedingen,in zes
maandelijksche termijnen van tweehonderd gulden tevoldoen,
dan zelf een kontrakt m et een uitgever m aken en geheel voor

de uitgave zorgen. In dien tijd zou D.metvrouw en kinderen
zonder zorg te Brussel kunnen leven en ... werken.
Het hinkende paard'', schreef D.D. 11 Januari,een paardagen

voorzijn vertrek uitAmsterdam,aan Van Hasselt,,isdatikzoomoet
werken, dat ik den Heer V.L.niet kompromitteer. Ik moet ,,homme

de lettres''wezen en geen pagitator''!Datvaltmijnu we1hard,maar
ik heb geen keus.Als ik zeg dat dit hard is,bedoelik daarmedev01-

strektnietdatde Heerv.L.onregtdoet.Integendeel,vanz#nstandpunt mag en kan hi
j nietanders handelen.Dàtzie ik welin.- Ik
I) Laterhad hijdaarvan we1eensspi
jt.
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ben verdrietig, niet op den Heer v.L.,dien ik gelijk geef,maarop
de omstandigheden die mij z0o knellen.Mijn aanpalspolitiek,mi
jn
aposteltoon is het beste wat ik aan boord heb - het eenige mis-

schien - en dàtmoetik nu in zee gooijen om te blijven leven!

Eenige dagen later schreef hij hem echter uit Brussel het
volgende:

Ik heb een soortvan pgewissensbissen'',omdatik in mijn laatste
briefje aan u, lucht gaf aan mijn verdrietoverde taak die mijnu
door de omstandigheden was opgelegd om te schrijven,a1s middel
van bestaan,en alsofik daarmee niettevreden was.1)De Heerv.L.
heefthetmijzoo gemakkelijk mogelijk gemaakt,en ik heb mijvO0rgenomen mijne beste pogingen aan te wenden om te beantwoorden
aan de lieve wijze waarop hijmijde helpende hand reikt.
Dat het M ultatuli, den geboren agitator, in w ien het vooralin

die dagen kookte, moeilijk moest vallen zich in hetgareelte
plooien en pzoet'' te gaan schrijven,is zeernatuurlijk;op het
puntom de eindafspraak metJ.v.L.te maken,schrijfthijhem
nog het volgende:
Ik zit in den brand met het overeenbrengen van tweedisparate

dingen, viz:mijne afhankel#kheid van de aan UEd.gevraagde hulp
Om zes maanden in 'tleven te blijven;en de pnafhankelijkheid die
ik noodig heb om te schrijven en te handelen.
lk mag niet, zelfs nietvoor voedselen deksel,van mi
jne plannen
afzien om in Indië eene verandering te weeg te brengen,,,op wette-

lijken weg waar hetkan,opwettigenwegvangeweld,waarhetmoet.''

W aar hij, uitvaderlandsliefde,waarin misschien ook nog we1
een zekere dosis eigenliefde2)verscholen lag,dien weg meende
1) Vroeger,na de eerste gunstige recensie van J.v.L.van zijn Max H.,
washetjuistzijn vurige begeerte schri
jverte worden.Den zostenNovember
1859 schreef hi
j aan zi
jn broeder: ,,...nu die recensie mijhoop geeftte
slagen a1s schrijver, iets waarin ik zooveel schik hebben zou,valthetmij
hard juist nu een anderen weg uit te gaan....Och ik wilde zoo gaarne
schrijver zi
jn ...!'' (Het ontstaan van den M.H.blz.147,150). Niemand
was meer impressionabel dan D.D.; van daar dat hij zich zoo dikwijls
tegensprak.

z) Zijn vriend dlAblaing van Giessenburg,die hem goed kende,schreef
van hem:,yMultatuliis een moderne Narcissus.Hi
j iszooverliefdopzichzelf,
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te moeten opgaan,meendeJ.v.L.,evenzeeruitvaderlandsliefde,
zijne opgewondenheid een weinig aan banden te moeten leggen
en, voorzooveelhem datmogelijk was,te verhoeden datIndië
en w ellicht ook Nederland, in vuur en vlam werd gezet.De
gelegenheid, hem geboden,om hetkopierechtoverden ,.Havelaar''

te verkrijgen en daardoor de schadelijke gevolgen te neutraliseeren die,naar hijmeende,uiteen uitgave van hetboekgelijk
het daar lag, zouden voortvloeien, kon dan ook niet anders dan

hem aangenaam zijn.
Dekkergevoelde zelfzeergoed datJ.v.L.hem inzijnplannen
niet kon of mocht volgen;hijvervolgtdan ook in den boven
aangehaalden brief:
En ik mag daarbi
jU nietkompromitteeren,die noch pviventles
Gueux''heeftgeroepen, noch op den Rûtlimeegezongen.
Homme de lettres, 0,gaarne,datis mijne ill
usievanjaren,maar
ilt mag niet toegeven in die illusie.
En in wat ik meer of anders wil Ofmoet wezen dan dat,moogten

kuntgijmijnietsteunen.
MoetMax H.zijn staattmissen? 'tIs er meê a1s deparadijsvogel.
Hetheele dieris om dien staartgeschapen.- Juist,hetweglatender
data maakt M .H.tot een roman ;maar het is geen roman.'tIseene
geschiedenis.
't Is eene memorie 1?Jn griepen,'t is eene aanklagt,'t is een som-

matie/En dat ditallesin den beginne op een roman l#kt,isslechts
om 't ding verkoopbaarder te maken,dan verwacht worden kan van
iets officieels.... W at u nietaanstaat uit letterkundig oogpunt,kan

noodig wezen a1s pttnt van uitgang eenerJavaansche beweging,doch dat....Neen,ik wil niet weer beginnen.

Dekker vertrok dan halfJanuariwedernaar Brussel,ditmaal
met vrouw en kinderen,en ontving den 24sten van die m aand

een briefvan J.v.L.,waarin o.a.hetvolgende te lezenwas:
dat hij zi
jnegebreken als begaafdheden aanmerkt...kBijna uitsluitend met
zichzelf bezig, bestaat het grootste gedeelte van zi
jn arbeid in hetlikken
van zijn portret en hetoppoetsen van debreede vergulde lijst,die hijzelf
er om gemaakt heeft.'l-- Zie:R.C.d'Ablaing van Giessenburg,1895- 1904.

(Firma R.C.Meyer,AmsterdamyDamrak97.)Persoonli
jkeherinneringendoor
M .- Am st.1904. blz. 145.
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Ik ben nu bezig Max H.te herlezen en,metroode inkt,de

noodige aanwijzingen te doen van hetgeen in blanko gelaten moet
worden:zo0 blijftuw h.s.Ongeschonden....
Om nu met de Ruyter een kontrakt te kunnen maken,dien ik het

bewijs te hebben,datik daartoe het rechtheb.Noch hy,nocheenig
uitgever, zal natuurlijk drukken, veelmin geld geven,zonder overdracht van 't kopyregt en dat kan ik hem niet overdragen zonder te
kunnen aantoonen dat ik het bezit. Svees daarom zo0 goed my een

stuk op zegel(belgisch)te zenden,waarby gy verklaartmyhetkopyregt over het werk getiteld enz.te hebben afgestaan en daarvoor te

zijn voldaan naar uw genoegen.Ik kan dan datstuk doen inlasschen
in de overeenkomst die ik met de Ruyter maak.
Den volgenden dag reeds werd het gevraagde stuk doorD.D.
gezonden ; het luidde aldus:

De ondergeteekenderEduardDouwesDekker,schrijvervanhetwerkje
getiteld M ax Havelaar ofdekosy-veilingen derNederlandscheHandel-

maatschappij,doorMultatuli,verklaarthetkopyregtOvergezegdwerk
te hebben afgestaan aan den HeerMr.J.vanLennep,zijndedeondergeteekende daarvoor naar genoegen en volkomen voldaan.

Brussel25 January 1860.

Douwes Dekker.

Zoo was dus de Max Havelaarverkochten J.v.L.ereigenaar
van gew orden.

Ho wat! datis nietwaarl'' hooren wijMultatuliuitroepen,
die later, én in partikuliere brieven, én in gedrukte stukken, én

voor de rechtbank niet moede werd te beweren dat hijhetwerk
nooit verkocht had; dathijzelf er alleen en volkomen eigenaar
van gebleven was; en dat de twaalfhonderd gulden, hem door

J.v.L.geschonken,nietanderswarengeweestdaneenvoorschot
op het boek om hem m et vrouw en kinderen gedurende zes
m aanden in het leven te houden.

Zoo stonden partijen lijnrecht tegenover elkander. W ie had
gelijk?
Het klinkt zonderling, m aar ik geloof: beiden,en evenzeerdat
beiden volkomen te goeder trouw w aren in hunne verklaringen.

J.v.L.wilde den Max Havelaarkoopen,ten einde hetboek
te kunnen uitgeven op de wijze zoo a1s hijhetbestoordeelde,
en was dan ook, na de afspraak m et D. D. en de overgave van
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de akte van cessie, volkomen overtuigd rechtmatig eigenaar

te zijn.
Dekker van zijne zijde,was nietvan plan geweesthetboek
te verkoopen, beschouw de, als ik zeide, het hem gegeven geld
als een voorschot, en zag den afstand van het kopierecht voor
een blooten vorm aan, alleen noodig voor hette maken kontrakt,

en die hem persoonlijk,noch zijn werk raakte.
Ik herhaalte gelooven dathijvolkomen tegoedertfouw sprak
en handelde,doch meen tevens dathijvoorallaterzoo is gaan
denken en zich meer en meer verbeeldde hetaltijd,en even
sterk, te hebben gedaan; anders kan ik nietverklaren hoe hij
den 7den April1860 aan J.v.L.schrijven kon:
En nog iets:hetboek behoortu;mag ik hetvertalen?''1)
A1blijfik danaanDekker'sgoedetrouw gelooven,ditneemtniet
weg dat ik ten sterkste de wijze afkeur,waarop hijlatertegen
zijn weldoeneris opgetreden.
In de eerste m aanden echter was alles pcouleur de rose'' en

kon Dekker in zijn brieven aan J.v.L.geen woorden vinden
om zijne liefde en erkentelijkheid uitte drukken.Zoo noemthij
hem 12 Januari, terstond na de afspraak omtrent het boek:
excentriek lief en hartelijk''en vervol
gt:,,Ik hebunooitgenoeg
bedankt,ja somwijlen in hetgeheelniet.Maaru moethetdunkt
mijgevoeld hebben,hoe dankbaarik was.Ik za1allesaan Max
vertellen a1s hijwatgrooteris.''Ietslaterlezenwij:pMijnevrouw
en ik zijnaltijd getoucheerdoverdenlieventoonvanuw schrijven.
Het kan u zelf niet bekend wezen hoe ons dat goed doet. lk

moet echter bekennen dathetmijdruktdatu zooveeltijd aan
mij besteedt. Mijn eerste werk za1 goed zwart en duidelijk
geschreven zijn. Toen ik schrqef, dacht ik in de verste verte
(modewoord en toch leelijk)nietaan de eerdatu zich metdat
handschriftzou bemoeijen,en nu bezwaarthetmijneconscientie
1) Mevrouw D.D. noemt in ,,De Havelaar verschenen'',blz.222,deze

vraag ,,spelerij'',maar erkentdatzijde tegenparti
j zeerte stade komt. Den
24sten April 1860 schri
jftDekker nog aan J.v.L.naaraanleiding van den
juistverschenen M.H.:,,A1s ik overeenpaarexemplarenmagbeschikken..''
en in een brief aan Van Hasseltvan II Januarivan hetzelfde jaar,lezen
wi
j: ,yMijn Max H. die nu hetlichtza1zien a1s koopwaar,in voorloopige
afbetaling van de toegezegde hulp...
''
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dat het zoo klein, kriew elig en met flaauwe inktgeschreven is.''
Den 8sten Februari schri
jfthij:,,...hOe ik de moeiteenlastza1

betalen die u van mijheeft,weetGod...A1siknaderhandredelijk
tevreden ben m et wat ik za1 gemaakt hebben, mag ik het dan

aan u opdragen?''1) Einde April,wanneerhetboekafgedruktis,
lezen wij:,,Hartelijk dank vooralde moeite en zorg aan M.H.
besteed. Ik ben erregtgrootsch op,en 'tisjammerdatik het
niet vertellen mag. Het zou eene mooije reclamewezen:pde
HeerJ.van Lennep curavit.''Een paardagen later,waarhijhem
een verzoek doet,voegthijerbij:,,Ik vraag mijafofhetniet
al te onbeleefd is u zoo sans gêne a1s het ware eene kom missie
Op te dragen? Alaargi
jhebtzoo véllvoor mijgedaanen:bonté

oblige!''En eindelijk antwoordthijop een briefwaarin J.v.L.
hem een weinig om zijn ontevredenheid had beknord:pHartelijk
dank voor uw geknor. Ik zou een slechte zoon van u wezen,
want ik zou u boos m aken om 't genoegen u boos te zien.Ik

heb u zeerlief...Ik vraag geen verschooning voormijn slordig
geschrijf, omdat ik uw bedorven kind ben. Ik hoop nooit meer
hulp van u te ontvangen om 'tpleizier te hebben u lieftehebben
zonder hulp.''

In den eersten tijd was Dekker ook zeertevreden overde
wijze waarop De Ruyter hetboek had uitgegeven.Na de ontvangst van drie exemplaren, schrijft hij hem :,,ik ben u zeer
dankbaar, zoowel voor dat geschenk, a1s voor de keurig nette
uitvoering van het w erk. A1s het debiet evenredig is aan dezorg
die ten koste is gelegd aan het toilet van 't boek, ben ik dubbel

tevreden.''Later werd ditanders.Toen klaagde hijdat hetboek
te duur W aS. dat de uitgever het te weinig aanpreesen uitstalde,
dat hij niet genoeg exemplaren naar lndië had gezonden en

eindelijk dat ook de voornaamste bladen schrikkelijl
t traag en
koelwaren in het aankondigen van het kind van zijn hart.Den
3den Junischreefhijdan ook een opgewonden briefaanJ.v.L.,
waarin hij aan zijn indignatie overhetHandelsblad luchtgeeft
en zijn voornemen uitspreektzelfnaarHolland te komenom het
boek aan te kondigen.,,Neen,ik ben geenromanschrijver.Fancy
is een vod.W at kan ik geldwaardigs voortbrengen a1sm en M .H.
Hij wastoen bezig aan een werk,getiteld ,,Fancy''.
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niet koopt? Indiskreet of niet, ik heb geld noodig. Ik verzoek u,
a1shetuw voornemen was mijnog over deze maand te helpen,
uwen bankier order te geven dat dadeli
jk te doen,en zelfs zou
ik om van hier te gaan in plaats van f200,- f300,- noodig
hebben. Ik wi1 naar Holland. Ik za1 noch den Koning, noch 't
M inisterie, noch de Kamer, noch de Natie rust laten.... Naar

Holland wilik.Ik zalmijn boek aankondigen!....Ermoeteene
nationale inschrijving geschieden om de schulden van Max
Havelaar te betalen.1) Ik maak mijn kinderen Franschen of
Engelschen....''

Twee dagen te voren had J.v.L. hem o.m.hetvolgende
geschreven : ,,W at de expeditie naar de Oost betreft, onzeboekverkoopers zenden geen boeken derwaarts, dan tegen kontante

betaling, en zy hebben gelijk; want anders kunnen zy fluiten
naar hun geld.... lk ben te meer verlangend, dat het debiet
toenem e,omdat het moet strekken nietalleen totbevordering der
zaak, maar ook in uw personeelbelang.Immers is met15Juny
hethalfjaarom, en m et den besten w il van de waereld kan ik
u dan niet verder helpen dan m etraad en daad en aanbeveling...''

Op zijn opgewonden briefvan 3 Junikreeg Dekkerhetvolgende
antwoord :

Amsterdam,6 Juny 1860.
Am ice!
Ik heb door afwezigheid uit de stad uw brief eerst heden kunnen

lezen... Ik zalu den termijn terstond doen geworden;maarplease
I) Telkens komt hij in zi
jn brieven op dienationale inscbrijving terug.
Zoo schrijfthij 16 Juniaan J.v.L.:,,Ik heb de pretentie datde Natiedoor
zoo iets moet toonen beter te zi
jn dan haarbestuur. lk vind de zaak doodeenvoudig: billijk, en ik zou de zaak nietvernederend vinden,m aar vereerend.
Doch al waar vernederend, ik heb geld noodig om mijne
schulden te betalen, om mi
jn fatsoen terug te koopen.0ok zalik aan de
Natie haar geld met woeker welrgeven.lk weetniethoeveelik noodig heb 't is beneden de ton, en dat is zeer weinig op 't budget van oorlop''-

Einde Augustus schrijft hij aan zijn vrouw :,,lk ben overtuigd data1s wij
kwamen te vallen, onze lieve kinderen door de natie zouden worden aan-

genomen.''(De Havelaarverschenen,blz.Iz7).- Hetis nietteverwonderen
datiemand die zooveelinbeelding heeft,telkensin zi
jn verwachtingenwordt
te leur gesteld,en zich voortdurend door ieder diep miskend enverongelijkt
rekent.Zoo ging hethem ook tegenoverJ.v.L.
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to reconsider whatyou are about to do.Ik ben overtuigd datuw boek
over een maand populair zal wezen en dat velen 'tkoopen zullen,die
't nu nietgekocht hebben omdat de tytel hen afschrikte.... 't Gros
van 't publiek koopt hier den naam en niethet boek; zoo zag ik van

morgen een 5den druk geannonceerd van Borgers dichtwerken(vervl.
prullen).En wanneer ik reken daterover de 400exemplarenvanuw
boek verkochtzi
jn,dan vind ik datvoor een eerste maandheelmooi
en gaat het elke maand zoo,dan zullen de uitgever en ik best tevreden zij
-n.

W atdrommelzultgynuindenHaaggaandoen?Eenstandjenschoppen
aan den Minister? pamfletten schri
jven? klagten aanheffen?endatOp
een oogenblik nu er noch Koning noch Tweede Kamer in den Haag

is? W atza1dateen ofander helpen? Den Javanen niets en u misschien in de kast,waarna men zeerlichtkansza1zien een paarattesten

van pgeachte geneeskundigen''te bekomen,datgy bezochtzijtdoor
een ,,
lavanell-beschermingsmanie'' en noodwendig naarMeerenberg
gevoerd moet worden.Zie!wy leven niet meer in de eeuw dat men
hen, die een nieuwe leer prediken,naar de galg of den brandstapel
zendt en zo0 doende volgelingen uit hun bloed of asch opwekt;men

verklaarthen eenvoudig voor i
jlhoofdig en dan iserniemandmeerdie
hun geschriften leest, veel minder zich schaart onder hun banier. In
ons zoogenaamd bezadigd Nederland''hebben de menschen te 'veel
laauw water geïmbibeerd,Om zo0 dooreenigevonken bruischend vuur
te w orden aangestoken.
Ik heb
en met een warm hart u willen in staat stellen zes
maanden met vrouw en kroostvereenigd,nuttig te leven;en dâârzal

ik nooitberouw van hebben;- ik heb evenzeeralhetmijnegedaan
om uw klachten en bezwaren waereldkundig temaken;en datberouwt
my evenmin;maar ik za1 nooiteen enkelecentuitgevenom my medeplichtig te maken aan handelingen die ik zou moeten afkeuren,engy

weet zeergoed datik mijn acheronta mopebo1)nietin dien zin bedoeld heb.'tIs waar,gy hebtmy eerlijkgewaarschuwddatgy,vrouw
en kinderen hebbende opgeoserd aan uw pligtbesef,erookgeenkwaad
in zaagt anderen op te oseren; maar ik heb ook vrouw en kinderen,

ik heb geen eed gedaan om de Javanen te beschermen,en ikhebrenonce om opgeoierd te worden,zonder zelf tewetenhoe.Ik benvoor

geen kleintjen vervaard,maarals iemand my vraagtzi
jn seconde te
1) J.v.L. had hem eens geschreven:y,Flectere sinequeo superos,acheronta m ovebo/',d.i.: indien ik de hemelingen niet kan bewegen,za1 ik het
de onderwereld doen.
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wezen in een duel,dan dien ik toch te weten,Of hy met pistool of
degen,dan we1metmessen of knuisten vechten zal.

Geloofdaarom nietdat ik uw spi
jt,uw teleurstelling,uw zuchtom
hierheen te komen zonder zelf misschien te weten wat gy doenzult,

nietvolkomen goed begrijp en verschoon,ja,in uw plaatszouikmisschien evenzoo handelen;maardatbewijstnog nietdatikhetdaarom
mag goed keuren.Zelfs geen Javaan kan vergen datgymeerdoetdan
gy gedaan hebt; en na alle middelen te hunnen behoeve te hebben

uitgeput,keertm.i.de plichtterug,die gy aan deuwenschuldigzijt.
M aak van uw kinderen Franschen ofwat gy wilt, maar zorg in de
eerste plaats dat gy brood voor hen hebt.Stuur my uw Fancy,zoo
die klaar is,en laat my eens beoordeelen of 't een vod is,zooa1sgy

zegt.Terwijlgy dan een boxpartijmetRochussen houdt,kan ikmisschien zien of ik uit uwe vertelling ietstenbehoevederuwenbekomen
kan.L'un n'empkhe pas l'autre.
t.t.

J.van Lennep.

DatJ.v.L.'s vuurweleenweinigbekoeldwassedertdedagen
zijnercorrespondentie metRochussen,valtin hetoog;maarhet
is begrijpelijk dat hij,11a D.D.beter te hebben leeren kennen,
niet veellustgevoelde dezen in zijn opgewonden en ongeëquilibreerde plannen te volgen ofzelfsbehulpzaam te zijn,vooral
waar hij vreezen moest dat zij niet bevorderlijk zouden zijn aan
het welzijn van hetvaderland.
Dekker vertrok werkelijk nog in diezelfde maand naarHolland,
en bleef er een geruimen tijd.Hij werd er terstond door uitgevers bestorm d, die hem het hoofd OP ho1 bfachten en, Wazr

zij zes maanden vroeger geen cent voor het handschrift vanden
Havelaar zouden hebben gegeven,thans, nu hetboek ongekenden

opgang maakte,den schrijverbeduidden dathijonmogelijk door
De Ruyter behandeld was en dat zij hem veelbetere condities
zouden bezorgd hebben en vooralhetwerk oneindig beterzouden
hebben verspreid. Dit was olie in het vuur en maakte de onte-

vredenheid van D.D.tegen zijn uitgeveren langzamerhandtegen
dengene die hem dien uitgever bezorgd had, niet beter.- ,,Is

ergeen mogelijkheidy''schreefhijin hetnajaaraan J.v.L.yyhet
boek van de R. terug te koopen? Er moet een tweede editievan
wezen, er m oeten exx. naar Indië,hetm oetgeannonceerd worden
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en dat alles w il hi
jnietdoen...Ik begrijp datde R.eeneerlijk

man moetzijn,wijlgij andersnietmethem zoudtinrelatiestaan,
en dat is alles watik kan antwoorden op deherhaaldeli
jkvoorkomende vraag : Of daar niet wat achter schuilt? . Ach help

mij van de Ruyter af!''
Dekker wilde een goedkoope volkseditie van M .H. het licht

doen zien,doch hiervan wilde De Ruyterniethooren en ook J.
v.L.was ertegen,daarhijhetmindergepast,jagevaarlijkoordeelde dat minder ontwikkelden m et de zaken in dat boek
behandeld, kennis maakten. In den volgenden briefvan 12 October
kom t D. D. er nogm aals op terug :
TVaarde Heer van Lennep!
Ik ben genoodzaakt u nogmaals lastig te vallen over dien herdruk.

Ik ga nu de kwestie van j,regt''voorbij1),schoon Ook uitdatO0gpunt de zaak niet klaar is. Ik heb m(n manuscriptnietperkocht;
ik heb met dankbaarheid uwe hulp aangenomen om het gedrukt te
krijgen, maar ik durf u vragen of het van den kantdes boek-

handelaars dien gij met de uitgave belasthebt,delikaatis mijzoo
geheel buiten te sluiten bij de overlegging hoe er meê gehandeld
worden moet? De vraag is nu niet wat de eisch is voor andere
werken.Ik wildaarvan geen verstand hebben;maar over de behandeling van M .H.kan en moet ik Oordeelen.Dat regt is nietverkocht
noch betaald.Dat regt is niet te koop en is niet te betalen.
Ik heb u het manuscript afgestaan in de meening datgi
jhetzoudt
behandelen zoo a1s het bel
ang mijnerzaak eischte.Uwe hartelijke

deelneming in die zaak gafmijhetregttOtdie meening,en ik mogt

.

niet vooronderstellen dat ik in handen geraken zou van eenboekverkooper, een koopman, een winkelier,die tot overmaatvan ramp t0t

een partij behoort,ofzich verbeeldtertoe te hooren,die na de
spoorwEgkwestie vooral mi
jn boek tegenwerkt.
Ik ben zoo vriju dringend te verzoeken mijte zeggen,hoeveelil
t
u schuldig ben en mi
j mijn manuscriptterugtegeven.Uweeervordert
dit, geloof ik. AIwaren almijne meeningen onjuist,ditis een feit:
dat ik niettevreden ben overde wi
jzevanproduceerenvandenM.H.,

'

en daar het hier geldteene zaak waaraan ik alles oposer,moet ik

hierin,hoe zwaar hetmijvalt,doortasten.
De Ruyter heeft de onbeschaamdheid over het boek te spreken a1s

1) J.v.L.bad gezegd, dat wie een huiskoopt,hetrechtheefthette
verbouwen,zonder den verkooper te raadplegen.
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ofhetz#n eigendom was.S# beslistover druk,prijs,wijzevanaankondiging, vertaling
'tIs heelstuitend voor mij!W atde Ruyter
met u is overeengekomen,weet ik niet,maar ik was nietmetu over-

eengekomen datde strekking vanmijnwerkz0utegengewerktworden.
Dit weet gijtoch van mijdatik daartoe voorgeen prijs zou te bewegen geweest zijn.
Na vriendeli
jke groeten ben ik met de meeste achting,
U W elEdGestr.Dienstwillige Dienaar
Douwes Dekker.

0ok vrienden van Dekker mengden zich in dezaak en m aakten,

zooals datgewoonlijk gaat.deze nietbeter.ProfessorVeth,die
een zeer gunstige recensie van den M .H.in sde Gids''geschreven

had,zond 16 Octoberhetvolgend schrijven aan J.v.L.:
W elEdel Gestrenge Heer,

Ik ben nietgewoon mijmetde zaken van anderentebemoeyen,en
z0u het o0k nu nietdoen,ingevalikerniettoewasaangezochtdooreen
man in wiens persoon en zaak ik evenzeer belang stel.
De Heer Douwes Dekker wenschte de vri
je beschikking terug te

erlangen Over het Handschrift van den ,,Max Havelaar.''Hijheeft
daartoe reeds herhaaldelijk stappen biju gedaan;maar kieschheid en
hd gevoelvan verpligting jegens u weerhouden hem om daarbijeen
aandrang te bezigen,die voor u kwetsend worden mogt.Ik k0m thans

tot u om mi
jne bede te vereenigen metde zijne,om,zoo mogelijk,
aan zijn verzoek te voldoen.
De Heer Dekker heeft u het handschriftafgestaan 0p eene wi
jze,
die u,zoo ik geloof,regtens de vrije hand laatom naar welgevallen
daaroverte beschikken.Ik houd mijechterovertuigd datgijvandeze
uwe positie tegenover den auteur geen misbruik zult willen maken.

Hetgeld datde HeerDekkervan u ontvangen heeft,mag hija1shet
honorarium voor zi
jn handschriftbeschouwen.Hijweetnieten durft
niet onderzoeken.ofgijditalofnietdoorden afstand aan den uitgever hebt gerecouvreerd.Zoo ja,dan blijfthem in dit opzigtniets
over dan t1 voor de bewezen vriendschapsdienst te bedanken; zoo

neen,dan vleithijzich datde herdrtlk van zijn werk degelegenheid
len.Ofschoon zijne 0mgeven zalom u volkomen schadeloos te stel
standigheden hem niet veroorloven omtrenthet geld onverschillig te
zijn,de zaak van den ,,Max Havelaar''isvoorhem geenegeldquaestie.

Hijwi1zich metde ontvangen som - die hijbeschouwta1seenzeer
hoog honorarium voor een pas optredend auteur- zoo 'tzijnmoet,
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00k voorden tweeden druk en mogelijke volgende drukken van den
Al.H.betaald achten.
M aar nu door den spoedigen uitverkoop der evenwelzeeraanzien-

lijke oplage een nieuwe druk vanden M .H.noodzakeli
jkisgeworden,
nu koesterthijden billijken wensch om opdewijzewaaropdietweede
druk in hetlichtkomt,dien invloed te oefenen,dien hij,nietin het
belang zijnerbeurs,maar in datder zaak waaraan deM.H.gewijdis,
wenscheli
jk oordeelt.En hetis daarom dathijvan udevrijebeschikking overzijn hs.terugvraagt,indien hetnog in uwe magtishem die
te geven.

Ik zeg indien hetnog in uwe magtis;wantikmoetdemogelijkheid
erkennen dat het hs-, door u a1s uw eigendom beschouwd, ook aan

den uitgever in vollen eigendom is afgestaan,zoodatgijuookzelven
de gelegenheid benomen hebt om op het verder 1Ot van dat werk
invloed te oefenen.Is dit zoo,dan is er niets verderaan tedoen.Dan
zOu men het kunnen betreuren dat het boek inhanden isgevallenvan
een uitgever,die er geen beter gebruik van wist te maken;maardat

leedwezen zou onvruchtbaarblijven,tenzijdeheerdeRuytertotandere
gedachten te brengen ware.M aar daartoezoudanregtstreeksmethem
zelven moeten onderhandeld worden.

Ik acht hetechter nietwaarschijnlijk dat de HeerdeRuyterinvolstrekten zin eigenaarvan heths.gewordenis.Gi
jzoudtdantegenover
het verlangen van den HeerDekkereenegeheelandere houdinghebben

aangenomen; gi
j zoudt hem dateenvoudig hebben medegedeeld en
daarmede de geheele positie tot klaarheid gebragt.
Ik heb dus het regt te stellen datgeen tweede druk zonder uwe
toestemming en medewerking kan tot stand komen.En isditzoo,dan

komt het mij voor, dat niethetstrenge regt,maar uw gevoelvan
billijkheid u zalvoorschrijven,de regten die giju bi
j denafstandvan
heths.gereserveerd hebt,wederaan den auteurovertedragen,nuhij
dit bepaaldelijk wenscht,en behoudens eene zoodanige regeling der
geldelijke aangelegenheden,datgijgeheelvoor schade gedektzi
jt.
Ik meen dat uw gevoelvan billijkheid u dit,bijeenig nadenken,
zal voorschrijven,omdatgijin der tijd de bezorging van den M.H.
hebt Op u genomen, om den auteur eene vriendschapsdienst te be-

wijzen,nietom u te stellen tusschen hem en hetpubliek.
Ik kom errond vooruit,datik den indruk gekregen heb,datgij,
ingenomen met het boek a1s literarisch produkt,echter de politieke
strekking daarvan afkeurt of althans de gevolgen vreestdieeenemeer
algemeene verspreiding, vooralin Indië,zou na zich slepen;dat het

uw toeleg is geweest dit boek, zooals gij het misschien noemen
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zoudt,onschadellk te maken;datgijdaartoedenuitgeveraanbanden
hebtgelegd en daaraan zoowelde veelte kostbare wi
jzevanuitgave
a1s de geheele achterlating derverspreiding in Indië te wijtenis.Heb
ik wèl gezien, dan geeftmijditook den sleuteluwer,we1iswaar
hoogst beleefde,maar toch standvastige weigering om den auteur in

de gelegenheid te stellen,thans,nu een herdruk is noodzakelijk geworden, zelfde wijze waarop die za1totstand komen metden uitgever te overleggen.
Dat de heer Dekker dit wenscht is natuurli
jk,te eer daarhijreeds
de
e
er
s
t
e
dr
uk
ver
s
pr
e
i
d
is,lang ni
metdewijze waarop
etwasinge-

nomen. Zijne zienswijze omtrenthetdoelmethetboek te bereiken,
verschilt geheel van die,welke ik biju veronderstel.Hijwilde een
beroep doen op hetNederlandsche volk;de wijze waarop hetwerk
werd in hetlichtgegeven enzOohetschijnt,andermaalbi
jdenherdruk
verschijnen zal,maakthettOteenberoepopdieweinigeuitverkorenen,
die voor de lezing van zulk een boekske viergulden kunnen over-

hebben.Hijbestemde zijn werk om zoowelin Indië als inNederland
gelezen te worden;de voorgewende,ofalthansongegrondevreesvan
den uitgever voor de insoliditeit der Indische boekhandelaars heeft

hem zo0 goed a1s geheelverstoken van de gelegenheid Om zijnpleidooiten behoeve derJavanen terkennis onzer broedersinNed.Indië
te brengen.Nogtans zijn hetdezen,die uit den aard der zaakdaarin
het meest zullen belang stellen en hetmeestin de gelegenheid zijn
om van de wenken van den auteur een nuttig gebruik te maken.
Eene onbelemmerde verspreiding eener onkostbare tweede uitgave,

ziedaar de billijke wensch van den auteur. Van uw standpuntmoogt
gij die afkeuren,de schrijverdie,ik herhaalhet,zijn hs.nietaan u
afstond,opdatgiju tusschen hem en hetpubliek zoudtplaatsen,die
gaarne zelfde geheele verantwoordelijkheid za1dragenvoordegevolgen van hetgeen hijgeschreven heeft,mag dunktmijvanuwebillijkheid verwachten, dat gij niet verder aarzelen zulthem in staatte
stellen om bij den herdruk van zijn werk zijne eigene inzigten te
volgen.

Ik heb de eermijmetbyzondere hoogachting te noemen
W elEdelGestrenge Heer
UEd.Gestr.Dw.Dr.

P.J.Veth.

W at kon toch, zoo vraagt men allicht,J.v.L.bewegen in
deze zaak zoo stijf op zijn stuk te staan? W instbejag was het
waarlijk niet, al werd hijdoorvelen die nietbeter wisten en
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treurig genoeg zelfs door D ekkerdie we1beterwist,in gesprekken

en laterook in zijn pldeën''daafvan beschuldigd.1)Immersvoor
zich zelf verlangde hij, als van zelfspreekt,geen centte ontvangen; al de winst die gemaakt zou worden was hijbereid
terstond aan den auteurteoverhandigen,gelijkooklatergeschied
is.Daarbijware hetveelgemakkelijkergeweesttoe te geven en
de geheele zaak weder in handen van D .D .te stellen ;dan was

hijvan den lasten 'trgemaal''af.Ermoestdus we1eensterke
reden zijn die hem drong steeds en beslistteweigeren:dezewas
geen andere dan plichtbesef.Hijmeende,terechtoftenonrechte,
en wij kunnen nu na vijftig jaren zijn bezorgdheid misschien
zeer overdreven vinden, maar genoeg,hijmeende nu eenmaal
dat de vrije en onbelemmerde uitgave van den M.H.in eene
volkseditie in Nederland en lndië,hoogstgevaarlijk voorderust
en hetwelzijn van zijn vaderland zou kunnen zijn en achtte het
zijn duren plicht die te verhinderen.Lieverdan daarin toe te
geven,haalde hijzich alde onaangenaamheden,die een weigering met zich brengen kon,op den hals. Dat de hier genoemde

reden de ware is,zien wijuitden laterte vermelden pBriefaan
D.D.''. zien wijeveneens uithetvolgende antwoord.datProf.
Veth Op zijn schrijven ontving:2)
Amsterdam 17 October 1860.
Hooggeleerde Heer!
In h0e beleefde en gepaste bewoordingen uw briefvangisterenook

moge zijn ingekleed,de slotsom komthierop neder,datik zou misbruik gemaakt hebben van iemands Ongelukkige poziti
e Om zijnwerk
t0t een voorwerp van speculatie te maken en jegenszi
jnpersoonverraad te plegen.De beschuldiging is hard,en te meerOm datzy zekere

1) ln Idee z87 (na hetvonnisvan hetGerechtshof)lezen wi
j:,,...Toch
vind ik het verdrietig dat de frma de Ruyter en Van Lennep nu 't geld
ontvangt dat er verdiend wordt gewonnen meen ik - op datboek,al

werd ook dat geld gewonnen tegen mijn zin.W antik had daarvan 'n paar
jaarkunnenleven metvrouw en kinderen.''- Mevrouw D.D.schri
jftinyyde
M.H.verschenen'',blz.c34 (noot):JyMultatuliheeftden heerv.L.nooitvan
winstbejag verdacht'';en noemthetaangehaaldeuitdeldeëneeneyyboutade''.
Ztllke y,boutades'', in het publiek uitgesproken en gedrukt,zijn dan toch
maar hoogst onaangenaam voor den betrokkene!

2) Slechtshetkladopstelhiervan isin mijn bezit.lk weetdusnietofde
briefjuistzoo verzonden is.
II.
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mate van waarschijnli
jkheid hebben moetvooralwie nietvolkomen
bekend is met hetgeen van den aanvang af tusschen den heer D.D.
en my is voorgevallen.W ie dit slechts ten deele is,za1allichtin de

hartelijkheid waarmede ik hem heb ontfangen en zijne belangen heb
voorgestaan,eene veinzerijmeenen teontwaren,diemi
jnehandelingen
des te gruwzamer maakte.
Ik zal my niet verantwoorden,vooreerst om dat my geen reken-

schap mijner daden gevraagd wordten ik 00k in dezen daartoe aan
geen sterveling de bevoegdheid toeken;ten anderen om datdeeenige
wiens getuigenis my in dezen z0u kunnen en moetenzuiverenvan elken
blaam niemand anders i
s dan mijn vriend D.D.zelf.
Dat hy de brieven herleze,door my geschreven voor en nadat ik

hem persoonlijk had ontmoet;dathy zich onzegesprekkenherinnere,
z00 zal hy zich overtuigen dat ik hem op het punt van den M .H.

nimmerheb misleid;datde wijze van uitgave zooalsdieplaatsheeft,
geene andere is dan die ik hem van den aanvang afals de eenig

wenscheli
jke en gepaste heb voorgehouden; en dat,indien er ooit
sprake ware geweest het boek op de wijze van schotschriften en
pamfletten rond te strooien,ik my nimmer metde uitgave zoude bemoeid hebben.
En zal ik nu,eenige maanden Iater,medewerken t0t hetgeen ik in

beginselafgekeurd heb en steeds zalblijven afkeuren?Erisniemand,
o0k de heer D. D. niet, die ditin billijkheid van my vergen kan:
thands minder dan ooit, nu het doel dat men voor heeftniet meer

schijnt te zijn hetbekend maken van bestaande misbruiken aan hen
die hersteldaarvan kunnen aanbrengen, maar het opwekken van ontevredenheid en blinde hartstochten....

M isschien zal ik m oeten overgaan tot de treurige noodzake-

lijkheid om v.L. een proces aan te doeny'' schreef Dekker
20 Octoberaan zijn vrouw.sDatzalmijzeerhard vallen.Prof.
Veth is metmijeens dathijmijinfaam behandeld heeft-''
En werkelijk, tot een proces kwam het.Dathem deze stap
zeer hard viel,gelijk hijhieren meermalen in zijn brieven uitspreekt,geloofik gaarne;want,op hem toepassendehetgeenhij
zelfvan J.v.L.zegt:pslechtwas-iniet-''1)Des te meerishet
te betreuren dat hij,door eigenliefde,wrok en zekerook door
verkeerde raadgevingen van vrienden en vleiers aangedreven,

zich heeftlaten verleiden om zijn vroegeren weldoenervan,yverNootop blz.I67 van M.H.(Editie,yElsevier'',Amsterdam.1907).
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raad'' te beschuldigen en openlijk tegen hem op te treden.
De eisch van D.D.wasdatJ.v.L.hem rekening zou doen
van de bezorging der uitgave van den M .H., en de ontvangsten

daarvan zou verantwoorden.Op verzoek van zijne kinderen,die
bang waren dat de zaak hun vader te zeer z0u aandoen en,daar

hijvaak aan hartkloppingen leed,hem nadeelig zou kunnenzijn,
nam J.v.L. de verdediging nietzelfop zich,maardroeg die
aan zijn adjunct, Mr. de Koning op. Hetvonnis derAmsterdam sche rechtbank werd den 29sten M ei 1861 uitgesproken :

aan Dekker werd zijn vordering Ontzegd en hijin de kosten
veroordeeld;immers,pde jufidieke houding des eischers toonde
juisthettegendeelvan zijne bewering aan.''
In het begin van het volgende jaarkon men in de nootop
blz. 21 van een nieuw geschrift van Multatuli: povervrijen
arbeid in Nederlandsch Indië en de tegenw oordige koloniale
agitatie'' het volgende lezen:
Ik had mi
jn manuscript nietverkocht aan den Heer Van Lennep.

lk en nietht had de beschikking overmijn werk.
Ik heb een briefvan dien Heerwaarin hij'tvoortgaanmetdrukken
laatafhangen van het antwoord des Konings dat ilt wachtte.
Indien dus de Koning geantwoord had,indien datantwoordgeweest
was zoo a1s ik 't verlangde, dan zou de M ax Havelaar niet ver-

schenen zi
jn.
Het systeem des Heeren van Lennep, dat hijeigenaarwas van
'tkopijregtis van lateren datum,en van latere uitvinding.
Ik heb in de eerste instantie het proces Over die zaak verloren.En
te regt.W anneer ik zitting had gehad in de arrond.regtbank teAmsterdam,zou ik nietanders gestemd hebben-voordieregtbank immers

is slechts gelet op een stuk waarin ik verklaar mi
jn boek in vollen
eigendom afte staan aan den HeervanLennep.Maardewlzewaarop
die Heer datstuk had in handen gekregen,nameliik:nom numeteen
uitgeper een contract te kunnen sluiten'',is niet aangeroerd.
Overeenkomsten aangegaan ten gevolge Van ....neen ....neen
dat wetsartikel,- tevens een artikel uithetw etboekvan eenvoudige

eerlijkheid - za1ik aanhalen bijde behandeling mijnerzaakinappél.
Appelleren? Ja.Maarvoor een hofniet.Ik heb geen geld.
M aar ik za1 appelleren voor de regtbank der publieke opinie.En
dââr zal ik winnen,M r,van Lennep.

W at zou 't bovendien baten,ofik mijne zaak won voor een ge-
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regtshof? Een gunstig vonnis zou den Heer van Lennep noodzaken

mi
j de behaalde winstuitte betalen,en datis mi
jn zoeken niet.Ik
heb den Max Havelaar niet geschreven om geld tewinnen.Dehoofd-

zaak is,datdoor hoogen prijs en trage verspreiding,hetjuisteoogenblik is verstreken Om een beroep te doen op 't volk. Dat Oogenblik

kan geen geregtshofmijteruggeven.
Men weet,geloofik,datde Heer van Lennep mi
jeenigehonderde
guldensheeftdoenaanbiedenydieikgeweigerd heb.Datspreektvanzelf.-

De toon van dit geheele stuk is onaangenaam, maarvooralde
laatste zinsnede is naar. Zijm oest noodw endig op elken lezer
den indruk maken datJ.v.L.
,bang gew orden, D.D.had w illen
om koopen om zich verder stil te houden, of in e1k geval een
transactie met hem had willen aangaan. En wat w as geschied?

NadatD.zijn proces verloren had,had J.V.L.diens Procureuf
verzocht bij hem te komen,enAem,hoeweldaartoe geenszins
verplicht,verteld hoe zijne overeenkomstmetden uitgevervan
M.H. luidde, en hoe hijdaarin voorhetbelang van D.D.en
diens gezin gezorgd had en verder wilde blijven zorgen,opdeze
enkele voorwaarde: dat van Dekker's zi
jde niet langer werd
beweerd,dathijertoeverplichtwas.Ditwelwillend aanbodnu
was op hooghartige wijze doorD.D.afgeslagen,hetgeenJ.v.L.,
vooral om de w ille van diens vrouw en kinderen zeerleed deed.
En ziedaar dan de lezing die D .D .van de zaak geeft, de man

van wien ik verscheidene brieven aan J.M.L.in mijn bezitheb,
alle gachreven nadat hij reeds de twaalfhonderd guldenvanhem
ontvangen had,waarin hijhem telkens en telkenswederom geld
vraagt!

Op ditstuk meendeJ.v.L.hetantwoordniettemoetenschuldig
blijven.
Hijschreefdan ook zijn pBriefaan denHeerDouwesDekker'',
die eindeJanuari 1862 uitkwam,1)een geschrift,uiterstwaardig
van toon en inhoud, dat algemeene goedkeuring verwierf, zelfs
van voormalige vrienden van Dekker, a1s de heer Kruseman.Het

spijt mijdatde plaatsruimte mijniettoelaatdeze brochure hier
in haar geheel over te nem en; enkele stukken w il ik er toch
uit aanhalen. De aanvang dan luidt aldus:
Te Amsterdam)bijJ.de Ruyter,18 blz.
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Ik heb u,toen ge in hetnajaarvan 1859 arm enhulpbehoevendtot
my kwaamt,aIs vriend en broeder ontfangen :ik heb my uw lot,dat
van uw vrouw en kinderen, dat van uw toen onverkoopbaar handschriftaangetrokken: ik heb ter wille van eenen andermyveelmoeite

getroost,veelonschatbaren tijd te koste gelegd,rechts en links korrespondentiën gevoerd Op 'tgevaarafvan my,zelfs uitvriendenvijanden te verwekken,in een woord,gedaan,watweinigen in mi
jnplaats
zouden verricht hebben,en - in weerwil van het loon,datik voor
dit alles ontfangen heb en dat my nOg te wachten staat ik heber
geen berouw over.
Ik stelde belang in u, in de uwen, in uw boek.In u,om de uitnemende gaven des geestes die ik in u erkende en nog erken,en in de
onwrikbare vastheid van karakter die u onderscheidt:in uw vrouw,

om haar Iijden,om hetaandoenli
jk,hetnimmerteschokkenvertrouwen,
datZy in u stelt: in uw kinderen, om datik my uitteraarttOtkinderen
voelaangetrokken:in uw boek,om dathetinmi
jnoOgnietenkeleen

hooge letterkundige waarde bezit,maar oOk om datik hetnuttig,ja
noodzakelijk achtte,datuw klachten OverbestaandemisbruikenOpenbaar gemaakt en onderzocht werden,en dat, indien zy gegrond bevonden werden,daaraan te gemoet werd gekomen.Uw hoofdwensch
was, dat boek in 't licht te zien komen:ik bracht te weeg dataan
dien wensch voldaan werd:ik bezorgde u een uitgever:iknam,daar
gy uitlandig waart,de korrektie der proeven ()p my:ik bevalhetwerk,
toen het uitkwam, aan,waar ik kon,en zorgde dat het aanbevolen
werd: het maakte,toen eens de strekking bekend was, opgang door

hetland:het werd in alle dagbladen entijdschriften,zO0hiertelande
a1s Op Java,besproken;hetwerd alom gelezen gelijk in jaren geen
boek gelezen was:het ondervond ruimschoots de eer van kritiek en
tegenspraak: het werd een onderwerp van diskussiën in 'sLandsVergadering:in 't kort het verschafte u het grootste voorrechtwaareen

schrijverop bogen mag,datvan zi
jn werk overalbekendengewaardeerd te zien. Uw wensch,uw zoo vurige,zoo herhaaldelijk uitgedrukte wensch was vervuld: vervuld doormi
jne bemoejingen:
*

Voor welke van deze u bewezen diensten vervolgt, belastert en
verguist gy my?
Velen zullen 't misschien afkeuren.dat ik deze vraag, ofliever,dat

k ditgeschrijft0tu richte:zy zullen misschien zeggen,dathetbeter
metmijn waardigheid strooken zoû,tegenover uw aanvallen hetstilzwijgen te bewaren.Ik ben nietvan die meening.Iederweet,datik
nimmer gewoon was,Op tegen my gerichte artikels van anonyme Of

van schotschrijvers te antwoofden. Maar gy zijtnoch 'teen noch
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'tander- ..Sianneer door een man vangezach een blaam geworpen

wordt op mijn goeden naam,wanneerik aanmi
jnlandgenootendoor
z0o iemand word voorgesteld a1s een bedrieger,die zich nietontziet,

hetgoed vertrouwen eensvriends temisbruiken,om zedelijk verraad
jegends hem te plegen en tevens zich voordeelte verschasen,dan
mag ik nietonderzulke aantijgingen hetstilzwi
jgen bewaren... het
geldthiermijn eer,en die is my tedierbaarom zenietteverdedigen.
Daarby, ik stel nog steeds belang in u om de uitmuntende gaven,

die u zijn toebedeeld.'tIswaar,diebelangstellingiseenigzinsgedaald.
Dat gy u te ver lietleiden door een vast ingewortelde overtuiginp
alleen,op alle punten,gelijk te hebbentegen allen,wistiksedertlang;
dat gy u daardoor liet verleiden, Onrechtvaardi
g te zijn in uw beöordeeling van anderen,had ik nimmer zoo bepaald zien aangetoond a1s

sedert my zulks bleek uitde wijze waarop gy my beöordeelt.Maar
juistuitdie verkeerde voorstelling.welke gy u scheptvanmijnehandelingen - want ik wi1hier liefst noch aan Ondankbaarheid noch aan

kwade trouw denken - is mijn vertrouwen op uw oordeelzeerverzwakt,en dien ten gevolge o0k mijn vertrouwen in devoorstellingen
welke gy, in uw M ax Havelaar en volgende werken,van zaken en

personen geeft.... Pas op,gy die verlangtdatmen t0telken prijs
geloof hechte aan uw woorden,gy die van de waereld vordert dat
zy u voor een Profeet der waarheid aanzie.. dat men niet,hoe
langer hoe meer, ook in 't algemeen aan de gegrondheid van uw

beweefingen en beschuldigingen beginne te twijfelen,entenslotteuw
geheelen M .H .voor een verdichtsel houde ..

Nu wordtde nootuity,vrijen arbeid''aangehaaldenhetdaarin
aangevoerde aan ean vernietigende kritiek onderworpen. Zoo

lezen wij o.a.:
Het systeem dat ik eigenaar zijn zoude,is,zegtgy,van lateren
datum en van latere uitvinding.Ik heb dat systeem - z0o er hier

sprake kan zi
jn van een systeem

gevoerd op den datum toen het

te pas kwam, te weten toen het recht van beschikking my betwist
werdjen dat was in den nazomer van 1860.

Maar z0o werkelijk datsysteem van latere uitpinding is,dankomt
niet my maar u zelven,de eer der uitvinding toe. Reeds op 7 April
1860 schreeftgy my:
hoort u.M ag ik het vertalenP''
,,Sef boek be
In de volgende zinsnede uwer noot erkent gy dan ook zelf, datgy
my uw boek in pollen eigendom hadtafgestaan ....Gybeweertthands,
in weerwilvan dien verkoop zonder voorbehoud,eigenaarvan 'tboek
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gebleven te zi
jn.W ees voorzichtig;want daardnorbeweertgytevens,
dat uw volledige afstand geen volledige afstand was, dat gy metuw
akte van cessie my misleid hebt en,door my,den uitgever hebtmisleid.Is er nu één systeem nieuw,dan is het zeker een zoodanig,v01-

gends 't welk een schrijver 'trechtzou behouden om,na datzijn
werk in vollen eigendom aan een uitgever was overgegaan,dezen
plotslings te kunnen dwingen,op hetoogenblik dathetboekvoordeel
begon te geven,van dat voofdeelafstand te doen dooreenbestaande
uitgave te vernietigen,en haar door een andere,waar geen winst op
zitten kon,te doen vervangen ....
Gy zult,zegt gy,nietappelleeren voor het gerechtshof.
Hier weet ik met uw woorden geen raad.Gy zult niet appelleeren
e1
1 gy hebt het gedaan

Na aangetoond te hebben datde klachten overde wijze van
uitgave: hoogen prijs en trage verspreiding en vooral dat
De Ruyter het boek opzetteli
jk slecht verspreid en misschien
we1 y,à son corps défendant'
' verkocht had,ongerijmd waren,
gaathijaldus voort:
De eerste uitgave van dtn M .H.was nu nagenoeg uitverkocht en
een tweede ter perse gelegd.Toen was het dat gy u by my kwaamt
beklagen, dat dit zonder uw voorkennis,toestemming,medewerking,

enz. was geschied.Een tweede uitgave,geli
jk aan de eerste!- dat
zoudtgy nooitdulden:Die mochtnietverschijnen:er moestereene
uitkomen op koiy-papier,voor een bagatelalom te bekomen:- en
daar had ik voor te zorgen.
Dat was iets nieuws.Van een uitgave op koiy-papier wasnimmer
sprake geweest. Hadt gy die verlangd,gy hadt die by de akte van
cessie of by overeenkomst kunnen en moeten bedingen;maargyhadt
volstrekt geen recht daar nu mede voor den dag tekomen,enboven-

dien uw ongerijmde vordering ging nietmy aan,maarden uitgever,
den tegenwoordigen eigenaarder kopij.
Doch al had ik
en dit was hetantwoord dat ik u gaf al
had ik invloed genoeg op den uitgever bezeten,om van hem te ver-

krijgen dathy aan uw begeerte voldeed,ik had dien invloed nietgebezigd: ik zou niet van hem hebben mogen vergen het voordeel Op

te geven, dat een uitgave tegen den eens gestelden prijs hem verschasen moest, om zich te vergenoegen met de onbeduidende winst
die een goedkoope uitgave Opleveren kon.
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Maardan was ernogeenandere,vrijwatgewichtigerredenwaarom
ik mijn invloed nietOp deze wijze gebruiktzou hebben. Gy wildet,
nu de Regefing aan uw wenschen niet voldeed en zich aan uw boek
niet stoorde, en de kiezers evenmin,een beroep doen op hetpolk.En,
daar nu het beschaafde en verlichte gedeelte van het volk uw boek
gelezen had,kan het door u gebezigde woord in uw mond nietanders
beteekenen dan phet onbeschaafde en Onverlichte deelvan hetvolk''.
Tot zoodanig beroep wilde ik niet medewerken.
Ik had u reeds van den aanvang Onzer kennismaking afgezegd,en

't later menigwerf in onze gesprekken en in mi
jn brieven herhaald,
dat ik uw bondgenootwilde wezen in alwat strekken kon, om bestaande misbruiken ter kennisse te brengen van de Regering en van
dat Publiek 't welk tOt Oordeelen bevoegd en in staat is;maardatik

u nimmer z0û ter zijde staan,waar 'thandelingen gold,die Onrust,
ontevredenheid, oproer konden verwekken; dat ik uw mishandelde
Javanen gaarne wilde helpenbeschermen;doch datik voorallesNederlander bleefen,by '
t ontstaan van 'tminste konflikt,myaandezijde

mijnerlandgenooten scharen zou;datuw M.H.eenernstiglitterarisch
voortbrengsel was,bestemd om doorernstigeliedengelezen teworden,
en daarom o0k als zoodanig te behandelen. Daarop en onder die
voorwaarden alleen had ik my uw werkaangetrokken;- en nu wildet

gy,datik,metverkrachting van mijn beginselen,opdievoorwaarden
terugkomen en uw boek verlagen zou tot een pamflet, dat ik deverspreiding daarvan bevorderen z0u in tokoos en kroegen,tOt een opw ekking derverhitteverbeeldingvan opi
umschuiversenjeneverdrinkefs.
Ik herhaalhet:dit wilde ik niet.

Heb ik hetmijn plichta1s Nederlandergeâcht,uw boekterkennisse
te brengen van de machtigen,de verstandigen en beschaafden onzer

Natie, hier en in Indiën, ik zou rekenen dien plichtovertreden,ja,
verraad jegends mijn Vaderland gepleegd tehebben,indienikuw boek
had doen strekken, om 't schuim dier Natie,hier en in Indiën, in
beweging te brengen,om den moorddolk te doen wetten en defakkel
der vernieling te doen zwaaien en rampen zonder talOver het land

mijner geboorte te storten.
Dathebtgy my kwalijk genomen. Van dat oogenblik zag ik u
niet meer.
M aar ik hoorde des te meer van u.Lieden,die belang in u stelden
en aan wie gy de zaak had voorgedragen, zo0 als gy ze verkoostte
beschollwen, schreven my brieven of brachten my bezoeken, om uit

uw naam rekenschap van my te eischen over de wijze,waaropikuw
boek had gitgegvven....Eindelijk kwam ereen (een Advokaat)die
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niet sprak van pde wijze van uitgave'',maar van ,rekening en verantwoording''.Dat wasietsnieuws:daaroverwasllooitsprakegeweest,
en noch ik,noch,geloofik,gy zelf,had vroegergedroomd,datdaarvan

tusschen ons ooitsprake zou ofkOn zijn. Ik beken datik wrevelig
werd

en ik verzocht dringend dat dezaak spoedig voordeRecht-

bank gebrachtmochtworden,opdatikvanalledergelijketijdroovende
en tot niets leidende bezoeken voor 't vervolg verschoond mocht

blijven. Toen kwam de zaak Ook voorde Rechtbank,enmenweet
met welken uitslag;daarover hebben wy hier niet te handelen.
Gy gingt intusschen vooft,in bier- en kosyhuizen te verspreiden
wat uw lichtvaardig gehoor geven aan de inblazingen uwer nieuwe

vrienden u had doen gelooven,nalnelijk,datik misbruikhadgemaakt
van uw armoede en uw goed vertrouwen, om .... mi
jn beurs te
maken ....
Indien de zaak by u een geldquestie is,zoO schaam u:wantgy
hebt my onverdiend belasterd.
Indien de zaak by u geen geldquestie is, zoo schaam u dubbel,dat
gy haar op dat terrein hebt gebracht....

Ik heb gepoogd zonderbitterheid te schrijven,en ik hoop,datgy
die in den toon dien ik aansloeg,nietzultvinden.Ik heb jegends u
geellwrok;ik blijfhoog opzien tegen uw ongemeen talent,o0kdaar
waar gy het misbruikt:enikheb eerbiedvoorhetongeluk.M aarvooral

ik beklaag u,u,wiens oogen,dooraltijd op een en 'tzelfde puntte
staren,vooralde restbeneveld zijn,zoo datgy nietlangerweetden
welmeenenden vriend van den sluwen vijand te onderscheiden,en in
de hand,die u voedzaam brood aanbiedt,zoekttebi
jten,om hetvergif
in te zwelgen dat u als lafenis wordt aangeboden: en ik beklaag
onze Natie,die,hadt ge u niet blind gestaard Op dat eene punt,zich
had kunnen verhoovaardigen op u, a1s op een harer uitstekendste

vernuften; terwi
jlgy nu gevaarlooptnietanders by haarbekend te
blijven dan a1s een mislukte weeprofeet.
Ikben,misschienietsminderhartelijkdanvroeger,maartochevenoprecht,
Uw Dienstwillige Dienaar

J.van Lennep.

W elken indruk maakte deze ,,Brief''op Dekker? W ijzien het
uithetvolgend schrijven dat hij29 Januariaan J.v.L.zond:
W elEdelGestrenge Heer!
Ik heb z0o even uw brief gelezen.lk heb den Max Havelaar niet
verkocht,en watwaar is,moet winnen.
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M aar 't is niet dàt wat ik u wilde zeggen.De hoofdindrukdien uw

schrijven op mijmaakte,is deze:Gijen ik zijn te goed om Publiek
te amuseeren lneteen aSSRUL

W at ik doen zalweet ik nog niet.Antwoorden kàn ik,maarik ben
beschaamd over het smooi!''dat ik wacht. Uw bfiefis o0k smooi.''

'tDoetmij'teffectalsoftweefatsoenlijkemenschenonaangenaam-

-

heden hebben in een kroeg.

Ik zelfheb gezegd:rik za1mijberoepen op depubliekeopinie-''Ik
za1 dan 0ok we1 genoodzaakt wezen dat te doen,maar ik verklaaru
dat ik het ongaarne doe,en dat ik meer afkeer heb van desgalerie''

dan stri
jdlusttegen u.- Watmijaandri
jftu ditmedetedeelen,weet
ik niet.Ik volg mijnindrukken.
Neen, van dat heele appel wistik niets.Ik zag op tegen dekosten,
en bovendien regtszaken vervelen mi
j.Ik heb daareenzakliggenmet

een opschrift:E.D.D.contra Mr.J.v.L....enz-,preciesdehistorie
van Peter Peebles uit de Redgauntlet.Ik heb geen courage dat ding

open te maken.Ik begrijp datmen een zuster trouwtofavondmaal
houdt op klaarlichten dag - dat toch gek is - maar h0e men pro-

kureur kan zijn Ofszoo iets''begrijp ik niet.
Ik za1u moeten antwoorden.Dan zullen zezeggen dathetzoo mcoi

is en ik ben misseli
jk van hun mooijigheid.Dâtwilde ik uzeggen.
Ik heb de eermet hoogachting te zijn
UW elEd.Gestrenge Dienstwillige Dienaar
Douwes Dekker.

J.v.L.antwoordde terstond:1)
Ik dank u voor uw brief:hy isgelijk ikdienhoopte,javerwachtte;
want in weerwildatgy my in byzondere gesprekken beschuldigdetu
bestolen te hebben en de beschuldiging zi
jdelings op blz.7 van uw

vrijen arbeid''herhaaldet,bleefik my toch n0g vleien,datgy,alleen

p

uw eigen hart en ondervinding en niet de inblazingen van anderen
gehoor gevende,op datpuntt0tbetere gedachten zoudtkomen-Mi
jn
gedrukte brief was dan ook niet zoozeer een beroep op .'t geëerde
Publiek'', als een beroep op u zelven, en dat het niet vergeefs is

gedaan, zie ik uitden toon van uw brief.Zoo schrijftmen nietaan
iemand,doorwien men waantbestolen te zijn. Maar, indien gy nu
tot de Overtuiging zijt gekomen,datik nietop u en metuw boek,
uit lage winzuchtheb willen spekuleeren;indiengy zelft0tdekonkluzie

1) Van dezen briefbezitik slechtshetklad.
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komt,dat er tusschen 0ns alleen verschil kan bestaan over debetee-

kenisvan 'twoofd verkoopen,maargeen vefschilOver'tm#nenJ#n,
het eenige waarover de gewone rechter kan cognosceeren;indienein-

delijk de voortzetting der zaak in hoogerberoep buiten uw weten
geschiedt,dan laat ik het aan uw eigen oordeelover te beslissen:

1*. ofgy 'tzultmogen toelaten,datuw advokaat- die nu blijkt
uw advokaatniet te zijn voortga meta1shy doetmybydeRechters
uit uwen naam voor te stellen a1s iemand die u, die deregistratie,de
Hemel weet wie almeer,besteelt? a1siemand ptegenwiensschrander

en koel berekenend talentuw machtig maargoedgelooptk genie(dit
zijn allescitaten uitdeMemorie van grieven)nietbestand was''?
20.Of gy ni
etpubliek en z0o spoedig mogelijk zultdesavoueeren
hen die,buiten u om,uw procedurevoortzetten,waardeeenigequestie
die u aan 't harte gaat,niet in behandeling komt en alles uitkomtop
een rekening en verantwoording van geldzaken,welkeik uuitmyzelven
gedaan zou hebben, maar tot het doen waarvan ik my nimmer zal
gehouden achten: een procedure,op touw- en voortgezet door een
advokaat die er een cause célèbre van wi1maken en dietotnietsstrekt

dan om de pleiters Overen weerhatelijkheden te laten zeggen tegen
u en tegen my:- tOtgroot vermaak van ,,'tgeëerde Publiek''.3o.Of gy zultbli
jven weigeren hetvoorstelaan tenemen,doormy

aan denheerDammers1)gedaanenwelkeweigeringnietmeernatuurli
jk
maar met het0og o1)de uwen onnatuurllk zou zijn,zoodradegeldquestie dooru ter zijdewordtgesteld.Hetblijftu daarom tochalti
jd
vrij staan uw definitie van perkoop waereldkundig te maken en over
't moreele verschilpunt - zoo a1s ik het eens noemen wi1- metmy
te twisten.Uit de aanneming zalnimmer doormy,nochgeloofikdoor
de Droogstoppels,om wier meening ge nietgeeft,eenargumenttegen
u geteld worden.

Na het ontvangen van de'
zen briefschreefDekker31Januari
o.a. het volgende:
Ik was aangedaan toen ik uwe hand zag en mi
jn hartherinnerde
zich h0e thuis ieder vrolijk was als ereen brief kwam van pvan
Lennep''zoo a1s Eduard familiair zei.
lk kan nog nietgoed antwoorden,wi
jlerbijzaken zijn die ik goed

moetoverwegen....Hoe ditzij,ik wensch u mede te deelen datik
zorg za1dragen datgijgeen verdrietmeeroverdie zaak hebt.Ditis
l) De procureurvan Dekker.- Hetvoorstel,boven vermeld opblz.180.
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mijn hoofdindruk.De restza1 dan we1gevonden worden.- Neenom
Publiek geef ik niets, watmi
jn persoon aangaat,maar we1watde
Lebaksche zaken aangaat.Ik peins hOe ik doen zal,maar nog eens,
ik wil niet dat gi
jlangerverdrietOver die historie hebt.... Genoeg
voor heden.Ik heb u ei
genlijk veelte zeggen. Daarom vandaag dit
alleen datik wi1dat die zaak uitzi
j.
wez
en
'
t
publ
iektevefmaken.Gistermiddag
(P.S.)Hetz0u jammef
reeds zei me iemand,in zi
jn handen wrijvende:pnietwaar,je zult
ferm antwoorden,ferm h!...heelferm !'
'- Datdégouteerde mij.

D enzelfden dag kwam er nog een brief:

Mijn briefje van zooeven was nietgoed geschreven,en ik haast
mijte herstellen wat er aan hapert.W at ik schreefis waar.'tIsz0o
dat mi
jn indruk bij'tlezen van uw briefwas datik u geen verder
verdriet mogt doen. M aar nu geloof ik dat ik dit heel mal heb uitgedrukt,namelijk a1s een générosité.Ik hechterdusaan u tezeggen

dat ikzelf veelverdrietheb van de zaak,en datik dus m#zelf een
dienst doe, door er een eind aan temaken.ErzOuvalschheid in liggen
iets te doen voorkomen als eenesoortvan edelmoedigheid watau fond

mijn eigen smaak is.
Hoewel Dekker een Paar dagen later nog eens herhaalde:,)lk

wi1 dat de zaak uitzij,finaal uit;''en wederom :,,Ik za1zorgen
dat gij geen onaangenaamheden meeroverde zaak hebt;''was
zij toch niet uiten werd hetappelvoorhetHofgehandhaafd.
De voorstellen die Dekker deed,w aardoor aan de zaak een einde

gemaaktzouworden,wareneigenlijktedwaasom vantespreken,1)
en daar hij van de eischen, doorJ.v.L.reeds in zijn vorig
schrijven aangestipt, niet wilde weten, viel de poging totverjn veel manieren opy''schreefhijbegin Februari.,,lk neig totde
1) 1:Er zi

eenvoudigste: in drie couranten eene advertentie:,,lk heb redenen om niet
te antwoorden en niet te appelleeren, en waarom gaat ulieden niet aan.

Voilà mon bon plaisir-''- Nog beterware 'talsgijzelfiets schreelt,iets
dattotpubliek zei:y'loop gi
jlieden naar de maanendatzegtllekkerook.
''me
t
:
,
,
De
kke
r
s
c
hr
i
jft
A1sgijditdoen wilt,zou ik u voorstellen te beginnen
jd
me dat hij 't te druk heeft met z'n Ideën (datis waar),dathijgeen ti
heeft te antwoorden OP den briefdi
ellik hem schreef.Hijvraagtme ofik
het doen wil.''
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zoening,helaas,toen nog in hetwater.1)Natuurlijk weetD.het
mislukken dierpoging geheelaan J.v.L.
Hoe het Arrest,door het Gerechtshof van N.-Holland 22 M ei
1862 uitgesproken, luiden zou, w as w e1 te voorzien;hetbekrachtigde het vonnis van de rechtbank en verooYdeelde den appellant

in de kosten van hetberoep.In deNieuweBijdragenvoorRegtsgeleerdheid2) kon men hetvolgende oordeelOverhetjevoerde
geding lezen:
Een proces, alleen belangwekkend door het werk dateraanleiding

toe gafen de daarbijbetrokken personen,en weinig geschiktom den
persoon des schrijvers van den Max Havelaarin deschattingvanhet
publiek te verheien.De regtsvraag is curieus omdatzi
jeenebi
jdrage
levert, hoe voor ieder proces,dat men wilvoeren, eene regtsvraag
kan uitgevonden worden; en de adstructie van eisch geeft n0g meer

punten aan teraanwijzing h0e men beter doetniette pleiten.

Behalve doorenkele hatelijkheden in de,,Ideën'',hoordeJ.v.L.
in langen tijd niets meervan Dekker,totdathijdenlstenOctober
1863 hetvolgende briefje van hem ontving:
Hoogedelgestrenge Heer!

Mi
jne vrouw en kinderen lijden gebrek,enhetisdezeomstandigheid
die mij dwingt Uhoogedelgestrenge te verzoeken mi
jalsnog in het
bezitte willen stellen van de gelden welke zijn Overgewonnenophet
1) Den 4den FebruarischreefAartVederaan J.v.L.:,,W atgemijvan
Douwes Dekker schri
jft, is zeker zeer curieus. Laat nu echter,watik u
bidden mag, um goede hart evenmin a1s uwe bewondering van 's mans
letterkundige talenten u niet verleiden, weer met hem op eenen meer ver-

trouwelijken voette geraken.lk voormi
j benovertuigd,dathi
jgeenoneerlijk
man is,ook niettoteigentlijk gezegde laagheid in staat- integendeelzijn
trots za1 hem meer dan zi
jn intriguegeestbenadeelen - maar hi
j behoort
tot die soort van menschen van welke men bijveelgenoten genoegen op
enkele oogenblikken, op den duur eigentli
jk slechts lasten wrevelondervindt.Hetzi
jn mannen die de ongunstige zijden van hetvrouweli
jkkarak-ter
bi
j de hunne gevoegd hebben, grillig,overgevoelig,buitensporig in hunne
eischen van vriendschap en opoffering,in 't kort er is op den duurnietm et

hen om te gaan, ofmen moetalti
jd opzitten en pootjes geven.Houd hem
dus voortaan op een eerbiedigen afstand.
''- Dezekarakterteekening isverre

van onjuist.
z) DeelXII,1862,No.3,blz.561.
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door Uhoogedelgestrengegereserveerdegedeeltevan denM ax Havelaar.

Methoogachting heb ik de eerte zi
jn.
Uwhoogedelgestrenge Dienstwillige Dienaar
Douwes Dekker.
Rondeel 1 October 1863.

J.M.L.antwoordde hem a1s volgt:
Amsterdam,2 October 1863.
W elEdelgestrenge Heer!
Reeds na den afloop onzer pleitzaak in eerste instantie heb ik aan
uwen Procureur die afrekening wegens den M ax Havelaar,welke ik
niet verkoos te doen zoolang zy my als een verplichting langs den

weg van rechten werd afgevorderd,vri
jwillig gegevenenhem gezegd,
dat het my komende aandeel in de winstter uwer beschikking lag,
onder voorwaarde alleen dat gy niet zoudt voortprocedeeren,en na

aftrek der doormy gemaakte proceskosten.Gy hebttoenmijnaanbod
niet willen aannemen,en dat heeft my gesmart,vooralom uw vrouw
en kinderen.
Ik ben steeds even bereid dataandeel in de w inst,'t welk ik voor
my, doch nooit anders dan ten uwen behoeve,had geconditioneerd,

aan u uit te keeren;maar ik ben herhaaldeli
jk dooru in openbaren
druk bescbuldigd,gespekuleerd te hebben op uw boek.Nietvoorhet
Publiek, waar ik my evenmin aan stoor a1s gy het doet,maar voor

mijn kinderen en kindskinderen, wien ik gaarne het bewijswilde
nalaten dat geen vlek van baatzucht op my kleeft,verlang ik van u

een schriftelijkeretractatievandiebeschuldiging.Zendmydieopgesteld
zoo a1s uw hartu die opgeeften zoo a1s gy ze in mijn gevalzoudt
willen ontfangen en ik geef u in ruilde opgave v;n het my door

de Ruyter uitbetaalde, met een briefje op den heerPraetorius voor
hetoverbli
jvend bedrag.
Inmiddels even welmeenend als altijd
Uw heilwenschende Dr.

J.van Lennep.

Dekkerhaastte zich aan J.v.L.'s verzoek te voldoen:
Hoogedelgestrenge Heer!
In antwoord op uwe zeer geachte letteren van gister heb ik deeer

UHoogedelgestr.beleefdelijk mede te deelen.
1.Datalleeneendom publiek- waarschi
jnlijkopdwaalspoorgebragt
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doormijonbegrijpelijke eischen vanregtsvorm - heeftkunnenmeenen
dat ik u zoude beschuldigen van baatzuchttkespeculatie ofiets wat
daarnaar zweemt.
2. Dat ik we1verre van daaraan te denken,oadervonden heb hoe

UHoogedelgestrenge, eigen geldelijk voordeelin de waagschaalstelt
ten behoeve van anderen.

3.Datik bereid en van plan ben UHoogedelgestrenge te bewi
jzen
datik hierover altijd z00 gedachtheb. Nog voor weinig dagen heb
ik aan een respectabelpersoon gezegd:nde meening datdeHeervan

Lennep geldelijk voordeelbejagen zou,isbespotteli
jk.Zijnaardbrengt
juisthettegendeelmede-''
4.Dat ik mijverbind deze overtuiging heelduidelijk te Openbaren
met de noodige scherpte tegen hen die 'tandersmeenden,wantik ben
er geraakt over.
Ten slotte heb ik de eer UHoogedelgestrenge tebedanken voorden

innemenden toon van uwen briefdie mijzeergetroffen heeft.
Metde meeste hoogachting heb ik de eerte zijn
Uwhoogedelgestrenge Dienstwillige Dienaar
Douwes Dekker.
Rondeel3 October 1863.

Een vriendelijk verzoek. Ik weetniethoeveeldie gelden bedragen.
O0k nietwatik zalte betalen hebben aan den Heer Faber.1) Maar
a1s u denktdaterf 100 off2* overschiet,2)zoudeudanlastwillen
geven zoodanige s0m nog heden te willen doen adresseren aan M ad.
Douwes Dekker,rue de Berlin 31,Bruxelles.M en zit thuis efg inden
brand.

Datdeze briefJ.v.L.aangenaam aandeedenvolkomenbevredigde,spreektvan zelf;wijzien hetook uit zijn antwoord:
W elEdelGestrenge Heerl
De assignatie 1ag voor u gereed in hetcouvert,en daarom isergeen

antwoord op uw briefjeby.
Ik wilde u echter nog zeggen dat ik de gelden aan uw vrouw niet
heb Overgemaakt: 1o.omdat ik ze nietgoed passen kOn;2o.omdat
ik die som weer van de assignatie had moeten aftrekkenen dezever-

schrijven:ik vertrouw datgy nu nietvertraagd hebt,hetu komende
te ontvangen, dan kunt gy zelf de uwen met de toezending van het

noodige verblijden.
z) Deadvokaatvan Dekker.
z) Dekkerontving toen fIoJ4,76V,.
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ilet is my aangenaam uit uw brief te bespeuren datgy my vangeen
Onedele spekulatie verdacht hieldt;ik mocht dit we1 Opmaken uiteen

vroegere brochure, waarin gy u beklaagdet bestolen tq zijn en uit
hetgeen in uw Ideën,meen ik,voorkwam aangaande dichters-spekulanten, uitdrukkingen die elke lezer op my moesttoepassen en OOk

werkelijk toepaste.
lk ben nu volkomen tevreden met uw verklaring:wanthetwasmy

een behoefte overtuigd te zijn datwy overen weerelkander de getuigenis gaven niet gevochten te hebben om de knikkers, maarom de
gerechtigheid van 't spul.
Er za1 nu inJuli1864 we1niet veel meer komen van den M .H.,

doch als erwatvan komt,laatmy dan intijdswetenwaaruw vrouw
is,ik za1't haar dan zenden.

Ik had my in 1861een feestgemaakt

haarde primitias messis1)te zenden;maarja wel!
Vaarwelen d0e haar de groeten van
Amsterdam 3 October 1863.

J.Van Lennep.

D e vrede was dus nu geteekend en w erd niet m eerverstoord.

Totaan zijn dood keerde J.v.L.jaarlijks hethem toekomende
van den M.H. aan den schrijver uit, en toen hetkopierecht
van het boek in 1870 openlijk verkochtwas,Ontving Dekker
van de erven V.L.de helftvan deopbrengst,zijndehungeheele
aandeel, daar de andere helft den uitgever toekwam .

J.v.L. en D.D.hebben elkander, na de scheiding in 1860,
slechts eenmaal, naar ik m een, teruggezien. Het was op een
Augustusavond van hetjaar 1867 dat,in hetvoorportaalvanden
schouwburg te G ent, ter gelegenheid van het negende Letter-

kundig Congres,de ontmoeting plaats had en zijelkander,onder
hetluid gejuich deromstanders,de hand gaven.2)
Ofschoon de zaak nu ,yuit'' was, ging Dekker toch voort in

zijn Ideën en later in de noten op den M.H.eene eenzijdige
en daarom onjuiste voorstelling van haarte geven;daarnu deze
geschriften meergelezen zijn en nog worden dan deverdediging
van J.v.L. in zijn ,,Brief'', kwam hetmijnietonnoodig voor
ook de ,yaltera pars'' hier eenigszins uitvoerig aan het woord

te doen komen.3)
11De eerstelingen van den oogst-''

Dr J.ten Brink,Gesch der N.Ned.Letteren in de I9e eeuw.1,IJo.
Nadatik ditgeschreven had,kwam mijde uitvoerigebeschrijvingvan.
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W ijkeeren terug naar 1860.ln den zomerbrachtJ.v.L.,even
als hetvorig jaar,ditmaalechtermetzijnvrouw,eenpaarweken
op hetbuiten van de familie Hachette bijParijs dooren genoot
er zeer van de rust,daarhij,gelijk hijvan daaraan zijn zoon
W illem schreef,o-p.opwas.Dezelaatstedeedgedurendehunverblijf
aldaarzijn examen voorIndisch ambtenaarteDelft,waarvan de
tijding hetouderhartmetvreugdemaartevensmetsmartvervulde,
daar het vertrek van hun Benjamin thans nietvermeerverwijderd kon zijn.Datvertrek had werkelijk in Decemberplaats
en was voor de moeder vooraldie,thans acht-en-zestig jaren
oud, nietmochthopen haarjongsten zoon terug te zullen zien,
een bitter verdriet. pMama is zeer wel,'' schreefJ.v.L.na
W illem's afreis aan zijn zoon Maurits; phet heefthaargoed
gedaan voortdurend te kunnen huilen; maar 't is hiernu precies
een sterfhuis, zoo leeg en stil-''

Hetwas naar aanleiding vandezedroevegebeurtenisdatl.v.L.
hetvolgende schoone en aandoenlijke gedichtvervaardigde:1)
ROUW TOONEN.
AAN MIJNE GADE.
't Is doodsch op aard,'t is droefomhoog,
Voor 't luistrend Oor,voor 't zoekend Oog.
't Gevogelte trok zuidwaarts heen,
't Gevogelte,ach!datkort geleên
Van elzenstruik en berkestam

Zoo vrolijk nog den wildzang zong.
'tZwijgtalin 'trond.De W interkwam.
Zijn ademtocht uit koude long
Blies grimmig bosch en akkers kaal

En dri
jftuitwolken,grijs en vaal,
A.J.in rjNederland'',1891,1,blz.125- 166 en 3zo-37o,overdebrievenvan
Multatulien deze zaak in handen.De schri
jver komttotdegevolgtrekking,
datMevrouw D.D.,waar zijJ.v.L.beschuldigt,haarpleit,watdehoofdzaak
betreft, verloren heeft, en dat J.v.L.nietverraderlijk tegenover Multatuli
heeft gehandeld.

I)' Rouwtoonen.Dichtregelen van Mr.J.van Lennep.Uitgegeventenvoordeele der slagtoffersvan den watersnood in Noordbrabant.'sHertogenboschy
Gebroeders M uller. 1861.

II.
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De jachtsneeuw neêr,die de aard bedekt
En in haar rustt0tlijkkleed strekt.
De z0n ri
jstlaat:geen zonnestraal,
Geen enkle,die metwarmen schijn,
Door'tstijfgespannen wolkgordijn
Soms heendringt en 0ns tegenlacht:
De dag is droef en lang de nacht.
M aar heerscht des W inters norsch geweld
Daar buiten over bosch en veld,
Dit,Dierbre!baarde 0ns rouw noch smart.

W y weten 't,eenmaal,mild en blij,
Keertweêreen lentejaargetij,
M aar wat 0ns loodzwaar drukt op 't hart,
Is dat het ook,voor u en my,
In huis en boezem W inter werd.

Ja,W intervoor0nsbeiden,ach!
By dubble rouw om dubb'len slag.
Naauw gordden we 0ns in 't rouwgewaad,
Beweenend ach!metkinderzin,

Een trouwe Moederen Vriendin,1)
Of 't droevig uur van scheiden slaat,
Het uur,datHy Ons huis verlaat,

Ons dierbaarKind,uw Benjamin.
Hy ook,ter afreis nu gereed,
Deed a1s 't gevogelt voor hem deed:
Hy ook gaf moedig zich ter vlucht
En zocht een zoeler zuiderlucht,

Een blijderlandstreek,waar Natuur
Een mildermoeder zich bewijst
En mensch en vogel t'aller uur

Uitvollen boezem laaften spijst.
Hy ging.- Gods zegen vergezel',

W aarhy zich wende ofkeer,zijn schreên;En 'tga den eed'len jongling wel.
M aar doodsch en droef is 't om ons heen.

1) Mevrouw van Lennep- van de Poll,J.v.L.'s tweedemoeder,wasbegin
D ecember overleden.
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Ja,doodsch en droef.Geen blijde zang,
Die meer,uit ruime borstgeweld,
Zoo frisch weêrklinkt door hof en gang,
Of's avonds ons zijn t'huiskomst meldt.
Geen zoete kout,die aan den disch
'tEenvoudig maaltot zout verstrekt,
Noch scherts meer,die den glimlach wekt
En 't ouderhart zoo welkom is.

Vergeefs is 't,Dierbre,ofge aan 'tontbi
jty
Zijn blijden morgenkus verwacht,
Vergeefs,a1s gy te bedde zijt,
Zijn vrolijk fluistren:pgoede nacht!''
Niet langer zoekt hy aan uw hart

Zijn troostvoorelke boezemwond,
Dathart,datsteeds hetzijn verstond
En balsem wist voor elke smart.

En,treedtgy soms zijn kamer in,
Nog spreekt daaralles u van hem ;
M aar 't is een taal vo1 droeven zin,
De grafsteê,ach!heeft ook haar stem.
'tIs doodsch op aard en droef omhoog
Voor 'tluistrend oor,voor 't zoekend oog.
En toch, keerteens de M eiin 't land,
Dan leeft en tiert weêr bloem en plant,
Dan tooit weêr 't veld zich,a1s een Bruid,

ln rijk gebloemden voorjaarsdosch,
Dan kweelt weêr in het groenend bosch

Hetvooglenkoor metblijgeluid.
M aar ach!het zoete M eisaizoen
M oog 't al in 't rond herleven doen,
Het zonlicht straal,de zefir ruisch,
Toch schiet by ons hun kracht te kort:

'tZa1W inter blijven in ons huis,
Die door geen M eiverdreven wordt,

En W interblijven in ons hart,
Die zonnegloed en zefir tart:

En doodsch en droevig blijfthetvoor
0ns zoekend oog, ons luistrend oor.
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Neen!- Zwijg de kreetvan rouw en pijn,
Ontweldigd aan het Ouderhart;
Zoû,hOe gedrukt van bittre smart,

Het ouderhartzelfzuchtig zijn?
Geen dwaze luim,geen wufte gril,
Dreef hem,den lievling, van ons af.

Uitplichtgevoel,metrijpen wil,
Aanvaardde hy den pelgrimsstaf.

En,bood hem 'touderlijke dak
O0k disch en haard en luigemak,
Hem walgde een werkelooze rust

In 'tkrachtigst van zijn levenstijd.
Reeds voorbereid doornoeste vli
jt,
W as 't zijne keus op verre kust
Den prijs te winnen,toegezeid
Aan onverpoosde arbeidzaamheid,
En zoo de werkman,Onder God,

Te worden van zijn eigen 10t.
Dus,Dierbre!zoo u 't harte bloedt
0m 't missen van uw lesten zoon,

Bedenk:zijn keus was wijsen schoon.
Dat die gedachte u 't leed verzoet,
En nogmaals:'t ga uw lievling goed.

Hetverblijfvan W illem in de Oostwas nietvan langenduur.
Het bleek al spoedig dat hij hetklimaat nietkon verdragen:
voortdurende krankheid, m ede ten gevolge van een zonnesteek,
noodzaakte hem reeds in 1862 naarhetvaderland terug te keeren,

waar hijzich teAmsterdam a1skoopmanvestigdeenhetouderlijk
huis weder betrok.W as zijne teleurstelling overhetmislukken
der carrière eerst groot, deze w erd verzacht door de vreugde der

ouders nu zijhun Benjamin wederbijzich hadden,en doorde
voldoening hun laatste levensjaren te kunnen veraangenamen.
Gelukkigerdan zijn broederChristiaan,mochthijnietslechtszijn
ouders terugzien, maar hun beiden de oogen toedrukken.

Uit de brieven van J.v.L. aan zijn zoon gedurende diens
verblijfop Java,waarvan ik hierenkele gedeelten wi1aanhalen,
zien wijtevenswatden eerste in dezen tijd wedervoerenwaarmede hijbezig was.
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Amsterdam den 5 April 1861.

W aarde W illem,
S/at hebt gy we1gezegd van mi
jn reisjen naarParijs? Ikhaddaar

geen plan op;maardewijlik van Hachette bericht kreeg,datikkon
disponeeren over 5* francs voor mijn vertaling van de Vr.van
W aardenburg,zoo dacht ik die zelf wel te kunnengaanontfangen ...

en verteeren,te meerdewijlHartsen tochnaarParijsging.Ongelukkig
hebben wy heteen week te vroeg gedaan en altijd regen ensneeuw
gehad, terwijl het later heelmooiweerwerd.Ik heb my daardoor
maarhalfgeâmuzeerd en viel's morgens dikwijls in 'tHôteldeCastille onder 't kijken naar de Boulevards in slaap.Ik heb eensby
Hachette gegeten, o.a.met M ichelet,en eens hadden wy Lloniemet

haar dochter en Jules Simon te déjeuneeren .
Ik za1 waarschi
jnlijk aan den onlangsaangenomen Br.Spijkerdie
naarJava gaat,opdragen voorChristiaan en vooruexemplarenmede
te nemen van de Gedichten van C.enD.J.VanLennep-lkbenwakker
aan hetdrukken van hetLeven mijnsgrootvaders,voor 'twelk,ten
gevolge van de opruiming in 't sterfhuis en op 't M anpad, gestadig

nieuwe en zeerbelangrijke bouwstosen voorden dag komen,zoodat
ill my vleie,datmijn arbeid nog vri
jwataan hetlichtza1brengen
dat nieuw is of althands nieuwe gezichtspunten Opent.Evenzooishet

gelegen methetLeven van mijn vader,waarvoordedokumentenzich
op elkander stapelen,zoo datmijn kamerzoo vo1wordta1s een ei
en ik ermy haast niet meer in kan terugvinden. O.a.is my een brief

van mijn grootmoeder V. Lennep geworden,dien zy my schreefin
antwoord Op een briefvan my,toen ik 4 jaarwas en een dito van
mijn grootvaderVan W inter,mede in antwoord op een briefvanmy
toen ik 31 was.Ik zou 'tzelfnietgelooven,stond erde datum niet
metzijn kenbare hand onder...

De ,,Léonie'',waarvan hij in dezen brief spreekt,wasMadame
d'Aunet, eene zeer beschaafde en literarisch ontwikkeldew eduwe,

aan wie hijherhaaldelijk stukken welke hijvoorFransche tijdschriften schreef,toezond;zijonderhandelde metdeuitgeversen
corrigeerde de proeven. Het was aan haardathijin 1863 het
volgende aardige gedichtje zond, in antwoord op eene klacht
van haar dathijhaarzekervergeten had,daar hijin zoo lang
niet had geschreven.
Peux-tu croire ma chère,

J'en suis,ma f0isurpris,
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A tout ce que suggère
La folle du logis?
Toi,femme fière et forte,
Toi,croire à mon oubli,
T0idouter de la sorte
D'un sifidèle ami.
Siton esprit se monte
A la crldulité,
Va crois à chaque conte

Quisera débité.
Crois que dans la Pologne
Les insurgés pour chef,
Eliront sans vergogne

Le vieux Mouravief;1)
0u bien que le Saint-père
Prendra pour chambellan
En service ordinaire
M onsieur Ernest Renan.
Crois à chaque miracle

Qu'un moine inventera:
Que Paris sans spectacle
Huitjours subsistera:
Qu'une amitié sincère
Unità tout jamais
Les yeomen d'Angleterre
Et 1es guerriers français:

Qu'au Japon,surnos plaintes,
Dlsormais l'étranger
Pourra sans nulle crainte
Librement voyager:

Que de la crinoline
Le règne va finir:

Qu'un Parisien en Chine
Ira pour son plaisir:

Que,touché de la grâce,

Ce bon MonsieurM irès2)
z) De Russische generaal,die in :865,na den opstand van Polen,met
m eedoogenlooze gestrengheid derussifcatievan datongelukkigeland doorzette.

2) Een bekendefguurindehoogefnancieelewereld,gedurendehettweede
keizerrijk.Toen hijtotriddervan hetlegioen van eer wasbenoemd,reedhij
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Bientôt(grand bien 1uifasse)
Sera recu profès.
Que dans la Germanie
Les divers potentats
Ne verront qu'harmonie
Régner dans leurs états:

Que les criailleries
A nous Sleswig-Holstein''
Seront bientôt finies

Aux bords dufreien Rhein.
Qu'à Paris comme au Tibre,
Avantla fin du mois,
La presse sera libre,
La censure aux abois:

Qu'un jour,de guerre lasse,
Lincoln et ses amis
Iront demander grâce

A Jeserson Davis.
Qu'au Mexique vos braves
Sont vus de bien bon œil,

Qu'on faitsurtoutaux Zouaves
Un excellent accueil:

Que pourvoyagervite
Et sans le moindre éclat,

Je te rendraivisite
Dans un aérostat:

Qu'on défendra la danse
Par un nouvel édit:

Que le budgeten France
Sera sans déficit.
Crois à toute sornette

Que débite un journal:
terstond naar Rothschild om hem het heugelijk nieuws mede te deelen,
wetende dathi
jhem daarmedezeeronaangenaam zouzijn,daarRothschildhem
niet kon uitstaan.,,M.le baron,''zeide hi
j,,,je sais la partquevousdaignez

prendre à toutce quime regarde etje ne doute pointque vousn'appreniez
avec satisfaction que S. M. l'Empereur a bien voulu m'envoyer la croixw''-

Que voulez-vous,mon chery''antwoorddeRothscbild,y,dansla hauteEnance

,,

on a 1es barons, dans l'industrieon a 1eschevaliers.''- Toen M irès,kortnadat
de naar hem genoemde passage gebouwd was,gevangen werd gezet,zeide

Rothschild:,,J'aitoujours bien ditque ce n'ftaitqulunchevalierdepassage.''
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Crois à toute recette
Contre fièvre ou haut ma1:
Crois aux tables quitournent,
Aux apparitions,

Aux esprits quisljournent
Dans de vieux gulridons.
Crois enfin belle amie,
A ce que tu voudras,

Seulement,je t'en prie,
Siquelqu'un,Léonie,

Te ditque je t'oublie,
Par pitil,n'y crois pas.1)

Verscheidene, hier als ongeloosijk voorgestelde zaken, zijn
sedertwerkelijkheid geworden1
ln Juli 1861 maakteJ.v.L.een reisje naarDuitschland;hij
bezocht Kassel en W ilhelm shöhe, Eisenach en de W artburg, en
begaf zich daarna naar Dresden, doch moest om een aanvalvan

podagra spoediger naar huis keeren dan hijgedachthad;de
maand Augustus brachthijmetzijn vrouw te Beekhuizen door.
Hetverblijfaldaarhad ons veelgoed gedaan,''schreefhij7September, een paar dagen na hun terugkeer te Amsterdam,aan W illem,
31zo0 dat 0.a.Mama en ik nog drie dagen voor ons vertrek heelnaar

den Zijpenberg (een uurgaans)gewandeld en evenzooteruggekeerd
zi
jn en den dag daarop twee uren over de hoogten en laagten van
Beekhuizen hebben gekuierd,altijd met mooiwarm weêr.... lk ben
zoo a1s gy in de kranten lezen zult,te Antwerpen op het kongres

geweest.2) A1de vreemdelingen waren ingekwartierd meteen schild,
waarop hun naam zich bevond en het wapen van hun land,boven
de deur. Ik logeerde by den heer Elsen,een geWezen schepen der

stad en had,a1sgedelegeerdevan'tGouvernement,behalvemi
jnnaamschild n0g de Nederlandsche vlag voordedeur.W y hebben een prachtige mis bygewoond door den Bisschop bediend,waar wy leden van

'tkongres in 'tkoorzaten,meestketters,als De Vos,Hofdijk,V.d.
Bergh,ik,enz.ofJoden,a1sJacobson,Binger,Calisch,enz. Ik werd
een der Vice-prezidenten van 'tkongres,alsmede van mijn sektie,
1) Hs.Familie-archief.
2) HetKunst-congresteAntwerpen,waarJ.v.L.deNederlandscheregeering
vertegenwoordigde, werd van I7- zo Augustus gehouden.A.Ising schreef
daarvan een verslag.
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die ik eens geprezideerd heb. 'tW as eentorenvan Babel,een confusio
linguarum van belang,doch alles ging in de beste harmonie. 'tW as
echter warm zitten alle dagen van 9 tot 4 ure.Op hetgrooteconcert
ben ik geweest, maar de overige feesten heb ik dlfaut laten gaan;
want het was my te druk. Gy kunt begri
jpen hoe opgewonden
was,
di
e
e
r
gel
oof
i
k
nog
ni
et
van
s
laapt.- Dekker heeft
Hofdijk
weer een boek geschreven,getyteld M innebrieven.Genialeren tevens
brutaler werk is hier te lande nog z0o ver ik weet niet in druk
verschenen,en waar'smansonovertroffen vaniteitmeerinuitkomt...
In het begin der volgende maand hoop ik mi
jnvoornementebewerkstelligen van een bezoek af te leggen by mi
jn onbekenden vriend
Shaw Lefevre op Sutton place,(Juildford,Surrey;ik stel er my veel
genoegen Van V0Or.--

De eerste kennismaking met dezen toen nog onbekenden vriend

had op nietalledaagsche wijze plaats gehad.InJanuarivan ditzelfde jaar had J.v.L. een brief uit Londen ontvangen,van
zekeren ssenex'',waarin de schrijver die,ongewoon verschijnsel
bij een Engelschman,blijkbaar Hollandsch verstond,hem meldde
dat hij met veel belangstelling en bewondering eenige zijner
werken gelezen had, doch niet kon nalaten hem te vragen ofhet

lied van pculemborgs Heer'' in placoba en Bertha''nieteelle
vertaling was van Scott's pYoung Lochinvar''.J.v.L.antwoordde
datditinderdaad hetgevalwas en dathijdit ook had vermeld
in een naschrift op de uitgave van 1832 ; hieruit ontspon zich

eene zeer vriendschappelijke correspondentie met ,Senex'',die
zich bekend maakte a1s ,,SirJohn George Shaw Lefevre,Knight,
Commander of the Bath Order and Clerk of the Parliamenty''

terwijl hij tot zijn spijt er moest bijvoegen dat hijhetvolste
rechthad den naam van ,ygrijsaard''te voeren.J.v.L.gafhem,
op zijn verzoek,een lijstvan de beste dicht-en prozawerkenin
onze taal,die hijbestelde en metaandachtdoorlas,en spoedig
zond hij zijn nieuwen Hollandschen vriend een uitnoodiging om
eenige dagen op zijn landgoed te komen doorbrengen,waaraan
deze,gelijk wijzagen,in hetnajaar gevolg gaf.Hoe hijhetdaar
had, beschrijfton; een briefaan W illem van 6 November 1861.
. . . .

Den 8 Oct.per Batavier te 2 ure nam.van Rotterdam ver-

trokken met fraai weer, kwam ik den 9 reeds te 71te Londen aan,
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had daar te 1 ure een vergadering aan 'tkantoor der waterleiding en

ging den volgenden dag naar Guildford, waarSirJohn my aan 't
station afwachtte.Hy brachtmy in zijn kales naarSutton place,een
prachtig park ongeveer vier mijl van Guildford gelegen,en waar
twee zi
jnerzes dochters ons verwelkomden.Hethuis isuitden ti
jd
van Hendrik VIII,vol beeldwerk en krullen en bestaatuiteen middengebouw met twee vleugels.De ,,hal1'',diea1sgezelschapskamerwordt
gebruikt, is zo0 ruim en hoog a1s het huis Op 'tM anpad, indien alle

binnenmuren werden weggebroken.In die ha1zijn veertienGothische
ramen in dubbele rijboven elkander,de muren metwapenrustingen,
schilderijen, trofeën enz., de zaal met een dozijn tafels,kanapees,
pianoos,billards,kraamschutten enz.,enz-,gestoseerd.W y nameneen

lunch en toen ging ik metSirJohn in een klein wagentje rijden met
een paard,terwi
jlMissJane mende en de oude heeren ik er beurt
om beurt uitsprongen om de hekken open te doen.De landstreek

isverrukkeli
jk en hetweerbleefbestendig mooi.Na onzeterugkomst
kwam ook Lady Lefevre metde twee jongste dochters thuis.Erzijn
er zes, a1s ik zeide, alternatief bruin en blond; doch de oudste

logeerde eventjes in Canada en de tweede ergens anders.De vier
die ik zag waren lieve,aardige,vrolijke meisjens,razend knap:zy
musiceerden,zongen Engelsch,H-Duitsch enz. en hadden portefeuilles

metteekeningen en schetsen,doorhaaraan den Rijn ofin Italiëmet
ongemeen talent vervaardigd,beitelden houten l
ijstenvoorschilderi
jen,
leerden aan idiote kinderen mandemaken enhadden ,,So11und llaben''

in 'tEngelsch vertaald. Sir John is een man van * jaar meteen
grooten graauwen kroeskop en neus à la W ellington,met wien ik

geschaakt en gebiljard heb; terwijl wy somtijds 'savonds metde
dames hetvermakelijk sschimmelspelmetklok en hamer''speelden.
De eenige zoon kwam eersteen dag ofwatna mijn komst;hy was
pas in de woesti
jn van Afrika geweest waar hy by Bedouïnen had
gelogeerd: daarentegen had een der hoofdredakteurs van de Times

die er logeeren kwam,een maand in Ilsland gepasseerd en erveel
overlast gehad van de hette.'sM iddags aan tafelwas 't alle dagen

groote tenue metwitte das en zijden kousen.Voortsalledagenrijden,
wandelen en dikwijlsnaarGuildford,een aardig stadjen metouderwetsche gebouwen en winkels even prachtig als te Londen.Ik had

aan Sir John de vaerzen yan C.en D.J.v.L.,de Camera Obscura
en mijn Dame de W ardembourg meegebracht;hy had zeerveelpret
in de Camera en heeftwe1voor/A boekenbyFr.Mullerbesteld 1).
I) Den zlden Augustus 186z schreefSirJohn aan J.v.L.:,,...1very
m uch regret that I shall not be in London to receive you,when you com e
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Den 18den verliet ik hen met leedwezen en ging naar Oxford om

daar by àdams1) te logeeren,die a1sfellow van St.John's college
aldaar zi
jn intrek heeft. De studenten en fellows wonen daarin
kamertjens die op groote binnenplaatsen uitkomen a1s in 'tOudmanhuis. Adams was, toen ik kwam, op de jacht,doch had my een
pedel gestuurd Om my af te halen: deze leverde my Over aan Prof.
Price,die my naar de Bodleianlibrary enanderecollegesengestichten
bracht; aldiecollegeshebben prachtigetuinen enchapels.Adamskwam

te halfzes t'huis en te zes ure aten wy gezamentlijk in de hall,de
studenten aanlagere tafels,Adamsmetmy en een dozi
jn professoren,
dominees of advokaten aan een hoogere tafel,waar ons een keurige

maaltijd werd Opgedischt.Toen die afgeloopen was,gingen wy door
een donker smerig gangetje naareen geboiseerde kamer,waar het
desserten de fijne wijnen klaarstonden en na aldaareenuurgepimpeld te hebben,begaven wy ons ineenaangrenzendmodern behangen
vertrek, vo1 kanapees, easy-chairs, couranten enz., waar wy koffy
dronken en whist speelden. Den volgenden dag bezagen wy eerst
weder een ta1gestichten,wees Adams my dekeukenen kelders,waar
14400 flesschen sherry lagen en port,bourgogne,claret,rum,schiedammer nat enz.in evenredigheid te vinden wafen en reden toen in

zijn dogcart naar W oodstock en Blenheim. 'sAvonds na den eten
keerde ik terug naar Londen en den volgenden morgen te elf ure

begafik my per Batavierwedernaar huis,natuurlijk metdenoodige
veehandelaars. Een daarvan had de vrijheid genomen zich in mijn
plaid te wikkelen en zoo te gaan slapen.Ik merkte dit,doch hield
my een poos stil, tot ik op eens zei:pHofmeester!breng my een

halve sesch wijn en tevens mi
jn plaid,die daarop de bank ligt;
maar den heer die er in ligt,behoefje my niet mee te brengen.''
to the exhibition.l could then tellyou ofmyprogressin reading yourvarious
interesting works. Upon the whole l continue to like Elizabeth M usch the
best and next to that a little Ghost story supposed to be told by M evrouw
Stauffacher and then the Pleegzoon. The Rose of Dekam a is too remote in
history and Ferdinand H uyck is too full ofincident. I have read almost
a11 your history of the N.Netherlands.Although intended fortheyoung,itis
good for the old. l translated your account of the battle ofCamperdown
and sent it to Adm iral D uncan's grandson, the Earl of Camperdown.
lt is interesting and very impartial.-- l always feelas if the Dutch were
my own countrymen and war between England and Holland is like a
civil war.''

1) Deze was advokaat en de rechtsgeleerde raadsman in Londen der
Amsterdamsche Duinwater-Maatschappij.
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Algemeen gelach ten koste van den beestenhandelaar,die zich hield
of hy sliep,doch zich toch uit den mantelliet wentelen ....

ln Maart 1862 stierfAartVeder,in wien J.v.L.een vriend
verloor metwien hijdertig jaren verbonden was geweest.,,Het
einde was lang te verwachten,''schreefhijaan W illem,sdoch
daarom juist onverwacht; want toen ik hem metKerstijd 1861
verliet, had ik minder het gevoel van hem niet terug te zien dan

metKerstijd 1860,toen zijn uitzien my veelmeer ontrustte.''
Gy vraagt my watik tegenwoordig uitvoer,''lezen wi
jineenvol-

,,

genden brief aan W illem, van 9 M ei. ,,10 Ben ik nog alti
jd aan
't'drukken van Vondel en van 'tleven van D J.v.L.,twee zaken

die vrij wat tijd wegnemen. Ik stategenwoordig vroeg op om alle
de familiepapieren en brieven van vader en grootvader enz.te rang-

schikken en in behoorli
jke omslagen te bergen,zoo datalles in orde
komt.Voorts heb ik een man gedurende eenige dagen in huisgehad,

die mijn bibliotheek geschiktheeften soortby soortgesteld en die
verder mijn tafel om de veertien dagen in orde za1komen maken.
Ik heb vervolgens n0g metmijnvriendDirkshetvervolgop'tPenningwerk van Van Loon te schrijven...doch zoodra ik watvrijen ti
jd
heb, vervolg ik mijn roman weêr,voor vijftien jaren begonnen en
daarik sedertSept.1861 niets aan gedaan heb 1)...DeKalverstraat
is nu van 't Schapeplein af tot aan Diligentia nietmeerteherkennen.
De stoepen zijn weg en hebben voortrottoirsplaatsgemaakt,waarop

men in den beginne gevaarliep zijn nek te breken door overhouten
kelderluiken te struikelen a1s zy dicht ofin de kelders te rollen,a1s
zy open waren;doch daarin is nu voorzien...Gisteren is hier een
telegram aangekomen, dat Enschedé in assche ligt.Ik hoop dat het

gerucht de zaak vergrootzalhebben;doch 'tzalaltijd erg genoeg
wezen dat op nieuw eenige honderden zoogeenduizenden werklieden

zonderbrood zijn....
Het zevende Taal- en Letterkundig Congreswerd in September

van datjaarte Brugge gehouden.J.v.L.,dienietlichteenvan
die congressen verzuimde, was ook daar tegenwoordig en merkte

bijde eerste zitting alspoedig op datdedames-toehoorderessen
in het achterste gedeelte derzaalwaren geplaatst.Hijschreef
z) KlaasjeZevenster.
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in der haasteenige regels op,die hijaan heteinde derzitting
voordroeg en ik hier laat volgen.
FORM OSIS BRUGGA PUELLIS !

Ja,O0k mijn boezem was Ontgloeid,
Toen heden welbespraakte monden,
In toonen uit het hartgevloeid,
0ud Brugges 10fen roem verkondden:
M aar toch 'kvond my te leur gesteld,
Hoe 'k ook aandachtig had geluisterd;
Kan 'twezen!waar het Brugge geldt,

Bli
jftdaarde tytelonvermeld,
Die 't hoog in top van eere stelt,
Die wijd alle anderen verduistert?

Mijn broedren!kan hetmooglijk zijn,
Of dorst, in lang vervlogen dagenj

Nietreeds de dichterin 'tLatijn,
De landgenootin 'tVlaamsch gewagen,
Oud Brugge,boven elke stad,

Is op zijn schoone maagden prat?
Nog heden kan 't ons keur van schoonen
Op markt en plein alom vertoonen.

En 'thandhaaftzijn aelouden roem
In meenge lieve en frissche bloem.
Maar - hoopte ik al die keur van vrouwen,
Die Brugge kweekt,ook hier teaanschouwen,
Gewis!dat vielmy uit de hand.

Gy zijt,o Regelingskommissie!
Of zeerjaloersch,ofnietgalantj
Of gy begingt een groote omissie:
Gy schiktet alles fraai en net,
M aar hebt de dames ginds,waar de oogen
Eens ouden mans niet reiken mogen,
W reedaardig in den hoek gezet!

Een lid,naastJ.v.L.gezeten! nam het m anuscript mede en
liet er eenige exem plaren van drukken om den volgenden dag
rond te deelen. 0p dien vol
genden dag echter,bijde tweede
zitting,had de regelingscom missie reeds aan desdichterswensch
voldaan en de dam es meer vooraan geplaatst.
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Dat J.v.L., zoowel om zijn geestige uitvallen a1s om zijn
kunde, op die congressen een gewenschte en gevierde gastw as,

laat zich denken;Dr.Jan ten Brink,die erhem een paar maal
bijwoonde,weeterhetvolgende van te verhalen:1)
Nog zie ik hem binnenkomen ter vergadering van het Achtste Let-

terkundige Congres te Rotterdam,in Augustus 1865.Geheelin grijs
zomercostuum,het blinkend zilveren hair om de slapen golvend,trad

hijglimlachend te voorschi
jn.Aan de bestuurstafelplaatsnemend,de
guitige,donkere oogen naar het publiek,vooral naar de dames rich-

tend,zette hi
jzich kalm totluisteren.Erwerd beraadslaagd overde
spelling derbastaardwoorden.J.A.Alberdingk Thijm had zichverzet
tegen hetgeen in dezen door de redactie van hetW oordenboek was
voorgesteld. Plotseling kwam Van Lennep - in de spelling uit de

schoolvan Bilderdi
jk - hem helpen.Hetgingsvolgens hem,nietaan
de f door de ph tedoen verdringen ineigennamen en bastaardwoorden.

Hij vertelde, h0e hij a1s jonkman een zangspel,,Sa;0''geschreven
had, maar hoe de regisseur zi
jne spelling in Sapho gewijzigd had,
zoodatde acteurs:,,O Sap,ho,weesgegroet''zongen.Hijverhaalde,
h0e eene Amsterdamsche dienstmaagd,door hare mevrouw gezonden,
om eens te zien welk stuk men Op het Leidsche plein zou geven,

terugkwam met de boodschap:,Ze spelen de Mophondjes,''terwijl
in werkeliikheid: pDemophontes'',hettreurspelvan Metastasio,vertaald door W esterwijk werd vertoond.Hi
jbeslootzi
jne mededeeling
met de vraag eener jonge dame,die hem in zijne waardigheid van
vrijmetselaarvroeg,watde Orde toch bedoelde metdewoordenprop
hanen, waarop hij antwoordde,datdaarmeê waarschijnlijk de mannetjes van prop hennen aangewezen werden.

Een en andermaalhoorden wijJ.V.L.in zijnbrievenvan den
arbeid melding maken, waarmede hij zich in deze jaren voornamelijk bezig hield: de levensbeschrijving van zijn vader en
grootvader.2) Het eerste plan ging nietverderdan tothetuitgeven der voor het meerendeel w el gedrukte m aar niet in den

handelverkrijgbaargestelde gedichten van D.J.V.L.,terwijlaan
1) Gesch.der N.-Ned.Letteren in de I9e eeuw,1,blz.15o (1888).
2) Het leven van Mr.C.en Mr.D.J.van Lennep, beschreven en toegelicht uit hunne gedichten en andere oorspronkeli
jke bescheiden en in
verband met hun tijd beschouwd. 4 deelen.Amsterdam,Frederik Muller
1861- 1262.- ln 1865 kwam een nieuwe uitgave bijGebrs Kraay uit.
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den bundel een korte levensschets van den dichter zOu vooraf-

gaan. Doch, gelijk het meer gaat,de verzamelaaren opsteller
vond zoo veelbelangrijke brieven en bescheiden,zoowelopzijns
grootvaders a1s op zijns vaders tijd betrekking hebbende,dathij
tothetbesluitkwam uitvoerigebiografieënvanbeidenteschrijven
en de gedichten van C.v. L. in denzelfden bundel m et die van

zijn zoon te vereenigen. En niet alleen de nakomelingen van
deze beide, in meer dan een opzicht m erkwaardige m annen,
maar allen die in onze geschiedenis belang stellen, mogen hem

voor dit besluit dankbaar zijn. Immers,wijhebben in en met
de geschiedenis van vaderen zoon eene allerbelangrijkste schildering ontvangen van het leven eenerAmsterdamsche patricische
fam ilie in de tweede helft der achttiende en de eerste helft der

negentiende eeuw, en daarnaastde beschrijving van politieke,
maatschappelijke en letterkundigetoestanden metde wisselingen
die zij ondergingen gedurende een tijdvak van honderd jaren,
een tijdvak beginnende met de woelingen tusschen de Prinsen Staatsgezinden en eindigende onder het beheer derGrondwet
van 1848.

In den geleerden en beschaafden Frederik MullervondJ.v.L.
een uitgever, die niet m aar eenvoudig drukte w at hem w erd

voorgelegd,maardie doorden schrijvermetvruchtkon worden
geraadpleegd over het door hem uittegeven w erk. Zoo deed ook

J.v.L.in den volgenden briefvan 13 October 1860.
Amice!
De regelnonum prematur in annum 1)moge uitmuntend zi
jn waar
het de vraag geldt of men een werk za1 doen drukken; ik keur die

af,waarhet de vraag geldt,ofmen een gedruktwerkza1uitgepen.2)
Een werk - althands een voorrede eneenOpdracht,3)hedengedrukt,
verliesthoogstvermoedelijk over een jaar zijn apropos. Binnen een
jaar om ditmetvoorbeelden op te helderen,kunnen mijn moeder
ofik dood zi
jn,mijn zusters zware ruzie kri
jgen,enz.- endanwordt
mijn Opdracht een stem uit oftothetgraf,ofeen nonsens Of een
leugen. Ik heb u nu geschreven en gy hebt my geantwoord:best!

1) ,,Men stelle de uitgave van een werk tothetnegendejaar uit.''De
versregel is van Horatius (Epistola ad Pisones,328).

2) De gedichten van C.en D.J.v.L.
3) De opdrachtaan zi
jn tweedemoeder.
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maar ik wilniet dat gy kat in de zak koopt:ik stuur u daarom het

eerste deel,bevattende hetleven van mi
jn grootvader.Doorloop het
eens; maar hou den boelgoed by elkander,en zeg my dan oprecht
of gy denkt dat z0o iets za1kunnen bevallen.lkdiededingennatuur-

li
jk door dat prisma zie, waarKoenen onlangs op hetO.H.K.genootschapvoorwaarschuwde,kanmoeilijkbeoordeelenwateenvreemde
lezer,diegeen ander belang steltin mijn grootvaderdan hetgeen hy
uit mijn mededeelingen putten moet,over mijn geschrijfza1denken.
Ons standpuntis ten eenenmale verschillend.Ik heb mijnhs.nogniet
overgelezen, omdat ik er vooraf gaarne uw aanmerkingen overhad en

niet gaarne dubbel werk doe.Ik ben methetleven van mijn vader
omtrenteven ver,hebbende ik Over de 1œ blz.gereed.
Gy ziet dus dat,voor zoo verre gy na de Iezing van het nevens-

gaande nietafgescllriktzijt,wy terstondmetdrukkenkunnenbeginnen
en alsdan geregeld voortgaan .

Geloof my,hoogachtend
t.t.

J.van Lennep.
Op dezen brief kw am den 30sten October een uitvoerig ant-

woord van Frederik Mullerdie,naastgrooten lof,voornamelijk
deze aanm erking op phet leven van C.v. L.''bevatte, dat het

te persoonlqk was:shetis hetleven van uwen grootvader,niet
van M r. C. van Lennep. Dit acht ik eensdeels een lofspraak,dat

namelijk de man u zoo aan 'tharte ligt,datgijnietonbevangen
over hem kunt spreken, hem niet objectiefkunt beoordeelen,
m aar het publiek vraagt naar C.v. L., niet naar den vader van

den geliefden (ja,datwas hij)D.J.v.L.,en naarmeerdétails,
naar een meer uitgewerkt boek-''

DIk dank u zeer vooruw kritiek'',schreefheml.v.L.denvolgenden
dag, pdie ik natuurli
jk Iieverheb datOp mi
jn werk gemaaktwordt,
terwijl daaraan nog te gemoetkan gekomen worden,dan nadathet
boek uitgegeven is.Ik zag reeds van den aanvang in,datditnieteen

arbeid is dien men d'un seuljetkonverrichten.Erisbyovervloedvan
materialen niets moeilijker,dan a priorite Oordeelep,welkebruikbaar
zijn,welke niet.Hetgeen men zelfbelangrijkacht,zal'tsomsdenlezer
niettoeschijnen,en omgekeerd.Geen wonderdus,datik beurtelings
Verwierp, opnam, weder verwierp,enz.en dat ik na drie malen het
leven van C-v.L. weder van nieuws af beschreven te hebben,nog

steeds onvoldaan bleef en er een versch en onpartijdig 0og over
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inriep.Ik erken gaarne dat ik te weinig eigenbeschouwingen gegeven
heb; maar ik meende dat het beter was de personen zelve te laten

spreken en datdan de lezer daaruitzijnOordeelzoukunnenopmaken.
Bovendien wilde ik zoo min mogeli
jk toegeven aan fantazeeren,eene
op zich zelve zeer verleidelijke zaak,doch die allichtgevaarlijk
worden en tOt verkeerde Of min juiste beoordeelingen aanleiding
geven kan. Gy verlangtnu mijn grootvadernog meera1s man,als
lid van dichtkundige genootschappen,a1s regent geschilderd te zien.

Het eerste kan lichtgeschieden:hettweede is mindergemakkelijk;
want alvalt er genoeg over den aard dier samenkomsten te zeggen,

de personen heb ik,op weinige uitzonderingen na,nietpersoonlijk
gekend. Eindelijk nOg moeili
jker za1 'tmy vallen, veel meer over
C.v.L.als staatsman te zeggen,dan door my gedaan is.In deNat.

Vergad. heeft hy weinig gesproken,en datzijn verrichtingen in de
komitees enz. hem de achting en 't vertrouwen van velen deden

verwerven, bli
jktmeeruitde resultaten - zijn aanstelling totPres-,
W ethouder, enz. enz. dan uit eenig bepaaldfeit.HOe 'tzij,ik zal
zien wat ik doen kan; maar waar ik niets weet,kan ik Ook niets Of
Iiever mag ik 00k niets zeggen,en in allen gevalle zal ik indevoorrede een waarschuwend woord plaatsen en de lieden verzoeken geen

alte groote verwachting van mi
jn werk te koesteren - danis'thun
schuld,als zy zich te leur gesteld gevoelen.

Gy moetintusschen nietvergeten,datdewijlhetlevenmijnsvaders
met 1774 begint,ik hetzelfde tijdvak grootendeelsnogmaalsdoorloop,
en daarnieuwe aanleiding heb gevonden tottafereeltjens,enz.diegy
reeds in het leven van C. v. L. verwacht hadt.Dit Leven is als

'tware een introduktie tOtdatmijnsvaders,van wien ik meerweet
en dusmeerzeggen kan ....Komaan !- Nu maarweervanvorenafaan.
t. t.

J.van Lennep.

Dat J.v.L. het pvingt fois sur le mltier remettez votre
ouvrage''nietschroomde,wisten wij;dathijook vlugwerkte,1)
bewijst ons een brief van 5 November, dus vijf dagen later
geschreven, waarin hij verhaalthoe hij,ten einde aan Muller's
billijken eisch tevoldoen,reedseendertigtalbladzijdeninzijnverhaalhad ingelaschtoverdetoenmalige aristokratie en anderezaken.

1) Eenpaarmaanden vroegerhad hem reedsFrederik-Muller,naaraanleiding van het ,,penningwerk'), geschreven: ,,
vergun mi
j u mi
jnebewondering uit te drukken over uw snel,prompt en aangrnaam werken.- Zoo
iets zag ik nooitl''

II.

14
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De aopdracht''aan D.J.v.L.'s weduwe,op de eerste bladzijde van den bundelpGedichten'',is een modelin haar soort
en wel waardig hier overgenom en te worden:
Lieve Aloeder!
Zoet is het my,u aldus te noemen,en de eigen moeder,wierher-

innering my levenslang dierbaar en gezegend blijft,verheugtzich in
den Hemel,dat ik u met een naam toespreek,dien gyu hebtwaardig
gemaakt door uwe zorgen,bovenaldooruweliefde,voorharekinderen.
Niet minder zoet is het my,aan u deze verzameling te kunnen toe-

wijden.waarvan elke bladzi
jde spreektvan hem,die u dierbaarwas,
van het lief en leed, hem en de zijnen overkomen.Behoefik u de
onderscheideneaandoeningen teschetsen,ondervonden by hetopsporen,
by het vinden,by hetaaneen schakelen van zi
jne gedichten envan
die des voortreffeli
jken mans,die hem doorleerenvoorbeeldgevormd

had? u de beelden te schetsen,die uitvroegeren en lateren tijd,gedurende dien arbeid,zich bewogen voor mijn geest.Ik zag 0nshuis,
illzag vooralhetManpad,in zijn onderscheiden tijdvakken,metzijn
bewoners voor my: ik stelde het my voor,gelijk ik hetals kind
gekend heb,bewoond doormijn grootouders,endeze,zichverblijdend
in den roem,in den voorspoed,in den bloeihunner kinderen,in de
trouw en genegenheid van vele met eere bekende vrienden,indever-

kleefdheid van talrijke onderhoorigen.Ik zag hetterug,enmijnouders
de plaàts hunnerouders bekleeden,en hetzelfde huislijkeheil- ach!
hoe kortmaar gesmaakt - hen bestralen:- ookdagenvandroefheid

en rouw; - maargeweken,toen gy mijn vaderde hand boodtom
het verstoorde gebouw van zi
jn huislijk geluk te herstellen.lk zag
nogmaals blijde jaren kiemen,en een ta1van nieuwe bewoners,uitu
gesproten, van nieuwe bezoekers,door uw gastvrijheid uitgelokt,op
l
hetManpad een nieuwe,weêr vroli
jke waereld scheppen.- Ookdie
toestand is veranderd. Hem. die het middelpuntwas van ons aller
vreugde, heeft de Heer tot zich geëi
scht:van zijnkinderenhebbende
ve
r
l
at
en ()m in eigen hof en haarddat
meesten de ouderlijke woning
geluk te vinden dat wy voor hen afbidden.M aar toch,hoe de kring

zij ingekrompen,die u thands op hetManpad omgeeft,nog kuntgy
er dankbaar en tevreden uwen levensavond doorbrengen;nog uver-

blijden in de Overtuiging,datde zegen nietvan u endeuwenwijken
zal.Die zegen is toegezegd aan het Huis,waar liefde woont:envan

de eerste tot de laatste bladzijde,getuigen de hierachtervolgende
gedichten,hoe,gedurende een tijdvak van tachtigjaren,deonderlinge
liefde, de vrede en eensgezindheid tusschen de bewoners van het
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M anpad geen stoornis ondervond:toch is er in aldiegedichtengeen
regel,die eenbittere,een onaangenameherinnering,by wieook,wekken
kan. Die geest van liefde, zoo bestendig,zoo gelukkig beöefend en

aangekweekt door hen die ons voorgingen ofomringden,hy blijve
voortdurend, ook t0t een heilzaam voorbeeld voor allen Onder Ons

gezin,onderhen,die ons liefen dierbaar zijn.Ditzijuwe bede:dit
is de bede van
Uwen dankbaren en u liefhebbenden zoon

J.van Lennep.

Helaas! zij, aan wie deze opdracht gerichtwas,heefthaar
nietonderde oogen gehad;zij,voorwie in de eersteplaatsde
levensgeschiedenis van haar echtgenoot van groote waarde zou

zijn,heeftdaarvan nietmogen genieten;watJ.v.L.,in zijnbrief
aan Frederik Muller als mogelijk uitsprak,was nog geen twee
maanden laterdroeve werkelijkheid geworden:in deeerstehelft
van December 1860 overleed zijn tweede moeder.
Het volgende jaar kwam eerstde bundelgedichten en later
het leven van C.v.L.in hetlicht,terwijlde schrijveraan de
biografie zijns vaders bijtusschenpoozen bleefdoorwerken.
Ik heb'', schreef hij 24 Septembervan datjaaraan Beets,,zoo

,,

veel verdriet gehad van 't gedurigmoeten overwerken,z00van'tleven
van C.v.L.a1s van 't eerste deel vanmi
jnsvadersleven,tengevolge
van gestadig weder nieuw ontdekte bronnen en bescheiden,dat ik

gemeld eerste deelmetJuny1l.hebweggesloteneneerstmetNovember
het weder hoop op te vatten en voor de pers gereed te maken. Het
loopt tot 1814 en zal dus in vele opzichten eene herhaalde schilde-

ring wezen van hetti
jdvak deromwentelingen,bekroondmetdefinale
van 1813.Hetlaatste deelzal,vreesik,minderinteressantzijn,omdat
het tijdvak n0g niet genoeg totde geschiedenis behoort,en ik uit
konsideratie voor de personen die nog leven of wiergedachtenisnog

te versch is, sommige pikante byzonderheden za1moeten terzi
jde
laten en my althands nietmetzoo veelvrijheid zalkunnenbewegen.

Even als de vorige,werd ook deze biografie,eer zijterperse
ging, aan het oordeel van Frederik M uller onderworpen, die in
een zeer uitvoerigen brief van 31 Decem ber 1861 dat oordeel

blootlegde.Hijschreefo.a.:
Gi
j hebt uwen vader nergens geprezen - waarlijk datwas niet

212

DE LEVENS VAN C. EN D.J. VAN LENNEP.

noodig!zijn beminnelijke,ja edele persoon komtdaardoor nog beter
uit; zijn brieven spreken luide genoeg.Hijis mi
j,hijza1velen,na
lezing, dierbaarder geworden zijn. - Heteenvoudige,hetonopgesmukte in uw boek laat een aangenamen indruk achter. Het is

belangrijk voor personen, voor geschiedenis, maareven belangrijk
voorde kennis van hethuiselijkleven....Deinsertievanvelebrieven,
de vermelding vanvelebi
jzonderhedenachtiksieradenvanhetb0ek....
Ofik opmerkingen heb? ....Ik acht hetboek te lang en vreeze dat
de uitmuntende bloem die ge Ons aanbiedt,niet genoeg geur ver-

spreidt, wijl de bladen te veel uitelkanderwi
jken en nietgenoeg
bijeen zijn;wafen ze dit,zezoudenmeergeurgeven.''- Natehebben
aangewezen wat, naar zijn meening, kon worden gesnoeid,eindigt
hij aldus: puwe groote welwillendheid (en die schat ik nog veel
hooger dan uwe gaven,wantze is veelzeldzamer)geeftmijmoed
hetbovenstaande te schrijven en alsmijnbepaaldemeeningtezeggen:
Het boek,de man,het onderwerp,zullen bi
jbeknopter behandeling,
b.v. in één deel, winnen. Aan u de beslissing. M aar ik heb een

kinderli
jke vreeze dat men van vele brieven za1zeggen: Waartoe
dit? Ze zijn er mij te heilig voor....Ge schreeftmijeens:wie
weet Of dit z00 onrustig kloppend hartniet Op eens stilstaat, en
daarom - voort.
/- Geve God datgeditboeknogvoleindigttereere
van uwen vader en a1s de beste hulde aan hem,wien velen zooveel

verpligtzijn,- dan za1van u een even liefelijk beeld als van uwen
vader aan ons volk gegeven worden.

Reeds den volgenden dag,1Januari1862,kwam hetantwoord
van J.v.L.,waarvan ik hier een gedeelte weergeef.
Amice!
Ik dank u zeer voor uw uitvoerigen briefen voor het getrouwe
teruggeven der indrukken welke de lezing van heths.op u gemaakt

heeft.Ik kan per slotnietanderszeggen ofmijn eigenliefde moeter
mede gestreeld zijn;wantuw aanmerkingen betreffen over'tgeheel
niet zoo zeer het door my geschrevene a1s het Overgenomene van

anderen. Daarom zullen dan ook mijn tegenbedenkingen,waarik ze
heb, welaan verschilvan subjektieve beschouwing,nietaan auteurs
ingenomenheid metzijn werk kunnen worden toegeschreven.Nueens
die aanmerkingen nagegaan.
In de eerste plaats de algemeene,datgy het boek te lang vindt.

Ik wi1hetbestgelooven,en vond dit,toen ik hetu zond,insgelijks.
De vraag was maar: watwas te lang? welke gedeelten konden,a1s
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Overtollig,gemistworden? Schrijvendeenverzamelendek0nikmoeilijk
raden, veelmin beslissen Of hetgeen my belangrijk voorkwam, dit
evenzoo aan een ander zoude doen.En dan het ongelukkige degus-

tibus.W atden een amuzeert,za1den anderlangwijlig voorkomenen
Omgekeerd.W at u 'tmeest aantrekt,za1b.v.de brave Vitringa eruit

willen hebben:en nu was mijn hoofddoelspijs vooralle monden te
geven. Sommige lezers van 'tLeven van C.v.L.prijzen hoogelijk
mijn beschouwingen Over den Engelschen oorlog enz.en geven beleefdelijk te kennen dat zy Jusrouw W âgeli wel konden missen:
anderen daaren tegen vinden te veelpolitiek in 'tboek en juistdie
huisli
jke tafefeelen 'tinteressantst.En moetik nu nietbeidentrachten
te geven wat hun 'tbeste smaakt? - lntusschen ik beloof u het hs.
te herlezen en dan te z%n wat myzelfvoorkomt gemistte kunnen
worden.Ik wi1nu nagaan watgy er uit wilt hebben ....
M aar allaat ik er dit een en ander nu uit ofal krimp ik in - zal
ik het boek daarom tot é!11 deelkunnen bekorten? Ik vrees neen:

Zie gyzelf zijt eenigszins schuld aan hetuitdijen van hetwerk.Gy
herinnert u dat ik eerstmaar plan had een kort boek te schrijven,
dat gy my de eerste bewerking van 'tLeven van C.v.L.terugzond,

omdat ik te weinig gaf:datik toen wi
jdloopigergeworden ben,en
nu verlegen zitdejuiste maatte treffen....Ik d0e u een voorslag.
lk stuur u zoodra mogelijk Hoofdstuk 1,dan 11en zoo vervolgends,
met de gemaakte bekortingen.Gy leest ze een voor een nog eensna

en stuurtze my :fur etmesure terug metdebedenking die gy dan
nog mocht hebben tegen het opnemen van't een of'tander.W yzien
dan van zelve of 't te dik wordt of niet.

Er is geen plaats meervooreen heilwensch - en ik wachtmijn
kleinkinderen.Te tuosque Deus servetincolumes.1)
t. t.

van Lennep.

De 33Levens'' w erden over het geheel m et groote instemming
ontvangen, al waren er som migen die het in 't licht geven van
zoo vele brieven een, zi
j het dan ook ssublieme''indiscretie
noem den. ln die dagen w as zoo iets nog ongewoon en ergerde
niet weinigen.J.v.L.was vooralbli
jde datzijn werk degoed-

keuring mocht wegdragen nietalleen van Jorissen,den grooten
kenner van het door hem behandelde ti
jdvak,maarook van de
vele vrienden en leerlingen zijnsvaders,waarvan verscheidenen
I) jyMoge God u en deuwen in welstand bewaren.''- HetwasNieuwjaar.

214

DE LEVENS 7AN C. EN D.J.VAN LENNEP.

hem voor het beeld, naar het leven geteekend, hun warme
erkentelijkheid betuigden.Meteen drietal dezer stem men wil ik
dit hoofdstuk besluiten.

Allereerst dan J.Bosscha,die den 26sten November 1862 uit
'sGravenhage schrijft:
Laat miju dank zeggen voor mijne gewaarwordingen bijhetlezen
van hetLeven van D.J.v.L.Mijne vrouw had mijalaangespoord
u toch eens te doen weten rhoe d01wijons daarbi
jgeamuseerd
hebben,'' met de bijvoeging sdie Van Lennep heeftde menschen al
wat prettige Oogenblikken bezorgd.''Voormijechterwas hetmeer
dan amusement. D. J. v.L. heeftovermijn levensloop beslist,en
biografische studie is n0g iets meer voor mi
jdan de oppervlakkigheid der meeste levensberichten geeft.

En Eloutvan Soeterwoude,de zoon van D.J.v.L's grooten
vriend,schrijft3 Decembervan hetzelfdejaar:
Het vierde deelvan uw even welkom als edelmoedi
g geschenk (de

vorigen las en herlas ik reeds vroeger met groote belangstelling)
wenschte ik althans te doorbladeren alvorens den hartelijken dank
te betuigen daarvoor en voor uw zoo vriendschappelijk schrijven
verschuldigd. Mag ik daarbijnOg voegen de betuiging van erkentelijkheid voor de wi
jze waarop gijvan mijnen vaderspreekten niet
minder voor dit ééne woord,datin waarheid mi
jne betrekking tot
den uwen schetst,die van ,,kinderlijke genegenheid eneerbied.''Zijne
herinnering, die van het M anpad bl
ijft mijmetdank en weemoed
vervullen,en gi
jweetnieth0e menigeheilzamewenkenstilzwijgende
1es mijdie vereeniging van zoo veelverdienste metzooveelgulheid,
eenvoud en waardigheid nalaat,en h0e liefelijk en ernstig hetbeeld
des afgestorvenen totmijspreekt.

Eindelijk nog Beets,van wien wijd.d.4 December hetvolgende lezen :

Terwi
jl ik u mijn oprechten dank betuig voor de vriendelijke toezending van het2e deel van het pLeven'' uws hooggeachten Vaders

en voorhetmijz0o kostelijk geschenk van hetgantscheenvoltooide
werk,waardoorgijuwen voorouders zulk een duurzame eerzuilhebt
gesticht,wensch ik u ook van harte geluk met devoortreselijkevoltooiing van een arbeid,die meerdan eenige andere,een aandoenlijk
belang voor uw hartgehad heeft,en waarop gijmeteen innig ge-
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noegen zult nederzien. Maarik zou aan mijn innigsthartsgevoelte
kort doen,indien ik u daarbijmijn erkentelijkheid verheeldevoorhet
vriendelijk plaatsjen dat gij in deze Gedenkschriften,metevenveel
kieschheid als hartelijkheid Ook voor mijhebtwillen inruimen.De
jaren doormijte Heemstede gesleten,staan diep in mijn hartgegrift
en het Manpad en het geslacht der van Lenneppen zi
jn van die
herinneringen Onafscheidelijk.Veelnutheb ik vanuw Vadersspreken
en - zwijgen gehad,grooten pri
js op zijne vriendschap gesteld,en
zekerlijk behoort het t0tde dingen waar Op ik hetmeestgrootsch
mag jijn dooru aan ti
jdgenooten nakomelingschap vermeld te zien
dat talis tantusque vfr1) mijeen goed harten achting heefttoegedragen. Maar het geheele boek is mijeen milde bron van nuten
genoegen,die nog dikwijlsvoormijvloeien zal.2)
1) yyzoodanigen zoo grooteenman.''
2) Zelfs Busken Huet,demoeilijk-tevoldoene,toondezich vri
jvoldaan.
ln j,cornelis van Lennep en de zijnen''(De Gids,l863,1,3I2 vlg.- Litt.
Fant. en Krit.VJ,57- 87)lezen wi
j o.a.: ,,1k lig onder de aangename verpligting mijne lezers kennis te geven,dat Mr.J.van Lennep de doorhem
ondernomen levensbeschrijving van zijn vader en grootvaderop eene voor
hen en hemzelfvereerende wi
jze gelukkig ten einde heeftgebracht.
en zouden die taak welligt anders hebben aangevat en uitgevoerd;
y,Ander
zouden het m odel der engelsche gedenkschriften,waarnaar M r.van Lennep

zi
jn werk boetseerde,meer a1s een waarschuwend dan a1seenaanmoedigend
voorbeeld beschouwd hebben;zouden minder spoedig tevreden geweestzi
jn,
enkelm et het uitzoeken en rangschikken van belangwekkende dok-umenten;
zouden uit de voorhanden bouwstoffen een harmonischergeheelhebben willen

zamenstellen;uitde bijeengebragte metaalsoorten eene minder omvangrijk-e,
doch daarom niet minder welluidende klok gieten.
,yDoch beri
spen wij den reeds metzoo vele lauweren gekroonden scbri
jver
niet, omdat hij in het vak der biografe andere letterk-undige goden dient
dan wijzelf! Zi
jn werk is wijdloopig;hetis,evenwelzonder datiemand er
zich eene indigestie aan eten zal,overladen.Men krijgterhonger van meer

dan men er door verzadigd wordt....Vvat nood echter? Deze vier boekdeelen vorm en, hoewelgeen boek, nogtans eene verzam eling hoogstbelang-

ri
jkebi
jdragen.Zi
j voeren hetonmiskenbaar merk van een pcrsoon....
,De

geheele inkleeding van het werk is frisch,nationaal,eigenaardig,en

herinnert telk-ensop aangename wijzeaan hetmerkwaardig talent,waaraan
de schrijver hetgrootste deelzi
jnerpopulariteitteonzentverschuldigdis....
Tegen de inrichting en tegen som mige onderdeelen van het geschriftheb ik

gemoedeli
jke bezwareyl;doch mettoon en strekking vereenigikmi
jtenvolle,
en zou wenschen datwi
j,in stede van nietmeer danëén,vijfentwintigzulke
werken bezaten.''

XI.

1863--1866.
KLAASJE ZEVENSTER.
Rum or in casa.
TROOST.

Uitgaven van Corneille''.- Het monument van 1863.- Feestvan
11Doctrina''.- Briefaan P. N.M uller.- Congres te Bern.- sver-

makelijke Spraakkunst''. - pKlaasje Zevenster.'' - Kritiek op het
derde deel. - Briefvan Prof.de Vries.- Briefaan Mr.J.N.van
Hall. - Beoordeelingen van hetgeheele werk.- Kritiek vanBusken
Huet. - Kritieken op die Kritiek.- Curiosa in betrekking tot den

roman. Correspondentie metJ.terQouw overKlaasjeZevensteren
andere zaken. ,,Ons Rijk in vroegere tijdperken''.- puithangteekens''en popschriften''.

Het was op het einde van 1862 datJ.v.L.van zijn vriend
Louis Hachette het verzoek ontving nasporingen te doen naar
eene hoogst zeldzam e editie van den Cid van Corneille, die in

1638 te Leiden het lichthad gezien,te Parijs te vergeefs was
gezocht, en bij de ter perse gelegde nieuwe pracht-uitgave van
den grooten dichter niet gemist kon worden. Het gevraagde
exem plaar werd, nadat Professor de Vries te Leiden vergeefsche

pogingen had aangewend,doorJ.v.L.bijFrederik Mullergevonden, aangeschaft en terstond naar Parijs gezonden. Doch
daarbij bleef het niet. J.v.L.,wien geen arbeid te veelwas,
wanneer het gold een vriend te believen,wetendedateen opgave

derHollandsche vedalingen van Corneille aan Hachettevoorzijn
uitgave zeer welkom zou zijn,zette zich aan hetwerk om die
op te sporen en schreefer een uitgebreid opstelover,waarbij
hij niet maar eenvoudig een droge opsomming gaf,maarelke
uitgave van een m in of meeruitvoerige toelichting vergezeld deed
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gaan. Dat die arbeid niet gering w as, za1 men licht besesen,

wanneer men zietdathijvierentachtig titelsvan Nederlandsche
tooneelspelen m ededeelt, alle vertalingen van Corneille; alleen

van ,,Le Cid''zijn er zestien.Bilderdijk's vertolkingvanpcinna''
geefthem aanleiding toteen vrijuitvoerig vertoog over de verdiensten van onzen grooten dichter,terwijlhijbijdevermelding
van Jan de W itt's vertaling van ,,Horace'' o.a.deze aardige
bijzonderheid mededeeltdatde tweede druk,in 1649,door den
uitgever-tooneelspeler Van Zjermesz aan Sara van Halmaelwas
opgedragen,de echtgenoote van J.v.L's voorvaderW arnervan
Lennep.- Geen wonderdatHachette,bijdeontvangstvandezen
arbeid dankend schreef: ,,Vous êtes un modèle parfait d'exactitude dans votre correspondance avec vos am is, et d'obligeance
quand vous pouvez leur rendre service.11 n'y a avec vous qu'à

souhaiter,etvotre baguette magique faitapparaître 1esObjets1es
pltls rares, témoins l'exem plaire du Cid et tous ces volumes des
traductions de diverses pièces de Corneille.''

Jammerdathetopstelvan J.v.L.te uitvoerig wasom inzijn
geheelbijde nieuwe uitgave te worden gevoegd,zoodatslechts
een zeerkortuittrekseldaareen plaats vond;eerstdertienjaren
laterkwam hettoen onuitgcgeven werk totzijnbestemming.daar
hetdoorden verdienstelijken EmilePicotinzijnschoone,,Bib1i0graphie Cornélienne''werd opgenomen.1),,C'estsurtoutpourla
partie néerlandaise'',schrijftdezeindeVoorrede,,,quenousavons
eu un secours inespéré.M .Adolphe Régnier, l'éminentdirecteur
de la belle collection des pGrands Ecrivains de la France''a bien
voulu nous communiquerun importanttravail,quefeu Van Lennep
avait rédigé, à la demande de M . Louis Hachette, pourl'édition

de Corneille de M .Marty-Laveaux.Ce travail,jugé trop considérable pour être inséré dans un livre où il eût été comm e un
hors-d'œ uvre, était resté inédit et nous avons la bonne fortune
de le présenter à nos lecteurs.''

J.v.L.,die van wathijdeednooitophefmaakte,hadvandezen
door hem volbrachten belangrijken arbeid (hijbeslaatinhetwerk
I) Bibliographie Cornélienne,oudescriptionraisonnéedetoutes1esJditions
des œuvres de Pierre Corneille, des imitations ou traductions qui en ont été
faites....par Emile Picot.Paris,1876.
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van Picotvierendertig bladzijden kompressen druk)aanniemand
een woord gezegd ; w are het later niet op de bovenverm elde

wijze aan het licht gekomen, niemand in Nederland had ooit
geweten welke vlijten nauwkeurigheid hijaandebibliografievan
den in hetHollandsch vertaalden Corneille had besteed.1)
ln 1863 m aakte Nederland zich gereed hetvi
jftigjarig herstel
vi
er
en
;
i
n de hoofdstad
van zijne onafhankelijkheid plechtig te

had zich een commissie gevormd,waartoe ookJ.v.L.behoofde,
die dat wilde doen door het stichten van een groot museum ,
bestemd om het Trippenhuis te vervangen,dat den naam zou
dragen van pM useum W illem I'' en w aarvan de eerste steen op
een der gedenkdagen in November gelegd zou worden.ln het

voorjaar echter ontstond in den Haag hetplan een nationaal
gedenkteeken aldaar en niet in Am sterdam te plaatsen en werden
namens Prins Frederik, hulpcomm issies door de burgem eesters
van andere steden uitgenoodigd zich met het hoofd-com ité in de

residentie in verbinding te stellen.J.v.L.,die mede zoodanige
uitnoodiginj had ontvangen,hield den 20sten Apriltenstadhuize
een rede, waarin hij op welsprekende wijze herinnerde dat
Amsterdam in 1813 het kernpunt van de gelukkige omkeering
was geweest en dat de hoofdstad en niet den Haag de meeste
aanspraak had Op het nationaal m onument. Om die reden w eigerde hij dan ook beslist in zulk een hulpcom missie zitting te

Gij hebt u op hetStadhuis uitmuntend gekweten''
schreef hem Alberdingk Thijm een paar dagen later, ,,en alleen
nem en. -

de kleine vergissing van vrouw Natuur, die de Amsterdamm ers
karnemelk in plaats van bloed in de aderen tapte, is oorzaak
dat de vergadering niet als één m an is opgestaan en m etu heen-

gegaan.... NB. Schrijf gq een brochure; 'tis hetoogenblik.
Gij zijtmeteene populariteitgewapend zo0 a1s niemalld onzer.
1) Men zie de Amsterdamsche Courantvan 28 December 1875,onderden
titel y,Bibliografe'' en J.ten Brink, Gesch. der N -Nederl.Letteren in de
I9de eeuw, l blz. 184.

ln den Navorscher van 1863 (blz.180)had J.v.L.een stukje geplaatstj
waarin hi
j verzocht,indien aan iemand uitgaven ofHollandschevertalingen
van Corneille bekend mochten zijn,hem daarvan mededeeling te doen; een
Paar antwoorden kwamen daarop in.
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Men zieteralnaaruit.''1) Aan datverzoek gafJ.v.L.niet
terstond,doch eersteenigen tijd later gehoor,toen denHaaghet
pleit reeds gewonnen had en zette in zijn opstel,2) naastzijn
oordeel over de ingekom en ontw erpen, o0k de gronden voorllet

prioriteitsrecht van Amsterdam nog eens uiteen,terwijlhijzijn
stadgenooten ter eere van den 15den Novem ber met een lied

begiftigde,3) waarvan een paar coupletten hier volgen.
Komt,Burgers,luistertnaarmijn lied:
W y vieren feest op heden.
Licht weetgy 't zoo naauwkeurig niet,
W at in dees wallen is geschied,

Nu vijftig jaargeleden,
M aar my,my staatdie dag z00 klaar
Nog voor,of 't die van gistren waar.

Na den loop der gebeurtenissen verhaald te hebben, eindigt

hijaldus:
En,Fransche buurman,hoortgy nu
Van onze feestvreugd spreken,
Denk niet,dat we onbeleefd en ruw

Onstoonen willen jegens u,
Of Oude veten kweeken;

O neen!wy blijven goede maats;
Doch - elk bewaarzijn eigen plaats.
Gy hebt Ons dikwerfdienstgedaan:
Vaak hebben we u van nooden:
Volhard dan,om ons by te staan:
Voer OnS uW koks en kappers aan,
Vooral,uw leste moden;
M aar,laat ons liefst voor 't oovrig hier

Steeds vrijin eigen huisbestier.
1) ln zijn ,,EenweinigAmsterdamschecritiekbijgelegenheidderNationale
feestvieringen'',schreefAlberdingk-Thi
jm in November van datjaarnogeens
overhet,,onverantwoordelijk verwaarloosd Amsterdam,welksrechtcn slr.J.
v.L.in zi
jn bezielde redevoering tenstadhuizezooridderli
jkverdedigd heeft.''
z) Een woord over het Haagsche gedenkteek-en voor November 18l3.
Amsterdam,J.de Ruyter.1864.- Erzijn over datmonumentop Plein1815
heel wat pennen in beweging gebracht.

3) Een lied voor l5 November 1865,den Amsterdammers toegezongen
doorhun stadgenootMr.J.van Lennep.Amst.J.de Ruyter.
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M et een enkel woord slechts stip ik aan datJ.v.L.op het
einde van het volgend jaar de feestrede hield terherdenkingvan

het vijfenzeventigjarig bestaan van ,,Doctrina etAmicitia'';1)de
uitnoodiging daartoe was llem daarom dubbel welkom, om dat

zijn vader vijfentwintig jaar vroeger de feestredenaargeweest
was;en voorts datomstreeksdienzelfden tijddeeersteaflevering
van hetNederlandsch W oordenboekverscheen,bijwelkegelegenheid de vader van datwerk,ProfessordeVries hem den volgenden
brief schreef:
Ik ben zeer verlangend naar uw oordeelover onze eerste proeve.

Datis geen phrase,Amice,maareen diepgevoelde waarheid.Bijhet
levendig besef,dat een goed woordenboek vooralaan deeischenvan

bekwame stylisten (in proza zoowelals in poëzie)moetvoldoen,interesseertmijboven alles uw oordeelen datvanBeets.Zijtgijbeiden
tevreden,dan Iaatik honderd anderen praten.Hebtgijaanmerkingen,
och, deel ze mij mede; gij zult reeds in de 2de Atl.zien,datik
niets lieververlang dan uw gewilligeleerlingtezijn;geli
jkiktrouwens
er bij mag voegen,datwij,zoo hetW oordenboek eenigermate aan
zijn practische roeping voor sti
jl en taalgebruik voldoet,datvoor
een goed deel aan hetleerrijke voorbeeld,in uwe werken gegeven,
te danken hebben. Ook ditis geen phrase,maarwe1en deugdelijk
eene waarheid,die mijvan 'thartmoet.
In het September-numm er Van 1)de G ids''w as van de hand
van den heer P. N.M uller een opstelverschenen,naaraanleiding

waarvan de schrijverbegin October1864 een briefvan J.V.L.
Ontving,welken ik hier,ofschoon hijvrij lang is,tocheen plaats
wensch te geven, daar hij,beter dan elke beschouwing die ik
er aan zou kunnen wijden, aangeeft hoe de toestanden toen
ter tijde in Amsterdam waren en tevens hoe J.v.L.dachtover
kwesties, waarvan sommige nu na vijfenveertig jaren nog
actueelzijn.
1) Feestredetervieringvanhetvijf-en-zeventigjarig bestaan desGenootschaps Doctrina etAmicitia,teAm sterdam ,gehouden op den z8sten November

1864, door Mr.J.van Lennep, Lid van verdiensten van datgenootschap.
(Niet in den handel.61 bladzijden.)Eigenlijk was de datum reeds in I863
verschenen,doch om huishoudelijke redenenwasdevieringeenlaaruitgesteld.
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W elEdelgeboren Heer!

Hetis naar aanleiding van uw artikeloverbeter Onderwijsdatik,
nu de Kongres-drukten gelukkig over zijn 1),de vrijheid neem my
schriftelijk totu te wenden.Ikhebdatartikelmetuitstekendgenoegen
gelezen en beâam volkomen de klacht door u aangeheven over den

ellendtken staat- hetadjektiefis geen zierte sterk - waàrin zich,
zoowel het eenmaal z00 geroemde en toen betrekkellk oOk voortreselijk lager onderwijs als vooralhetmiddelbaar onderwijs hierte
lande bevindt. Hoewel het byna dertig jaargeleden is,datik geen
1id meer ben van de Schoolkommissie, heefthet my echter nietaan
gelegenheid ontbroken, eenige Ondervinding op te doen betreffende
dat onderwerp en uit de vruchten overden boom tekunnen Oordeelen.
ZoO we1 by de Akademie van Beeld.Kunsten a1s by 'tGymnasium

heb ik jaar op jaarde examensbygewoond derknapen,die aldaar
geplaatstmoesten worden en nimmer ben ik van daar terug gekeerd
zonder een gevoel van diepe neerslachtigheid over den toestand van

ons hedendaagsch onderwijs methetvroegere vergeleken.

Na van zijn eigen schooljaren en hetonderwijs van zijn leerm eester, den heer Deeleman te hebben verteld,hetgeen ik hier
niet wil herhalen, daar het reeds in het eerste hoofdstuk is

gememoreerd,gaat hijaldus voort:
Nu daarentegen is ervan de tien knapen van 11- 13 jaardie zich

voor'tgymnasium aanmelden,naauwlijks een die goed denregelvan
drieën verstaat: met de aardrijkskunde is 'tsober gesteld:van de
oude geschiedenis weten zy niets en uit die des vaderlands kunnen
zy alleen eenpaaranekdoten vertellen,haspelen Gravenen Stadhouders

doorelkaêren begrijpen van onze voormalige staatsgesteldheid geen
zier. Blijkbaar ligt het niet aan hen;maar aan hun onderwijzers:
gaauw klaar maken is thands de leus:
geen sprake meer.

van goede gronden leggen

En later!lk heb sedert32jaren datik aan 'thoofd eenerlogesta,
vrij wat kandidaten aangenomen: zijn het Duitschers, dan is het
'
doorgaans een waar genoegen hen te ondervragen:die jongelieden
hebben leeren denken,zy begri
jpen watmen hun vraagten zijn in
schier alle vakken van wetenschap t'huis:- uitonze jonge lieden
1) Hetderde Congl'
esvan de j,Association internationale pourleprogrès
des sciences sociales'' was in Sept.1864 te Amsterdam gehouden. J.%
'.L.
was president van de 5e Sectie.
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kan men doorgaans ni
ets krijgen dallonbeduidende antwoorden,die
de diepste onkunde verraden. Eens vroeg ik er aan een of hy we1
eens las. DJa wel,'
' zeide hy, ,,a1s ik ziek ben.'''tZa1een mooie

lektuurgeweestzi
jn die hy by zulke gelegenheden terhand nam !
Za1nu de nieuwe wet den toestand verbeteren? Ik hoop het,doch
ben er n0g niet van overtuigd en vrees dat er eerst een menschen-

leeftijd voorby zal moeten gaan.De ouders zelve,slechtonderwijs
genoten hebbende, en hethooge belang van een grondig onderwijs
niet besesend, zijn erbyna allen op uitom,voorweinig geld,heel
veelte krijgen en,vooral,in z00 korten tijd mogelijk.Op 'tGymnasium
en z0o za1'tweloveralzijn - is erdoorgaans maarllne
zaak waar de ouders over klagen,datis,wanneer men hun knapen

laatoverzitten.Ofdejongens hun schooljaren goed ofkwaadbesteed
hebben, of zy zich bekwaam gemaakt hebben om te profiteeren van

het Ondefwijs eenerhoogere klasse,is by de Oudersde vraag niet:
alwatzy verlangen is,datde jongens tOtdie hoogere klassebeporderd worden. Vooruit! vooruit! is de leus (ik zeg dithierzonder
eenige toespeling van politieken aart) en zy vergeten,datals men
vooruit za1 gaan, men toch, als men geen stevig goed passend

schoeiselheeft,gevaar looptzijn voeten stuk te loopen en onderweg
te blijven steken.
M aar verschoon my,dat iku zoolang bezighoûmetuitboezemingen,
die my à propos van uw artikel van 'thart moesten,en die toch de

eigentli
jke aanleiding niet zijn t0t mijn brief.lk had ze u kunnen
sparen; want ik wilde u over heelwat gnders onderhouden;- doch

nu zy er eenmaalstaan,blijve geschreven watgeschreven is: ik
k0m ter zake.
Ik vind in u een bondgenoot in een zaak, waarover ik reedsmeer-

malen met ons Bestuur aan den stok ben geweest;ik bedoelhet

noodzakelijke eener uitlegging van de stad: het verlaten van dat
stelsel van lappen, van verbrokkelen, van byeenvoegen der meest
heterogene bestanddeelen - een gasthuis en een akademie van B.
Kunsten, een gerechtshof, een bibliotheek en een cholerahospitaal,

enz.enz.Zijn er gebouwen noodig,er is geen plaats Om zetezetten;
wi1 men een nieuwe straat maken ofeen oude straat verbreeden,
men ziet op tegen onteigeningskosten; - stellen vermogendepartikulieren aan het Bestuur voor, een schouwburg voor hun rekening te
bouwen, het wordt om de zotste redenen afgeslagen,en vraag ilr

een onnoozel hoekje om mijn Vondel te plaatsen, dan houdt de
W ethouder van Publ.W erken mi
jn aanvraag viermaanden in zijn
zak en beletmy voorttegaan.Aan alle dergelijke onzinnigheden - ,

KLAASJE ZEVENSTER.

223

ik weet ze met geen ander woord te noemen - kan geen einde
komen, ten zij m en een geheelnieuwen weg insla,e11 een nieuw e

wijk bouwe,nietuitpartikuliere beurzen en daardoorafhankelijkvan
partikulieren, zo0 als die van Sarphati,maar voor stadsrekening,en
daar, behalve woonhuizen,o0k alde publieke gestichten plaatse die

de Stad behoeft.Toen ervoortwee jaren sprake was van'tstichten
van een M uzeum, verdedigde ik tegenover den Burgemeester en de

Leden der Kommissiemijn beweering dathetniette paskwam,dit
uit vrijwillige kontributies te doen, maar dateen verblijfplaatster
konservatie van kunststukken die aan den Staat en aan de Stad behoorden, ook door de Schatkist en de Stadskas moest bekostigd

worden.Deschilderijen b-v.die op Burgemeesterskamerhangen,zijn
daar niet voor 'tplezier van 'tDagelijksch Bestuur alleen: maar
ieder Amsterdammer heeft recht om ze te zien en hoe wilt gy by
een bevolking,die meerendeels niet katholiek is en dus geen kunstwerken in haar kerken ziet,kunstzin Opwekken,indien gyachterbaks
houdt wat gy hun behoordet te toonen.De Stad bezit 145 schilde-

rijen1die nooitiemand te zien krijgt!Hetbouwen van een Muzeum
W aS een

uitgave van weelde zeide men, en die kon de Stad zich

nietpermitteeren. Ik betwistte den major,doch vroeg ofhetmaken
van trottoirs (dat ik verre ben van afte keuren) 0ok geen uitgave
van weelde was, en of de kunst dan in de Oogen van ons Bestuur
minder gold dan een straatsteen? lntusschen mi
jn spreken mocht
niet baten
en ik gaf toe; want de zaak,het stichten van een
M uzeum, ging by my voor alles: nu zalhet,a1s de Mini
ster zi
jn
woord houdt en de Kamer niet te schrielis,ook doorgaan,maar,
waar het dan te zetten? - Dat nieuwe plan om een wandeling te
maken is - a1s gy te recht hebt aangemerkt - met een goede bedoeling in de waereld gebracht;doch belemmert weder uitbreiding

van die zijde. Komtereindelijk een centraalspoorstation,men za1
er daar ook een plaats voor moeten vinden: andere inrichtingen,die

'tfabriekwezen, de nijverheid,hetonderwijs enz.mochten vorderen,
zullen ook terrein behoeven en het een zal het ander verdringen
na vooraf elkander te hebben opgehouden - wellicht gedurende

jaren of, wat nog erger is, elkanderwederkeerig te hebben belet,
immer tot stand te komen.
Al wat ik nu zeg heb ik honderd malen gezegd,ik heb het gedrukt, i
k heb het op de daken geschreeuwd en 'tantwoord is altijd:
W y hebben geen geld-''
Een krachtig argument a1s het uit den mond komt van eenpartikulier:
maar dat ik niet aanneem,a1s een Bestuur het my voor-
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werpt.Een Stad zoO min a1s een Staat moet vragen:swatheb ik in
kas?''maar: rwat heb ik noodig?''
En bovendien, ik beweer, dat er voor een Stad of Staat Op den
duur niets nadeeliger is,niets duurder uitkomt,dan teonpasgebezigde
schrielheid.xAmsterdam,''zegtmen, pis geen stad daarvreemdelingen
komen.'' Neen, zeker niet, a1
s men ze wegjaagt:en,watergeris,
i
ngeze
t
e
nen
weg.Ik heb uitgerekend,dat als ik
men jaagt o0k de

morgen voor mijn postbedank en afzie van mijn rechtOp pensioen,
dat ik over zes jaren eerst heb, en stilbuiten ga wonen,ik nog
ekonomizeer: - en ik deed het morgen, indien ik het niet liet om
mijn vrouw,diehierhaarkinderen enz.heeft:- kan ik hetdusaan
den rentenier kwali
jk nemen,zoo hy de stad verlaat,waar men hem
een equivalent van geld afperst zonder hem een equivalent in genot
te geven? - Verbetere men de stad en men za1 het uitgegeven geld
met woeker terug bekomen. De ontzettende uitgaven die de ver-

fraajing van hetBois de Boulogne hebben medegebracht,zijn aande
stad Parijs vergoed en ruim vergoed,doorhetstijgen van dewaarde
van terrein daar om heen,waar men overal is gaan bouwen en de

huren jaarlijks in waarde stijgen.1)Ik had gehoopt,toen erten gevolge onzer omwenteling van 1848,nieuwe elementen in den Raad

kwamen, dat de OudeJan-saliegeestverdwijnen zoû;maar 'tschijnt
dat het ernu mede gegaan isa1s honderd jaarvroeger:dehomines
novivan 1748 hebben terstond,met de pruiken en tabbaarden hunner

voorgangers, hun pruikerigheid overgenomen -- en schrielheid blijft
de leus z0o na a1s voor 1848.

En nu, al schrijft gy in den Gids nog zulke goede vertoogen,en
alpredik ik hetzelfde in mijn almanak en in koeranten,hetzalniets
baten; want beiden schrijven wy maarvooreen betrekkelijk klein
getal lezers. Zelfs werpt men,als ik spreek,my voor de voeten dat
ik den schuldenlast tertlgwensch, waaronder Staat en Stad zoolang

gebukt zijn gegaan. En daarom verheugthetmy,a1s ik zeide,een
bondgenoot aan te tre:en in iemand,die geendomperofbehoudsman

is zoo a1s ik. - Het eenig middelom te verwezenli
jken watwy
beiden verlangen, is: de massa op onze hand te krijgen:by het
publiek evenzeer den wensch te doen opkomen die Ons bezielt:aan
de menigte te doen beseffen dat,wilmen het vervalvan Amsterdam
verhoeden,er een groote,een doortastende maatregel moetgenomen
worden.

1) Dit vergat J.v.L., bij hetgeen hi
j hier boven over hetplan toteen
W andelpark schreef.
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Ik geloof, dat dit middel bestaat.In Engeland zoû men onder ge-

lijke omstandigheden, voorlang een neen tien meetingshebben
gehouden en daardoor Op hetBestuur een wenschelijke pressie geoefend. Hier is men bang voor meetings:- zelfs zy,die ze zelven

a1s iets nuttigs en wenschelijks in onze Grondwetgebrachthebben.
lk heb ze nooitgeschroomd;maar men moeterdeliedenaan wennen.

Ongelukkig zijn het totheden alleen mannen a1s Salvador,Douwes
Dekker Of Polak, die ze by de hand genomen en erdaardoor meer
bedaarde lieden van hebben afgeschrikt.
Alaar my dunkt,indien er een oproeping tlitging van ons- metof
zonder medegenooten- zoû diteenigrezultaatkunnenteweegbrengen.
In de eerste plaats zoû ieder de overtuiging bezitten dat hier geen

politieke drijfveeren in 'tspelwaren:en stond er niette vfeezen dat
men van deze ofvan gene zijde zich,Om de persoon,tegen dezaak
verklaarde; en ten anderen zoû men wellicht t0t de gevolgtrekking
komen, dat een zaak, voorgestaan door mannen die voor 'tOverige

in denkwijze verschillen,hare goede zijde hebben moet.
Ik laatditmijn voorstelaan uw Ovefweging over.Misschien vindt
gy het belachli
jk:misschien zijn erandere redenen waarom gytegen
de associatie zoudt Opzien: in dat gevaleerbiedigikuweweigering
en heb ik u alleen verschooning te verzoeken,dat ik u lastig ben

gevallen metmijn lang en sopperig geschrijf.Maarik wasnogonder
den indruk van 'tKongres, en 't hooren van zOo vele dissertaties
heeft op my den invloed gehad er ook eens eene te houden....

De heer Mullernam J.v.L's voorstel0m,geli
jk deze hetin

een volgend schrijven uitdrukte,,op watwijze dan ook,eenigen
architektonischen geest by het Bestuur
op te wekkeny''in beraad,
$
doch van de m eeting kwam niets - het m iddel was voor dien

tijd zekerongewoon genoeg - ;zou men echterin dezen brief
den verstokten conservatief herkennen,waarvoor J.v.L.z0Ovaak
werd uitgekreten? Trouwens,wijzagen reeds meermalendathij,
wanneer het er op aan kwam iets goeds te bevorderen,vooruit-

strevend genoeg was.En dan,zou men nietbijmenigezinsnede,
in plaats van 1864,1909 a1sdatum kunnen plaatsen? Dealgem eene

ontwikkeling is bijde meeste jongelieden,ikzelfhad meermalen
gelegenheid dit op te merken, niettegenstaande alles w at voor

het onderwijs gedaan en er over geschreven wordt,nog zeer
middelmatig;het sovergaan''is nog altijd hetvoornaamste;het
africhten voor een ofander examen blijftnog steeds de hoofdII.

15
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zaak. En Amsterdam ? De belastingen zijn ontzaglijk verhoogd;
de stad heeftzich naaralle zijden uitgebreid;maarloktzijde
vreemdelingen en jaagtzijde ingezetenen nietmeerweg?
Hetvriesten wintertdoor mijn leên,

schreefJ.v. L.den 24sten Maart1865,op zijn drieënzestigsten
verjaardag aan den heerKnoll;1)
Hetvriesten wintertdoor mijn leên,
Mijn hoofd is witals sneeuw ;
Dat is als 'thoort;ik nader vast
Twee derden van een eeuw.
Maar wat ik nooit te voren zag
En wat ten hemel schreeuwt,

Is:mijn verjaardag,zoo als ik,
Bevroren en besneeuwd.

W as de dichter, mede door hetverlieszijnertanden,in de
laatste jaren van uitzien sterk verouderd,zijn hoofd was helder
a1saltijd en zijne ledematen hadden n0gniets van hunVroegere
vlugheid en lenigheid verloren.Van ditlaatste gafhij,jolig en
jong van hartalshijaltijd was,nog dienzelfdenzomereenproef,
toen hij op de markt te Nancy - eene dame die era1s jong
meisje getuige van geweestwas,verhaalde hetmij- metzijn
voet den hoed van zijn hoofd lichtte!2)Bedoelde jonge dame
en haar vaderwaren,even a1s J.v.L.zelf,op weg naar Bern
I) Hs. Familie-archief.- ln dezen zelfden tijd veranderde J.v.L.zijne
een kwarteeuw gevolgde spelling van my,gyjhyyenz.in mi
jjgij,hij.
2) Die vlugheid trofook den heer N.D.Doedes,die in 1866 deszomers
eenige weken met J.v.L. aan de Steeg in hetzelfde huis vertoefde.Over
zijne persoonlijke, hem steeds aangename herinneringen aan den dichter
schreef hij in yyde Gids''(1895 IVjblz.485)hetvolgende:,,Elken morgen,
reedsona zes uur zathi
jbi
j een der bovenvensters te werken;verderop den
dag ging hij wandelen en kon men hem afen toe metjeugdige vlugheid
over hekken zien springen of in de statigeM iddachterlaan luchtigepirouettes

om zi
jn bejaarde gade zien maken. In zijn gesprekken stroomden in verwonderlijken overvloed de verhalen en grappen uitzijn mond;nu eensecht
aardig, een oogenblik later erg ,,bas com ique'',maar terstond hierop weer

tresend pikant.''- In 1865 had J.v.L.metzi
jnvrouw ookeenpaarmaanden
aan de Steeg doorgebracht.
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waar het congres ppour le progrès des sciences sociales'' van
28 Augustus tot 2 September zou gehouden worden,en waarhet,

naar een verslaggever meldde,opallenietjaloerschecongresleden
een aangenam en indruk maakte te bemerken, hoe onderdeaanw ezigen niemand meergevierdw erddan onzeNederlandscheroman-

schrijver.1)
De ontvangst indertijd aan de p vermakelijke Vaderlandsche
Geschiedenis'' te beurt gevallen, had J.v.L.nietafgeschrikt

nogmaalszijn krachten aan iets ))vermakelijks''te beproeven:op
het einde van 1865 verscheen de pvermakeli
jke Spraakkunst''
door,yeen 1id vandeAkademie.''2)EeneEngelschepcomicgramm ary'' in 1852 uitgekomen, had hem den lust gegeven iets der-

gelijks voor Nederland samen te stellen.3)Hoewelzijoverhet
1) Verslag door den heerP.van Bemmelen,blz.z4..- Op hetcongres
sprak hi
j over: ,,commentpourrait-on ftendre l'action de l'artetprincipalement de l'art dramatique,considérf com me instrulnentdecivilisation?''en :

Quels sont 1es moyens chez 1es difffrents peuples,pouraccroltre la part

,,

faite à l'art sous toutes ses form es, dans l'fducation publique? Parmi ces
m oyens, quels sont 1es meilleurs?'' - Na het congres te Bern,bezocht

J.v.L. nog het 8ste Taal-en Letterkundig Congres te Rotterdam (1I- 13
September) Aan Ter Gouw schreefhijden Igden van die maand:,,1k ben
gezond en frisch van mijn kongrestochten terug gekomen;doch denzelfden
avond bij de opstijging van Nadar mët en door een bank gevallen,ten
gevolge waarvan ik een blaauwzwarte di
j heb,die mi
j Ctliggen en 'tloopen
lastig maakt.'' Indien ik mij niet vergis,was ditde eerste of'een der
eerste ballon-opsti
jgingen die in Amsterdam te zien waren; zi
j wekte in e1k
gevalzeer veel belangstelling.

c) De Vermakeli
jkeSpraakkunst.bevattendedemeestnoodige regelsen
voorschriften om deNederduitschetaal,'
geli
jkdieuitdenmondvanbeschaafde
lieden gehoord wordt, te leeren spreken en schri
jven, en zelfs om daar
in te dichten. Samengesteld ten gevalle van oud en jong,zonder geleerde
verwijzingen naar het Sanskriet,Hebreeuwsch,Grieksch,Latijn,llslandsch,
M esogotisch, Angelsaksisch, Arabisch en Perzisch, door een 1id van de

Akademie.Amsterdam,Gebrs.Binger.(Geïllustreerd doorE1.Verveer).
3) ln den Nederlandschen Spectaior van 18 November 1865 verscheen
een zeergunstige recensie van deVerl
nakelijkeSpraakkunsteninhetvolgend
nummer een artikel van J.v.R.,waarin beweerd werd datzijvan bovengenoemde Engelsche ,rGrammar'' gestolen was.J.v.L.antwoordde daarop
(25 Nov.)dat hi
jhetboek we1gelezen had,maar hetgeheelHollandschhad
gemaakt,zoo datde eerste recensentook schrijven kon ,ydatmen overalde
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algemeen goed ontvangen werd, waren er toch ook lezers

die bedenkelijk het hoofd schudden.,,ln ons ernstig vaderland
is,'' gelijk Ten Brink terecht opmerkt,1) pelke scherts over
zoo heilige zaken a1s de geslachten der naamw oorden en de
zw akke of sterke vervoeging der w erkw oorden imm ers streng

verboden!'' - J.terGouw daarentegen,de scherpzinnige taalkenner,toonde zich uitermate methetboekjeingenomen,getuige
de volgende brief:2)
Amst.2 Nov. 1865.

W elEdelGeboren Heer!

Ik betuig u dubbelen dank,eefstens Ofeerstelijk voor de gunst en
de eere mijbetoond door deheusche toezending van een pr.ex.
en tweedensoftweedelijk (isditnieteven goed als eerstelijk?)voor
het zonderling vermaak en uitstekend genoegen (behalve nog het
nut - maar dat woord bevaltmi
j niet- 'theeftnu eenmaalzoo
iets oûbakkens en Opgesmukts!) dat mij hetbestudeeren van uwe
vermakelijke Spraakkunst heeft verschaft. Gijhebt een goed werk
gedaan in dezen bedroefd-vervelenden tijd!Gijhebtwe1gedaan den
pruiken een zotskap op te zetten!Gijhebtwe1gedaan datgijdie
stok-stijve of stijf-stokkige schoolwereld eens metiets vermakelijks
beschenkt- zoo ze ernog maarsmaak voor heeft!!In diesaaijeen
taaije hedendaagsche schoolwereld wordtdoor de pedante wijsheid
der paedagogische Vroedschap alles hoe langer hoe drooger, en hOe
drooger hoe dooder en hoe dooderhoevervelender,enz.enz.gemaakt.
Gave de Hemel, dat ik eens uit dat miserabele schoolleven verlost
wierde!M aar
'tNoodlot,ik beken 't, is sterker dan de mensch!

persoonlijkheid van den auteurherkende en dathetboek hem uithethart
gevloeid was.''- Hetzou ook niet gemakkelijk zijn een Engelsche spraakkunst in het Hollandsch te vertalen!

1) Gesch.der N.Nederl.Letteren,1blz.120.
2) De correspondentie met Ter Gouw dateerde van 1857,toen deze een
versje voor ,,Holland'' had gezonden, en werd totaan J.v.L'sdood zeer
gelegeld en metgroote hartelijkheid voortgezet.TerGouw koesterde innige
hoogachting voor den grijzen auteur, in wien hij,gelijk ik nader za1vermelden,meer den taal-en geschiedkundigedan denromanschrijververeerde,
en deze wederkeerig wist de scherpzinnigheid,groote kennis en hulpvaardig-

heid van zijn vriend op de rechte waarde te scbatten.In dejaren 1866;'67
en '68, toen zij te zamen de ,vuithangteekens'len yyopschriften''schreven,
werden wekeli
jks een ofmeerbrieven gewisseld.
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Zou ik 't durven wagen u de aan- en Opmerkingen die ik Onder

'ternstig bestudeeren van uwe vermakelijke Spraakkunst,waaraan
menigeen een puntzuigen kan (als ze slim genoeg zijn Om 'tte begrijpen!)gemaaktheb,mede tedeelen? Neen dat durfik niet.
1o.Zou 'tschandelijk ondankbaarzijn u voor uw boekgeschenk te
bedanken met aanmerllingen.

2o.Voegthetmij,school-ezel,nieteenige aanmerkingen te maken
op 'twerk van een lid der Trippen-Akademie.

3o.Almogtik,ik z0u nietslrille11omdatikuwenkostbarentijd..

Ti
jd! ja - mag ik u een verzoek doen? Och!z0o gi
j erden tijd
toe hebt,schrijfdaneenseenvermakelijkeponderwijskunde,''waaraan
tegenwoordig inderdaad totaalgebrek is!en eene vermakelijke,,Zielktlnde'l gij weet we1 wat dat is,ik weethetniet; en eene
vermakelijke ,,VOrmleer,''danzullendejongensueenserenadebrengen,
alsgi
jdie lamlendigetijdverveling vermakelijk maakt!
Schrijfbid ik u,die drie Vermakelijke boeken n0g eens 'tkost
u maar een Ommezien en gijzulteru beroemd mee maken en
Pestalozzi's naam verduisteren !
ln afwachting Ook van deze drie eerstdaags een pr.ex.te zullen

ontvangen,verheug ik mijreeds vooruitindepretdieikdaarinvinden
za1- en verzeker u dat ik,niet slechts gedurende die afwachting,

maaralti
jd en immer,metde meeste en meest Oprechte hoogachting
de eerheb te zijn en te blijven
Uw dienstw.dienaar

J.terGouw.
De drie obestelde'' boeken kreeg Ter Gouw niet; maar we1

werd hij hetvolgende najaar aangenaam verrast door de ,,Ver-

makelijke Latijnsche Spraakkunst.''1),,Ik heb mijn oogen uitgekeken,''schreefhij;pik heb gelagchen,geproest,'khebervrouw
en dochterbijgeroepen en zijhebben mijgeaccompagneerd.'tIs
meesterlijk,aardig,een meesterstuk van grappigheid.Dezeovertreft de Hollandsche nog - ofis 't omdat het nieuwste altijd
het meest behaagt?''

1) De Vermakeli
jke Latijnsche Spraakkunst,ten nutte derjeugd samengesteld door een liefhebber derLatijnsche tale,en opgeluisterd metboekdruk-etsen doorJohannesKachelius.Amsterdam Gebrs.Binger.- Die houtsneden tusschen den teksthad J.v.L.,gelijk hij aan TerGouw schreef,bij
de grammatikaas dikwi
jls verwenscht. ,,lk moestdan een uibedenken om
de ledige ruim te te vullen en m en is zoo m aar niet geestig op komm ando.
''
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M isschien 1ag het daaraan dat minder lezers uit den aard der

zaak in ons vaderland in Latijn dan in Hollandschbelangstellen,
of dat m en niet tweemaal dezelfde soort aardigheden m oet ver-

tellen; een feitis hetdatde Latijnsche spraakkunsthetsucces
van haarzusternietbehalen mocht.1)
De roman, door J. v. L.in 1847 begonnen,waaraan hijbij
tusschenpoozen gearbeid en dien hij herhaaldelijk herzien en
omgewerkt had, was nu eindelijk voltooid;den 7den October
1865 ontving de heer Nijhos, de bekende Haagsche uitgever,
den volgenden brief van den auteur:
1) Hettrofmijdatook in den lateren tijd nog zoo waardeerend overde
Vermakelijke (Nederlandsche)Spraakkunstisgeoordeeld.Zooschreefdeheer
T. H. de Beer i
n hetTaalkundig TijdschriftjjNoord en Zuid''(7ejaargang
1884,blz.61),naaraanleiding eenernieuweuitgavevan J.v.L's.yAlledaagsche bokken in 't gespreky'' o.a,:.ryde verzam eling hier aangeboden,vorm t

met de Vermakelijke Spraakkunst, die leerde hoe mengeen Nederlandsch
moetschri
jven,een cursusvoor onderwijzers,die hun heelwatmeer inzicht
in de taal za1 geven,dan alle boeken over zinsontleding die ooit geschreven

zi
jn-'' En de heer V.d.B.(J.H.van den Bosch)schreefin den Isten
jaargang van Taalen Letteren (1891blz.78):,,DeheerA.W .Si
jthoffbewi
jst ons een dienst,met dernatie V.L'sSpraakkunstin zijn Vi
jftigcentseditie aan te bieden. De oordeelenvan verschillende soorten van Nederlanders

Over dit boek zouden zeer uiteenloopen.,,Fhlauw''hooren wijhier en daar
mompelen. Doch men kan op zeer unieke wijzey/tlauw''zi
jn.Zijdie V.L.
kennen en hetpersoonli
jke in zijn boeken gevathebbenen,mettelkensnieuw
genoegen, de kennismaking met dezen degelijken, talentvollen geestaanhouden, zullen van meening bli
jven,dathetmet,,qauw''nietis afgedaan.
W at De Roos van Dekam a zulk een bekoring heeft m eegedeeld, is hier, on-

getwi
jfeld, overdadk voorhanden. Maar juist hierom zouden wijhem,die
V. L. wi1 leeren genieten en waardeeren,aanraden:y,Begin metdie dwaze

spraakkunst.l' En dan: over die dwaasheid kon men we1een zeerernstk
boek schri
jven. S1a het hoofdstuk over de rynaamvallen''eensop.- ,yover
de naamvallen'' zegt J. v. L.,rris heelwatpapiervuilgemaakt.Eigentlijk
zijn zij nietveelanders dan een erfenis van 'tLatijn,waar wi
j gerustvoor
hadden kunnen bedanken....'t Iswaar,delneestespraakkunstenaarsdenken

andersoverde zaak dan wij,en nietzonderreden;wantdoor veeloverdie
naamvallen tepraten,maken zijhun boekenzooveellanger,hunspraakkunst
zoo veel om slachtiger,en hun werk zoo veel m ooier,althans zoo veelgeleer-

der.''- W i
j verdenken die spraakkunstenaars niet van zulke achterbakschheid. Maar moet men, terwijlde yyspraakkunst''sinds 1865 voorde vierde
maal het licht ziet, den ernst van ditboek nieteensau sfrieux nemen ?Overal
is er hetaangenam e met paradoxale nuttigheid gemengd.Hun diedemoeder-

taalbestudeeren,zijdeze uitgaafdringend aanbevolen.''
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Naar aanleiding van ons jongstgesprek in den spoorwagen ben ik
eens te rade gewofden een ve1druks van de uitgave W i
jten Zn.1)
na te schrijven in 'tformaatmijnefgewone kopy,ten eindedooreen
regel van drieën tothetrezultaatte komen hoevele bladzijden van
mijn schrift er op een ve1druksgaan.Ik ben van datrezultaatgeschrikt; want het heeft mi
j tot de Overtuiging gebracht datmijn
nieuwe foman vijfdeelen za1beslaan,iedervan350à375bladzijdenzeker ietsmeer,omdatikdeverwijzingeninmargine,detalrijketusschen
in gevoegdebladzi
jden enz.nietin deberekeninghebkunnenopnemen.
'tIszekervooreen romantelang;maarWillem Leepend isOok lang,en

SJ Novelen WhatwillhedowithitOok,endeLeycesterianainsgelijks:
Om van Clarissa en Grandison niettespfeken:enikhebeenigvertrouwen

datmijnKlaasjeZevenstertenminstenietsaaiza1zijn;wantaanincidenten Ontbreekt het niet en aan verscheidenheid van karaktersook niet.

Intusschen,daarhijnu zoO goed a1safis,wilde ik ooknietlanger
wachten met hem te laten drukken.De Pleegzoon heeftzeven jaren
in portefeuille gelegen,eerhijiemand vond die zichzijnerontfermde;
lllaar ik ben nu te oud om zeven jaren te wachten;al ware 't maar
om datmi
jn oogen zwak worden en eerlang mijhundienstbij'tkorrigeefen van proeven zullen weigeren. Ik wend mijderhalve Otu
om te vernemen ofgi
jen uw medeëigenaren van 'tkopyrechtmijner
romant.werken genegen zijt er hetrechtOpmijnKlaasjebijtekoopen
en dan onmiddellijk totden druk overte gaan.
W at nu de voorwaarden betreft,zoO meen ik - naar aanleiding

der aanbiedingen mij vroegervan twee verschillende zijden gedaan,
geen Overdreven eisch te doen wanneer ik u Duizend gulden per

deelvraag,benevens twintig exemplaren voormijnkinderen,broeders
en zustersen talrijk nakroost.Indienervoortsvignettenenz.bijkomen,
dan mag ik lijden dat het vervaardigen daarvan aan een ander
teekenaarworde opgedragen dan diedeteekeningenvandeW ijt-editie
geleverd heeft.Ik vind die beneden alle kritiek.

Mocht gij alvorens te besluiten,een staaltje van het werk willen
zien, dan ben ik bereid u de eerste zes boeken te zenden,die door

mij zijn nagezien en klaar voor de pers.De geheele roman is in 18
Boeken verdeeld :wat met 5 Deelen we1 wat gek uitkomt;doch alle

Boeken zijn nieteven lang.
In afwachting van uw antwoord, ben ik hoogachtend
t. t.
Amst.7 October 1865.

J.van Lennep.
1) DeuitgeversderPoëtische W erken vanJ.v.L.
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Reeds den volgenden dag kw am het antwoord:
Uw brief heeft me verrukt, en omdat het Nederlandsche publiek

na 15 jaren weereen roman zalontvangen van zijn Van Lennep,en
Omdat u 0ns de eerguntdien bijhetpubliek in te leiden.- Maak
u toch niet bevreesd Over de lengte; we kunnen u nooit langgenoeg

lezen

Mijn spoedig antwoord ziju voldoende om u alle angtt te

benemen, dat we een kat in den zak zouden koopen.- W at een
genoegen stel ik me voor van deze uitgave en van den indruk dien
ze zal maken Op hetgeheele lezende publiek..

W aren de verwachtingen van den uitgever hoog gespannen,

zij werden doorde uitl
tomstnog overtrosen:geen roman is in
de vorige eeuw in ons vaderland zooveel gelezen en besproken

a1s pKlaasje Zevenster.''1) De dankbare uitgevers schonken dan
ook aan den auteur, behalve het overeengekomen honorarium ,

nog zijn levensgroot portretdoorJ.G.Schwartze vervaardigd,
en een schilderijtje van Bles,een dertafereelen van den roman
voorstellend.2)
Overden inhoud van hetboek kan ik kort zijn,daarKlaasje,
hoewel niet m eer zoo druk gelezen als Ferdinand Huyck, toch

nog nietgeheelvergeten is.3)Een kind,ineendoosopSt.Nikolaasavond bij een student te Leiden aan huis bezorgd,waar
juisthetgezelschap ,,De dorstigePleiaden''vergadert,wordtdoor
het zevental geâdopteerd en ontvangt den naam van Nicolette

Zevenster.Hetkind groeittoteen zeerbevallig enbegaafdmeisje
op,wordt later bonne in hethuis van eenharerrijkepleegvaders
die in den Haag woont en geraakt in diestad buiten haarschuld

I) Delotgevallen van KlaasjeZevenster,5deelen.'sGravenhage,Leiden,
Arnhem.M.Nijhoff,A.W .Si
jthoff,D.A.Thieme,1866.
z) Voor het portret zie men de gravure tegenover den titel in dit deel.
De schilderij,hetbezoek van Dr.van Zevenaeraan hetziekbed van Galjart
voorstellend,waar Klaasjea1sverpleegsterisopgetreden,behoorttegenwooz'dig
aan mijn broederMr.Frank K.van Lennep.- InhetateliervanBleskwamen
o.a.de Koningin endeKroonprinshetstukbezichtigen ;in Am sterdam slechts

korten ti
jd tentoongesteld,werd hetdooreen zeer talri
jk publiek bezocht.
3) Na het afdrukken van het Ie deel(zie blz.zz8,cc9),hoorde ik nog
dat uit de bibliotheek van het Leesmuseum te Amsterdam ,dat honderden

leden telt,voornameli
jk uitden ontwikkelden en gegoeden stand,dewerken
van J.v.L.altijd hetmeestworden gevraagd.
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in een bordeel,waaruitzijechternog rein weette Ontsnappen.
Door de haren een tijdlang verstooten,wordtzijlater glansrijk
in haar eer hersteld, nadat haar onschuld aan het licht is ge-

komen, terwijl tevens het geheim van hare geboorte uiteen
aanzienlijk geslachtwordtontdekt.De jonge GraafMaurits van
Eylar, dien zij reeds vroeger, ofschoon zijhem liefhad,heeft
bedanktomdatzijtoen een arm meisjewas,vraagthaarwederom
ten huwelijk en zijstaatop hetpuntna alhaar lijden,aanzijne
zijde een gelukkig leven te beginnen,wanneerzijdooreen ongelukkig toeval bemerkt hoe de buitenwereld nog steeds aan

haarschuld gelooft.Die schok is na alwatzijreedsheeftdoorgestaan, voor haar zwak gestel te hevig ; de rom an eindigt dan

ook niet,zooals de meeste,,
ydatzij elkander krijgen,''maar met
den dood van de heldin.

W as het eerste deelmetgroote instemming,ja gejuich Ontvangen,bijhet pberuchte''derdekwamenvanverschillendezijden
de bezwaren enklachten,hetgemompelendeverontwaardiging.1)
Un moment,''zegtRéville, .i1 futpresque de bon ton dans1es
fam illes distinguées ou aspirant à passer pour telles, de n'avoir

pas lu Nicolette,ce quifitmentirbien des jolies lèvres.''2)De
zwaarste aanklachtkwam van eenezijde vanwaarmen die niet
licht verwachten zou: van M r.A.van Brussel,den hoofd-redacteur

van Asmodée!In ,,Een schandelijk boeky''3) komtdeze metde
beschuldiging voor den dag dat V. L. een boek geschreven had,
verderfelijker dan de zedelooste roman, w elke hem im mer ter

hand was gekomen. ,,Ik ben man en vader,''schrijft hij,,yen ik
sidderde bij de gedachte dat ik zulk gescbrift mijner vrouw
of mijner dochter kon hebben aangeboden
lk vatV.L.bij
het oor, sleep hem zonder omw egen voor het voetlicht en geef
hem dan een schop op die plaats waar de rug een andere

1) In Utrecht was er zelfs een directeur van een leesgezelschap,die de
ergernis gevende bladzi
jden dichtplakte!- De Spectator gafin hetnummer
van Io Maart 1866 een plaat,voorstellende een gezin waar K1.Z.wordtvoor-

gelezen,methetonderscbriftuitDante's Inferno (V.138): Quelgiorno più
non vileggemmoavante.(Dien dag lazen wijnietverder.)
c) in de Revue des Deux Mondes, 1868, blz.264- 891.
3) Een schandelijk boek.Bestraffend woord aan Mr.J.van Lennep over
de zedelooze strekking van K.Z.Am st.1866,Jo bladz.
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benaming krijgt.... Dat erzulke rampzalige wezens zijn,'tis
ongelukkig genoeg, dat men ze tracht te verhesen, te ver-

beteren, ik prijs het ten hoogste,doch waartoeonze vrouwen
en dochters daarmede in kennis gebracht? Geen vergelijking
s.v.p.tusschen De Kock en Van Lennep ; de eerste zou zich a1s

fatsoenlijk man beleedigd achten en te recht...W eesverzekerd,
M r.v. L., zo0 ik streng was,dat denakom eling nog veelstrenger
za1 wezen ....
Gisteren,'' schreef Prof. de Vries den 27sten Juniaan J.V.L.,
ltreeg ik het geschrijf van Mr.A.van Brusselin handen.lk moet
zeggen, de titel isjuist:Een schandel#k boek.M isschien zou zoo'n
klein libel beter Een schandellk boekje heeten,maar inzoover het
schandellkegrçotis,alis hetboekje klçin,kan de titelertoch door.
M aar zeg eens,waarde vriend,die vent is razend,het dolhuis uitgebroken! En den redacteur van Asmodle pasthetwe1over zedeli
jkheid te spreken...!Gijzultjem weten te verachten meteenekolos-

sale verachting.Meerverdienthijniet. .Maarvergun mijvandeze
gelegenheid gebruik te maken om u met de uitgave van Klaasje
Zevenstergeluk te wenschen.Naarmijn oordeelis'teenvoortreffelijk
boek, eene verrijking onzer letterkunde, waarmede weinig andere
boeken te vergeli
jken zijn. En watzedelijkheid betreft,ik vind het
zoo uitnemend zedelijk,in een verstandigen zin van dat woord,dat,
als eenmaalmijn nu zevenjarig dochtertje volwassen mag worden,ik
wis en waarachtig zorgen zal dat zij Klaasje leest, en door het
afschrikwekkend tooneelvan het derde deelhet kwaad leere kennen

en schuwen,datin onze maatschappijschuilt.Sprak ik Van Brussel
(maarik wi1 hem niet spreken)ik zou lusthebben hem te vragen:
Eilieve, a1s Nicolette zelfgedurende haarverblijfte Hardenstein de
Klaasje Zevenster (onderandere namen) gelezen had,zou zijdanniet
Madame Mont-Athos1)geschuwd hebben a1s de pest? Ergo,danzou
op haar hetboek van V.L.een zedelijken invloed ten goede gehad
hebben.- M aardieezelsverdienennietdatmentotofoverhen spreekt.

Gij mijn vriend, hebt lastgenoeg van dathondengekefvan nijdige
bedillers. Maar troost u met de gedachte,datde nijd altijd in de
Schaduw loopt der verdienste. HOe grooterverdienste,hOe grooter

'nijd.

VO0r 'tW oordenboek is Klaasje een driewerfonuitputtelijke

bron.M en zOu we1e1k woord kunnen citeeren,en uitdatboek alleen

1) De bordeelhoudster, met wie Klaasje toevallig in een diligence had
kennisgemaakt.
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een heelwoordenboekOpmaken.W ijciteerenhettegenwoordigzooveel,
dat wij waarachtig Op moeten passen, datKlaasje alleen nietalle
andere schrijvers en boeken Overschreeuwt.

Hetgeschri
jfvan Mr.v.B.za1ik mijwaarachtignietaantrekkenj''
wasJ.v L'santwoord.,Ik heb hem toen hijadvokaatwas,eendozijn
keeren voor den Raad van discipline gehad en mede geholpen om

hem een afkeuring Ofsuspensie te bezorgen,en ik begrijpdathijzich
wreken moet
Liever dan in zijn boek kijk ik in mijn album,
waarin ik fotografietjes heb van dames,waaronderallerliefstemeisjes

van 18 jaren, die mij haar konterfeitsel gezonden hebben in ruil
voor 'tmijne dat zijmij,na 'tlezenvanK.Z.,gevraagd hadden.Die
vonden 't dus nietonzedelijk.

En ander(ongenoemde)die ook ineenbrochurezijnafkeurend
oordeel over den rom an uitsprak, betoogt dat het boek een
apologie van den weilust is, en van de passion de I'amour tegen-

overden mariage deraison (1) Hijbetreurthetgemis aangodsdienst in den roman en vindt het een zeer slecht, een hoogst

gevaarlijk boek dateenalleronzedelijkst,revolutionairdoelbeoogt,
dat geen verontwaardiging verdient en slechts een goede uiteenzetting behoeft om door iederverworpen te worden.De uitwerking
echter is een meestersttlk ; er kom en plaatsen in voor,dieslechts

door V.L.konden geschreven worden.l)

Een derde aanval,minderbelangrijk om den inhoud dan om
den Persoon des aanvallers,en vooral om het antw oord dat hi
j

van J.v.L. ontving,was die van (Mr.)J.N.van Hall,destijds
student te Utrecht, die in de Nieuwe Utrechtsche Courant van
13 M aart 1866 een kritiek op hetderdedeelgaf,onderhetvolgende
motto van W eiss: pLorsqu'ils prétendent corriger 1es m auvaises
mœurs, nous ne savons com ment cela se fait, m ais le plus sûr
résultat qu'ils atteignent, c'est d'osenser 1es bonnes.''

I) Cd. Busken Huet, Mr.J.van Lennep en Klaasje Zevenster. Arnhem,
J.van Egmond Jr.1866 (z5 bladzijden).- lets later schreefdezelfdeanonymus nog de volgende brochure:y.W aarom heeftKlaasje Zevensterzulk een
opgang gemaakt? Benevens een kritiek der voornaamste recensiën.''Utrecht,

Kemink en Zoon, 1866. 36 bladz. Den grooten opgang schrijfthijaan de
beginselen toe die in den roman verkondigd worden: de apologie van de
passion de l'amour''en de zegepraal van het modernism e. -
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Hetantwoord dan vanJ.v.L.luidde als volgt:1)
W elEdelGeboren Heer!
Ik heb hetarti
kelgelezen,datgijOver Kl.Z.in de Utr.Crt.hebt
geplaatst. Ik heb eerbied voor ieders opvatting en,dewi
jlgijvoor
de uw e zoo rond met uw naam voor den dag komt,wi1 ik u gaarne

een bewijs van dien eerbied geven,dooreen poging te wagen orn
u van uw meening terug te doen komen.

Ik herhaaldatik die eerbiedig,en zulks te meer,Omdatzijdie is
van een aantalheeren van mijn kennis.
Z0o aanstonds za1u blijken waarom ik datwoord onderstreep.Vooraf een woord over mijn doel met de uitgave van mijn boek,
waarvan de voltooijing zoowela1s de uitgave zekernietheeft plaats
gehad dan na jaren aarzelensen na veleslapelooze nachten.Doch
wat ik a1s mijn plichtbeschouwdejheefteindelijk gezegevierd Over
de vrees schandaal te verwekken en miskend te worden.

De feiten, zooals zi
j in 't laatste boek voorkomen,zijn letterlijk
waar: alleen verzacht om de détails niet zo0 gruwzaam te maken.
En nu vraag ik u: is het noodig of niet,dat zulke gruwelen wereld-

kundig gemaaktworden? is hetnoodig Ofnietdataan die slavernij
in blanke meisjes een einde gemaaktworde? is hetnoodig ofniet,
datzijdie gevallen zijn,leeren,dathethaarvrijstaathaar slechten
weg te verlaten? dathetgekonkelvanpolitie-beambten enwaardinnen
ophoude? - dat die dames die zooveelbelang stellen in degevallen

vrouwen, de kaart van 't land beter leeren kennen dan zijover 't
algemeen doen?

Nu had ik,zultgijzeggen,een anderen weg kunneninslaan.Ikhad
over aldie dingen kunnen klagen in een rechtsgeleerd blad Ofin een
werk à la Châtelet. M aar 1o.had ik dan maar een bepaald aantal
lezers gevonden;2o.had ik wat ik vertelde met voorbeelden moeten
staven: ik had dat niet kunnen doen zonder namen te noemen,en

mijop die wijze een actie van lasteropdenhalskunnenhalen.Thans
pseudoniemen bezigende en mijn verhaal in een romantisch kleed
wikkelende,was ik vrijin mi
jn voorstelling,onbevreesdvoorbeschuldigingen van laster en zeker van lezers,vooral van lezeressen.Dat

de vrouwen mij ondersteunen en metmijwraak roepen Over zulke
gruwelen,waarborgtmi
jeventueelden zege!
1) Deze brief, thans behoorende totde collectie Hartkamp,is heteerst
afgedrukt in ,,De Amsterdammer,Nveekblad voor Nederland'',van 23 Maart
Igoz.
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En nu is 'tmijbij'tlezen van uw recensie alwederom gebleken,
h0e weinig Over 't algemeen de mans kunnen Oordeelen over 'tgeen
een vrouw aldan niet oorbaar vindt.

'tIs zeerwaar dathetlllde deelbijzijn verschijning eenrilling bij
de dames verwekte, dat sommige 't boek van walging uit de hand

smeten. Maar.... zij namen 't weer op,en toen de eerste indruk
voorbij was,begonnen zijzich,de eene voor de andere na,methet
boek te verzoenen. Zijvragen mijom strijd wanneerhetlvde deel
komt.De quaestie dathetboek onzedellk zOu zijn,komtnietmeerin
aanmerking,en heteenige waaroverzijn0g verschillen is,of zi
jhet
al dan nietaan haar dochter zullenlaten lezen.Van eenehoogstwaardige en beschaafde vrouw, die 4 dochters heeft, kreeg ik een brief

om mijvoormijn boek te bedanken,metde verklaring dat,naarhaar
meening,alle jonge meisjes 'tboek behoorden te lezen.
Twee van de gunstigste recensies van 'tboek zi
jn doordames,
moeders van huisgezinnen geschreven,drie andere door predikanten,

en een zeerbrave en waardige juffrouw hierter stede zond onmiddellijk een exemplaaraan Dominee Heldring.Een andere kwam mij
bedanken,dat zijnt!haardochterkon laten lezen,watzijandershaar
had moeten pertellen; en,wat de deurdichtdoet,Omdatheteenresul-

taatverschaft:een jong meisje is bijde lezing zoo geschriktvoorde
gevaren,waarin Onbedachtzaamheid iemand storten kan,datzijafgezien heeftvan een halfgevormd plannetje om meteen jongman (die
haar zeker niet getrouwd zou hebben)'tpad op te gaan:en haar
voogd is er mi
jnOg voorkomen bedanken.
Gijzietalzoo,W elEdelGeb.Heer!datik vooreerstnog geenreden
heb om berouw of schaamte te gevoelen over hetgeen ik deed,en ik

vleie mij,datwanneergij hetwerk in zi
jngeheelzulthebbengelezen,
en de eerste (zeerbegri
jpelijke)indruk biju gesletenis,gijerwellicht
gunstigeroverzultdenken.In elk gevalza1ook uw afkeuringmijniet
beletten metoprechte hoogachting te zijn
'

Uw Dw.Dienaar
Maart 1866.

J.van Lennep.

Hoe staathetnu metdie beweerde onzedelijkheid?Voorons,
die in de realistische literatuurvan de laatste vijfentwintigjaren
heel andere dingen gezien hebben. klinkt die beschuldiging, op

Klaasje Zevenstertoegepast,bijkansonzinnig.Bovendien,wanneer
is een boek onzedelijk? Nietwanneerhetkwaad bijden naam
en kwaad wordt genoem d, m aar wanneer het integendeel a1s

aangenaam,verleidelijk en goed wordtvoorgesteld.Enditlaatste,

238

KLAASJE ZEVENSTER.

J.v.L.kon hetnaarwaarheid getuigen,hijdie in den aanvang
van zijn roman van den roem van zedelijkheid spreektwelken
zijn geschriften tot dusver mochten verwerven,za1niemand in
Klaasje Zevenstervinden.1)
M aar in die dagen was het een w aagstuk, er behoorde m oed
toe om de dingen die zorgvuldig verstopt en waarovereen dikke

sluier geworpen werd, bijden naam te noemen en dien sluier
afte rukken;wijkunnen onsdattegenwoordig nauwlijks voorstellen in een tijd van vereenigingen voormiddernachtzending
en van congressen totbestrijding derprostitutie,waarbijdeftige,
aanzienlijke vrouwen als bestuursleden optreden en in hetopenbaarhetwoord voeren.DatJ.v.L.in zijn roman van eenbordeel durfde spreken en zijn lezers en lezeressen zelfs in een
zoodanig verblijfderschande durfde binnenleiden,dathijdurfde
gewagen van zorgvuldig ge'
fgnoreerde dingen, werd hem door

velen hoogstkwalijk genomen.
De schrijverhad ditzelfnatuurlijk zeergoed gevoeld en dan
ook,eerde aanstootwekkende tooneelen verschenen,zijn lezers
daarop voorbereid en er een soort apologie voor gegeven, in
den vorm van een gefingeerd gesprek in den spoorwagen m et

zekere Mevrouw X.2) Wijzien daaruitdatKlaasjeZevenster,naar
de bedoeling van den auteur, een boek is m et een strekking:

dat hij de maatschappelijke zeden en toestanden naar waarheid
wenschte af te schilderen en daarom ook nietzwijgen kon van
zoodanige driften en hartstochten als in de sam enleving een

hoofdrolspelen:dat hij niet slechts geschreven had om zichzelf
en anderen te vermaken,maar we1degelijk om te waarschuwen
en te leeren: dat hijmeende dathetafbeelden van karakters,
die hij niet uit zijn verbeelding riep,hetschilderen van toestanden en voorvallen,uitde werkelijkheid gegrepen,nietalleen
een nuttige bijdrage zou kunnen zijn totde kennis onzermaatschappij,zooals zijzich voordeed in hettijdvak datachterhem
1) ,,Zie, indien je,in mijn geheele boek,een enkelen regelvindt,die de
strekking heeft om wat zondig is behaaglijk ofaantrekkelijk te makenjof
die schadeli
jke indrukken bij een jeugdig brein ofin een schuldelooshart
kan achterlaten,dan geefik u vollerecht,mijnboekonzedeli
jktenoemen.
(K.Z,,Izde Boekylste Hoofdstuk.)
2) Twaalfde boek,eerste hoofdstuk.
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lag, maar dat er Ook hier of daar een min of m eer gewichtige

1es uitzou kunnen getrokken worden.1)
Dat het boek wezenlijk nut gesticht heeft,is ontwijfelbaar.
Het heeft de oogen geopend voor veel kwaad dat in het geniep

geschiedde; het maakte in wijden kring den diep beklagenswaardigen toestand der blanke slavinnen openbaar, die, ook al

walgden zijvan hetleven derzonde,nietbijmachtewarenzich
daaraan te ontrukken, omdatzijdoorwerkelijke ofgefingeerde
schulden,die steeds grooterwerden,metonverbrekelijke boeien
a&n het bordeel gekluisterd bleven, en het bew oog de harten om
aan dien gruwel een eind te maken. W e1 verre dan ook van

den roman onzedelijk te vinden,betuigde de directievan,ysteenbeek'' den schrijver haar oprechten dank voor den steunr
van zoo onverwachte zijde, in haar moeilijken strijd tegen de
prostitutie en,ik mag erwe1bijvoegen,tegen de publiekeopinie
ondervonden.

Ik zeide zoo even dat))Klaasje Zevenster''de oogen geopend
heeft voor veel kwaad dat in het geniep geschiedde; ziehierdan
ook de geheime reden van veler afkeer, een afkeer die zich uitte

in de beschuldiging van onzedelijkheid.Nederland toch had,niet
geheelten onrechte,den naam van vroom en streng zedelijk,en
de Nederlander kende zichzelf,in tegenstelling m et vele andere
volken, gaarne m et zekere zelfvoldoening dat brevet toe. Daar

kwam Op eens de meestpopulaire schrijvervan zijntijd,deman
die in alle kringen bekend was en overal toegang had,m etruwe

hand datbrevetverscheuren,en een portretvanzijntijdgenooten
geven dat hier en daar allesbehalve vleiend was,waar hi
j aantoonde dathuichelarij onder die vrome en schandelijke onzedelijkheid onder die puriteinsche Nederlanders maar al te zeer
gevonden werden.M en wist het we1 dat niet alles in den haak
was en de kat we1 eens in het donker geknepen werd,maarmen

wilde hetliever niet weten,en velen vergaven J.v.L.evenmin
zijn Bleek,Tilbury en Emilie van Zirik,a1s de schijnvrometijd1) jrMevrouw weet zoowel als ik,datmen op elke sport van den maatschappeli
jken ladder gevaar loopt naar beneden te vallen: al zinktmen
daarom juist niet in het diepste slijk: en datzi
j heteerstaan 'tgevaar
blootgesteld zijn, voor wie men datbedekt heeftgehouden...13 Geluk-kig
is die ti
jd van struisvogel-politiek thansvoorgoed voorbij.
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genooten van Molière dezen zijn Tartuse vergeven konden.1)
Ofechterde schrijver in sommige scènes niet wat alte uitvoerig is geweest en het pglissez m ortels, n'appuyez pas'', hier
en daar niet te zeer uit het oOg heeft verloren, is een andere
vraag, die niet terstond ontkennend kan worden beantwoord.

M isschien heefthij op sommige plaatsen de kunstteveelaande
strekking, de aesthetische vereischten te veel aan de ethische

bedoeling opgeoserd:2)hijechteroordeeldejuistdatpappuyeeren''
noodig om indruk te maken. W ellicht, indien zijn vader nog
geleefd en hij dezen naar zijn gewoonte,den roman,eer hijin
drtlk verscheen, had voorgelezen, zouden de takten goede sm aak

van den fijn beschaafden grijsaard we1heteen en anderhebben
aangewezen dat zonder schade, zelfs voor den indruk, besnoeid
Of geschrapt had kunnen w orden.
sias de geheele roman, behoudens de boven vermelde aanm erkingen, w aarin trouwens door zeer velen niet werd gedeeld,
door het gros der lezers met zeldzaam genoegen ontvangen, van
verschillende zijden w erd ook een afkeurende kritiek gehoord.

Schimmel,die een uitvoerigopstelindeGidsaanhetboekWijdde,
vond naastveeldatte prijzen was,ook nietweinig te laken,3)
en M evrouw Bosboom-Toussaint betoonde zich evenmin voldaan :

zijmiste elevatie en vond plagiaten.4) Descherpsteaanvalkwam
1) Ditmerktook Rëvilleop in zi
jn artikeloverJ.v.L.in de Revuedes
Deux M ondes van 1868,blz.864--891.

2) Jonckbloet,GeschiedenisderNederl.Letterkunde,V1blz.159.
3) ,,Een NederlandscheZedenroman.''DeGids,Sept.1866,blz.511- 527.Het plan is door een m eesterhand ontworpen,doch de auteur heeft,watde

,,

handeling betreft,zijn fantazie totgeennieuwegavewetentebewegen...lsde
dialoog weinig levendig,zi
jnderedeneeringenzonderfrischheidvan gedachten,
de hoofdpersonen qauw geteekend en onzuiver gedacht ofalledaagsch en

onbeduidend,de beschrijving der toestanden,de schildering van maatschappelijke soorten,de aanduiding van gebruiken isvoortreselijk.Deauteurheeft
m et eigen oog gezien,m et eigen hand getast,heeft een bewonderenswaardig
geheugen en is in de hoogste m ate gezellig ...K.Z.is door en door hol-

landsch ; de maatschappi
j waarin de lezer zich bevindt,herkentdeze a1s de
zijne en de auteuris een goede bekende,metgelijken smaak,geli
jke richting,alleen met wat meer belezenheid,verbeelding en vooral m et veelm eer
lustigheid en jolige luim ...''- Zeerscherp veroordeeltSchiwmelhetrjbeesteli
jke van hetplastische tafereel in het bordeel''.

4) Brief van Mevrouw Bosboom-Toussaint aan Potgieter.(Brieven van
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echter van Busken Huet.Had deze anderhalfjaarte voren,in
een door mijreedsmeermalenaangehaaldGidsartikel,VanLennep
nog onze prettigste litterarische figuur genoemd, die m iddel

gevonden had om vijftig jaren lang amusantte zijn,1)in zijn
Ernst of Kortswijl?''2) bleef ervan pKlaasje Zevenster''hoegenaamd niets over. De scherpzinnige, doch tevens venijnige
recensent tracht in dat opstel te betoogen dat K.Z. beneden het
middelmatige is. ,De strekking van het boek is nietandersdan :
eerst de 1of van het patriciaat en daarna van den adel!Dearme
vondeling w as begaafd, w as schoon, was een m odel van aan-

geboren schranderheid en onvergankelijk fatsoen:derhalvemoest
zij uit een patricisch geslachtstammen:zijwas vermaagschapt
aan deVan Doertoghe's!De romangelijktopdievanRichardson,
W ol: en Deken en Adriaan Loosjes,watlangdradigheid betreft;
Potgieter aan Busken Huet,eerste deel,blz. 149.
)Zi
jhadechter,toenzijhaar
oordeel schreef,nog slechts een paarhoofdstukken van heteerstedeelgelezen :
. . . wa
tza1ik u zeggen,alâa4 hi
j hetboek ookin'tlaatstejaaromgewerkt.
het zou alti
jd gebleven'zi
jn wathetis,en watalles iswatvan hem komt,
amusant- maar laag bijden weg - geene elevatie,alles is overgoten met
een zelfde van Lennepsop... En a1s hi
j dan soms schitteren wil,grijpthi
j
in de écrins van anderen - zeker uitparnse zy#rz,wanthijheeftkennis

en vernuftgenoeg om zonder diefstal te kunnen levcn ...''

z) De Gids,December 1864.blz.455-484.(Litter.Fant. en Krit.II,
blz.I).Hijschri
jftdaar o.a.:,,Metzi
jn gri
jze haren en zijngoede-manieren,
metzi
jn bewegeli
jke trekken en zijn guitig oog,metdien bi
j de minsteaanleiding om zijne lippen spelenden glimlach, met dat zeker iets in zijne
houding waaraan men denJ/r: nonle herk-entdie hetbeneden zich geacht
heefteeny/reàromku. te worden,is de heer Van Lennep op ditoogenblik,
ik zeg nietonze deftigste ofonze degelijkste,onzepittigsteofonzepuntigste,
maar stellig onze prettigste litterarische fguur.ln deze saai
je negentiende
eeuw met haar constitutioneel koningschap en hare parlementaire steek-

spelen;in onsvervelend vaderlandmetzi
jneoffciëeleopleidingtotchristelijke
deugden en zijne onervarenheid in den gezelschapstoon,heeftdeschri
jvervan
wien ik spreek,en de Hemelzijdaarvoorin hem geprezen,middelgevonden
om vi
jftig jaren lang amusant te zi
jn. Een gedenkteeken voor 1813? Ik
verlang er geen beter dan den heer Van Lennep in persoon.Ebenhaëzer:tot
hiertoe heeft de H eer ons geholpen aan een auteur in wiens borst deheilige

vonk dervrolijkheid nietuitgedoofd iskunnen worden,zelfs nietdoor eene
:alve eeuw van letterltundigen arbeid !''

2) Ernst of Kortswijl? Naar aanleiding der r,Lotgevallen van Klaasje
Zevenster'' door Mr. J. van Lennep, door Cd.Busken Huet.Amsterdam,
C.L.van Langenhuysen,1866. cl bladzi
jden.
II.

16
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doch verschiltervan doormindergeesten mindersti
jlen door
iets heterogeen-tooneelmatigs. W ie in één adem Zevenaer en
Hoogenberg noemt, heeft een tooneel-dokter aan een tooneel-

advokaat gekoppeld; Jusrouw Hermans is eene moeder met
ingewanden uit den soufseursbak ; de oude Flinck een tooneelgrootvader, Bleek een tooneel-bankroetier, de m an Puri een
tooneel-echtgenoot... Zie hier een roman, de slordigste dien de
heer van Lennep ooit geschreven heeft, een aan de genade van
den zetter overgeleverd brouillon, een ellenlang verhaalm et niet

één weldoordachthoofdstuk erin,nietéén fijneofwelsprekende
bladzijde, krielend van onwaarschijnlijkheden,krakend aan den
gang gehouden door de grove mechaniek eener poppenkastintrigue, voorde eene helftgesto#eerd m etmonstersen duivelinnen,
voor de andere helft m et huisbakken engelen van beiderlei

geslacht, een roman uit de werkelijkheid, doch waarin de
werkelijke dingen en de werkelijkemenschen te eenemaalgemist
worden,vijfdeelen vo1onbeduidendheden en gemeenplaatsen...
Het schreeuwende van het zich hier aanbiedend kontrast

een

zoo onbelangrijk boek de vruchtvan zoo vele jaren arbeidsvan
de zijde van een zoo begaafd auteur legtons devraagopde
lippen:Ernstofkortswijl?''
Hij komt dan ook totde conclusie datde auteureen loopje
met zijn lezers neemten,verstoken van den spoorslag,voorden
litterator gelegen in het opgroeien van een welöntw ikkeld en
veeleischend publiek,ervan lieverledetoegekomen is zichtevreden
te stellen met produkten, waaronder geenschri
jvervannaam zijne
handteekening zou willen plaatsen. Hetgeen goed genoeg isvoor

mij,pleegthijte denken,en in zekeren zin gaatdie overlegging
op, is ligt ook goed genoeg voor Nederland.''

Overdrijving schaadt;ditondervond ookBusken Huet.Hadhij
zich vergenoegd m et nuchter en kalm de fouten en schoonheden
van den roman in hetlichtte stellen,m en had naarhem geluisterd;
door echter te beweren dat er niet é!n weldoordacht hoofdstuk.

niet é!n sjne ofwelsprekende bladzijde in hetgansche boek te.
vinden was, en alle personen voor tooneelfiguren uit te m aken,

wierp hijzijn eigen glazen in en kreeg van alle zijdendensteeq
naar het hoofd. Die verheerlijking van hetpatriciaat,doorden.
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criticus a1s het them a van den rom an aangegeven,w as ook niet
moeilijk te weerleggen:men denke aan de bespottelijke,domme

arrogantie van den heer van Bassen,de oneerlijkheid van den
heer van D oertoghe en den trots van diens gemalin,zichtbaarin

haar onvriendelijke bejegening van haar arme bloedverwanten.
Het heeft er nu veel van alsof Busken Huet,hetzijdoor
jaloerschheid gedreven,hetzijom een andere reden,zijn pen in
-

de gal had gedoopt en zich tot taak had gesteld om den popu-

lairen auteurvan KlaasjeZevenstereensenvoorgoedaftemaken.
Ce n'est pas avec indignation - carje connaisl'homme à mes
dépens- ''schreefRéville 17 DecembervandatzelfdejaaraanJ.v.L.,
c'estavec tristesse que j'aivu ce nouveau gaspillage,cetteprostitution d'un vraitalent au dlnigrement systématique sécrétéparun mauvais caractère.B.H.a la rage de cracher sa bave surtoutcequifait
et mlrite quelque sensation. 11 devient de plus en plus cynique de
procédés et d'expressions.Le malheureux estfou et,s'il continue,il

crévera dans sa bile...1)

Een ganschereeks brochuresverscheenom KlaasjeZevensteren
zijn auteurtegendenaanvalvanBuskenHuetteverdedigen.Ineene
w ordt de bekende maar eenigszinsafgezaagde spreuk aangehaald:

hetzijn de slechtstevruchtennietwaaraandewespenknagen'',2)
terwijl een tweede La Fontaine's fabel van den vos en de
druiven op den criticus toepast;3)de schrijvervan een derde,
een Leidsch student van 1824 tot 1828, verklaart hoe hem
de waarheid tot in de kleinste détails heeftgetrosen van hetgeen
J.v.L.Omtrenthetmaatschappelijk en studentenleven van die
dagen mededeelt en betreurt het dat Busken Huet,baloorig over

het weinige esectdathijin de wereld gemaakthad,en ziende
dat zijn letterkundige sterdoorden glans derZevensterren verduisterd werd, zich tothetschrijven van zulk een kritiek heeft
x) Hij eindigt zijn brief aldus: yyMaisje m'oublie à causer.C'estvotre
faute. Vous devriez faire un rom an français par lettres. Toutes 1es fois que
Je 1is une lettre de vous,j'aicomme une saveur de Voltaire dans l'arrière-

bouche.Quelhumoriste vous seriez en gaulois!''
z) Mr.J.v.L.en K.Z.,doorW ed.W .Storm vanderChijs,teDelft(4b1z.)
3) EeneDames-TheevisiteenK.Z.doorS...A...Z...(SietskeAbrahamsz.)
Amst.1866.
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verlaagd.,,De behandeling dervraag:pErnstofKortswijl''getuigt
van zijn geesten zijn sarcasme,maar getuigtnietvoorzijn hart
en onbevangen oordeel.11 a placé un bon m ot, mais il a perdu

un ami.''1) W eer een ander maakthetnog bonter en beweert
dat,bijgebrek aan kermisvertooningen,diedatjaarom decholera
nietkonden doorgaan,de literarischehansw orst,Cd BuskenHuet,

eens weer een loopje meteen zijnermedemenschen heeftgenomen.sHetzou inderdaad vreemd geweestzijn,zoo B.H.zijn
natuur verloochend had,die van altoos te m oeten en te willen

alleen zijn van zijn opinie.Men was heternietover eens of
het nuttig of raadzaam was Klaasje in handen te geven van
iedereen ; maar daarin was iedereen het eens met iedereen : dat
het een m eesterstuk was. Neen! B. H. alleen is van een andere

opinie.ln een pamqet,zooalshijalleen zekanendurftschrijven,
maakt hij zich weer eens schuldig aan een van die ontelbare
letterkundige wandaden,zooals hijer reeds zooveleopzijnkerfstok heeft....ZwijgtNederlanders!de groote,deeenige Coenraad heeftgesproken!- TreurtNederlanders!hijheeft,hijzelf
is er althans zeker van, V.L.morsdood geschoten !...Hetwapen

van Coentje doodtniemand,maarhijheefthet zeldzame talent
van iedereen te kunnen wonden.''2) Een goedeantikritiek is
ook die van den heer van M eerbeke,die in eendoorwrochtstuk

op geestige en waardige wijze het Kortswijl''BuskenHuetterugwerpt.3)Hijzegt:sDe heerHuetheefthetmetdezebeschouwing
niet ernstig gemeend. Het probleem dathij zich gesteld heeft,
was dit: gegeven een populair verhaal. door den populairsten

schrijvervan Nederland hetpubliek aangeboden,enmetdezelfde
erkentelijkheid ontvangen als zijn vroegere werken;gegeven aan
den anderen kant,hetbewustzijn van een ongeëvenaarde bedrevenheid in het behagelijk inkleeden van de schrilste literaire
z) ErnstofKortswijl?Eenevraag,beantwoord dooreenLeydschStudent
van 1824 tot l8z8. 'sHertogenbosch, bi
j G.H.van der Schuyt,1866.ryBus
ken Huet'',zegthîjnog,yyverdientdatJ.v.L.hem geen enkele syllabe
antwoorde. De New-Foundlandsche hond, die door een aantal keffertjes
vervolgd wordt,ligt zijn achterbeen op ... en vervolgtstatig zi
jn weg.lk
raad den kefferHuetaan op eerbiedigen afstand te bli
jven-''
c) Boekbeschouwing in y,Geïllustreerd Nieuws.''31Juli:866.
5) Nog iets over K.Z. Een woord van verzettegen de kritiek van den
heer B.H .door Henry van M eerbeke.Am st.C.L.van Langenhuysen,Is66.
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paradoxen; gegeven eindeli
jk een levendige,geestige stijlen de

hoogst lnogelijke onverschrokkenheid in hetnederschrijven van
de gewaagdste uitspraken - deze drie gegevenzijnde,whatshall
I do with them? Antwoord:Een enkele maalbezwijkendvoorde
bekoring om de menigte tijdelijk te vermaken eninhaarschaterlach voedselte vindenvoormijneigenliefde,diemenigtebetoogen
dat zij zich vergist heeft en dat.terwijl zijveronderstelde uit
V. L's hand een m eesterstuk te aanvaarden,deschalkschedichter

slechts bedoelde haar bijden neuste nemen.Haaraan hetverstand te brengen dat,toen zijvo1opgetogenheidonthaaldmeende
te worden op citroenen,haarmetsnaaksch opzetnietsdan knollen

werden voorgezet.Deze allerbezwaarlijkstegoocheltoerismetuitstekend goed gevolg ten einde gebracht.... Ik betreurhetechter

datde heerHuet,tusschen ernsten kortswijlgeplaatst,indartele
luim de laatste zijn hand heeftgereikt.W elkeheerlijke kritische
beschouwing zou erte voorschijn zijn gekomen a1s hijzichnaar
de andere zijde had gekeerd!''Eindelijk vermeld ik nog de brochure van den heerPolak,de
degelijkste van alle;1) sprekende over B,H's.opstel,zegthij
zeerterecht:pzoo gaathet.Zoo wordtmeestalbijonste lande
een literarisch product gecritiseerd. Of een coterie die er haar

redenen voorheeft,verhefteenwerk,dikwijlstenonrechte,boven
de wolken, of, en dit.gebeurt hetmeesten overkomtgrootendeels

'twezenlijkvoortreselijke,hetwordthard,hetwordtonvoorwaardelijk?hetwordtzondervoldoenderedenenafgekeurdenveroordeeld.
Geen wonder dat critiseeren bijons synoniem geworden is met
vermoorden,m et,zooals detriviale maarschilderachtigeuitdrukking

zegt:een schrijverop zijn kop geven-''- Waarlijk,behartigensWaardige woorden,ook nog vooronzen tijd!Hijeindigtzijnbeschouwing aldus: ,,W e1k een menigte personen1 En boven die
allen domineert de gestalte van hem die hen voor onzen geest

getooverd heeft. Klaasje Zevenster is haar schrijver waardig,
w aardig de kroon te zetten op een lang envoorspoedig literarisch

leven, waardig de schoone zonsondergang te zijn van een onbewolkten dag. M ocht - we wenschen het uit den grond van

1) DeheerCd.B.H.en K.Z.doorH.J.Polak,Docentaanhetgymnasium
te Leiden.-- Leiden,J.Hazenberg,:866.(7l b1z.)
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ons hart- mocht de heer v.L.die hoogste wijsheid bezitten
van te rechtertijd te eindigen in den vollen glansvanzijnroem,
te eindigen m et een m eesterstuk !''

Gelijk men ziet,beleefde Busken Huetnietveelgenoegenvan
zijn kritiek.J.v.L.mochtgerustzijn;wateenzijnerbewonderaars
hem zeide Nvas Nraar: ,,al schreef de geleerde B.H.er een Nverk
tegen, zoo zwaar a1s de zwaarste foliant, het is een vruchteloos

werk. Gijhebthethartvan Neerlands volk gevonden.''
Had Polak,hadden zoo veleanderenmethem gelijk,dieKlaasje
Zevenstereen meesterstuk noemden? Overhetalgemeen,ja.0f
zijn nietmetmeesterhanddiegrootemenigtepersonengegroepeerd,
die optreden en handelen, zonder ooit door hun aantalden lezer

te verbijsteren of te vermoeien? Worden er niet meesterlijk
geteekende en uitgewerkte beschrijvingen ingevonden,bladzijden
waarin de schrijverin zijn volle krachtis en die niemand hem
gebeteren zou ? Ik denk, om m aar enkele te noemen, aan de
studentenkamer met de vergadering der ,yDorstige Pleiaden'',aan

hetfijngevoeld,zielkundig zoo waaronderhoud tusschen Bolen
zijn zuster overde ontvangstvan Nicolette,aandedorpssocieteit
te Hardestein, aan het diner door de patricische M evrouw van

Doertoghe en datdoorde rijke Van Zirik'sgegevenenhetkeurig
geteekende onderscheid tusschen die beide standen ;aan heteinde
van Bleek en het sterfbed van Nicolette; aan zoo m enig goed
gevoeld, frisch gepenseeld en uitnem end volgehouden karakter.

Het is waardat,wijzagen hetwe1meerin V.L's.romans,de
hoofdpersoon zwak geteekend is en meer passief dan aktief

optreedt;toch boezemtzijoveralgroote belangstelling inenhoe
schoon is haar zelfoverwinning wanneer zijMauritsde eerste
maal bedankt. En daarnaast, hoeaardig en sympathiek isde figuur

van Bettemiel Hoe levendig en gemakkelijk zijn de gesprekken,
hoe aangenaaln en vloeiend is steedsde stijl,hoe handig zijn
de knoopen gelegd en worden zijweerontward,hoe wordtde
lezer tot het einde toe bezig gehouden en geboeid.

Zijn erdan geen fouten? Ongetwijfeld.Hetboekistelang.De
auteur,altijd eenigszins uitvoerig,geefthier,een algemeenvoorkomende zaak bijgrijsaards,veelte veelaan zijn zuchttotuitweiden toe en voerto.a.Bo1 metzijn vervelende paradoxen te
vaak ten tooneele. Deze laatste, nog al een penfant chéri''van
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den schrijver,isals predikantvrijwelmislukt:alwashetalleen
om de onverschoonbare wijze waarop hijKlaasje,nadatzijuit
het bordeel ontkomen is, aan haar 1ot overlaat, in plaats van,
a1s pleegvader het kind,a1s herderhetschaap,indien hetverloren
is te zoeken en terecht te brengen, of, is het onschuldig, hetde

gelegenheid te geven die onschuld te bewijzen.1)
Er is heel wat naar de origineelen van Klaasje en de overige
personen uit den rom an geraden ;zelfsw erd erin ,,DeNavorscher''

naar gevraagd.2) Hierop antwoordde J.v.L.in datzelfde tijdschrift ongeveer het volgende: ,,De vraag is onbescheiden en
1) Toen mi
jnemoederhaarschoonvaderbovengenoemdeopmerkingmaakte,
antwoordde deze: ,,
ja, dat heeft Ant (zijn zuster)mi
jook algezegda'?Vrouwen gevoelen vaak fjnerdan mannen.A1s excuus voor den auteur kan
m en aanvoeren, dat het voor het plan van het boek noodig was,dat Bo1
eerst veellater met de onschuld van Nicolette bekend werd.
c) De Navorscher, 1867,blz. lI1.- A1s curiosa deel ik devolgendetwee

brieven mede doorJ.v.L.in 1867 ontvangen:de eerste is van zekerenheer
Zevenberg te Utrecht,die hem schrijftbijonderzoek vernomen tehebbendat
hi
j (J.v.L.)Hoogenberg isen hem tevensmededeeltnogbrievenvanGaljart
aan Klaasje in een geheime ladetehebbenontdekt;hijhaddezebi
jzonderheid
al aan Bol (Hasebroek) geschreven,doch van dezen geen antwoord ontvangen.- De tweede isvan Klaasje zelfen luidta1svolgt:,,voor eenigen
tijd hoorde ik van alle kanten roepen over uwennieuwenroman.Doorziekte
was ik verhinderd er m ede kennis te maken,m aar nu geheel hersteld, was

hetmi
j een waargenoegen uw genoemden roman te ktlnnen lezen.lk moet

zeggen dat alles zeer juist beschreven is;vele aangename,maar ook vele
bittere herinneringen heeft het bi
j mi
j opgewek-t;alleen die féne scène uit
het derde deel weet ik mij niet te herinneren, dat ik ooitheb beleefd.
Hierbi
j stuur ik u mi
jn portret,daar ik geloof datgi
j daarwelveelbelang

in stellen zult. Het einde van mijne levensgeschiedenisis nietzeerjuist;
dood ben ik,dat is waar,m aar slechts voor de wereld,Ik leid tegenwoordig
een rustig leven in een klein dorp van Zuid-Holland,en benop hetoogenblik

bijeen vriendin van mi
j in den Haag gelogeerd. lk voelmijin mijn tegenwooriigen toestand zeer gelukkig;dat woelige leven was in het geheelniet

voor mi
j geschikt. Ik bedank u ook welvoorde discretie waarmede gij
sommige punten uitmijn levensgeschiedenis hebtbehandeld. Nimlnerhad
ik kunnen denken,datmi
jn onbeduidende lotgevallen door zoovelen zouden
gekend worden,.ia watmeer is,datzi
jten tooneele zouden wordengevoerd;
dat schri
jf ik toe aan de talentvolle wi
jze waarop gijze uituwe pen hebt
laten vloeien. Hiermede neem ik afscheid van u, geloofmij steedsuwe
hoogachtende vriendin en dienaresse

Klaasje Zevenster.
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toont dat men kleinsteeds is;toch doetzijgenoegen,wantde
personaadjes zijn dus waar toegeschenen. Dit wi1 ik hierwe1
zeggen, dat de treurige episode in het derde deel, waarzich een

menigte preutsche heeren - gelukkig geen vrouwen - eenwijl
aan geërgerd hebben, bijna in al haar (en metnog vrijwat
afschuwelijker) bijzonderheden gebeurd is zooals ik ze verteld
heb,en datik,behalve Pedaal, ook M ie Rusel,haar m an ende
kat die de m oppen opat allen lang dood en begraven - zeer
goed gekend heb. Omtrent al de overige personen verklaar ik

plechtig, dat ik op niemand in 'tbijzonderhetoog heb gehad.
Ik heb met hen gehandeld als b.v. met het huis en 't park van
Hardestein, 't w elk ik heb samengesteld uit één landhuis en
buitenplaats te 'sGraveland en uit twee kasteelen m et hun
omgeving in Gelderland... Overalherkende m en M evrouw van

Doertoghe,Tilbury en Bleek;zijzijn dus helaas,verrevanzeldzaam. De heele historie van de Pleiaden en hetaan h.uisbrengen

van datkind is louter een werk van mijn vinding.Weliswaar;
nadatmijn roman verschenen was,is mijverhaald datwerkelijk
door de leden van een studentengezelschap een jong meisje is
geadopteerd en opgevoed,doch dezebijzonderheidwasmijgeheel
onbekend-''1)
Over deze laatste bewering van J.v.L.zijn alwederom heel
wat pennen in beweging geweest.De kundige redacteurvan ,,D e

Navorscher'', Ds.P.LeendertzW z.,had namelijk in 1876 erde
aandachtop gevestigd,dateen dergelijk verhaala1s in deeerste
hoofdstukken van ,,Klaasje''voorkomt,ook reedsdoorLeFrancq
van Berkhey was gedaan, onder den titel ,,De Braadpan, op

Sint Nicolaas Candidaats Vaatje''.2) Het te huis brengen en
#

z) De Navorscher, 1867,blz. 133. ln dehelftdervorigeeeuw ging te
Leiden hetpraatje,datongeveertwintig jaar vroeger - dusjuistindentijd
dat Klaasje Zevenste.
r wordt geacht te zi
jn geboren - door hetstudentendispuutgezelschap ryTandem'' eene vondeling was aangenomen, die in de

genoemde jaren onder den naam van Tandemia in Leiden dienstbode was.
(Mededeeling van Prof.Naberaan Dr.A.Beets,naaraanleiding van diens
toespraak voor de Maatschappij van Ned. Letterkunde te Leiden over Le
Francq's vertelling. Zie het velslag in de H andel.der M aatsch.,l9x - z9oI.

blz.9z-9z).
z) De Navorscher,1876,blz.I77-'I8J. Hetverhaalvan Le Francqkomt

in zijn jj
lock en Ernstige Vertellingen mijner Jeugd''voor.
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adopteeren van hetkind zou in Le Francq'sjeugdomstreekshet
m idden der 18eeeuw te Leidellhebben plaatsgehad.Deconclusie,

waartoe Leendertz komt,en die ik gaarne onderschrijf,isdeze,
datJ.v.L.in zijn jeugd ,,De Braadpan''gelezenhadenlater,bij
hetschrijven van zijn roman,te goeder trouw gemeend heeftde
bewuste episode zelf bedacht te hebben. D it is te eer aan-

nemelijk, wanneer wijons de volgende,reedsvroegerdoor mij
aangehaalde1) woorden van J.V.L.herinneren,woordenwaardoor
hijvele zijnerplagiaten bekent,verklaarten ertegelijkabsolutie
voor verwerven kan : ,Ik heb zoo vroeg zoo veel werken van
anderen gekend, dat ik niet durf beslissen of ik we1 ooit iets
oorspronkelijksgeleverd heb,en of zelfs hetgeen ik als zoodanig
beschouwde niet meer een arbeid vanherinneringzi
jgeweest-''2)

W atde geheele pKlaasje''betreft,hetmoge waarzijndatmen
daarin rem iniscenties vindt van som mige Engelsche en Fransche

romanschrijvers derbeidelaatste eeuwen,hetblijftevenwaardat
het boek door en door Hollandsch is en een zuiver realistisch
kunstw erk in den goeden ouden trant van W ols en Deken

genoemd mag worden.3)
W ijzagen reeds hoe zichlangzamerhandeenganscheliteratuur
om den roman begon te groepeeren;doch daarbijbleefhetniet.
In 1867 vkrscheen:pKlaasje Zevensteris nietdood.Supplement

op een grootwerk,door een der Pleiaden'',4)datwedergevolgd
werd door: ,yKlaasje Zevenster is wél dood! Uit authentieke
bronnen geput.''5) Het scheen we1alsofiederiets van Klaasje
wist te vertellen ofeen loodje mede in 't zakje wilde doen;in
e1k gevalzag in hetzelfde jaar in de pRomantische Bibliotheek''
de pW ezenlijke Lotgevallen van K.Z.,naaraanleiding van den

beroemden romanvan Mr.J.v.L.''hetlicht,6)terwijlikeindelijk
nog sNicolette,Lotgevallen eener Vondeling,denHeerMr.J.v.L.
1) 1,333.
z) Dramatische sverken, 1, blz.7. Dit wordt ook uitnelrend in hetlicht

gesteld door Prof.Dr.J.%*.Muller,inzi
jnolverwanten vanKlaasjeZevenster''.
(Taa1en Letteren,1906,blz.5zl-34o).
3) Jonckbloet,Gesch.der Ned.Letterk ,VIblz.l58;J.ten Brink,Gesch.
der N.Ned.Lett.in de I9de eeuw.I blz. 177.

4) TeDordrecht,bijVan Elk,1267.(336 b1z.)
5) Amsterdam,J.Visser,1867.(2o b1z.)
6) 's-Gravenhage,H.van DuylJr.,1867.(174 b1z.)
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opgedragen door Vrouwe Courtmans,geb.Berchmans''vermelden

moet.1) Van deze boeken behoefik verderniets te zeggen;het
ten is al grooter prul dan het andere. Van de bew erkingen van
den roman tot drama's, die in de groote steden van ons vaderland, door som migen gelaakt en uitgefloten, door anderen uit-

bundig toegejuichten geprezen,voorstampvollezalenopgevoerd
werden,maak ik slechts volledigheidshalve melding;J.v.L.toch
had aan die bewerkingen part'noch deel; integendeel,het was
veeleer een mishandelen van den auteur en detoestanden,w aren

zoo verwrongen, datzijbijna onherkenbaargeworden waren.2)
Over de vertalingen nog een enkelwoord. AlbertRéville,de
bekende Rotterdamsche predikant en letterkundige,was zeermet
den rom an ingenomen encorrespondeerdeterstondmetdenschri
jver
over een Fransche bewerking. Toen de vertalerdien hi
jop het

oog had gehad,te lichtwas bevonden,steldehijdenauteurvoor
dat deze het zelf zou doen : imm ers svous écrivezirréprochable-

ment en français''. W erkelijk gafJ. v.L., die ook reeds sDe
Vrouwe van W aardenburg''en ,,Eene Vertelling van Meju:rouw
Stausacher'' in het Fransch vertaald had,aan dezen wenk gehoor

en zette zich totdien waarlijk nietgeringen arbeid;hijbracht
het echter niet verder dan de beide eerste boeken,ietsm eerdan

een derde van heteerste deel,daarhijopzag tegendentijddien
het vertalen van het geheele werk hem kosten zou,terwijlhij
niet eens de zekerheid had dat een uitgever de zaak zou aan-

durven.3)Réville bezorgde toen zelfeen zeerverkortopstelvan
x) TieljVan W ermeskerken,1868.(354 b1z.
)
z) Er waren drie verschillende bewerkingen;te Amsterdam werdhetstuk
in den Grooten Schouwburg en bijVan Liergegeven (
Jan.1867).A1scurios'
a
vermeld ik nog:eene rjElegie aan Madeline door Maurits'',voor Piano,een

groot concert, den z4sten Februari 1867 in het Paleis voor Volksvli
jtte
Amsterdam gegeven, op het program ma vermeld als: ,,De Harmonie der
Sfeeren door de zeven sterren en den komeet,onder directie van Coenen'',

en eindelijk de volgende advertentie in hetHandelsblad van c3 Maart1867:
Gehuwd
Baron Tilbury
en

N icolette Zevenster.

7 Maart I867.
W egens buitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst.

3) Die vertaling berustnog in hetfamilie-archief..
- J.v.L.schreefIIJuli
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den roman vooreen derFranschetijdschriften,indehoopdatde
lezing bijvelen den lustzou wekkenmethetgeheelewerkkennis
te maken,doch de onverwachte dood van J.v.L.maakteaanalle
verdere plannen een einde, en het Fransche publiek hoorde eerst

vansKlaasje''doorhetuitvoerigoverzichtdatdeRotterdamschepredikantervangafinzijnreedsmeermalenaangehaaldartikeloverden
Nederlandschen romanschrijverin deRevuedesDeux Mondes.1)
In Duitschland verscheen werkeli
jk een vertaling,in 1867,van
de hand van AdolfGlaser,doch J.v.L.had weinig reden dien
bewerker voor zi
jn arbeid dank te weten2).Dezetochhadgoedgevonden een ander, zeer banaal slot aan den rom an te geven
en voor de schoone sterfbedscène het huweli
jk van Nicolette met
M aurits van Eylar in de plaats te stellen, daarmede toonende
zelf hoegenaam d geen smaak te bezitten en de bedoeling van

den schrijverabsoluutte hebben misverstaan.J.v.L.wasdaaroverdan ook begrijpelijkerwijze verstoord en zond een briefaan
de redactie derAllgemeine Zeitung,waarin een recensievanzijn
werk had gestaan,om de Duitsche lezers methetwerkelijkeinde
van zijn roman bekend te maken3).,,Dataandoenlijke sterfbed
van hetonschuldige meisje'' schrijfthij,,,datvoortdurend voelt,
hoe die sm et onuitwischbaar op haarbli
jftkleven en eindelijk
aan haar zielskwaalbezwijkt,isjuistdatgene watvelen hierte
lande metde strekking van mijnboekverzoendheeft.Hetnieuwe
slotvoldoetm isschienaandeonnadenkendemassa,maargeenkzins
aan de aesthetiek. Ik ben den heer Glaser dank verschuldigd

voor de moeite,welke hij zich we1heeftwillen geven om mijn
werk aan zijn landgenooten bekend te maken;doch ik beken 't
1866 aan Réville:,,...Quantàfairelatraductionauhasard,vouscomprendrez
aisëmentmesrëpugnances,quand je vous diraiquejen'aipasletravailfacile
du tout.Je dfchire souvent trois fois un billetavantdeleEnir,pourlerecommencerànouveauxfraiset:Vingtfoissurlemftierjeremetsmonouvrage.Cela,
quand j'ëcris dansma langue maternelle.Ecrivant en françaisc'estbienpis.''
1) ln 1878 verscheen eene Fransche vertaling,door L.P.Delinotte:
Aventures de Nicolette Septëtoiles''.

z) Hânschen Siebenstern,dem hollândischen desJ.vanLennepnacherzâhlt
von Adolf Glaser, z Bde.Braunschweig,W estermann,1867.

3) Derecensiewasverschenen inhetnummervan 19September,debrief
van J.v.L.werd eerstin December geschreven,daarhem genoemdnummer
niet eer onder de oogen was gekom en.
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ronduit, ik had liever gezien,dathijmijdie eernietbewezen
had, dan dat hi
j aldus getoond had de zedelijke strekking van
mijn boek te hebben m iskend en de daarin gegeven 1estehebben
voorbijgezien.Datmen,een auteurvertalende,hieren daarzijn
w erk wat bekort, is nog zulk een zware overtreding niet; dat

men erde grondgedachte uitwegneemt,is een vergrijp tegende
letterkundige eerlijkheid1).''
Eén beschaafd, ontwikkeld man was er in Nederland, die

Klaasje Zevenster'' niet gelezen had:J.terGouw. Deze had,
einde Maart 1866,Amsterdam verlaten waarhijgeene,aan zijn
verdiensten passende, betrekking kon krijgen, om zich naar
Naarden ter woon tebegeven,hetgeenhem hetvolgendeafscheids-

versje van J.v.L.bezorgde:
Datgij,mi
jn vriend,d'ondankbre stad verlaat,
Zie,dat besef ik klaar;

Maarach!datgijnaar 'tnare Naarden gaat,
Is naarder nog dan naar!

Toen hijnu,indeeerstedagenvanMeizijnvriendteAmsterdam
een bezoek bracht, en hetgesprek,bi
jhetafscheid nemen,op

Klaasje'' kwam, zeide hij:pdatlees ik niet,maarik ben zeer

,,

verlangend naar uw schoolboek-'' Genoemd sschoolboek''was

Ons Rijk in vroegere Tijdperken'',een werk, datzijn schrijver
heelwatte doen had gegeven en thanszijnvoltooiingnaderde.2)
,,

1) Réville schreefz9 November 1867 aan J.v.L.:y,votretraducteurallemand est urz imbfcile mangeur de choucroute, un philistin, un stupide

animal. A votre place je seraisfurieux.Vousenleverla plus belle page de
votre œuvre!Où j'aipleurë,oui,pleurë comme une petite E1le!''
c) Ons Rijk in vroegere Ti
jdperken.Amsterdam,Gebr.Kraay.- Den
4den Juli1866,schreefJ.v.L.aan Prof.de Vries:yrlk bennuaan'tdruk-ken
van een handboek dat de verdeeling van ons land in I350, in I7Jo, onder

de Bataafsche Republiek, 'tKoninkrijk Holland enz. enz.opgeeft:- een
werk waar ik braaf wat aan te kluiven heb gehad,doch waar ik uit eigen

ondervinding weetdatbehoefte aan was.droog a1s kokinje en alles behalve
poëtisch.''- Ter Gouw,die hethandschriftter beoordeeling had ontvangen,

en erhier en daar zijn opmerkingen en verbeteringen had tusschengevoegd,
was er hoogeli
jk mede ingenomen en schreef'c3 Meibi
j hetterugzenden:
'tIs een Oceaan van namen! lk kan nietgenoeg uw stalen vlijt,uw onvermoeidheid en ook uw geduld zelfs bewonderen; - het verbaast mi
j
inderdaad dat uw geest zich met zulken arbeid kan bezighouden :maar
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Uitditlos daarheen geworpen gezegdevanTerGouw,datl.v.L.
trofen pijnlijk aandeed,ontsponzicheencorrespondentietusschen
de beide vrienden overhetlezen van romans,belangrijk genoeg
om er hier een gedeelte van weer te geven.

J.v.L.aan J.t.G.Amsterdam,6 Mei1866.
qvaarde Vriend!

W ederom hebtgijmijaangenaam verrastmetuw tafereeltjesuitde
Kalverstraat, en N0.2 was mijte belangrijker,Omdatik juistbezig
was Om voor den nieuwen almanak van Kraay een verhaaltje te
schrijven waarvan Andries Boelde held,en 'tgoud aan Maximiliaan
verstrekt,hetonderwerp is:1)een historisch romannetje inminiatuur,
even alsdegene dieinmijnsMijmeringen''zijnvoorafgegaanenhetwelk
gij.konsequenthandelende,dus nietlezen moogt.
Ik moet u echter bijdeze gelegenheid de vraag doen,ofgijoOk
geen tooneelstukken of gedichten leest,waarin historische personen
voorkomen? Ik zie niet in, dat wanneer hetongeoorloofdis,terbetcre

voorstelling van de zeden,toestanden enz.van een tijdvak,personen
die geleefd hebben, handelende op te voeren in een roman,dit wel

z0u geoorloofd zijn, waar 't een drama ofeposgeldt.Hieruitz0u
volgen, dat men, zich op het gebied der fiktie, der fantazie,der
pokkie in een woord, bewegende, geene andere dan denkbeeldige

Personen Z0u mogen opvoeren. Ditis intusschen watgijschi
jntte
verdedigen:gij acht hetgrootere verdienste een lijstvan steden en
dorpen zonderfouten te geven,dan een werk van fiktie te schrijven,
't welk de algemeene aandacht wekt.Maar alwederom konsequent

door redeneerende,moetgijdan Uomerus en Virgilius(die dan toch
ook niet anders dan verhevene romans in vefzen gegeven hebben)
beneden Cellarius stellen en aan de Eerw.Vaders Petasiusen Ménestrier den palm toekennen,di
en gijaanShakespeare,Cervantes,Vondel
of Racine onthoudt - ontvan den schri
jverderArabische Nachtvertellingen niet te spreken,volgens alle Oriëntalisten de beste bron
om de Oostersche zeden engebruiken onder'tKalifaatteleerenkennen.
Ditalles is mijniethelder.Ik ben opgevoedindeleer,datpoëm ata,

d.i.xscheppingen'',('tzijin rijm ofonrijm)hoogerstaan dan bloote
adversaria ofkompilatiën,en wanneerik a1sknaaptalloozeboekjesen
registers volschreef met kurioziteiten uit Scheltema, Van Hasselt en
'tscbi
jnt dat gi
j alles kunt. Toch verheug ik ermi
j over,datgi
j 'thebt
volvoerd. Gij hebt een nuttig,zij'tdan ook geen pleizierig werk gelukk-ig
volbragten ik hoop,datgij er satisfactie van hebben moogt''.
1) De kroon boven 't wapen.Almanak-Castalia.Am sterdam ,Gebrs.Kraay.
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dergelijken opgeteekend, dan was 'tomdatik mijvoorstelde datik
die naderhand zou kunnen te pas brengen in een roman en,z00 ik

mij niet bedrieg, heeft het gebruik maken van hetopgegaarde dan,
o0k niet weinig gestrekt om over mijn historische romans de tint
te werpen die zijbehoefden om ze en vpgaete brengen.A1s romanschrijver heb ik mij(te rechtofte onrecht)eennaam gemaakt,zoo
buiten a1s binnen 't vaderland,en almi
jn overig werk heb ik nooit
anders beschouwd dan a1s bijwerk,'tgeen ik tusschen de bedrijven
in verrichtte,omdatik nietleeg kan zitten en niet altijd ineenstemming verkeernoch tijd vinde om werken teschri
jven waarhethoofd,
de perbeelding en,in de eerste plaats,hethartbijwerkzaam zijn.En gij,zelfdichterlijk gestemd en gevoelende,gi
jwiltmijnudiekroon
ontrukken of althans ontzeggen, die ik mijdoorjaren arbeids verworven heb.- Gijdie toch o0k lieververzen envertellingjesschrijft
dan boekjes overde Vormleer. Maar dan moogtgijook nietfantazeeren. Gij laat uw bruid en bruigom in een sleedje Ook alsamen
praten zonderde overtuiging te hebben datzijwerkelijk datdiskoers
gehouden hebben.Metwelk recht? Zo0ikmetmijnhistorischeromans
grootezonden heb begaan,dan is toch uw voorstelling,hoegi
j'tkeert
ofwendt,een pekelzondetje.
Maar nu de romans die niethistorisch zijn. GijwiltKl.Zevenster
nietlezen,ofschoon ergeenenkelehistorischepersonaadjeinoptreedt.
Keurt gi
j den Misanthrope, den Tartufe,de Femmes Sapantes af?
Immers neen; want gijscheptzelfs behagen in den Sp.Brabander.
M aar mag men dan in den vorm van den roman niet doen wat in

dien van 'tblijspelgeoorloofd is,karaktersschilderen?opmaatschappelijke misbruiken wijzen? dwaze hebbeli
jkheden ten toon stellen?
'tEen en ander heb ik in mijn Kl.Zevenster,een arbeid waarik
twintig jaren aan besteed heb,pogen te doen,en nietzondergevolg.
Ik heb de voldoening gehad dat in de steden van ons vaderland de

Politie meer behoedzaam is geworden in de wijze waarop zi
j ongelukkige berouwhebbende zondaressen behandelde,en dat de M inister

van Justitie een aanschrijving aan alde Officieren van Justitiegericht
heeft om voor misbruiken te waken a1s door mi
jzijn aangewezen.
Denkt gij dat ik dithad kunnen te weeg brengen door 'tschrijven
van een preêk,1), een rechtsgeleerd betoog,Ofeen relaas van gebeurde feiten mettoepasselijkekonkluzie?- Neen,deaanschouwelijke
1) TerGouw antwoordthierop ondeugend:,yNietswarebeterdanereens
de proefvan te nemen. Een preêk van u!lk wenschte datik die eenslezen

mogt! En datgijdan tot tekstgekozen hadt:GenesisXXIvs.6,alleen de

laatste woorden.(...a1die hethoortza1metmi
j lacben.)
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voorstelling van hetgeen zoo 't niet reeds gebeurd was,had kunnen

gebeuren,de belangstelling opgewektin 't1otderpersonen,doormi
j
handelende en sprekende ingevoerd, ziedaar wat de gemoederen in
beweging heeft gebracht, wat de hoogeren en lageren in den lande

heeft opgewekt Om te onderzoeken in hoeverre mijn schildering met
de waarheid overeenkwam,en wat daardooreen rezultaatheeftgehad,
prachtiger dan ik had durven verwachten.De Negerhut van M evr.

Beecher Stowe heeftmeergedaan om de slavernijinAmerikatedoen
ophesen dan alde traktaatjesdermethodisten;wantdeNegerhutwerd
gelezen oOk dooreen Publiek,datde traktaatjesniet1as:enzooheeft
mijn pleidooitegen de slavernij der blanke vrouwen effektgehad,
omdat het door de inkleeding de aandacht wekte van duizenden,die
van de zaak nooit gedroomd hadden,vooral van vrouwen,en wier
verontwaardiging oOk de slaperigsteLands-en Stadsbesttlrentotwaakzaamheid en Onderzoek aanspoorde.

Ik geloofniet,datgijmijooitgekend hebtalsiemanddieverliefdis
op eigen werk ofdie bluftOp wathijgedaan heeft.Maarwanneer
gijeen bepaald genre zoo hoogelijk afkeurt,enikdatgcnrcnietslechts
in mijn bescherming genomen,maar aan mi
jn arbeid daarin mijn genoegelijkste levensuren,en grootendeels mijn reputatie a1sschrijverte
danken heb, nog meer, wanneer bijdien arbeid nietmijn verstand
alleen,maar mi
jn hartsteeds bezig isgeweest,zoodatikmijmetmijn
personaadjes vereenzelvigde,en onder'tschrijven ofherlezen,alleen
in mijn kamer k0n proesten van 'tlachen oftranen in mi
jn Oogen
voelde opkomen - dan treft uw vonnis niet alleen het genre,maar

ook m#,en moetde smart,welke ik daarover gevoel,mijwe1nopen
0m, tot zelfverdediging,feiten aan te voeren,die luider spreken dan
alle redeneering.

Op dezen briefantwoorddeJ.terGouw meteen epistelvan
twaalfbladzijden kwarto,zeer fijn geschreven,waarvan de korte
inhoud hierop neerkomt, dat hij er nooitaan denken zou het
grooterverdienste te achten een lijstVanstedenen(lorpenzonder
fouten te geven dan een werk van fiktie te schrijvendatdealgemeene aandachtwekt,en dathethem pijn doetwanneerJ.V.L.
schijnt te meenen datzijn vriend hem de kroon ontzeggen wi1
die hij zich door jaren arbeids verworven heeft;maardathij
ietstegen historische romans heeftomdatzijdegeschiedenismet
verdichtselsvermengen en tegevaarlijkerzijn,naarmatederomanschrijver meer een meesterin zijn vak is.,Een oude rekening.
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een oud keur, een oud charterin hetschriftvan den tijd,met
verbleekte inkten bemorstmethetstofdereeuwen,isvoormij
schilderachtiger dan de fraaist gekleurde roman.D itisechtewaar
de roman slechts nam aaksel.Als ik metzulk een oude rekening

enz.in de eenzaamheid zit,dantredendaaruitvoormijdemannen
van voorheen levend te voorschijn;dan beginthette woelenen
te krioelen om mijheen,en 'tkan zoo levendig worden,datik
overluid begin te spreken enteroepenenopspringvanmijnstoel.
Daar is een openbaring van historisch leven in mijzelven,en
ik behoefditnietbijanderentegaanzoekenenontleenen.Daarom
ook heb ik geen behoefte aan het lezen van rolnans.''- D eictie

in 'talgemeen wilhijwel,echternietom haarzelve,maarom
den vorm.Daarom wi1hijhaarin 'tbevallig kleed der poëzie,
haar eigen kleed. De fictie in 't alledaagsch gewaad van proza

behaagthem weinig.Een roman wilhijduswellezen,mitsdie
in verzen geschreven zi
j.
Hierop kwam het volgende antwoord van J.v.L.
,d-d.11Mei
1866.
W aarde Vriend!

Steleen schilder,J.W .Pieneman b.v.,dle een geruimen ti
jd veel
zorg en moeite besteed heeft aan het vervaardigen eener kapitale

schilderij, den slag van W aterloo ofiets dergelijks.Toevallig eenige
uren vrijhebbende ofwe1nietin de luim om degelijk werk iedoen,
vermaakthijzich methetschilderen van eenboerenbedriegerengeeft
de teekening op voor een uithangbord.Daarkrijgthijhetbezoekvan
een vriend en vertelt aan dezen dat zijn kapitale schilderijop de
Tentoonstelling komt.,,Ja'',antwoordtde vriend:sgroote schilderijen
ga ik nietkijken;ik heb meervermaak in uw boerenbedrieger en ik
verlang,dat het uithangbord klaaris-''

Denktgij,datzulk een antwoord J.W .P.aangenaam in de ooren
za1geklonken hebben? - En ware de spreker nog iemand geweest,
wiens oordeelhem onverschillig ware,iemand vaneenstompverstand
en misdeeld van allen smaak; maar neen,'t antwoord kwam uit

den mond van iemand,dien hijhoogachtte en Op wiens meening hij
bijzonderen prijs stelde.
Een geli
jken indruk,a1s de schilderbijzulk een gezegdeontvangen
zou hebben,Ontving ik van de woorden door u bij'tafscheidnemen
gesproken.Uw zeggen,van K1.Zevenster sprekende sdatleesikniet'',

zou mij op zichzelf nog nietzo0 onaangenaam hebben aangedaan,
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ofschoon ik vroeger u alleendehistorischeromanshad hooren afkeuren

en niet wist,datgijalleromanszonderuitzonderingindenbandeedt;
doch de hoop diegijdaaronmiddellijkopuitdruktet,dathetschoolboek
spoedig klaar mochtzijn,deedopmijdeuitwerkinga1sofmijeenemmer
koud waterover 'tlijfware gegoten;ik ben we1een ha: uurblijven
zitten a1s door een duizeling bevangen:- en ik had verbruid hetland.

Nu moogtgijin uw brief,en zeer te rechtaanmerkendatgijOnderscheidene meeningen, welke ik u bijwijze van gevolgtrekking heb
toegeschreven, nimmer hebt uitgedrukt;en ik ben zeer stellig over-

tuigd,dater biju hoegenaamd geen bedoelingbestondofbestaankOn
om mij te grieven; maar toch 1ag in uw woorden een vergeli
jking
opgesloten tusschen tweeprodukten,die in mijne schatting in geli
jke
verhouding staan a1s een slag van W aterloo tOteen uithangbord,en

daarbij, ook tegen uw bedoeling,een wenk om lieveruithangborden
dan veldslagen te vervaardigen.
Ik za1hier niet herhalen watik i
n mijn vorigen gezegdheb:gijzelf
zult genoeg beseffen, dat ik meer waarde moet hechtenaan eenwerk,

daarik jaren achtereen aan besteed heb (ofschoon alleen in de 4 Of
5 weken die ik buiten en zonderafleiding doorbrachten ermijdus
geheelaan kon toewi
jden)dan aan een bloote kompilatie,ofaaneen
Vermakelijke Spraakkunst, een louter werk van amuzement.Ik zal
evenmin beproeven u op 't punt derhistorische romans tOt andere
gedachten te brengen;al
leen in 'tvoorbijgaanumededeelen,datloost
Halbertsma,spi
jt zijn fraaiklinkende fraze,een grootbewonderaaris

van W alterScott,zi
jn romansvan buiten kenten mijin dertijd ten
gids heeft gestrekt door Friesland, toen ik aldaar lokale inspektie

nemen en bouwstoffen zoeken ging voor de Roosvan Dekama.1)
Maar waar ik u Op wensch te antwoorden isop hetgeen gi
jzegt
aangaande het bezigen van proza bijw erken van fictie. Ik za1 u
natuurlijk hetrechtnietbetwisten om liever een epos in verzen dan
in proza te lezen;alleen wi1ik u gevraagd hebben of dehedendaag-

sche maatschappij nietgeheelandere eischen heeftdan de vroegere
en of, wi1 men aan die eischen voldoen,het uitsluitend bezigen van

een poëtischen vorm welmogelijk ware.
In de eerste plaats,niet iedereen,wien de gaaf der opmerking en

beschfijving is gegeven,en die daarbijnog de noodige verbeeldings1) Ter Gouw had de volgende woorden van Halbertsrna uitden Overi
jselschen Almanak van 1841 aangehaald: rlW ie kentnietAbbotsford,de
woonplaats van den rol
nanschri
jver W alter Scott, die aan duizenden den
smaak voor naakte geschiedkundige waarheid door de inl
nenging zijner
blinkende leugens benom en heeft?''

II.

17
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kracht bezit tot het samenstellen van een dramatisch verhaal,heeft
daarom de geheel op zich zelf staande gaaf ontvangen van goede
verzen te kunnen maken. W are dit een vereischte geweest,dan z0u

Cervantes zijn onsterfelijken Don Quichot,Fénélon zijn Télémaque,
Le Sage zijn Gi1 Blas, W 015 en Deken haarW illem Leevend niet
hebben durven schrijven en wi
jzouden missen watwijnu bezitten,
een duidelijk en behagelijk overzicht van de Spaansche zeden,gewoonten en letterkunde in de Xvlde en in deXvlldeeeuw,een keurig
werk over opvoeding en staatkunde en een tafereel der Ho1l.zeden

in de Xvlllde eeuw,geli
jk hetnergens anders te vinden is- danbij
moeilijk saam te rapen stukken en brokken.Ten andere: een roman,za1hijgoed zijn,moeteen getrouwe afspiegeling zi
jn van de maatschappij:hijmoetnietenkellandschappen,
gebouwen enz.beschrijven,maaro0kkleinebijzonderheden,meubelen,
kleeding,enz.enz-;hijheeftnu eenstre:ende,aandoenlijkesituatiën,
dan wederallerleikoddige en dwaze;wilmen datop ri
jm brengen,
dan zou men nu eens,naar gelang van zaken,den verheven treurspeltoon moeten aanslaan,dan weerdien van hetkluchtspel:- Gysbr.

van Aemstelen de Sp.Brabander. Dat zou een onbehageli
jke bontheid geven.Shakespeare,wiens treurspelen lang genoeg zijn om voor
romans te gelden,begreep ditdan 00k zo0 goed,dathijde ernstige
zaken in verzen behandelde,de vrolijke in proza schreef.Vooral00k
daar,waarin een roman redetwisten voorkomen overwijsgeerige of
wetenschappeli
jke onderwerpen,zùudenverzenonuitstaanbaarworden.
Beproef eens de vertaling van den Télémaque door Feitama,die in

(over 'tgehee'
l zeergoede)verzen is,te lezen en zeg mijofgijdan
niet veel liever 't oorspr.in fraai Fransch proza lezen zoudt.

In mijn K1. Zevenster wordt het tooneelgeopend dooreen Studentengezelschap te Leyden,deRederijkerskamerdeDorstigePleiaden.
Die Heeren makenbouts-rimés:hunnotulen zijninverzenenzijmoeten
in verzen spreken zo0 lang devergaderingduurt.W arenumijngeheele
boek in verzen geschreven,dan z0u die geheele voorstelling haaruit-

werking missen.Maarbovendien:- ik schets in mijn boekdemaatschappijvan voortwintig jaar:den ouden GelderschenofStichtschen
adel van zijn goede of slechte zijde: de afstammelingen der oude
Amsterd.Patriciërs met hun trots en vooroordeelenen dienietkunnen

begrijpen datde tijden veranderd zijn,deparvenu'smethunonhandigheden,de Haagsche bureaukraten,den advokaat,den geneesheer,den

koopman, den dagbladschri
jver, halfslachsheeren op het dorp, de
Fransche kappers,de babbelzuchtige koffiewijven,de Indischeambtenarenenkontraktanten,deschoenlappers,schoonmaaksters,dienstboden,
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twisten over de taal,overde kunst - en datalles zou ik op rijm
moeten doen!- 1M à 20œ bladzijden berijmen!dan had ik 50 in
plaats van 20 jaren noodig gehad;wantverzen maken kostmij tijd.
30. De lieden blieven van geen verzen meer gediend,vooral niet

wanneerzijlang van adem zijn.Ik weethetaan mijzelven. Als kind
heb ik de Henriade,den Germanicus,den David van V.M erken,enz.
enz,gelezen en herlezen en kende er brokken van van buiten:nu kan
ik ze niet meer uitstaan.Ik heb beproefd deJocevn endeChuted'un
Ange van Lamarti
ne te lezen (romans in verzen);ik vielbijde20ste
bladzijde in slaap.'t W as prachtigmaareentoonig!preciesdenieuwerwetsche straten die men te Pari
js bouwtvaneenuurgaans,alti
jdeven
recht,even mooien even verveelend.

Gijzegt,en zeerte rechtwederom,datalhoudtuw buurman van
versche tuinboontjes,hij'tu nietkwalijk magnemendatgi
jernietvan
houdt.Goed!gijhebtalzoo dejonge tuinboontjes geproefdenzeniet
naaruw smaak gevonden. Zoodra gijmijnuzegt:sikhebbeproefd
den D0n Quichot,denGilBlas,denPickwickvanDickensenz.telezen;
doch hetis mijgegaan a1s u metdenJocelyn;bijde lode bladzijde
had ik ermijn bekomstvan,''- hebiknatuurlijknietsmeertezeggen.

Met de verzekering van Ter Gouw dat hij indertijd den
Jocelyn verslonden had,zonderer bijin slaap te vallen,en de
betuiging van zijn diepe smartdathij,onwillens en onwetens,
hem dien hij zoo innig vereerde en hoogachtte,gegriefd had,
werd de correspondentie overdezekwestiegesloten.W aarlijk,er
was zelfbeheersching noodig en een sterk vasthouden aan eenmaal
gestelde beginselen om in dit geval nietvooreensvan diebegin-

selen afte wijken en,alwarehetslechtsuitnieuwsgierigheid,het
boek van zijn vriend,waarvan geheelNederland sprak,telezen!

En hiermede neem ook ik van ,,Klaasje Zevenster''afscheid 1)
en geef, ten besluite van dit hoofdstuk, nog enkele stukken uit

J.v.L.'sbriefwisseling metTerGouw,gedurende dezen tijd.

J.v.L.aanJ.t.G.,Amst.16Juni18*.
. . . . Mi
jn boek2) van buiten leeren!Nu,de knaap die datdoet,en
1) Onder hetafdrukkenkwam mij,,erafelkout''inhanden (deGids,Mei1909,
blz. zo5-z35),waarin een anonymus onseen dinerte Hardestein beschri
jft
met den ouden graaf Maurits van Eylar a1s gastheer, wiens kleindochter

Madeline heet, naar het meisje dathi
j eenmaalbeminde.- De literatuur
over dezen roman is bli
jkbaarnog nietafgesloten.

c) OnsRi
jk in vroegereTijdperken.
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nog we1 met pleizier,mag we1 eerst een kursus houden in de mne-

motechnie,een wetenschap,oflievereen kunstje,waarmen 30 à 40
jaren geleden machtig veelmeê op had;doch die,Ofdatnuweeruit
de mode schi
jnt.Ik herinnermijzekeren àimé Paris,die erhierles
in gaf.Om 't andere woord ri
ephij:retenezbienceci,retenezbiencela,
tOteindelijk zeker elegantkereltje hem in de rede vielmeteen:pwat
bl!a1sik datallemaalOnthouen kon,had ik j0u nietnoodig!''...
Ilt geef toe, dat waar ik van vroege ontwikkeling der Hollanders

schreef,ik mi
jminderjuistuitdrukte,voorzo0 verre die woorden in
ilgemeenen Zin kunnen Worden genomen.M aar ik dachtmeerbepaald

aan Holland a1s deelvan hetDuitscheRijk.En alscheldtgijmijnOg
zoo veelvoorpruik (watik trouwens we1gewend ben;wantalheb
ik aan Amsterdam versch water bezorgd,en al durfik zeggen,dathet

nieuwe Amstelhôtelzonder mijnooitzOu opgerezen zijn,tochbenik
volgens 'tHandelsblad en de kiezers een vijand van vooruitgang)ik
blijf beweeren dat de strijd metde elementen de veerl
trachtonzer
voorouders ontwikkeld heeft.Te zeggen datdeoorzaken hunnerwakkerheid in hen gelegen hebben,lost de questie niet op. Hoe waren
die dan in hen gekomen? Ik heb eens een geleerde hooren verhandelen over de vraag waarom de Grieken zoozeerbovenanderevolken
hebben uitgemunt in de schoone kunsten.'tEindantwoord was,omdat

zi
j de overigen overtroien in schoonheidszin.Toen was ik precies
even wi
js!- Er isalti
jdeenreden,buitendenmensch,diezijnkarakter
wijzigten daardoor aan zijn handelingen een bepaalde richting geeft.
W aarom zijn wij zoo overdreven zindelijk op onze huizen en onze
vaartuigen? Omdat zij, indien wijze nietschoonhouden,schilderen
en teeren,allichtin ons vochtig klimaatwegrotten.W aarom zijnde
Engelschen zoozindeli
jk op hun li
jf? Omdatzijanderszwartzienvan
de steenkolendamp.W atheeftden handelsgeestbijonze natie opgewekt? Haar gemeenzaamheid methetwater,waarzijvanoudshermeê
te strijden had gehad.Immers reeds ten tijde derRomeinen hadden
wijonze zeeroovers....1)
1) Naar aanleiding van een paarvan TerGouw's opmerkingen overzi
jn
boek,schrijltJ.v.L.o.a.:,,lk heb eenmaalSchokland en zeerdikwijlsUrk
bezocht. Nooit heeft er gemeenschap bestaan tusschen Urkers en Schokkers.

't Zijn rassen die elkanderverafschuwen a1sMaleiers en Javanen.Op Urk
is nooit een enkele kroeg of herberg geweest;op Schokland is elke woning
een kroeg-)?- En ietsverder: ,/e
jnoen in 't laatst der vorige eeuw Mevrouw

de W ed,N.N.(ik ben haar naam vergeten)'tslotte Heemstedec.a,kocht,
was haar eerste werk een galg op 't slot te zetten, watmi
jn grootmoederen
''

de andere dam es in de buurt niet weinig ergerde.
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Middachter-steeg,30 Juni1866.
H0e vindtgijhet(bekroonde) stuk van V.O.?'tIsnietkwaad,
maar hijdoetaan Cagliostro geen recht.Demanwaseenkwakzalver;
maarhijwas 'tinfolio,en om z0o de geheelewereldbeettenemen,
moet men meer dan gewone begaafdheden hebben.De gouvernante

mijnertantes1)heefteen jaar te zijnen huize teStraatsburggewoond
metMevrouw Konau,bijwie zijJuffrouw vangezelschapwas,entoen
leefde hijheeleenvoudig en stil,praktizeerde a1sarts en deed wonderbare genezingen,tefwijlzijn vrouwtje een engeltje was.Eigentlijke
schurkerlen heb ik van den man nooitvernomen;weldatzijn leer
was:mundus vultJcc/ ï;decipiatur ergo....
Steeg,7 Juli'66.
. . ..
A1datschrijven op aandrang en ten plezierevanboekwurmen,
aldatbestelwerk in een woord,heeftmijvoortdurend belemmerd in
'tschrijven voormijn eigen plezier,envan daardatikoverKl.Zevenster20 jaarben bezig geweesten n0g nietbegrijp hoe ik 'tn0gvoltooid heb. Voortaan wi1 ik niet anders schri
jven dan vooreigen
plezier.2)
9Juli.
.
Een beschri
jving van Amsterdam zekerwas zijhoognoodig
en niemand beter oflieverniemand anders daartoe in staatdan gij.
Maar,a1s gijwe1zegt,gijhebteenpaarjaarnoodigom uw materialen
te verzamelen. Ik weetzelfdatik altijd een jaarnoodig heb gehad
Om bouwstoffen te verzamelenvooreenonnozelen historischen roman:
dus hoe veel ti
jd moet er dan niette loorgaan eer men aan een

kronijk en beschrijving van Amsterdam kanbeginnen!IkzOueralthans
niet toe Overgaan of de stad m oet u eersttotgeschiedschrijver be-

noemen op een behoorli
jk traktementen de uitgevermoetu,nietper
vel, maar per maand betalen, zoo lang gijaan de voorbereidende
werkzaamheden zijt.. Intusschen,'tismogelijk datuw stedeboek
reeds op de noten na klaar is.

Ik ben overtuigd datgijeen W agenaarin uw kasthebtmetaanteekeningen en korrektiën voorzien:zoo nietgeschrepen, dan in uw
hoofd. M aar nOg iets.Uw- of het Stedeboek z0u niet zonder platen

moeten zijn.De platen zijn niethetminste deelvanW agenaar.Ineen
1) Mejuffrouw JeanneW àgeli.
z) Naar aanleiding der uitnoodiging van een uitgever,hem doorTerGouw
overgebracht, om met dezen laatste een beschrijving en geschiedenisvan
Amsterdam te geven.M en weet dat Ter Gouw het werk volbracht.

262

KLAASJE ZEVENSTER.

nieuwe beschrijving zoude men ermoeten leveren,die beter,althans
niet minder zijn, en dat's de toer.De teekenaars en graveurs zijn
lang z0o goed niet meeralsvoor honderd jaren.Doch daarentegen
werken zijz00 vlug nietmeera1stoen en zijn duurder.Jan Luyken
heeftf30,- voorzi
jn inneming vandentempeldoorPompejusgehad;
daarzouden zi
jnu f3* ,- voorvragen.....
M iddachtersteeg,29 Jul
i'* .
Ik begrijp zeer goed dateenBeschrijvingvanAmsterdam eenreuzenarbeid is; doch juistomdatgi
j 'took begrijpten toch den moed er
t0e hebt;achtik u 00k den eenige die er toe geschiktis.Een ander
z0u er minder zwaaraan tillen omdathijde bezwaren nietgenoeg
inzag, en dan halfwerk leveren.Maarwaarom zoudtgijbezorgder
zijn dan De Vriesen Te W inkel? die zijn nu aan de aap,en a1s 't
zoo vlotgaata1s nu,onderstelik,dathetwerkoverlGsjaarprecies
klaarkan zijn.Z00 lang als 'tW oordeboekzaluw werknietbehoeven
te zijn.... Z0u 't naar uw gedachte n0g te bewijzen zijn,datde
graveerkunst bij 0ns ten achteren is? Doch 'tis nietz00 zeerde
schuld van de graveurs,a1s wel van de geringe navraag die ermeer
is.In de vorige eeuw was er geen ander middelvan reproduktiedan
door de gravure.Toen gaven de lieden ook n0g geld uit voor zaken

van kunst: nu niet meer:nf'tmoesteen bagatelzijn voorslechte
illustraties.Ik hou de platen voor 'tonoverkomelijke struikelblok,en
daarbij,h0e zalzelfs de knapste graveur in staatzijn ietsbehagelijks
te maken van de Beurs,het Postkantoor,het Paleis van Justitieenal
onze tegenwoordige misvormde gebouwen. Trouwens,'t zalwe1een

nuttige les wezen,wanneergijnevens elkander de poortvan'tRasphuisgeeft,zooals wijdie vroegergekend hebben,en depoortzooals
zijnu is,de oorspronkelijke Hoogesluis en de doorgeknipte dito. En
nu wil men een rechtestraatgaan makenvanden Dam naardeM uider-

poort!Hoeeentoonig,leelijk,verveelendenkarakterlooszaldatzijn!...
Amsterdam, 17 September 1e .
.... I
k heb van Kraay een alleraardigst boek te bezien gekregen,
,,The history of Signboards,from the Earliest Times to the Present

Day, by Jacob Larwood andJ0h11Camden Hotten''.'tIsv0lhoutsneden, heelaardig uitgevoerd en bevat 0ok de opschriften van een

aantalHollandsche uithangborden,volkomen goed gespeld.Mijdunkt
een dergelijk werk zou 0ok in onze taalwe1koopers vinden.W ij
hebben te dien opzichte de beroemde verzamelingvan opschriftenvan
luifels enz.,die niet meer verkocht wordt sedert men erdevuileheeft

uitgenomen;doch geen werk bezitten wijdatdaaromtrenthistorische
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en wetenschappelijke toelichtingen geeften nietslechts vermakelijk
en onderhpudend is, maar O0k leerzaam gelijk ditEngelsche.W at
dunktu,als wijsamen eens beproefden een navolging van datboek
in 't licht te geven.'t Zou alleen behoeven verkortte worden, voor
zo0 verre de Engelsche opschriften betrof en vermeerderd met H01-

Iandsche opschriften.Jammermaar,datten gevolge van het verbod
om uitstekende uithangborden te hebben,de oude allemaalweg zijn
en dus niet meer kunnen nageteekend worden.'t Spreektvan zelfdat

het een arbeid zou zi
jn,die eenigen tijd vereischt,wantmen diende
te beginnen met overal te verzamelen wat van diel!aard bekend was.

J.V.L.'s voorstelvond bijTerGouw veelinstemming;en de
beide vrienden togen aan den arbeid, een arbeid, mede door de
vele nasporingen die gedaan moesten worden en degroote menigte

belangrijke bijdragen die hun van alle zijden toestroomden toen
het plan bekend raakte,veelomvattenderdan zijeersthadden
vermoed en die hen bijna twee jaren ingespannen bezig hield.
De vrucht daarvan waren de twee deelen suithangteekens'' en

hetderde der popschriften'',1)eenwerkwaarinvanhetEngelsche
1) De Uithangteekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven
beschouwd,doorMr.J.van Lennep en J.ter Gouw.Geïllustreerd metruim
3* Boekdruketsen van F.W .Zurcher. Twee deelen. Amsterdam , Gebrs.

Kraay,1868.- HetBoek derOpschriften.Een bijdrage totde Geschiedenis
van hetNederlandsche Volksleven,door Mr.J.van Lennep en J.terGouw.
Geïllustreerd met ruim Jo Boekdruketsen van F. W .Zurcher.Amsterdam?

Gebrs. Kraay, 1869. - A1s een staaltje van J.v.L.'svlug werken,diene
nog dathij,weinige dagen na den briefwaarin hijaan TerGouw hetvoorstel
tot het Uithangborden-boek deed, schrijven kon: rylk heb reeds de vier
deeltjes van Jeroense geëxcerpeerd, soortbij soort geschikten daaruiteen
m enigte kurioziteiten opgedolven, een kritische behandeling overwaardig.

Voorts heb ik uit Brederoo en andere schrijvers de namen der aldaarvermelde uithangborden opgeteekend. Van datalles maak ik lijsten ofliever
pakketten, tot de verschillende rubrieken behoorende, en veel vu1 ik uit

eigen geheugen aan.Gijziet,het werk staatreeds op stapelen devraag is
dus alleen ofgijtotden opbouw de hand wiltleenen.''- Geen wonderdat
Ter Gouw, bi
j het aannemen van hetvoorstel,zich tevens over die werkzaamheid verwondert en schrijft: yrlk weet niet hoe gi
j zoo vlug werken
kunt;uwe dagen zijn toch nietlanger dan die van een ander.''
Over het woord ,,uithangteeken'',schreefJ.v.L.6 Januari1268 hetvolgende aan Prof.de Vries: ,,...ik ga nu tot wat anders over,n.1.tot het

beleefd verzoek om een plaatsje in u. W oordeboek tevragenvooreennieuw
woord, door TerGouw en mijgesmeed,n.1.datvan uithangtvêkên.Gi
j zult
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m odelzoogoed alsnietsm eerisovergebleven,datgeheelHollandsch

is geworden en waarin een schatvan merkwaardige bijzonderheden op hetgebied van geschied- en oudheidkunde te vinden

is.J.v.L.mochthetafdrukken derbeide eerste deelen,helaas
nietvan hetderde beleven,datechterbijzijn dood geheelvoltooid was, en Ter G ouw, die deuitgavedaarvan dus alleen m oest
bezorgen, schreef in het laatste hoofdstuk: ,,'t W as te midden

van den algemeenen rouw overzijn verlies datdeEersteAqevering verscheen.En mijwas 'teen treurige taak,een boek door
ons beiden,in vrolijke stemming en de genoegelijkste samenwerking geschreven,alleen,en onderz0o smartelijk een indruk,
ter perse te brengen, en menigmaal viel, onder 't nalezen der

bladen, op dezelfde bladzijde, die vroeger lach en scherts had
opgewekt, nu een traan-''1) De uitgebreide briefwisseling der
beide vrienden gedurende deze beide laatste jaren voorJ.v.L's
dood,looptdan ook hoofdzakelijk overdezen,gemeenschappelijk
door hen ondernomen arbeid.
Toen deze gereed w as, ontvloeiden de volgende regelsaan des

dichters pen:2)
j aan de u zi
jn. Juist,en ik za1't we1niet
zeggen :'tduurt nog lang,eer wi
beleven; maar gi
j misschien ook niet en daarom achtik hetzaak datde

historie der wording van ditwoord u thansworde medegedeeld,opdatzij
nietverloren ga en de geleerde die in 'tjaar2o5o de u behandelen zal,die
historie kunne vinden en aan ons nakroostmededeelen.lk beklaagde mijin
een brief
je aan Ter Gouwjdat wijin onze taalgeen woord bezaten,'twelk
even a1s 'tEngelsche snkn,tegelijk uithang&ord en teeken beduidde,en dus
zoo we1 op âorden a1s op gevelsteênen,op alles in een woord wataangebracht

ofgebezigd werd om den voorbi
jgangers iets te kennentegeven,konworden
toegepast. Ter Gouw, de beide woorden uitâang&ortl en teeâen dus onderstreept naast elkander ziende, kwam van zelf op het denkbeeld om ze tot
een geheelte vereenigen en schreef nu in de annonce van ons boek voorde

koeranten het woord uitâangteêken,datik natuurlijkgoedkeurde.Hetwoord,
in October 1866 voor 'teerstgedrukt,heeftterstond fortuin gemaakt;niem and

is er tegen opgekomen en 't is nu in ieders mond.Dewi
jlnietvan alle
woorden de herkomst zoo precies kan worden opgegeven, m et uitvinder en
datum, geloof ik dat de vermelding hiervan betreffende dat woord niet

ongepast te achten is,vooralomdat wi
j,T.G.en ik,het,even a1s 'tboek
zelf, met ons beiden gem aakt hebben.''

z) Het Boek der Opschriften,blz.410.
z) Brief aan Ter Gouw van 9 April1868.- Hetversje is een terugslag
op de woorden van Jeremias de Decker op zi
jn ti
jdgenootCats:
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't Is iets,datbuiten questie ligt,

Datonsgeschrijfen 0ns gedicht
M eer knappe 1uiaan zich verplicht,

Meerjongelingen leerten sticht,
M eer fraaie zaken brengt aan 't licht,
M eer ezels brengt tot schamen,
Dan al0ns dichters tsamen.

Ja,watmen leutren moog van Cats,
0ns pzedigh werck''bevat meer schats.
DatCats alleen door zi
jn gedicht,
Meer blinde zielen bracht tot lichty
Meer dartele tot scham en,
Dan all' ons Dichters sam en ;

En datderhalven hem de kroon
Toekomt,die Phebus is gewoon

Den Rijmeren te geven,
Die boven andren zweven.

ln denzelfden briefgaatJ.v.L.nog aldus voort:,,Datdezeofgenevrome
lezer of lezeres we1 eens jr'tis zonde!'' roepen zal,a1szijonze Bijbelsche
opschriften leest, is buiten kijf; maar wij kunnen 'tniethelpen,datonze
Voorvaderen de Bijbelhelden en de Bi
jbeltexten zoo misseli
jktepasbrachten.
Aan Kristelijk-Nationalen stoor ik mi
j niet; die lezen zulke wereldsche
boeken niet.

Maar komteensThi
jm aan 'thoofdstuk van de Heiligen,
Dan slaathij'tboek gewis uitboosheid toe;
En ach,wie za1 ons armen dan beveiligen
Voor de opgeheven geeselroê!

Hi
j die mijn scherts,hoe schuldloos,doemde,
En cammis-voyageur mij noemde,
Omdatik had beweerd (en steeds beweeren zal)
Op goede statistieke gronden,

DatJuffrouw Urselnooiteen ellefduizendtal
Staatsjuffers,allen rein en maagdli
jk,had gevonden.''

XII.
1867--1868.
VONDELS STANDBEELD.NBT BINDB.
Onorate l'altissimo poeta.
DANTE.

W at is 't leven ?

't Is de vlam van een fakkelbi
j nacht,
Die met weiiende blikkering licht,
En gebluscht is,eer 't iemand verwacht.

J.VAN LENNEP.

Brieven aan TerGouw.- Steenlegging in het huisvan Bilderdi
jk.
t Isdrieweken pasgeleden''.- CongresteGent.- Hetstandbeeld
.'
van Vondel.- De Vondelsfeesten teàmsterdam.- HetPenningwerk.
Politieke bemoeiingen.- Briefaan den Koninp - Gedenkpenning
voor de M inisters Heemskerk en Van Zuylen.- Vertrek naarOoster-

beek.- Ziekte en overlijden van J.v.L.- BriefvanPrinsFrederik
der Nederlanden. - Gedenkteeken op V.L's graf. - Gevelsteen in

zijn woning.- Zijn populariteit.- Zijn karakteren huiselijk leven.
-

Besluit.

Ter G ouw, die beloofd had in de eerste maand van 1867

zijn vriend in Amsterdam te gaan zien,moestom een zwaren
sneeuwstorm zijn plan opgeven,en zond hem,in stede van het
voorgenom en bezoek, deze versregels:

'k Breek nu mijn woord - ditmoetgijmijvergeven;
W ie brak nietwelzijn woord eensin zijn leven?
Ik heb gezegd:ik kom naar Amsterdam ;

Maar'k zeidat,eer die wilde sneeuwjagtkwam.
Nu k0m ik niet- gijmoethetmijvergeven;
Hetlustmy nietdoorsneeuw en ijste streven.
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'k Ben Heemskerk nieten treed nietin zijn spoor;
Ik krijg er toch geen tombe Ofgrafschriftvoor.
Ik blijfin 'thok en gluurdoorruiten reet,
Als Barends eens op Nova-zembla deed.
Ik denk nu maar,dat ik,a1s grooter mannen,

Een poos ben naar Siberië gebannen.

W antGooiland li
jkt,in 't wit,z0o maagdli
jk rein,
Nu op een prik, Siberië in het klein.

Die witte heidoetschiereen mensch verstijven...
Doch - wiltgij? -- wees z0o goed mijeens te schrijven.
00k hoe het met onze Uithangteekens ging

In 'thooger lichtvan d'Akademiekring.1)
Ik blijfook hier,in 't Hollandsch Beresow,
Uw trouwe vriend en dienaar

S

emper idem :

O0k a1s de sneeuwjagtraast

J.terGouw.

Naarden,16Jan.1*7.

En Uller uit Ydalir blaast.

Twee dagen laterkwam hetvolgende antwoord van J.v.L.:
Schoon om u heen,aan stad en veld en vloed

De wintervorstzijn machtgevoelen doet,
En feller steeds de barre sneeuwstorm woedt,

Geen winter,die uw dichtluim u ontrooft

Of'theilig vuur des zangers biju dooft;
En,als voorheen eens Vondel schreef aan Hooft,

Zoo schrijftge ook nu,mijn wakkervriend aan mij,
Een elegie,doorvloeid van poëzi
j,
Zelfs een berijmd post-scrtptum nog erbij.
Ach!datmijn Muze op d'eigen tranten tred
K0n hupplen,en voor'tkostelijk banket
U danken.datge mijhebtvoorgezet.
z) J.v.L.had kortte voren geschreven:yjAan Prof.Boothebikverzocht
zi
jn classici in voce ,,uitbangteekens'' eens na te slaan.Prof.Leemansza1
we1 uit dezen of genen Egyptischen papyrus ereen opschomm elen.W aarvoor

zou hij ook hieroglyfen ontci
jferen,a1shij ons nieteens aan zoo'n bagatel
kan helpen.''
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Maarlijder!haar ontbreekt een vlugge geest;
Naast de uwe staatzijschuchteren bedeesd
En geeftzijzich op weg,zijstrompeltmeest.
Is uw persoon voor 't sneeuwgeweld beducht,
Uw M uze niet,en zonder klacht of zucht

Neemtze onvervaard en vroli
jk steeds haarvlucht.

Gelijk een pri
jspaard voortrentvoor een nar,
Z00 streeftzijOver'tsneeuwveld,blank en bar.
Mijn Muze stapt- als de ezelvoorzijn kar.
En daarom,eerzijglijde en deerlijk vall',
Hou ik vooreerst de sukkel maar op stal;

Dat's,dunktmij,we1hetveiligste van a1.
Ik weetalzoo niet,mijn vriend,Ofik mijoverdesneeuw bedroeven
of verblijden moet: ik mis eruw bezoek door,watmijzeerspijt;
doch ik bekom eruw geestig gedichtdoor,watmijzeervefheugt.
Ik benvandeleerOm altijddebestezijdevaneenzaaktebeschouwen:
ik za1mijdus maarverblijden.
Ik heb nu oOk geen plaats meer dan om u te zeggen datmijn
papier vo1 is:
M aar zo0 lang ik n0g een pen heb,

Noem ik mij
Uw vriend Van Lennep.

Amsterdam,18 Jan.1867.
Thans nog hier en daar een greep uit hun verdere corres-

pondentie:1)
J.v.L.aan J.terG.26 Jan.1867.
Maandag zalik,op mijgedane uitnoodiging,de Uithangteekens in
't Oudheidk. Genootschap bespreken. Ik wacht daar we1niet veel
van; maar Boileau zegt:

1) Debrieven van debeidevrienden,vo1van aardigeuitvallen en geestige
versjes, vormen een vrj volledig journaalvan wathen en anderen in dien
tijd bezig hield;jammerdatik,om de beperkte plaatsruimte,slechtsweinig
daarvan kan overnem en. Ter Gouw,die spoedig genoeg van Naarden had,

(,yhet verveelt mij'', schreef hij, ,,op stal te staan,hetverveeltmijin dit
hedendaagsch Pompeji,ik ga er uit,zoo spoedig ik kan'')verhuisde in Mei
1867 weder naar Am sterdam .
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Un sotquelquefois ouvre un avis important,'
hoeveelte meer een oudheidkundige,b.v.Jan Hilman...1)
Amst.19 Maart.
A1s ik u weer schri
jf,telegrafeerik eerstom tewetenofgijwellicht

ook bezig zijtOm mijte schrijven,en datik anders wachten zalt0t
ik den uwen ontvang. W ees niet ongerust;ik heb uw pakket ontvangen: ik dacht u ditgeschreven te hebben:staathetnietin mi
jn
brief van 15 of 16 of 17 M aart...ik weet niet meer hoe velen ik u

geschreven heb...Ja! dat vergeten! Eens ('t isjaren geleden)
verweetik mijn vriend Den Schoolmeesterdathijmijingeenmaanden
geschreven had. ,,W e1'', zei hij,,ik heb u den loden Augustus geschreven;''(datloog hijnatuurlijk).,,Ik heb uw briefnietontvangen,''
zeiik.Hijweer:,,wel,waarom heb je mijdatnietgeschreven?''
Amsterdam,23 M aart 1867.

Dingsdag ga ik D.V.naar denHaageensteeninwijdendiegeplaatst
wordt in 'thuis waar Bilderdi
jk gewoond heeften in 'tjaar 1795 is
tlitgezet.'tZaleen bontpersoneelwezen datdaarvergâren zal.2)
1) De bekende schrijver over tooneelzaken en vierderangs-dichtervan
brommende verzen,die hi
j metzi
jn zware stem opdreunde.Alsjongen herinner ik mij nog ,/lan Potdoome'',gelijk hijgenoemd werd,indekamervan
Com missarissen van den Schouwburg te hebben ontm oet. ln Augustus 1867

schreefJ.v.L.aan Ter Gouw :

O ja!'k ontving ook (en ik grilvan
H et denkbeeld dat ik nu m et spoed

Een mooien briefhem schrijven moet)
De kunstprodukten van Jan Hilman!
De banden zi
jn superber;maar
A1wat ze omsluiten,vreesli
jk-naar!
Ter Gouw schreef 31 Jan. 1867: ,,'t Verheugtmij datuw lezing in het
Oudh. Gen. zulk een buitengewoon succesheeftgehad.'tBewi
jstopnieuw,
hoezeer gi
j de kunstverstaatleven op tewekken,ookdaarwaar'tvannature
niet zeer levendig is.''

2) In het tweede hoofdstuk citeerde ik reedseenige coupletten van het
gedicht dat J.v.L. bi
j die gelegenheid voordroeg.Hetinitiatiefen de uitnoodiging totde plechtigheid kwamen van denbekendenBilderdi
jk--vereerder
Dr.W ap, die 9 Maart aan J.v.L.schreef:,,Op Dingsdag,den 26 Maart,
's namiddags ten 2 ure, zal hetjuist,op de klok af,72jaarverleden zijn
dat Bilderdijk het Huis, op de Princengracht. Nr. 32, waar hi
j van den
Isten Augustus 1786 af woonde, verliet en met zijn Corpus juris onder
den arm en doorzi
jn vriend Gerard Outhuys (Oecopalaejus)begeleid,naar
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Eizeg mijn vriend,is nooitvoordezen
Biju hetdenkbeeld opgerezen
0m in uw leegen tijd,de smalle hersenschaal
Te ontleden van een zeegarnaal?

Naarmijverteld is,z0u 'tgeheugen
Van 't kleine dier al bitter weinig deugen.

Maarkijk,hoe zwak dito0k moog zijn,
'tIs vastn0g sterkerdan hetmijn.
Daar lees ik een opschrift misschien 3 malenen kopieerhet2 malen

en nu het mij weer voor den neus komt, lees en kopieer ik het
nogmaals a1s iets nieuws! En zo0 iets gebeurtmijnieteens,maar
hefhaaldelijk. Ik ben nu bezig aan den Naoogstvan Vondelen dan
overkomthetmijwe1totopheldering van een plaatsoffeit,een half
dozijn boeken uit mijn kast te krijgen en na te slaan en er eenige
bladzijden papierovervuiltemaken;terwijlik,a1s'tgedaan is,op
eens bij'tdoorsnuffélen van mijn vroegeren arbeid zie,datikprecies
diezelfde reeks van verrichtingen betresende 't zelfde onderwerp n0g
eens doorloopen heb.Zulke ervaring,dat men oud en sufwordt,moge

zeer natuurlijk zi
jn,zijis en blijftverdrietig.
Amsterdam,20 M ei 1867.

Gistren weefgekeerd uitLonden1)
Heb ik,a1s gi
jdenken kunt,
M enig brief en pak gevonden

Tusschentijds mijtoegezonden,
Een daarbij,waarvan de lezing u, als recht is,wordtgegund.
Immers geldt hi
j een belangri
jk.reeds door ons behandeld punt.
't Is geen domme boerekinkel,

Neen,mijn vriend,hetis Te W inkel
Die ons uitzijn taalschatbijstaat:wathijgeeftisgoede munt.
de Leydsche schuit van half3 stapte,terwi
jlde ,yzalige ouders''van dien
theolog.student de roef voor den Balling badden afgehuurd.Op datuurvan
c wilde ik den wit-m armeren Gedenksteen doen ontblooten, die Maandagavond in den voorgevel gemetseld worden zal.''- W e1 was het een bonte
m engeling van dichters, letterkundigen en staatslieden, die zich op dien
z6sten Maart in het huis op de Prinsengracht vereenigden.- Den zoden M ei

schreefW ap nog aan J.v.L.:,yzoudtgijmijwillengeveneenephotographie.
zoo a1sgij er déérhebt uitgezien?Ik bedoeleenereproductievanuw persooa
uit den allerlaatsten tijd,met die goede coifure en datschranderprofel-''
z) Hijwaser o.a.de gastgeweestvan den bekenden Dean Stanley.
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En nu heb ik vooreerstgeen rijmen meer klaar op untengeentijd
om ze te zoeken; wanta1s men z0o weer t'huis komten tusschen

brieven en pakketten begraven zit...Brr!- Mijn vriendBullen(van
'tBritsch Museum) heeft mij verteld dat men het uithangbord de
Grape M aurits, dat n0g bestaat,te Londen nooit anders noemt dan

Thegrape Maurice,'twoord Grape vooreenadjektiefaanziende ..1)

Hetwas omstreeks dezen zelfdentijd datJ.v.L.nietzwijgen
kon van een brief,een heerlijken briefdien hijhad ontvangen.
W atwas hetgeval? Achttien jaarte voren,in Juni1849,maakte
een drietalvrienden een reisjedoorFriesland.Den 6den vandie
maand in een open calèche van Harlingen gereden,pleisterdehet
gezelschap in het logement Het oude Tolhuis''onder Lekkum

en, bij het zien van enkele schilderijen die de tapkamerversierden, vroeg een der heeren aan hetaardige jonge'vrouwtje
dathun de ververschingen bracht:,,W e1zoo,hebjeeenschilder
in de familie?'' Neen,Meneer,die heeftmijnmangemaakt.''
,,J
e man, Jusrouw ? Zoo jong en al getrouwd? En sinds
wanneer?'' siletisjuistvandaagdriewekengeweest,Meneer.''
,,En waar i
sjeman?''- pDieiszooevennaarstadgegaan.''Nu werd het vriendelijke vrouwtje doorieder der gasten met
wenschen overladen en,bijhetafscheid,stopte een derheeren
haar een papiertje in dehand,waarophijmetpotlooddevolgende
-

-

regels geschreven had:
't Is drie weken pas geleden,

Datgijzijtin d'echtgetreden.
Och, dat alle verdre weken
Op deze eerste drie geleken1
En daaronder stond :

J.van Lennep.
W elk een blijde verrassing voor den man bijzijn thuiskomst
een versje van den ook doorhem hoogvereerden schrijvervan
de Roos van Dekama te vinden. De vreugde maakte ook zijn
sluimerend dichtvuur wakker (J.v.L.plachtte zeggen date1k

Nederlander dichter is)en gafhem deze regels in de pen:
1) Uitbangteekens,1,czo.
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Door groote dankbaarheid gedreven,

Voor 'tversje aan mijn vrouw gegeven,
Blijftde naam in ons hartbewaard
Van u in gansch Euroop vermaard.
Het heeft voor ons veelgrooter waarde,

Dan 'tkostlijkstsieraad van deezaarde.

DaarJ.v.L.zijn herberg nietmeeraandeed,bleefzijnwensch
om den gevierden man zij: versjete overhandigen,onvervuld;
doch datde beide laatste regels geenijdelegrootspraakbevatten,
toonde hijreeds den volgenden dag,dooreen bod van f25van
M r.Robidé van der Aa voor het handschrift te weigeren.

DIk heb hetten allen tijde metde meeste zorg bewaard'',schreef
hij 6Juni1867 aan J.v.L.,die Lekkum nooitmeerbezochten den
man zelf nooit gezien had, ren heden middag te 5 ure is hetjuist
achttien jaren geleden.- Uw versje is voorOns ten allen ti
jde een
talisman geweest; want kwam ersomtijdseen onweersbuiaan den
huwelijkshemel,bijhetherdenken van uw woorden klaarde hetweer
spoedig Op en de vrede werd gesloten.Die achttienjarenhebbenniet
alti
jd op de eerste drie weken geleken,we1wathuweli
jksgelpkbetreft,
maar ik werd ook door rampen en teleurstellingen beproefd en gelouterd. Sedert hetvori
ge jaar woon ik te Leeuwarden,waar ik een

lucratieve affaire heb;mijn vrouw leeftn0g en is frisch en gezond,
en mijn dochter, ons eenigstkind,is een waartype van datechte
Friesche ras, is 17 jaar oud en een ferm meiske.. .En nu dank ik
den man die zoo veeltotmi
jn huiselijk geluk heeftbijgedragen,voor
zijn welmeenenden wensch,die zoo volkomen vervuld werd en roep
hem ook namens mijn familie,heilen zegen toe.1)

Geen wonder datJ.v.L.metdie aardige verrassing in zijn
schik was; portretten werden gewisseld en het z,ferm e m eiske''

schreef dat zij zich ook vooreen versje pals kompas op haar
1) De volgende passage isook kurieus:,,Gi
jdiedooruw velen arbeid
Tartuffen ontmaskerdet,hypochondristen beter wist te genezen danRevalenta
of Holloway pillen,aan zwakken moed schonkt,aan bloodaards vaderlands-

liefde en courage toeriept,aan menigeen hetpad der deugd wistte wi
jzen
en menigen weldadigen traan deedtstorten;die,ofschoon gi
j u reeds door
het schoon van den ouderdom zietversieren,toch hethartnogjeugdigvoelt
kloppen voor al hetEdele,Goede en Schoone.'l
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levensreis''aanbeval,wanneerhaartijd om inhethuwelijksbootje
te stappen,mochtgekomen zijn!
De zomermaanden van 1867 werden door J.v.L. en zi
jn
echtgenoote, even a1s vorige jaren,aan de Steeg doorgebracht,
maar het weder w erkte nietmede Om hetverbli
jferte veraangenam en :
,,Jul
iheeftveelvanMaartmetdienbestendigenNoordewindy''schreef
hijaan Ter Gouw,en een maand later:

W ijzijn metkostlijk weergezegend:
Het waait hier a1s 't niet vriest ofregent;
De maan gaat achter wolken schuil;
De weg is stoffig Of is vuil.
Voor bloemengeur komtlangs de wegen
Stank van aardappelloof u tegen.
En ieder,of het winter was,

Looptuitmetomslagdoek en jas;
doch - en dat is een vergoeding voor alles - erwordthiernietaan

de kantoorschel getrokken en ik kan arbeiden zonderdatde jongen
gedurig boven komt met de boodschap:,,daar is X.om M eneer te

spreken.'' Ik zitnu aan 'toverschrijven van de registers Op Vondel:
een droog werk,doch zOo iets heb ik netnoodig:ikmoetmijnhoofd
wat rustgeven;want eerstdaags heb ik het weer noodig om iets te
maken voor de Vondelsfeesten in October.

Dat iets'' was zijn schoone stuk ,,Een dichter aan de bank
van leening-''
5Dat men noch u, noch Hofdi
jk Op de nominatie voorde B.S.
plaatstej'' heet het in een lateren brief,xbegin ik zeernatuurlijk te
vinden. Gij beiden zijt bekend en op bekende lieden valtaltijd het
een ofanderaan te merken.B.V.gijschrijftboekenenwe1pprettige
boeken'', en datis een doodzonde in velerOogen.'tHeugtmijn0g
best, dat men 't aan Prof. den Tex en anderen heel kwali
jk nam,
datzijgeleerde werken schreven.Datkwam niettepas:eenProfessor
moest kollegie houden en a1s hijboeken schreef,kOn hijhetwerk
waarhi
j voorpbetaald''werd,nietnaarvereischte doen.- En Hofdijk!!! Die maaktvaerzen en loopt's avonds in 'twater! HOe z0u
II.
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zo0 iemand de noodige deftigheid hebben en fespektbi
jdescholieren

inboezemen!1)
7an iets anders. Ik houd Vondel,waar 't Amsterdam geldt,wel
nietvoor een Paus;maar 't is toch nog al kurieus,dat ik, 0ok daar

waar ik somti
jds twijfelde aan de juistheid zijner mededeelingen,die
later altijd bevestigd vond...Dathet stadhuis aan een uithoek der
voormalige stad zou gestaan hebben, is geen reden Om 't niet te
gelooven . Indien eens Amsterdam verwoestwerd en de papieren

zoek, zou men dan nietmetvrij watmeerrechtbetwijfelen,dater
Ooit een stadhuis op den Voorburgwalgestaan had,op eenplaatsdie

men nietdan dooreen steeg bereiken kan? Als ik vertel,datinmijn
jeugd de slagersknechts hooge hoeden droegen,even als de dienaars
derJustitie,dan word ik nietgeloofd en zelfsmenschendieouderzijn
dan ik herinneren 't zich nietmeeren spreken mijtegen:en toch
is 'tfeitwaar...2)
W e1waarachtig heb ik respekt voor historici,van vader Herodotus

totBruce toe,juistvoordie welke door dezoogenaamdehistorici(de
witgedaste) verketterd worden. O0k aan hen verweetmen,datzij
logens uitdachten Om hun lezers te vermaken:en nu van achteren

komt hetuit,datzoowelwatHerodotus verhaald heeft(Onmogelijke
1) Den 6den November1866,naeendergeli
jketeleurstellingaanTerGouw
overkomen, schreef hem J.v.L : ,,W aarom schri
jft gijook,in plaats van
drooge en verveelende,vermakelijke en aangename boekjes? Heeftmen mij
in der ti
jd ook niet uitde Kamer geweerd,op grond datik in de Kronijk
van H olland over ernstige dingen op een lossen trant dorst spreken? En

looptgijwe1alti
jd meteen zwarte rok en witte das?Immers neen:- hebt
gij u nietzelfs nu en dan eraan schuldig gemaakt,met schoolmeesters en
voorzangers den spotte dri
jven?- En zi
jtgijwe1vastenzuiverindeleer?Foei! als men zulk een zondenregister heeft,moetmen begrijpen datmen
best doetzich stilletjes schuilte houden. Daar ismi
jn vriend Dirks,die
25jaren 1id van de cde Kamergeweestis en er altijd gewerktheefta1seen
karrepaard en altijd tot 1id werd benoemd in de kommissies waar't op
aankwam,bovendien geen partijman maar ongelukkig is hi
j een door en
doorgeleerd penningkundige en geeftmetmij'tvervolg op Van Loonuitdus gooien zijn stad- en gewestgenooten hem de Kamer uitom er iemand
in te brengen,dien zi
j nietkennen.''

z) Hierop antwoorddeTerGouw:,,We1wisen drie droegen die slagersknechts hooge hoeden; dat zi
j precies zoo waren a1sdie van de dienders.
zou ik niet durven beweeren; maar dit weet ik:
1O. dat di
e slagershoeden oude steeken waren,zeer vet en sm eerig;
2Q.

dat er een brandend kaarsje op stond,even a1s een pompon op de
schakots,tijdensden vi
jftienjarigen vrede.''
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dingen daargel
aten,die hijvan hooren zeggen had,maardingen die
hijdoor nasporing weten konta1s watBruce mededeelt,doornieuwe
getuigenissen bevestigd wordt.En nu geloof ik niet alles watVondel
zegt, Onldat hij hetzegt;maar Omdathijnietlichtvaardig iets zegt
en nimmer zonder een autoriteit te citeeren.Ik ben overtuigd dat,zoo

hi
jleefde,hiju terstond zOu kunnen meêdeelen,waarhi
jdielegende
aangaande 't vette land van Pfuisen gelezen had.1) Om iets te fingeeren, daartoe was hij te konscientieus, ik zOu bijna zeggen te
mlticuleus.En daarbij,om historicus te wezen,is'tevenmingenoeg,
dat men bronnen heeft en verzamelt,even min als 't genoeg is dat

men verzen kan maken om dichter te zijn.Bijden historicusbehoort
vooralde intuitie,de blik die beslist dat hetzpp en nietandersheeft

kunnen zijn,en die bezatVondelin fuime mate. Daaroln is hijeen
historicus en Jacobus Scheltema en Arend zijn 'tniet,inweerwilvan
hun belezenheid en zwarte rok,Omslachtigheid en witte das.

En

daarom zijt gij'twel,wantgi
jweetook in de gebeurtenissen meer
dan namen en cijfers te zien:engijhebtterstond,ookbi
jdeschijnbaar
dorste pampieftjes,een prisma bi
jde lland,daterkleurenbehagelijkheid aan geeft,

Hetverblijfaan de Steeg werd voorJ.v.L.onderbrokendoor
een uitstapje naarGent,waarvan 18-21Augustus,hetnegende
Taal- en Letterkundig Congres gehouden werd.Hijwerd erhet was helaas, het laatste dathijbestemd was bijte wonen,
hijdie de zielvan zoovele geweestwas - op de meesthartelijke en eervolle wijze doorde leden verwelkomd en gevierd.2)
Een herinnering aan devroolijkedagen,daardoorgebracht,vinden
wij in onderstaand versje,dat hij,op den rug zijner fotografie
geschreven, den 7den September,uitde Steeg,aan M ejusrouw
M ary M ees zond, de geestige en innemende dochter van M r.

Gregorius M ees,te Rotterdam.Hijhadhaareerstinhaarouderlijk
huis ontmoet, en was terstond ptotlt épris'' van haar geworden,

gelijk hij aan haar vader zeide,echter metde geruststellende
1) Gysbreghtvan Aemstel,vs.1857.
z) Dr. Alexius van Staden (J.ten Brink) schreefin ,yNederland'',1868,
No. Io:,,Nog klinktmijde warme toejuiching in de ooren,waarmeê hijte
Gent bj het 9de kongres aan hetstation ontvangen werd.'t W as geheel
onmogelijk hem te genaken; later eerst, toen ten stadhuize de Graaf
de Kerkhove,burgemeester van Gent,hem a1s ouden vriend begroette,week

men terzi
jde en vond hijgelegenheid adem te scheppen.''
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bijvoeging:sbijzoo'n ouden grijskop die algrootvader is,iser
niets geen gevaarbij'';laterzagenzijelkanderwederopgenoemd
congres,waarheen zijhaarouders vergezeld had.
Gijziet,a1s 'tblaadje is Omgeslagen,
Een grijskop in zi
jn zomerjas.
Mochtiemand naarzi
jn naam u vragen,
Noem hem dan, die voorveertien dagen,
Te Gent in 't Koor-huis metu was
En bier dronk uit een monsterglas.
Ach! aardsche vreugde mag niet duren:

Thans zithi
j meteen stijve knie
Door 't open raam in 't groen te turen

En denktaan die genoegli
jke uren
Z0o rijk aan feestvermaken,die
Hijthans zoo droevig moetbezuren,
En denktook vaak aan u,Marie!1)
Bier uit lnonsterglazen is dan o0knietjuistdienstigvoorpodagreuze gestellen !

Te Gentheb ik veelpretgehad'',schreefhij27 AugustusaanTer
Gouw.,,W aarom kanmendaaraltijdz00goedopdisschenenzulkemooie
feesten geven, voor betrekkelijk weinig geld en waarom moetalles
bijons altijd duuren smaakloos zi
jn? En'tisdaarom,datikzootegen
die Vondelsfeesten opzie. Mijn werk is klaar en geregeld;maarde
musici kibbelen,more solito,2)de overigen zitten metde handen in
't,hair; duizenden worden uitgegeven ....en nog geen cent in kas.
En later ben ik niet alleen de zondebok - daar lach ik wat meê -

maarde man,bijwien men metderekeningenkomenzal.DeFransche
en andere Vlamingen zullen te Amsterdam komen,denkende getrak-

teerd te worden, en ik kan niemand zonderbetaling toelaten:3)z) Hs.Familie-archief.- Noggeen dertigjaaroud,werd Mej.Meesaan
haar m an en twee dochters ontnom en. M en zie ook de levensschets van

Mr.G.Mees,door Ds.M.J.Mees.(1889,nietin den handel.)
z) r,Naarhun gewonewijzevan doen.l'
3) Hetdeelnemen aan alde feesten kostte vooreenheerfz5.- of,zonder
den maalti
jd in het Paleis voor Volksvli
jt,fI5.- 9vooreen heer en dame
fJo.- offzo.-.Ditwerd doorvelen kwali
jk genomen,die de geheelezaak
te duur en te aristocratisch gekleurd vonden en meenden dat deCommissie

ermeer een volksfeestvan had moeten maken.Zijvergaten,wathetlaatste
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in 't kort, die heele zaak is mijeen schrikbeeld,te meerdewijlik
mijnietroeren kan en dergelijke zaken nietmarcheeren als menniet
overal met de zweep bijis.Erligteen vloek Op die gansche zaak,
en ik wou datBakhuizen mijdatbaantje nietopgedragen had.Maar
hijheeftzijn piek geschuurd en nu zitik in de pekel,
Onbewust,lloe ik 't zalmaken,
Om er ooit weer uitte raken.

Dat op die wi
jze deVondelsfeestenhem eenkoets-meerwerden,

gelijk hijin een anderen briefschrijft,is te begrijpen.
Het was op den 24sten Septem ber 1860,aan hetfeestm aaldoor
het Gemeentebestuur van Rotterdam na de onthulling van het
standbeeld van Tollens aan de Comm issie aangeboden,datBakhuizen van den Brink opstond en in bezielde taal op de ver-

plichting wees om binnen de hoofdstad des Rijks een nationaal
gedenkteeken voor Vondelte doen verrijzen.Hijdeeddaarbijhet
voorstelom aldadelijk de handen ineen te slaan en aanJ.v.L.,
om diens bijzondere verdiensten jegens den prinsonzerdichtefs,
de hoofdleiding dezer zaak op te dragell.Zijntoespraak,diemet
hartelijke toejuichingen begroetwerd,had aldadelijk ditresultaat,datnog aan den maaltijdeenlijstvoorhetVondel-standbeeld
rondging, waarop door velen werd geteekend.J.v.L.,die de
feestzaal reeds verlaten had, eer het plan doorVan den Brink was
geopperd, nam na eenige aarzeling de hem Opgedragen taak aan
en belegde reeds den 4den OctoY r eene vergadering in Diligentia te Am sterdam , waar vele belangstellenden sam enkwam en,aan

wie hij de zaak uiteenzette, hen tevens tot krachtdadige hulp
aansporende. Nog geen veertien dagen later kon de Hoofd-comm issie zich reeds ten stadhuize constitueeren en hetontwerp m et

de middelen om het te doen slagen,in beginselberamen;zijwas
als volgt samengesteld :

Mr.J.MesschertvanVollenhoven,BurgemeestervanAmsterdalu,
Eere-voorzitter;Mr.J.Van Lennep,Voorzitter;P.A.deGenestet
en G.D.Kölle,Secretarissen;J.de Vos,Penningmeester;J.A.
Alberdingk Thijm,A.Beeloo, Mr.P. J.Teding van Berkhout.
betreft, dat het volk gratis van den optocht en het vuurwerk genieten kon,

en verder dathetnietgemakkelijk is feesten te gevenzondergeld,enzoowel
vreerndellngen als burgerij te trakteeren, wanneer noch Maecenaten,noch
Gem eentebestuur de beurzen openen.
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H.Binger,J.Bunge,W .J.Hofdijk,E.J.Potgieter,Dr.P.Scheltema en Jhr.J.P.Six.
Sub-com missies werden benoemd,zoowel in België als hierte

lande, en inteekenlijsten werden rondgezonden;doch ondanks
enkele aanzienlijke bijdragen,duurde hetnog verscheidenejaren
eer de voor het beeld en zijn voetstuk benoodigde som van
f 18,% bijeen was; het eerste werd door Royer,hettweede,
onder zijn toezicht, door Cuypers vervaardigd.1)Nietweinige
waren de teleurstellingen en bezwaren waarm ede de com missie

te kampen had,eerhetschoone plan kon worden verwezenlijkt.
De beide jonge en ijverige secretarissen werden reeds spoedig
en zeer kort na elkander door den dood weggenomen ; hunne

plaats werd echterop waardige wijze doorMr.H.P.G.Quack
vervuld.2) Nadat het beeld klaar was,kwam de groote vraag,
1) MenzievoordegeschiedenisvanhetVondel-standbeeldendebeschrijving
der Vondelsfeesten, o.a.: De W erken van Vondel, doorJ.v.L.,XlI,blz.
6zI- 7x4; ,,De Vondelsfeesten'',in y,Europa''Dec. 18679en yyvondelbekroond

door hetdankbare Nageslacht'',door Dr.J.tenBrink.Arnhem,D.A-Thieme,
1862 (88 blzn.)
Napoleon lII gaf 10* frsen de Koning van Belgie I5x .- Van N.N.
kwam f 40.- m et het verzoek jrdat het standbeeld niet zou komen te staan

op een dobbelsteen,maarop een voetstuk zi
jner waardig''.- Beetsbevorderde de goede zaak doorzijne schoone lezing: ,qGesprek metVondel,naar
aanleiding van 't hem toegedacht standbeeld'' (Haarlem,Erven r'ohn,1861),

Van Vloten door de zijne over,,vondelseenvoud''(Amst.Gebrs.Binger,I86z)
en eindeli
jk A.S.Kok door die over,yvondeien eenige van zijn Vrouwenkarakters''(Amst.Gebrs.Binger,:864.)
Aan de milde gift van den Keizer derFranschen isnogdevolgendeaardige

bijzonderheid verbonden. Toen Napoleon hetverzoekvandeHoofd-commissie
had ontvangen, wenschte hij te weten wie Vondelwas en welken rang hij
als dichter innam.Een Parijsch boekhandelaarlegde den Keizereen exemplaar van J.v.L 's uitgave van desdichters werken voor,en nauweli
jkshad
Napoleon hetingezien ofhij zeide:,,lk weetreeds genoeg;een dichtervoor
wien men zulk een monumentsticht.verdient zeker een fraai standbeeld''.

z) Deze gaf'ons in y,Mijneherinneringen aanPotgieter''(deGids,Juni1908,
blz.472- 480)ook een aardig portretvan J.v.L.uitdientijddercommissievergaderingen voorVondel.W ij lezen daar o.a.: .,lk was niet weinig trotsch
j aan 'twerkonder
datjuistop mij de keuze viel . Vreugdevolzette ik mi
V.L.Hetbleken zeer genoegeli
jke uren te zi
jn metdien m an tearbeiden.
Hi
j was welsterk verouderd toen ik hem leerde kennen.Toch deed bi
j mij
soms denken aan 't type van een bejaarden,franschen markies.De wijze
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waarhette plaatsen.Amsterdam was nietrijk aan pleinenende
weinige die er waren, werden om verschillende redenen nietvoor
het beoogde doelgeschiktgeoordeeld.Gaarne had decom missie

het op de breede Torensluis zien verrijzen,dichtbijde plek
waarde grootedichterzijn laatstedertiglevensjarenhadgesleten;
de gemeenteraad wees het verzoek daartoe echter van de hand,

op welke weigering Alberdingk Thijm een vinnig hekeldicht
schreef.1)
sReeds war
en wij ten einde raad'',2) zeide J.v.L.in zijn
waarop hi
j metzijn slanke gestalte.eenigszins hortend aangetreden - want
hijwas een li
jderaan 'tpodagra - in onze commissie zich op denleuningstoel vli
jde,zi
jn groote snuifdoosvöör zich zette,en de ,y
prises''zijn tafelburen hoselijk aanbood, om dan ietwat luimig de zitting te openen,was
weêrgaloos jrnonchalant''en toch lang nietbanaal.Voormi
j,die hem in de
vergadering bestudeerde,vormde hijvolkomen de tegenstellingvanPotgieter.
BijP.was in zijn kunstalleshetresultaatvangoedberekendeinspanning.....
En bij V.L. scbeen allesvan-zelfte glijden.En ditverschilteekende zich
in het Eguur.P.,correct gekleed,bleef in den kring der com missie-leden de

zicb zelfbewuste zoon eener kloeke burgerij,die zi
jn plaats zich moestveroveren ofhandhaven en licht tot ontevredenheid kon overhellen. V.L.was
@

ln de bonte groep deraanzittenden,hoe achteloos hij soms gek-leed was en
hoezeerzijn dunne lippen van ti
jd tottijd onopzettelijk,haastonbeleefdlucht
schenen te blazen, een patriciër,afstamm elingvan eerstegeslachten,gunsteling

der fortuin, wiens plaats alti
jd overalbereid wasen die zich nu liet gaan.
Zi
jn presidium was een lnengeling van familiariteiten voornaamheid,zijn
leiding der debatten was 't jylaissez-aller''van een goed-gehumeurden rrgrand-

seigneur''.Nverd hijwarm,dan genooteen ieder van zi
jn voordrachten van
zi
jn geest.W antde natutlrhad hem gestempeld om representatiefoptetreden
en op die wi
jze heefthijdan ook hetstandbeeld van Vondelopgerichten,
aan de stad Amsterdam overgedragen.Ter zijde stond hem bi
j ditallesniet
Potgieter, die voortdurend ietwat gromm end kritiek uitoefende,m aar Alber-

dingk Thi
jm....''
1) Een nieuw lied van Vondel,ter eere van hetGemeentebestuur van
Amsterdam, na de debatten van W oensdag, 29 Augustus 1866.- An1st.
K.H .Schadd. (Zonder naam van den auteur).- Hetiseen geestig maarzeer

scherp gedichtje van twintig coupletten,naar de wijzevanVondels,ysprookje
van Reyntje de Vos'' (Vondels W erken,doorJ.v L.,lI,6z7)--De AmsterdamscheGemeenteraad wordtervinnigingehekeld omdathij,om redenenvan
zuinigheid,hetvoorstel der com missie had afgewezen ;de fundering welke de
Gem ecnte op zich had genomen,kwam haar op de Torenslllis iets duurder
te staan dan elders! Achterafishetbesluitgelukkig tenoemen;hetbeeld staat
in hetVondelspark veel fraaier dan het op de Torensluiszougedaan hebben.

Heel wat plaatsen waren beurtelings,hetzijslechts in den schoot der
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onthullings-rede! ,ytoen het denkbeeld zich opdeed in hetnieuwe

en ruime Rij- en W andelpark een plaats voorhem te zoeken;
een denkbeeld dat terstond weêrklank vond bij de waardige
mannen, aan wie het beheer en toezicht over dat lustoord is

opgedragen, en tot verwezenlijking waarvan dan ook na rijpe
overw eging besloten werd. 't Is waar, Vondel zou nu niet staan

in hetoude Amsterdam dathijgekend had;maarhiertegenover
kon metwaarheid gezegd worden,dat ook gedurende zijn leven,
de stad totdrie malen toe hare wallen had uitgezet,dathijzelf
dien aanwas had toegejuicht;datook thans wederAmsterdam
een nieuwe uitbreiding erlangt, dat het reeds door een nieuwe

straat,die voortaan metVondels naam za1prijken,metditpark
gemeenschap heeften 'tmisschien binnen weinige jaren binnen
zijn kom za1opnemen,wanneermennietmeerza1kunnenzeggen,
datVondelbuiten Amsterdam gezetis...1) En dan,wasVondel
aan zijn dierbaar Amsterdam gehecht,hijwas hetnietminder
aan de vrije natuur, en gewis za1zijn schim hetons nietten
kwade duiden,indien wijzijn beeld verrijzen doen tusschen dat
groene geboomte en diefrissche bloemen,die hijzoomenigmaal
en zoo heerlijk bezong-''
De Vondelsfeesten, eerst op 3,4 en 5 Octoberbepaald,moesten

om een vrijernstige krankheid,waaraanJ.v.L.gedurendeenkele
wekenleed,2)veertien dagenworden uitgesteld;zijwerdengeopend
m et een groot concert in het Park, onder leiding van Verhu1st,
com missie.hetzijook aan de Gemeente voorgesteld en wederverworpen:de
W estermarkt, de Nieuwm arkt, het Leidscheplein, enz. - ,,W anneer alle

plaatsen mislukken'', schreef J.v.L. 27 Juli 1865 aan Alberdingk Thi
jm,
dan solliciteer ik de Regenten van 't R.C.Arm enkantoor hem op hun

,

pleintje gastvrijheid te verleenen. Daarzou hi
j althansop een grond staan
waar hi
j menigen voetstap gezetheeft.''
1) Hoespoedig isdezevoorspelling vervuld!
2) Reedsgeruilnen tijd sukkeldehi
jaan pijn in deknie,zoodathi
jmoest
blijven liggen;daarbi
j hoestte hijzich te bersten en leedtengevolgedaarvan
aan slapelooze nachten. Den lsten October schreefhi
j nog aan Ter Gouw :
Mi
jn knie isweerpijnlijker,mijn hoestvermindertniet:ik moetde kamer
houden,heb hoofdpi
jn,ben onlustig enmoetdaarbijallesuitdeverteregeeren
met vooruitzicht dat ik,die niet tegenwoordig was toen op het Tollensfeest

znij de Vondelsafaire werd opgedragen,ook niettegenwoordig za1zijn a1s
zi
j toteen zalig einde komt.''

Naareen sehilderi
jtje in het
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waar een cantate van Hofdijk werd uitgevoerd;J.v.L.woonde
hetnietbij,daarhij,ternauwernood hersteld,zijn krachten voor
den volgenden, den dag der onthulling w ilde sparen.
Op dien 18den October het was gelukkig heerli
jk najaarsweder
verscheen J. v. L. des morgens te half elf, een
im mortellenkrans in de hand, aan Vondels graf in de Nieuwe
Kerk, en sprak er, omringd door een dichten kring van belangstellende hoorders, een kort, maar tresend w oord ter eere van

hem die zoo Iang bijkansvergeten onderdie zerk had gerust,1)
doch wiens standbeeld,,,de kwijting eenerdiepgevoeldeschuld'',
het welhaast in 't Openbaar aan landgenoot en vreemdeling zou

verkondigen:pNederland houdtzijn groote mannen in eere.''
Daarna begafhijzich naarhetPark,teneilldedaardenOptocht
te wachten, die van den Dam uit langs een omweg het feestterrein te ongeveer twaalf uur moest bereiken, maar door een
ongeval den praalwagen van de Faam overkomen, waarvan het
beeld omviel en het hoofd verloor, meer dan een uur te laat

kwam.2)
Zoodra J.v.L.de hem wachtende spreekplaats bereiktenzijn
mond geopend had, scheen alle denkbeeld van zwakte en vorige

krankheid verdwenen;zijn stem klonk zoo duidelijk en krachtig
datniemand van de vele aanwezigen van zijn schoone feestrede
een woord behoefde te missen.Hij roemde daarin nietalleen
Vondels dichterlijk genie,maarbovenalook zijn zielenadel. ,,ln
die reeks van jaren'',zeide hij,,ywaarin ik metVondelheb om1) Den 8sten Februari 1679 werd Vondelin hetaan zijn vriend Pieter
Blesen toebehoorend grafnedergelcgd;en eerstdriejaar later lietdeze,op
aansporing van Six en andere vereerders van den dichter,er op beitelen:

Hic jacetVondelus
Phoebo et M usis amicus.
d.i.: hier rust Vondel,geliefd bi
j Apollo en de Muzen.
Een eeuw later werd door hetGenootscbap ,,Diligentiae Omnia''een mar-

meren li
jkbusterzi
jner gedachtenis in een der kerkpilaren geplaatst.
z) Het was de wagen van den Boekhandel,waarop de Faam geplaatst
was.De straatjeugd,die in datbeeld Vondelmeende te zien,zongterstond:
Hop!hop!hop!- Hop!hop!hop! Daar ri
jdtVondelzonder kop!''Anderen zeiden dathetgeen wonder was,datbi
j zooveel1ofen wierook de
Faam het hoofd verloor;nog anderen, eenigszins ondeugend,dat de Faam
tot de I7de eeuw behoorde en dus gerust dell nek kon breken!
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gegaan, heb ik hem, niet enkel a1s dichter, maarook als mensch,

steeds meer en meer van nabij leeren kennen; en hoe vertrouwelijker,hoe inniger die kennismaking werd,hoe hoogerhij
steeds gerezen is in mijn bewondering,in mijn liefde,in mijn
achting,in mijn eerbied-''
Nadat een feestzang van H. Binger ten gehoore was gebracht,

het beeld was onthuld en J.v.L.hettweede deelzijnerrede
had geëindigd,waarin hijmakers en gevershuldebrachtendank
betuigde,1)en hetbeeld derstad Amsterdam in eigendom overdroeg,trad deMinistervan BinnenlandscheZaken,Mr.J.Heemskerk Az.,naarvoren en,zich totJ.v.L.wendende,gafhijhem
de verzekering datde Regeering er zich op verhoovaardigdeeen
m an te m ogen onderscheiden die,a1suitgevervan Vondelswerken,

zijn naam en roem vooralle volgendeeeuwenaanVondelsglorie
had w eten te verbinden. sNieta1s een belooning uwerverdienste'',

zoo ging hijvoort,pwantditstaatgeenszins in de machteens
vorsten; maar a1s een hulde van Z. M . W illem III bied ik in

naam des Konings u,Mr.Jacob van Lennep,deversierselenvan
Com mandeurder Orde van den Nederlandschen Leeuw aan-''

Aan de daverende toejuichingen,die opdezewoordenvolgden,
scheen geen einde te zullen komen en het was alsof ieder het
voelde: pwat er ook van som mige decoratiesm ogegezegd w orden,
deze althans was dubbel en dwars verdiend.'' Tresend en waar
getuigt Beets, die zich onder de aanwezigen bevond :,,...toen de

luide en hartelijke toejuiching deruitgezochte schaar,die hem
omringde en die de beteekenis dezer koninklijke vereering op
dezen dag volkomen gevoelde, daarop hetschoonste zegeldrukte;
toen de toegenegene blikken van zoovele oprechte vrienden,
waaraan zich de oogen vo1 tranen eener innig geliefde dochter

paarden,de zijne zochten te ontmoeten,om zonderwoordenhem
hunne deelnem ing te kennen te geven,- toen,gewisseli
jk,doorleefde deze uitnem ende vaderlander een der schoonste en zoetste
1) In hetbi
jzonderdankte hijNapoleon IIlenLeopold,wiervertegenwoordigers bijde plechtigheid aanwezig waren,enspraktevenszijndiepleedwezen
er over uit,dat Keulen,desdichtersgeboortestad,zich van alledeelneming had

onthouden.,,llelaasl''zeide hi
j,,,treurtmen somwijlen om kinderen,diehun
moedernietlangerindachtig zi
jn,hoeveelzeldzamer doetzichhetschouwspel
voor van een moeder,diehaareigen - wellichthaargrootsten - zoon vergeet!''
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oogenblikken van zijn leven...;''1) helaas1dat wijermoeten
bijvoegen,van een schoonen,zomerschen dag den schitterenden
zonsondergang tevens.
Van de overige feesten kan ik kort zijn.Over de gala-voorstelling in den schouwburg,waaraanJ.v.L.,na hetopvoeren van

zijn ,,Een dichteraandebankvanleening'',rechtmatigehuldewerd
toegebracht,sprak ik reeds in eenvroegerhoofdstuk;2)bijzonder
welgeslaagd was nog de tocht op Zaterdag 19 October naar
den hoogen Burgh van M uyen,

Daer Hooft,der Rymers hooft,metveersen streeltde buyen.3)
Schoon w eder begunstigde den stoom boot-tocht en op het

smaakvol versierde slot, waar overaltoepasselijke verzen van
Vondel en anderen aangebracht waren, wachtte den gasten eene

aardige verrassing: een gezelschap, bestaande uit vijfvan de
bekendste personages uit den kunstlievenden M uider-kring,Hooft,
Huygens,Van Baerle, Tesselschade en Francisca Duarte,getrouw
volgens de bestaande portretten uitgedost,zong,onderbegeleiding
van den organistSwelingheen beurtzang,Vondeltereere,w aarvan

de woorden aan de dichterlijke pen van AlberdingkThijm waren
ontvloeid ; de wonderschoone stem van Tesselschade wasdie van

zijn zuster,Mevrouw Cuypers.
Van hetgastmaalin ,,volksvlijt'')datdienmiddagdefeestelijkheden besloot,en waarJ.v.L.aan dem iddentafelden voorzitterstoelbekleedde,vermeld ik slechts hetvriendschappelijk enecht
studentikoos vers, waarm ede M r. C. H. B. Boot, Staatsraad en

Oud-BurgemeestervanAmsterdam,zijn oudenvriendV.L.huldigde,
en waarvan de slotregels aldus luidden :

Lang n0g moog Van Lennep prijken metdie haren witals sneeuw'!
Hijbereike,a1sJoostvan Vondel,weinig minder dan een eeuw !
En iseens zi
jn stofverzameld metdatvan zijn voorgeslacht,
Dan blijft,naasteen JoostvanVondel,KovanLennepsteedsherdacht.

Ik begrijp nog niet'',schreefJ.v.L.21 Octoberaan Ter Gouw,
en wij zeggen het methem,,ik begrijp nog niet,wanneerik denk
h0e ik een week geleden was,dathetmijis mogen gelukken mijn
,,

1) Mr.J.v.L.herdacht,blz.24.
z) 1,blz 168.
3) Vondel,LofderZeevaert,46J.
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ro1bi
j de Vondelsfeesten te spelen,a1sik D.V.heb gedaan.'Vrijdag
morgen na drie weken in een muffe kamer te hebben doorgebracht,
zonder te kunnen geluid slaan of loopen,op eens overgebracht eerst
naar de Nieuwe Kerk,toen naar het W andelpark Om daardiskoersen
te houden, en volgens de verzekering der Omstanders met een stem
afs een klok, toen naar huis om de lieden aan den feestdisch van
Zaterdag naar de regels der etikette te schikken, toen naar den
schouwburg,te 1 ure naar bed,te 7uren weerop,toen naar'tM uiderslot,daar trap op,trap af,vervolgensnaarhuis,naardenfeestmaalti
jd,
geprezideerd en toasten geslagen,voortdurend aan tocht blootgesteld
en toch, ik Ieet n0g en ben zelfs nietbuitengewoon vermoeid.

Maar 't weêr heeft medegewerkt en 't schijntdatmen in buitengewone omstandigheden ook buitengewoon gesterkt wordt:althans
dit heb ik Ondervonden, en nog een proef van de Uithangteekens

gekorrigeerd tusschen de bedrijven....
M evrouw van Lennep, die om haarhoogenleefti
jdenlichaamszwakte de Vondelsfeesten niet had kunnen medelnaken,werd kort
daarna door een krankheid aangegrepen, die niet kon nalaten
haar echtgenoot ernstige bekom mernis in te boezemen.

ldet gaat metmijn arme zieke nog nietvooruit'',schreefhij

y

8 November aan Ter Gouw ; ,w el niet bepaald achteruit; maar

75 jaaren verzwakking moeten nietsamengaan.Zoolangergeen
koorts bijkomt,geef ik de hoop niet op,maar ik erken datmijn
hoop gering is'' Gelukkig werd deze, hoe gering dan ook, niet

beschaamd, en kon hij spoedig daarop melden datzich betere
verschijnselen hadden voorgedaan en hijweer moed had gevat)
haar hoofd is helderals altijdenzoozijnumaarrustiggehouden
wordt, dan geloof ik met ik w eet niet w ie uit Vo11del te mogen
zeggen :

Wijzullen (metGods hulp) dien hoeck te boven komen.''
En zoo geschiedde;zijoverleefdehaarechtgenootnoganderhalf
jaar.
DZeermogelijk'',ging hijin laatstvermelden briefvoort,in antwoord
op een gezegde van Ter Gouw dathi
j,a1s alle genieën,zich in de
spelling nietgeli
jk bleef;szeermogeli
jk,datik Op de eene bladzijde
prinslqk,Op de andere prinsellk heb geschreven:evenz0omisschien
ook moeilqk en moeielqk.Maarik zie nietwaarom 'teen goed zou
zijn en 'tander nietdeugen.Ik volg in datgevalonwillekeurig mijn
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gehoor, datmijwaarschuwt ofwijsmaakt,datde eene ofde andere
spelwijze in den volzin beterklinken zal.'tIszoo metweêrenweder,
mannen en mans,smids en smeden en honderden woorden meer.

Bij de spelling van een woord zijn gehoor te volgen,''was het

,,

antwoord van Ter Gouw, s't was mi
jhoogstaangenaam die beste
aller spelregelen van u tevernemen .... M oestik eenspellinguitvinden,

dan maakte ik 'toor heeren meester,enspeldeb.v.rmijnlieve mens!
ik wens u tans,''enz.- want die sch Op 't einde eener syllabe is

ballasten die th een belachelijke figuur,evenalsph,enz...Gijschreeft
dat alwat ik gezegd hebissovereenkomstig debeginselen derSpraak-

kunst.''W elke spraakkunst? De uwe - de vermakelijke;- wanteen
andere ken ik niet;eenandereheb iknooitbestudeerd.DievanW eiland

was mij te vervelend,die van Brillte geleerd,andere heb ik nooit
aangekeken; - alleen uw vermakeliike heb ik begrepen.En dus is
hetgeen ik gezegd heb, zeker overeenkomstig deze. Nu geloof ik dat

wij'tvolkomen eens zi
jn....Gijhebtmijnog eensdoenlachen.Dat
gij alle Zondag-avonden nog op 'tGanzen- ofUilenbord speelt,zelfs
1)met groote menschen!''

Ik hou van alle spellen'',antwoordde V.L.;,trouwens dat ligtin

onze familie;gijkuntdatin 'tleven van C.v.L.vinden;alleenvan
dobbelen hou ik niet.Maara1sik 's Zondags na den eten metmijn
vrouw en dochter en kleinkinderen op 't Ganzenbord speel, heb ik

net even veel preten even veelambitie bij'tspela1s de kleintjes.
Dat ganzenbord bovendien is de vinding van een man van genie en
een veelmooier en leerzamer schets van de reis door dit leven dan
eenige reis die men in de loge aan kandidaten laat doen.

Het jaar 1868 had zijn intrede gedaan en waarTerGouw hem
op 6 Januarieen Driekoningsliedje uitzijn jeugd had gezonden,
met de bijvoeging:,,hoe ik aan datlied kom,weetik niet;mijn
geest heeft telkens herinneringen die ik niet w eet van waar ze

komen...;''antwoordthem J.v.L.den zelfden dag:
O0k mijkomtop Driekoningsdag
Een tal van zoete erinneringen,

Van 'tgeen ik in mijn jonkheid zag,
Zoo met een bof te binnen springen.

'k Zie weêrde jongens metde star,
M elchior,Caspar,Balthasar,

En hoorhen weêrhun liedje zingen.
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Waar zijn zijheen? Hun lied is stom.
Ach!Klisseboer en Pinxterblom !

Geen hunner zien wijOoitweerom.
Zoo gaathetlaas!metaardsche dingen.1)

Hijzou voorwaarde laatste nietzijn die veel,watvoor goed
voorbijgegaan is,betreurt.
Ik ontvang daar'',zoo lezen wijin eenIaterenbrief,,,eenbundeltje
gedichten van W .de Jong,boerenarbeiderte Vorden.2)Ik dacht,dat
zalprullaria zi
jn;maar waarlijk niet!De man verteltmijin zijnbrief
van geleide, dathijdoor Gewin is voortgeholpen;doch zi
jn verzen
zijn 1œ fobeterdan die van Gewin...

22Januari.
De boerenarbeider is gisteren bi
j mij geweest en heeftmijnog
eenige ongedfukte verzen van hem gewezen.Zonderling! De taalis
zuiver en er is geen enkele fout tegenri
jm,kadansofcezuur!3)W aar
heeft de vent het van daan? Van de meestgevierde poëeten heb ik

almanakversjes gehad metzonden tegen 'tmetrum entegendetaalzelfs van schoolmeesters! Ik bedoel hier noch u,noch wi
jlen Van
de Linde..

11 Febr. 1868.
Eergisteren met het mooie weer heb ik voor 't eerst eenbedevaart

gedaan naar Vondels standbeeld... Daar gewordt mij weer een
proef!Brr!

Neen 'tgaatnietbeteren 'tmoetmijbedroeven,
M et onze hersen vermoeiende proeven,

En schoon 'tmi
jleed doet,'tza1vaak nog behoeven,
Datwijdie zetters beknorren en troeven;
En wat ook Binger voortdurend mO0g Snoevenj

'tIs en blijftwaar,datook na zijn korrektie,
Ik Op de fouten nog altijd mijgek zie.
M aar ik weet niet waarom de proeven zooveelslechterzi
jn danin
mijn jongen ti
jd.Toen verstonden de zetters nog allen zooveelLatijn
I) Dit versjeislateropgenomen in #,De oude Tijd''(onderredactie van
Ter Gouw) 1871.
2) W .de Jong.Dichtjes.(Algemeene bibliotheekjNo.48)Si
jthos,Leiden.
3) De klassiek gevormde geestvan J.v.L.verloochentzich ookhierniet.
Zulke fouten bedierven voor hem het mooiste vers.
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en Franscll dat zij in die talen niet meer fouten maakten dan in
'tHollandsch.- Ik wouwe1eenswetenhoevelejarenikin'tVagevuur
za1 kunnen branden,a1s zijdaareen vuurtje stoken metalde drukproeven die ik in mijn leven heb moeten nazien...
5 M aaft.
Dien Vondels-kop aan de Oudebrugsteeg zou ik we1 eens willen
gaan zien; maar

Ik sukkelsteeds nog aan de knie,
Die

Gevuld blijftmeteen schendig nat,
Dat
Een duurzaam onheilaan 't gewricht
Sticht.
10 M ei.
...

Ik schrijfu een paarregeltjes alleen Om utezeggen,datikinde

eerste dagen niets aan ons Boek der Opschfiften kan doen. Ik heb

nu Ongeveer70 bladzijden van hetmoeilijk te Ontcijferen handschrift
van den Heer Dirks Omgewerkt en heb er nOg een 25 tebehandelen:

en mijn oogendoenmijzeervan'tturenopdeafgebeeldepenningen.
Ik heb onlangs op de Akademie beloofd dat het werk van 'tjaar
klaarzou komen en moetdus nietvertragen.Daarbijheb ik deheele
week in de drultte gezeten:Alg.Verg.der DuinwaterMaatschappij;
mijn Engelsche komlnissarissen over:de Ministerieele krizis,waarik
niets meê te maken heb,maardie mijtoch ti
jdroovende bezoekenen
korrespondentie bezorgt,juist omdatmen mijbeschouwtals iemand
-

die zelf toch geen M inister worden wil,enz.enz.,en dan 'tvoortdurend

proeven korrigeeren,datalti
jd zijn ganggaat:Uithangteekens,Vondel,
Andriessen,1) Navorscher,enz. om niettesprekenvanmijnambtsbezigheden,waar ik plichtshalve den dag meê beginnen moet.Endan
krijg ik gisteren 3 schoone bladen Uith.T.met 350 woorden die ik

op even veellossepapiertjesmoestschrijvenvoor'tregister:papiertjes
snijden, ze rangschikken,zorgen datze mijnietontwaaien (ik blaas
ze somtijds onwillekeurig van tafel) 'tis een werkdatiemandzenuwachtig maakt: ik heb er gisteren van 12 tOt 31/g en van 1/:8 tOt 10
aangezeten en 't van morgen vroeg eerst klaar gekregen ...

Bij'tinvoegen van 'tregisterheb ik Op 'twoord toelastmijzelven
beknord Overeen verzuim.Ik heb schandelijk vergeten (wantik had
voorgenolnen hette doen)te vertellen h0e de laatste derW asa's,de
1) De uitgevervan hetMaçonniek W eekblad.
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verdreven Gustaaf, alle dagen te Haarlem in de Spaarnwouderstraat

in de Toelastin 'tkantoortje metdedikkekasteleineszattejassen!1)
'tW are toch jammerdatdie bijzonderheidvoor'tnakroostverloren
ging! en dat de anekdote echt is,kunnen nOg ta1 van Haarlemmers

getuigen.En nu - vergeefmij- keerik totdie verveelendenumismatiek terug.Heb een weinig medelijden metuw vriend J.v.L.
0m twee redenen vooral haalde ik dezen brief aan: lo om

aan den wensch van den schrijverte voldoen en de anekdote
van den laatsten W asa aan de vergetelheid te ontrukken!en zoomdat

hijonsnog eens voor de zooveelstemaaleen blik doetslaanop
de verbazende werkzaamheid van J,v.L.,waarbijhijook zelfs
den vervelendsten en m eest geestdoodenden arbeid niet beneden

zich rekende,2) en waardoorhijmenigen jongeretotbeschamend
voorbeeld was.Twee dagen laterhad hijallesreeds af,en k0n
weder aan de popschriften'' beginnen:'
1) GustaafIV, de in 1809 onttroonde koning van Zweden,begafzich in
1829 uitLeipzig,waarhi
j een paarjaar gewoond had,naarHollandenhield
zich daar,vooralte Haarlem,geruimen tijd op.

2) Zoodanigcn arbeid vond hij ook nietweinigin zi
jnambta1sRi
jksAdvocaat. ,,De Ministervan Financiën'',lezen wi
j in een zijnerbrieven aan
Ter Gouw, ,,die met dringenden spoed een tabel van mij vorderde van
behandelde zaken,enz.enz.over de laatstedriejaren,nam mijzeertconpas
mijn ti
jd weg.Mijn voormalige dronken bediende had een mi
jner statenvan
1865 weggemaakten ik moestallesuitretro-actaopmaken:- vanjevrienden
moetje 'thebben!Datzoo'n Ministernietbegrijptdatik toch niet tegelijk
brochures en artikelen schrijven kan om hem op 'tkussen te houden,en
tabellen maken!'' (De schrijver doelt hier o.a. op: ,,De Podagra en het
manifestvan Burgerpligt'',Amst.J.de Ruyter,1868).- En eenpaarweken
later: ,,De lezing van datstuk (een vervelend stuk over maçonnieke zaken)
was waarachtig geen verstroojing tusschen die van belastingbiljettenensaaie
rapporten over een procesverbaal wegens overtreding der wet op 'tpersoneel,

en dito dito over een azijnquestie, ongeâcht hetverifceeren van ettelijke
declaratiën van kommiezen en deurwaarders,waarvan men mijereergisteren
nog een weer t'huis zond, omdat ik die had goedgekeurd op vijf gulden
zes en twintigli cent. Dit laatste moest zes en />fz//:k en een JJJF:ant
zi
jn. En om datgeweldige abuis mi
jnerzijds hersteld te kri
jgen,wordtvoor
Iz/k- ik meen voorêen za 4ri6l9r& pampiervermorst.
Dat is redding door bezuinigingl''

O !die bureaucratie!Voor zulk soortvan werk waseen man a1sJ.v.L.
toch waarlijk tegoed!
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'k Mag weereindlijk adem scheppen,
En de vri
je wieken kleppen.
Och!ik had fameus het land.

Maar doorwakkermijte reppen,
Kreeg ik 't Penningwerk aan kant.
En de politieke luiden,

Die mijmethun brieven bruidden,
Zond ik meteen kluitje in 'triet.
Doorde proef- gijzulthetmerken W istik 0ok mijheen te werken.
A1wat haast had, is geschied.

W ensch mijgeluk'',schreefhij23 Mei;rikhebaanDirksdelaatste
kopy van 'tPenningwerk gezonden,en za1nu nietmetTassozeggen:
It is over;my pleasant task is done,
M y long sustaining friend of many years;
veelminder dat
Ihave blotted the final page with tears.

lntegendeel!ik ben bli
jdathetafis.
Gewis!dat eeuwigdurend staren
0p penningen vermoeit het oog,

Terwijl'tbeschrijven en 'tverklaren
Een werk is, onuitstaanbaar droog.
Ik z0u er op 't laatstheelemaalstroopapierondergeworden zi
jn.
Het is een van die werken geweest,waar Ontzettend veelmoeite,na-

:
sporingen, tijdverlies en geduld bijte pas zi
jn gekomen,zonderdat
er u per slot iem and dank voor w eet of u de doorgestaneverveeling
vergoedt.

31 Mei 1868.

Gij hebtKonijnsberg in Konijneberg veranderd en ik de e weerin
een s1).Alsgijvan Haarlem komt,is'tlaatstehuisaanuw linkerhand
voor dat gij aan 't Manpad geraakt,een eeuwenoude kroek,waar
mijn overgrootvader, mijn grootvaderen ik (mijn vaderrookte niet)
duizendwerven onze respektieve pijpen gekocht en opgestoken en
onze respektieve slokjes jenever- bitter was er niet- genuttigd
hebben. Die kroeg nu heeft een uithangbord,zoo als ik het op de

bewuste bladzijde beschrijf,en isvan oudsheraltijd wijd en zijd in
den Omtrek beroemd geweest Onder den naam van de Konijnoberg.
1) De Uithangteekens,Amst.I868,II,350.
II.
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Ik z0u zelf.a1s ik nietik,maar een ander geweestware, die 'tboek

hielp schri
jven, de bovengenoemde bijzonderheden niet verzwegen
hebben.Liet ik nu de Koni
jneberg staan,mijn heele famielje,heelde
omtrek zou roepen: ,,wat een drukfout!h0e heeftK0odieover'thoofd
kunnen zien!Een zoo bekende plaats zoo te vernoemen!Zoo brengt

hijimmers zelflater zijn levensbeschrijvers,de Van derAa'senKoenen's in de war!'' Ergo!watik u bidden mag:laatKonijnsberg
blijven z00 a1s 'tis:- watdie Konijncbergen betreftaanherbergen
bijde stad,die gaan mijnietaan.
Ach!wil de zuchtom zui
vre taalte schfijven,
Toch -- '
k bid hetu,z0o ver nietdrijven,
Dat ge ooit een ander opschrift gaaft

Aan 'tkroegje,datbijManpads dreven,
Steeds roemvolis bekend gebleven,

W ijl'tvier,ja meer geslachten heeftgelaafd.
Een paarmalen reeds hoorden wi
jin dezen tijdJ.v.L.klagen

overdrukten totde politiek in betrekking staande;teneindezijn
bemoeiingen in deze beter te verstaan, za1 een korte herinnering,
hoe de staat van zaken hier te lande toen was, m isschien niet

overbodig zijn.
Het Ministerie Van Zuylen-Heemskerk, in Juni 1866 aan de
regeering gekomen,beleefde in zijn tweejarig bewindnietminder
dan twee kam erontbindingen. De eerste had in October 1866

plaats, na het aannemen van de motie Keuchenius,waarbij de
benoeming van den Minister van Koloniën, Mr. P.Mijer,tot
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-lndië werd gegispt, de
tweede een grootjaarlater,toen debegrooting van Buitenlandsche
Zaken was verworpen.Tot deze laatste hadJ.v.L.medegewerkt,
die in een adres aan den Koning, in December 1867 door hem

opgesteld en doorverscheidenen zijnergeestverwantengeteekend,
W illem lII bezworen had de ontslagaanvrage van het M inisterie
niet aan te nemen, maar veeleertotkamerontbinding overtegaan.

Hij kon daarbij, ter verdediging van hetbeleid van Graafvan
Zuylen, dat hevig door de oppositie werd veroordeeld, op het

feitwijzen,datin hetafgeloopen voorjaar,onderzeerhachelijke
omstandigheden, en toen de m inste vonk het oorlogsvuur over
Europa had kunnen doen ontbranden, waarvan wellicht onsland
het slachtoser gew eest ware, de vrede niet alleen w as bewaard
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gebleven, maar de tweeslachtigetoestand,waarin zich deprovincie

Limburg sedertzoo vele jaren bevond,eindelijk op eene,inalle
opzichten voldoende wijze was opgelost,terwijldemoeilijkheden
metbetrekking totLuxemburg evenzeeropgelukkigewijzewaren
uit den weg geruimd.1)- Na den verkiezingsstrijd in Januari
1868, waarbij de ministerieele partij te kwader ure de vraag:
33vöôr den Koning of véör de anti-monarchale meerderheid in de

Kamer''in hetstrijdperkwierp,bleekhetMinisteriedegewenschte
meerderheid nog nietverkregen te hebben en de moeilijkheden
duurden voort die, einde April, m et het w ederom verwerpen van
de begrooting van Graaf van Zuylen en het aftreden van het
M inisterie zouden eindigen. Het wasgedurendede verwikkelingen

die aan deze krisis onmiddellijk voorafgingen,datl-v.L.,dieook
in Januarireedseenwerkzaanlaandeelaandenstrijdhadgenomen,
den volgenden vertrouwelijken briefaan den Koning richtte:
1) De vrede van Europa was werkelijk in April1867ernstig bedreigd
geweest, en het was de groote vraag of ons land en België hun neutraliteit

bij een eventueelenoorlogzoudenkunnenbewaren.Erliependaarbijgeruchten
van een mogelilken afstand van Luxemburg aan Frankrijk,terwjlnog een
coniict m et België dreigde over de afdamm ing der Ooster-schelde. Men
bedenke verder datj sedert den oorlog van 1866, overal annexatie-schrikbeelden gezien werden, zoodat het geen verwondering kan wekken datvolkswapening en het oprichten van scherpschutterskorpsen algemeenwerden overwogen. Op de conferentie van Londen, in M ei 1867,werd de neutraliteit
van Luxemburg gehandhaafd en Limburg geheelvan Duitschland losgemaakt.

Eerst veellateris hetgebleken dater evenmin grond wasom degedragslijn
onzer regeering hemelhoog te verheffen en aan haar in hetbijzonder het
behoud van den Europeeschen vrede toe te schri
jven,a1s om haar beleid
zoodanig te laken,als dit door de liberale dagbladpers en de parlementaire
oppositie geschiedde. (Van qTelderen Rengers,ParlementaireGesch.v.Nederl.

2e uitg.II.32).- Zeer te recht had J.v.L.in zijn adresaan den Koning
er op gewezen, dat het in 't openbaar bespreken der teederste politieke
vraagstukken door een Kamer van volksvertegenwoordigers overal steedsa1s
een hoogst gevaarli
jke en verkeerde zaak isbeschouwd,inhetbijzonderwaar
het kleine staten geldt.- ,,Hetgeen ik hier verneem,''schreef Hartsen half
December uitden Haag aan zi
jn schoonvader,,,doetmi
jveronderstellen dat
uw adres op een gloeiende plaat za1 kom en.''En een paar dagen later:,,De
Heer van Zuylen was zeer met het adres ingenomen en heeft zich belasthet

den Koning te doen geworden;hijzoude-hetmetzi
jncontraseigninzenden.''ln April 1867 wasJ.v.L.ook voortdurend in briefwisseling metProf.G.AV.
Vreede te Utrecht,over den politieken toestand in binnen- en buitenland.
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Sire,

Ik heb indertijd medegewerktom Uwe Majesteitaan te sporen tOt
de Ontbinding der Kamer, en ofschoon die daadnietdegevolgen heeft
gehad,welke ik daarvan verwachtte,kan ik echter geen berouw gevoelen Over een stap, dien ik uit plichtbesef en uit gehechtheid aan

Uwe Majesteitheb gedaan.
Thans echter,nu deongrondwettigehandelwijzevandemeerderheid
derTweede Kamer Uwe Majesteitin eene moeiliike enonaangename
stelling heeftgebracht,kweltmijhetdenkbeeld,datik bedaard toeschouwer zou blijven van handelingen,die de rechtenUwerMajesteit
aantasten, en niet voor 't minst Op middelen zou bedacht wezen Om

in den bestaanden toestand verandering te brengen.Ik wilhetverwijt
nietop mijladen a1s ofik,na aan Uwe Majesteiteen adrestotontbinding te hebben doen toekomen,nu dieontbinding een ongelukkigen

uitslag heeftgehad,mi
jverder aan de zaak onttrek.
Ik vermeet mijdaarom,zij'took Ongevraagd,Uwe Majesteiteerbiedig te naderen en Haar metmijn denkwijze overden staatvan
zaken bekend te maken.
Ik stel op den voorgrond,dat verreweg hetgrootste deelderNatie

aan het Huis van Oranje en aan Uwe Majesteitgehechtis en met
leede oogen elke inbreuk ziet,die op de rechten van Uwe Majesteit
gemaaktwordt.Maar hetmeerendeelbegrijptdepolitiekequestiënniet
en laat zich door woorden om den tuin leiden.Velen zelfs,die nu
denken, dat het alleen een aanvaltegen de Ministers geldt,zouden

geheelandersspreken enhandelen,indienzijbegrependatdeoppozitie

in den grond de prerogatieven vanUweMajesteitaantast.1)Menheeft
het Opperbestuur Over onze O.-I. bezittingen reeds facto aan Uwe
Majesteitontnomen en naar de Tweede Kamerovergebracht;menw il
thans Uwe Majestei
tdwingen,de keuzevanMinistersookvanhetbOn

plaisir van de Tweede Kamer afhankelijk te maken:en men za1op
zulk een fraaien weg niet stilstaan, ten zijUwe Majesteiterorde
op stelt.

Doch daartoe is hetvolstrektnoodzakelijk - Uwe Majesteitvergeve mi
j,indien ik mijzoo stellig uitdruk - datUwe Majesteithare
1) Men herkent hier den discipelvan Bilderdijk en den verdedigervan
het droit divin. Gedurende den parlementairen strijd in de jaren waarvan
wij thans spreken, beschouwden de conservatieven zich a1s de verdedigers
van de zoogenaamde prerogatieven des Koningsen beschuldigden deoppositie
de door God geschonken rechten hem te willen ontnemen en zelf naar de

souvereiniteitte grijpen.
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rechten door een personele manifestatie handhave:

handhave op

zoodanige wi
jze, dat men wete,dathetUwe Majesteitzelve is die
spreekt en niet Hare M inisters,en dat zulks geschiede alvorens de

Tweede Kamer weder bijeen komt.
In 1853 hebben eenige woorden,door Uwe MajesteitteAmsterdam
gesproken,weêrklank gevonden door 'tgansche land.1).Uwe Majesteit heeft slechts nogmaals te spreken.
En zOo dit Op een publieke audientie een krachtige uitwerking z0u

doen, nog meer zou zulks hetgevalzi
jn,indien die woorden door
Uwe Majesteit gesproken werden op een Openbare plaats,waarzij
terstond een krachtige manifestatie zouden uitlokken.

lk waag het aan Uwe Majesteit een denkbeeld in overweging
te geven. Zou Uwe Majesteit, te Amsterdam zijnde,nieteen revue
der schuttefij kunnen houden; de officieren, zoO ver ik ze ken,
zijn uitmuntend gezind: een woord na afloop der revue tot hen
gesproken, zou met geestdrift worden opgevat en een vonk in de
hoofdstad Ontstaan, z0u door 't gansche land warmte en gloed verspreiden.
De meerderheid in de Tweede Kamer bestaat uit helden,die beel

dapper zijn waar 't op praten aankomt;maarheelspoedig zouden
zwijgen, wanneer zij bemerkten, dat de Natie die zi
j voorgeven te
vertegenwoordigen, hen niet alleen verloochent, maar hen zelfs,als

'terop aankwam,allesbehalve vriendelijk behandelen zou.De Natie
is n0g dezelfde,die zijin 1672 en in 1748 was,en doetzijevenhaar
stem hooren, dan kruipen de andersdenkenden,'
tzijLoevesteiners,
Keezen of radikalen,al heelspoedig.in hun schulp.

G0d behoede mijdatik immerUwe Majesteittoteenongrondwettige handeling aanspoorde;doch de rechten,welkeUweMajesteitzoo
wel aan die Grondwet a1s aan Haar geboorte ontleent, mag Uwe

Majesteit niet prijs geven, zonderietsvoor hetbehoud daarvan te
doen,ofzijzou de leus van Haarwapenschild verzaken.2)

Op dit schrijven. 7 Aprilverzonden,kwam twee dagen later
1) In antwoord op het, hem den Isden April door Ds.B.terHaar en
anderen aangeboden adres tegen de invoering der bisschoppelijke hierarchie
hier te lande,sprak de Koning woorden die,m et instem ming door de deputatie en geheelProtestantsch Nederland vernomen,den valvan hetM inisterie
Thorbecke hebben verhaast.

2) Hiereindigthetklad van den briefonderaan eenebladzi
jde;ikweet
dus niet of het origineel nog langer was.
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het volgende antwoord van den M inister van Financiën,Graaf

Schimmelpenninck:1)
Hooggeachte Heer en Vriend!
De Koning gelastmi
ju te vragen ofhethem vergund is van den

inhoud van uw aan Z.M.persoonlijk gerigtschri
jven van 7 dezer,
kennis te doen nemen door mijne Collega's;mijliethijhetmerkwaardig geschrift,waarin ik weder uw hoofd en uw hart beide her-

ken,lezen;juistdeze dagen doetzulk een woord goed.Vergeefmijn
haastig schrijven en antwoord mij s. v. p.spoedig meteen enkel
woord;intusschen bid ik u mijte gelooven,hoogachtend en vriendschappelijk
Financiën
9 April 1868.

Uw HoogEdelGestr.dw.dr.
Schimmelpenninck.

Hierop antwoorddeJ.v.L.weder:
HoogEdelGestr.Heer en Geachte Vriend,

Van vergunning mijnerzijds kan natuurlijk tendezegeensprakezijn:
ik heb het gewaagd een briefaan den Koning te schrijven,die uit
het hart kwam ; ofdie daarbij0ok doorhethoofd goed is geïnspireerd geweest,gelijk gijzoo welwillend getuigt,staataan mij niette
beslissen;mijis hetreeds meer dan voldoende datmijnschrijvenden
Koning niet ongevallig is geweest.
Twee zaken heb ik in dien brief op den voorgrond zoeken te
plaatsen: vooreerst, dat de Koning onder de bestaande omstandigheden een passende daad moet doen,die niemand zeggen kan,dat
hem door de M inisters is opgedrongen of ingegeven:ten andere,dat
die daad niet van te voren uitlekt,zoo dat men niet in decouranten
leest,dat zoo iets,naar men verwacht,geschieden zal.
Een mededeeling aan de M inisters als zoodant
k za1natuurlijk ten

gevolge hebben,datde doormijaangeprezendémarchedoorhenwordt
goed- of afgekeurd, aan-ofafgeraden,en datzi
jlaternimmer met
de hand Op 'thartkunnen zeggen:swijhebben van dien stap geen
kennisgedragen en zijn erdus nietverantwoordelijk voor.''
Begrijpt de Koning echter,datHi
jde doormijaangeprezen daad
hoewel geen eigentlijke regeeringsdzad - nietbuiten voorkennis
van Zijn Ministers doen moet,dan eerbiedig ik natuurli
jk datgewetensbezwaar.Zi
jne wijsheid moetin deze beslissen.
Gij,hoûggeachte Vriend,zijtbeterdan ik in staattebeöordeelenOf
-

.

de M inisters, na kennis genomen te hebben van den brief,kunnen

zeggen:,,deze zaak behoortniettotdiegene,waarbijonze medewer1) Mr.R.J.GraafSchimmelpenninckvanNijenhuis,geb.I8zz,overl.1893.
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king vereischtwordt.HandelhierinSire,gelijkhartenhoofduingeven-''
Hoogachtend en vriendschappelijk steeds
Uw HEGS.DVDr.en Vriend
Amst. 10 April 1868.

J.van Lennep.
P.S. Verschoon mij, indien mi
jn brief u misschien watverward
voorkomt. Ik ben sedert gisteren door hevi
ge pijn in de knie aangetast en heb van nacht wat koorts gehad.Ik ben Opgestaan om dezen

te schri
jven en ga weêrnaar bed.
M et den volgenden brief van den M inister eindigde decorrespondentie over deze zaak:
HoogGeachte Heer en Yriend!

Mijn Collega's hebben metgroote belangstelling en ik mag zeggen
daarbijmetnietmindererkenteli
jkheid van uw moedig schrijven aan
den Koning kennis genomen.- De mededeeling aan deM inistersop

zich zelf reeds bewijst hOe de Koning over de zaak denkt;mijne
meening omtrent de juistheid uwer beschouwingen heb ik in mijne
gesprekken metZ.M.HD.duidelijk doen kennen;hetkomttrouwens
geheelovereen methetgeen ik herhaaldelijk Z.M.hebvoorgehouden;
hetfeitis datHijden invloed van Zijnepersoneleactiealtijdtegering
schaten juistdaarom is uw briefzoo uitnemend te pas.- Ik zond
Hem dien nu terug metschri
ftelijke dankbetuiging namensmijneC0llega's en verklaring dat omtrent de waardering der gevoelens en ge-

zindheid van hetNederlandsche volk jegens Z.M.noch omtrentde
krachten den invloed van Zijn woord op datvolk eenigverschilvan
meening kOn bestaan. Van eene opzettelijke beoordeeling van uw
voorstelofbepaald advies,hebben wij0ns Onthouden;de handeling,
wanneer die plaats heeft, moettoch geheelen uitsluitend zijn eene
daad van den persoon des Konings zelven;geene regeeringsdaad.

Donderdag komen al de Ministers metden Prinsvan Oranje te
Amsterdam. Hij heeft verlangd bijde plegtigheid in hetPaleis voor
Volksvlijt ditmaal dooralde Ministers zijns Vaders omringd te zi
jn.
Wi
jkomen allen in grootpontificaal;ik hoop datdeAutoriteitenenz.
te Amsterdam ook goed zullen opkomen;worden de M inisters goed
ontvangen, dan kan dit nOg we1 invloed hebben op de houding der

Staten Generaal; wat men ook zeggen moge, Amsterdam's invloed
bestaat n0g steeds.
Dingsdag over acht dagen begint hier het lieve leven weder.SOm-

migen zullen nietzeergesticht wezen Ons allen gezamelijk weder te
zien verschijnen. W ij zullen de heeren maarwedergoed onderde
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oogen moeten zien;jammeris hetdat'sKoningskomstteAmsterdam
nietvroegerplaats heeft.- Van harte hoop ik datuwe pijqlijkeongesteldheid u sedert uw schrijven aan mijverlaten heeft;ik verwijt
mij den last dien ik u gafen dank u dubbelvooruw spoedig antwoord; ontvang mijne beste groeten en geloofmij,bid ik u,hoogachtend en vriendschappeli
jk steeds
's Hage
12 April 1868.

Uw HoogEdelGestr.dv.dr.
Schimmelpenninck.

Het kom t mi
j voor datJ.v.L.'s raad aan den Koning meer
van w arm

gevoel dan van wijze staatkunde getuigt;sedertde

dagen van W illem I was er veel veranderd, om van 1672 en

1748 niet eens te spreken, en hetis altijd gevaaflijk wanneer
een vorst zich op een zeker deel zijner onderdanen beroept
tegenover een ander deel, al bestaat dit maar uit een kleine

minderheid, of in den strijd derpartijen zich mengt,in stede
van erboven te blijven staan.Datvooreenkoninga1sW illem 111,
van moederszijde uit een volkomen alleenheerschend keizerlijk
geslachtgesproten en onderhetrégime van zijn grootvader0pgevoed,de verleiding grootmoestzijn om zich nu en dan even
van de hem zonder twijfel knellende banden 1os te maken en
spontaan, op eigen verantwoordelijkheid te handelen,is lichtte
begrijpen;deste'
meerpleithetvoorzijn karakter,dathijaltijd
weer zi
jn constitutioneelen zin over zijn autocratische neigingen
deed zegevieren.1)
Terstond nadathetMinisterie begin Juniwasafgetreden,kwam
bij J. v. L.hetdenkbeeld op om aan de heeren Heemskerk en
Van Zuylen een gouden gedenkpenning aan te bieden,a1s blijk
van dankbaarheid voor wat door hen ten zegen des vaderlands
verricht was, en van waardeering tegenover den smaad en de

verguizing, waarmede zij gansch onverdiend - iederza1het
thans toegeven
door velen waren bejegend. Totdatdoel
vereenigde hij zich met Prof.Vreede en den oud-ministerMr.
J.M.de Kempenaer te Arnhem en een derlaatste zaken waarmede hij zich dien zomervoorzijn dood nog bezig hield,was
het tot een goed einde brengen van deze aangelegenheid.

Den 16den Juni vertrokken J.v.L.en zijn echtgenoote naar
1) Van W elderen Rengers,11.423,4:5.
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Oosterbeek, waar zij kamers hadden gevonden in Schoonoord,
een pension doordenheerW entinck gehouden,denzelfdebijwien
zijde vorige jaren aan de Steeg hadden gelogeerd.Den eersten
tijd genoten zij van hetgezelschap hunnerdochter Hartsen en
konden,daarhetwedertoen nog gunstig was,rijden en veelin
den tuin zitten, hetgeen vooral m evrouw van Lennep, over wier
gezondheidstoestand m en zich vaak bezorgd maakte, merkbaar

goed deed.Door zijne dochter begeleid,wandelde J.v.L.nognu
en dan,doch kon zijn tochten nietveruitstrekken,daarzijnknie
steeds pijnlijk bleef.W einig dachtdie dochter,toen zijafscheid
nam om met haar man een reis doorZwitserland te ondernemen,

datzijhaarinnig geliefden vadernimmerzou wederzien.
11Ik leefhieralseen kluizenaarj''schreefdezelaatste28JuniaanTer
Gouw;pwandelen doe ikbijnaniet;wantdatgedoogtmijnknieniet,en
voorrijden isermijteveelwindenstof.Daarbijhebikvoorachtdagen
mijn elleboog gestooten; - weeuwenaarspijn! zei mijn dochter.
'tM ocht wat!Er is aan de plekeenuitwasgekomen a1seen hoenderei,
waar ik gruwzame pijn aan heb uitgestaan;'twas of ik de podagfa
in den arm had en ik kon dien volstrekt nietgebruiken. Nu beginthet

te beteren,maarik heb toch nog hulp noodigbij'taan-enuitkleeden.
'k Gevoelnu klaar,de weeuwnaarspijn
Kan somti
jds onverdraaglijk zijn.

Den 8sten Juli volgde weder een brief,de laatste dien zijn
vriend van hem zou ontvangen, tevens de laatste dichtregelen

bevattende welke zijn hand zou nederschrijven;hijgeeft.daarin
een vergelijking tusschen het Oosterbeek van vroeger en later
tijd, in antwoord op een paar versjes van Ter Gouw,die de
schoonheid van die plaats hem elhoog had verheven.
Amice!

Gijmaaltdees streek metuitgelezen verven,
Verduiveld mooi;
Maar niets op aard mag duurzaam schoon verwerven:
Het gras wordthooi.

Ach!beste vriend,waarik mijn schreden wende,
'tZijop of neêr,
Het Oosterbeek, dat ik te voren kende,
Bestaat niet meer.
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't W as eenmaalhier een uitgestrekte heide,
M aarschaarsbebouwd;
Toen stuitte 't00g alleen,waarheen het weidde,
Op 't vefre woud.
Het landschap scheen de handen pas ontkomen
Van Vrouw Natuur;
Slechts enkel werd een schaapskooi hier vernomen
0f voorraadschuur.
En zat ik dan, in zoet gepeins verloren
In 't mosprieel,
Niets kwam de rust,de zachte kalmte stooren
Van 't lief tooneel.
Niets,dan,waar ginds in 't avonduur,langs velden
En heuvelkling,
mel
De belletjes de komstvan 'twolvee dden,
Dat kooiwaarts ging.
En thans!Voorbijisalwatmi
jvoor dezen
Hier had bekoord;

Een dorp - 'tza1ras een stad zijn - is verrezen
In dezen oord.
Geen heide meer;maar villa's, maar gebouwen,
Vierkant en geel,

Ons overalbelemrend bij'tbeschouwen
Van 't landtafreel.
Geen stilte meer,die 'k buiten op kwam zoeken,

Mijn hoogste doel;
Maarwandelaars,maar rijdsters - 'k zOu schiervloeken En bont gewoel.
Ach!Oosterbeek!Ter Gouw heeft u bezongen
Als ge eenmaalwaart!
M aar thans!- Beschaving heeft Natuur verdrongen
En niets gespaard!

Voeg daarbi
j,een bestendige Noordewind,die zo0 guuris,datmen
nietbuiten deurkan zitten,en die mijn vrouw - en eenpodagreuse
stof,die eerstmijn elleboog,vervolgens mijn handheeftdoenzwellen
die mijachtdagen in huis gehouden heeft;danzultgijmijnverblijf
in Gelders lustwarande nietbenijden.Gelukkig was'tmijnlinkerhand,
anders had ik mij.geloofik,metde andere verhangen....
Nu schijntde zon;maar de wind blaastn0gsteedsuitdenNoorderhoek en ik moetmijn raam weer dichtmaken.
-
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En ik vraag u,wat is er van buiten,
A1s men hermetisch de ramen moet sluiten?
A1s men de voordeur niet uit durft loopen,

Ofmen moethetmetjichtbekoopen?
Hoogachtend steeds
t.t.

J.M.Lennep.
sW i
jzijn hierthans 36 in huis'', schreefJ.v.L.denzelfdendagaan
zijn zoon W illem in Amsterdam ;,,van den HeerenMevrouw Rehling

heb ik nog maar weinig en van P. N.M uller c.s. nog niets gezien;

maar onze Friesche buren VanEysingazijnzeeraangenamemenschen:
Mevrouw vooralisallerliefst:die zijn hieren grands seigneurs,met
gouvernante,zes kinderen,bonne,koetsier,paarden en tweerijtuigen,
de laatste drie artikelen vooruitgezonden.

Mr.Jan van 's Gravenweert,1)die oud en doofgeworden is,heeft
aan Mama een prachtigen ruikervanfijnebloemengezonden.- Voorts
komtdagelijks mijn Oude vriend de Kempenaerbij0nspraten,wiens
gezelschap Ook M ama zeer aangenaam vindt.Zaturdags ben ik met

een vigilante bijhem opBatooserfgeweest,vanwaarmeneenprachtig
uitzicht heeft,en heb met hem en Vreede gekonfereerd over een me-

daille die wijaan Van Zuylen en Heemskerk willen vereeren.2)

In de laatste week van JulibezochtJ.v.L.nog den Haag,
waarheen zijn ambtvanGedeputeerdG rootmeester-Nationaalhem
voor een vergadering van het G root-oosten riep,en daar het in

die dagen buitengewoon warm was,kwam hijzeervermoeid te
Oosterbeek terug en begon spoedig daarna over benauwdheid te

klagen. W as het de hitte alleen? Neen, hijhijgde we1meer,
maar nooit zoo erg, en hoewel de geneesheer de zaak in het
eerst niet ernstig inzag en zelfs hoopte hem zoo ver te zullen

zien herstellen dathij

wathijzeerwenschte - naarAmster-

dam kon worden vervoerd, maar al te spoedig bleek het dat

I) Hij was een van J.v.L's.oudste vrienden en kwam vaak vroeger op
W oestduin logeeren. Hem was,a1s men zich herinneren zal,in den ,,strijd
metVlaanderen''een derzangen meteen gedichtgewijd.
z) ,,Van Lennep moet er alleraardigstvoorhebben geteekend'',schreef
Potgieter 27 Augustus aan Busken Huet.Hij had deze bijzonderheid van
P.N.Muller.(Brieven aan B.H.,1.z72.)

300

VONDELS STANDBEELD. HET EINDE.

daaraan niet te denken viel en dathethartongeneeslijk was
aangetast:een der hartkleppen werkte nietgoed meer.1).
Gedurende de eerste dagen van zijn ziekte kon hij,gesteund
door zijn buurman,den heerMuller,den tuin nog bereiken en
eenigen tijd in het groen zitten.,,Mijresten van Van Lennep'',
schreef deze vele jaren later,2) pgeene dan de aangenaamste
herinneringen. W elk een aantal menschen had hijontmoeten
hoe onderhoudend waszijngesprek.Deeenewoordspelingvolgde
daarbij op de andere,en men kon zien dathijin datspelletje
volleerd was. En rustig kon hijoverzijn lijden en te wachten
dood spreken, voldaan over'tgeen hijhad genoten en zonder
eenigen blufover'tgeen hijhad totstand gebracht. lk heb
alles genoten wat het leven geven kan en ben bereid te sterven''

zeide hij.pslechts wenschte ik datditniethieren pension geschiedde''.
Een paarweken vroeger,toen M ullerpas in Schoonoord gekomen

was, en hijaan J.v.L.vedelde dathijden kortte voren uitgekomen roman van Busken Huet,,yLidewijde,''in bezithad,
vroeg deze hem het boek te leen.M uller beloofde het hem ter-

stond, doch onder voorwaarde dathijeen recensie van V.L's
hand in ruil zou ontvangen. ,,Dat nooitl''antwoorddedeze.,W el

heb ik mij rustig laten recenseeren en kritiseeren en bespotten
zelfs,maar zonder ooit iemand anders van mijn zijde te hebben
1) De laatste jaren Van zijn leven leed J.v.L.vaak aan zware hartkloppingen. Het was voorwaar geen wonder, bij al den arbeid dien hij
gedurende zijn leven verrichthad,datzijn hartvroeg overwerkten op was.
Daarbi
j kwamen dejichtstoffendiedoorzijnlichaam woeldenenwaarschi
jnlijk
een nadeeligen invloed ook op de hartswerking hebben uitgeoefend. Hart-

ziekten waren in dien vrij kalmen tijdnognietzooalgemeena1stegenwoordig,
en daar de wetenschap van het ausculteeren zich ook nog in haar kindsche

dagen bevond,wisten de geneesheeren de krankheid ook nietaltijdteonderkennen. ,,Mi
j heugt de tijd'',schrijftPotgieter aan Busken Huet,waar hij
hem het overlijden van J v.L.m.eldt,y,datvan GeunsvoorW illetpractiseerde; - de W illet, dien D. J.van Lennep in Lati
jnsche verzen bezong
toen door Jacob vertaald - de jonge medicusdeed zijnouderenkunstgenoot
verslag van den toestand der patiënten,- hi
j geloofde bijdezen en genen
indices van hartsziekte te hebben waargenomen. - yyoch wat,hartsziekte,''

zeiW illet,jrdatis een van die nieuwere kwalen.''(Brieven aanBuskenHuet
1,z7I.)- Hetgenoemd gedichtdateertvan 1838.
z) In de Amsterdam sche Courant van z4 M aart 1902.

VONDELS STANDBEELD. HET EINDE.

301

gerecenseerd ; en ik wil dus met Busken Huet geen uitzondering
maken.'' Twee dagen lang bleven beiden op hun stuk staan,
m aar ten laatste gaf de nieuwsgierigheid den doorslag : hetboek

werd gelezen en de recensie verscheen.Hijzegtdaarin o. a.:
p Met be
trekking tot Liederljk, ik meen Liedewq,merk ik aan,
datterwijlheteerste deelover'tgeheeleenonderhoudendelektuur aanbiedt en vooral de eerste helftdaarvan allerliefstedétails
bevat, het tweede door de bank zeer gerekt en verveelend is''.

En,na een zestalaanmerkingen,die hijheeft,uitvoerigtehebben
toegelicht,eindigthijaldus: ,,Watten slotte de zedelijke strekking is van 't boek, betuig ik niet te weten. Doch volgens de
Voorrede, moet die zich later openbaren.
Nos arrière-neveux 1ui devront ces leçons.
Of echter 't boek tot onze achterneven za1 overgaan, is iets
waaraan ik hard m een te mogen twi
jfelen-''1)
De ziekte maakte in de eerste helft van Augustus snelle vor-

deringen,en weldra kondelijder,toenvoetenenbeenenbegonnen
te zwellen,hetbed nietmeerverlaten.Aan mijn vaderdie hem
een week voorzijn dood van de liefde Gods sprak,diehem ook
door dit lijden toeriep alzijne gedachten bijhetééne noodige
te bepalen,antwoordde hijdiep getrosen te zijndoordealmacht
Gods,zich hierin openbarende.datHijhem,die totnutoealles
had kunnen zeggen,doen en schrijven wathijwilde,plotseling
in de onmogelijkheid gesteld had iets uitte voeren,terwijlhij
tevens betuigde doordrongen te zijn yan het ijdele van allen
wereldschen arbeid en roem en deverzekering gaftezullen bidden.

VoorJ.v.L.,die zijn gevoelens altijd zoo diepmogelijkbegroef
en,watvelen,niethetminstzijn vrouw en kinderen,vaak hinderde, achter een maskervan schertsen luchthartigheid verbergde,

1) Onder die aanmerkingen waser eene die vooralBusken Huetin den
zak kon steken,geli
jk men zegt:,,Hetisnieteerl#k dien Dr.Ricardiallerlei
tirades tegen onze Natie in den mond te leggen,zonder dat op eene enkele
daarvan een voegzaam antwoord gegeven wordt,en er zich dan afté helpen

metde beweering dathetdrogredenen zijn.Die drogredenen,nietwederlegd
wordende,doen hun uitwerking bi
jdenoppervlakkigenlezer,diezenaderhand
a1sonomstootbare waarheden herhaalt.Juistomdatwi
j een kleine natiezijn,
hebben wi
j we1 een goede dosis patriotismus noodig en moet men datniet
belachlijk maken.W ijzijn van nature algenoeg geneigd alleen hetvreemde
mooi te vinden.''
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was ditgetuigenisveelzeggend.- Gedurendezijnkrankheidwerd
hij met voorbeeldige zorg doorde kamenierzijnerechtgenoote
verpleegd, die niet m oede werd telkens en telkens w eer hem de
vliegen, m et de onuitstaanbare hitte de voornaamste bron van

lijden voorden armen zieke,van hetgelaatteverdrijven.- Daar
hijherhaaldelijk op de vraag ofhijpijn hadywanneerhijsteunde
en zuchtte, ten antwoord gaf, dat dit hoegenaamd niethetgeval

was;daarzijn hoofd totden laatsten dag toe meestentijds helder1) bleefen de geneesheer,misschien mede hierdoor misleid,
den dood nog niet zoo spoedig scheen te verwachten,w as het
geen wonder dat ook voor de nabestaanden het einde nog On-

voorziens intrad.Bijdateinde,op Dinsdag 25 Augustus,waren,
behalvezijnechtgenooteenzijnzuster,Mevrouw AntjevanLennep,
van de kinderen slechts zijn oudste zoon David enMaurits,mijn
vader, tegenwoordig, die den vorigen dag waren overgekomen.

W illem,de jongste zoon,diebijzijnoudersinwoondeendelaatste
weken zijn vadernieth&d verlaten,was helaas,juistdenmorgen
van den doodsdag, om dringende bezigheden naar Amsterdam
vertrokken, en M evrouw Hartsen, die de telegrammen haar de

laatste dagen naarZwitserland gezonden,niethad ontvangen,2)
kwam tot haar diepe droefheid eerst twee dagen na het sterven
te Oosterbeek aan, toen de begrafenis reeds had plaats gehad.

Het einde waskalm.Totzijn diepgeschokte echtgenoote had
de stervende nog kort te voren gezegd :,,hetisgoed datgelanger

blijft dan ik, maar laatmijniette lang op u wachten.''3)Tot
drie uur bleef hij zijn helderheid van geestbehouden;daarna
geraakte hij langzamerhand buiten kennis en te zeven ure des
avonds blies hijzacht,zonder doodstrijd,den laatsten adem uit.
Daar het huis zoo vol logeergasten was en m en vreesde dat
zich reeds zeerspoedigdoordegroote hitteteekenen dernaderende

ontbinding zouden beginnen te vertoonen, werd het stoselijk
Overschot n0g dienzelfden avond naar een loods in den tuin
verplaatst. De teraardebestelling w erd om deze reden ook zeer

z) Nu en dan washij,door groote zwakte eenigszinsin de war.- Hj
sprak echter gedurende zi
jn ziekte zeer weinig.
2) Zij was de laatste naar wie de stervende,eerhj zi
jnbewustzi
jnverloor,
nog had gevraagd.

3) Zijoverleed 8 Januariz87o.
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bespoedigd en reeds op Donderdag,27 Augustus bepaald. Zij
had,volgens hetuitdrukkelijk verlangen van den overledene,op
het stille kerkhof te Oosterbeek en in den grootsten eenvoud

plaats;1) de oude Mr.J.Van 'SGravenweertwasde eenige die
bij de geopende groeve enkele diepgevoelde woorden aan de
nagedachtenis van den vriend zijnerjeugd wijdde.
Groot en algemeen was de rouw over V. L's.dood. Uit de
m enigte condoleantiebrieven, waaronder er waren van derfam ilie
gansch onbekende personen die behoefte gevoelden de groote
verdiensten van den overledene te huldigen, kies ik terovername

slechts het,om den warmen,hartelijken toondieerindoorstraalt,
aantrekkelijk,eigenhandig schrijven vanPrinsFrederikderNederlanden.

Aan M erouw de W eduwe H.S.W .van Lennep,geb.Röell.
M evrouw,
Te regt vleyde U zich in Uw brief door welken U degoedheidhad

het overli
jden van Uwen dierbaren Echtgenoottermijner kennis te
brengen, dat ik deel in Uwe diepe droefheid over dit verlies zoude

nemen.Ja M evrouw,U kan verzekerd zijn,datik diep bewogen ben
door dit zoo onverwachte en voorU zoo smartelijk en bedroevend
verlies.

De treurige ti
jding van het overlijden van den Heervan Lennep
heeft mij diep getroffen en bedroefd,ja verplet,wantOok ik verlies
veel, zeer veelin hem,hijwas mijeen trouwe vriend en raadsman,
een sterke steun en krachtige hulp. Immers sedert een vierde eener

eeuw hebben wij in naauwe en aangename betrekking totelkander
gestaan en was deze in de twee laatste jaren van nog naauweren en
vertrouwelijkeren aard geworden. Nog meer dan vroegerbouwde ik
1) Men zie ook zijn aardig gedichty,vrouw,kinderenenvrienden''(MuzenAlm anak, 1860),waarvan het voorlaatste couplet aldus luidt:

Roept,op zijn tijd,de dood my af,
Geen krans van eerlaurieren
Behoeft met onverwelkbren glans

Mijn grafzerk op te cieren:
Neen,moog'men op mijn lijkgesteent'
Een needrig wilgjen vinden,
M et dankbre tranen overdauwd
Van vrouw en kroost en vrinden.

304

VONDELS STANDBEELD. HET EINDE.

dan ook op zijne steun en hulp en k0n nimmerdenken datdeze mij
zoude komen te ontvallen,en mijn getrouwe medearbeidern0g voor
mijvan deze wereld zoude afgeroepen worden.Zijn dood trof mijte
meer,daar ik nog in de eerste helftvanJunydezesjaarshetgenoegen
hadhem in goeden welstand,vo1levenslustmethelderen en opgeruimden

geestte Ontmoeten en metzijneneigenaardigenyverenwarmebelangstelling werkzaam te zien.
Heb ik door dit zO0 onverwachtesterfgevaleeninzOo veleOpzichten
groot en onherstelbaar verlies te betreuren,zo0 betreur ik niettemin
ook het groot verlies 't welk het Vaderland en de goede zaak is

komen te lijden doorhetten grave dalen van dien zoo schranderen
enzo0uitstekendenveelzijdigbegaafdenman,dievandebuitengewoone
gaven welke GOd hem geschonken had een zOo edelen uitmuntend
gebruik maakte, tot bevordering van hetalgemeen belang en van al

watgoed en edelis;waarom dan Ook aan zijne werken enaanzijne
nagedachtenis ip Nederland eere en een onverwelkbare roem zaltoe-

gedragen worden en zijn naam onder die vanNedeflandsvermaardste
mannen een schitterende pl
aats za1innemen.Totmijn laatstesnikza1
ik aan van Lenneps grooteen zeldzameverdienstendegrootsteachting

blijven toedragen, en mijdankbaar herinneren wathijvoormijwas
en hoe veel ik hem verpligtben.
Deze wat late beantwoording van Uwen mi
jzoo dierbaren brief,

verzoek ik U, Mevrouw alleen te willen toeschrijven aan hetzo0
menigvuldige werk, waarmede ik na de terugkomst van een buiten-

landsche reis ben overstelptgeworden,en mijbeletheeftvroegerde
pen op te vatten om deze regels te schrijven,niettegenstaande mijn
harterbehoefte aan had U de verzekering te geven van mijne deelneming in Uwe diepe droefheid, en van mi
jne eigene droefheid
en smart.
M oge deherinneringaan dedeugden en verdiensten vandendierbaren

overledene en de algemeene deelneming en belangstelling en rouw

welke zijn dood doorhetgansche land verwekt,U toteenigentroost
en tOt opbeuring in Uwe droefheid kunnen verstrekken, en wilU
overtuigd houden van de gevoelens van de meeste hoogachting met
welke ik ben
M evrouw
Huis de Paauw
Uw zeer dienstwillige dienaar
Frederik Pr.der Nederlanden.
7 September 1868.

Dat de bladen zelfs voor dien tijd uitvoerige artikelen aan
's mans nagedachtenis wijdden,behoefik nauwelijks te zeggen;
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allen,zonderonderscheid,ook zijdie hem bijzijnlevenhetfelst
hadden bestreden, roemden thansom strijd zijne voortreselijke
eigenschappen van hoofd en hart.Zoo schreefde Kampercourant:

13Hij stal aller harten, zôô innemend waren zijnevormen,zöô
beminnelijk was zijn karakter;hijwasde prettigste en degoedhartigste man van Nederland.'' En de Arnhemsche: ,)In den om -

gang was hijgeestig,gezellig,hartelijk,minzaam ;nooitliethij
zich voorstaan op zijn zoO rechtmatig verworven roem.Zijn
politieke overtuiging was nietde onze,maarbijniemand was
minder dan bij hem hetverschil in beginselen een belemmering
in de zamenleving.Zoo hijzijn invloed aanwendde totdatgene
watwijnietwenschen,hetwaszijn rechten nooitdeed hijdit
op deloyale wijze.Vriend en tegenstanderbetreurenzijnverlies.''
In verzen werd J.v.L. herdacht door Van Braambeek,1)
Hofdijk 2) en Binger;3) in proza door De Bull,4) door
1) Mr.Jakob vanLennep herdachtdoorJ.vanBraambeek.Gebrs.Binger,
Amst.1868.(Metvierregelige opdrachtaan Hofdijk).

2) Van Lennep herdacht.EeneAllegorie doorW .J.Hofdi
jk.Amst.Erven
H,van M unster en Zoon. - Dit gedicht werd 3 Septem ber 1868 in den
schouwburg te Am sterdam voorgedragen,aan het einde van een avond aan

J. v. L.'s gedachtenis gewijd,toen ,,De Vrouwe van W aardenburg'' was
opgevoerd.

3) Op hetafsterven van Mr.JakobvanLennep.- HollandscheIllustratie,
5 Sept. 1868.Daarin kom en o.a.de volgende regels voor:
W ie za1 zoo lichtVan Lennep evenaren,
Heel Neêrlands vrind ?
Ook vervaardigde Binger nog een Cantate voor de rouwplechtigheid in de
Loge W illem Frederik op 28 October 1868.
4) Behalve een uitvoerig en warm gesteld artikel in de Amsterdamsche

Courant van 28 Augustus,schreefDe Bull, dieJ.v.L.zoo innig vereerde
en liefhad, een bjschriftbijde pracht-uitgavevan ,,De Vrouwe van Waardenburg'', die in 1869 bij Loman en Verster te Amsterdam het licht
zag (welk bi
jschriftlaterin y,Nederland'',1869,No.Io,werd overgenomen),
en de aqevering van ,yMannen van Beteekenis'',die overJ.v.L.handelt,en
in Maart 1871 verscheen. (Haarlem ,A.C.Kruseman,No.12).Van ditlaatste

stuk maakte hijzich a1s auteur nietbekend.Bovendien hield hijden gden
Nov. :868 in de Hollandsche Maatschappijvan Fraaie Kunsten en W etenschappen te Amsterdam,eene rede aan de gedachtenisvan V.L.gewijd.Potgieter schreef 7 Sept. :868 aan Busken H uet (Brieven 1, 278):rrEe1z ui

van den Veege (J.v.L.
) mag nietverloren gaan.Op zijn sterfbed zeihij:
II.

20
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A.Beeloo1) voor de Maatschappij van Letterkunde te Leiden;
door J.J.F.Noordziek,2) voornamelijk metbetrekking totzijn
maçonniek leven; door J.ten Brink,3) Réville,4) Mohr5) en
eindelijk,om van anderen niette spreken,doorBeets6)inzijne
voortreselijke,reeds zoo'vaak doormijgeciteerde rede,voorde
leden der Akadem ie van sietenschappen gehouden.

Terstond na V.L's dood hadden eenigen zijnervereerdershet
plan gevormd een gedenkteeken op zijn grafte doen plaatsen;
hetTaal- en Letterkundig Congres,in de eerste dagen vanSeptem ber te 's Hage saam gekom en, sprak dezelfde gedachte uit,en

de beide commissies smolten tot ééne samen.7)Zonder de zaak
wat za1 De Bull brullen a1s ik dood ben!'JDe Bull is,zie deAm st.Courant,
zoo bedeesd geweest, a1s ware hem de wenk ter oore gekomen.''- Hetis

nog nietzeker ofJ.v.L.metdat jrbrullen''we1bedoeldheeftjydeloftrompet
stekenJ';immers hijgebruikte y/brullen''ook welvoorhartstochtelijkweenen.
jn
Hoehetook zij,DeBullis bitterbedroefd geweestover den dood van zi
vriend en weldoener; maar in alleswathij overJ.v.L.geschreven heeft,
ishij waardig en waar gebleven.

1) Levensberichtvan Mr.Jacob vanLennep,doorA.Beeloo.(Overgedrukt
uit de Handelingen van de Maatschappi
j der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden) Leiden, E.J.Brill. 1869.- Daarachter de chronologische li
jst
der dicht- en prozawerken van J.v.L.,opgesteld naarde verzameling van
P. Knoll.

z) Jakob van Lennep, Gedeputeerd Grootmeester-Nationaalvoor de Symbolieke Graden, in zijn prolaan en maçonniek leven geschetst,doorJ.J.F.
Noordziek. Deze rede werd 4 November :868 in de Loge l'Union Royale te
'sGravenhage gehouden.

3) Letterkundig Intermezzo door Dr.Alexius van Staden (Dr.J.tenBrink)
in zyNederland'' z868,No.Io9blz.zIz- 2z8.

4) Albert Rfville.Le Romancier nationalde1âHollande,in deRevue
des deux Mondes,1868,blz.864- 891.- 'Dit opstel werd in het hollandsch
vertaald en verscheen in de ,,Huis-Bibliotheek'', 1868,No.1z.

5) Eduard Mohr.,ylacob van Lennep'',in hety,Magazin furdieLiteratur
des Auslandes'',z4 October 1868,blz.659- 640.Berlin,Joseph Lehmann.
6) Mr. Jacob van Lennep herdacht door NicolaasBeets,Lid der Kon.
Akad., Afdeeling Letterkunde.Overgedruktuithetjaarboek 1868 der Kon.
Akad. van W etenschappen. Amsterdam ,C.G.van der Post. 1869.- Deze
rede werd den gden November 1868 gehouden.- Voorts schreef Beets nog
ter inleiding van het X lldedeelvandeVondel-uitgaveeen,,Ternagedachtenis

van Mr.Jacob van Lennep''blz.3-c6.
7) Dtcommissiewassamengesteld a1svolgt:Jhr.J.P.sixvanHillegom,
Voorzitter; Ch.Rochussen, Vice-voorzitter; Mr. H. J. Burlage, Penning-
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aan de groote klok te hangen of ook m aar eenigszins voor het
plan reklame te maken, integendeel, in alle stilte w erd voort-

gewerkt; doch de bewijzen van instemming vloeiden van alle
zijden zoo sneltoe,1)datreeds een jaarna dendoodhetmonum ent op het graf kon worden onthuld. D oor M evrouw Hartsen,
uit naam harer m oeder uitgenoodigd, vereenigden zich de comm issieleden en verderebelangstellendenden8stenSeptember1869
op Schoonoord, en begaven zich daarna naar het kerkhof, waar
het gedenkteeken, datdoor de zorgenvanM r.van'sGravenweert

met bloemen was omgeven, na toespraken van de heeren Jhr.
Bicker,in naam van W illem 111,Jhr.Six en De Bull,Voorzitter
en Secretaris der Comm issie, aan de fam ilie werd overgedragen.

Hetis doorStrack! vervaardigd vandonkerblauw marmer,terwijl
in een diep uitgehouwen halfrond de buste desdichters prijkt
boven een zwaan m et uitgespreide vleugelen, beiden van w it
marm er. Op het voetstuk is de naam gebeiteld,en aan de achter-

zijde staan de data van geboorte en overlijden.
Een jaar laterwerd doordezelfde commissie een gevelsteen,
mede doorStracké gebeiteld,in J.v.L'shuisOpdeKeizersgracht
geplaatst.Hijvertoonthetwapen derfamilie VanLennep,waaronder op een lint, in gouden letters,denaam van den beroemden

vroegeren bewoner te lezen is.De noodige zekerheid werd bij
die gelegenheid tevens verkregen dat,w elke w isselingen hethuis
ook mocht ondergaan, en welke eigenaren elkander ook zouden

opvolgen,ditgedenkteekenaltijdindenzelfdenstaataldaarbewaard
en zichtbaar zou blijven.
Volledigheidshalve wi1ik hiernogvermelden,datvijfentwintig
jaren naJ.v.L's dood,in 1893,2)doordenheerA.Th.Hartkamp
meester;A.J.de Bull,Secretaris;J.A.Alberdingk Thijm,L.M.Beels van
Heemstede, H. Binger, Mr. A. Brugmans, W . J. Hofdijk en W .Marten
W esterm an.

1) Zoodra het voornemen der commissiebekend werd,kwamen ero.a.
belangrijke bijdragen van hetKoninklijk Huis.
z) Een aardigeplaatgafde ,,groene''Amsterdammerinzijnnummervan
27Augustus1893:,,Devijfentwintigsteverjaardag van Mr.J.van Lennepin
den letterkundigen Hemel.''Men zieteronzen romanschri
jver,de langepijp
in de.hand, met Potgieter en Busken Huet een kaartje leggende,terwi
jl
Betje W olff de thee presenteert, die door Mevrouw Bosboom-Toussaintis
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eene zeerbelangrijketentoonstellinginhetMuntgebouw gehouden
isvan zijne verzameling pLennepiana''en datheteeuwfeestvan
des dichters geboorte, in 1902, vooral in Amsterdam niet on-

opgemerktisvoorbijgegaan.Eene commissie had zich gevormd,
die een goedkoope uitgave vanzijn romantischewerkenineenige
duizendtallen exemplaren hier en in Zuid-Afrika verspreidde,

terwijlin den Stadsschouwburg ,,Een Amsterdamschejongen''en
inyden Hollandschen ,,Het dorp aan de grenzen'', geheel in den

geest van die dagen gemonteerd, werd gegeven.1) Bijlaatstgenoemde opvoering w erden nog enkele gedichten van V. L.op

verdienstelijke wijzevoorgedragenenhielddeheerTacoH.deBeer
een feestrede overJ.v.L.en diensarbeid. Ik behoefnauwlijks
te zeggen dat verscheidene bladen en tijdschriften,hetzijeen
geheel nummer, hetzij een artikel aan V. L's nagedachtenis
wijdden.2)
33Zo0 blyftde mensch in 'tleven na zijn sterven-''3)
Ik acht het voor hen, die mi
jtotdusvervolgden,overbodig
hiereen uitvoerige beschrijving van J.v.L's karakterte geven:
dit toch ligt uitzijn woorden en werken genoegzaam voorons
open. Enkele trekken daarvan, waarop niet of niet voldoendehet

licht viel, enkele zijner gewoonten en eigenaardigheden,zijhet
mijvergund hier nOg te teekenen.
geschonken. Een engeltje komt aanvliegen m et een deel van de ,,Nieure
Gids''.Het onderschrift luidt:
Van Lennep: svat zeggen ze daar beneden van me? Lezen ze rae nog?
Bode:
Ze hebben het vertellen, het schertsen en het lachen verleerd;- ze doen alleen aan Grroote Kunst.

Betje W olff: Kom,Ko,datkomtwe1weerterecht.
z) Het Gemeentebestuur van Amsterdam schitterde door afwezigheid bij
de feestvoorstelling in den Stadsschouwburg. Men herinnere zich watJ.v.L.
over Keulen zeide,bijde onthulling van Vondels standbeeld.
c) Zoo gaven de Amsterdamsche Courant en de Stads-editie van de
Haarlemsche zeer aardige geïllustreerde feestnum mers op 24 Maart; de
##groene'' yknasterdananaer gaf enkele artikelen e1t een groote plaat van
Braakensiek: y,M orgen is mi
jn dichter jarig'', terwijl in Eigen Haard een

belangrijk opstelvan J.H.Rössing verscheen:,,Mr.J.v.L.enzijngeslacht.''
(Numm ers van 8- 29 M aart).

3) Vondel. ,,Op mijne afbeeldinge door Filips de KoningJ'. (Vondels
W erken Vl)blz.109.
)
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Een suitnemend vaderlander'' noemde hem Beets in zijn
gedachtenisrede.pGeefthem'',zegthij,sbovenalleandere,dezen
eernaam. Schrijft,beiteltin gouden letteren op zijn graf:BENE
DE PATRIA MERITUS EST.Metalwathijwas,metalwathij
had en vermocht, met alle de hem aangeborene gaven, met alle

de door hem verkregene kundigheden, heeft hij de eer des
vaderlands, het nut en genoegen, de beschaving en veredeling

zijnerlandgenooten gezocht,en nietsanders-''1)- Eenschoone
en welverdiende lofspraak. - En zijn vaderland is er hem
dankbaarvoorgeweest,en zijn landgenooten hebbenhetgevoeld
en het hem door hun liefde vergolden.

Van zijn populariteittoch,in alle kringen,van hethoftotde
nederige burgerklasse,kan men zich in onzedagen,nuschrijvers
in ons vaderland over hetalgemeen weinig bekend zijn,geen
voorstelling maken. W einig Nederlanders waren er, die niet de
.

rijzige gestalte en den fraaien kop van Jacob van Lennep in het
brein droegen,2) dien kop met de sierlijke witte haren,den
onberispelijken adelaarsneus, den geestigen mond en de bruine
oogen,wier lichtjesu tegenfonkelden.W i1meneenbewijs?Men
leze de volgende passage uiteenbriefvanJ.v.L.aanJ.tenBrink,
d.d.8 Febr.1868:3)
Zijtgij't,ofis heteen ander,die de Letterkundige Intermezzo'sin
Nederland'' schrijft? De schrijver,wie dan ook,heeftin zijn eerste
artikel een beschuldiging tegen onze natie gericht,a1s zou zijhaar
schrijvers,mijb.v.nietkennen,oflievergeen notitievanhennemen.
Ik zou hem, daar ik er a1s voorbeeld bijgehaald ben,een dozijn
p

voorbeelden kunnen geven van het tegendeel. Onlangs,dat ik te
Rotterdam uitden trein stapte en de juffrouw uithetbuietzei:,
,l1é,

wie of die grijskop is metzijn lange haren!''riep een sjouwerman
van 't goederenbureau verontwaardi
gd uit:,,W at,ken-je onzen Van
Lennep niet?'' Dit werd mij later meegedeeld door den heervan
âlphen,die 't gehoord had.

Indien gi
j nu de bedoelde schrijvernietzijt,laatdie anekdote die in datgevaleen kale blufzou schijnen maar lieverongelezen.
1) Mr.J.v.L.herdacht,blz.25.
z) Mr.H.P.G.Quack.Mijne herinneringen aan Potgieter.(Gids,1908,
blz.478).
5) Gesch.derNm-Nederl.Letteren,1,blz.153.
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Blusen,o neen,die kunstverstond hijniet.Ofschoonhijreeds
op jeugdigen leeftijd zoo bovenmate werd gehuldigd,bleefhij
nederig en bescheiden en sprak nooit met dwaze schrijversingenomenheid overzijn letterkundigen arbeid,jatrachtteveeleer
een andere wending aan het gesprek te geven, w anneer het
daarop gebracht werd ; in het werk van anderen, daarentegen,

zocht hijsteeds hetgoede te ontdekken en prees waarhijkon.
Hijbetoonde zich daarin een waardig discipelvan zijngeliefden
leermeesterVondel,van wien Brandthetzelfde verhaalt.1)
Herhaaldelijk had ik gelegenheid op zijnegrootewerkkrachten
arbeidzaamheid te wijzen.Beiden stelden hem in staatontzaglijk
veelte verrichten.Belangrijke factoren waren daarbijechter ook
zijn goede dagverdeeling en de gewoonte van nooiteen oogenblik
te laten verloren gaan.Hijwistletterlijk ,,den tijduittekoopen''.
Telkens weer verbaasden zich degenen die zi
jn arbeid vannabij
gadesloegen,hoe hetmogelijk was dathijzoo veelkon afdoen.
Hij stond gewoonlijk vroeg op en had reeds voorhetontbijt,
vooral des zomers,een paaruren gewerkt.Van dezen maaltijd,
waarop jaarin,jaaruit,de ouderwetscheknapkoekverscheen,z)
begaf hi
j zich meestaleerstaan dien arbeid,waartoe zijn ambt
Van Ri
jks-advokaat hem riep, schreef dan zijne zeer talrijke
correspondentie af,en wijdde zich daarna rustig aan zijn letterkundigen arbeid. Rustig? neen,verre van daar. ln den loop van
den ocbtend werd hijonophoudelijk gestoord doorbezoekersvan
allerlei slag. Zijn kamer geleek op het ,,saligh Roem ers huys''

waarvan Vondelzingt:3)
W iens vloer betreden w ord,w iens dorpel is gesleten
Van Schilders,Kunstenaers, van Sangers en Poëten.

Hetwas een bonterijdie zich bijhem aanmeldde:acteursdie
z) Vondels Leven,78.Men zie ook VondelsW erken (UitgaveVanLennep,
XI1,blz.I50.)
c) Daar J.v.L,zijn eigen boterhammen nietgoed kon bereiden,vondhij
die altijd voor zich klaar.Na dertigjaren lang in zijn huwlijksleven elken
dag zoet de knapkoek,die hem werd gegevenjte hebben genuttigd,barstte

hij ten laatste op een ochtend uit:,,Lieve Henriet,geefmi
j alsjeblieftdie
knapkoek niet meer; ik kan ze niet meer zien!''

3) HetLof'derZeevaert,verzen 477 en478.
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hem over hun rollen kwamen spreken en zijn raad inwinnen;
jeugdige schrijvers,die zijn hulp en beschermingvroegenofhem
hun eerstelingen ter beoordeeling aanboden;vreemdelingen1)en
landgenooten van naam ;vrijmetselaars en politici;kunstenaars
en dichters;sollicitanten en dankbetuigers; plastige lieden''ook

maar al te dikwijls, gelijk hijzelfze in hettooneelstukje van
dien naam geschilderd heeft,die hem kwamen ophouden enzijn
kostbaren tijd ontrooven.2) Maar voor niepand was de deur
1) In 1848 bezochten hem Duitschevluchtelingen,meestvrijmetselaars
die,na op de barrikades gevochten te hebben,hulpentroostbi
jhem kwamen
zoeken. Eens werd hi
j bezochtdoor een Duitsch frenoloog,die zi
jn schedel
wilde m eten. H et bleek dat deze nog grooter afmeting had dan die van
Schillery hetgeen hem niet onaangenaam was.

z) W atJ.v.L.in zi
jn ,,Een dichteraandebankvanlcening'',aanVondel
en Antonides in den mond legt(Iste bedri
jf,cde tooneel),isvolkomen op
hemzelven toepasseli
jk,Antonidesheeftvanzijnvriend,dendichterVollenhove
te 'sGravenhage, een vers ontvangen,dathi
j metde volgende woorden aan
Vondel overhandigt:

Hijzond mi
j ook dees bladen:en hijzou
Bijzonder zich gelukkig achten,zoo
Uw scherpziend oog die eens wilde overzien.
Nietdan metschroom heefthijdien wensch geuit,

W anthi
j beseftte goed,hoe vaak men u
Komt plagen met verzoeken van dien aard.
Vondel.

W ë1is hetzoo:ergaatgeen dag voorbij,
W aarop geen rijmer,die,Apolten spi
jt,
De lier hanteert,mi
J zijn gedichten zendt,
W aaraan te vaak en ri
jm en maaten taal,
En,erger nog,gezond verstand ontbreekt,

En van mi
j vergt,datik de ongare kost
Geniete,en hem vertelle hoe die smaakt.
Antonides.

En dan - o 'k weet het!- hoe 't u tegensta,
Geeft ge enkel uw goedhartigheid gehoor,
Doorleest wat m en u toezond,en onthoudt

Uw goeden raad en 1es den schrijverniet.
En zoo verliestge een ti
jd,voor u,voor ons,
Zoo kostbaar,dien gijnutter slijten mocht.
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gesloten;zijn vbinnen''klonk altijd a1s een pwelkom'',hoedruk
hijhetoOkhad.Zijnstudeerkamerwaseenvolstrektnietweelderig,
maar hoogst eenvoudig vertrek. Vondels beeltenis door Filipsde

Koning, prijkte boven de deur, aan den schoorsteen hing een
portretje van W alter Scott en op eenouderwetschesekretairezag
m en een kleine buste van W illem I; in een hoek stond een

staatsiedegen.Langs de murengeslotenboekenkasten.Eenschrijftafel, die hij in 1849,tergelegenheid derzilveren bruiloft,van
zijn vrouw gekregen had,stond midden in de kamer,maar zij
diende m eer tot stapelplaats van boeken, papieren en brieven kwade tongen beweerden, dat er ook een stuk ofwatsnuifdoozen
op gevonden werden -- dan tot werken. Neen, de bewoner van

'tstudeervertrek zataltijd op een gemakkelijk schrijfstoeltje aan
een klein, wiebelend speeltafel
tje, waarop een opengeslagen

schrijfkassette, die de sporen van lang gebruik droeg. Op dat
lessenaartje met die massa, soms vrijstompe ganzepennen,1)
her en derverspreid,zijn,vooreen grootdeel,die lange reeks
van werken geschreven;die breedvoerigeen toch nooitlangdradige
rapporten, m emoriën en adviezen over kunsten letteren,oudheidkunde en geschiedenis; die luimige of ernstige brieven over
allerlei onderwerpen, en die tallooze, w elbekende, kleine, maar

altijd afdoende, vlug gestelde en toch zoo goed doordachte
briefjes, waarvan nog vele,'tzij om hun inhoud,'tzij om hun
hartelijken toon,als relieken worden bewaard.
Klonk 't obinnen''den bezoekervriendelijktegemoet,nauwlijks
ingetreden of V. L.stak hem gu1de hand toe en gaf dadelijk,
Dat weetook Vollenhove,en daarom juist
W ashj beschroomd u zijn verzoek te doen.
Vondel.

En daarom juistza1ik metgrootvermaak
Aan dit verzoek voldoen.W el, vriend,hoe m eer

Mij'tknoeiersvolk op smaakloos ooftonthaalt,
Hoe meer ik trek voel naar gezonde vrucht.
Alzoo,geef hier dat pak.

1) J.v.L.heeftnooitstalen pennengebruikt.Deveeren pennen schreef
hijrond en,wanneer zi
j te slechtwaren geworden,liethi
j zedoorzi
jnklerk
vermaken,daar hi
j zelfdiekunstnietverstond.Delaatste,doorhem gebruikte
Pen, werd na zijn dood aan den heer De Bullgegevçn en kwam na diens
overlijden,weder in hetbezitder familie terug.
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terwijlhijzijnpenuitschreefeerhijdienederlegde,eenaangenaam
woord ten beste, n0g voor m en zich nederzette Op den stoel,

die altijd,en geen dag vergeefs,gereed stond.W ie een kwartier
zatte praten,kon er op rekenen dat minstens eens in dien tijd
alweer een tikje op de deur'teen ofander aankondigde. En
tusschen al die bezoekers door, waarvan m enigeen V. L.nog

vrij wat stof tot nieuwen arbeid gaf,zette hijOnverdroten en
nietafgeleid zijn werk voort.1)
Aan de kosietafel, die desti
jds nog terechtzoogenoemdwerd,
daar er, ook bijde deftige standen, niet anders dan brood en
koffie m et wat koud vleesch w erd voorgezet,1as hijde nieuwsbladen en zette zich dan wederaan den arbeid,gewoonlijk tot
drie uur,waarna hij een wandeling maakte en een poos in de
societeit zich met het dom inospel onledig hield. Hetm iddageten,

datin die dagen om vijfuurwerd opgedischt,wasaltijdhoogst
eenvoudig, want mijn grootmoeder,die den Franschen tijd had
meegemaakt, en in llaarjeugd,na den dood harermoeder,van
een beperkt inkom en voor een groot gezin het huishouden had

moeten bestieren,had geleerd ook daarinzuinigtezijn.Hetmenu
bestond uit koud vleesch, groenten die in een grooten vleeschschotel en aardappelen die in een soepterrine werden opgediend,

en daarna rijstmetappelen en karnemelksaus,ketelkoek,spekpannekoeken,rijstmetkrenten ofdergelijke.J.v.L.dronkdaarbij
een afschuwelijk merk zuren rooden wijn.2)
Desavonds werkte hijbeneden in de huiskamerbijzijnvrouw
of,a1s deze gasten had of naar een saletje was,op zijnstudeerkamer bij het lichtvan twee smeerkaarsen;maarzeerdikwijls
ging hij uit,hetzijnaarvergaderingen ofnaar den schouwburg.
Eerhijterruste ging,hetgeen zelden voortwaalfuurplaatshad,
speelde hij gewoonlijk nog een partij schaak tegen zich zelf,
onder het genot van een glas wijn en een paardroge keukenbeschuiten.

DesZondags aten,in laterjaren,de kleinkinderen dikwijlsbij
hem en kon hij zich na den eten alleraardigst met hen bezig
1) Een gedeelte van het bovenstaande ontleende ik vrijaan De Bull's
Terherinnering aan Mr.J.van Lennep''.
2) Toch washi
j verre van ongevoelig voor een goed maalen fjnen wi
jn,
misschien juistomdat hi
j die nooitt'huis kreeg.
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houden, hetzij door hun platen te wijzen en daarbijheerlijk te
vertellen,hetzijom derondetafelmethetsvermakelijkganzenspel''.
Hoogsteenvoudig was hijin zijnkleeding:inzijnstudeerkamer
droeg hij een afschuwelijk, licht grijs molenaarspak van grove
stof,dat hijop lateren leeftijdvooreenchambercloaken,wanneer
hij uitging voor een zwart pak verwisselde. Hij wasbijeen
kleermaker geabonneerd, die hem ordinaire en slecht passende

kleedingstukken zond, maar daarom gaf hijnietveel. In elke
kleeding herkende m en toch in hem den genialen gentleman.

Prachtig zag hijeruit,alshijinzijnhofpaknaardenKoningging,
en zijn kinderen- ikspreekhiervanzijnjongejaren- zagenhem
dan volbewondering aan.Hijdroeg dan pl'habità lafrançaise'',
metstalen knoopen metfacetten,jabots en manchettenvanechte
Brusselsche kant,zwartzijden korte broek,ditokousen,schoenen
m et blinkende stalen gespen, degen met stalen gevest en steek.

Even eenvoudig a1s in zijn kleeding,was hijin zijn smaken
en in de dingen die hijvoorzijn dagelijkschgebruiknoodighad.
Na zijn dood wilden zijn vrienden allen een aandenken van hem
hebben, maar het was moeilijk iets te vinden.Een beurs bezat
hijniet zijn geld droeg hijaltijd indenvestzak- eengouden
of zilveren potlood evenmin, en het oude zilveren horloge, dat

hijaltijd bijzich droeg,wasmeteenbandje,waaraanhetsleuteltje
hing,om zijn hals bevestigd.A1s inktkoker bediende hijzichvan
een fleschje inkt.
Een slechte gewoonte was hetsnuiven,dathijden ganschen
dag deed en waarover o.a. M otley, toen deze met hem kennis

maakte, zeer geërgerd was.De lange pijp was ook een trouwe
kameraad, van zijn jeugd aan; bij het biljarten hield hijdie
dwars in den mond,wanneerhijstooten moest.Sigaren rookte
hij weinig en dan alleen op straat,desavonds;vöör 1848,het
Vrijheidsjaar,ook voorslechte manieren,Ferdhetnietfatsoenlijk
gerekend overdag op straat te rooken.1) Hij rookte een zeer
1) Toen mi
jnvaderin 1851,hettentoonstellingsjaar,Londen bezochten
zi
jn vroegeren gouverneur, den heer Lardner,in hetBritsch Museum ging
opzoeken, was diens eerste,verontwaardigde opmerking: ,,Oh, Maurice!you
have sm oked!'' - Men rookte in die dagen nooit op straat in Londen.Er
was maar ëën ,ysegardivan''in de ,ystrand'',waar gelegenheid waseensigaar
OP te steken.
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goedkoop en slechtmerk,naarzekerenJacob,,,lacobjes''genaamd,
waarvoorzijn zoons den neus optrokken.
Eigenaardig was ook zijn gewoonte,vooralop lateren leeftijd,
om,hetzijzittende ofwandelende,zich de wangen metluchtte
vullen en deze langzaam weer uit te blazen. M isschien datdeze

wijze van doen hem verlichting gaf,wanneerhethartvermoeid
of overspannen was; misschien Ook was het nietandersdan een
aangenomen hebbelijkheid.

De eenige sport die hijooitbeoefend heeft,was wandelen;
schaatsenrijden of zelfs jagen, waarvan zijn vader zulk een
hartstochtelijk liefhebberwas,deed hijnooit.
lk sprak van zijn populariteit.Had hijoverdevolksgunstnooit
te klagen, de stem der kritiek was, soms te recht, meer ten
onrechte, vaak tegen hem .M aar al liet hem dit niet ongevoelig,

hij stoorde er zich nietbovenmateaan enwerdnooithaatdragend.
W revel en bitterheid waren hem vreemd.

Hoe vaak ishijmiskend enverkeerdbeoordeeld,wellichtmede
hierdoor omdat hij, alle harten naarhetzijne afmetende,nooit
het gevaar van verkeerde opvatting of uitlegging gevoelde,en

elken inval uiten moest. Levendig waren zijn indrukken en de
gedachte werd terstond in w oord of daad om gezet, hetgeen iets

bijzonderaangenaams aan zijn omgang gaf.1)
Hoe vaak werd hijook teleurgesteld,vooralin diegenen die
hijbeweldadigd had,maardaarover klaagde hijnooit;warm was
zijn deelneming in anderer leed en hijhielp spoedig en lild,
soms onvoorzichtig, zonder genoeg te onderzoeken of zijn verstand te raadplegen.Hetwas zijn zwakheid dat hijtemeegaand
was,te gaarne ieder genoegen wilde geven, en niet op zijn tijd
kras en onverbiddelijk pneen''kon zeggen totanderen,maarq..
ook totzich zelf,totzijn neigingen,totzijn hartstochten.
:1Hetvaderland,''zegtBeets,2) yyheeftvoornamelijk drieJacobs
van Lennep gekend,Den jongen Jacob van Lennep,van dentijd
der Legenden, met dat opgeheven hoofd,metdien vroolijken
oogopslag,en die moeite had,bijde levendige voordrachtdezer
gedichten, het overvloedige, blonde, krullende haar zich uit de

1) A.J.deBull,Herinnering aan Mr.J,van Lennep.
z) Mr.J.v.L.herdacht,blz.z7.

316

VONDELS STANDBEELD. HET EINDE.

oogen te houden.Den Van Lennep van middelbarenleeftijd,naar
hetuitzien vroeg oud;geheelgrijs;alde gelaatstrekken diepen
scherp geteekend;maar hetoog altijd even glinsterend,en inal
zijn bewegingen vlug en levendig a1s te voren.Den VanLennep
van de laatste jaren; voor die hem van nabijgadesloegen,in
korten tijd sterk verouderd,maarhet,zooras hijsprak en zich
roerde, telkens weer doende vergeten ;m et hetIange,nu sneeuw-

witte haar,waarvan de glansden gloed zijner oogen scheen te
temperen, en dat aan geheel zijn wezen ik weet nietwelke
nieuwe uitdrukking van zachtheid bijzette.Hetlaatste beeld was
hetbeminnelijkste-''

Indien van iemand kon gezegd worden dathijmeteengouden
lepel in den mond geboren was,dan voorzekervan Jacob van
Lennep. Bij hem toch paarden zich aan een hoogstgelukkigen
aanleg, een ijverdie metdejaren scheen toe te nemen en een
kracht tot den arbeid die van geen vermoeienis wist; zijn
dichterlijk gestemd gemoedenzijnvandorstnaarkennisbrandende
geestvonden in hetouderlijk huis,indenomgangmeteenvader,
dichteren geleerde,endiensfijnbeschaafdevrienden,deheerlijkste
gelegenheid zich te ontwikkelen en te verrijken,zoowelmetden
klassieken geest van het voorgeslacht a1s met de nieuw ere

opvattingen derlateretijden.Zijnaangenaam voorkomen,hoofsche
m anieren, geestige conversatie en aangeboren welwillendheid

namen terstond ieder voor hem in,en zijdie hem naderleerden
kennen, kregen hem lief om de vele goedeen edele eigenschappen

vanzijnhart.Daarbijkwam nogzijngeboorteuiteenderpatricische
*

geslachten van de hoofdstad, die hem den toegang totallekringen

opende en hem terstond bijzijn optreden,reeds in zijn jeugd,
een positie deed innem en, die anderen zich nooit of eerst na

jaren arbeids kunnen veroveren;1)eneindelijkhetvoorrechtzich,
1) Potgieter zegt, waar hij over de jeugd van J.v.L.spreekt,datde
acht-en-twintig-jarige (het was in 1830) reeds sedert tien van deze alde
waarheid ondervonden had der opm erking van Pascal:yyque c'est un grand
avantage que la qualitë (1a naissance) quidès dix-huit ou vingt ans,m et un
homm e en passe d'être connu et respectl comme un autre pourrait avoir
m lritë à cinquante ans: ce sont trente ans gagnës sans peine''.- Zou het

wonder geweestzi
jn,indien Potgieter,de burgermandiezi
jnpositiezichmoest
veroveren,we1eensde,zijns inziens,alte gemakkeli
jkverkregenpopulariteit
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onbelemmerd dooraardschezorgen,aanzijngeliefdeletterkundige
bezigheden te kunnen wi
jden.
G een w onder dan ook datalle dieri
jkegavenentalenten,hem
geschonken,zich vrijen krachtig ontplooien konden en vanhem
maken wathijweinig minderdaneenhalveeeuw geweestis:pde
lusten de liefde derNederlandsche natie''.1)
Zou Nederland hem ooit geheel vergeten?

van J.v.L.beni
jd had?- (Studiën en SchetsenoverVad.Gesch.enLetteren
door R.C. Bakhuizen van den Brink,verzameld en uitgegeven doorPotgieter.

'sGravenhage,Nijhoft 1870,blz.CLXI.
)
1) Zoo noemthem Beets,in zijn gedachtenisrede,blz.3.
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1821,Q0 Sept. Gebnorte #an W illem â.van Lennep.

181.9- '60.
Vondel-uitgave.
1819,13 Oct. Zilveren Bruiloft.

18ö0,Q3Aug. Huwelkk van Sara #an Lennep metJhr.C.Hartsen.

BIJLAGEN.
18öl.
18ö1,Juli.
18ö1,11NQV.
18öQ.
18:3,11 Febr.
1853-'s6.

D():(lvanPrgf.Mr.D.J.vanLennep.
Lid vanleTweedeKamerderStaten-Generaal.

185.
1.
18ö1.

VermakellkeGeschiedenisdes VaderlandF.
LandjuweelteAntwerpell
.

1855.
18öö.
18:5,1ö N:Y.
1857.3Maart.
18:7,11April.
18ö5,Juli
18ö8.
1859.

Lid 4erKon.AcalemieYan W etenschappen.
ReisnaarZwltserland.

185% '60.

Kennismaking metE.DûuwesDekker.Uitgave :an den MatHaseelaar.

18G0.
186f.Dec.
1861.

ReisnaarParjsmetMevr.A'
an Lennep.Verbldfbk L.Hachette.

1861.
18GQ.
186Q.
1865.
18G6.
1867.
1867,18 Oct.
1868-:69.
1868.QöAqg.
1868,Q7 Aqg.
1869,8Sept.
181p,1Q Sept.
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Elizabeth Musch.
ReisnaarLlnden.GrooteTentoonstelling.

Duinwalerleiding.DePrins#an Orall
jesteektdeeerstespadeinhetoranjewater.
6hristiaan #anLennep YertrektnaarJaYa.

Huweldk Yan Mr.David3.C.van Lennep metMej.A.C.W illet.
Huwelyk 'aR Mr.Maurits J.VanLennep metJonkYr.C.W .s'an L:(
)n.
Huwelkk vanCbristiaan #an LennepmetMej.L.J.Meis.
ReisnaarLellden en W ightmetMevr.vanLennep.
Gedithtenvallden Schtlnlmeester.

ReisnaarParjs.VerblkfbkL.Hachette.
Vertrek Yan Mr.M'illem A'anLennep naarJaYa.

Reizen naarParkg,Kassel, Dresden en Engeland.Verblkfbj SirJQhnGeorge
Shaw Lefevre.
Kllnst-congreste Antwerpen.
Brielaan Douwes Dekker.
LeN'ensA'anC.en D.J.van LtnBep-

VermakelkkeSpraakkqnst.
Klaasje Zevenster.
ReisnaarLnnden.
Vondelsstandbeeltlonthllld.
Uithangteekensen Opschrilten.
J.v.L.sterltteOosterbeek.
BegrafenisteOosterbeek.

Onthulling van hetmenumentop z1ngraf.
Gedenksteen inzkn huis leAmsterdam aangebracht.

BENOEM INGEN EN ONDERSCHEIDINGEN.
189Q.19April. Eerelid#anhetLiterarischDispuqt-Gezelschap,,lngenium AcuqntArtesAmicitiam
Alunr'.
18ie,1QMei. Eerelld #an hetGezelschap q,vigemusConcordia''.
18QG,9Dec. Secretariss'an Curatoren 'an hetAthenaeum Illqstreen deLatknscheScholen.
18:7,eGOct. SecretarisderProvincialeC:mmissievanLaqdbouw in N. Hnlland.
18:8,19 Mei. Li4 van Verdienstevan hetGenngtschapvoerUiterlkkeW elspreken4heid.
18:8,6 Aqg. AdjunctNanden Rdks-At
lvokaatteAmsterdam,Mr.F.:ande P:11.
18:9,9Febr. Honorair Lit
l Aan het Genootschap y,Doclrina et Amicitia''teAmsterdam.186ö.Lid van Verdienste.
18e9.*8 Maart. Rkks-Ai
lvtjkaatteAmsterdam.
18*9,1QJuni. Lid Aan de Maatschappj dersederlandscheLelterkundete Leiden.
18Q:.
Lid vanhetUtrechtsch Genootschap.
1831,7Oct. Ri
dderin deOrdeYan densederlandschen Leeuw.
1881.
Lid :anhetLetterkudldig Genootschap :an Schntland.
183:.
Lid &anhetKoninklkk Instltt
llltYeor W etenschappen,Letteren en Kunsten.
In 1810 VoorzitterderlldeKlasse.
183:,6 Febr. Honorair Lid #an deMaatschappk#an Verdi
ensten,onderdezinspreuk oFelix
Meritis''@
183Q,:7 Dec. Li; derLoge,,W il1em Frederi
k''teAmslerdam.- 183:. Vnorzittend Meester.181: eR '42.Li4 vandeOpperbesturen derSymbnliekeen HcogeGradell,in
Yerschillendebetrekkingen.- 1867.Gelepnteerd Grootmeester-xatignaal.
1834,13 Febr. Li4derPlaatselkkeSchonlcommissi
e teAmsterdam.
1838,7 Febr. LidderKgninkldkekka4emie#an Beeldenle Kunsten.- 18l1.Lid'an;enRaaâ
van Bestqur en 18ö4.Voorzitter,tnt186Q.
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Bri
efwisselend LidderMaetschappi
j5'
an VlaemscheLetteroefeningteGent,,D

Taelisgantsch het#0lk.''
18lö,11Sept. Lid van hetSchaakgenootschap le Amsterdam.

18i6.

Ferelid der Relerdkerskamer,,
Achilles''teAmsterdam.- 18.
18.,Kei
zer'.

18i6,7Maart. Lid 5'an hetOudbeidkqndig Genootschap A'anSchotland.

1816,Q6Mei. HonorairLid derKunsten sYetenschap besz
orderendeMaatschappi
j,,
V.W .''te
Amstertlam.
18i8,QöSept. Lids'an Verdienste s-an hetLetterkundigGenootschap,,oefepingkweektKennis''
te'sGraYenhage.
1819,IQMei. Commandeqrder Orde van de Eikenkroon.
18i9,3Oct. Eerelid :an het Gengotschap onderdezinspreuk ,.rfandem fitsurculusarbnr''
te Delft.

18öû,1Oct.

HonorairLidderMaatschappj,.kp01l0''teAmsterdam.

lsöl,Qö Maart. Eerelid Yan hetGenootschap .ysatllra ArtisMagistra''teAmsterdam.

1851,Q6Mei. Lid derHollandsche Maatschappi
jvan W etenschappen teHaarlem.
18ö1,:3Juni. Eerelid der Halllbeogschutters Vereeniging ,ypatrum Manes Nobiscum''te
Amsterdam.
1851,1Juli. EerelidderBoogschuttersVereenigingoW illem 111''teVlissingen.
1851,1ö Juli. Eerelid derHandboogscbuttersVereeniging ,,sagittarius''teHaarlem.
18ö1,eûAug. EerelidderHandboogschutters Vereeniging ,,W illem Te11''te Leiden.
18:1,QöAug. Eerelid der Handboogschutters Vereeniging van St. Sebastiaans Doelen te
Alkmaar.

1Fö1,ö50:.

EerelldderRederi
jkerskamer,.
DeXieuwe Korenbloem''te'sGravenhage.

18öQ,Q6 Jtlni. Membrecorrespondantdel'académiebelged'histoireetdephilelogie.
18öQ,QéJuli. HonorairLi4 van hetGenootschap,,ArtietAmicitiae''teAmsterdam.

185Q,Sept.
EerelidderRederi
jkerskamer,,DeEendracht'teUtrecht.
183Q,1750v. EerelidderRederi
jkerskamer,,Bilderddk''teAlkmaar.
1852,Mei.

Idid derPrtpYinciale Staten van A..H011and.

1853,Juni.

Lid #an deTweedeKamerderSlaten-Generaals'
norhetdistriktSteenwjk,t0t
September18:6.

1853,:6Sept. Eerelid derRederkkerskamerolaaurensJanszoon Coster'te Haarlem.
18ö3,3Oct. Eerelid van het Genoetschap t9t benelenlng #an uiterllke welsprekendheid
1853,1Dec.
18öi,4 Sept.

*Vondel''te Amsterdam.
Correspondeerend Lid :an het Geschied- en Oulheidkundig Genootschap te
Maastricht.
Eerelid :an hetSt.Lukas-GlldeteAntperpen.

18ö:,Q0 Febr. Li4 s'ande KoninklpkeAkademievanMretenschappen.
18sö,1 Maart. Eereli; vande Koninklkke Maatschappj .DeW dngaerd''te Brussel.
1855,QJuni.

Eerelid van het Vlaamsch Zanp. Tooneel- en Letlerkundig Verbnnd .De
Klauwaerts.''
18ö5,13 Jllli. Lld van het Friesch Genootschap veorGeschied-,Oudheid- enTaalkundete
Leeuwarden. 18:6.Buitengewonn Lid.
1856,1öAug. Eerelid vanhetNederlandsch Kunstverbgnd teAntwerpen.

18:7,Q& Juni.
1857,10N0v.
1858,Jull.
1859,IQAug.

Eerelid<an hetScherpschuttersgilde(BBks).LejusteMilieu''te01st.
Eerelid van de Rederkkerskamer xpurmersteyn''tePurmerend.
Lid en Voorzitter van hetKoninklijk Oudheidkundig GenootschapteAmsterdam.
EerelidTan deRelerlkerskamersEendragt''teSchiedam.

1859,QQAng. Eerelid #an hetLetterlieYend GenootschapxDemosthenes''teDeventer.

1859,15Sept. Lid van Verdienste van de Hollandsche Maatschappdvan FraaieKnnsten en
W etenschappen.
18G0,leSept. RidderderLeopnldsgrde.
18G1,10Jan. Eerelidvan hetLetterkqndigGenoûtschap,,D00rOefeningGrooter''teAmsterdam.

1861,Q7 N0v. Eerelid van de Maatschappd terbevnrderingder XederlandscheTaal-enLetterkunde ,,De Vlaemsche Vrienden''te Antwerpen.

18GQ,:9 Sept. Eere-vnorzltter derVereeniging YoorPoëzie en Proza ,,
V0ndel',teAmsterdam.
186i.:5 Juni. Buitenlid van het Taal-enLetterlieAend Genootschap ,,
MetTj(lenV14t''aan
de Katholieke Hoogescboolte Lellven.

1867,19 Sept. Buitengewoon Eereblkk (groote goqdenmedaille)vanBestuurdersderHollandsche
Maatschappp :anFraaie Kunsten enW etenschappen.
1867,1Q Oct.

CommandellrderOrde <anden NederlandschenLeeuw.
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jdgplegel(Be).Arnhem,D.A.Thieme.
Zieonder1859,'6:.
,,Ui
t':Ieyen:Ie.e:th4:l'.6hristelpk magazkn'oordehqiskamer.De#enter,A.ter Gqnlle.

Zie nnder 1838.
Vadeeland:cheLetter:efeninjen.kmsterdam,G.S.Leeneman vanderKroeen J.'W .Yntema.
Zieoider 1816

Veegeet mi
j elet. EerstAmsterdam,Gebr.Diederichs;later(in1818)vereeni
gd metden MuzenAlmanak en bkJ.II.Laarmanuitgegeven.
Zieonder 1837,'16,'17,'18,'1.9,'ö1,'5e,'öi,'5ö,'öG,'59,'60.

Verel
aje:e: mededeell:gen deeK:ni,kli
lk.âkademiev&:Wetenecbappen,afd.Letterkllnle.kmsterdam,6.G..anderPûst.
Zie ontler 18:7,'Ge,'63,*6G.

Ver:lage:e: mededeelinge.@:: b:tIngtitqqt.Amsterdam,Joh.Muller.
Zie onder 18i1.

Vee:l
agderplethti
ghede:bi
jh:tbegeaye: van1.c.J.@an Speyk.Amsterdam,Gebr.Diederichs.
Zie onder!83Q.
Verzameling va,venrtbr.,jselqn @.n uitheemecheveeeeften.Amsterdam.M.W esterman enZoon.
Zie onder 1833.

Velk:-âlma::k,uitgegeYen doerdeMaatschappjtûtNQt#an'
tAlgemeen.Amsterdam,G.LFollke.
Zie ollder 186G,'67.

lI. CHRONOLOGISCHE LIJST1) DER DICHT-EN PROZAWERKEN VAN
MR.J. VAN LENNEP.
(D.= Dichtstuk. P.= Proza. Hs.= Handschrift.
)
1813. Veetalingvan een jedeelte:a: Shakeepeare'g Hamlet.P.- lIs.

1811. Alfred de Gre:te.Treqrspelin drie bedri
jven.D.- HS.(Gedeeltelkk opgenomen in dit
werk,1,30.
)
1) Deze 1(stis vooreen deelgevolgd naar die (le:Heeren P.Knoll
,aRngevul; metde gegeveng
door het fqmilie-Rrcllief vergchaft,en bjgewerkttotoponzentjd.Z( i:zonveelmogeltk volledig.D:
handschriften,hiergennemd,berugten in hetfamilie-archief.
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1811. BeGe:tbiedeni:@a:lozef,naar die Yan Hulsholl.P.- Hs.

181ö.l:b.(Fragment).D.- Hs.(Gedeelteltjk opgenomenin4itwerk,1,24).
, B. mislukte minnari
jv:: Pant:len.GrootBalletPalltol
nimeinVierbedrtYen.P.- Hs.
1813. Depraatzqthtije barblee.Klqchtinéén bedrdf.P.- Ils.
181G. Fran.va: Brederede (Fragmentvan eenroman).P.- lIs.
1817. nnzeden derinwener:eenervelkri
jkestaljejiept.P.- Hs.
Bat4.:tamvaderderBatavi
eren.TreurspeltnYi
jfbedrt
js
pen.(1156 regelsl'
.I
).- Hs.
',
,,

Tbeeamene..Lierzang.D.- Hs.

âl
freddeGreete.Heldendicht(Fragment).D.- lls.

1818. âlphene:.Treurspel. P.- Hs.
,, âmel
ela.Treurspel.P.- Hs.
,, Be ov
ermaat.AaarhetEngelsch #an Lewis.D.- Hs.

âan Mevr:qw â.L.â.v&: Le::-#&: Wintee. D.- Hs.(Gedeelteltk opyenomen In dit
werk.1,2G).
,,
,,

L:thmar.D.- Hs.

Batbm:l.Gezangvan Ullj
in.D.- lls.
Rqdelfefdeteren vanFalckensteyn.Tooneel
spelindriebedrtjven,naarhetFransch.D.- Hs
Vertaling .an hettweedebeekd:pâen@i..(902 Yerzen).D.- Hs.
odidune.(Fragment).D.- Hs.
Betreuwevrienden.Blj
ispelin één bell
'df.D.- Hs.
o'feq..Li:rzangQp St.çeciliaaadaj.(NaarhetEngelsch #anPope).I).- Gedichten.Amsterdam,P.Mei
jer'
W arnars,80.18:7.
Herdrukt 0.a.in Poëtische '
W erken.Rotterll
tm, M.W 4ten Zollen,13 leelelypost8t
'
1859-'72.(De beide laatste deelen btjM.Nkholl,â.W .Stjtlloll'
,D,h.Thieme '
sGravelhage,Leiden.Arnhem.)DeelV.1861.

1819.Be Gierigaard.P.- Hs.
B:v:eliefleBichter.Tooneelspel.D.- Hs.
çircletMirax.P.- Hs.
'-

,>
.,
,,
',

Bi
jbetteezenden#an ee:papelmeeeen bnndj..D.- lls.
B: techtnaaede zanderi
j.D.- Hs.
ne imm:derati: h:minum cupiditatibu: epati: habita in Temple N:v:.D.- Hs.

Vertali,g .anbevengtaandLvti
jngchgedi
cht.D.- lls.
â::l:nkvr.H.S.W.RBeII,van den z,oppervinker r'an de baan annex hetHtliste Manpad.''D.- Hs.
âa:lenkvr. H. S. W.R:ell,meteen exemplaar van ,,Les petites misères delaYielltlmalne.''

D.- Hs.(Gedeeltelkk opgenomen in ditwerk,1,80).
A:: Pref. Mr. B.1.v:n Lennep, onder het motto: ,,Die liefde is sterker dan de doodt.''

D.- Hs.(
Gedeeltelkk opgenomen in ditwerk.1,81).
182p. Centeeriental.P.- Hs
''
',

Vertalinj vaneeqdeelvan hettweedeb:ek va: ovidlug'Metamm.(Faët0n).D.- I
1s.

.'

âanB:.3.TeisvèdeeI'ânge.bi
j mjne bevestigingt0tlid derW ltltlstheGemeente,I)..
- HF.

.,

Tergelejenheid dee brqileft van den Heer 1.1.van Winleren lenkvr.1.Biqker.I).- Hs.
Liefdex-âlmanak. Aan Jonkvr. I1.S.W .Böell.D.- lls.
'

,,

Bi
jdejebenrt: mi
jnerzqgterânna oatharina#&nLennep.D.- I
ls.

Bithtbqndel.Aan Dezelfde.D.- Hs.(Gedeelteldk opgenol
nenin ditwerk,1,82).
Naamver: en ,,âan mi
jne meeder'.Aan Dezelfde.D.- lls.(Gedeelteli
jkopgellol
nelIndtt
werk,1,83).
Teegel
egenheld vaneenentjeeenparti
j.D.- Hs.
Ter inleiding :a: de, HeeeP.ârntzeniu: in het gezelstbap ,rlngenium âcuuntArle:Amlclti.m
âIunt.''D.- Hs.

,,
.
,,
p

Bi
jee:ontgreenpaeti
j.D.- Hs.
Feagmenten.D.- Hs.

Lnfza:gepCere..(saarHomert
ls).D.- Gedichten,18:7.
Treuezanj ep Adeni
g.lNaarBi0n).D.- Gedichten,18Q7.
1821.âa:Mr.1.da C:qta.D.- Hs.(Gedeelteli
jk opgenol
nen in ditwerk,1,50).
,, Bi
Jjelegenbeidderpremetievanden Heee1.Bruyn.D.- Hs.
,, âa
n Mejuffreuw Qqlpin,meteen waaier.D.- Hs.
,, Te
rjel
ejenheid va: hetvepjaarfeeet@.:den HeeeJ.â.v&n Lennep.D.- I1s.
. Redenen waar:m ik nietveehanlelenkan.(Voorgedragen in 1.1.A.A.AA.).D.el1P.- lls.
18Q2. Maeln: Fali
er:, Bege #a: Veeetië.(Vri
j naar Byr0n)-Trcurspel.D,- Ketlrvltn 5e(
l0rlandscheLetteren.Amsterdam,M.'
W esterman,1880.kl.8:0.
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Ilerlrukt0.a.in Dramatlsche Werken.Amsterdam,P.Met
jerW arnars,3dln,18öQ-'öl.l,
':::enin Poëtische W erken,Rotterdam,M.W 4ten Zonen,VIII,1861.

18::.Sthqldgevx l.D.- Hs.
,,

Nay4lgl,g v*: Heeatlllg.(Epist.lI,e).D.- Hs.
â::mi
jnMei.ndMe.B..a: Hegend.rp.(Na zjR promotie).D.- Hs.tGedeeltelkkopgenomen
in dltwerk,1.G3).
Het Stqd.nl:n-vu ndel t. Leyde: d@eede, Bare. de N4:tit.i: h:tepee.e.a:1642 g.red
D.- Gedichten,Amsterdam,18:7.
Ilerdrukt9.a.in PoëtlscheW erken,V,1861.
â:::e: eaald.D.- Hs.

,,
.
,,
,,

â::..: e:@:j..D.- Hs.
â:: mi
J:mend.D.- Hs.
âanspea.k #.:Philip:de: G:ede bi
Jd. in:telli:g.a: h:tGql
de:#I
i::.P.- Hs.
Hetaa:gaa, .a: ee. e4ll
ege bi
j Pp4f.d@: T. D.- Hs.
BI
JhetMerlate:#a:hetGezel
etbap 1.â.â.â.#. D.- Ils.
âa:Mejqfvpeqw Keetje âmersf4erdt.D.- Hs.

1823. Bagb@ek#a:ee: vetrei: de4r Nederland,met Mr.D.GraafYallHogendorp.P.enD.- HF.

(Gedeeltelkk opgengmen in ditwerk,I,6i-79).
Teegel
egenheidd:ebruileft.a:de:HeeeH.Six e: Mej.L.1.v:: Wi,te'.D.- Hs.
Bi
jde:d--Mva,e:n ze:ntje @a: lhr.W..anLee,e:Veeqweâ.L.â.y.: Wintve.D.- Hs.
op zekepespe:een,aI:dqivelgkl.aqwei,in de steenen#l
eer derbaekeei
j.:: de Qre:te Keek
t:zqtphe: geprent.D.- Gedichten.Amsterdam,18:7.
Ilerdrqkt0.a.inPoëtische'W erken,V,1861.

18Qi.Bi
Jgelegveheld .a: d::da:p mi
ln: br4der:oerneli
..D.- Nietin den handel
.
,, â.:mi
jne: velend Birkâl.wi
ln,bkgelegenheit
lvan zknebeYordering t0tDocterin debeide
Rechten.D.- Acbter dedissertatie.Amsterdam,Jac.Radink.81'0.
Biqpqtatl: lqrldiqa inaqjqeali: ad Valentinllnicenstitqti4nem de menditantibu: Malidie.P.LugdllniBatavorqm apud L.Herdingh etfiliqm.8:0.

Ultb:ezeming ::: mi
j, veiend P.Li
lndrajer.D.- Gedichten,1827.
Herdrqkt0.a.inPoëtische W erken,V,1861.

Be Biehte:aa: zi
lnVeel4efde,te: gel.i
de.*n eenegegden: keten.D.- Gedichten,1817.
Herdrukt0.a.inPoëtische 'W erken,V,1861.

Aa:zi
jneExcvllentied:: Heee: Mr.Wlllem FrederikBare:R5ell,bk het aanbieden mkner
dissertatie.D.- Gedichten.18:7.
Herdrukt0.a.inPoëtischeW erken,V,1861.

Feeqtgret:a: mi
jneBruldQpenze:hqweli
lkgmerje: t4ejez4nje..D.- Gedichten 18$7.
Herdrukt0.a.in PoëtischeW erken,V,1861.
ep het Muider:let.D.- Gedichten,18:7.
Herdrukt:.a.in Poëtische V'erken,V,1861.
âangename ::menepraak, gehouden tusschell Me#rollw de W ed.64lk0en,Peettante, en
Mr.J.van Lennep,Peeteom vanden HeerCornelis#anLennep.D.- lls.

18:3.Teegel
ege:h.iddeeexpegitiete H:aelem.(Fragment).D.- lls.
.
Fiëgk4,efde s:menzweeingteQenu..Treurspel.(Vr4naarSchiller,AncelotenLamartelière).
D.- Amsterdam,M.'W esterman en C.Yan Hu1st,18Qö.8:0.
Herdrqkt 0.a.in Dramatische W erken,1,185: en in Poëtische W erken, VlII,1861.
1, hetAlbum Amiteeqm Hiëee..d: V'I::. D.- Hs.

GeaafFleri:eeest.Kei
jgstxht.Legende.D.- Gedichten,18Q7.
Herdrukt0.a.in Poëtische W erken,#.1861.

Aa: mi
j:zq:teeSephi: Rsell.D.- HF.
E@: Mreli
jk Iied,qitgegp'ekenden20:t:: Nevembee1828,terjelejenheid.a: hetdeepm.al
mi
j..j4ngetvn beeedeesl:, Hendrik .::Lennep.D.- I1F.
18.6.H:tcasina.P.- De Naprater.Amsterdam,Gebr.Diederichs.8:0.18QG.

Herdrukt :.a.in Vertellingen van vroeger en latertjd. Leiden,A.W .Stjtholl,zonler
jaartal.(1889).kl.8$'0.
cal
embeqr.(Fi-est-ce-ko).P.-- Desaprater.
âa: mi
j:geli
efdebreeder e.zqgterWill
em R5:II.R ceeneli: Catharin: RB.IIgeb.Hdghen.
l,.- Hs.
M:@rah:We klathtefdevee:#ering:a: âlhama.saarByron.D.- Gedichten,18Q7.
Ilerdrukt0.a.inPeëtiscbe W erken,Vl.1861.

Wal
e heMel:dl.(saarW alterscott).D.- Gedicbten,18:7.
Herdrukt0.a.in PoëtischeW erken,VI,1861.
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l8Q6.ât:demlethe Idylle. (metvignet100rJ.#an Lennep).D.- Amsterdam,P.MederW arnars,
k1.8V0.
llerdrqkt0.a.in PoMtische W erken,V,1861.

Aa.Bildedi
jk,metmi
lne Idyll
eq.D.- Gedichten,18:7.
Herdrukt 0.a. in Peëtische 'W erken,V,1861.

Wape:keeet.(
saarW alterScgtt).D.- Gedichlen.1827.
Herdrqkt0.a.inP:btische W erken,VI,18G1.

Vepj:arwenKh vanS.C.W.#anLen.epaanhare:Gr4:tvaderMe.B.l.#anLennepylBlqI!1826.
D.- Hs.

Veewi
jt @:: de: Qei
ekqthen za:gee aa: zi
l, Iandgeneet:,, 1: 1810.(saar B!'r0n).D.
Gedichten,18:7.
Herdrukt0.a.in Poëtische 'W erken,Vl,1861.
B. Tent:en:telllng.D.- De saprater.

Be âbydeengcheVeel:4fde.(saar Byron).D.- Amsterdam,l'.MekerW arlll
trs,1826.8:0.
llerdrqkt0.a.inPoëtische W erken,VI,1861.

Hee: e.Leandee.(AaarByron).D.- HF.
Gyabeecht@:: âemqtel.(Fragment).P.en D.- Hs.
1827. Be GenAde.(NaarLollisRacine).Amsterdam,P.MekerW al'
llary,1827.85'
0.
,,
.

Herdrukt0.a.in PoëtischeW erken,VII,18G1.

BeParadi
lsree..Legende.D.- Gedichten,1827.
Herdrukt0.a.in ,yBloemen gegaarduitden lqsthofderVaderlandychel'0ez!''',Amsterlam,
P.H.van Kampen,1853;eninPoëtische W erken,#,1861.

A:.mi
j: Gade.D.- Hs.
âa: de: HeeeBeq:qqet,:: hetl
eze: va:zi
j, vaertrefeli
jktreqfapel,yB: Reytee'.D.- Hs.
L.....(NaarHenry Neele)
.D.- Gedichten,1827.
llerdrllkt0.a.in Poëtische'W erken,VI,1861.

Geditbten.Amsterdam,P.Meker'
W arnars,18:7.8:0.
18:8. Nederl:ndethe Legende: in ri
lm gebraçht.HetHui:terkeede eq Adegild.l).-.Amsterlam,
P.Mejer'
W arnars.2deelen,8Y0.1828.
Tweededruk,aldaar,bi
jdenzelfde,1832.Q deelen,8v0.
HetHqi:t@:Leede.Gent,J.van Daorsselaere,18öö.kI
.8V0.(Iselg.nadrtlk).
Derdedruk in Pûëtische W erken,1,1859.Rotterdam,M.W i
jtel
1Zonell.post83.
0.
*

Vierde druk in sederlandsche Legenden, nieuwe uitgaaf. Arnhenl,l).A.'rhieme,18615.
i deelen,post8$,0.

Vjfledrqk ln Poëtische M'erken,Volkst
litgave,'sGravenhage,Iaeiden,lrnhelu,lli
jM.Al
Jl
10t
1
A.W .Sjtho; en D.A.Thieme.Q deelen,roy.8v0.181Q.- Deel1.
Zesde druk in de Romantische en Poptische '
W erken.Nieuwe uitgave. 'sGravcnhage,
D. k.Thieme,187:.sup.8v0. Zes deelen compleel.Deel1.

ZeYendedrukinde Dramatischeen Poëtische'
W erken.Leiden,A.W ,Si
jtholl'
,1889-1831.
8 deelen,k1.8v0.Deel1.

Gdllustreerde Ui
tga#e.Leiden.A.W .Si
jthol.1888-1891.pr.lto.8 t
leelen,metIG1
)f0t0gravures. - Deel VIII, Nederlandsche Legenden.met Q0 fotogravures naar teekentngen
vanCh.Rochussen.Detekstisecbter nietA'olledig.

BeStaatgm:n bI
Jteeyal.Blkspelmetzang.(Naar,,Le Diplolnale'').l'.cnD.- Dramlltiyche
W erken,1,18öQ.
Ilerdrqkt0.a.in Poëtische W erkep,VIII,1861.
I:leidinjt4t yyBe Ned:rlandgthe Mercqriux''.P.- De sederlandsche Mercurius.ltotterdam,
L. Vermeer.8#0.18:8.

Prevfje v:: taal-:, di
chtku:de ep Qpiekenland. Dichlstt
lkjes van W ilhelm Mt
lll
el
'dot)
r
J.W .Yntema.P.- De sederlandsche Mercnrius.

Tweezang aa: Mej.A. L. â.y::Leenep,Brqid .a:de: HeeeMe.H.â.yaq Lennep,vgt
lrgedragen doorhpre zustersCateau en Ceejet.D.- 11:.
Reteq:ie .an twe. vertaling:: .:: ,9De d:d #&: Seceatexh',naarbetFransch vAq A.de
kamaetine.P.- De sederlanlsche Mercurius.
T:eneelveeglaj.P.- DeNederlandsche Mercurius.
Veeatheldenbeden.P.- Deselerlandsche MercllriuF.

Recen:iev:n ,.Becytl:ep#',Satergpal,naa'betGriek:ch @an Eueipide:,d:er W.Bilderdi
jk.
P.- De XederlandscheMercuriqs.
Sameneprazk.D.- Desederlandsche Mercurius.

EIkz4:gmaak.P.- De Nederlandsche Mercurius.
Bwallng v::e.: pe4pen:nt.P.- DesederlandscheMercuritls.
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18:8.L.tterkq:dljewaeteld.P.- Desederlandsche Mercurills.
,,
,'

,'
',
,'
,,

Vaejaarwen:ch @an Sara :: Bavld va,Lennepaanbunne: Qfeel#.derMr.B.1.@a:Lqnn:p.
1:July 18:8.D.- llF.
R:mlnti:tbfrajment.P.- DesederlantlscheMercurins.
T4nne.lnieqw..P.- De Aederlandsche Mercurius.
âmsterd.meth:Stadg.sch:qwbqrg.P.- De selerlandsche Mercurius.

Receplvxree: beethri
jvendIeerdl
tht.P.- De sederlandscheMerclrluF.
Nergcbeld:nh@de..P.- De Xederlandsche Mercurills.
R:em.D.- De Nederlandsche MercuriuF.

Recengi
e v:n ,,Keur van Nederlandqche Letteren'',Qde jaarg.,lpdestuk.P.--DeNederlanlsche MercuriuF.
Retengi. :::r,Répqnge aqx hemme:Ij:ré.d:ma patrie pae1.W.p.''P.,-DeXederlandsche
Mercurins.
Teene:lnieqw:,P.- DeselerlandscheMercllriqs.
,, B: Mqze:e:de Mqzen.âlmanak.DramatischeVoorstellinpp.- DeAederlandscheMercuritl'.
,' Veretheldenheden.P.- De Aederlandsche Mercurius.
18Q0. Vergcheidenheden.P.- De sederlandscheMerctlrius.
., Te4neelnleqw..P.- DesederlandscheMercuriqs.
,,

âmgterdamgthe lantje bi
j de eerate epv4ering..R qqHet:ppak:leez:mei:j.efhetepreerte
N:peI:''.D.- De sederlandsche Mercurius.
Versvheld:nheden.P.- De sederlandscheMercqrius.
zittlng vande:Remeln:che: Raad.P.- De sederlantlsche MerctlritlF.

Nedeelledeqh: Legende: i: ei
jm qebratht.lacqba e: Bekthl.D.- Amsterdam,P.Mejer
W arnars.Qdeelen 8v0.metvierplaten.18:9.

Tweededruk,aldaar,bj denzellde.Qdeelen 8:0.1832.
Derdedrlk in PoëtischeW erken.Rotterdam,M.W 4ten Zonen,post8#0.1,1859.
Vierde druk iR Nederlandsche Legenden,niellwe uitgaYe.Arnhem, D.A.. Thieme. 18GB.
édeelen.pnst8:0.

Yijfdedrukin PoëtischeW erken.Volksuitgave.'
sGraYenhage,Leiden,ârlhem.M.Akhoi,
â.W .Sjtho; en D.A.Thieme.Q deelen roy.8:0.181..- Deel1.
Zesde iruk in de Romantische en Pobtische W erken.'
Nieuwe uitglt#e.'sGravenhage,
D.A.Thleme,18:5.sup.8v0.Zesleelellcompleel.Deel1.

ZeVendedrqk in de Dramatische en Poëtische W erken.Leiden,A.W .Sdthol,1889-1891.
8 deelen kl.8:0.Deel1.

Gekllustreerde uitgave.Lei
den,A.W .Sdthol.gr.lto.1888-91.DeelVlII.Ael.Legenden,
metQ0 lotogravllres naarCh.Rochqssen.(Detekstis nietYolledig)
.
âa: 4e: Heee G.Lamberts. D.- Hs.
Pq,tdicht:p B: Benqckere. D.- Hs.

Feagment.P.- DeXederlandsche Mercurius,nl Amsterdam,P.Met
jerW arnare.
Teeneelnieqw..P.- De Nederlandsche Mercurius.
Teeneelkrltiek.P.- Desederlandsche Mercurius.
Engeleth: A haqwburg.P.- DeNederlandscheMercurius.
Veegcheideehede..P.- De Nederlandsche Mercurlus.
Qelqkkigelichtgelx vigheid.P.- De NederlanlscheMercllrius.
Beb@kenteniggen.P.- De sederlandsche Mercllriqs.
Aangekendigde b:ekwerke..P.- De Nederlandsche Merctlritls.
âlledaagqth Teeneel.P.- DeNederlandsche Mercllrills.
Engel:the Sch:uwburj.P.- De XederlandscheMercurius.
Stadg.scheuwburg.P.- De sederlandsche Mercurius.
Be Kenner.P.- Deselerlandscbe Mercurius.
Veegth@idenbeden.P.- Desederlandsche Mercurios.
Ee:dlllgenc:.an binnen.P.- DeNederlandsche Mercurius.
onfeilbaee genevgmiddele..P.- DeNederlandsche Mercuritls.
B: HeeeNetter.P.- De Nederlandsche Mercllrlus.
Sympathie,â,alagie,c:ntragten.P.- De sederlandscheMercurius.
Hethqlgheude,va4 d.: HeeeSmeervet.P.- DeNederlandscheMercurius.
T:eneelnieqwg.P.- Desederlanlsche Mercurlqs.
#an MIs:Smithstn.D.- De Nederlandsche Mercqriqs.
B: ma, z:ndeecemplim:nten.P.- DeNederlandsche Mercurius.
Tenneelnieqw..P. - De sederlandsche Mercurius.
n: H@@eVo:rberiqht.P.- De sederlandsche Mercuriue.
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l8Q9.Gedatht:n.P.- De sederlandsche Mercllritls.
,, Verechel
denheden.P.- DeXederlandsche Mcrctlritls.
., Recengi
eva:q.ttfdichtep deNederlandsche TaaI.''P.- De Nederlandsche Mercurltls.
,, Be HeerSpetvegel
.P.- De sederlandscheMerctlritls.

Ret:nslevan ,Katheliken;Ti
jd:chrl
ftveee be:çhaafde Reemech-Kath:liek.i.'P.- DeNeder-

,,
,,
.,

landscheMercurills.''
DeGeleeede e: deSchuitenveerder.P.- De sederlandscheMercurius.
Be Qeweente.P.- De sederlandschoMercurius.
Hetkrediet@::Scaeemee..P.- De Nederlandsche Mercllrius.
BeHeerLetteenleqwg.P.- Desederlandsche Mercurius.
Veegcheidenhedee.P.- DeNederlanlsche Mercurius.
Teeneelnleqw..P.- DeAederlandsche Mercurius
N:j ee, :egenblik.P.- DesederlandscheMercurius.
Reteneie va: ,,sketth ef the lanjqaje &nd Iiteratqt: efHeII.:d byleh: Bnwrlnj''.P.DesederlandscheMercurius.
.
Hettha:ginet.P.- DeNederlandscheMercurius.
KleiqeBamengpeaak.P.- Desederlandsche Mercuritls.

Rece:gie van ,B: ziekte 1e'Geleerden'',,,9eMenech''.,Fl:ri:de#i
Ji
de'',deeeW.Bildeedlk
P.- Desederlandsche Mercuritls.

4edehte,#:nee:dertijjarige: man.P.- DeNederlandsch:Mercurius.
Be HeerVreemhart.Fragm ent.P.- De Nederlandsche Merctlrius.
Kenmerke:#a: ee: fat.P.- Be XederlanlscheMercurioF.

ne tweeSthri
jver..P.- DeNederlandscheMercqrius.
Tneneel:leqw..P.- Deseperlandsche Mercurius.
,,
,,

Kaapten.P.- DesederlandscheMercqrills.
Reqee:l.va:,,Be Schlldk:aap''.P.- Desederlandsche Merctlrius.
âlgemeene regelg.P.- De sederlanlsche Mercllriqs.

Recensievan,,Brleve: eveede:aard e: deetrekking van beege,:nderwi
l:'.P.- De NederlandscheMercurills.

Bl
chtregel
en,qitgegpeeke: d4ee G. C.Rembath,lee gel
ejenheld d:efe:qtvi
:elng #a: zi
lne
z:jaelgeverblndtenl: a&: d.: Stad:-scheewbgrg.D.- Amsterdam,P.MederW arnars.
,,
,,

B: Keegiade.P.- Hs.
âf:ch.id.D.- Hs.

1839. Het Reht van Brull
eftqavendkeqt. Eene Fransche Legende. D.- Amsterdam,P.Met
jer
W arnarF.8:0.1820.
Herdrukt0.a.in PoëtischeW erken,VII,1861.

HetLled va:deKlek.(NaarSchill
er).D.- Ned.Mllzen-Almanak.Herdrukt0.a.inGedichten,
z0o gudea1snieuwe,1851;en in Poët.'W erken,XII,1867.

Gezanjen bi
jjel
eje,h:ld van het:penbaarexamen der:tads-armengchelvn.I).- sietinden
sandel.

Uitbxzeming., bi
J h.there: der .chelkmare, qItFrankei
lk.D.- Amsterdam,P.Mei
jer
'W arnars.8v0.

Aa:de Neerdstar.D.- Amsterdam,P.MejerW arnars.8:0.
Bichte:gele:behe:eende bi
jhetgedi
cht,,âand:N44rdgtae''.D.- Onuitgegeven.
Wapenkreet.MetMuzyk.Amsterdam,P.Meder Warnars.8v0.
ze:talIiederen,epgedeagenaa: d: :chqtt:pi
jen va:Ne:ed-Nederland.D.kmsterdpm,P.Metjer
W arnars.gr.8v0.en kl.8:-0.

Herdruktonderdentitel:,tlitdagen<anstri
jd.lziederenin1839opgedragenaandeschuttert
len
van soord-Nederland.Ten Noordeelederbehoeftigeond-stri
jdersvan1830enl8plopnieuw
uitgegeNen doorH.M.J.van Lennep''.Haarlem,Joh.Enschedé en Zonen.1889post8#0

Liedv44ede Keeinkli
jkelagees,metmuzkk.Amsterdam,P.Meper'
W arnars.8Y0.
H.ildre.k :.: d: Keur-knmp. Q,en.@: Franekee Stqde,ten.Metmnzi
jk.D.- Amsterdam
P.Meder'
W arnars.8v0.
Hetd:rp :a:dej'enzen.Schetsllitden tegenwogrligen tdd.Mettweeplaten.P.en D.
Amsterdam,P.Mei
jerW arnars,182û.8v0.
In1839en 1831N'tj
fdrukken. De Ydfdedruk was Yermeerderd meteen colpletop dezelfopoiering van Van Speyk.Amsterdam,P.Meper W arnars.8v0 1831.
Zesde druk in Dramatische M-erken,1,18öQ.
Zel'ende druk in Poëtische W erken,VIII.1861.
Achtstedruk in PoëtischeW erken,Volksuitgave,187:,deelII.
segende druk in DramatischeenPoltischeW erken,1889- 991.111.
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1831. HetkRlm:Nede'laed.D.- Amsterdam,P.Mei
jer W arnars,1831.8:0.
s Hqld. :.: d. ,agdaqhte:l: v:, Helland: zeehel
d 1.0.3.va: speyk.(Mctportret).D.Amsterdam,- P.MederW arnars.8:0.
Herdrukt0.a.in Dramatische W erken,1,18W ;en in Poëtische W erken,lX,186:,
Liedtere:ee derKa*:.D.- sietin den handel.

H.tbeleg .:,c:eiqthe.(saarByron).D.- Amsterdam,P.MejerW arnars,1831.8V0.
Ilerdrukt0.a.in PoMtischeW erken,VI,1861.

Nederlandxhe .
teqe:de: i: ei
jm gebeatht.Be Stri
jd met Vl
u ndere.. D. -.Amsterdam.
P.MederW arnars,e deelen,8#0.
Tweededruk in Poëtische W erken,111,1869.Rotterdam,M.W 4ten Zonen.
Derde druk in Nederlandsche Legenden, nieuwe uitgave, lrnhem. D.A.Thieme,186B.
ideelen,post 8:0.
'

Vierde drllk inPoëtische W erken,Velksnitgas'e,187.. 'sGra#enhage,Leiden.Arnhem,bj
M.sjhol!,&.W .Sltho; en D.â.Thieme.royaal8:0.Q deelen.- Deel1.
Vi
jfde druk in de Roman.tische en Poëtische W erken,sieuwe uitgave. 'sGravellhage,
D . â.Thieme, 1875,6 .deelen,*sup. 8V0.- Deel1.Zesle drtlk inde Dramati
sche en

Poëtische W erken.Leiden,A.'
W .Spthoi.1889-'
91.8 deelen,klein 83r0.IleelII.
Ge'
fllostreerle uitga#e.Leiden,A.W .Sptboltgrootlt0.1888-1891.DeelVlll.sedprlandsche
Legenden,metQ: fQtogra#ures naar6h.Rochussen.(Detekstisechternietvolledig)
B: l:fd:: Hand:l..Cantate.D.- lmsterdam,P.MekerW arnars.8:0.
âfecbeid a&n Warn:been. D.- I1F.

1::.E:: Hel
de:dltht.D.- lls.(Gedeelteljk opgenomen in ditwerk,1,1B6).
Qp daafbel
dinj.:n Prin:Feederik deeNdeel
:.de..(Metportret).D.- Hs.
Be:teevende Heyduk,(Uithetlllyrisch).D.- sederl
.Muzen-Allnanak.
llerdrukt 0.a.ill,,vertalingen en Ha#olgingen in P01zj'',1831;en in Poétische W erken,
Vl,1861enXII,1867.
âR: Hyder.D.- Xederlandsche Muzen-âlmanak.
B:B::deeKeeatee.D.- sederl.Mllzen-Allnanak.
Herdrukt0.a.in ,,Gedichten,z00 oude a1s nieuwe-',18:1;eninPoptischeW erken,X.ll,1867.
Beang:tde'bqrthtve4uw.D.- NederlandscheMllzen-âlmanak.
Herdrukt0.a.in Gedichten,1851en Poëtische'W erken,XII,1867.
Beeefgteâqgq:tq..D.- Amsterdam,P.MejerW arnars,8:0.
H:t d:pp evee d. geeqzen.Schets uit den laatsten veldtocht.P. en D.- Amsterdam,

P.MekerW arnars,8v0.1831.
Herdrukt0.a.in Dramatische W erken,1,18:: en Poëtische W erken,IX..18GQ.
Ber:em va:twintijeeqwen.GeschiM kundigeenzinnebeeldigevogrstelling.D.- Amsterdam,
M.'
W esterman en C.van HuIst.1831,8v0.
Ilerdrukt0.a.in Dramatische'W erken,1,185: en Poëtische W erken,IX,18G2.

Beuetzang,aanjeheve, epee: vriendeemaalti
ld*l: d:teâm:terdamteruggekeeed:Stqdente:
gegeve..D.- Xmsterdam,P.MejerW arnars.
Bi
thtregele, ep ::: Sjagelnet, bi
jdeBeneice.v:er:telling#:: A.P.V:i
tq:v:q Hamm..ter
gelegenheid Yan zkne Qsjarige Yerbindtenis aan den Stads-schouwburg teAmsterdam,
8 Dec.1831.D.- H F.

G:zange: tee gel@genheid @&:hetfee:tterinwi
ldlngva, hetgedenktveke:teeeere v:: #a,
Speyki: hetBqeg.rweeghqi:t: âmetepdam.D.- sietin denhandel.

Brief â:4 zi
j: v'iend S.evee de ':,ge: v:, enzedage: de::A.P.v:, Qr:ningen.P.P.Mei
jerW arnars,8:0.
Ste#ele:zi
l: breer..Klqchtspel.P.- Opgenomen in Dramatische W erken,lI,1857.
Herdrllkt0.a.in PoltischeW erken,IX.,186Q.

183Q.Kqe/zang te, gelej@nbeil @a: h@t tweehenderdjAri
g bataan de# B:erlqchtige Sthqel te
âm:teedam.D.- Amsterdam,P.Meker Warnars.81'
0.
E.: âm:terdam:the Winteeavend in 1632.Geschiedkundig tafereel. D. - Amsterdam,

P.Meler W arnars,kl.8:0.en gr.8v0.metdeplaal.
Herdrukt0.a.inDramatische W erken,II.1853enPoëtischeW erken,lX,18G2.

Qp de:veejazed:g.:::.K.H.Pein:FredeeikdeeNedeelanden.D.- HF.
âande: Heeeâ.va:d.r Hq4p lr.P.- Bjdragent0tboeken-enmenschenkennis.Rotterdam.
In het Albqm .:n l4nkveeqw: lQhanna R:ell.D.- Hs.

Gede:kb4ek va: hettw.eb4nderdjarlg begta.n:::de Beeluchtlje Schvqlte âm:t.edAm. P.
en D.- Amsterdam,P.Meder'
W arnarF.8#n.
Bi
J h.t bwea..:v*:1.ç.1..:: Speyk.D.- Versl
ag derplegtigheden.Amsterdam,Gebr.
Diederichs.
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182e. Eqnevra.j ..:S:artje,di
:jeagdhzd,d&tzijjR.fned::d&gd44eh.dwille:qqeepe..D.- Hs.
,, â.:sel
inde.Mettwee r:zee.D.- (NaarhetLatkn).Nelerlandscle Muzen-Almanak.
llerdrukt0.a.inPoëtische W erken,VII,1861.
ne Vlindee.D.- NederlanlscheMllzen-z
tïlmanak.
HerGrukt0.a.in Gedichten,18:1 en ln Poètische W erken,KII,18G7.
over d: Iiefde en den invloed van het liefdege#oelop de hedcndaagsche samenle&ing.
P.- Hs.
Velmaakbaarbeid.P.- Hs.
Veenietigieg,hetelnde d:em:necheneeeet.P.- Hs.
0.erde eltvindlnjd:elettee..P.- Hs.

Mi
jmeei
j.D.- sederlandsche Muzen-Almanak.
Herdrqkt0 a.in Gedichten,1851,en lnPoëtische W erken,Xll,1867.
BeItkke:.:qSellede.D.- Xederlandsche Muzen-Almanttk.
llerdrukt0.a.in Gedichten,18ï1,en in Poëtische W erken,XII,1867.

Feotdre.k.D.- (NaarThomas M00re).Almanak #001
.Holl
andsche Bltgeestigell.
llerdrqkt0.a.in PoëtischeW erken,XII,1867.
#:: MeMrBuw Sixgeb.Va: Wintee:: lhe.1.W.::: L4::.D.- Hs.

Be LeydKhe Weeze: aa: de Leyd:the Bqrgeri
l,bi
jd.:aaevang v.:hetjaa,1833,D.Nietin denhandel.

1832. T.4s::: Weekl
athti:de:kerke'#a: hetkrankzinnigenhqi:te Feerara.(saarB!
'r0n).D.Amsterdam,Nayleren60.gr.8v0.MettlellEngelschen teksl.1837.
Tweededrllk,zonderden Engelschen teksl.kmsterdam,Xayler enC0.kl.8:0.18il.
Latern0gherdrukt0.a.inGedichten,1851,en PoëtischeW erken,XII,1867.

Prevenuitdeweeke: van R.Buens,voorafgegaan dooreeneYerhandelingoverztjnewerken.
D. en P. - Verzameling van voërtbrengselen vltn uitheemsche Nernuften.âlnsterdam,
M.W esterman enZoûn,1832,1Qm0.- In dezen bun4elbevindenzich 1Ggedichten Ilaar
Bllrnsen3 naarThomasMoore.
llerdrqkt0.a.in Gedichten,1851,el1inPoètische W erken.XlI,1867.
Karde ..D.- NederlandscheVglks-Almanak #00r18ö1.
Herdrllkt0.a in Poëtische'W erken,VIl,1861.

Veeklaeing deeTitelpl
:at.D - GedenkzlilA'00r'
W .Bilderdjk.Amsterdam ,M.W eytefman
en Zoon,1833.

Be Pl
eegz::n.P.- Amsterdam,P.MejerW arnars,1828.% deelen,8:0.
Tweededruk.Xmsterdam,P.MekerVTarnars.: deelen,kl.8#0.185:. DezetlitgaveIsniet
inden handelverschenen.

Derde drnk in deRomantische'
W erken.Rgtterdam,M.W i
jten Zonen.li deelen,pgst8Y0.
1856-18:9.DeellenII.18öi
1.(Zgn.Blallwedeelen).
VierdedrukinRomantische'W erken.Volkstlitgave.'Et.lraYenhage,Leiden,Arnhem ;M .Nijhlll,
A.'
W .Sjtholl,D.A.Thieme,1867-1869.i deelen,roy.8:0.Deel1,1867.
Vjfdedruk in Romantische en PoMtische W erken.Xieuweuitgave.'sllage.D.1.Thieme,
187:.eup.8v0.Gdeelen compleet.Deel1.

ZesdedrukinRomantische'
W erken.NieuweVolksuitgave.'
sHage,M.54h011
'enD.A.rhieme.
,
1876-1878.13 deelen, post8V0.Deel1.

Zevenle druk in Romantische W erken.Ni
euwe uitgave. Leiden.A.W .Sjtholl, 1882.
i Geelen,post8:0.Deel1.
t

Achtstedruk.Geljk dezevendedruk.1881.Deel1.
Negendedrukin RomantischeW erk6n.sieuweuitgaYe,meteen woerd YoorafYanDr.Jall

ten Brink. Leiden,A. B'.Sdthoi,1886-189:. Stereotiep-uitga#e. IQ deelen,kl.8:0.
(5Bcts.editie).Deel1.188:.
Gdllustreerle W erken. Prachtuitgaaf.Leiden,A.W .Si
jtholl1888-1891.8deelen,gr.1t0.
met160 fotogravuren.Deel1,metQ0 fotogra&ruren,naar6h.Rocht
lssen.(Detekstishier
echternietvolledi
g).
Tiendedruk in Rmnantiscbe Vrerken.Geïllqstreer; metlicbldrukken naar teekeningenAan

6h. Rechqssen, D. Bles en '
W .de FamarsTestas. (Verkleind naarde prachtqitgaaf).
Leilen,A.'
W .Sdthoi,1.
890-1892.Q0deelen,post8b'0.DeelIen II.
ElfdedrnkinRomantischeW erken.Nieuweuitgave:andentiendendruk.zodeelen,1897.Deel1.
TwaalMe druk in Rgmantische W erken.sieuweuitgaYeAalldennegendenGruk.Stereotiepuitga:e.Deel 1,1886.

Dertiendedruk inRomantischeW erken.Herinneringsqitgasr
e.(180Q-Q1Maart-lgoe).âlsde
negende druk.1edeelen.Stereotlep. Deel1.Met Yoorberlcht Yan Dr.J.ten Brink en
portretYanJ.Y.L.
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Veertiendedruk.Herdruk derstereotiep-uitga#e.Deel1,190e.

Vl
jftiendedrlk.Herdrt
lk derstereotiep-uitgaYe.Deel1,1995.
Zestiende druk in Meesterwerken.Geïlnstreerde uitgave.ideelen.Leit
len,A.W .Stthoi's
Uitgevers-Maatschappi
j.kI.8:0.1997.Deel1.MetIQplaten naardeorigineeleteekenillgen
#an Cb.Rnchussen.
1833.Qnzin.D.- Keurvan schertsenlllim.Alnsterlam.F.Kaalen6 BakkerBz.
,,

Haarlem':Veele::lnj.Zangspel.D.- Amsterdam,P.Meker Warnars,1833.

llerdrukt0.a.inDramatische W erken)lI,1857,enin PoëtischeW erken,IK,1862.

1871.âa: mi
l:Gadeep baa'veljaardaj.D.- Hs.
0.:r::mmlg: v:lkev44eeepdeelen.(Lezing).P.- Hs.
,, Al
bqmveegjeYot)r6.J.S.v.H.
Veptall:je:enNavelji:ge: iq P:ëzi
j.D.- Amsterdam,P.MederW arnars;182i.8v0.

De bundel beyat: De Vuur-âanbidders naar Thomas Mogre,1831,lherdrukt0.a.in
IloëtischeW erken,VI,1861);Beppo,naarByron(herdrukt0.a.inPoëtischeW erken,Vl.1861;
Op de drie bevallighedensdoorCanova en doorThorwaldsen. NaarhetHooglltlitsch.
(herdr.:.a.in Pnëtiscbe W erken V,1861);Debebloede hemdrok,I
laarSirW alterScott.
(herlr.0. a.in Poëtische '
W erken VI 1861);Dester#endeIleyduk.naarhetIllyrisch,
(herGr. 0.a.in Petische W erken Vl,18B1);DeSlntJansXacht,naar'
W alterScûtt
(herdr. 0.a.in PoëtischeW erken VI,1861);Vertalingen naartooneelen t
litSbakespeltl'
e
(Othelle,Koning Hendrik V); De Vloed des Tjds, naarhetFranscb.(herdr.0.a.il
1
Poëtischewerken VI,1861);en DeGlimworm en de Pad,naarhetFransch,(hert
lr.0.a.

in Poëtische W erkenVI,1861).
S:ffe.Zangspel.D.- Muziekvan J.B.'an Bree.Amsterdam P.MekerW arnars.1831.8:0.
Herdrukt0.a.in DramatischeW erken,II,1853 en Poétische W erken lX,186Q.

â:. Mevr4qw Stetz,geb.Majefaki.D.- Hs.
â:: Mevreew Engelman,geb.Bla.D.- HF.

âa, Mevr:qw NaretK4nlRg,geb.Majefski.D.- Hs.
âa. Majqffe4ew Riqk:..D.- Hs.
Ver:nt:thqldiginj.klmanak #00rHollandscheBli
jgeestigen.
Herdrukt0.a.inPoëtiscbe'W erken.VlI,1861.

Vel:ndeehap,tlefdee: Wi
ln.D.- Hs.
,,

Be Bithtee.D.- Hs.

1835.â:: mi
l:zee: Ba#id (mete::b4ek).D.- HF.

Reqeptle 1: de: M.*. Gr.*. geh:qde: i:de L@ge WI1lem Fredeelk 1: het0... #&: âmaterd:m.

D.- sederlandscheVrdmetselaars-hlmanak.
Baeald d:Qnv@r:algde.Zangspel.D.- Dramatische 'W erken II,1857.
Herdrukt ma.in Poëtische W erken,K,186:.
Blthtregele: a:n de: Heee Be Mentheret.D.- Herinnerillgen,Inlrtlkken,Gedachten en
Tafereelen,opgedaan gederende een reis naar hetOosten,door A.de Lamartine.Deel 1.
Amsterdam enBreda,F.P.Sterk en L.van BakkeneF.
BitbtregelenaanMeMreuw leeelle.D.- Hetzelfde werk.
Gethxemae. efluIIa':d:ed.D.- Hetzelfde werk.DeelII.
Herdrukt0.a.inPoëtische W erken,XII,1867.
Blthtregelen te Balbek gethreven.D.- Hetzelfde werk.Deel111.
Herdrukt0.a.inPoltische'W erken,XII,1867.

killa.(NaardeLamartine).D.- Gedichten.Amsterdam,Gebr.Kraay.1851.
Herdrekt0.a.in Poëtische '
W erken,111,1867.

Be Wendeebleem.(NaarDeLamartine).D.- Gedichten.18ö1.
H6rtlruktc.a.in Pûëtische W erken,KII,1867.

Ee.N:am.(AaarByron).D.- Gedichten,1851.
Herdrukt0.a.in PoëtischeW erken,XII,1867.

$t.Hubert.(AaarhetLatdn).D.- Gedichten,1851.
Herdrtlkt0.a.in Poëtische W erken,KII,1867.

Br:4men.(NaarDelille).D.- Gedichten,1851.
Herdrqkt0.a.in Poëtische'W erken,XlI,1867.

op Tex:lgevangen.D.- Hs.- (Opgenomen in ditwerk,1.11ö).
âa: mi
j:vrie:dl:n 1.F.Wap.i:zi
j:vrlendenrel.D.- I1s.
Beyie'feestliederen.D.- Desederlandsche Mqzen-Almanak.
llerdrukt0.a.inPoëtischeW erken,X.II,1847.
âan den Heee ..Beet..D.- Tesselschade.
Herdrqkt0.a.in PoëtischeW erken,VII,1861.
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1835. Bi
jhetaanbiede:va: een Album aan mi
jnzq:te,Antje.D.- H8.
$, Mi
Jbehagen,enz.D.- Hs.
1826. 1, een v'iesd:neel. D.- Hs.
,,

âlbqmvereje.D.- Hs.
BeReesv&n Bekama.P.- Amsterlam,P.MejerW arnars,Qdeelen.8&m0.1836.
DeRoos#an Dekama.Gent,Hebbeli
jnck.6deelt
jes,12m0.18i'
2.(Belgische nadruk).
Tweededrllk.Alnsterdam,P.MekerNvarnars,1811.ideelen,kl.8:0.
Derde drtlk in Romantische '
W erken. Rotterdam,M.W i
jtenZonen.11 deelen post8:0.
1856-1859.DeelV en VI.1857.(Blallwe deelen).
Vi
erde druk in Romantische W erken, Volksuitgave.'sGra#enhage,Leiden,Arnhem ; l)4
M.Ni
jhûl,A.W .Skthollen D.A.Thieme.1867-1869.ldeelen roy.8V0.DeellI,18G8.
Vkfde drqk inRomantische en PoëtischeW el'
ken.Xi
eqwe uitgave.'sHage,D.A.Thieme,
1875.sllp.8:0.6 deelen.Deel Il.

Zesde drllk in Romantische W erken.Aieuwe VolksuitgaYe.'sHage,M.Xi
jholl'en D.A.
Thieme.18:6-1818.13 deelen.post8$'0.Deel111.

Zevende druk in Romantische W erken. sietlwe uitgaaf. Leiden, A.'
W .Sktholl.1882.
i deelen.post 8v0. DeelIl.

Achtstedruk.Gelkkdezevendedruk.1881.DeelII.
NegendedrukinRomantischeW erken.Nieuweqitgaaf,meteenwool*d YoorafvanDr.Jan

ten Brink.Leiden,A.W .Sjtholt 1886-1892.Stereotiep-llitga4e.1Qdeelen,kl.8#0.Deel111.
GeïllllstreerdeW erken.Prachtqitgave.Leiden,1.'
W .Si
jthoi.1888-1891.8 deelcn gr.lto,
met 169 fotogravuren. DeellV met 29fotograYuren,naarCh.Rochussen.(Detekstis
hier echternietvollelig).
Tiendedrllk in Romantische '
W erken.Geïllllstreerd metlichtdrukken naarteekeningen van

6h.Rochussen.D. Bl
esen '
W .de Famars Testas. (Verkleind naardepraclltuitgave)
.
Leiden,A.W .Skthotl.Qt
)deelen pnst8v0.1800-1892.DeelVlIen VIII.
Elfde druk.Xieuweuitga#e Ylk!lden tienden druk.Q0 deelen.1807.DeelVlIen VIII.
Twaalfdedrtlk in Romantische W erken.sietlwetlitgave vandennegendendrtlk.Stere:tiepuitgave.Deel111.1886.

Dertiende druk in Romantische '
W erken.Herinneringsuitgave.(18û2-Qi Maart-lgpz).1l:
de negendedruk.Stereotiep-uitgave.IQ deelen.Deel111.
Veertiende druk.Herdruk der stereotiep-uitgave. Deel111.10û2.

Ykftiendedruk.I'
Ierdruk Gerstereotiep-uitgave.Deel111.19ûö.
Zestiende drtlk.Meesterwerken. Ge'
fllustreerde tlitgave. ldeelen.Lei
den,A.W .Sjthetrs
Uitge#ersMaatschappt.kl
ein 8V0.1997.Deel1IImetIQplttten llaartu
'h.Itochussell
.
V:ndel,Ie peète hnllandaig.P.- Revlle de PariF. Maestricht,1,'.Burl'-lzefebvre.
1, de, vriendenrnl#an den Hee/ âbr.de Vries.D.- lls.

Bi
chtregel
e: ter gel
ejenheid van het zs-j:rig eng:jementvanMej.Adam:aa:de, Stad:Sehnqwbuegte âmgterdam.D.- Hs.
âfwezigh.id.D.- Hs.
1837. Bede.D.- Hs.
',

, Bi
jde, jaaedag va: ee: maeder.D.- l1s.
* Be I
lzere, Spaazwej van âm:terdam naarHaarl:m.Lierzang.D.- Amsterdam P.Mei
jer
W arnars.
'
Be Gie:bank,deszelf: begin,werking en einde,v::rgeqteld ep ee, ppintde:eee: liefhebber.

(Steendruk.Teekeningen en YersjesNan J.#.L.
).Amsterdam G.Iz.Kobpman.
âa: den Heer c. c.R:eIl,na de veedediglng zi
jnerdieeeetatie.D.- Achterde dissertatie.
Utrecht,C.van derPostJr.
ocbeda.Fragmenf.Xederlanlsche Mllzen-Almanak.

âa: eenjeugdige erfgename.D.- Vergeetmi
jniet.Muzen-Almanak :001
-1851.
Herdrukt0.a.in Poëtische '
W erken,VII.1861.
,,

VeejaarwenqchMan een zqijel
ingaa,zi
jnvader,'
tjaarna heteverli
ldenzi
jnerm4eder.D.- Hs.

1828. Vendelg Bream. 'rafereel, opgevoerd tel' gelegenlleid Ylln het tweede eeuwfeeet Yan dell
SchouwburgteAmsterdam.D.- Amsterdam M.'W esterman enZooI1enC.van Hulgt,1838.
Ilerdrukt0.a.in DramatischeW erken,II,1853enPoétischeW erken X,18G:.
op den d:ed #a: Hqbertu: Bahmen.D.- lls.

Bi
jdend::d va:Mr.Dirk Alewi
jn.D.- Hs.
Heilwenech aan âbraham Willet.D.- sietin 1enhandel.

DenHeerâ.Will
et,jeneeeheerte âmeterdam gedurende2: j:ren.D.- Aietindenhandel.
#a: ee:e: in Nederlandgeb4ren,deth daafbqi
te: epgev:ede:.jeigeling,bi
Jzi
j:vertreknaar
lava.(IJe HeerA.P.Stlluyt).I).- sederlltnlstl
he Volks-Almanak Yoor181G.
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1838.S4lIm*: de Tw@d eefd: deleSultgnee.Zangspel.D.- DramatischeW erken,Amsterdam,

P.MederW arnars.Il,1853.
Herdrqkt:.a in PoëtischeW erken,X,186:.

â:, Br.â.Wlll.t.D.- Hs.(Opgenomenin1itwerk.1,Q20).
onzeV@ereud@':i: verKhlllende tafer.ele:je:chetgt.5deelen.Amsterdam,p.MederW arnars
1838-18ié.8v0.

Tweede druk in Romantische W erken.Rotterlam,M.W jten Zonen.11deelen post8#e.
1856-18:9.(Bl
auwedeeltjes).DeelIX-XIIl.
Derde druk in Romantische W erken. Yalksultga#e. '
sGra#enhage,Lelden,Arllhem;bk
M.N4h0:, A.W .Sktho; en D.A. Thieme. 1867-1869. i deelen reyaal 8:0.Deel
111,18* .
VierdedrokinR:mantische en Poëtische W erken.sieuwe uitgave.'sHage.D.A.Thieme,
1875.sup.8ç0.6deelen.Deel111.
'

Vkfde druk in RomantischeW erken.Aieuwe Volksuitga:e.'s Hage,Lelden.M.5khe; en
D.A.Thieme.1876- 1818.13 Geelen post8v0.DeelV- VII.

Zesde druk ln Romantische W erken. 'sGra#enbage. Leiden; M.Akhell, D. A.Thieme
A.W .Skthof.1880.3deelen post8:0.
Zevenledruk in RomanlischeW erken,nieuweuitgaal,meteen wom-dYoerafvanDr.Jan

tel)Brink.Leiden, A.W .Sdthoi. 1886-1892.Stereotiep-uitga#e.1Qdeelen.klein8:0.
DeelVI- VIIl.

Geïllestreerde W erken.PrachtoitgaYe.Leiden,A.W .Skthof 1888-1891.8deelengroot4t0.
met160 fotegravuren.DeelII,mete0fotagravllren,naarCb.RochllssenenW .deFamars

Testas.(Detekstis hierechter nietYolledlg).
Achtste druk ln Romantische W erken.Ge'
fllustrecrd met lichtdrukken naarteekenlngen

van 6h.Rnchussen,D.BlesenW .leFamarsTestas.(Verkleind I
laardepracbtultgaYe).
Lellen.A.W .Sjtbof.e:deel
enpost8#0.1890-189:.DeellX-XlII.
Negende druk.sieuwe uitgavevanden achtsten druk.Q0deelen,1897.DeellK- X.III.
Tlende druk in Romantieche W erken.Herinneringsuitgas'e.(180:-Q1 Maart190Q).Alsde
zevende druk.Stereetiep-qitgave.1e Deelen.DeelVI-VIII.
Elfdedruk.Herdrok dersteretiep-uitgaYe.190Q.
Twaalfdedruk.Herdrqk derstereetlep-oitgaYe.190:.
Dertiendedrok.Herdruk der stereotiep-uitga#e.1906.
Drekken #an enkeleYerhalen uit,,onze Vobrouders'':

BeKeek,up.Gent,J.J.#an Doorsselaere.1855.k1.8V0.(Belglschenadruk).
Be Feiezente R:me.Lei
den,A.W .Skthoi,190ö.post8Y0.
BeRel:geneten.Leiden,A.W .Sjthel
!,1995,post8:0.
Be ge:terde Beqil
ôft. Uleieh deza,ger.Be Fei
eeheB:qwmeeter.Lelden,A.&V.Sjthbl
!.
190,post8v0.(Leidsche herdrukken 50.6).
thaeiëtt..Leiden,A.W .Skth:f!,post8ç0.1905.(Leidscheherdrqkken,50.1Q).
âlwaet. B. Sak:iehe Weezen.Leiden,A.W .Skthol
h19û5.post8v0.(Leidscheherdrukken
50.16).
gp dê afe eldi,g #&, H. K. M. Frederika L:eiza Wllhelml,a,K::ingi: d.'Nederla,de..D.-

Ilul
deaan Ge nagedachtenis:an wklen H.M.- Amsterdam,J.F.Schleker.
Bedel
.j:nge Meigj.n..P.- Tesselschade.
Herdruktin uvertelllngen vanvroegeren Iatertkd''.Meteen woord Yeoral#an Dr.H.C.
Regge.Leiden,A.'
W .Sktholt kl.8::.1889.
Extempeee d:e' de Heere: 1..a, Len,@p,R.H.@a, S:œere:e:H.TeIIe:..D.- lls.(Opgenomeninditwerk.1,e1).
E@: nieqw Iie 4p b:tBojaelg b@gtun @*. hetQen4etgchap B@etei::etâmi
tltia.D.- Niet
in den handel.
* Be tri,a ep hetb:lv:: âmieiti..D.- Xietindenhanlel.

18:9.lat:baa. ïkeekl
atbt4p hetHqI:te Teylinje..D.- Amsterlam,P.MelerW arnars,1829.8V0.
Herdrllkt0.a.in Poëtische W erken,VII,1861.

P':e#e @an e.: kritigth e,deez:ek de' zeege::amde Keeni
jk v:n A:drea.CelRellqg.- P.
Bi
jdragenveerVaderlandscheGeschied-en Oudhei
dknnde.Arnhem,1.A.spbel.
â*.d.za.gjdin.(Metportretvan MlleRachelFelix).D.- XederlandscheMqzen-Almanak.
Herdrukt0.a.in Peëtische W erken,VlI,1861.
Winternx ht.D.- sederlandsche Muzen-Almanak.
Herdrukt0.a.in,-Gedichten,zo: oude als nleuwe.',18ö1,eninPoëtlscheW erken,KII,1867.
zae tge lmmeemeef'D.- Gedicbten,1851.
Herdrukte.a.ln PnëtischeW erken,XII,1861.
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1839.T.rzilvere:brqildt@:: Mr.W.BarQnRsell:: Barenee:eR:@IIgeb.Hedehe..D.- Hs.

, Rauwkl
anke: te qitva:et @:n de: Breeder.F.*.D.- Xederlandsch Jaarbeekje 5-00r Vri
jmetselaren.

', Qr:fKhelften.D.- Htlmoristisch Albllm.Rotterdam,H.sjgh:1862.
1810.Be Letgevalenv:, Feedinand Hqytk.Amsterdam,P.Mei
jerW arnars,1810.edeelen,8:
-0.
Tweede druk in Romantische '
W erken.Rotterdam,M.'
W kten Zonen,14deelen,post8:0.
18:6- 1859.DeelIIIen IV.1856.

Derdedruk inRomantische'
W erken.Yblksuitga#e.'sGravenbage,Leiden,Arnhem,M.si
jhoff,
A.W .Sjtho; en D.A.Thieme,1867-1869.1.deelen,roy.8Y0.Deel1,1865.
Vierde druk inRemalltische en PoëtischeW erken.Aiellwe ultga#e.'sHage,D.A.Thleme,
18:ö.snp.8:0.6deelen.Deel'.

Vi
jfledrukinRomantischeMlerken.sieuweVl
llkstlitgaYe.'sHaye,M.skht'
llenD.A.Tbieme
1876-1878.13 deelen,post8:0.DeelII.

Zesde druk inRomantische W erken.Nieuwe uitgapf.Leiden,A.'
W .skthell,1882.1,deelen,
pbst8:0.DeelII.

Zevendedruk,gelpk dezesde.188i.
Achtstedruk in RomantischeW erken.Xieuweuitgaaf.Meteen woord voorafVan Dl--lan

ten Brink.Leiden.A.W .Si
jthnll,188G-1892.Stereotiep-uitga#e.1Qdeelen,kl
.8V0.DeelII.
GeïllustreerdeW erken.Prachtpitgave.1883-1891.8deelen grootlt0.Lelden,A.W .Skth0;.
M8t1G0ftltogra#qren.DeelIl,metQqfotogravoren,naar D.Bles.(Detekstishlerechter
nietvolledig).
Aegende (lrllk in Romantische 'W erken. Ge'''lustreerd metlichtdrukkennaar teekeningen

:anCh.Rechussen.D.Blesen '
W .deFamarsTestas.(Verkleind naardeprachtuitgas'
e).
Leiden,A.'
W .Skthni.eûdeelen,pnst8:0.1890.
-189:.Deel IIIen IV.
Tiendedruk.Aieuweuitgave#andenachtsten druk.Leiden,A.W.Si
jthel'
,1891.Q0deelên.
DeelIIIen IV.

Elfde druk in Romantlsche W erken.Ilerinneringsuitgave.(180i-Qi Maart-19B2).Leilen,
A.'
W .Si
jthel.Alsdetient
ledrtlk.Stereotiep-uitgave.1Q deelen.DeelI1.
Twaalfde drtlk.Herdrqk derstereotiep-uitga#e.DeelII.190Q.
Dertiende druk.Herdrtlk dersteregtiep-uitgave.DeellI.19û1.
Veertiende druk.Herdruk der stereûtiep-qitga#e.DeelII.19û5.

Vlftiendedruk.llerdrok derstereotiep-uitgave.DeelII.1946.
Zestiende druk.Meesterwerkel.Geïllustreerde litgaYe.Leiden,A.'
W .SjtholrsUitgevers
Maatschappd.ideelen k1.8:0.1907.Deel11met1Qplaten laardeorlgineeleteekeningen
A'an D.Bles.
âa,de: HeeeClaqde Crammelin.D.-- Hs.

1,hetâlbum van mi
je dxbtertje..- D.lls.
Een varianthiervanwerd opgenomenin(len Nederl.Volks-Almanak Yoor1816.

N@:t@nkrakeee:Mulzenkenieg.P.- Amsterlam,P.Meker'
W arnars.1810.8:0.
Vertalinj .an Rugsigche dichtrejelen in het huie #:n Czaar Peterte 'aaedzm.D.- D e
Aardbol.1811.

HetHeri::eeinggdeestbi
jBepodine.(AaarhetRussischYanW .Jukowgki).D.--Getlichten.18ö1.
llerdrukt0.a.ln Poëtische '
W erkell,XII,1867.
B:,Ramlre.D.- DeAederlandsche Muzen-Almanak.
Herdrukt0.a.in sGedichten,z0o oudeals nieuwe,''1851enil1Poétische'
W erken,X1I.1867.
1: de: vrlendenr:l:a: Mr.SamgelIperqgz. Wigellu.. D.- Aederlanllsche Mqzen-Almanak.
Herdruktm a.in Poëtische W erken.VII.1861.

â:,degesteengebeeoed:elaae..(AaarBurns).D - Aurera.
llerdruke.a.in,,Gedichten,z00 nudealsnieuwe'',1851en iI1PoëtischeW erkenXlI,1861.
H:e le:pt de Beeee la,j: h:t H:l @an Neander? D - Nederlandsche Mtlzen-Almallak
#tlor 18lQ.
Herdrllkt0.a.in ,,Gedichtell,z00 oude a1snieuwe'',1851 enillPoëtische'W erkenïII.1861.
âaneene zanjeee:dieeene eede Remance z::g.D.- Hs.

Vefbeelding e:wezenlkkheid D.- Hs.
1naqtw::fdaa:denHeerMr.F.â.va: Hall.D.- Hs.

âangpraak bi
jhetepenendeegewene verjadeeing va:de2de KI
a::@#a: helK:n.Ne1.Iletitqqt,17Sept.181û,(leeerste na dendood:an J.l1.#an derPalm.P.- Hs.

Bi
jdekemetva, Willem 1I.D.- Hs.
âdelalde.D.- Hs.

Te, gel
egeqheidder zB-jarije Ethtyereenljinj@an lhr,Wlllem #an Ln:nen Vpeuw: â.L.â.
..n Wiet@e,D.- (sietin den llandel).
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18é1. Be Berjwerkepg. Zangspel.(Aaar het Duitsch van Körner).D.- Amsterdam,P.Meler
W arnars.18118#0.
Herdrqkt0.a.in Dramatische W erken II,1852 en inPoëtische'W erkenX.186Q.

Feegtzgng.D.
.- Nederl.Jaarboekje ToorVrjmetselaren,
V.@.M.*
.Regel.D.- sederlandsch JaarboekjeYo0rVri
jmetselaren.
overtwee H:.@a: ,rBerLeecke. Splejel''.P.- VerFlagenenMededeelingenvanhetInstituut.

B@ omreeper.- Het Wafelmel:jen.- De âanspreke',- Be H:llandgcbe Werkm:id.- Be
Krqie: va, Am:teedam.- Be Kweekellng M:4r de zeevaart. - P.- De Nederlanden.
Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen #an Yerschillende standen.

'
sGravenhage,sederlandsche Maatschappd van SchooneKt
lnsten.
Herdruktin,,vertellingen :an vroegerenlatertjd''
. Meteen woord vooraf<an Dr.H.C.
Rogge.Leiden,A.W .Sdtho; klein8:0.1889.
Grafgchrlft.D.- Almanak #00rHollandscheBlilgeestigen.
Rùp:n:e àM.de LRteur.D.- Hs (opgenomen inditwerk.1,Q73).
Va: âmqterdam naaePari
j..P.- Aurora.
Herdrnktfnq,vertellingen vanvroegerenlatert4d'.Leiden,A.'
W .Si
jthof,1889.
âa: de Redactlevan h:tHanleleblad(oYer hettoezenden#aneenDiplomavanYrjefltoegang
iI1den Hollandschen Schollwburg).P.- Algemeen Handelsblad N0.7058.
Be Eokejende.P.- Xietindenhandel.
Herdrukt in ,,k-Saga. E-luegende.O-Spr:0k.''Amsterdam. P. 5. #an Kampen en Z00n.
pest8v:.18:0.

'
, Bichtrejelen bi
J het25jarigbe:taanderLejeânna Paql
4wnateZaandam.D.- Hs.
1812. â&: Mr.F.â..anHal1,Beke, @a:deordederAd#etaten.(Collpletten,opeengastmaalBitgesproken).D.- Hs.
Veebanleling ever de z:egenRamde Fantastl:ch: Letterkqnde.P.- Europa.Dordrecht,H.
Lagerwey.

B:Boqwkqngt.Leerdicht.D.- Amsterdam.P.Meker W arnars.181:8Y0.
Ilerdrukt0.a.inPoëtische W erken V,1861.

Be Slaj bi
1 çeevaelde,1Q17. D.- DrentscheVolks-Alxanak.KoevQrden,D.H.vander
Scheer.
Ilerdrokt0.a.in ,yGedichten,zoo oude als nieuwey''1851eninPoëtische'W erkenXII.1887.

Vertaling va:di
ehtrejel
e: #an Vitt4rHqgo.(S0y0nscommel'oiseau).D.- lls.
âa: de Redadie v:n het Ha:del
gblad (over deAertalingen :an 1en Heer1.lI.F.Lerz).
P.- âlgemeen Handelsblad,X0.3IQl.

âanMr.âen. Bar:, M:ekay.(Overdetoezending Yal een exelnplaarder N-lzegende).D.Hs.(Opgenomenin ditwerk,1,Q77).
1813. Vri
jmetgelaaeadypen.P.- sederlandsch Jaarboekje Y0or Vri
jmetselaren.
,, Luth:rdeorG.c.(
The Rev.GeergeCr:ly).P.- Amsterdam,p.Mei
jer'
W arnars,1843.k1.8v0.
h, BeEedepde: Reiger.D.- Hollandsch Schiller-en Letterkundigâlbllm #00r18l9.'sllage,
P.H.stlordenderp.
1: de: veiendene:l van d:: H:ee Me. 1.W .Willekes. D.- Hs.
Herder:kaut.D.- Gedlchten,18öl.
Herdrukt0.a. in Poëtische 'W erken,XII,1867.

âpell: gr:ene,nietgren.D.- Hs.(Opgennmeninditwerk 1.Q9!).
H.tblinde Meigjen.D.- Hs.
Be Gebreeder.. Romance.D.- Proza en Pnëzie.Uitgegeven ten Yoordeele van de bewo-

nersvanTwenthe.'sGravenhage.J.M.#an 'tHaaë 1815.
Bet:terfbedi:debqt.D.- Aederl.Muzen-Almanak.
Herdrukt0.a.in ,,Gedichten zo0 tmdealsnieuwe''1851eninPoptische'W erken,xll,1867.

âa: Inez.D.(saarByron).- Almanak voorhetSchooneenGbede.
Herdrukt0.a.in Gedichten 1851enPoëtische'W erken XIl1867.

:i
Jdahtaa, hem.D.- Mnria en Martha 1815.
âan Mejqffr:qw S.Trakeanen.D.- HF.

,, 1, hetâlbum .&:....D.- Hs.

1891.Geza:genbi
Jdevierlnj v:: h.tki
jkf:eqtva: z.M.Will
em Fredepik,Gr:afvan N.:::u,D.Aietinden handel.
Geeehiedku,dige aanteekeni,gen betreffende de orde :an de:Tempel.P.- Nederlandsch

Jaarboekje YoerVrjmetselaren.
Bichtregelen ter jelegenheid va: het zilvee.n beuileftefeegt van den Heee M'. B.1. @an

Len:ep en Vreqwe â. c.van de P:II.D.- sietin denhandel.(Zestlen verschillende
gedichtel).
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1814.Pr.eveeeneeYerdeitgçbinjde,Qr4ndwel:anhetKnninkri
jkderNedvrland*:.P.- Amsterdam,
P.MejerW arnars.8:0.
Pl
at-âm:terdamgvh.P.- OYerksselscheAlmanak v00r Oudheid-enLetterkunle.
Tweede drqk met ophelderende aanteekeningen vanDr.J.H.Halbertsma.P.- sietin
den hanlel.

Herdruktin svertellingen YanYroegeren latert41.'Leiden,A.W .Sltholl.1889.
âvendru:t.D.- NederlandscheMuzen-Almanak.
Herdrokt0.a.in Poëtische 'W erken VII.1861.
Be vliegendevisth.D.- sederlandscheMuzen-Almanak.
Herdrukt0.a.in Poëtlsche W erken VlI.18G1.
Be draadv:n âriadne.D.- sederlandscheMuzen-Almanak.
Herdrnkt0.a.in Gedichten,1851eninPoëtische W erkenX Il,1867.

Te:Brqileft:anden Heee1.H.Kreimele: Mejuffrnqw â.Schumer.D.- Hs.
Geschiedkundige en plaatseli
jk: beschri
jving dermee:te buitenplaatse: i:deemgtreken #an
Haarlem.P.- Gezigten in de omstreken van Haarlem deorP.J.Lutgers.Amsterdam,

FransBul'
aen Zonen;Haarlem,W ed.A.LoosjesPz.1837-1811.
Aa: de Redacti
e @a: hetHandelsblad (over het'erschiltusschende EersteendeTweede
KamerderStaten-Generaal).P.- Algenleen Handelsblad n0.1953.
18lö.âan Br.W.Veler.D.--Hs.(opgenomen inditwerk 1,Q9l).
, ne vxenaamgtegeschiedenissen vanNenrd-Nederl
andaanzi
jnekinderenverhaald.Amsterdam,
P.Mei
jerW arnars.18lö-18l9.1 deelenof1: stllkken.kl.8v0.
Tweede druk Yan afdeeling II-IV en derdedruk vanafdeeling 1.Amsterlam,P.Mejer
V'arnars.1859-1851.1Q deeltjes8#0.
Vierde druk.Amsterdam,Gebr.Kraay.é deelen met platen,groot 8:9.1856-1857.

Vjfdedruk.Amsterdam,Gebr.Kraay.4deelenpost8v0.186ö. Doorden schrkverherzien,
met opvolgingderspelling,aanbevolen doordeRedactie#an't'W oordenboek dersederlandsche Taal.- Van dezen druk bestaateen uitgave met en eene zonder platen.
zesdedruk.Leitlen,D.Noothoven vallG00r.1878- 1880.1,deelen 8v0.Metplaten.Ver#olgd
enherziendoorDr.J.Van Vloten.

zevende druk.Leiden,A.'
W .Skthoi.1889.&deelenkI.8:0.Metportret,platenenkaarten.
Vervolgd en herziendoorC.H.M.Vierhout.

Vri
jmetxelaar:Wetgevinj. OYer de Gl*
ooteLoge Schntland en haarMretboek.P.- sederlandsch JaarboekjevoorVrkmetselaren.
Heilwensch aan eene Bruid deerhare zeejzustert:egebracht.D.- sederlandsche VnlksAlmanak Y00r1819.
Herdrukt0.a.inPoëtische W erken VlI,18s1.
Laudabunt alii.D.- lls. Een variant hiervan is opgenomen in den Almanak voor het
Schoone enGoede #00r1851.
Herdrukt0.a.inPoMtische '
W erken VII.1861.

TerBrqiltft:andenHeerMr.âartVederen Mejuffreuw C.Balck.D.- H:.
BedenkinjentegenhetKnninkli
jkBeglui
tva:23MeiI845.P.- Amsterdam,P.MekerW argars.
HetGodsoordeel.P.- DeTtd.'sGravenhage.J.L.vander Vliet.
Herdrukt0.a.i!lxvertellingen en Tafereelen van vroegerenlatertkd''.Amsterdam,Gebr.
Kraay.8v0. 18:6 en in Romantische '
W erken (blauwe deelen).'sGravenhage,Leitlen,
krnhem ; M.5jh0;,A.W .Sdtholl,D.A. Thieme. 9 deelen pest 8v0. 1866-1872.
DeelXX,1868.
, Laatstedruk il
1Leidscheherdrukken,50.8.Leiden,A.'
W .Skthol,post8v0.1995.
,, Ti
lelsinbrieyen.Eengesprek.P.- Amsterdam.P.MederW arnars.8:0.
,,

Brief aan de Schei
jvers va, hetTi
jdschrift,,Be Spectater''.P.- DeSpectator.'sGraven.
hage,1.A.A.Yan den Bergh.

Beslechtemaalti
jd.Een waregebeurtenis.P.- Europa.Dordrecht,H.Lagerwey.
Herdrukt0.a.inxvertellingen van vroegerenlatert4d.
''1889.
SalvaterResa.D.- sederlandscheMtlzen-Almanak.
Herdrukt0.a.in Gedichten,1851en il1Poltische'W erken XII.1867.
MeesterHapmen.D.- NederlandscheMuzen-llmanak.
Herdrukt0.a.in Gedichten 1851 en in Poëtische 'W erken XII,1867.
Nekrnlnjievan denHeerSamuelIperusz.Wiseliug.P.- sederlandscheMuzen-Almanak.
Nekrelnjie@anden Heerlnhanne:Kinker.P.- sederlandscheMuzen-Almanak.

Trcjan,Kening der Serviërs. (Xaar het Slavonisch). D.- Almanak soor hetSchoone
en Goede.
Herdrukt0.a.iû Gedichten 1851en in Poëtische'W erken XII,1867.

II.
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181B. ophetIi
jkfeeetva,de,:.*.V.*.Br.@.1.W.Willeke..D.- Jaarboekje #00rVrdmetselaren.
., T
aepaqseli
jk:dichterli
jkebi
jschrifte:ephetPortrete:Te:neel-Bee:eatief @a, F.l.PfeiffeeJr.
D.- Amsttrdam.C.W eddepohl.

* Gedachten :veede Mrj
iheidderdrukperg.P.- ll
gemeenLetterlieven; Maandschrift.
, Ee, anekdnte qit het leven van de: te:neelspeler Fleury.P.- De Spectator.18i6.

,, ophe
tBruileftsfeestMa:denHeerH.truy:en Mejuffreqw S.Trakranen.D.- H:.
181G. Ruwaarde:Qeertruida.Historischevoorstelling.D.- Xmsterdam,P.MekerW arnars1816.87:.

Herdrqkt0.a.in Dramatiscke W erken 111,1851 en in Poëtische 'W erken X.186Q.
Bichtregelen, eitgespreke, d:ee Mevleuw d: Wed.M.T. Engelman,geb. Bia,ter gelegenheld

derfeestvieringharerQö-jarige verbindtenisaandenStads-schouwbqrg.D.- Amsterdam,
P.Mejer'
W arnars.
% Banslied.D.- sietin den handel.
., Extempere.D.- Hs.

, âanden HeerP.â.deGenestet,na ontvangst van zkn gedicht: sMorgen ismjn dichter
jarif'.D.- Hs.(Opgenomeninditwerk,1,Q96).
n
',

Bezwemecheela:n hetI1.D.- Nietin den handel.
Badenenzwemmen.D.- sietin den handel.

âan mijne:yriend H.KriegerSchumer,tergelegenheids'anhetheugeli
jkfeestdoorhem gevierd
op denQgsten Jllny 1816.D.- HF.
,,

Bonna Inez.D.- Vergeetmtjniet.

Herdrukt0.a.in Gedichten,1851 en in Poëtische'W erken XII,1867.
,, In het âlbum te Han sur Lesse. D.- Aurora.
Herdrukt0.a.in Gedichten,1851en in Poëtische'W erken XII.1857.
,, âan Wi
liem van Lennep.D.- Hs.
,, Klaagzang#anden Badga:tte Kreuznach.D.- NederlandscheMllzen-Almanak.
Herdrukt0.a.in Gedichten,1851en PoëtischeW erken XII.1867.
,,
,
,,

Bi
jhetterqgzendenvan ee,geuden hirt.(Franscb).D.- Hs.
Verhandeling nverdeeischen derkunst.P.- Vllderlandsche Letteroefeningen.

Levensschets van Sir Bavid Milne van Milnegraden. P. - Ne; Jaarboekje V00r Vrjmetselaren.

Be Nachtwachtaa:de injezetenen#an Amsteedam,bi
Jde,aanvang #anhetjaar1847.D.-.
.,

Nietin denhandel.
Kritische Bescheuwinje: van den .Lucifee''va: V:ndel.P.- HF.

18i7.Antikritiekaanden Heer1.â.âlberdinjkThi
jm.P.- Algemeen LetterlieYendMaandschrift
Utrecht,J.G.Andriessen.

Gezange: bi
J jel
ejenheid @an het epenbaa'examender:tads-armenschelenen gedachtenis
aan hunvijftigjarig bestaan.D.- Nietin denhandel.
Mezalek.(Panem etcircenses).P.- De Spectator.Kritiesch epHistoriesch Kunstblad.
âan het Ti
jdschrift ,,De Ti
jd'',bj hetzien derdoorhem geleverde zoogenaamdeafbeelding
van Mejul
rrotlw Toussaint.D.- Hs.(Opgenomeninditwerk,II,19).
BenDichterH.C.ânderqen.D.- DeTjd.
Herdrukt 0.a.in Poëtiscbe '
W erken,VII,1861.
âan de Bruid.Bi
j gelegenheid vanhethuweldk #an den HeerJ.Baron Taets:anAmerongen van deNatewisch metMejonkvrouwe s.Hot
lshûn.D.- Hs.
N:g iets:verdenanjelinhetgras.P.- Magazknvan Nederl.Taalkunde.'sGravenhage
Gebr.Belinfante.

âbigall.D.- BkbelscheVrollwendes Ol
ldenVerbonds.
overqi
twi
jdenen uitweiden.P.- Magazi
jnvan Nederlandsche Taalkunde.
Neg een paaeaanmerkingen.P.- Magazjn vanNederlandsche Taalkunde.
Resenveldt.P.- De Spectator.Krltiesch en Historiesch Kunstblad.

âan mi
jnVaderland.D.- Vergeetmj niet.Muzen-Almanak.
Herdrukt0.a.inGedichten,1851 en Poëtische 'W erken XlI,1867.

Requiescat.(NaarFreiligrath).D.- Vergeetmj niet.Mnzen-Almanak.
Herdrukt0.a.inGedichten,1851 en Poëtische W erken XII,1867.

Fee:tlied,toegezongen aan de Rederjkerskameropgerichtte Amsterdam in deljare 18i1y
m

D.- âurora.
Herdrukt0.a.in Poëtische W erken VII,1861.
Be twee piet:4lsçhete..P.- NelerlandscheSchilderschool.'sGraYenhage,C.W .Mieling.

Herdrukt 0.a. in Vertellingen en Tafereelen &'
an vroegerenlatertkd,1856eninRQmantische W erken, XX ,1868.Laatste druk inLeidscheherdrukken,Ao.8.Leiden,A.W .

Sjthof,19ûö.
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181:.Nederl
anlsche Lejende: inri
jm jebracht.Eduaed yanQelre.Amsterdam ,P.MejerW arnars
Q deelen,8:0.1817.

Tweeledruk in Pnëtische W erken,Rotterdam,M.'
W jten Zonen.DeelIV 1869,pnst8v0.
Derde drtlk in Xelerlandsche Legenden.Xieuwe tlitgave.Arnhem, D.A.Thieme 1865.
1,deelen,post 8v0.

Vierde druk inPoëtische '
W erken.Volkst
litga#e, 1812.'sGravenhage,Leiden,krnhem bk
M.Ni
jhoi,A.'
W .Si
jthoflen D.A.Thieme,royaal8:0.,Qdeelen.Deel1.
Vi
jfde druk in de Rbmantische en Poëtische W erken. Xieuwe uitgave.'sGravenhage,
D.A.Thieme,18:5.6 deelen,sup.8v0.Deel1.

Zesle druk inde Dramatischeen Poëtische W erken.Leiden,1.W .Skthûl,1880-1891.8
deelen,klein 8v0.DeelII.

Geïllustreerdeuitgave.Leiden,A.'
W .Si
jthol
ï,grootit0.1888-1891.DeelVIII.Nederlandsche
Legenden metQ0 fotogravllrennaar Ch.Rochussen.(De tekstisechternietYolledig).
Eenwenrd teewaargchqwinj,uitgesproken bi
jgelegenheil derjongstgedanebenûemingvan
kiezers.(Zondernaam).P.- Amsterdam,P.Mei
jer'
W arnars.8v0.18i1.
Tweededruk in hetzelfdejaar.(Metnaam).Amsterdam,P.Mei
jer'
W arnars.
Bi
jhetzenden eeaeesurprise.D.- Hs.
Verjaarwengch vanQepard enArneldi
enaanhunnemeedep.D.- Hs.
Eene Verjadering der Staten van Helland in 1672. P. - Holland, Almanak Yoûr 1819.
Amsterdam,P.Kraay Jr.
Herdrukt 0.a. in Vertellingpn enTafereelen,1855,in RomantischeW erken,XX,1868 ell

inRomantische '
W erken,sterogtiep-llitgasre,Leiden,A.'
W .Si
jtholt DeelV.soyellen.

Be Yankee. D.- 11:.
Keurvan Grafschriften op J.van Lennep.D.- HF.

DeLiedtjenszanger.D.- Poètische W erken VIl,1861.
Vnnplezingen over de Vaderlandsche Gescbiedenis, apn de Handelsschool te Amslerdam
gehouden.P. - Hs.

1818. âanMejuffrnuw Teusgaint.D.- Hs.(Opgenomen in ditwerk,II,Q9).
Mezalek.(Jan #an Schaielaar.- Een tooneelgordi
jn).P.- De Spectator. Kr. en Hist.
Kunstblad.
âan alle eudheidkeaners van Nederland.P.- Algemeene Konst-en Letterbole voor 1818.

N0.3.Haarlem,Erven Loosjes.
âanme?kingen ep het entwerpvanjewi
jzigde GrendwetvaorhetKeninkri
jkde,Nederlanden.
P.- Amsterdam,P.Mei
jer'
W arnars.1818.8v0.
Briefaan Mr.D.Bonkerourtiu:ss.tt.P.- Amsterdam,P.Mejer W arnars.1818.8v0.
âan de Redattievan hetHandelsblad. (Opheldaring #aneenYermoeden in bovenvermelden
briefgeuit).P.- Algemeen Ilandelsblal,n0.ö1l8.
âan de Relactievan hetHandelsblad. (kntwoôrd opeen artikelin hetAlgemeen Handelsblad).P.- Algemeen Handelsblad,n0.ö1ö3.
Briefaan deeHeeeJean Mulle'.P.- Amsterdam,P.Meker'
W arnars.8v0.

Liederenr gezengen bi
j de feestvierinj #an heizs-jarig hestaan derSecietei
t ryBellevue en
Qancerdia''.D.- Nietin den handel.

Galerie parti
culi
ère de tableauxde S.M.IeReide:Payg-Bas.((livraisons).P.- A l
aHaye,
C.W .Mieling.1818-1857.

Bemeedigfng.D.- Vergeetmj niet.Muzen-Almanak.
Herdrukt(1.a.inGedichten,1851en in Poëtische 'W erken Xll,1847.

neâanhaling.D.- Vergeetmi
jniet.
Herdrukt0.a.inGedichten,1851en in Poëtische 'W erkenXII,1867.
Vi
jfzeemansliedtjensuitden:ude:ti
ld.D.- Allrora.
Herdruktin Zeemansliedl
jens.Amsterdam,Gebr.Kraay.1852.
nevaderaanzi
jneenig zepntjen.D.- Almanak YoorhetSchooneen Goede.
llerdrukt0.a.inGedichten,1851 en Poëtische 'W erken XII,1867.
Be twee graemaaier..D. - Almanak #00r hetSchoone en Goede.
Herdrukt0.a.in Gedichten,1851en Poëtische Nverken XII.186:.

De Vetgchi
jninj.D.- Dorcas.Rotterdam,H.Ai
jgh.
Herdrukt0.a.in Gedichten 1851enPoëtische 'W erken XII,1867.
, Briefaanlhr.M.Salvader.P.- Opregte Haarlemsche Courant,N0.112,1851.
. Veer
bericht veer den Almanak ,,HelIand''.P.- Holland.Almanak #oor 1819.Amsterdam,
P.KraayJr.k1.8:9.
,,
*

Kalenderveerhetjaae1849.P.- Almanak Holland.
KorteKr:ni
jkv4erdenjare1848.P.- Almanak Holland v00r1819.
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Herdrukt0.a.inRomantische'W erken.K XI.1870.VerspreideOpstellen1,enRomantische
W erken,1878.VerspreideOpstellen.

18i8. Rembrandtv&: Ri
jn. Histnrische schets mef zang.P. en D. - Amsterdam, P.Meler
W arnars.8:0.
Herdruktm a.in Dramatische W erken,111,18öi en in PcëtischeV-erken,X,186:.

V::eredev4:r,
.Bel:,keeva: Beedeeod@'.dnorW .J.Hnfdjk.P.- Amsterdam,P.KraayJr.
Bivhtregelen,uitgespe:ken:bi
J gelegenbeid dee nntblnding y:: h.tSatued:geh Qezel
gthap.
D.- Hs.(Gedeelteldk opgenomen in ditwerk,1,197).
* Yereje:#e:'Thema:ua:r.D.- Hs.
1819.âa: Mejoflreqw Teugsal,t.D.- Hs.
Weeke: aa:gaande de, t:egtand der qltwendije eeeedlen:l.P.- Bgekzaalder geleerde
wereld.Amsterdam,De Er#en D.Onder de Lindeh'& Z00n.
oye: de :nderlinge e, wederkeerljeveetegenw:nrdigingdeeGeeet-t:ge..P.- Nederlandsch

JaarboekjeA-oorVrdmetselaren.
ondeehetwape: va:Har:Majeqteit.D.- Nietin denhanlel.
Be twee Amiealen.P.- Nelelland.Utrecht,'
W .H.4an Heyningen.
Tweededruk.Utrecht,W .H.van Heyningen.lemo.18:9.
Herdrukt 0.a.in Romantieche W erken.M.W 4t& Zonen.DeelXIV,1859;indeelV,

Nnvellen, van de steregtiep-uitga:e.Leiden.A.W .Sdthni, en ln Leidscheherdrqkken,
50.8.A.W .Sdthof.post8#e.199:.
Vri
jstere-tarief.D.- Muzen-Album.Amslerdam,Gebr.Diederichs.
Herdrukt0.a.in PoëtischeW erken.V1I,1861.

zanj,bi
J gelejenheid van de R:qwpl
ethtighei
d deed: VepeenijdeVri
jmeteel
aaps-k:je:te
Amsterdam :p denl8de: âpril aa:geheven,bi
jde:deedva: Keni,g Willem lI.D - De
Nederlander.sieuwe UtrechtscheCourant,50.eû9.

âanteekeningen bi
jhet Ieze:deryyBlikken in P.Weil
and'
: HandweerdenbeekVoerde:pellieg
de:r B. B:mh:ff Hz.''P. - Magaztn &an sederlandFche Taalkunle.'sGravenhage,
Gebr.Belinfante.

opd: bli
jd: inkemst:aR Willem 111.D.- AmsterlamscheCourant,N0.113.
Beantw::rdleg Ma: vraag 40 tvee de gpelli:g yj
Braba:t'enz.P.- Magazpn van selerlandsche Taalkunde.

Vraag41.y
qRebi
jnengloed e: e:bi
jnegl:ed.''P.- Magazkn vansederlanlscheTaalkunde.
Ik heb mi
j: bentek:everleren.D.- PoëtischeW erken,VII,1861.
BeSlang.D.- Gedichten.1851.
Herdrukt0.a.in Poëtische W erken,KIl,1867.
Emilia van N&:::u.P.- Hollandsch Schilder- en Letterkundig Albnm.'sGraYenbage,
P.Il.soordendorp.
Herlrukt0.a.in VertellingenenTafereelen,l8ö6,llomantischeW erken,xx,1868,811DeelV

(503'elIen)van de stereotlep-uitgale.Leiden,A.W .Sdthoi.
Ee:drenm yan Cali
fernië.KlnchtsyelP.en D.- Amsterdam,P.MekerW arnars.18&9.8V0.
Herdrukt0.a.in Dramatiscbe V 'erken 111,18:1en Pnëtische W erken,X.186:.

s M:zalek.(Vanaf-t0ttoe).P.- DeSpectatnr Kritiesch en Historiesch Kunstblad.
,, Te
espeaak bi
jde epening der epenbare Merjadeeing.andeRederi
jker:kamer,.:thiIle:,''ûp
den 3den Mei1819.P.- Kunstkrondk.
. Wi
ewa:de vepdrqkte: Bli
jFiel.P.- DramatiecheW erken.Amsterdam.p.MejerW arnars
111.18ö1.gr.8:0.
Herdrukt0.a.in Pûëtische'W erken,XI,1862.
ânna MariaKamphqlzen.P.- De Spectator.Kritiesch en Historiesch Kunstblad.

zeeman:l
iedtjens.D.- Aurora.
HerdruktinZeemansliedtjens.Amsterdam;Gebr.Kraay.185:.
Be weifelende ezel.D.- Almanak voor het Schoone en Goede.
Herdrukt:.a.in Gedichten 1851 en in PoëtischeW erken,X1I,1867.

Aan eeneMriendeli
jkeGaatvreqw.D.- Vergeetmjniet.Muzen-Almanak sroor18öI.
Herdrukt0.a.in Poëtische'W erken,VII,1861.
Geld i:de beete vriend.D.- Nederlandsche Volks--klmanak.
HeMrukt0.a.in Poëtische W erken,VII,18G1.

Guurtjen.D.- NederlandscheVolks-Al
manak.
Herdrukt0.a.in Poëtische '
W erken,VII,1861.

Aan Lauea.Klinkdicht.Vergeetmdniet.Muzen-Almanak.
Herdrukt0.a.in Poëtische W erken,VII,1861.

Gri
jsaartslied.D.Vergeetmj niet.Muzen-Almanak.
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Herdrukt0.a.in PoëtischeW erken,V11,1861.
1819. Be Elk.D.- Holland.Almanak #00r 1850.
Herdrukt0.a.in PoëtischeW erken,XIII,1872.

Vertell
ingMa,een Heerdiezi
jnkefferkwi
jtw:s.P.- Almanak Holl
and,1859.
Herdrukt0.a.in Romantische V 'erken,X XI,1870 en in Novellen,DeelV YandeStereotiep-

uitgavevan Si
jthoT.
Een briefya: een ni
chtjen dat buiten weantaanhaarneefte Amsterdam.D.- Holland.
Almanak voor 18ö9.
Herdrukt0.a.in Gedichten,1851 en in Poëtische W erken,X.II,186:.

Veev:lg derkorteKreni
jk.P,- Hollan; voor1850.
Herdrukt0.a.in Romantische'
W erken,XXI,1874.(Verspreide OpstellenI).
Verentechuldijing,uitgesproken in verschillende letterkundige Genootschappen in hetMaat-

schappeldkjaar1819-1859.D.- Amsterdam,P.Mei
jer'
W arnars.8#0 1819.
Vearweerdveer1.vanVendel':Qysb?echtvanAemstel.P.- Amsterdam,1.Noordendorp.

Uittrekeeluithetversl
ajdervergaderingvandeKeninkli
jke AkademievanBeellendeKungten.
P.- M gemeen Handelsblad N0.ö601.

âa, de Redactie van het Hanlelsblad.(Over bnvengenoemd Yerslag).Algemeen Handelsblad50.ö69l.

Bi
jhetso-jarig Hnejleeraarsambtvan danHaerMr.B 1.vanLennep.Verslagvanhetgebeurde
tediergelegenheid.AmFterdam,Fred.Muller.185û.8:0.

Inleidingvenrde Kenstkrnni
jk P.- Kunstkronkk s'0ûr 1850.
I
ets ever de veerjenemen sleapingderGevanjenpeertte':Qpavenhage.P.- Kunstkrûnkk
v00r1850.
Hetgraf van Chateaubriand.D.- Cahier van vierpremieplaten.'sGravenhage.J.L.Ya n
derVliet.

âa: Mevrnuw Stoetz-Majefski.D.- Hs.
âa:Mejuffeeuw M.Enjel
man.D.- Hs.
â&nMejufreuw t.Schepg.D.- Hs.
Bichtregelen bi
jjelejenheidde,25.jarijeverbinltenl:va: Mav?aaw Steetz-Majefski:anden
Stads.scheuwburg teâmgterdam,Q8 Febr.18i0.D.- Hs. *
>) DenHeerS.L.Ihnken.D.- Hs.
. âfecheid.D.- Hs.

185û.Be ni
etqittespreken Naam.P.- selerlandsch Jaarboekje v0orVri
jmetselaren.
,,

BevaIvanJerusalem.TreurspeldoarMr.J.#anLennep en A.J.deBu11.D.- Amsterdam ,
J.soordendorp,18öû.8v0.

'
, Qittrekeelqithetverqlaj vande Dulnwater-Maztschlppi
jinde Sr
ergadering van Q1Jan.P.AmsterdamscheCourant50.Q9.

âa:deRedactiederAmsterdamscheteqeant.(Overbovengenoemd verslag).Amsterdamsche
Courant50.Q1.
Beschnqwinjvandedithter:de, I7de eeuw.P.- Hs.
Be Enjelen het Kind. D.- Gedichten,1851.
Herdrukt:.a.in Poëtische 'W erken.XII,1867.
,,
.

Preeve van befntwe:rding eener vraejerin ditTi
ldschriftdeermi
j gedanevraagryRebi
jnengleed eneebi
jnejleedy
''enz.P.- Magazjnvan NederlandscheTaalkunde.
Meer,meerder,meerdere.P.- Magazi
jn van Nederlandsche Taalkunde.
Raadgel.,,Be Briefbestellee.'D.- Nederlandsch JaarboekjederPosterken.Tilbqrx, A.van
derVoort en Zonen.
Herdrukt0.a.inPoëtische 'W erken,VII,1861.

',

t:rrespnndentie. (
over eene vertalingdoorMevr.Bilderdkk).P.- Algemeen Letterlievend
Maandschrift.Utrecht,J.G.vanTerveen en Z00n.

Aan deRedactievan hetHandel
sblad.(Uitnoûligingtercompleteering van Vondels werken).
P.- Algemeen Handelsblad,N0.5117.

B:Vr:uwvanPilatus.D.--BpbelschevrouwendesAieuwenVerbonds.Haarlem.A.C.Kruseman.
EeneSchaking inde 17deeeuw P.- Nederland,Utrecht,W .H. van Heyningen.

Tweededruk bkdenzelf
de,1850,1Qm0.
Herdrnkt0.a.inRnmantischeW erken,XIV,1859.(VierverspreileVerhalenl,eninNovellen.
DeelV #an de Stereotiep-ultgave#anA.W .Sdthoi.
Ui
ttreksel uit het ver:lag de?vergaderinj:an de Tweele Kl
aase vanhetK3ainkli
jkNalarI
andgch Ingtituut.(Over het uitgeven N-an gehoorde leerredenen).P.- Nederlandsche
Staats-collrant,N0.111.
Maeia va, Beurgendië.P.- Album YanSchoone Kunsten.Haarlem,J.J.#an Brederode.
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Herdrukt ir
1 Vertellingen van vroeger en laler ti
jl.Leiden,A.W .Spthol.DeelXIIder
Stereotiep-uitgave.

185û.Ui
ttrekqel qil hetverslag @an de vergaderinj derTweeleKlasse ya, hetKeninkl
i
jk NederIandsch Instituqt.(Voorgenomen wi
jze#anbewerkingvaRVonielswerken).P.- sederlallische Staats-courant,N0.1Q1

Verslaj 1er Kammisgi
e tatbevorderinjder Waterlei
dinj ui
tdeduinenbi
jHaarlem naaeen
inâmsterdam.P.- AmsterdamscheCourant,N0.162.

zeemansliedljeng.(Ver#01g).D.- Aurora.
Herdruktin szeemansliedljens,' Amstert
lam Geb.Kraay,185:.

Een klaveptal.D.- Muzen-llbllm.Amsterdam Geb.Dielerichs.
Emilia Barten.P.- Holland.Almanak #00r18ö1.
Herdrukt In Vertellingen en Tafereelen,1856.in Romantische werken, XX,1868en in

NoYellen,DeelV vandeStereotiep-uitgave van A.'
W .Skthoi.

Ee: Staats-exame: in 18D1.P.- Holland voor 18ö1.
Ilerdrukt0.a.inRomantische W erken,XXI,1879en in Vertellingen van vroeger enlater

tdd,DeelXIIvandeStereûtiep-uitga&e.
Br:ndblussching.D.- Almanak YoorHoll
andscheBllgeestigen.
Terechtyereenijing.anJhr.0.Haptsen en Mejenkvr.S.ç.W.va: Lennep.D.- Hsa
Tweespraak tqsschen een Ncefd. e: zuil.Nederlander.D.- Hs.

Ve?vel
g derke?te kreni
jk.P.- Holland.Almanak v00r 18ö1.
Herdrukt0.a.in Romantische W erken.XXI,18:û.
18 N:Nembee1813.D.- sietintlen handel.

Elizabeth Musch.Een tafereeluit de 17de eeuw.P.- Amsterdam.P.Meder W arnars.3
deelen,8v0.1859,1851.

Tweede druk in Romantlsche'
W erken,Rotterdam M.V'jten Zonen,11 deelenpost8:0.
18ö6-59.Deel#IIen VIII.
Derde druk in Romantische 'W erken, Volksuilgave.tsGraYenhage,Leilen,Aruhem.M.

Ndholl,A.'
W .Skthollen D.A.Thieme.1867-1849.1.deelen roy.8#0.DeelII.1868.
Vierde druk in Romantischeen Poëtische W erken.siellweuitgave'sHage,D.A.Thieme

1815.sup.8v0.Gdeeien.Deel111.
VkfdedrukinRomantische'
W erken.NieuweVolksuitgave.'sHage.M.541101enD.A.Thieme
18:6- 1878.13deelen post8:0.DeelIV.

Zesdedruk.inRomantische '
W erken.Niellweuitgave.Leilen,A.W .Skfho; 1882.1,Geelen.
post8v0.DeelIV.

Zevende drqk.inRomantische'
W erken.sieuweIlitgave.lz
eiden,â.'
W .Sktho; 1881.1deelen.
post 8v0.Deel IV.
Achtste druk in Romantische W erken,Nieuwe uitgare.Meteen woordvoorafvanDr.Jan
ten Brink.Leiden,A.'
W .Sktholt 1886-1892.Stereotiep-uitgaveolzdeelen,k1.8#0.DeellV.
GeïllustreerdeW erken.Prachttlitgave.
-1888-1891.8 deelen,gr.1t0.Leiden,A.W .SdthoF.
Met 169 fotograYuren. DeelVI.Met'Q9fotograYuren,naarW .leFamarsTestas.(De

tekstishierechter nietvolledig).

Negende druk in Romantische w erken. Geïllustreerd metlichtdrukken naarteekeningen

vanCh.Rochussen,D.Blesen '
W .deFamarsTestas.(Verklelndnaardeprachtuitgave).
Leiden,A.'
W .Si
jthoi.Q0deelen,post 8:-0.1899-189:.DeelV en VI.
Tiendedruk.Nieuweuilgavevanden achtstendruk.Leiden,A.W .SkthoF.1897,Q0deelen.
DeelV en VI.

El
fde druk ill Romantische '
W erken. Herinneringsqitgaçe(18û2-QiMaart-199Q).Leiden,
A.'
W .SjthoF.&lsde tiendedruk.Stereotiep-uitgave.IQdeelen.DeelIV.
Twaalfde t0tvdftiende druk.Herdruk derstereotiep-uitgave.DeelIV.190Q-19û6.
Zestiende druk. Meesterwerken.GeïllqstreerdeuitgaYe.Leiden,A.W .Si
jthoE'sUitgeversMaalschappd,1,deelen,k1.8v0.1907.Deel17 met1Qplaten,naardeorigineeleteekeningen
van W .deFamarsTestas.
Tweedithtersen tweeeiken.P.- DeAa#orscher.Amsterdam,Frederik Muller.
KaapTabin.P.- DeNavorscher.
ftv:n,,Hieruealem verlest-''P.- De savorscher.
Vendels eijenhandij afsthri
Tee Bfuil
:ftmi
jner Iieve nitht Henei:tte Rbelle: Jhr.â. çlifferd.D.- Hs.
#a: de, HeerJ.Radink,in dank v00r eene kostbare Terzameling zellzame drBkken van
Vondel.D.- HF.

BeWerke: va: Veidel,in verbandgebrachtmetz4nleYen envonrzien van verklaringen
en aanteekeningen.Metplaten en afbeelGingen.Gedrukten uitgegeyen bi
jM.H.Binger
en Zonen -teAmsterdam. 1Q deelen, imp. 8:0. Deel1, waar#an de eerste afleYerlng in
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December 1850 verscheen,wascompleetin 1853,deel11in 185G,IIIbk Gebr.Bingerin
18ö:,IV in1838,V in 18ö0,VIin 1851,VIIin 1842,VIlIin 1863,lX.in 186i,X.in 1865,
XIin 1861 en X.IIin 1869.

Tweede druk.Herzi
enenbi
jgewerktdoorJ.H.W .Unger.1888-1803.39deelen,k1.8v0.,
gravuresen facs.
1851. Be betoa/erde Vieel nf het Bloemen-:p?:er. Een anacreontisch,romantisch,fantastisch,

bloemrkk,tragi-komisch, met zang,dansen Yerderenvreemden toestelversierd,DramaBallet.P.enD.- Amsterdlm,P.Mei
jer W arnars.8v0.
Herdrukt0.a.in DramatischeW erken.111,1851 en in Poétische'W erken,X.I,1862.

over Bejnnnen - Vergeten- Geetept- en âan zi
jn. P.- Magazkn s'an sederlandsche
Taalkunde.

Eenli
jkrelev&n Bnssuet.P.- Kl
lnstkronl
jk.
Aan de Relactievan hetHandelshlad. (Orereen uitnoodigilg ophetL00).P.- Algemeen
Handelsblad N0.6018.

âandeRedactievan,,deNederlander''-tover)etgevoelenderBroedersVri
jmetselarenomtrent
hetschoolwezen).P.- De sederlander.NieuweUtrechtsche Courant50.Qq7.
VaderenZ:on.D.- Vergeetmijniet.Muzen-Almanak.
Herdrukt0.a.in Poëtische Vrerken,VII,18G1.
qedichten,zea eudeals nieuwe.D.- Amsterdam,Gebr.Kraay. 1851.gr.8v0.
Tweede drllk.Amsterdam,Gebr.Kraay.post.8V0.1852.
siellwe titeluitgaaf.Amsterdam,G.L.Ftlnke.18çö.post8V0.

DeTrejaansche eorlog.D.- sederlandscheVolks-Almanak.
Herdrukt0.a.inPoëtische 'W erken,VII,1861.
Ee:Iied uit het Qaskengchvan lasmin,den kappervanâjen.D.- Nelerlanflsche YolksAlnlallak.
Herdrtlkt0.a.in PûMtische '
W erken VII,1861.

.
' zestalZeemansli
edtjens.D.- Aurora.
Herdruktiny,zeemansliedljens.''Amsterdam,Gebr.Kraay.1852.
., Aan de Redacti
e van yy
de Nederlandee''
, verklaring van het woord ,,
vrkzinnig.
''P.- De
sederlander,sieuweUtrechtsche Courant,N0.236.
Aan de beschaafde Mrnuwe: van Nederland.P.- Holland,Almanak vût)r 1852.

Herdrukt 0.a.in Romantische sverken,XX.I,1810 (Verspreide Opstellen 1)en in Vertellingen van vroeger en latertkd,deelXIlvande stereotiep-uitgavevan Si
jthgi.
De qpavin#an overst:n.(AaarTennyson).D.- Almanak YoûrhetSchooneen Goede.
Herdrukt0.a.in Poétische W erken,X II,1867.

Gedathten bi
jdetentnenstelling teLnnden.D.- Holland voûr1852.
Herdrukt0.a.inPoetische Nverken XII,186: en XIII,1872.

Bewakkere knaap.D.- Hetschepnet.D.- Hetbli
jdemeisjen.D.- Paardje.spelen.D.Een aardig ventjen.D.- Raadsel,.,Maal.''D.- I'
let Nachtegaaltje.Amsterdam,Gebr.
W illems.k1.8V0.18ö1.
Be ekster.D.- Klara tot haar pop.D.- De opgeechikte kat.D - De peppekast.

Raadsel,..K:aap''.D.- HetLi
jsterl
je.Amsterdam,Gebr.W illems.kl.8v0.1851.
Instuderen.P.- DeNavorscher.

âanden Heerâ.delajer.P.- Sfagazi
jn van Net
lerlant
lsche Taalkunde.
âan de Redactie van ,,de Nederlandee.''(Beantwoûrding A'an artikelenin deProvinciale
Friescheen ZeeuwscheCouranten).Desederlanler,N0.299.
VepvelgderkerteK'eni
jk.Holland sr
oor 185Q.
Ilerdrukt0.a.in Romantische W erken,XKI,18:9(Verspreideopstellen 1).
Prajramma bi
jde plechtije gedachteni:aan wi
jlen den â.*.B.*.1.G.Keqimel.P.- sietin
den handel.

Aan de Redactie van ,,
de Nederlander.'(W elerantwonrd aande ZeeuwscheCotlrant).De
selerlander.

Rembraedt':Nachtwatht.P - Kunstkronkk.
Plejtige aanvang deewerkzaamheden veeede Waterleiding ui
t de dqinen bi
lHaarlem naar
e,i:Amsterdam.P.- AmsterdamscheCgurant,50.Q60.

Bezwartetulp.P.- DeTi
jd.
BeepheMngvan :etK4ninkli
jk Nederlandsch lngtitqqt.P.- Kqnstkronkk.
Raadeel,,VIee.''D.- Almanak 5'00rhetZoölogisch Genootschap .,Aatura Artis Magistra.''

,, Li
jkzangaan de Leden derv:ermali
ge Kemmiui
e v:n Landbeqw i, Nenrd-H4ll
and.D.- Hs.
(
Gedeelteli
jk opgenomen in 1itwerk 1,111).
Vaer: bi
jde peint.D.- Landbouw-coqrant.Arnhem,G.J.Thi
eme.
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18ö1.â I*abbù Menteq,is.D.- HF.
18ö2.Preeveva. MinisterleeleBeleeflheid.P.- Desederlanler.

, âfschei
d aa,eenjeujdijen,ietMr.*.bev:rderdenBreeder.D.- Nederlandsch Jaarboekje v00r
Vrjmetselaren.
Eenigebedenkingen.P.- Magazjnvan NederlandscheTaalkunde.
lgbelzang, aangeheven naar aanleiding van hetmedegedeelde in den briefvan 's Konings

KommissarisYoordeKoninkljke Schollwbllrgen,in dato 15 Maart18öi.D.- Hs.
TerherinneringaaR denHeerM.Weaterman.D.- lls.
âlexandre Vattemare.P.- AmsterlamscheCourantN0.88.
Sal:mon.Apostelen en Profeten.'sGravenhage,J.H.soordendorp.
HetKa:teelvan ârkel.P.- Merkwaardige Kasteelen in Hederland,doorJ.v.L.en W .J.

Hofdkk. Al
nsterdam.G.'
W .Tielkemeker,18ö2-186l.roy8:0.Serie It0t111.6deelen.
Deel1.
Tweededruk.Leiden,E.J.Brillen S.C.vap Doesburgh.1881- 1881,2 deelenroy.8#0.

Verelag.van deeersteAlgemeeneVergadering derDuinwater-Maatschappk.P.- Amsterdamsche CourantN0.1Q1.

â:n den HeerH.Binger.D.- HF.(Opgenomen inditwerk,lI,105).
Feestregelen. uitjesp?eke: deerIeden,derRederi
jkerskameryrâchilles,'tergelegenheid van

de viering deroprlchting van Rembrandt'sstandbeeld teAmsterdam,op den Q6stellMei
18:2.D.- Holland #00r 18ö1.
Herdrukt0.a.in Poëtische W erken,XIII,18:2.

overspraak enechri
fl.P.- Kunstkronkk,1852-1851.
Verklaring @a,hetweerd,,jewnqd.''P.- Hs.

Neg ietseveeQ en 0d.P.- Magazpn vanNelerlandscheTaalkunde.
ântw:ardepdevraagdxrdenHeerâ.L.Bneseegedaan.P.- Magazpn#ansederlandsche
Taalkunde.

âfk:mel
inge::an #;,a Engel
genKenstanti
j,Sehi
er.P.- De NaYorscher.
Handsthrifle,en berigtenemtrenth:tgeglachtBaeckefBake.P.- DeNa#orscher.
Haimatecbare.P.- Holland v00r 1853.

Herdrukt0.a.in RomantischeW erken,XKI.1870.(VerspreideOpstellen I).
Be teeriate:zi
jn gld..P.- Holland.1853.
Be PinxterblQem.(AaarTennyson).D.- Roland, 1853.
Herdrnkt0.a.in Poëtische W erken,XII,1867en XIII,1872.

HetRi
jk:-Muzeqm teAm:terdam.(Eéneaoevering).P.- '
sGra#enhage,C.W .Mieling.
BeHeee:anBqrleijh.(NaarTennyson).D.- Vergeetmi
jniet.Mozen-almanak.
Herdrukt 0.a.in Poëtische W erken,XII,1867.

Be Buechtvreqw :an Shalet.(XaarTennyson).D.- Almanak voorhetSchoone enGoede.
Herdrukt0.a.in Poëtlsche'W erken,X.II,1867.

Vervelg derkerte Kreni
jk.P.- Holland,1853.
Herdrqkt0.a.in Romantische '
W erken,XX l,1859.

zeemansliedtjen..D. - Amsterdam.Gebr. Kraay.1852,kl.870.(De bundelbevat:6
liedjes).
Derde druk,Leiden,A.W .Skthoi,1887,post8:0.
Sl
at-eeupl
ette, bi
J de benesce-veerqtelling venr Mevreuw L.Lapea-Melle'. Q5 Mei 185e.
D.- Hs.

Twi
jfelbi
jeen bezeek ep hetHui:te Ma:pad.D.- Hs.
âa.deKaninginephaargebe:rtedag,17Juny 18ö2.D.- Hs.

Bewi
jdveemaaederei:#an de,gre:le, TherdenrNederlandin 1852.D.- Hs.(Opgenomen
in ditwerk,II,:ö).

Bramatieche Werken.Metkritischebeschotlwingenenaanteekeningen P.enD.Amsterdam,p.

MederW arnars.1852-1851.3deelen gr.8v0.(MetholtgraYurennaarCb.Rochussen).
Reme:enJulia.(NaarShakespeare). Treurspel.P.- Amsterdam,P.MeperNvarnars.8v0.
Ilerdruktin Dramatische W erken,111,1851enln Pobtische W erken,XI,186Q.

Nieuwjaaeggreet#a: de kinderen in h:tQerefermeerdeWeeshuisteLeidenvearhetja:r1853.
D.- Nietin den handel.

1853.Li
jkzangQp den Hertej ::R Wellinjten. (XaarTennysonl.D.- AlmanakvoorhetSchooneen
Goede.
Herdrukt0.a.in Poëtische W erken.VII, 1861.

opwekklng.D.- Aederlandsch Jaarboeklev00rVrdmetselaren.
Qejanverwellenglqi..P.- DeNavorFcher.
V:lkeli
edje..sDaarkomtPauwelJonasaan.
''P.- DeNaYgrscher.
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1852.uitsppaakdee 0. bijd:Nieuw-Gfieken P.- DeNavorscher.
,,

naarstellen. P .- De savorscher.

Iet:eveeBitck Pietergz:n, Per:e:zi
jnwerken.P.- Nederland.
Hulde aa:denajedathteni:vanJan Willem Pieneman.P.- Kunstkronjk.
V:4rrede ve:r het Lantspel: yjLeeuwendalerf',door J.#an Vondel.P.- Amsterdam,J.
Noordenlorp.
HetKasteelvan Heusden.P.- MerkwaardigeKasteelen in sederland.Amsterdam ,G.'
W.

Tielkemeker.6deelenroy.8V0.1852-1861.DeelIl.
Tweede drqk.Leiden,Brill en Van Doesburgb.2deelen roy.8b-0.1881- 1881.

Vergl
ag va: de tweede âljemeeneVe/gaderinj derDuinwater-Maatgchappi
j.P.- Algemeen
Hanlelsblad 50.6791.
ove'de envereenijbaarheid dee belrekkinj van Lid derPravinciale Staten met die van Heeg-

leeraaraanhetâthenaeqm t: âmste?dam.P.- Amsterdamsche Collrant50.15i.
ântweerdaandenHeerMr.F.F.Karsebaem.P.- AmsterdamscheCourantN0.159.

N0g een Zeemanel
iedtjen:,H:uzee.
''D,- Aurora.

Herdrukt 0.a.in Poëtische W erken #11,1861.
Be zeden nnzerV:nrvadere: metde enze veegeleken.P.- Holland,185j.

Herdrnkt0.a.inRomantische'
W erkenXXI,1870(VergpreideOpstellen 1)eninVertellingen
van vroegerenlatertkd,deelXIIvan de stereotiep-ultgave.
Rust.D.- Holland.1851.
Herdrukt0.a.in Poëtische W erken,XIII,1872.

Klachtvaneenst:evenzetster,oçerle wi
jziging door Jhr-Mr.P.J.El
olts'
anSoeterwoude,
afge#aarligdenitGorkum,opart.QderwetopdeKerkgenootschappenvogrgesteld.D.- Hs.

(Opgenomeninditwerk,II,:*.
âa: hunnen jeëerbiedigden en jeliefden Keninj Z.M.Willem 111,deStudentende'Utrechtethe
Heegescheel.D.- sietin den handel.

Herinneringen uit den waratelstri
jd metSpanje.D.enP.- 'sGravenhage,K.Fuhri.18ö3.
gr. 8v0.Met76 staalgravuren.

Vkfde druk.Feestgeschenk bi
jde 3qp-jarige herdenking van XeèrlandsVri
jheid. Leiden,
A.'
W .Sdthoi.post8v0.1872 (Zonderplaten).
Vervel
g deekerteKreni
jk.P.- Holland.18ö1.
Herdruktin Romantische W erken,XXI,1870(Verspreide Opstellen l).
Laeren: Reael.P.- Almanak Y0ordeJeugd.

Herdruktin Vertellingen van vroegeren later tkd,deelXIIvandestereoti
ep-uitgave.
#an de Breid.- TergelegenheidderQs-jarige Echtverbinltenis val den I
leer Mr.H.A.
vanLennepenVrouweA.L.A.5-an Lennep.geb.vanLennep.D.- sietinGen handel.
Netulen derVerjaderinjvan de TweeleKamer der Staten-oeneraal,op Saturdagden lûden

December1853.D.- HF.(Opgenomen in ditwerk II,77).
Parlementaireredeveerinjenop QiJqni,Q8 en39Jnli17,QQen23kug-,Q6Sept.,18,19,QöenQ6

50v.1,3 en IQ Dec.18ö3.P.- Bdblad YandeXederlandscheStaats-courant,l8s3yll,ve19
Q9,30,3i, s8,s9,8l,85;1833-18:1,II, ve1 7,31.3i,17.18,19,ö5, 69,76.107 en 108.
1851. fi'
j.p.- Amsterr:laj van de bqitengewoneâl
gemeeneVerjadering derBuinwatee-Maatschappi

damscheCourantN0.13.

Bedechtereen:Vei
lmetselaars.P.- Nederlandsch Jaarboekje voorVri
jmetselaren.
Be tentennstellingepârtiet âmicitiae.P.- Amsterdamsche Courant5û.33.
#an de beek va: Leyduin.D.- Holland.185ö.
Ilerdrukt 0.a.in Poëtische 'W erken,XIII,187:.

Ti
jdkaartvandeGeschiedeni
:desVadeel
ands.Haarlem,A.C.Kruseman.
Verelagvande derdeâl
gemeeneVergaderingderDuinwater.Maatschappi
j.P.- kmsterdamsche
Courant50.131.

Tafeeeelen uitde Geehi
edeni:de:Vaderl
and:,t0tnutvan grooten klein,vermakeljk#00rgesteld door Mr. J.van Lennep en Comp.D.- (Driealeveringen).Amsterlam,M.H.
Binger en Zonen,185i,8Y0.oblong.
Tweede druk.Amsterdam,Gebr.Koster.1899.8:0.oblong.
Verantweerding overdeuitgave vanbovengenoemdetafereelen.P.- Amsterdam,M.H.Binger
enZonen.8:0.

Vermakeli
jkeQegchi@deni:de:Vaderlands.(&lva - Groote Vergadering).D.- Hs.
chenn:legiqche âanteekeninjen.P.- Holland.18:5.
Eenbedeuktevadee.P.- Holland.1855.

Herdrukt0.a.inVertellingen en Tafereelen vanvroegeren latertdl.1856,inRomantische
'W erkeqXX,1868en in Novellen,deelV derstereotiep-uilgave.
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1851.Bev:nd ikmi
jep vreemde:gr:nd.D.- Vergeetmk niet.Muzen-Almanak.
Ilerdrnkt0.a. in Poëtische '
W erken VII,1861.

Vergeetmi
j niet.- D.Aqrora.
Herdrukt0.a.in PcëtlscheW erken,VII,1861.
., op zeker amendement in de Kamer.D .- HF.
., âan Mi
nister#a:Hall.D.- HF.
,, Een :ud lied :p ee: nieuwe voys.D.- Hs.
., Schi
lderxlied.D.- Hs.
., Ter Br
uiloft van den Heer t. van Lennep en lenkvreqwe S. W. P. Teding van Berkheut
D.- Hs.

âan de Brui
d.(Jonkvr.s.W .P.Teding:an Berkhout).D.- Hs.
Briejonjen:bi
jhetbel
eg @anLeyden.P.- Almanak A'
oorde Jeugd.
Herdrukt in Vertelingen Yan s'
roeger en laterti
jd.Leiden,A.Vr.Skthoi.DeelXIIder
stereotiep-uitgave.
Vnndel.D.- Album derSt.Lukas-gilde.Antwerpen,J.PeetersYanGenechten;Amslerdam,
H.J.vanKesteren.
HetfeestyanhetSt Lukae.jildte ântwerpen.P.- sederland.

Vervnlgde,ka?teKr:ni
jk.P.- Holland.1855.
Herdrukt0.a.inRomantische'
W erken,XXI,1879 (Versprei
deOpstellen I).
0leIIn deMaervanVenetië. Treurspel.(NaarShakespeare).D.- Dramatische '
W erken,111,
1851.Amsterdam,P.MederMTarnars.gr.8v0.
Herdrukt0.a.in Poëtische 'W erken,Xl,186:.
Parlementaire re eveeringen op13,Q8 en Q9 Nlaart,17,18.19,Q6,Q5,Q9en39Mei,1Jqni,
15,19,Q0,Q1,Q2 enQ5JQ1l,1,Ia8 en 9 Augustus,QG September, 1:,Qp,QJell30N0v.,

1,ö,6,1Q,11en etlDecember18ö.
i.P.- Bi
jblad 'an de sel.Staats-courant1852-1851,
II,#e1163,19i,195,196,Q35,Q26,Q29, Q13,Q6û,Qç2,Q63,Q66, Q69,Q70,Q80,Q81,Q91,Q9Q
202. 308, 309, 317, 286,327,2ö1,367,285,394,391;185i- 18ö5,lI.vel15,17,18,39,ö9.
50,72,13.76,1q0,110,111 en 1Q7.

18ö5.Filekleteeop heteil
and Lemnes.D,- DramatischePoëzd.Amslerdam,L.F.J.Hassels.18ö6
Herdrukt 0.a.in Dramatische en Poutische'
W erken.Lelden,A.'
W .Si
jthoi.1889-1891.
8 deelenk1.8#0.DdelVI.
.
,, In betAlbum van den Heer 0.W.Hera Siccama,Lid <an de Rekenkamer.D.- Hs.

Veeslag van de vietde âlgemeene Vergadeeinj derBuinwater-Maatschappi
j.Amsterdamsche
Courant 50.11Q.

âanspnrinjaandekiezer:te Mi
ldel
burg.D.- Hs.(opgenomen in di
t lerk II,:0).

>,

âfscheidaan mijn vriend Rochusqen.D.- HF.(Opgenomeninditwerk lI,99).
Lentemi
jmeringenin Juny 1855.D.- Aurora.
Herdrukt0.p.in Poëtische W erken VII.1861.
oriana.Ballade.(XaarTennyson).D.- Vergeetml
jniet.Mllzen-Almanak.
Herdrukt0.a.inPoUtische 'W erken VII,1861.
Fragmenten uit hetdagbeek,door qlen Redakteurvan Holland''gehoulen,gedurendezdn
reisnaar Zwitserland in JulyenAllgllstus1855.P.- Holland,18ö0.
Herdrukt0.a.in Romantische W erken,XXI,1870(VerspreideOpstellen l).
Verv:lgderkorteKreui
jk P.- Holland,1856.
Herdrnkt o. p.in Romantische W erken,XXI,1879.

Bi
j gelegenheid @anden:nderlreuw @anden HeeeMr.Bavid1.0.vanLennepenMejqffreuw
â.c.Willet.D.- Hs.
Parlementaireredeveeringenop 6,7 en8 Maart,Q1enQ3Mei,Q,11,18,Ql.Q6en:8Julli,

Qi Sept.,17,Q2,Q6 en 34 50:..13,14, 15 en 18Dec.18öö.- P.- Blblad vande
Nederlanlscbe Slaats-courant 18:1-1855, lI,:el1ö2,1ö8,160,18é,193,Q#7,Qp8,Q18,
Q56,QG8,QG9,Q8û, Q02- Q95; 1855- 18:6, II, Yel5.Q6,18,ö5.66,G7,119-11Q,111,115,
117.18û,1Q1,13i-131.
1856.op zeke'gedicht#an Petjietee.beeerdeeld deer3.H.Burlage.D.- I1s.
,, Netice biegraphiqqe.P.- Hs.
,, Be Nutt
igewaarschuwing.D.- Hs.
ln het âlbum :an Mevreuw %.T.v.d.P.D.- Hs.
Miuive metMem:rl::an Teelithting,gezonden aandeTweedeKamerderStalen-Generaal.Q7

Febr.1856.P.- Bdlagen t0thet B4l)1aG #andeNederlandscheStaatscourant,1855-1856,
II,5-el 138.
Elegie.D.- HF.

Be â.*.LejeWillem Fredeeik.D.- Nederlandsch Jaarboekjes'oorVrkmetselaren.
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18ï6.Be Qeeehiedeni:de: Vaderlands i, schetsen en afbeeldinjen.D.en P.-- âmsterdam M.H.
BingerenZonen,1856,smal(to.Metplaten en kaarten.
Tweededruk.Amsterdam Gebr.Binger.1861.

Derde druk.DeGeschiedenisdes<aderlands in schetsen.Leiden A.W ,Sdthoi,post85.
0.
1865.Met1,gekleurdeplaten.
Vierdedruk.Geschiedenisvan hetvaderland,Toorlagerescholen.Metde spelling van het

W oordenboek der sederlandschetaal''inovereenstemminggebracht,doorJ.A.YanDi
jk.
Leilen,A.W .Skthof,1865,kI
. 8#0.(Zonderplaten).
TerBruilaftvanlhr.1.P.Six en Jenkvreuwe C.Tedinj van Berkhoqt.D.- HF.
Het Kasteelte Muiden. P.- Merkwaartlige Kasteelenin sederlanl.Amsterlam G.'W .

Tielkemei
jer,3 serieën of6 deelenroy 8v0.18ö2-18G1.Qde Serie,DeelIl.
,,
,,

Tweededrnk.Leiden,Brillen Van Doesbllrgh.3 deelen r0y 8v0.1881-1881.
Feestcantate.D.- sietin den handel.

Brl
efaan den Heer Br. 0. A. Engelbrejt.over de spelling derGrieksche en Latdnscbe
eigennamen.P. - Bi
jdragen t0tdekennisen debloei4er set
lerl.Gymnasiën.Utrecht,
Kemink en Z00n.1857.
Be dnchteren van Pretue.D.- Aurora.
Herdrukt 0.a.in Poëtische 'W erken, VII,1861.

Jaapde Reuzedander.D.- Almanak &-00r de Jeugd.
Herdrukt0.a.in Pnëtische W erken,VII,1861.
zeemanseWeepdebeek.P.Amsterdam,Gebr.Binger.1856.8:0.

Be Meeder ende Magistraat.kmsterdam Gebr.Binger.85
'0.1856.(Uithetarchiefvan het
voorm.H0fNan H0llandl.
Vertellingenen Tafereelen yanvpoejerenIaterti
jd.Amsterdam Gebr.Kraay:185B,8:0.
Tweededruk in Romantische W erken,XX ,1868.

Romantische Werken.P. - Rotterdam,M.W dten Zonen,lideelen post8#0.1856-1859.
Deel XV-XXIII, '
sHage, Leiden,Arnhem ;M.si
jhoi,ACW .Si
jlholl,D.â.Thieme;
1867-1872.(Dezoogenaamdeblauweleelen)
.
Romantische sverken. Volksuitgave.'sHage,Leiden,Arnhem ;M.Ni
jholaA.'
W .Si
jthol,
D.A.Thieme.186:- 1869.J,deelen roy.8V0.
RomantischeenPoëtische W erken.Aieuwe uitgas-e.'sHage,D.A.Thieme.18:5.6 deelen.

(Romantische W erken I-IV).
Romantische '
W erkel. NieuweVolksuitgaYe.'sHageen Iaeiden.M.Ni
jholl
'
,D..
&.Thieme.
zt.'
W .Skthoi.18:6-18:8.13deelenpost8î'
0.
Romantische W erken.sieuwe llitgave.Leiden A. '
W .Stjthol
h 1882.4 deelellpost8:-0.
(Pleegzoon,R00av.Dekama,Ferd.Iluyck,Eliz.Musch).
Romantische 'W erken.Nieuwe Stereotiep-uitgave.MeteenwoûrdYoorafVanDr.l.tenBrink.

Leiden,A.'
W .Sjtholl.1886-1822. 1Q deelen kl.8:0.(De 5ûcts editle).HierYan Yerscheidene herdrukken.

Romantische '
W erken.Geïlluslreerleuitgave.Leilen,â.55:.Si
jthgl 1388-1801.s'
deelengr.
1t0.,met160 fotogravuren naar teekeningen van Ch. Rochussen,D.Blesen'W .deFamars

Testas.(Detekstisbierechternietvolledig).

Romantische W erken.Metillustraties,Yerkleind naar de ito.prachtuitgaaf.Leiden A. Br.

Sktholl
'
.1800-189Q.Q0deelenpost8v0.HierYaneen nieuweuitga&'
e in 1897.
Romantische'
W erken.Herinneringsuitgave.ll8qo-oiMaart-1902).12deelen k1.8v0.Stere0tiep.A1s de uitgave #an 1886- 1892.

Meesterwerken.GeïllllstreerdeuitgaYe.1,deel
en(Pleegzoon,R00s5'
anDekama,Ferd.llqyck,
Eliz.Musch)k1.8#0.1907.LeidenA.'
W .Sdth0TsUitgesr
ers-slaatschappk.ElkdeelmetIQplaten naardeorigineeleteekeningen #a11Ch.Rochllssell,D.Bles en 'W .de FamarsTestas.
Iet: nve' de vreuwenamen,vreejer hierte Iande in gebruik.P.- sederland.

Feestdrenk bi
1de enthqllingvan hetgedenkteeken@an denvelksgeestln 1830 en1831.D.VerslagderFeesten te diergelegenheid.Ter drlkkeri
jderAmsterdamscheCourant.
Mi
jmerinjeninen everAmsterdam.P.- Hollanl,1857.
Herlrukt 0.a.in RomantischeW erken,XXII,18:2 (VerspreideOpstellen Il)en in Vertellingen YanYroegeren latertjd,DeelXIl NaD leStereotiep-uifgaYe<an Sdthoi.
ge lichtef: #a: Gflekenland.D. - Holland,185:.
Herdrtlkt0.a.in Poëtische'W erken XlII,1872.

Hertules bi
jTreje.D.- Vergeetmi
jniet.Mllzen-Almanak.
Herdrukt0.a.in Poëtische'W erken VII,1861.

Ver#elj derknrtekr::dk.D.- Holland,1857.

Herdrllkt0.p.in Poptische W erken,XIII,1872.
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185G. Wat menteth:eerheeft,al: men braafi:.D.- NederlaRdscheVolks-klmanak.
p Herdrukt0.a.in PoëtischeW erken YlI,1861.

', â::de Kiezersvan hetdistriktSteenwi
jk.P.- AmsterdamscheCourantN0.Q51.
,, âa: de:dichteel&:@an Beeeg.D.- Vergeetmk niet.Muzen-Almanak 4r00r18:8.
Parlementaireredeveerinje: np 1öFebr.,7Maart,1Q,15 en QöApril;BkbladvandeNeierlanlscheStaats-courant,1855-1856,II,#e1153.165,181,182,188,189.190,191 en QQ0.
1857. ândrea:Winiug.P.- Desavorscher.

âanpei
jzing:aneenryHandbeekveerPractischeTQeneel
epelkqn:t.'P.- Bestellingslkstopdit
werk.Amsterlam H.J.:an Kesteren.
#an lenkvreqwe0.W.van L::n,loen zjop 1QFebr.18ö: a1sBrqi; 'an m4n zoonMr.M.
J.van Lennep mt
jn wonkng betrad.D.- HF.
âa: mi
jn Tante,Vreuwe A.L.â.van Winter,Beuairière lh,.W.van Leen.D.- Hs.(Gedeelteli
jk opgenomen in ditwerk,1,16).
Te, gel
ejenheid derEchtvereenijing :anden HearChristiAanvaR Lennep e, Mejqffreuw L.
Mei:te Samatanj:plava. D.- Hs.

opmerkinjen betreffende eenije punten va: Sti
jl,Taalen Spelling. P.- Amsterdamsche
Collrant,A0.97.

Hetzelfde,meeruitvoerig.indeVerslagen en mededeelingenderKoninklkke Akademievall
W etenschappen,Afl.Letterkqnde.
'
Be uitlejging deeweefde: ,,Beeletenplaatgenr''i,art.I67 derQrenlwet.P.- 'sGra#en-

hage,M.5jh(
)11,1857,gr.8:0.
Teelichtinj.P.- De Navorscher.
Cezae Rizpa.P.- De Navorscher.

Aasteekeninjenep de Ii
jetva:yereqderdewae?de,daerde:Hee,â.C.oudeman:Qpgegevee.
P.- Nieuw NederlandschTaalmagazdn.
â:ndeRedaktie:ande âmeterdamecheCeurant.(Overhetschenken van geneverop'slands
<l00t,tentpdevan Tromp enDe Ruyter).P.- Amsterlamsche Courant,N0.185.
HetH:fte':Qrayenbagejedeernde ze: eeqwen.D.- Holland,1858.
Herdrukt0.a.inPoptischeW erken XIII,18:Q.

Mi
jmeringen inen eveeâmsterdam.P.- Holland,18:8.
Herdrukt 0.a.in RomantischeW erkenXXII,1872.(Verspreide Opstellen II);en in Vertellingen,deelXII#an deStereotiep-uitgave.

âa:m4nnqde lamp.D.- Holland,1858.
Herdrukt0.a.illPoétischeW erkenVII,1861.
'briefin 'tNieuw Hnlland:cb aa:den Redakteur.P.- NederlandscheVolks-Almanak.
sopen'

Vervelgderkerte Kreni
jk.D.- llolland,1858.

Herdrukt9.a.in Poëtische W erken X.III,187:.

l
et: :veede uitknmsten daar de bestaanle za:jena:mle Releri
jkerskamers inNederland
geleverq,ellover hetgeen van die Kamers voor detnekomstmocbtverwachtworGen.P.-

JaarboekjevoorRederi
jkers.
HetWetsentwerpep hetpergeneel.P.- AmsterdamscbeCourant,50.Qö2,QöizQö5,Q56,Qö8.
Kernelia V:ssius.P.- sederland.

Herdrukt0.a.inRomantische Werken,XIV,18:9(Vierverspreideverhalen);eninNg#ellen,
deelV van deStereotiep-nitgave.

Kluthtige dreem. P.- Jaarbnekje vûor hetKoninkllk Zoölegisch Genootschap ..Natura
Artis Magistra.''

EeneIevensschet:vanRemblandt.P.- Beurzen-courant,N0.2i0.Gent,Aug.Doele.
1858. âanCareline @andeLinde.D. Hs.

Eensierli
jk gebeuw :ntsierd.P.- AmgterdamscheCourant,50.13.
HetPerseneelaIsbelaetingbesch:uwd.P.- AmsterdamscheCourant,N0.i7.
Be Stichtinj v&n Batavia.Tooneelspel.Amsterdam J.deRtlyter,1853.kl.8V0.
VergaderenephetWaterpa:enscheiden ep de,winkelhaak D.- NaGerlant
lsc: Jaarbaekje
voorVri
jmetselaren.

Be:Vri
jmetselaRrsVaderland.D.- NietiRdenhandel.

DeWeespeepe@rt.P.- AmsterlamscheCourant,50.81.

Bi
Jgelegenhei
d vandeMi
jftigjarigeveebindteniqaA:de:Stals-Sthoqwburg .z, de:Heerâ.P.
Veitu: .an Hamme.D.- Hs.
âa: Jhe. Mr.W.Bereelvan Hnjelanden,KommissarisdesKoning:in deprovincie N00rd-

Holland.D.- Hs.(Opgenomen in ditwerk,Il,133).
âan mi
j: geathten v'iend W.1.H:fdi
jk.P.- Uit'slevensleerschonl.Christelkk magazjn
voor de huiskamer.
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18:8.Het:letLeeveateie.p.- MerkwaardigeKasteeleninsederland-Amsterdam G.Mr.r
fielkemejer.
3 serieën016 deelenr0Y.8:9.18ö2- 1861.3de serie,lstedeel.
Tweedelruk.Lellen,Brillen V8n Doesburgk,2deelenroy.8#0.1881-1881.

Ne:rland: Reem.HettddYakYan Frederik Hendrik,voorgesteldinlesrensbeschrkYingen.p.Utrecht,L.E.Bosch en Zoon,gr.iV0.1858-1861.

Tweededruk,onderden titel:Galerp vanberoemdeNederlandersuithettddvakYanFrederik
Hendrik.Utrecht,L.E.Bosch en Z00n,1868.
Het veeheqgd âm:terdam.Togneelstuk.D.- Amsterdam.J.deRuyter,18:8,post8:0.

Herdruktin Dramatischeen PoltischeW erken,Leiden,A.W .S4th0;.1889-1891.8deelen,
k1.8:0.DeelI#.

*, Mi
jmeeinge;inen :veeâmsterdam.P.- Holland,18:9.
Herdrukt 0.a.in RamantischeW erken X.
X.
II,187Q.(VerspreideOpstellenIl)en in Vertellingen,deelX.llvan de Stereotiep-uitgaYe.

Verv:lg deekerte kreni
jk.D.- Holl
and,1859.
Herdruktin PoëtiscbeW erken XIII,181Q.

âa:ee: mi
jner kleinzons.D.- Aurora.
Herdrukt0.a.inPoëtischeW erken VII,1861.
,, âan den Hee' v.d. P:gt.D.- HF.

18ö0.HetHqi:te Rezendaal
.P.- MerkwaardigeKasteelen inNederlanl.(Metmedewerkingvan
'
W .J.Hofddk).âmsterdam G.'
W .Tiel
kemejer1852-1861.roy.8î
'0.7 serieënofGdeelen.
31e serie,Qde deel.
Tweededruk.Leilen,Brillen Van Doesburgb,1881- 1881.2 deelen r0:'.8:0.

Be Heeren:a: de Muntaan Mra1.van Lennep.D.- Hs.(Opgenomen in1itwerk II,139).
Be âeleudeQeheimenissen.P.- Aederlandsch JaarboekjevoorVrjmetselaren.
âdre: aa: den Gemeenteeaad van âmgterdam.(O&rer den Schouwbllrg).P.- Amsterdam
J.deRul'ter,1859,8:0.

Ietseveede: Schti
jver(G.vandeLinde Jansz.
)enzi
jn dichttra,t.P.- oveede Episthee:
BeamatisthePnëzi
jva:denzelfde.P.- Gedichten#an denSchoolmeester,uitgege#en (
loor
Mr.J.&an Lennep.Amsterdam Gebr.Kraay,1859.post8î'0.
âa: Barenesse van zuylen :an Nyevelt.D.- Hs.

BeVreuwevanWaardenburg.Oorspronkelkkebewerking.Novellen.P.- Hs.
Be Vregwe :an Waardenburj.Drama.P.- Nederland.
Eerstedruk.Amsterdam J.C.Loman Jr.8V0.18:9.
Tweededrtlk.Metportretvan dendichter en levensschetsdoorA.J.deBull.lmsterdam,
Loman enVcrster,1860.imp.8v0.Meteen staalgravore en houtsneden,naarteekeningen
:an Ch.Rochllssen.
Derdedruk in Romantische W erkenXXIII,18:Q.

Vierdedrtlkin Romantische W erken (Vertellingen en Tafereelen),18:8.
ove'denteestandvan'sRi
jk:Muzeum.P.- lmsterdamsche Courant,N0.92.
Rappert qitgebracbt in de vergadering va, het Keninkli
jk oudheidkundigGeneetgthapte
Am:terdam.P.- Niet in den handel.

Tachentig oftâchtig'P.- sederlandsch Magazdn.
Be NieuweKerkteAmsterdam.P.- Nederlandsche Kunsl.Haarlem ,J.J.'W eeYeringh.
HerdruktinVertellingen :anvroegerenlaterti
jd.DeelX.
II#an destereotiep-uitgaYe'an
StthoF.
â Madame Hachette.D.- Hs.(Opgenomen in ditwerkII,1öQ).
lan lanszeon Starter.P.- De Navorscher.
Peëtixche Werken. Rotterdam, M. NvdtenZonen.1859-1867.IQdeelenpost8v0.(Blauwe
deelen). Deel XIIl verscheen in 187Qbd M.Ndhol'
,A.W .SdthoF enD.A.Thiemete
'sGravenhage,Leiden en ârnhem.
Volksllitgave dergezamenlkkePoëtische W erken.Leiden,A.'
W .Skth0G 1860-1872.Qdeelen
roy.8:0.

Blûemlezing uitde gedichten.Leiden:%.W .Sptholf.3 deelen k1.8:0.tllgemeeneBibliotheek onderref
l.van Dr.H.C.Rogge,N0s.16,57ell13;1870,181Q,1811).
Romantischeen Poëtische 'W erken.sieuwe uitgaYe.'sHage,D.A.Thieme 1875,sup.8:0.

6 deel
en compleet.(PoëtlscheW erken deelIen11).
Dramatische enPûëtische'
W erken.Leiden,A.W . Skthoi.1880-18918deelen kl.8v0.
â Madame Risteri.D.- Hs.
Buitengewnne âmzterdamsche çaurant,Qde editie van Saturdag 13Allgllstus18ö9.P.en D.sietin den hantlei.
âan den Heer H.Binger.D.- Hs.
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1859. Ee: âmstefdamgche JengenefhetBgekrqit-verpaadin 1622.Tooneelspel.P.- Amsterdam
J.deRuyter,18:9.post8v0.

Tweede druk ln Dramatische el Poëtische nrerken,Leiden,A. W .Sdthoi,1889-1891.
DeelIV derTreur-en Blkspelen.
Derdedrllk.Leiden,A.W .skthoi,1992,k1.8v0.
Leflied.In muziek gebrachtdoorJ.Al.coenen.Amsterdam DeErvenH.vanMunsterenZ00n..
Vaerrede vee' ,,Be lqwe:le: vé, B. âuerbath, vertaald deor z.0.0.va: Lennep.''P.Schoonhoven,S.E.van Noûten.

Mi
jmeringenine: everâmaterdam.P.- Holland,1860.
Herdrukt ().a.in Romantische W erken XXIl,187Q(VerspreideOpstellenlI)enin Vertellingen,deelXIIs'andestereotiep-tlitgavez
Weeklacht nver de yeranderde bestemminj,gejeven aan hetjebeuw enlerBennebreek,:an
auds bereemd enderden naam van ,.Be geleerde MaR.''D.- Holland,1860.
Hertlrukt0.a.in Poëtische '
W erkenX III,187:.

qel
aaten Gemeed.1à.- Vergeetmkniet.Muzen-llmanak.
Herdrukt0.a.in Poëtische'W erken VIl,1861.

Een vertellinj van Mejufvreuw Stauffacher.P.- Romantische W erken,M.W 1
'ten Zoneny
1859,deelXIV (VierVerspreideYerhalen).
Herdrtlkt 0.a.in NoYell
en,Deel V 1er stereotiep-llitga'eValSi
jtho; en iR 50.i:der
LeidscheHerdrqkken,A.'
W .St
jthoi,post8V0.1948.
Be Mleek @an het Huig tee Leck.D. Aurora.
Herdrukt 0.a.in Poëtische '
W erken VlI,1861.
Ietseverdeuitspfaakenzertaal.P.- sederlandscheVolks-Almanak.

Hee meneen vrauw alen nietbehandel
enmeet.D.-- Vergeetmdniet.Muzen-Almanak.
Herdrukt0.a.in Poétische W erken VII,1861.

Vervnlg derkarteKrnni
jk.D.- Holland,l8s9.
Herdrukt0.a.in Poétische'W erken XIII,18:2.

Lied tergelejenhei
dderinwi
jding vanbetSacieteitsgsbeuw r,oonterdia.''Muziekvan1.M.G.
Graicllell.D.--NietiI1d0nllalldel.Amsterdam J.A.Roumen,gr.4t0.

Briefaanden HeerW.B.J.van Eykte Deventer,overhetpl
aatsen vanzi
jn gedicht,,
Reizen
en Rusten''indenAlmalak Holl
and voor18çû.P.- DeTddspiegel,184û.
W itteglacé.handschnenen.P.- AmsterlamscheCellrdnt,N0.Q01.

BeZeekapiteinnfhetQeboerterecht.Treurspel.(saarBul
wer).D.enP.- Amsterdam,J.de
Rllyter,8v0.

Herdrukt0.a.inTreqr-en Blkspelen,deelIV.Leiden,A.W .Si
lthoi,1889-1891.
1864. Bemeedijinj.D.- I1s.
Geneegkundigen te ligp. P.- De Navorscher.
1
:

Nuf,Nufje.P.- DeNavorscher.
Randschriftep een Teeneelgtuk,ingezonden termededingingnaardenprdsdoorde Heeren.
R00b0len Tjasink uitgeloofd.D.- Hs.
âanden HeerW.Ruys,na hetontvangenvanzkn verslag over de zeventien stukken,inge-.
zondentermededinging naarbovengenoemden prks.D.- HS.
Be hnnden en de maan.P.-- Desavorscher.
Eurepeanen.P.- De Aavorscher.
Be âeleude Geheimeni
ssen.(VerF0lg). P.- Nelerlandsch Jaarboekje#00rVrkmetselarenâan Mevrouw van de Peljeb.Mqilman,diemk op QiMaart1860eenbloemruiker en eell
gedicht had toegezonden.D.- HF.

âan mi
jn vriend â.1.de Bell,bkzkn benoemingt0tRidderderOrde vaade Ei:enkroon,

D.- Hs.
ïkachterlwatiselvandenachtREen vraagaande Natie.P.- Amsterdam J.deRurter..
18G9.8v0.
Nadepe teelichting der vraag aa: de Nalie.P.- Amsterdam J.deRuyter,8ç0.

jkeâkademie#a: Beel
denle Kqnqten,QûJuny
eittrekseluithetjaarl
i
jksverslagderKeninkli
1869 P.- Amsterlamsche Courant A0.116.
neNederlandgchevreqwenamen.P.- DeNavorscher.
Be âqtemaat-schaak:peler.P.- DeNaYorscher.
Hert:jJanIva, Brakant.D.- Nietin den handel.
Laterherdruktin Aqrora,1860en 0.a.inPoëtische W erkenVII,1861.
Dichtlegelen opQ3 en QöSept.18G0 uitgesprgken dot)r Me#rollw 'allOllefen-da Silva0p
densationalenschouwburgteBrqssel.D.- Amsterdam J.deRoyter.1869,gr.8:0.

Mi
jmeringen ine,:verâmsterdam.Hûlland,1861.
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Herlrukt 0.a.inRomantische'
W erken XXII,1812 (Verspreide Opstellen lI)en in Vertel
lingen.deelXIIvan de stereotiep-llitga#e.

1869. 9eRaaf(naarEdgarAllanP0e).D.- Holl
and,1861.
Herdrukt0.a.in PoëtischeW erken XIII,1872.

Veevel
g delkerte Kreni
jk.D.- Holland,18G1.
Herdrllkt0.a.in Poëtische W erken.XIII,181Q.

Be effe: Ring.D.- Vergeetmi
j niet.Muzen-Almanak.
Herdrukt0.a.in Poëtische W erken VII,1861.

Vr:uw,kinderen envrienden.D.- Vergeetmi
jniel.Muzen-Almanak.
Herdrukt0.a.in Poëtische '
W erken 711,1861.
Uittfekseluitde Handelinjen van het 6de Taal- en Letterkundig Conjreg,gehouden tefsHertogenbesch 11,1Qen13September1869.D.en P.- Handellngen YaflgenoemdCongres.
'sHertogenbosch,Gebr.Xllller,1860.

Reuwteanen.1anmi
jnegade,D.- sietin den handel.
Later uitgegeven ten voordeele derslagtûier: Van den Wlltersnood ill Aoord-Brabant,
'sHertogenbosch,Gebr.Mnller,1841.rop 8V0.
1861. Slntvan een briefaaRz.Exc.Mr.M.H.Qodefroi,Minister#anJllstitie,1Jan.18s1.D.- Hs.
Het Leven van Mr.0.en Mr.B.1.van Lennep,beschreven en toegelicht uithunne gedichten

enandereoorspronkeli
jkebeFcheiden eI1in verbandmetht
lnnenttjdbeschouwd.P.en D.
1 deelen.- Amsterdam Frederik Muller,18ç1-186Q.gr.8V0.
sienwetitelllitgaaf.Amsterlam Gebr.Kraay,1865.

âan Mr. H.1.Koenen,SecretarisderKoninkli
jkeAkademievan'
W etenschappen (ieAfd.).
D.- Hs.
IetseverDr.D.1.Veegens.P.- Amsterdamsche Courant,n0.Q6.

Uittfekselui
tde pNntesand Queries''
.P.- Lf
lndon,G.A.Spottiswoode.
Kan.*.gehauden in het Greot-oesten den 26ste, Mei1861.P.

Nederlandsch Jaarboekje v00rVri
jmetselaren.
VondelsL0fvanAntweppenr(eenigszinsgewt
jzi
gd).D.- Alblm doorNederlanlscheKl
lnstenaars het Antwerpsche KunstYerbolld aankebntlen.

Preeveeenernatuurli
jke historievenrdeJeujd.DeInsecten.D.- Holland,1862.
Projramma derreuwplechtijheidindeA.*.Lnge '
W illem Frelerik in hetO.*.Yanlmsterdam,

terA'ereeringNan wtjlen t
len Z.*
.1.*
.Br.
*.Dirk Jacob Veegens,in levenGedep..Mr.
*.der
Iuoge.P.- sietinden hanlel.

Zanjenbi
jgenoemdeplet
'
,
htigheid. D.- Nietindenhandel
.
In Bresden.D.- HF.

In hetâlbum van hetSchuttefsgild 1
,Le juste milieu''
,te Deventer,D.- HsDe âelaudeGeheimenissen.(Verv0lg).P. sederlanlsch Jaarboekje V00rVri
jmetselaren.
Evertvan Lennep.P.- De Navorscher.

Dichtregelen,geplaatst aan den ingang derKoninklt
jkeAkademievan Beeldende Kl
lnsten
teAmsterdam.bi
j'sKoningsbeznek,1Q April18G1.D.- kmsterdamscheCourantN0.88.
Een veel besproken beek.Inleidingt0thetsrerslag :a111.'W .B.Xoney,,,Jl1#a,orh0w to
manage a cnlony''. P.- Alnstertlalnsche Courant,Np. 130,131.
Aan de Redactie der âmsterdamsche oourant (Bekeuring van 1.Eduard Stt
lmpl).P.AmsterdamscheCourantN0.139.
âdresaan denGemeenteraad van âmsterdam.P.- Amsterdamsche Courant,N0.11:.

Prespectus van de beschri
jving en verklaring vanNederlandscheHistolie-l3enningen,ter
voortzettilg en vol
toojing #anhets'erYolgopG.vanL00n's Penningwerk.P.- Amsterdam Frederik Muller.
Hetzelfde in llet Fransch.Amsterdam Frederik Muller,1861.

Beschri
jvingen verklaring @anNedepl
andscheHisteri
e-penningen,tervoortzettingenvoltoojing
van het Ters'olg op G. :an Loon's Penningwerk,doorMr.J.Dirks,Dr.L.Ph.C.van

den Bergh, Dr.C.LeemansenMr.J.van Lennep,LedenderKoninkli
jkeAka4emiev&n
'W etenschappen,afdeeling Letterkllnde;IX stukken,1861-1865.P.- Amsterdam.Frederik
Muller.
Trtef.P.- De Nas-orscher.

#aq de RedattiederâmsterdamschetQurant.(OYerhetaltûQsduren; eigendûmsrecht).P.AmsterdamscheCourantN0.QOQ.
Eve?tvan Lennep e: HeymanJacebsz. P.- DeNavorscher.

Vnerspelling aang:ande hetStadhui: van âm:terdam.P.- DeNavorscher.

Mi
jmeringe: ineneverâmsterdam.P.- Holl
and,186:.
Herdrllkt 0.a. in Romantische W erkellXXII,187Q (VerspreideOpstellen lI)en inVertellingen,deelXIIvande stereûtlep-uitgavw
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ls61.âanteeke:ing 4verde:dithterP.#.deGenegtet.P.- Holland,186..

, Verv:lgderk:rte Kr:ni
jk.D.- Holland 186e.
Herdrukt0.a.in Poëtiscbe W erken XlII,187:.
,,

Vi
jfzusterteit:en.D.Aurera.

186:. Be âbdi:xe: .a,Elten.P.- De saverscher.
ândri:: Be:IBirtkez.P.- De savorscher.
Biren.Hemelyazrt.a:lu::.P.- Desavorscher.

âan de RedactiederâmeteldamuheCeerani.(Deklok heeft....?)P.- Amsterdamsche
Courant50.:2.
Beiefaande: HeeeE.B:qwe: Bekker.P.- Amsterdam J.deRuyter,186:,gr.8V0.
Grafgchrift:xBierlpgtee, zeen''enz.P.- De Navarscher.
Eindverslag ie z:ke de: letlepkqndlge: eigendem. P.- Hs.

Be âel
:qde Qeheimeniggen. (Vervolg en slot).P.

seGerlandsch Jaarboekjevoor Vrd-

metselaren.

Medailje::a:degesthiedenisenzeeoestolndi
eche bezittinjen.P.- AmsterdamscheCgurant,
N0.75.
1)

oegevraagde teezending van boeke:,ti
jdachriftenenz.P.- AmsterdamscheCourant,A0.92.

Punten ef gr:ndgtellingen betreffende den zeegenaamde: Letterkqndije; 4f Keqsteigendem.

P. - Verslagen en mededeel
ingen derKoninklkke Akademie#an W etenschappen,Afd.
Letterkunde.Amsterlam C.G.van derP0st.
ândrlesBeelBirckqz.P.- Desavorscber.
Verslag :an de: vtaat :a: het K::, oqdheidkundlg Qene tgchap.P.- Nietin den handel.

âdre: aan Keekveejde: der 5.H. Gemeente,o'er ûen Yerknbp van een schilderkvan
Van der Heyden,in de W esterkerk.P.- Hs.
Kritiek :a, ,yspelde-e: Naaldejeld.''TooneelspeldoorH.KuyperGz.P.- Amsterdamsche
Courant,n0.108.
Klaa4liel,aangeheven op dien zonnigen marktdagvan ö Mei186:,dooreenjeugdige min-

naresvan bloemen.D.- Amsterdam Gebr.Binger,186% 8:0.
Schri
jver:Rechten.P.- AmsterdamscheConrant,n0.117.
Bedeekinjenophetbesluit#an 1ö Mei186Q.P.- AmsterdamscheCourallt,n0.12û.131,122.
âa,lhr.M.Salvader.P.- AmsterdaxFcheCourant,n0.131.
Pertretvan Va: Lennep.P.- De sa#orscher.

B:lagersen hetMelkmeieje.P.- De Na&orscher.
Verechillende grafechriften.D.- Humoristisch Albnm.
Taalkundig adyie:betreffendezekere testamentairequaestie.P.- TaalkundigeadYiezenLetreFende zekere testamentaire quaestie enz.dnor Mr.J.A.5.TraYaglino.Amsterdam
H.A.W inkelhagen.
Xour. Dichtregelen 51:11 Dr. E. Laurillard,uitgegeYen1en A'oordeele#andenoodlddenden
d00r (1PI1brzlld teEnschedé,doorYlochtellmet bescheiden opmerkibgen #1lH een minnaar
der dichtkunst.D.- Hs.

Spekeri
lenepdeoudeSchan:teâmsterdam.P.- DeNavorscher.

Fefm:si: Brqjg: Puellis. Dichtregelen op den eersten dag Tan het7de Taal-en LetterkundigCongreste Brugge,gedurende de Yergadering Ter<aardigd.D.- Alg.Handelsblad,
n0.9586.

Mi
jmeeingen inen:verâmsterdam.P.- Hnlland,1862.
Herdrukt 0.a.in Romantische W erken KXII,187Q.(Verspreide Opstellen 1I)en in Vertellingen,deelXlI#an de stereotiep-llitga#e.

Plneve eener natuqrli
jkehisterie vee'deleqgd.Be Watervegels.D.- Hollanl.1863.
Vervelgderkorte Kr:ni
jk.D.- Hollanl,1863.

Herdrnkt0.a.inPoëtische'W erken,XIII,1872.

o:derwi
js ve:r kinderen,door W .E.de l'erponchert0tgebruik zjnerkinderen opgesteld.
Herzien en opnieuw uitgegeven docr Mr. J. @an Lennep.Amsterdam Gebr.Kraa:',3
deelen,186Q-18G3,post 8v0.

Buiten- el
1binllenshuis.Vertellingen uitde Perponcher'sOnderwi
jsvoorkinderen.Leiden,
D.soothovenvan Go0r,1876,post8:0.meti gekl.platen.

Het prettige boek. Vertellingen uit de Perponcher's Onderwjs Y00r kinderen.Leilen
D.Noothoven van Goorr1876.post8:0,metigekl.platen.

Lievelingslectuur.Vertellingen uitde Perponcher'sOnderwi
js:00rkinderen.Lei
den,D.Nootho<en #an G00r,1876.Post8v0.,met1 gekl.platen.
HetLievelingsboek van J.van Lennep,doorSuze Andriessen.Amsterdam T.vanHolkema
188:,pgst8#e.metQ1 gekl.platen.
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186K Ee:enande'everletter..P.- Verslagen enmededeelingen derKoninkldkeAkademieYan
W etenschappen,Aldeeling Letterkqnde.Amsterdam,C.G.van derPost.
1863.S:men:pragk gehoulen tusschen Mr.J.Tan Lennep en Mevrouw S.Hartsen op een feest
tenhuizevan laatstgemeldegegeven op 3ûJan.1863,tereerevan Jhr.Mr.c.llartsen en
Mejuirouw E.Ardesch,Bruidegom en Bruid.D.- Hs.
Verklaring v::ee: b:ed,geschilderd door Marie ten Kate,naarteekeningen400rMr.J.vaR
Lennep verYaardigd,en vertoond op bnvengenoemd feest,39 Jan.1863.D.- siet in
den handel.

Vertalig::n:enversje qit,,Pu:ch''
.D.- Landbouwkundigelessen in 186: teLondenverzameld doorW .C.H.Staring.Haarlem,A.C.Kruseman.
Iet:everO mmige Ietteesdieaa:de kiedere:nietgeleerd weeden.P.- Hs.
Een weerd nagraanleidinjdeekritlgthebeseheqwing:n,geleverd doorHeinControleurover
Ten Kate'svertalingvan n'Fraqenliebe un;Leben''.P.- Hs.
Be Landeterm i,1813.P.- DeNavorscher.

Keistendtm e: Vri
jmetselaei
j.P.- Charitas.Jaarldksch TjdschriftuitgegeYendoordeLoge
LePrejugévainclf'in het0.
*.'allDeYenter.
âmeteedam:Patriclëes.P.- AmsterdamscheCourantN0.86.
S:mengpraak tqsgchen ma: en vr:uw. D.- Hs.
Cerneille.P.- DeNavorscher.
Bibliagtaphie Cetnùlienne 0u description raisonnle de toutes leséditlons des oeuYres de
PierreCorneille.desimitationsou traductionsquien 0nt(té faites...parEmilePicgt.
Paris,Atlg.Fontaine. 1816.8v0.- ,,La partienéerlandaise''werd doorJ.v.L.ln 1863
geschreYen.
Q:edee:verkeepde gitapraak.P.- De NaYorscher.
Hetnleqweentwerp :anwetepdepeegenelebelasting.P.- Amsterdamsche Courant 50.
1Q7,1Q8,12q,13ö,129.

* R:thathilde: Mirès.P.- sederlandsch Magazdn.
,,

Terjelegenheid de' aanetaanle endert/:qw ëa: 1.N.â. Bare, Taet: :an âmerenjen en

Mejuffr:qw Syl
yi
a S.ç.van Le,nep.D.- Hs.
HetSint-Heer.Nicnlaae-:fSinter-Klaagfeegt.P.- DeNa#orscher.

Tergelejenhei
d der:ndertreqwva,Mr.HenrickS.vanLennepe:Mej.â.ç..anEejhen.D.- Hs.
lets:@e,ee:Iuchtver:chi
jnsel
.P.- Amsterdamsche Conrant50.QI.
7.
Plaat: qitVendelsLucifer.P.- De Narorscher.
V:ndele: Startee.P.- DeNavorscher.
Peptret :aeK4ning Willem Imetdenmantel.P.- Desa:orscher.

Mi
lmeeingenin.::veeâmsterdam.P.- Holland,1861.
Herdrukt0.a.inRomanti
scheW erkenXXII,187:(VerspreideOpstellenII)enillVertellingen,
deelXIINallde stereotiep-uitgaYe.
>)

Preeveeenee:atuqrli
jke hl
gtariev::rdejeqjd.Be Brandgt:qen.D.- Holland,1861.
Verv:l
gdeekerteKeeni
jk.D.- Hnlland,1861.
Herdrukt0.a.in Poëtische W erken,XIII,1872.
E@: lied Me:r 15 Neyember 1863, den Amsterdammers toegezûngen d00r hun Stadgenont
Mr.J.#an Lennep.D.- Amsterdam,J.deRurter.gr.8:0.
Ke't verslag der ve4rstelll:g .a, het tenneelgpel2,,0,der veeemde e#erheergchiii'',in den
Amsterdamschen Schouwburg op16 50v.1863.P.- AmsterdamscheCourantN0.Q:&.
Be veertigveeegchrifte, vanhetWhigtapel,in tweeregeligeri
jmpjesverYaten #an toelich-

tingen voorzien,:r4gevolgd naar hetFransch van J.Bronton.P.en D.- Amsterdam
Gebr.Kraay,1862.kl.8v0.

Tweededruk.laeiden,A.W .St
jthoi,187Q.post8V0.
Derdedruk.Leiden,A.W .Sjthoi.1883.post8:0.
VeerredeNearde Humnristisch. Veerlezlngen1: Preza enPeëzi
j,doeel.sthenkma:nlgelaten.
P.- Amsterdam,M .Schooneveld en Z00n.
âan de Redetie va: h:t Nieuwe Bagblad va, ':Gr:venhage. Briefvan een Makelaar in
efecten.P.- HetNieuweDagbladvan 'sGraYenhage.
Ee,kerelal: Ka:.P.- DeNavgrscher.

Nej ietseverhetIeven in Engeland.P.- Nederlandsch Magazdn.
Receneie #.: ,,
E.nweinig Amgterdamgch. Kritiek,bi
jgeleggnheldde,Natienal
.Feegtvi
eringqn
dner1.â.âldepdinjk Thi
jm'
'.P.- AmsterdamscheCourant50.:91.
1) âande
: HeeeAlberdinjk Thi
jm.P.- AmsterdamscheCourantN0.39û.
>
) â Madgmekennied'Aqnet.D.- Hs.(Opgenomenin ditwerkII,101).

ë.âa:denHe:rMaqpinNahuy..P.- AmsterdamscheCoqrantN0.3û8.

),

D
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1861. Qpbeejt::: âem:teli: Peqie ..P.- DeNavorscher.

We4ede, ep bi
jz:nderepl.lhe. i: gebeqik.P.- De Navorscher.
s Begeafeniu..bi
j:v..d @fbi
j neht.P.- DeNa:orscher.
>

3.ç.Kx k,Iee:B@Kx k.P.- DeXaverscher.
Qmwenteli:g ::: 1813.P.- De Navorscher.

QesthiedeRl:deevei
jmetqel:ri
jdeee:,@qdMei
jmeteelaae.P.- De Navorscher.
Hetgewi
jzigd wehe:lwe'p :p d. perg:nel
: bel
a:ting.P.- Amsterdamsche CeurantN0.38,
39,é3,iö,17.

Bi
j geleg@nheid .a: h:tBo-jaelg heeetel der Kwe:kgth:elvxedezeeyu'tte âmqterdam,
Q8 Febr.1861.D.- Gedenkscbrift.Nietilldenhandel.

Wx 'de: geape4ken i, d. Leg:,,
L.PergtMéra:ce''te Maasteitht,bj gelegenheidvan haar
loo-jarlg bestaan,1Maart1868.P.- Wederlandsch Jaarboekje'onrVrjmetselaren.
,,

Weeeden.jespe:kenindeReuwlqge.,Lâ Chaeité''teâmgterdam,tergedachtenisder Xk.*.BB...

J.J.Alberda en C.deBie,Q0M
.ei1863.P.- Nederl
andscheJaarbnekjevBorVrjmetselaren,
Ee,wx rd naaeaanleiding deekeltiek.qitgekeme: teje: ,,La yi: de 1(:Q:''.an Renan.P.-

Nederlandsch JaarboekjeYoorVrdmetselaren.
â::de Redaktie @:, hetBajbl
ad #:,'eid-Heljand :, '
:Qrayenhaje(overeeRschrjvenvan
Prof.Lauts).P.- Dagblad vanZuid-lloll
an; en 'sGravenhage N0.53.
B:ejer,,,
âa: de: Ri
jn''.P.- DeNavnrscher.
Schamel.P.- De sa#orscher.

Sleegwi
jk-Hel:tei::n hetBqltethe Vaderla:l.P.- Dagbla;van Zoid-llollar
ld en'sGravenhageN0.85.

Qegthiedeei:derVri
lmetgelaei
l.P.- De Xavorscher.
Recti
scatie.P.- Maçonniek W eekbladN0.Q1.
La:tijeLieden.Blkspel.(Vr4 ge#olg; naar.,
LesFâcheux''van Moliùre).D.- Amsterdam,
J.deRuyter.post8V0.

HerdruktinDramatische eR PoëtischeW erken.Lel
den,A.W .S4th9G 1889-1891.8deelen.
kl.8v0.(Trellr-en Blkspelen,deellV).
âdre:aandeTweedeKamerd:rStaten.Geneeaal(OverdeStaatsleteri
jl.p.- Nietindenhandel.
âlgemeenheiddeeVV.*.MM.*.P.- Maçenniek W eekblad,n0.Q5
âljemee,heidd:rVei
jmz.P.- Maçonniek W eekblad,n0.Q7.
âa: de Bruid.(Jonkvrouwe A. M.J.van L90n).D.- HF.Twee versjes,Bpgezeg; door
H.M.J.en M.F.van Lennep.

De Bruil:ft .a:Kl
eri: e, Re-je, meteenigenieqw. gaete: ge:teffeerd.D.- Amsterdam
J.deRurter,kl.8v0.
Vnndel:grafgchriftep la:#a: âmgtel.P.- Desayorscher.
Mi
jmeei,gen in.n:veeâmeterdam.P.- Holland,1865.
Herdrukt0.a.in RomantischeW erken XXII,187:.(Verspreide OpstellenlI)en in Vertellingen,deelXIIvandestereotiep-uitgave.
Be Reddingbx t.D.- Holland,1865.
Herdrukt0.a.inPoëtischeW erken XIII,187Q.

Verv:lgderkert:Keeni
jk.D.- Helland.1865.

llerdrukt0.a.in PnëtischeW erken XIII,187e.

Fragmente: ui
te:, enui
tgejeve:bli
j:pel:a: Arigtefane..P.- Hs.
Een we4ed :ve: h:t Haggeche gedeekteeken Meee Nevember1813.P.- Amsterdam J.de
Ruyter,gr.8:0.

Feeetred: ter vierlng Ma, het 75jarig botaa, d::Gene:t:thap:,4Dxteina etAmlqitia'te
Amsterdam,gehnuden denQ8sten50v.1861.P.- Nietin deR handel.

âa:de Redaktie::, h:tBagblad #aRZqid-H:llande, '
:Qlave:hage.to#erhetInternationaal
Kongres).P.- Dagbla; 'aR Zuid-llell
and en'sGravenhage n0.:38.
K'uierwi
j..Welveeetrut.P.- DeNavorscber.
H:tzBjarij beetaa:d:eMaatgchappi
l ,,
#rtIetâmicitl
:e''teAmsterdam:plechtig geYierdop
Q Dec.1861.D.- Amsterdam Th.J.Roothaan en 60.

â:n de Redakti
. der âm:terdamgcheCeueant.(OYerden tnestand #an Xederlandsch OostIndië.P.- AmsterdamscheCourant 110.Q9û. '
AntweQedepd: qitdagi:j ::n Mr.ç.V4:mger.P.- Amsterdam J.d6Ru#ter.gr.8:0.

âa: mi
jne kindere.teSamaeanj,bjhetYerlies#anhunBuistezoont
je.D.- Nietindenhandel.
K4nteptveeree.InKeiptl
e.qitte h:uwe::p :en jraft4mb..(Jacob van Lennep.geb.7X0v.
18ö9.overl.teSamarang.31 Oct.186i).D.- HF.
âandeRedakti
: derâmsterdamstheçourant.Briefvan eenSchoolonderwjzer.P.- AmsterdamscheCûurant,186% n0.1.
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18% .B'i.f:a,de: H* eMf.t.V:smaee.P.- DeNeGerlandsche Spectator,n0.Q.
))

Versl
ag d:ro4mmi:gieben4emdtetbeeedeelingd@eLati
jngehe gedi
tht.,,ingezondenin1861
termededinging naarden eereprjsuithetlegaatHoeuit.P.- Verslagenenmededeelingen
derKoninkljke AkademievanW etenschappen.Afd.Letterkunde.
1, het âlbem :a: de: Hee' Th.Beguin.D.- Hs.

W:lveeetraat,krui
eewi
jn.P.- DeNavorgcher.

Medisqhe Politie.Briefvan een 0u(1-teYens BudellVolksvertegenwoorliger.P. - Dapbla;
van Zuld-ilolland en 'sGravenhage.n0.62.

Uitbeezeminga:n mi
j:vriend P.K::lIrop mjn Gzsten verjaarlag.D.- Hs.(Opgenomenin
ditwerk,II,QQ6).
3,

Hetâlgemee:âdresbeek.P.- Amsterdamsche Courant,n0.79.

âa: de Reda:tie dee âmsteedamsthe ceqeant.(Verklaring der anonymiteitvanVoorgaand
stuk).AmsterdamccheCourant,n0.85.
ovee de epelling van semmige weerden,meest va, qitheemscben eerspreng.P.- Verslagen

en Mededeel
ingen derKpnillkli
jke AkademievanW etenschappen,Afd.Letterkunde.
Heitema.P.- DeNavorscher.
J.P.Michell.P.- DeNavorscher.
Baargtellen.P.- DeNavorscher.
F:eien.P.- DeNavorscher.
Be vieeingvanden Waterl:mdag.P..- AmsterdamscheCollrant,n0.131.

âan de Redactie van het Bajblad vanzuid-Helland e: '
:Geavenhage.(Overde dcodstrafl
P.- Dagblad,50.118.
opwekking t:t hetbrenjen van ee, enbekrempen effee aan hetfend:vôerdegewapendedienst

(
Ljdenen Lei
den).P.- Dagblad van Zuid-Holland en 'sGraYenhage,n0.15û.
Lied ,,Veyagequiveudra.''P.- DeNavorscher.

Mi
jmeringeni: e; eveeâmsterdam.P.- Holland,1866.
Herdrukt.
0.a.in Rûmantische '
W erken XXII,18:Q (Verspreide OpstellenII)en in Vertel
lingen,deelXlIvandestereotiep-uitgave.

A&: een vri
end die mi
j metjekleuede inkt ep jekleurdpapiergesthreve:h:d.D.- H0llanl,1866.

Vervelg derkerte Kreni
jk.D.- Holland,1864.
,,
,

Herdrukt0.a.in Poëtlsche W erken XlII,187Q.
Klinkdichtep de afbeelding veer den titelgeplaatgt.D.- Aurora.
Bieceurssllrlesquestions:,qcomment ponrrait-on étendre l'action del'artetprincipalement

de l'art dramatique,considéré comme instrument de civilisation?''et:,,
Que1ssontles

moyensemployéschez les diiérentspenplespour accroître la partfaiteàl'artsoustoutes
ses formes, dans l'éducation pnblique? Parmi ces moyens quels sontles meilleurs?''Congrès de Berne.SlancedesQ9et31 août1865.- Elposé de la derniéreqqestion:Séance génerale du 31 août. - P.- Annales de l'association lnternationale pour le
progrés des sciences sociales. Bruxelles,Bols-W ltdouck;Paris,Guillaume etCie.1846.
T:a:t,geslagen op hetfeestmaalvanhetBernerCongres,eSept.1865.P.- Hs.

Verbetering van ti
tulatuur. P.- NieuweBtjdragenvoorRegtsgeleerdhei; en '
W etgeving.
Amsterdam Joh.Muller,1865.

âa:de Redattiev::hetBagblad#an z,-Holand en '
:Qravenbage.(OYerheteigendomsrecht
P.- Dagblad,n0.Qi8.

Bevermakeli
jke Spraakkunst.P.- Amsterdam Gebr.Binger,1865,post8:0.Methoutsneden
van El. Verveer.

Hiervanvier drukken.Devierdebd A.'
W .SdthgflteLeiden,1890,post8v0.Metilustratién
dnor Alfred Ronner.
Aa, denNedeplandschenSpectater.D.enP.- DesederlandscheSpectator.
cnrreepnndentie.P.- De Nederlandscbe Spectator.

Kritiek dee epveering.an ,,M:nz:,g: deeeN.S.va: Winter,''deorde Maatschappk Ap0ll0.
P.- AmsterdamscheCourant,N0.301.

De Letgevall
e, van Klaasje Zevenster. P.- 'sGravenhage,Leiden,Arnhem ;M.Njhoi,
A.W .Skthoi,D.A.Thieme.5deelen gr.8V0.1865-1866.
Tweele drllk in Romantische W erken,'sGravenhage,Leiden,Arnhem ;M.Ni
jhoi,k.W .
Sjthoi,D.â.Thieme,1866;5 deelen post8V0.DeelXV-XIX.(Blauwe deelen).
Derdedruk inRomantischeW erkenzvolksuitgave-'sGravenhage,Leilen,Arnhem ;M.si
jhof,
A.W .sdthcfl
'
,D.k.Thieme,1867-1869,&deelenroy.8v0.DeelIV.
Vierde druk in Romantischeen Poëti3che W erken.Nieuweuitgave.'sHage,D.A.rrhieme;
18:5 sup.8:0.,6 deelen compleet.DeelIV.
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Vjfde druk in RomantischeW erken.NieuweVolksqitgave.'
sHageenLeiden,M.Njh0;,
D.A.Thleme,A.W .Sjtho',1876-18:8,13deelenpost8Y0.DeelVIII-X..
Zesde drukin Romantische W erken.Nieuwe stereotiep-uitgaafmeteenwoordvoorafvan

Dr.J.ten Brink.Leiden,A. W . Skthoi, 1886-189:,1Q deeleR k1.8Y0.DeelIX-XI
(ö0cts.editie).
Geïllustreerde W erken.Prachtuitgave, 1888-1891,8deelen,gr.ito.met1$9fotogravuren

DeelImetQ9 fotograYurennaarW .deFamarsTeslas.(Detekstishierechternietvnlledig).

Zevende druk in Romantische 'W erken. Geïllustreerd metlichtdrukken naar teekeningen

van6h.Rochussen.D.Bles enW .deFamarsTestas.(Verkleind naardeprachtuilgave)
1899-1892,Q9deelenpost8:0.DeelXIV-XVIII.
Achtste druk.Nieuweqitgave vandenzevenden druk,in1897. DeelXIV-XVIII.
segende druk. sieuwe uitgavevandenzesden druk,1897.Stereotiep-uitgave.Drieleelen

(IX-XI).
Tiende drqk inRnmantische W erken.Herinneringsuilgave,(189Q-Q& Maart-19û'
2).A1sde
zesdedruk.Stereotiep-uitga&re.DeelIX.-X I.
Elfde druk.A1sdezesdedruk.Stereotiep-uitgave,19û3.

1866. Beâmstel-HôtelMaatschappi
jteâmgterdam.P.- Amsterdamsche Courant,50.18 en e5.
,, zi
jtgi
JVri
lmetselaa:R D.- sed.Jaarbnekjeç00rVrdmetselaren.
,' Be Pr
in:va:otanje Inde:glaghi
jWaterlee.P.- DeNavorscher.
, lqbel
jaarMa:mi
ln Nriend N.J.:anHattem,selert1816Rkks-Ambtenaar.D.- Hs.
BeNederlaqdgchevlaj.P.- DeNas-orscher.
Lauren: Reael.P.- DeNavorscher.

#:: mi
jn M'i
end 1. ter Qeuw, bk z4n vertrek naarAaarden.D.- Hs.(Opgenomenin
ditwerk,II,Q5e).
âanteekenlnjen beteeffende de:âmeteedam:the; Sch:qwbqrg.P.- Nederlandsch Magazjn.
â:, Mevreuw Léenled'âunet.(Opden rQg mdnerfotogra:e geschre#en).D.- Hs.
N:g Iet:overg,:h,e:k.P.- DeNovorscher.
BeNleuweStraat.P.- Amsterlamsche Courant,N0.18Q.

â:nde Redattie van,,BeTi
jd''
.P.- De Tdd,N.HollandscheCourant,50.5836.
BeNleqw: Straat.Antwoordaan Dr.A.A.G.Guye.P.- Amsterdamsche CourantN0.19Q.
ovee hetal qfeietwettlg: @a: hetin:chuive: eenern in gemmige gamengegtelde weerden.

P.- Verslagen en Meledeelingen derKnninklkkeAkademievan W etenschappen,Afi.
Letterkunde.

Aanteekeninj op debeantwoording van voorgaande bddrage d00rL.A.te W inkel.P.VerslagenenMeledeelingenderKoninklkkeAkademievanW etenschappen.Afd.Letterkunie.
âlledaaggchebekkenin '1geeprek.P.- Bato.Tdlschriftv00rjongens.
Tweede druk.Amsterdam Gebr.Kraay,1871, kl.8v0.

Derde druk.Yermakeldkeanecdoten en all
eiaagschebokken.Leiden,A.W .Sjtho/,post
8:0..188Q.

Ee, beecheidenzelfveededljing.P.- Maçonniek W eekblad,n0.36.
0,sRi
lk 1:Mr4egereti
ldpeeken.P.- Amsterdam Gebr.Kraar.post8v0.
Be veemakeli
jk:Lati
jnecheSpraakkunst P.- Amsterdam Gebr.Binger,post8:0.MetboekdruketsendoorJoh.Kachellus.

Hiervan drie drukken.De derdebl â.W .Sjtho;teLeiden,metillustrati:ndnorAlfre;
Ronner,post8:-:..1890.

#a: de Ieze':@a:wi
jl
e:den Alm:nak,.HeIIa:d.''P.- Castalia.
BeKr:en beven'twapen.P.- Castalia.

Herdrukt 0.a.in Romantische W erken XXI,1870(VerspreideOpstellen 1)in Novellen,
deel% van destereotlep-uitgave.en in Leldscheherdrukken50.QK.Leiden,A.W .Sjth0;,
1996,post8:0.

Qeeprektueachen:e:zendelinjenRaII-SQ:zi
j: l
eirllng.D.- Castalia.
Herdrukt0.a.in PoëtlscheW erken,X1II,187Q.
opmerkinjen@an eenechaakveteraan.P.- Sissa.MaandschriftvoorhetSchaakspel.
ântwetrdepdeBeeaadslaglnge: hetârde:derVeree:iginj ,,EdeI. v:rmen,''naaraanleiiing

van '
tgesprokene omtrent ,,
U''in KlaasjeZevenster.P.- HollandscheIllnstratie,3de
Jaargang,50.17.

Mr.1.@a: Lennep a:n zi
jnemedekizers.P.- Amsterdam J.deRuyter.8Y0.
Twee:praak tussche: Mevr.H.en Be.#.H.t: H.D.- DeTdd,soord-llollandscheCourant
N0.ö9e1.
opdekeuzeva: heteeutedrietalTweede-K:mer-Leden,voorhetdistriktAmsterdam,29 Oct.

18G6.D.- DeTdd,N0.ö9:1.
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18G4. Epijr:m.D.- Volks-Almanak v00r1867.

) âag#raag em hulp bpde voorgenomea uitgnaleener ,,
historischeen kritische beschouwing
'an gevelsteenen,uithangborden enz.''P.- Amsterdamsche Collrant,50.e6e.
Feeetrede,gehouden op hetGouden Jubelfeestvan Z.K.H.PrinsFrederikdersederlanden

alsGrootmeester-NatlonaalderOrde van Vrkmetselaren.gevierd opQ7 50y.1866.P.-Gedenkboek dierfeestviering.'sGrayenhage,Gebr.Giunta d'Albani.
TO neel-kritlek.,,DeZwaardyechtervan Ravenna.''P.- Amsterdamsche Courant50.e7û.
K4rteTeespru k&:; hetPqbli
ek,bjdeVoorstellingderTafereelenuit'sLandsGeschiedenis
P.- Hs.

1867. âa,t.t@rQeuw.D.- Hs.(Opgenomen indjtwerk,lI.Q67)

ântweerd :an M .1.va,Lennep 4p eenige hem jedzne veagen.P.- Bato.

Meli:St:ke,zj
i, ei
jmkreni
jk gchri
jvende,emetreekshetjaae1300.P.- Mar,ix #:: St.âId.g:nde l
eestzi
jnWilhelmus-ledln hd jaae 1:68.P.- Historische Galerl4erMaatschappk
ArtietAmicitiae.Amsterdam MFed.J.C.van Kesteren en Z00n.

Uitnedijl,g vô:ree,zx mejeli
jkyellelije bibliegrafiev::hetleve:e:dewepke:va:Vendel.
P.- Amsterdamsche Courant,N0.Q8.
Be pakheize, @a: Pel:teâmaterdam.P.- DeNa#orscher.
Antweerden - ef.ek weIjee: antwe rden epgeda:evpajen.P.- Bato.
Ee, nendlettijgeechenk.P.- Sissa.
âanteekeni,g op sEenemerkwaardigheidbetreiendeConstantdnHuygensdoorJ.terG0uw.''

P.- sederlandsch Jaarboekje vol)
rVrlmetselaren.
â&: mi
jne Vlaamqche br:edere,op 98 April te BrusselYereenigd.P.- Amsterlamsche
Cnorant,n0.113.
1, het âlbem va:mevr:uw.P.R.geb.W.D.- Hs.

Ee: paarbpkke; @a.andere, aard da, de verije.P.- Bato.
Antweardep vergchlllende vragan,P.- Bato.

Elizabetb Musth e,Klaagj.Zevengter.P.- De Navorscher.
Bi
chthulde a.n M. We. Bilderdi
jk,D.- Bil
derdkk'sGedenksteenplaatsing.'s Gravenhage,
M.J.Visser.

Enkel
e feuten.P.- Maçonniek W eekblad 50.Q7.
Ee:dep:th:ep ri
lm.P.- DeNavorscher.

ned:ed vanMaximillaan,Keizerv:n Mexlce.P.- AmsterdamscheCourant50.16J.

opzi
j:el
f-en-dertig:f.9m zeepgun.P.- Bato.
intweerden epgedanevrggen.P.- Bato.
Be kwakeren hettelejeam.P.- Hollandschelllostratie.

âan Mejqffregw Mary Elizabeth Mee:, met m4n fotografie. D.- HF.(Opgenomen in dit
werk II,Q76).
BeKermis.P.- AmsterdamscheCoqrant,N0.Ql3.
BeBitbangteekena,in verband metGeschiedenisen Volksleven beschouwd,door Mr.J.van
Lennep en J.ter Gouw. P.- Amsterdam Gebr.Kraay,Qdeelen r0:-.8:0.,metruim
3û4boekdroketsen #an F.5V.Zorcher,1867--1868.
Tweededruk.Leiden,A.W .SdthoF,3 deelen,kl.93-0.188#.
ldervan de groote Bankvan Leening,in
Ben Heer Jbr. F. yan Beveeveerden, Opper-Bgekhol
dank voor den teruggebrachten stoel #an Vondel.D.- HF.
W:olden,gespreke: bi
j het graf:an Jee:tva: Vedel.P.- DeTjdspiegel,XXIV,1e.Zieook Vondels'W erken,XlI,63&.
Feestred. bi
J de 4nthulling van V4ndelsatandbeel
d.P.- Tjdspiegel,XXV,N0.1.- Zie
o0k Vondels W erken,Xll,610.
EeaDichteraaq de B:nk #a:Leening. Tafereeluithetleven 4anJoostvan den Vondel,in

3belrkçep.D.- Amsterdam Gebr.Blnger.1867.post8:0.
Tweeledrqk inVondelsW erken,XlI,1869.

Derde drok in Dramatische en Poëtische '
W erken.Leiden,A.W . Sdthoi, 1889-1891
8 deelen kl.8#0.(Trenr-en Bldspelen,deel17).
â:, de Redactle v:n het Bagblad va: zqid.Helland en '.Gravenhage.(Over hetwoord
xul
thangteeken')P.- Dagblad,N0.Q53.
E::wakkeeman.P.- Castalia.
Herdrnkt 0.a.in RomantischeW erken XXl,18:0,in Novellen,deelV van destereotiepuitgave enin Leidscheherdrukken,N0.e2.Leiden,A.W .Sjtbgf!,post8Y0.1996.
6ed âpôll
e.(NaarH.Helne).D.- Castalia.
Herdrukt0.a.in PoMtischeW erken,XIlI,187:.

Begtie@an Meur..P.- Volks-Almanak.
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1867.let: @.eree, bi
jzenlere, tak va: nIveehei
d i:del7deeeqw.P.- sederlandscheVnlksAlmanak.
ântwa:rde,:pgedane yeagen.P.- Bato.

Mi
jlep zeyenem P.- Bato.

oyer :.t allfnietverlale: .a: qltheem:vhe plaatg,amen.P.- Handelingen vaR het9;e

Taal-enLetterkqndigCnngres.Genk W .Rogghe.
â&, de Redacti:deexâlljemeinezeltqng''.(OverdeDuitschevertaling van KlaasjeZevenster).P.- Hs.
#:, Mejqffreuw Bet:y B4nkeetqetlq:in haarAlbum,waarin t0tn0g t0enietaniersdan
jeugdigeschoglsriendinnen geschreYenhadden.D.- lls.
SamenspraaktusschenMarieenHenriette H.D.- Hs.

1868. âa,1.te'Qeuw,npDriekeningsdag.D.- Opgennmen ln,,De OudeTkd'.OnderRedactie
#an J.terGouw,1871

E@:depeheep ri
jm.P.- DeNavorscher.
HetSeeailya:d:, Qre:te: Heeei: 1623.P.- Bato.
Le:arigtecrale:à1. Iant:r...P.- AmsterdamscheC:urant50.13.
BePd agea e: h:tmanifegt.a, Bqrjeepligt.P.- Amsterdam,J.de Royter,post8:0.

#.n 1.tee Qeqw,bj het nazien der laatste proefvan ..De Uithangteekens'.D.- Hs.
(Opgenomen in ditwerk,II,Q65).
Veezeek4m lpheldeeing (*Qreenhanielaarin kelhj).P.- AmsterdamscheCourantNa.18.
Ben HeerB.Vramb:ut,Gouverneur der Provincie W est-vlaanderen.'
,D.- Hs.

Ee:pelgrlm V'i
jmetgelaae.P.- MaçonniekW eekblad,50.7.
â:: de di:thjen:elen ep 15 Feb'.1868 1:hetAmetel-Hôtelvereenigd.D.- H:.
onb:kend p:rtret.P.- AmsterdamscheCourant,N0.DQ.
Ietsevercitaten.P.- DeNavnrscher.
Tweede druk.Amsterdam Gebr.Kraay,1871,k1.8V0.
thampde M:r:. P.- DeNavorscher.
Een qithanjteeken.P.- DeNavorscher.

MaçtnniekeLiederen.D.en P.- Nederlandsch JaarboekjevoorVrdmetselaren.
ântweerde: epgedane Mragen.P.- Bato.
E::zQnderlinje drx m.P.- AmsterdamscheCoqrant50.86.
Eenstem qIthet graf.P.- Amsterdamsche Courant50.10Q.
Sam:nepraak tusschen Jacoba, DavidenLizzyv.L.,ter gelegeRhel; ;er koperen brnileft
hunnerouderq,15 Mei1868. D.- Hs.
Legegrief.Strqik.D.- Hnllandsche lllustratie.

Raadsel.K:sti
jding.D.- HnllandscheIlustratie.
Legogeief.T@IIea:. D.- HollanGsche Illustratie.

Han:ibalantepeeta..P.- AmsterdamscheCourant50.159.
Guilen.P.- De Navorscher.

Het Valkh:f t: Nkmegen.P.- sederlandsGeschiedenis eR Vnlksleçen in schetsen,doer
J.vanLennep, W .MQllen J.terGouw.Metstaalgra#urennaardeschllderlen van de
Historische Galerj der MaatschappjArtietAmicitiae. &deeleof91
.1868-1872.Leiien,
A.W .Skthoi.
Tweededruk,aldaarbldenzelfde.Qdeelen1t0.1878-1859.
Hetb:ekderop:chrlften.Eenebddraget9tdegeschiedenls#anhetNeierlaRdschevolksleven.
doorMr.J.van Lennep en J.terGouw.Metruim 59 boekdruketsenvaRF.W .ZErcher.
P.- Amsterdam,Gebr.Kraal'.roy.8V0.1869.

TweededrukLelden,A.W .Slthoi.kl.8:0.1889.
Rq:tenbergh.EeR lamllietalereeluitdeXvlldeeeuw.P.- Castalia.

Herdrukt0.a.in Romantlsche W erken,XKI,1819(Verspreide Opstellen1)en inNovellen,
deelV va: de stereotiepuitga#e.
Ulthlgt:rle :: I.V.,.P.- Bato.

#:nt.te'Qouw.(KlachtnverOosterbeek).D.- Hs.(Opgenomen iû;itwerk II,e97).

GEDICHTEN EN PROZASTUKKEN, WAARVAN HET JAAR DER VERVAARDIGING NIET BEKEND IS.
âa: ::: veiendte #..diezich beklaag; had,datikzjn deurwasvoorbjgelgopen.D.- Hs.
B'eemerl...(saar Heine).D.- Hs.
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Twee B'inklleleren.D.- Hs.
G:bed.D.- Hs.

B@leqgd v:erbi
j.D.- Hs.(Opgenomen in ditwerk I,Q37).
KI
:I,Bqlmpje.D.- Hs.
Qp zek:rentweep @a: inkwartleeing.D.- Hs.

âa: ...(Meteen ruiker).D.- Hs.
Be M:agd.D.- Hs.
0 N:x !D.- Hs.
Be op:taedlng .an thrietu..D.- Hs.
â:nd::thim .a:Peteede: Qreete.D.- Hs.

#a,Mej.S.T'akeaeen.D.- Hs.
':Bithter:Verentgthqldiginj.D.- Hs.

Heeft's,.
Wa:e:aemetdeP4t.''(Lezing).P.- Hs.
Ee: allee@nhebbeli
jk:t:indringeei
j.Bldspel.P.- Hs.
Samenepra:k tu:gqhe, Aqqiliqse:Lucles.P.- Hs.
Berelzlgee aand:deuederwaarzeg:ter.P.- Hs.

#.@a:Parnag.(Bezoek bi
jAp01l0).P.-'Hs.
Het:letKleppbi
1Binje..P.- Hs.
R:ma: uitden tj4 vallJaR de W itt.(Fragment).P.- Hs.
Reman.(Fragmenl).D.en P.- Hs.
Vandel,ea :ie et:e: eeqvreg. P.- Hs.

VERTALINGEN.
Bedlvhte'a:,zi
jne varlaifdw ten gel.id. va, een gaqgen.keten.
Hebreeqwsch.

Vertaling dgorGabrielPolak.- Nederlandsch IsraëlitischJaarboekjevoor56e8.(1867-1868).
Rotterdam,A.C.Holstede.
Nedeel:ndgtheLqg:nden.H@tHql:teeLeede.18Q8.
Duitsch.
9&eHau:te'Led..Uebersetzung v0n Pref.L.Bischoi.D.- Hs.0(het00k in druk Yer-

scheen,is mj enbekend.
Nederla,dabe Legeqde..lat:b:enBeetha.18e0.
Dqitsch.
1.Metrische vertaling van ,,B:d'O m #an Bredeeede''door Dr.EduardW egenerin de ,,N0rdischeTelegraph''.Leipzig,CarlB.Lorch.1819.
.
e.latebaq:dBeetha, qbersetzt #0n Pref.L.Bischof. W eselund Leipzig, Eduar; Klönne.

(Zonderjaar).

3.lao b:v:,Baieee.Historisch romantische Erzlhlung v0R J.van Lennep.Im 'ersmassedes

Originals tibersetztv0nDr.Edqard W egener. Berlin,R.W egener.1867.(1 deel,kl.8:0.)
opwekklng.(N:.1 vaa hetozestal liederen, opgedragen aan de schutterden van Neertlsederlani')1829.
Fransch.
LeRlveil,parAug.Cla#areau.D.
Be Pleejz4:..1833.
Duitsch.
1.Bee Piege:ehn, ein historischer Roman.aus 4em Hnllllltlischen ubersetzt<0n Tross.
kachen, 1831.
Q.BeePieges:hn,einhistorischer Roman ausderZeitdesPrinzen Moritzv0n Nassau;aqs
dem Holllndischen tibersetztv9nCarlEduard Herght.3 Bânde.Aachen,Xarer.1835.
Engelsch.
Th:adepted ::,.translate; by Hoskin.Qv01.Aew-York,Burgess.StrillgeranGC0.1847.
Be Ree: v:n Bekama.1826.
Duitscb.
1. BI@ R4qe ::, Bekama. EiR histarlscherRoman,4011J.Yan Lennep,VerfasserdesPEegesehns,ausdem Holllndischen qbersetztv:n6.Fx Herght.3 Blnde. Aachen,MaTer,1837.
Q.Di: R::e ::, Beklma. Ein historischer Rgman,aus dem Hollândischen tibersetztv0R
L.F.Meseler.2 Blnde.Hamm,SchulzischeBuchhanGlung.1827.
2.Ba:Tuz:l:ezq H**el:m.Roman,freinach dem Hollândischell#0n J.van Lennep.:Blnih
Leipzigun; Dresien.1858.
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Engelsch.
Th@ R::@ :fBek:m: :rth.Ffie:ia, H@iee::,translatedfrom theDlltch by Frank W o:dley
B.A.ev:1.London,Bruce and W yld,1847.
Fransch.

1.ka R::@de Bekama.Roman historiqueduXIVe slqcle,traduitdu hollandais parA.B.J.
DufauconpretetAndréDubnurcq.:tomes Paris.V#e le GrasImbertetCie.1811.
e.kl R>e de N kama.TradoitparMM.L W ocquieretD.vanLennep.Paris,L.Hachette
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Duitsck.
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Brl,ie.Nouvelle caninefate,traduite du hollandaispar F. Doqchez.Amsterdam,P.Meler,
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Q,z: Voeeeuder..thael.tt@ en Be Saxlsvhe Weez:..
Duitsch.

tharlett: g:d d:: g:th:l
gch: Weee: (sjc),aus dem Hollpndischen ubersetzt v0n 1.F.H.
Lerz.Aachen,Mayer.1 Band (kl.8#0.
)18i0.

Qnze Veer4qder..Be Frleze; t: R:m..
Duitsch.
Bi@ Feiez:, 1, Rem. Alls dem HnlllndischeR Qbereetztv0I11.F.H.Lerz.Aachen,XaYer,

18iQ1 Band.(kl.8#0).
onz:Veeraqdee..Be Ke rkna.p.
Dqitsch.
B@e Kl:etepz:jll,g. Aus dem HollEndischen qbersetzt40n 1.F.H.Lerz.QBlinde.Aachen,

Mayer,18le(k1.8:0).
Q,zeM:4r4ederg.B@ge:te rdeBeqll4ft
Engelsci.
The dietqebed Weddi.g,Ann:1000.A translation 010ne 01J.vanLennep'sDotc; Historical
Tales belonging totheSeriesentitled .,OurAncestorse''By G.vanderPot.Rotterdam 190:.

(sietinden baniel,post8ve.
)
lacebaa:Weeklatht4p het Hqi:te Teylinjen.1839.
Engelsch.

lavoba':LamentattheH4qge:fTeyliege,,lrom theDutc: by S.Farncombe Sanders.(D.-)
TheHague.K.Fuhri.
Ferdinand Huytk.18i0.
Duitsch.

DieâbeeteqerFerdin..d Hqytk..3 Bânie.Aachen,Mayer, 18i1.
Engelsch.
Th.ceqnt:fTalRvera,frem theDutchofJ.vaRLennep,byA.Arnnld.LondonJ.C.5imm9,1880.
Fransch.
1 Le 5I:dg Bâilli.- Journalpourtous,V01.Xl,Paris,6;.Lahqre etCie,186Q.
e ke:aventqee:de Ferdingnd Hgpk;trad.du hellandals par MM.L.W ocquieretD.va.RLennep.

Paris,L.HachetteetCie,1858.1 v0l.(kl.8:4.
B. Elk.D.- 1819.
Fransch.

Le 0h::.,par F.L.A. de Jagher.D.- Ettldesnationales.Traductlonsetimitations du
hollandais.La Haye,C.M.Susan,1859.
B:E,gel:: hetKI:d.D.- 1859.
Nieuw-Grieksch.

*0 Jzrzâoc xal vo xat8âxt,dnnr'AoavâatogA Jgaç.Het verscheen inden
lstenjaargangvaRhetAtheenscbetdt
lschriftQSll;:.
nestlchtlng @:nBatavla. Tx neelspel.1858.
Fransch.
'Yeetallng doerJ.van Lennep.P.- Hs.
p. Veeuw:Ma:Waarde:bqeg.Drama.1859.
Fransch.
L. B.œ@ d. Waedenb:urg. Episodes de larévolution desPays-Basau seizième siôcle,par

J.van Lennep. Paris,L.Hachette et Cie. 1861.1v01.(kl.8:0y Devertal
ing isvan de
hand van J.#.L.
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Ee,*yert.lli:g ë&:Mejefvr:ow StRqffathep.1850.
Fransch.

Madem:leell
e Staqff:che'.Revue desmndesetdel'
industriedeParis,1863.(De Yertaling is
vandehan; van J.5.L.
)
Italiaansch.
Le :pette: diâ':qfel.Raccont: diJ.van Lennep.Traduzione dall'Olandese della contessa

Piola-caselli(Caroline ileldewier).Torino,GiulioSpeiranie Ngli.1866.(1 deel,post8v0.)
Klaa:je'eyenetee.1865.
Duitscb.
H.n:che.Siaben:teen,dem Hollâllllischendes J.van Lennep nacherzâhlt,v0n AdolfGlaser.
:Blinde.Braunschweig,W estermann,1867.
Franscb.
VetRllng doorJ.vanLennepvan deeerste bûeken.Hs.

âve:tuee: de Niolette Septit:iles.Scènes dela :ienéerlandaise,racontlesd'aprèsJ.<aû
Lennep,parL.PalllDelinotte.Paris,Brllxelles,Rottetdam ;SandnzetFischbacher,Oëce
de Publicité,Van derHûeven etBoys.1 v0l
.(k1.8:0.)

GEDICHTEN 0P MUZIEK GEZET.
1889.B: Heee:.: tulemburg (Jacoba eR Bertha),in muzlk qebragt voordepiano doorW .H.
van Geller.Amsterdam,P.MederW arnars.
> Rqman
te.(DeHeervan Culemburg).Amsterdam.F.G.L.1101st.
* Liedx., Beeth: (Jacobae!lBertNa),in muzyk gebragtvoor depianodoorW .ll-Brachthoizer.Amsterdam,P.MekerW arnars.
Lled .an de: Hef,ze (Jacoba en Bertha),inmuzyk gebragt vnor de piano dogrW .H.
Brachthuizer.Amsterdam,P.Mei
jerW arnars.
laleeali
d (Jacoba en Bertha),iR mozyk gebragtvoordepian: donrW .H.Brachthuizer.
Amsterdam,P.MekerW arnars.
183:.W:pe,kreel.MetMuzyk.Amsterdam.P.MederW arnars.8v0.
, opwekki:g.(N0.1 vaR het ,,zestal Liederen, opgedragen aandeSchotterlenvan N00rdsederlant
r').ln muzyk gebragt'oordepiano donr J.B.&anBree.Amsterdam,Theune
enC0.1837.

Lied ep maexb,Li
ed,Wapenkreet,en Stulenten Afetheidelied. (X0s.ö,3,eeni'anhetzestal
liederenl.lnmuzykgebragtvonrdepian:doorJ.C.Merghart.Monnikendam,R.deVries.18)3.
Be Stbilwzqht.(No.6 van hetzestal liederen). In muzyk gebragtvoordepian: dgor
W .H.Brachthuizer.Amsterdam,P.MeperW arnars.
Lied vn:rdeKenlnkli
lkelag.u,metmuzyk.Amsterdam,P.MelerW arnars.
Heilde:nk R::d:Keqe-Knmp.Gr:ninqer:: Fpaeekeeqtqd:nten.Mozyk.Amsterdam,p.Meker
W arnars.

1821.Klaajzanj va: '
,âmqtel
: Stedemaajl. In muzjk gebragt #00r de pianadoorJ.K.B.G.
Amsterdam,D.Guidn.

Bet:fde: Handel..Cantate doorMr.J.#anLennep.Muzkk van 1.G.Bertelman,Lid #an
hetKoninklpkInstitllllt.Amsterdam,P.MederW arnars.post8v0.
Tafere:len van de:Rxm vaR twintigeeuwen,inmuzdkgebragtvoordepianodoorR.Benucci.
Amsterdam,D.Guidn.

182.
1.Saffe.Zangspel.Mqzkk van J.B.vaR Bree.Amsteriam.P.MekerW arnars.
183:.Haralddeonveegaagde.Zangspel.Mqzjk #an ...Amsterdam.P.MekerW arnars.
1836.BeVeerma: aa:dekek (RQ(j
svan Dekama),opmuzdk gezetvoQrde pianû doorB.W .J.
Heyne.Rûtterdam,1.H.Paling enC0.

1838.Hi
Ji:nietmeee.Herinnering aaR degedachtenis:anwdlen HubertusDahmen.Muzkk4an
F.N.Stnetz.Amsterdam,P Mejer W arnars.
1841.B: Bergweeker..Zangspel.Muzkk Aran A.Berljn.Amsteriam,'
,P.Meder W arnars.
1819.Lleder.n,gezongen bk de feestviering van he$esjarigbestaanderSocietei
t Bellevueen
Concordia,8Julk 18i8.Muzkkvan J.B.van Breeen F.B.Bunte.
1853.H:Bzee.Opmnzkk gezetdgorDr.J.J.Viotta.Swelingh.laarbeekjeaan deToonkunst in
Nederlan;gewjd.Amsterdam,Gebr.Binger.1859.
1859.keied.In muzjk gebrachtdoorJOh.M.Coenen.Amsterdam,ErvenH-YanMunsterellZ0Qn.
Lied,tergelegenheid derlnwkding <an hetSocieteltsgebguw Concordia.MuzdkvanJ.M.G.
Graichen.Amsterdam,J.A.Roumen.gr.éto.sietin deR hanlel.
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Akademi
e val W etenschappen,Koninkldke; de
verzamelingKnollin de,XlII;J.v.L.liG'an,

:....teDokkum,Ds.,7û.
#:,van der,II,:90.

178-181;z4n arbei; alGaar doer Beets her.

âbdi
j te Egmnnd,De; D.J.v. L.en J.v.L.

J.v.L'sjeugd,Q9,39.

dacht,179,lI.306.
âa;eenmlnerkleinzoolls;gedichtGoorJ.v.L.,338. âken,e17.
Aanmerkleg op hel B.M'etboek,doorPr0l.van Alberdingk Thkm ;zie Thi
jm.
Assen.lI,66,68.
ilewi
jn,C.;vriend van J.v. L..59, 197;zdn
âanmeekinge, op het Ontwerp van gewjzigde dood,e57.
Alewi
jn,Mr.D.1vriend van J.v.L.;59.
Grondwet,doorJ.v.L.,lI,1:,11.
âa: m4n vaderland;gedichtdoorJ.v.L.
,226. Alexandeede Grntyte,*:8.
âlfred de Groote; treurspelen heldendicht uit
âbb:t:f:pd,II,:57.

Alkmaar,J.v.1u.pleitte,II,1Q9.
Almaeak ,,HQlland''9zieHelland.
Almanakken,Q78.
âlmanak v00r'tSchooneen Geede.II,e:,5i.
II,165,166:zkn oordeelQverMultatull,165,166. Alphe:,Hieromymus van :88.
âbraham:z,Sietske,II,e43.
âlphen,Van,II,309.
âbyde:,sth.Verloofde,De;9:.
Alph:,o,tnnneelstuk uitJ.M.L'sjeugi,31.
âtademischeIdJ'1len,91-91.
Altaergeheimenigee,doorVondel.II,108.
Alwaetin,,OnzeVoBrnullers'',eiG,e(8.
Acci
ln:ophetgemaal,II,N,:5.
Achille: De Rederjkerskamer; .De va1 #an âmeleia,tooneelstuk uitJ.v.L'sjeugd,31.
Jeruzalem''ten behoeve van,gedicht,161;0p- âmer:flerdt.J.
,vriend van J.v.L.,se;z4n karlcbting van,1739 door J.#.L.gelei; en t0t
rakter,:3;briefwisseling Yan J.v.L.met.s.
i6e,83-86,88,10e,1s5.
bloei gebracht,171-176;Ge leden van,bieden

geven zlch meeiteveoreengedenkteekenaldaar,
1I,8e.
Abigall,gedichtvan J.v.L.,25û,351.
d'âblalngvan Glessenburg,vrlen; vap Multatuli,

J.y.L.z4nbusteaan,176;eenigeleden met âmeesfe:edt,Keelje;znsterA'anJ.,5e.
J.x.L.naarAnlwerpen,II.97.
Achllleg,treurspeldoorHuydecoper,173,3:7.
âda,ecbtgenootevanKaïn,inxdeBouwkunsr've8o.
âdame,ad#ekaatin Oxford,II,Q03.
âdeglld,legendedonr J.v.L.,1Q0-1Qö.
âdegild,zoon van Radbout,1e0-1e3;1e5.

âmergf:eedt, Martha; zuster van J.,5:; haar
dxi,ö3;grootevriendschap tusschenJ.v.L,
en,ö3,51.
Ameeqfqledt,Prof-,hnngleeraar te Franeker,68.

âme:bqry,blSalisbqry,II,Q9.

Ameegfeert.57.

âd.lbeet, een der personen ult ',
Adegi
1G'',1e%

Amiealen,De twee; door J.v.L.,II,Qé;v:ordrachtvan,dgorJ.v.L.,1,173;voordrachtte
Kampen.II,Qö.
âdre:aan KoningW illem 111,doerJ.V.L..II,e9p.
Am:tel-llôtel,Het,II,e60.
âdvecaal,J.'.L.Rjks-,9l.
âelbre ht,Ruwaard#an Holland,3û&.
âm:tel:ecleteit,De;club der liberale partj te
âeneis,van Vergilius,31,::1,1I,81.
Amsterdam,II,6,7.
Aeee4qtiR xonze Voorouders'',Graaf,Q18.
âmgteedam ;politieke gevoelensvan,II,6,8,1%
Ag4n,3:7.
13, 1i; gebrek aan drinkwater te, 43-46;
Ak:dgmle #an Beellende Kqnsten,Koninkllke; duinwater te, :1;schoonheid Tan,10&;liefde
J.v.L.1iG en Voorzitterder,:37.
van J.#.L.v00r,6i,QZQ-QQS;inYloë van,
1e3,1Q5.

1)W aar niets bjhetckfervermeldwordt,isheteerstedeelbedoeld,behalYe waar11Teerafgaat.
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tp Nederland,e95; d* r J.v.L. verdedig;
J.'W .Pieneman,:38;tentQonstellingvan Qu4tegenorer den Haag,Q18,Q19.
heden ln,lI,131- 133.
Am:tvedam,HetYerheugd;dobrJ.Y.L.;166.II, â-saga,doorProf.J.Bosscha,e:6.
137.
â:hby-de-la-souche,31.

âm:teedam,Mdmeringen in en over,II,el,64.
âm:teedammer,De, II,:36,307,308.
âm:terdamgth,Proeve van plat-.e92.
Am.t.edamqthe Cnurant.zieteqeaqt.

âsmtdù:geeftJ.v.L.denbjnaam vanCassandra
v.L.
,II,8:;schrplttegenzkn verkiezing,138;
de hoofd-redacteqr van, schrjft tegen ,Kl.
ZeYenster,'':33,Q3I.

âm:tepdamscbe jongen nfhetbuskruitverraad in âggen, Prof.6.J.van;brielvan J.v.L.aan,
16QQ,Een1167,II,298.
âm:terdamK he W interavondin 163Q,Een;16û,
3i8.
AmgterdamK h Handels-en EGectenblad,sieuw ;
II,138.
âncelet,Fiëskodoor,90.
ândeeee:;bezoektJ.v.L.,2Q6;vers van J.V.L.
0p.326.
ândre:e,69.
ândre:ll,J.B.; moordenaar, te Amsterdam ln
18:7terdood verogrdeeld,1û6.

overhetStaatsexamenenz.,I6;promotor van
J. v.L., 81;briefvan J.v.L.aan,over het

onduideldkederGrondwet,Q88iaI
1twoor;daarep
van,e90;briefwisseling in 1818,Yan J.v.L
en,lI,:-11;iszeertegenThorbecke,:;onderhou; van,metPrinsFrederik,9; brieven van
J. v.L.aan,overDaYid v.L'spromotie,enz.,
3.,31,2:;briefwissellng oYer depromotie van
Maurits v.L.en den d004 van D.J.v.L..
66-68;briefvan J. v. L.aan,oYerdeverkiezing in 18:9,111.

Andrieuen,uitgevervanhetMaçonnlekW eekblad, âeser,studiegenootvan J.v.L.,1.6.
II,e87.

As:xiatie: internationale pour le progràs des
sclencessociales,CongresteAmsterdam vande,
II,Q:1:te Bern,Q!6.Qi7.
âthalie,166.
II,126.
â.na Paulowna-polder,Q99.
Athenaeqm Illustre te Amsterdam ;J.v.L.stuânie01Geierstein,doorW .Scott,333.
dent aan het,ii;J.v.L.secretaris van curatoren van het, 9:;tweede eeuwleest van het,
#:::n,Captain;Zuidpûolreiziger,Q33.
ântenides,II,311.
16û,161;J.v.L.candidaatvoorhoogleeraar
aan het,:5:- Qö9.
ântwerpe:;J.5'.L.bezoekt,41,lQ;geruchtenin
,lio,1i3.
1821omtrentdeovergavevan,113,111,;uitval âugustqs,Deeerste;gedichtYan J.v.L.
vanChassduitde citadelvan,11.
1;landjuweel d'âunet, MadameLéonie;s'ersvanJ.v.L.aan,
te,II,97,98;kunst-cûngres te,QgûzQ01.
II,19:-Q0û.
âventqre: de Ferdinand iluyck,Les,Q61.
âpeld::en,J.v.L.bezoekt,ö7,77.
Apnll:groen ennietgroen;versvan J.y.L.,Q91. Aventqee:deNicoletteSeptétoiles,Les,II,Q51.
âprilbewejingin 1853,II,73,116,Q92.
âvn:drqstr,gedichtvanJ.v.L.,3i3
â'abigqheNachtvertellingen,Q1,Il,Qö1.

#::âPaqlowna;KBningin1(zie ::kQranje,prinses van);Q:7;J.v.L eeten logeertbl haar,

êeagt,Françqis;Astrûnûûm,*7:.
B.
â'emberj, Prins Augqst van;J.v.L. ziet de
Baaen,ö:.
schilderjen van,öQ.
Baeck,Justls;zwager'an P.C.Hooft.II,11Q.
A'end,geschiedschrdver.QQö,II,Q:ö.
âeinqlo,i7,G5.

ârlgtx pate:à la lanterne,Les,II.6'
2.
Aristqceatie.Il,13.
ârlxt:teleg,Regels van,160.
âekel,Janvan;bisschop van Utrecht(R00svan

Baeele,C.van ;in ,,Een Amsterdamsche W interavond,''160;latinIst,II,108;op hetMqiderslot

bdde Vondelsfeesten,Q83.
BKexweiler;J.v.L.bezoekt,3oi;slagbj319-3Q1.
B:hler:Ds.,gee:tverwantvan Da Costa,193.

Dekama), Q18; zdn kKrakter aldaar onjlist Bakhqizen vande: Brink,R.C.,zkn recensie&an
de Roos 'an Dekama,Q18-:Q1;van ,,Aan de
geteekend,Q19;zjn geest kleurt het geheele
boek,Qhe.
Zanggndin''
, Q1i; zi
jn engagement met Mej.
Toussaint, Q77; redacteur :an ,.de Gills'',ia
â'k:l,Jonkerlan van;in,qonzeVoorouders'',QSQ.
Braga,Q8Q,Q83;verslaggever:anhetBrusselsch
congres in 1858,II,138; oppert het denkbeel;
van hetVondel-standbeeld.:1:.
Arkel.W illem van;in ,
qlacoba en Bertha'';hj
worltdoorJacoba bemind,1Q:;zi
jndood,1Q8. Bakhqizen@a: de:Bri,k.B.C.,BrielwisselingYan,
â'nhem,1û;dûorJ.v.L.np eenvoetreisbezocht,
metzjnvrienden,doorMr.S.Muller,e:7.
57;H.H.Röellte.1a .
Bakhuizen va: den Brink,R.C.;LeYenYan,door
Aeqvld,A.;vertaaltFerd.HuT-ckinhetEngelsch,
Potgieter,158.
eG1.
Bakhqize: @an de: Brink,K C.; Studiën en
Schetsen o'er Yad.Gesch.en Letteren,door
ârti et Amicitkae;J.v.L.eerelid van.Q37;hj
spreektopverzoek Tan,eengedachtenisredeop
151,II,317.

âekel, W alraven van1 in ,,De Vrouwe van
'W aardenburg'',167.
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Bakkee,Dr.; gebruikt deplak op de Latknsche
school,Q0.

Bal
tk,Mej.C.: echtgenoote van Mr.A.Veder,
189,II.31.
Bantam,Sultanvan;Treurspel,217.
Barbèg,Fransch revnlutionair,II,15.
Bardier, De praatzuchtige;tooneelstuk nitJ.V.

L'sjeugd,31.
Barend:z,lI,:67.
Barlefde Zanger,uitAdegild,IQK
B.eten,Emilia.II,eI.
Bas.en,Van;uitK1.Zevenster,II,:13.
Batavla,Destichtingvan;tooneelspel,166,11,130.

BRte,treurspelultJ.4.L'
sjeugd,31.
Baqd,ond-Minister,II,1ö9.

Beaqment,uitden strkd metVlaanderen,1i8.
Beaum4nt,qitde RoosvanDekama,e19.
Bd enkingen op hetbesloit van 15 Mei 186:
II,61.
Bedevaa?tggpjer,De,el9.
Bedrqkt:Vader,Een,II,Ql.
Beek, De;hofstede van den heer Van Vollenhoven,1Q.

e:% e78;z4n oordeel n'er J. v.L'
s,,B0uwkunsr',Q791danktv00rdeGesch.v.5.Nedefland,Q9i1versYan,aan J.#.L.,nalezing'an
aEdua
rd vanGelrey
''lû:;zlRoordeeloverdeze

Legende,3i5;over J.v.L.a1sdichter.le531% 333;doorBragavan plagiaatbeschuldigd.

230;hetmeestbekendalsschrdverGerCamera
Obscura.3i6;z4n,,Eva''
,3i9;overdeVnndeluitgavevan J.#.L.
,11.30;d00;vanz1nvrouws
107;J.m L.vermaakthem z1nVondel-uilgave,
198,1û9,zkn woordtergedachtenisvanJ.v.L;
110; l0l van deVondel-uitgave,110,111;ztR
Verpnozingen'',107. 135; briel s'an J.v.L.
aan,e11;danktJ.v.L.voordenLe&-ensvan

6.enD.J.v.L.
',e11,1z4nnGesprekmetVondel''
Q78; aanwezig bk de onthulling van Vondels
standbeeld, Q8i;z4n gedachtenisrede Q'erJ.
v.L.,3û6;portretteR <an J.v.L.,315.
Beet:,N.;doorDr.P.D.Cbantepiede laSaussaye,Q26,:29,3lG.

Beete,5.;Mr.J.#anLennep herdacht,dnor111J.
117,158,179,Qge,Q2%,Qe3,eQ6,eQ7,e53,Q61,
Q63,Q80,31e,3Q% 326,3Q7.3:9,333,lI,:83,396.

399,31ö,31ï.
8::14@,A.;redacteur #an den M uzen-Almanak, Be:tg, N.
; Ter nagelachtenis van Mr. J. #an

Be@khulze,;4erblllvan J.v.L.te lI,e90.

metJ.v.L.,Q78;z1n beschrlvingderRidderzaal iR den Haag,251,35511id der commissie
v00r :etVondel-standbeeld,II,:77.
Beel:e,A.; Leqrensbericht van Mr. Jacob van
Lennep,donr;320,II,306.
Beel: van Heemstele,L.M.;mdeoprlchter vaR
hetKon.Oqdheidkqndig Geneotschap.ll,133:
lidder commlssievoorhetgedenkteeken op J.
v.L.'s graf,307.
B*e,Tace H.de;opsteloverJ.v.L'smislukt

professoraatdoor,e5&; overJ.v.L.a1sjournalist,II,63;overdeVermakeldkeSpraakkunst
e3û;feestrede QverJ.v.L.,308.
Be:t:rNicolaas;waarom hlhetleven TaR J.v.
L.niatschreel,IK :alsdichter meergewaardeerd danvroeger,X ;briel#an J.v.L.aan,
XIV; zjn oordeel over den oDuinzang''
, 1,;

preekte beter dan zkn vonrgangerste Reemstede,56;z1n ût
lrdeel over J. v.L's eerste

Lennep (Vondel-uitgave,deelXII);IX,5,2e5,
3:7,II.30,109,110.111,306.
Beets,N.;Verscheidenheden,321.
Beets- van Foreest,Mevrouw,X ll.
Bekker,Balthasar;in ,,Debetoo#erde4iQQ1'',165.
Beleg van Haarlem,Treurspel,3Q7.
Belder,H.B.;een derleden van nAchilles'',173,
175.
België,reizen vanJ.v.L..in,Q6,l1- i1,51,5:;
afvalYan,13I; Qorlog met,1éQ-1i1.
Belleâlliance,La,ö1.
Bemmelen,P.van,II,Q:7.
Bennebeeek;,,De geleerdeman''te,189;G.van
de Linde preektte, 19e;B.terHaarte,Q87;
Hecker's strafdicht te,verkocht,II,90.
Bentes,VaR;in ,,Een Amsterdamscbe W interavondz''160,3:8.
Bentheim,J.v.L.te,75,76.
Beppe,doorBrr0n.91,156;doorJ.v.L.vertaa1d,91.
Berg,studiegenootvanJ.v.L.,&6.

gedichten,11:;overdeNed.Legenden,116,117;
valtde Vad.Letteroefeningen aan,1511portret Bergb,HelvetiusYantlen;zknbldspel.,DeNeYenz
''
van denjongen J.v.L.dot
lr.157;beschrdftJ. 175, Q25; op hetKunstcongreste Antwerpen,
n L's arbeid indeAkad.v.'W etenschappen,
lI,eû0.
1% ;eette 'W oestduin,188;maakt,als groen, Bgejh .anLekgmend,Mr.A.van den,1Q.
een Vers op Bilderdlk,19ö;oordeelo'erden Beegwerkerg,De;Zangspel,163.
Pleegzoon,:ûQ; schrpftz4n ,,
J0se''.e13;leest Berkheqt,Vriend vallJ.V.L.,61.
teRotterdam en logeertbk A.Veder,Q15,Q16; Bern;J-v.L.bezoekt,II,10Q;congreste,eQ7.
oordeel over J.v.L's geleerdheid en preza, Berner-oberland,lI,1û:.
+26,e%7;oordeelvanProl Geelo#er,238; J. BarteandetRaten,II,1eK
#. L. staat zkn li
erafaan,Q39;aangeYall
en Beteaveede @Ie:l,De,161,165.
in ,pHippokreen-ontzwaveling' en ,,Qu0sEgo' Beveevo:rde,A.Yan;Il,5,8.
:W ,Q.
i1:eordeel o#er,,lacobaasW eeklacht. Beverveerden,Jhr.van;zendtdenst:elvanV:ndel
e53;leestteAmsterdam en eetbkJ.V.L.,:60; uitdeBank vanLeening aan J.M.L..169.
zdn oordeel oYer Ferd.Huyck,Q61;predikant Beyeemas,wordthnogleeraarte Amsterdam,% &,
te Heemstede,e68; brie#eR van J.v.L.aan
:55,e58.
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Bez*inlgen,àtoutprix;J.Y.lz.waarschuwttegen

Beejecbqtterevereeniginje: op het L00,II,1,9;

het,11,8û,81.
Bia,Mejufrouw ;actrice,speeltin ,SaG0''
,Q13.
Blçvie,J.v.L.opeen soiréete ParksbjdeHeer
en Mevrouw,Q73.
Bicker,Jhr.
; spreekt bj de onthullingVan het
grafmonumentYan J.v.L.,II.397.
Biere: en azlnen,B'etop;II,7ö.
Bilderdi
jk,Mr.W .;J.v.L.genietvanzi
jnverzen,

J.M.L.lid Yan v4f,iq.
Beet,MejuGrouw,X.
II.
Be:t,Mr.C.H.B.,Ministervan Jqstitie,II,1219
z4n verscp J.v.L.,Q83.
Ba4t,Prof.
,II,:67.
B0r,VaderlandscheGesch.van,XI.
BereelrGeneraal,Q60.
BnpeelvanHogelanden,Jhr.Mr.W .;vriendvan

31, 28;maaktkennismet,enbewonderthem,
i6,48;J.v.L.wileen gedenkteekenoprichten

J.v.L.,32,5f)r61.6:;VoorzittervandeTweede
Kamer in 1818, II,1;liddercgmmigsievoor

Toor,48;zkn dichthulleaan,19;bezoekenvaR
J.5r.L.aan,61,62;tegenwoordig bkdepro-

de doorgra#ing van Holland op zkn smalst,
1:8-124;vers'an J.v.L.aan,122-135.

motie #an D. van Hogendorp,63;woededer
liberale studenten tegen,72;J.V.L.draagtztn
Academischeldyllen op aan,91;d()otlvan,19p,
191,3lG;versvan Beets0p,19ö,Q13;liefdeYap
J.#. L.#00r, 328; aanhaling uit 33:;zi
jn
Geschielenis des Vaderlands, II,35; steen-

Berg,Ds.Ter;geestverwantYanDaCgsta,99,1û1.
Besbeem;II,29,8I.
Besbeem-Toussaint,zie Teqegaint.
Besch,Generaalvanden;stichter#anFrederiksoord,71.
Bogch,Jeronimode,YriendvanD.J.vanLennep,7.

legging in zk: wonlng,1,4% II,269;J.v.L. Be:ch,J.H.#an den;schrjftoverDeR00svaR
discipelvan,Q02.

Dekama,Q21;gYer Ferd.Huyck,Q68;05'erde

Bil
je:n,Kasteel,11.
Vermakeljke Spraakkunst,lI,Q29.
Binger,11.;helpt J.5'.L.bi
jde Vondelqitgave, Beescha,Dr.30.
lI,39;dichtenkele Yersjesvoorde Vermake- Beescha,Prof.J.;opvolgervan D.J.v.L.,1,3Q;
ljke Gescb.des Vad.,86;versje van J.v.L. Zt
ln ,'Leven van W illem 11''
,1i1;lid vanhet
aan,1û5;op het congresteAntwerpen,Q0û;
,,saturdagsch Gezelschap'',19:;danktv00rde
lid der commissievoorhetVondel-standbeell,
LeYens#anC.en D.J.#.L..II,Q1l.
Q78'
.; dicht cantate v00r diegelegenheid,Q8Q; Besch Kemper,De;GeschiedenisYan Nederlan;

versjevan J v.L.op dedrukproevenvan,Q86; nl 188û,door,Q01.
z4ngedichtop den dootlvan J.v.L.,3051li4 Beese,Mr.P.P.van;Minister#anFinanciën,ll,
dercommissievoorhetmonumentopJ.5-.Iu.'s

gral,307.

1Q8,131.

Bnudewi
ln,redactellrvan,,De Tjd''
,Il,Ql
1.

Binger,M.H.;doetaan J.v.L.hetvoorstelt0t Beuke,uitdenPleegzoon,Qû1.
de Vondel-uitga<e,II,Q9.
Beulejne surMer,Q2G.

Blaek llenriette,Q63.

Beurgning,acteurin1811,Qi.

Blanckenhajen,litl Tan hety,saturdagsch Gezel- Beuwkun:t,De.Q:0-Q8Q.
scbap'',197.
BraadpanvDe;le FrancqvanBerkhey,II,Qi8,Qi9.

Blankenburg,bBitenplaatsYan denheerElout,bj Braaken:iek,II,298.
W assenaar,8ö.
Blanquig,II,1ö.
Blas,Gil,II,Qö8,Qö9.
Bleek,uitK1.Zevenster,Q29,QiQ,Q1s,Qt8.
Blenheim,bd Oxford,II,Q03.

Braambeek,Mr.J.V.L.herlachtd00rJ-van,II,2ûö.
Brack's Doelen Hôtel,II,118,119.
Braga;derelactie#an,.de Gids''bespotin,Q82;
J.v.L.#anplagiaatbeschuldigd in,329.
Brakel,RedelkkeGodsdienstdoor.108.
Bl
eg,D.;schil
derl vanKl.zevensterydooryll,Q22. Branls,Mejnf
lrouw,Q21;VersvanJ.v.L.0p,Q31,
Blesen,Pieter;vriend van Vondel,II,Q81.
Q3I.
B:dleianLibraryteOlfûrd,II,Q()2.
Bpandt,G.;Leven #an Vondeldûor,Il,310.
Beel,Andries,II,Q33.
Brauw,De,II,1Q8.
Bner,Hein de;koetsier op Voorlanl,16,3l.
B'edere,166.

B:erste Leiden,Pensionaris,7.

, Brederede,Heervan (Jacoba en Bertha),1Q7,1Q8.

Bnetzelaer,Mr.PaulusA.van,Qö.
Bejaers,e16.
Baileaq;J.v.L.leestenleertsttlkkenvanbuiten
van,19,Q0;aanhalinguit.II,Q68.
Bei:deBoulogne.lI,e:4.

Brederede,Jûnker Frans Tan,31.
Bree,J.B.van;componist,161,Q13,Q90.
Breedeveeet,77.
Breggen,Prof.van der,1ö.
Bregter,II,1Q9.

B:isfertg,bkBrussel,öQ.

BeideofAbydos;vertaling#an J.v.L.
,0l.

Bniesqyain,Ch.,XlI.
B:kken in 'tgesprek,Alledaagsche,II.Q2û.
B:I,Ds.G.;uitKl.Zevenster,II,Ql6,Qi7.
Belgward,ç7.
B4mdled,II,9:.

BrideofLammermoor,QlK
Brief aan den IleerDouwesDekker,door J.v.
L.,II,18û- 18ö.
Brienen,Baron van,II,1Q7.
Brienz,II,1û7.
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Brieve: van Potgieteraan Busken Huet,15û,Il.
e,3,Qil,Q09,390,395,396.
BRIEVE: @a::
âmergfe:rdt,J..aan J.v.L.,ö5,58.
ân:nymq:,aan den Raa;Yan Amsterdam,Qö6.
âeeen,Prof.van,aan J.W.L,,Q90,II,9,6G,11é.
Beets,N.,aan J.v.L.,1,:93,II,109,Q11.
Besbeem-rfoussaintaan J.3r.L.;zieTeuuaint.
B4:gcha,J.,aaRJ.v.L,,II,Q11.
Beqnten,J.,aanJ.v.L.,Q1Q.
BqlI,A.J.de,aan J.v.L.,II,05.
casembreet,Jhr.de,aan J.v.L.,Il,i7.
Qlifferd,Baron,aanJ.Y.L.,II,11.
teqqerel,A.,aan J.v.L.,87.
t4:ta,Da,aan J.M.L.,11Q,Q6ö.:66.
Bedel,Mevrouw,aan J.M.L..1i2.

Bekker,E.Douwes,aanzkn Yrollw,II,1ö8,159,
1:0,178;aan Van Hasselt,16k 165,168;aan
J.v.L.,159,165,166,168,169,170,11Q,1:3,
18ö,187,188,189, 190.

Bekker,J.Douwes,aanzdnbroer,II,158.
Benke'Curtius,Mr..aan J.v.L.,II,16,17,18.
El:qts'anSoeterwoudeJhr.Mr.P.J.,aanJ.M.L.,
II,Q1é.
Falck,A.R.,aan Prof.D.J.v.L.,1Q5,Qû1.
Frederik der Nederlanden,Prins;aan J.v.L.,
II,11,aan Me#rouw v.Lennep,303.
Geel,Prof.J.,aan J.v.L.,Q28.
qeuw,J.ter,aan J.v.L.,lI,Q88,QQ9,K5e,Qö5,
Q63,Q66,Q68.Q69,Q7l,Q8ö.
':Geavenweert,Mr.J.van,aan J.v.L.,11ö,1ö0,
151,Q0e.

Gree: van Prinsterer, Mr.,aan J. v.L.,lI,
150,1ö1.

Hachette,L.,aan J.v.L.,II,elç.
Hartsen,Jhr.C.,aan J.v.L.,Il,Q01.
Ha:ebreek,J.P.,aanJ.n L.,Q17.
Haeeelt,Mr.W .J.C.van,ltan J.M.L.II,1ö8.
HeemskerkBz.,Mr.J.,aan J.v.L.,Il,1él.
Heusde.Prol.van,aan J.v.L.,Q11.
H.W.T.aan J.v.L.,II,90.
Jenge,De,aan J.M.L.,lI,37.
Kempen:ee.M r.de,aan J.v.L.,lI,19.
Lennep, D. J.van,aanJ.v.L,100- 1û% 187.
Q39;aan Falck,II,82.
Lennep,J.Tan,aan:
âmersfnerdt,J.,öé- 6e,83-86,88,89,1û2-1û1,
109-111,Q86.
âgsen,Prol.van,Q88,lI,5,8,10,32,3.i,3:,67.
Beet:,A.,Q77,Q18,II,b1,1û7,135,Q11.
BingerrH.,lI,86.
Brink,Dr.J.ten,131,165,166,:27,II,37,397.
Bu1l,A.1.de.177.
Casta,Mr.J.da,1le.
Dekker,E.Douwes,II,167,170,171,189- 185,
186,190,101.

BenkeeCurtins,Mr.D.
,(gedrukt)II,1Q.
Gidg,De,Q83.

Goqw,J.ter 137,182,183,Q00,Q07,Qû8,Q:5,

QQ9,e03,II,:27,eQ9.% 3,e56, :ö9-Q69,
e53,Q65,:67-:10,:73,Q71,:76,:8:,e83-:89,
e91.
Hall,Mr.J.5.van,ll,Q86.
Haggelt, Mr.W .J.C.van,lI,1öI,15G,157.
J4ntkbleet,Dr., Qöp.

Kiezer:te Steenwjk (gedrukt),II,116.
K,:II,P.,II,55.
Leendertz,P..II,11Q.

Lennep,Mej.A.L.van,éQ-1I,61.
Lennep, Prof.Mr.D.J.van,ö1,5Q,96-1û0,
186,187,Q11,Q98-390.
Lennep,Mr.M.J.van,166,Il.111,1Q5,1Q9,
130-132,126-138,193.
Lennep, Mr. W . van, l1,1$1,1Q2,1i5,119,
1ö9,197,Cûû,Qû1,Qû1,Q99.
Lennep-Röell,Me#rouw van,Q71-Q76.II,152.
Muller.Frederik,lI,Qû7,Qû8,Q1Q.

Mull
er,Joan,(gedrukt),II,15.
Muller,P.5.,II.Q2l-Qi5.

Ni
jheff,M.,II,Q31.
Réville,A.,II,Q31.

Rechqeeen,Mr.J.J.,II,160,16Q.
Schimmelpennintk Yan Njenhuis,MF. R.J.
Graaf,11Q94.
T:qggaint,Mej,II,Q0.
Vattemare,Alexandre,II.6l.
Veder,Mr.A.
,ö9,16% Q31,Q3l,Q:5,e5Q,Q:$
&
Q57,Q58,Q6û,II,é.
Veder, Dr. W .,189, Q95,Q1l,Q15,Q35,Q2G
Q29,Q10,Qio,Q68,QC9,Q86,Q9I.
Veth,Prnt,II,177.
Vrieg, Prof.Dr.M.de, 13% II.69,71,Q35,
QSQ. Q62.
Willem 111,Koning,II,Q9Q.

Willem,Prinsvan Oranje,II,19.
Winter.Mej.A.L.A.#an(laterMeYrouw #an
L00n),11,1ö.3% 36.
ïntema,J.W ..15Q.
Linde,G.van de,aanJ.v.L.,199.19Q-19é,
Q03,Q01,Q11,Q1&,Q16,11,7,&1,1Q,65,115,119.
L:e,,Jhr.P.van,aan J.v.L..II,87,90.
Muller,Frederikzaan J.v.L.,II,Q08,e09,Q11.

Ni
jheft M.,aan Jhr.Mr.Eloutv.S.
,II,1139aan
J.v.L.,Il,Q3l.
Rappard,Jhr.Mr.RldderYan,aanJ.v.L.,II,115.
Rlville,A.,aan J.M.L.,II,Ql3,Qö:.
Rechqqsen,Mr.J.J.,aan J.v.L.,Il,157,161.
RBe1I,Jhr.H .H.,aan J.n L.,111,1*:.
R:elI,Mr.W .F.Baron,aan J.v.L.,14Q- 14:,

Schimmelpenninckvanspenhuis,Mr.R.J.GraaI.
aan J.M.L.,11Q9i,Q05.
Scheymer,aanJ.v.L..II,11.
Shaw Lefevpe, Sir John George,aan J.M.L.,
lI,Q9Q.
Stnrm Yan 'sGraYesande, Jhr. C.M.aanJ.
v.L.,lI.117.
Tellens,H.,aan J.v.L.,Q91:Q9ö,II,83.

Teqesaint,Mej.(
laterMevrnuwBosbgem),aanJ.
v.L.,317,3ö% 3ö3,II,19,39.
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jm,J.A.Alberdingk,aan J.v.L.,II,Q.
j,113,
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Multatuli,157,159;lroefheid bjJ.#.L'sdood,
3û6;liddercommissie voorhetgrafmonument

397;21Q.
Vder,Mr.A.,aan J.% L.,19û,191,10ö,eû3,
Q1Q-e15,Q17,Q6i,lI,15.31,73,8l,05,115,122, BuII,A.J.de;oMannen #an beteekenis''(J.V.L.)
door,173,:26,II,75,1û6,2û5.
1e5,189.
Bull,A.J.de,Terherinneringaan Mr.J.#.L.,
Yeder,Dr.W .,aan J.M.L.,191,Q13.
door,17Q,176;II,205,313,315.
Vetb,Prof.,aan J.M.L.,lI,171.
Vrie:,Jeronimode,aan J.v.L.,119,lI,65.
Bullen,II,Q:1.
#'Ie:,Prol.Dr.M.de,aan J.v.L.,13Q,123,11, Bulwer,167.
69,71,111,e20,Q3l.
Vrelik.Dr.,aanJ.Y.L.,II,1Q7.
Wap,Dr.,aan J.%.L.,Q03,Q11,II,Q69.

Buma,7Q,7i1.

Bunge,J.,lidderVondel-commiFsie,Il,Q78.
Bungener,Felix,II,1û1.

Willem,PrinsYan Oranje,aan J.v.L.,lI, ö0. Bupeaucrati
e,Staalt
jevan,Il,Q88.
Burger,1ö9.
Yntema,J.W .,aan t.v.L.,1ö1,1öl.
zevenbe'gaan J.#.L.,Il,Q17.

Burger,De;nieuwsblad teAmsterdam.lI,6.
Burgtvreuw :anShalot,De,II,ö3.
Beill,II,Q85.
Burlage,Mr.H.J.,176,II,396.
Brinl:,Q16,Q5Q.
Burn,lI,1Q8,139,121.
Brink, Dr.J.ten;herinnering aan ,,Eendichter Burng,Robert;vertaalddoorJ.v.L.,Qûl.
aandeBank van Leening,''168;vereering#00r Busken Huet,C.9 over J.v.L.
's dramatische
werken, 17û;overdienspopulariteit,Q2é;proza,
J.v.L.,353.
Q27;romans,Q28,Q29,QöQ;klassiekenelgingen,
BeinkrDr.J.ten;GeschiedenisderX.sed.Letteren in de191eeetlw.door.13Q,165,166,168,
Qlö;bescheidenheid,Q88;oYerzi
jn Eduard<an
QQ3,QQ.i,Qi8.327,353,II,37,192,Q96,Q18,Q28,
Gelre,32ö;z4n plagiaten,32Q;Vondel-llitgaYe,
ei9,399.
II.110;LeYens <an C.en D.J.v.L.,Q15;
Brink,Dr.J.ten;IaitterarischeSchetsenenKriover J.v.L.'sgavevan amusantte zjn.Q11;
tieken,door,3ö2,II,Q7ö.
zdnkritiekopKl.zevenster,Qi1-Q12;kritieken
laartegen, Qi3-Q16; oordeel:an Rè#ille o#er,
Brink,Dr.J.ten;VondelbekrK nddoorhetdankbare nageslacht,door,II,Q78.
Ql3;zi
jn y
,laidewi
jde''doorJ.v.L.gerecenseerd,
2q0,2û1.
Brlttanaicue,doorRacine,1Q8.
Bqsken Huet,Brieven van Potgieter aan,158,II,
Be:ekinW aterland,111.
Q,3,Ql1.Q09,300,295,296.
Bree:;,,DepeinzendeChristen,''door,197;'lllgschriftoverhetConcordaat,door,Q69,Q70.
Bq:ken Huet,C.;LitterarischeFantasienenKriBr:han,Madeleine.19.
tieken,door,170,Q2l,2Q7,QQ8,Q1ö,Q5% Q61,
Q63,Q80,325,322,lI,110,Q15,Ql1.
Br:qgham,Lord,II,111.
Bruce,gelopfwaardigheid van,lI,Q:1,Q75.
Bi
jbelvoor de Jeqgd,doorVal1derPalm,Q93.
Bpugge,lI,1û8:congres te.Qû1;versvanJ.V.L. Byren,Lnrd,78,i:;vertalingenYanJ.V.L.naar.
91,113,1Q1,1ö8,1ö9,Q()1,QQ8,232.
op demeisjeste,Qû5.
Byyanck,Dr.'W .G.C.,XIl.
B'ugjhen,Ministerievander,lI,IQQ,1Q7.
B'ugmans,Mr.A.,lI,297.
Byvanck,Dr.'
W .G.C.,De jaugd 'aR Isalc da
Beeid daarboyen,De;door Multatuli,II,151.
Costa,door,18,61,62,63,72.71,110.
B'uileft,Degestoorle,QI8.
Bruiloftvan J.v.L., Zilveren,II,31.

Zevengter.Klaasje,aan J.#.L.
,II,Q17.

Beuil:ft vanKlorisen Roosje,De,168.

Brqin,ReizenvanC.de,9.
Bruinigse,11é.
Brqnten,J,QIQ.
Brusvel; J.v. L.te,51,5Q;cûngreste,öi,331,
lI,137.
Beqsgel,M r.A.van.lI,Q33-Q35.
Bruj,,J.,vrientlvan J.'.L.,31,28.
Bruy, Kops,De,199.
Buat,Il,25-39.

Bql
I,A.J.de;SchrtftmetJ.M.Iz.,.DevalYan
Jeruzalem'
',16i; zjll herinneringen aan J.v.
L,1:Q- 176; lid vall skchilles'',1:3;lid der
commissie ter verbetering van hettooneel,176;

dichtregelen van,bd debustevan J.M.L.,116;
hooldredacteurvalldeAmsterdamscheCourant,
lI,G0;brielaan J.v.L.,95;isopdehand#an

C.

C....en C0.,faillissementvan,II,1,:,52.
Caegar,Julius,öö,57.
Caglieatre,38,II,Q61.
Caln,Fragmentultden:91.
calcar,Mevrouw Elise van,Il,51.
calisth,II,Q00.
Callee,fortaan de Schelde,113.
camdenHotten,John.lI,e6Q.
çamera Obscura,IX ;oordeel#an GeelQ#er,Q28,
Q29; van Hecker oYer, Q41; van den auteur,
Q60; :68, 3.
16;ophelderingen oçer,Il,61;Q9e.
oampen,Machteltvan,II,11Q.
Camperd:wn,Earl0f,II,eû).
oanning,II,11ö.
Canterbury Tales,Q5Q.
tapadeee,A.,vriendvaRDaCosta,60,103,l1û.Q20.
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tapelle,Prol.van,&5,:99.
tapitale Dam in Staats-vlaanderen,lii.
Capbaiq:,49.
carlyle,X .

C:eminajuYenilla,dcerD.J.Y.L.
,4,90.

Carp,J.H.,31.
carte,,abtte Brqgge,II,1û8.
taryalhe-vanBaerle,Me#rnuw,II.1l9
taeembreet,Jhr.de;gouverneurvanPrinsW illem

van Oranje,II,é7,&9.5û.
taeundra van Lennep;bdnaam doorAsmodée
aaR J.v.L.gegeven,lI,8Q.

Ceeneill@,Pierre;:9,3l,eI,,:76;uitgayeR4an,
doorJ.v.L.opgespoord,lI,e16,:17.
oernlliesne,Blbllographle;doorE.Picot,II,:17.
ceesaie,The;donrLord Byren,1el.
t4rvee,acteur in 1811;el.
C4everHxft,Mr.J.A.,II,118.
C:gta,A.J.da,XII.

Ca:ta,Mr.1.da;X ;z4nversgp D.J.v.L.,4:
kennlsmaking van J.v.L.met,ö0;s'ersvan

J.v.L.aan,öû;hlwordtChristen,:8r61;
dichterllke aanleg, 69;promotie,62;71;79;
91;Qmgang s'anJ.Y.L.met,96,1ê1- 103.1:7,

1û8;dieomgangafgebroken,109- 113;1ö1;172;
:80;brievenvan,aanJ.v.L.,Q65-Q67; :71);
3)û;3I6;II,39.
çester,eq.
çestergfeest,Laurens,N .
Cegrant, Amsterdamsche; 173, lI,1:,e3, 48,
60-Gs,1e7,1W,119,1ö1,el8,395,396,308.
ceurant,Arnhemsche,II,3ûö.
ceurant,Haarlemsche,II,398.
Ceurant,Kamper,II,15,:8,205.
Caarant,sienweRotterdamsche,II#15.
teueant,NieuweUtrechtsche,lI,Q3ö,236.
teqrtmans-Berchmans,Meyrouw,II,e% .
oeventGarden,Qû8.
cramer,Dr.,KII.
chaqfepis Ds.S.de,1.
chavannea,Ds.;geestverwantvan DaCosta,10Q, trekee,ingenleur van de duinwaterleiding,lI,1,6
i9,1Q8,13û,lzi.
102.
Cremmelin,ClaudeD.,197.
christi:nl,el5.
cbqt: (run ange,La;donrLamartine,II,Qö0.
oremmelin,P.,Q09.
crup,H.6.,II,16.
tivero,II,66,111.
culembqrgsHeer,Lied Yan,1Q6,lI,eû1.
cid,Le,166,lI,e16.
cqyperq,Dr.,lI,:78.
ci,ea,dnorCorneille;II,e17.
çuyperg-AlberdingkThlm,Mevrouw,II,e8l
tltateqrIetsnYer;do0rJ.M.L.,121,313.
Clarigga,II,e31.
tlairen,actrice,393.
D.
cleroq,'W illem de,110,111,16:,197.
tlleard,Baron,166,II,&1.
Bagboek van J.n L.in 18:7;101-108.
t:ehe:en,Graltombevan Menn:van,67.
Baine,Generaal,1i2.
Bam van Isselt,Van ;lI,7,e5.
tendé;anecdotevan,II,81.
Bante,22Q,II,:33.
cencerdaat.Het,:69.
tencerdiaetLibertate,Gencntschap,II,3.
nathœal, gezang van Ullkn,vers ultJ.5'.L.
's
ç:nc:edia,SocieteitBelle#ueen;J.v.L.1lGvan, jeugd,31.
Il,e,3,&.
Bavld,doorvan Merken,Q0,II,e59.
cengreg,te Brusseloverdenletterkundigeneigen- Bavld ln ballingschap,dcgrVondel,ö.
dnm, 381, II,137,138;Taal-enLetterkundlg, Beck:r.Jeremlasde,II,Q6I.
teGent,192,e7% Q76;Brugge,:0:1Rotterdam, Bedel,Jhr.Mr.W .G.,l6.
,143.
3û6;den Haag,3û61Sciencess0cla1es,Q.1,eQ7. Bedel,MeYrnuw ;oud-tante#anJ.v.L.
t:nseeyatieven,verdedlgersTandepraerogatieYen BeelemRn, J.;J.r L.np descheolvan,11,17,
desKonings,II,e9Q.
Q9,e5,II,eQ1.
ten:illrant, hoogepriester 4an hetFonritrlsme, B@kamlgRoosvan;zieR:::.
Beken,W 01;en;II,eI1,e&9,Q58.
*73.
Bekker,E.Douwes:schrjftMax Havelaar,lI,
ç4nteoriental,doorJ.v.L.,87.
1ö4;zendtheths.aan J.#.L.,1ö&;bezeektJ.
çeppeea,pastooeteVogelenzang,188.
v.L ,158;maakteen cantractmethem over
c4ppee,eldrDarid,e11.
deuitga<e,16é,167;elgenliefdevan,165ilielde
çeqqeeel,A.,87,e69,e5l.
Aeogr J.v.L. 168,1G9;te&redenhei;Qverde
terd::,Il,111.
uitgave,169; latere ontevredenheid,169;gaat
Cerinth,Thesiegenf;dnorByron;vertalingvan
naarI'
lollall; 17Q;doetJ.v.L.eenprocesaan,
J.v.L.,9I.

castalia;laarboekje;II.e3,:53.

Cate,Ten;liG derFeKamer,lI,I1%78.
tats,Jaceb;e0.3I,38.e27;Il,25,Q61,Q65.
cetiliaagdag.Lierzang op St.-;113.
cellaeiqgrlI.Qö3.
tervantes,lI,:53,Qö8.
tbamtnix,Il,10:.
thantepie de1: Saueeaye,Prol.Dr.P.D.;XIII,
e29,3.
16.
tharltlegen Euforion.donrP.vanLimburgBrouwer,Q9û.
thaelerei,&3.
çhasgé,Generaal,111,
chaqcee,e51,Qö:.
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1:8,189 zpn wonrd in $,
5'r4e arbeid''
,1% ; Bqpin,::é.
Briel''<an J.v.L.aan,18:-18::'erznent Bup4nt,II,13.

zich'met J. #.L.,102; z4n ,,Minnebrieven''
# Bues:,Iloe looptle;321,321.
Qûl; Q25.
Bekkee-llamminckScbepel,Mevrollw Douwes,II,
1ö4.168,117.
Bekkef,J.Douwes;II,151,1:7-159,1G3,1(ö.
Belft,Prinsenholte,II,82.
Belin:tte,L.P.,ll,eö1.
Belprat,predikantteLeeuwarden,(9.
Btm:phtntee,II.Qû6.
Beqtz,Q60.

Buymaee van TwIst,Mr.A.J.,ll,111,157,161.
Buyn van Maasdam,Van der,115.
*

Etk, Mr. D. :an; 1id der Qde Kamer;Yers s'an
J.v.L.0p,lI,:9.89;1Q8.
Ed:m,II,1Q9.
Eden,De h0fvan,Q80.
Eljar;konlng Yan Engelanl;uitAdepill;1Q1.
Bi:ea,loor Mej.Toussaint,219,852.
Edgew:rth, Miss;9i.
Bithtbundel.dcorJ.v.L.,113.
Biehte aan deBank 'allLeening,Een;1G8,I1, Edinbueg,Q87.
Edqard van Gelre;Legende,doorJ.v.L.;129;
Q72,Q88,211.
301-321;352.
Bl
thteeaan z4nYerloofde,De,87.
Etkhnf:lI, 131.
Dicken:,Ch.,Q(3,II,Q59.
Eemee:;57,19C.
Bider4t,159.
Effen,JllstusYan,Q27.
Biederik,Graaf,in z,onze Veorouders'',il8.
Bieeen,ö7.
Egla:ti
ee:,d'(Dorp aan de grenzen);124,138.
Biegt,113.
Egmend,âbdjte;zie âbdi
l.
Biplematw Le;1G0;vertalillgs'an J.%.L.,160.
Ejmend,Katharina Aan,167.
Egmend,Lied van den eiber'an,1Q8.
Birks,Mr.J,178,II,131,Q0.i,e7i,*87,Q89.
Bx teina et âmlcitia;Q15,II,ejû.
Egment,door Goethe.Q0.
Eigen Haard,II,1,308.
Daedeg,ln..Ferdinand Hu:'ck'',QG2.
Eik,J0s.Yan;A'riend vanJ.v.L.,l1.
Beede:,N.D..Il,95,:26.
Beeetoghe,Van;in ,,Kl.ZeYenster'';II,el1,Ql3, Eiee van de V'ildernis,uitAdegild,1:2.
Eigenath,II,Qp0.
Ql6,Ql8
Elsinga,Eise;planetarillm s'an,G8.
Beetlnthem,77.
Elegaqt,llitAdegill,1Qf.
Bekkqmr5û.
Bonkee Cqrtius,Mr.D.,II,6,9,IQ;.,Brlel''Yan E-Legende,doorJ.v.L.;Q76,Q:7.
J.v,L.aan,12-15;brievens'an,aan J.#.L, Elegi: aan Madeline.100rMaurits;II,Q50.
Elgin,Lord and Lady,e79,Q7I.
16- 18;66.
Elgin Matblee,Q71.
Benkeeourtiu:,neefl'an Mr.,D.,189.
Eliag,Mr.Da#id 'W illem,e5.
Be:enik,statl;11l3,dlchter;317.
Elizabeth Musch,zie Musch.
Berpaan degrenzen,Ilet,131-138,lI,298.
Elliet,Mevrouw.Q70.
Be'p g#er le grenzen,Het,129.
Dramztixche 'W erken,dngrJ.v.L.,5,6,1:,12ö, Elout,Arend.vriend Yan J.%.L.,31,3l,ö1.
126,11û,159,1G1- 1G3,165.168,lI,Q19.
Eleqt,Coot
je,5l;52.
Eleqt,Jacob,vriend Van J.#.L.,21,D1,55.
Breethe.Zomeravond in,9Q.
Elout,M ; vriend van J %.L.;ö1.
neiekoningsdaq,Versje0p,II.Q85.
Brinkwate' te Amsterdam,Slecht,II,13-lG.
Elnutvan Stleterwûude,Jbr.Mr.P.J.;Arriendvan

Brei
tdesoiçage,Le,130.
Bre:m,Een zenderlinge,II,62.
Br:4m YanCalifornlë,De,163.
Br:st,Aernout,Qq0.
Bregte':Geheugchenls,lI,86.
Brqten,Heers'an;injqlacobaenBerlba'';1e7,1Q8
BuaeterFrancisca.II,Q82.
Bubeureq,Q17.
Buçbeaneig,acteur in 1811;Q1.
BucI:,159.
Dufaqtenpret,el7.
Buins,Tromp vnor,II,89.
Belnwateeleidl,g,II.13-öQ,:87.
Buiqwaterleidi,ge-schonwburg.II,18.
Buinza:g,Hnllandsche,1,116,II,8Q.
Bumae,Alexandre,Q29,213,Q:3.
Bqncan,âdmiraal,II,Q#2.

J.v. L.; 32,B1; J.v.L.logeertbi
j,62;8:;
e88;1id der Qtle Kamer,II,56,17,81;113;brief
xan,aan J.v L.,Ql1.
Eleut,vrientlAan D.J.v.L.;5,ö1.
Elgen,schepen te Antwerpen,lI,ep0.
Emilia van sassall,II,Q1.
Emmerik,10.
Ems,Reisvan J.v.L.naar;Q89,Qk1,Qli.
Enjelman-llia,MeYrouw ;163.
Enkhqizen,66,II,Q0.
Enec%edù;brand te,II,Q91.
Epsem races,e10.

EenstofKortswi
jl,doorC.Bllsken Huet;II,QI1
Espenblad,Van;II,37,38,l9.
Eujenie,Pater;Q91.

Eqrepa,Tddschrift;ll,Q:8.
E.a,door5.Beets,2i9.
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Eylar,GraalMauritsA-an;II,Q73,QI;l,Q59.
Ey.inga, Van,II,Q00.

F.
Fâcheux,les;door Molière;1s7.
Fagel,13.
FajelrC.;Il,19.
Fagel,Generaal,Q72.
Fagel,Meq'rouw,1l;J.
Falck,A.R.:vriend Yan D.J.5'.L.;7,18;anecdotes'an,:8;leestde5ed.Legenden,1Q5;182;

Gardiner,SirJames,Q1û.
Qarrick,Il.111.
Gedenkboek van hetQdeeeuwfeest Yan hetAthenaeum,161.
Gedenkteeke,:001.1813,IletHaagsche;II.e13,Q19.
GedeputeerdGrootmeesler-Nationaal,J.#.L.,181,
185,II,:99.

Gedeputeerde: te Parks,Kamerder,Q73.
Gedichte: #an den Scheolmeester,II,1Qs.

Gedi:tilleerd,Weetop hetbinnenlandsch,IL 73.
Geel,Prof.J.,Q38;zdnoorleeloverBeets,Q78,e:
'
13.

Geertrqida,in ,.&1egi1d'',1'
21,1Q;
1,125.
zendtde gedichten A'a!lBllrnsaanJ.v.L.,Qû.
i; Gelderland,Voetreis#an J.v.L in,ö7.
Q69;lI,81;npstelvan BeetsoYer,13B.
Qelfe, Etlllardvan;LegendedoorJ.#.L.,293Faltk,Brieven vanA.R.1XIV,ö8,1.5,QûI,lI,136. 3ji;oordeelVan Beets0#er,325;Mej-Toussaint
Faliere,Marino;6,47.1ö9,1G9.
FarncnmbeSanlers,S.,Qö2.
Favart, 163.
FazyteGenès'e, Jules;lI,101.

danktvoor,352.
Gelre,Hertog Eduardvan,3ûl;intochtinUtrecht,
395;bruiloftin de Ridderzaalte'sHage,31i;

Feestjreetaan mi
jn bruitl,doûrJ.v.L :87.

Gelre, Hertûg Reinoutvall,391;in den kerker,

Fo,tein Versthuir,IOG,197.

Germanicus,II,Qs9.

slag bd Baesweiltr,3/
21;zkn 1901,3.2.1

Feitama,II,Q58.
317;opden troonherstell,3'
2k;z4nd00d,32i;
lI,91.
Feith,117.
Genade,De;gedichts'an J.v.L.9ö- 102.
Felix Meritig,151.
Génard,P.,archivaris te Antwerpen,II,% .
FemmessaYantes,Les,II,Qöi.
) Gendt,Van;honfdingeniellr X.(1.Mraterstaat,lls
Fénél:n,lI,Q58.
123,123.
Fiëske,Q9,94,91,159.
Filnktete:op heteiland Lemngs,166.
Genestet,P.&.de;zkn gelichtaan J.#.L.
,Q9(
$;
antwoord daarop :an J.v.L.,Q06,Q07,329;
Flinck.uitKl.Zevenster.II,Qio.
Fleertjen,en Vriesgen,teAmsterdam Yeroordeeld,
secretaris der Vondel-cgmmissie, Il,Q:7;zkn
d00d,Q78
lI,I3.
Fla:r,hofnarvanEduardYanGelre;310,316.
Genéve;meervan,lI.0$
);verblkfvan J.Y.L.te,
1û9,191.
Fl@ris,De doggenYan:doorJ.Y.L,1i9.
Genlig.Madame 1e,epi.
Fleri:V,Graaf;i:,116,118.
GeneotKbappe: in de 181e eeuw.II,e7.
F:kkeSimonsz.;II,81.
F:ntaine, La;J.v.L.kentallefabelen Yan,1% Gent,11,1i,113;congreste,lI,10a,Q:5,Q:6.
Genrje 111,koning van Engelandz231.
Qq;34;.
223;lI,Q43.
Geschiede:is der N.sed.lzetterenindel9deeeuw;
zie Brink,Dr.J.len.
Geschiedeni: der Ned. Letterkqnde,tloorJanckbloet;zie leeckbl:et.
F:uri
éri
sme;sectetePards,Q73.
Geschieleni: des Vaderlanls in schetsen en afFfancqvan Berkhey,Le;II,Qi8,Qi9.
beeldingen,De;doorJ.v.L.;II,96.
Franeker,68.
Frans1,Koning;II,1:13.
Geschiedenisgenvansnord-sederland,doorJ.v.L.;
Q93,Q9î,II,Qû2.
Frastati,173,175.
Frederik der Nederlanden,Prins;teBrllssel,ö1. Geschiedeni:te Leilen,LeerstoelYonrVaderlanll1$2;7.il87;Grootm.-Nationaal,185,186;lI.9;
sche,lI,71,72.
41; 67;e18;condoleantiebriefYan,aan Mevr. Gegchiede,is van Nederland,Parlementaire;door
Mr.Vr. J. #an 'W elderenBaronRengers,II,
vanLennep,303.
59, 73,1Q2.127.Q9l,Q96.
Frederik Hendrik,Prins;Q#2.
Qegtbledenig, Vermakelkke Vaderlandsche, II,
Frederik::etd, 7I.
Fpie:land,reisvan J.v.L.in;66-71;II,Q71.
81-96.
Friezen, Drinkgewoonten der,71.
'Geqprekol'
erletterdieverkenz.,dogr5.Beets,331.
Frvin,Prnf.Dr.R.;KV,II,3ö,36,12.
Geuns,Dr.Van,ll,309.
Fubri,uitgevervan okurora'',II,Q:.
Gevers,Jhr.,1I.ö.
Ge#ers,Me#rtluw,11ö.
Gewin,II,Q86.

Foreest,Jhr.van,Il,111.
Ferm::is Brugga pllellis,II,Qûö.
F:uld,Q75.

G.

qal
jart,Frederik;in ,,
KI.Ze#enster'';Il,Q32,Qi7.
qal:tti,Emilia.Q0.

Gezanten; betere bezgldiging der,door J.Y.L.
vonrgesteld,ll,81.
Gibban,:69.
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GideenFlorensz-,ll,52.
Gids,De;oprichtlng N'an,151;109;lecensie&-an
de R00s s'an Dekama in,Ql8;J.v.L.o#er,
Q78;aanvalvan Braga0p,Q8ë;brief&'an-J.v.L.

Qrent,Hllgo de,16û.
Greet-oesten,Vergadering Yan het,II,Q90.
GuildfnrdrII,Q0Q.
Guimard,La douce,13.
aan, :83-Q8:; uitval van de Genestettegen, Guimard,gotlverneur vanJozuav.svinter,12- 16.
Q9G; oordeelvan Mej.Toussaintover,II,19; Guiznt,Q7l;.
9:;1:l;os'erdeLevens4a11C.eI1D.J.%.L., Gulik,5Vill0m Yan;neefYan Eduard s'allGelre;
Q15;Q20;Q26:(ls'erK1.Zevenster,Ql(1;overJ.
305,zli.
v.L.,el1;Qö9:os'erPotgieteren J.y.L.,Q78. Gutzlaff,zendelinginChina,l1,11'
2.
Gids,DeNieuwa,Il,308.
GysbrechtvanAemstel.doorVondel;tloorJ.%.L.geGierijaard,De;tooneelstuk uitJ.V.Ls'sjet
lgl,11. zienenvanbuitengeleerd,l7,19;3259II,Q58,Q:s.
GiIBlas,Q!,II,Ql$8,Qö9.
Gysbrecht :an Aemstel;fragment eener Legende,
Gire-bank,De,Q2I.
(1oorJ.#.L.;117.
Glaser,Adolf,lI,Q51,Qö2.
GlazenmakepsapreerteAmsterdam,Het,II,5
H.
Gecklnga,Van,56.
Ha
ar
,
Dr
.
B.
t
e
r
,
Q8
:
.
Q
05; II,Q03.
Gedefrti,Mr.M.H.;pnnlicht 0p,Il,80;128,11.1.
Haaelem,ö5,LG.ö7,II,130.
Gtdfried de Noorman,952.
Haarlemmetmeer,Het.ö6,Il,11.
Geds-oordeel,Het,II,Qi.
Geeree,Q87.
Haarlems Verlossing,doorJ.v.L,161.
Gôeg,Vander;':LanlsAdvokaat in löiB;II,1l. Hachette, L., 167,Q1:,Q:6,lI,138,15Q,1â3,19:,
Gees,Jhr.vander,II,127.
Q16.(17.
Gennet,C.J.,X.II.
Hachette,Madame;vers van J.&-.L.aan,II,152.
Gceiland,II,Q67.
Halbertsma,Dr.J.,Q18,Q92,lI,Qö:.
Hall,Van,vriend #an J.v.L.,16.
Gerinthem,1a,:6,127,1Q8.
Geudriaen,:6.
Hall,Mr.F.A.'Van,197,Il,111,13q.
Geqw, J.ter;brie#en #an J.5r.L.aall,19,53, Hall,hfr.J.Ylln,107.
137,18Q,Q()9,Q25,II,Qh:;oordeelYan,overde Hall,Mr.J.A.van,XII,II.Q2ö.
Vermakeli
jke Spraakkllnst,Q28;overdeLati
jn- Hall,M.C.van,S90.
sche,Q29; Yersje :an J.v.L.op zi
jn Yertrek Halmael,Sara van,II,Q17.
naarsaarllen,Q5Q;correspondentiemetJ.W.L. Hamelsveld, Van,l6.
over Kl. Zevenster en romans in 'talgemeen, Hamlet;vertaling <an J.#.L.,21;van Ducis,1ö9.

Q53-Q50;oYerandere zaken,Qö9-Qt1
3;schri
jft Hamm,Q17.
metJ.v.L.de FithangteekensenOpschriften, Han surLesse;Yersvan J.Y.L.opdegrotte,2û0.
Handels,L0fdes,140.
Handelsblad,II,15,11i,128,119.
HandelgschnelteAmsterdam ;lezlngen#anJ.v.L.
in de,Q9i.
Hannibalante portas,II.63.
Harald de Onversaagde,door J.5'.L.,naarW .
Scott,162.
':qraveland, 10,3G,II, Q18.
Haedestein,II,Ql6,Q48,Qö9.
':Geavenhaje;gedichtdoor A.Beeloo,355.
Haelingen,67,76,II,Q71.
':qraveaweert, Mr. J. :an; brief aan J.v.L., Harmnnie der Sfeeren,De,Il,Q5q.
115,1ö0;gedicht van J.v.L.aan,1l7;160; Hartekamp,De,Q31,Q36.
bri
efaan J.v.L.
,Q#Q;II,Q99;spreektbk J. Hartkamp,A.Th.,XII;II,1,,Q26,397.
v.L.'s graf,392;omkransthetmetbloemen,39:. Hartsen, Jhr. C.;schoonzoon van J.v.L.,18,
Gray,159.
90;hllwelilkII,21;vraagtconcessiedooryraYing
Gpeenwicb, 211.
Holland op zt
jn smalst,1Q8,12I;lö9;wilMuIGrimaldi,Nlootvoogd uitGenua,1i8.
tatulivoorthelpen, 1ö7- 159,197,Q01.
Grimwald,uity,Adegild'', 1Q0- 125.
Hartsen,Jhr.J ,187.
Qree: van Prinsterer,Mr.;briefaan J.W.L.,Q88; Hart:inck,1q7.
11,71,78;puntdicht0p,80;111;1Q8;briefaan Hasebreek, Ds.J.P.;Ql1;maaktkennismetJ.
J.v.L.,150.
v.L.,en schrkft hem,Q16,Q17;predikantte
Grendwet,Aanmerkingen op hetontwepp #an geHeilo,Q:16;Qip,II,Qi7.

'QCZ- QC:;Yersaan J.v.L.,Q67;briefwisseling
metJ.v.L.,Q67- Q:1,Q73-Q:6,Q82-Q00;vers
:an J.v.L.aan.overOosterbeek,Q9:- Q09.
Genw,J.E.ter,XII.
Grafm:numentvanJ.v.L.onthuld,II,397.
Grafgchrifte: op J.v.L.,Q59.
Qrandisen,II,Q2l.

wjzigt
le,II,1q.

Hasebreek,Mej.E.J.
,II,D.
i.

Grendwet,Kiesvereeniging De, II,11ö.
Hasgelt,Van,II,Q52.
Grendwet,Proeveeenerverdtlitschlngder,Q88,II,1. Hassel
t, Mr. W . J.C.van;correspondeertmet
Geeninjenr72,76.
J.v.L.o&'er den Max Havelaar;II,151.- 1ö8;
Gre:lngen,Van,Qû2.Q()1.
briefvan Dotlwes Dekkeraall,161.

24*

372

REGISTER.

en voortgeholpen,317,3:2,3:31op het congres
te Antwerpen,II,Qû0,Qpl;Q73;Q81;3113;397.
Hegendérp,Dirk van;ö0,B7,6'2;reismetJ.A'.L.
Hetker,Dr.W .;schrdft,,llippocreen-ontzwave- 92-79; 1û7,Q1ö,Q18,Q88.

Hatgvel
d,Mejuflrouwen,5Q.

Hattem,5.J.lran;173,1I.4.
Hâvre,Q:G.

ling''en ,Qu0sEg0''
.Ql0;Strafdichtllan J.#. Hegenderp,GijsbertKarelr'an,ö0,62.
L.,II,88,89,91.
Heeckerensen Bronkhorsten,II,91.
Heemekerk,Admiraal.lI,Qç7.
Heemqkerk,Dr.11.;nadrtlkderpreekvan,II,72,33.
HeemskerkAz.,Mr.J )lI,Q82,Q9q,Q9l;gedenkpennlng aan,Q06,Q90.
HeemskerkBz.,Mr.J.;puntlicht0p,II,89;verdedigtdecandidatllurA'an J.v.L.AoordeQde
Kamer,111-1&5.
Heemstede, 56, Q96; Beels te,Q68,II,Q1ö;het
slotte,QG9.
Heenvliet,Heervan,lI,39.
Heeren,Q69.
Heidelbefg,II,99.
Heile,197,Q96,Q1G,Q2B.
Heinw H.,321.
H:lqsiqw II,19.
Heldring,Ds.0.G.,II,Q37.
Helu,Jan van,11$.

Hemert,GjsbertlsYan,9.
Hendlik #111;lI,Q9K
Hendrik,PrinsderNederlanden,II,il.
Heigel,Prof.van,1û5,147,1û8.
H:nriade,La,II,eö9.
Herdingh,8l.
Herjt,Qf)û.

Berman:,Mej.;uitK1.ZeYenster,II,ei2.
Hermingard #andeEikenterpen,Qûp.
Herp.dntq.,lI,Q7I.
Hencheppingei,dûorVondel,Il.108.
Hesledqe,4,::0,II,3I.
Hessen,Prins en Prinses van,lI, 101.
Heteeen,J.H.van,II,116,1i9.
Heqkelem,Mr.C.Yan,Il,138,11:-118,15û.
Heqsde,Prnf.Yan,e11.
Heuvel,#an den,Q28.
Heye.br. J.P.,Q18;pamlletvan,tegerlJ.v.L.,
II.116-118,1ö1.
Hildebeand,:38,II,67.
Hilman,J.,137,173,II,ö,QG9.
Hilverbeekrhofstede te 'sGraveland,9,3G.
HilveediRk,Qi.
Hindele4pen,67.
Hippekregn-pntzwllYeling,Q10.
Hlgt:eieldu Jûnglellr,130.
Hedehen,82,QGC.
H4d.hen,C.C.,186.

H4ekecb:partd,De,47,1Q7.
Heeqfft,115.
Heeqfft,Hetlegaat27.
H:ëyell,Van,II,GQ,:8.
Heeven,Ds.ter,1û5.
HeevenrMr.van der,Q77,II.22.
Hoeven,Prnf.van der,lI,&0.

H:fddk,'
W .J.; 12Q,123;deûr J.v.L.gesleun;

Hegendnrp,W illem van,6#,62,
Hôlland, Almanak, 1G,278,Il,Q1,Q8,QI,öQ,117.

H:llandopzkn :11:
11st.Dgorgraving A'an,II,128;
J.A-.L.,Vrnagtcollcessle,1Q8;commissievoor.
1Q9, 130;vers Yan J. v. L.aallJhr.lloreel
os,er.132- 12:;J.37.L.trektzich terug,135.
H:llandsche Illtlstratie,II,:1q5.
Haltrnp,176.
Homerus,31,115,II,GG,Qö:'
).
Hnnff,Mr.J.op tlen,10:.
Heoft,Daniél,7.
Heoft,PieterCorneliFzoon,1.Q(1,160,Q27,Q92,II,
11Q,Q(17,Q83.
He:jenberj,tlitK1. Zes-ellster,lI,QlQ,Qi7.
Honjw:qde,12p.
Hepp,Van der,II,l;.
HoeprA. Yan der; Yers Tan J.5-.L.aan.11:;
Qû3,Ql0.
Heap,Mes'rouw Aan der,II,173.
H0e,n,G5,199,II,1Q9.Hep,Sara Johanna,:0.
Hcpe en C0.,II,ö2.
Heeace Yan P.Corneille,Q98,door J.desvitt
Yertaall,II,Ql7.
Heratiug,6,Q22,II,11ö,Qû:.
Heskin,Qû0.
Hougeument,ö1.
Hucht,#an der,lI,162.
Huell,Alexander Ver,II,95
Hugenhnltz,II,77.

Hqje,Victor,Q70;bezoekYan J.#.L.bi
j,Q:G;727.
Huig-Bibliotheek,lI,30G.
Hqlehnff,Q7.
Humbtldt,Alex.'Von,II,10:1.
Hume,13.
Hupkens,Ds.,öG.
Huyck, Ferdinand, 39,ö7,Qp1,QG1- QG8;oordeel
:an Beets over, Q6l; van Btlsken Huet,Q61;
van Van Del'sselenanderen.oGl,QB2;Q8ö;II,Qt)3.
Huyck,Sqsanna,QG3.
Huydeceper,1I, 1q8.
Huydecepervan Maarsseveen,1q3,19G.

Huygens,C.,1G8,Q0Q,II,11'
2.
Hyde Park,II,121.
Hydra, De.II, ö,8.
Hye,Scholltheer,1,:.

1.
Ideln,doorMultatllli,II,171,189.
lffland;togneelstpkken van,Q1.
Illustlatie,Hollandsche.II,395.
Ingenium acuuntartes,amicitiam alunt;Studpntengezelschap te Amsterlam,1.ö.
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lnqtitqqt,HetFransche;J.v.L.woonteenzitting

bkvan,Q71.
Institqut &'00rW etenscbappen,Letteren en Ktln-

sten,Koninkli
jk;D.J.vanLennep 1id van,3;
J.#.L.lid van,178;ophellingvan,door Thor-

becke.18q; J. V.L.schrkftdat
lrtegen in (
le
Kunstkroni
jk,180;Siegenbeek leeFlir,Qll,Ql5;
svillem Illschenktfö900.- aan, lI,3:
:19droefheid #an D.J.#.L.overdeophefling,Cs,68;
rede #an J. %. L. laaroî-er in de Tweede
Kamer,82.
lntermezz:,Letterkuntlig,doorDr.J.ten Brink;
II,Q:ö,2q6, 299.
Intepventie,N0n-,12:.
lpenrede,buitenplaats te Ileemstede, l1.
Iphiglnie,eordeelvan J.v.L.over,1s6.
1: 't e bekend,getrollwe bllrgerscharen,135.
Ivanhne;J.X.L.lnaaktkennismet,31;deR00s
van Dekama volgensW .#an Velzennavolging
van,333.
Izabel,Lied Yan,219.

lenge,Jhr. Mr.J.C.de;versvan J.#.L.aan,
1(71brief Van, aan J.V.L ,oYerElizzbeth
Mllsch,II,37.
lonkerYan Brederode,d00r'
W .J.Hofldk,DG352.
l0Se,d00r W.BoetsyQ13.
Jeurnalist,J.v.L.alF,lI,Gû-GlJ.
lozef,dool-Hulshoff,DeGeschiedenis N'an,Q7.
Jezefin Dothap,16i1.
lunjfrau,Getlichtvan J.:.L.op de,II,102.
Jnnle qitRacine'sBritannicus.W oordenVany1Q8.

K.
Kaay,Yan der,lI,129.

Kabel
jauwsche parti
j,De,1Q7.

Kain,in ..De Bouwkllnst'',Q8t).
Kamee,Eerste;ges'oelen van DonkerCurtillsosher
de,II,17,18;zaal der,19.
Kamer,Tweede;J.v.L.1id der,II,72-83;11211ö;ontblnding der,Q09.
Kampen;lezing van J.v.L.te,lI,Qö.
Kampen,Prof.N.G.van,QlQ,Qöi,318.
Kardoes,gedichtdoorJ.v.L.,Q()6.
Karelvan Pruisen,Prins,lI,19i.
laarsvel
d,lt
lelaertYan,(I
lt
listerLeede)118,110; Karel,VorstderFranken,tlits.klegild'',122.
kdelheid van,118,119.
Karel11van Engeland,Koning,lI,:$3.
laceb,Le bibliophile,Q51.
Karel11Yan Spanje,Koning,II,5l.
acobaas weeklacht op hetHuis te Teylingen, KarelV,Keizer,II,1i.
Kassel,ll,Q()0.
Q5Q-Q3
'1.
lacnba en Bertha,(Legende);aanhaling lit,Q2, Kate,Herman F.C.ten,lI,97.
Q2; inholld Yan,1QG-128; aan d8 Prinses van Kate,J.J.L.ten,282,3Q7.
Oranje voorgelezen,1lö;aanhalingen uit,328, Katharina.bruid van Ed.van Gelrez3ql,311,321.
329,321;lied van ,,culemburgs Heer''navol- Kattendyker Van,115.
Keezee,3.
ging :an W .Scott,II,Qql.
laceba van Beieren;in de Vermakeljke Vad. Keller,Gerard,II.Q;.
Geschiedenis,II,92.
Kempenaer,Mr.J.M.de,II,9,19,1Q8,Q%,Q9â.
lâjer;'raagtmetJ.v.L.concessievoorle100r- Kemper,7.
graving :an Hollant
l op zkn smalst, II,128, Kempee,Prûf.8i.
Kerkgenontschappen,V retop de,II,:6.
12i.
James, Ds,geestverwant van DaCosta,Yriend KerkheverGraafde,lI:Q:5.
Kerkheven,II,1C2.
Yan J.M.L.,192.
Kermis,Over hetafschaien van de,lI,G1.
Jan,heldenlicht donr J. v.L.1BB.
Java; vertrek #an Christiaan &.L.naar,II,1$2; Keuchenius,II,Q0().
Keulen,I1,Q82,298.
A'anW lllem v.L.naar,192.
Jefferse: Bavie,II,199.
Kinker,182.
Jégus,doorRenan ;Vie de,1û9.
Kinschet,Majoorvan.113.

J.

leujd voorbk, De;gedichtvan J.v.L,Q23.
Jean W ûutersz..door Schimmel,II,Q(),Ql;aan
J.v.L.opgedragen,Q2.

leb,gedichtuitJ.v.L's.jellgd,30.
Jocelyn,door A.de Lamartine.II,:39.
lenckbleet,Geschiedeni:derAederlandscheLetterknnde door, 151, 117, Qpû, QQl,QQ3,Q26,Q28.
Q82;lI,11Q,Ql0,Ql9.
lenckdl:et, Kritiek op j,onze Vooroullers''door,

KlaasjeZeçenster;zieZevengter.

Klachteenerstoovenzetster,doorJ.v.L.,II,76.
Klarebron,Abtsran,130.
Klassicieme,1ö9.

Kleinpenning,J.L.Il,l6.
Klippink,DS.,56.
Klok heeft? De,lI,s2.

Klekin1en#oorgevel5'anhetPaleis&00rVolksvlkt,

II,63.
Ql7- Q19; brief Yan J. v. L. daaro#er, Q5û, Kluit,Pr0#0;Directeur#anPolitietelmsterdam
e51.
in 1818;II,5,6.
Kluppel, II,IQO.
lencti
l..Qp.
lenes,T0m.Q1.
Kli
jn,H.H.,1:3
1::1,W .dejdichter-arbeider,II,Q86.
Knell,P.;XIII,87;II,öö,QQB,3û6.
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K4tk,Paulde,II,Q31.
Lateqr,Antoine de;dichtsonnetop J.v.L.,::.;
K4en,Jan Pietersz-,lI,12i.
antwoord#an J.v.L.,Q13.
Keenen,Mr.H.J.,X.II;II,3ê,13G,Qû8,e9û.
Lati
jngche school;J 5'
.L.opde,Qö,Q:;J.v.L.
Keert.pluimgraaf:anC.%.L.,e9l.
secretaris van curatoren der.93,II,Qi1,Q22.
K4hlbrqgjerDs,1û5,1û7.
Lati
jnsthe Spraakkunsl,DeYermakelkke,lI,e29'
.
Kak, â.S.;opstelover,,DeReisgenooten,''Qö2; Laueenesse,HetHuis,Q68.
g&-erVondel,lI,.:78.
Laqra,minnares van Petrarca,1ö2.
K:lle,G.D.;II,Q17,Q:8.
Lay of the lastminslrel,The,117.
Keleni:n,Toestand onzer0.Indische,II,G1.
Leaminjtnn,Q11.
Lear,King;'ertaling van Dqcis,1ö9,Q98.
K:li
jn.Klaas,131.
Leck,De Yloek >an 'tHuis ter,313.
K:naq,Mes'rouw,IJ,Q61.
Kenigg,15:.
Leede,Het I'
luis ter,117-129,11ö.
Kening, Filips de; portretvan Vondeldtlor;II, Leeman:,Prof.:99.II,:67.
13Q,308,31Q.
Leendertz,D:.P.,redacteurvan den savûrscher.
K:qiag,Mr.J.de;9l,II,1:9.
II,112,Ql8,Q19.
Kaning,praeceptor aan hetgymnasium teAmster- LeenlertzJr.,Dr.P.,X II.
Leers, Herman; meistreelen moordenaar van,
dam,II,9.
Eduar; A/an Gelre,309.811,215,322,3i3.
Keni
jngberg,De;II,:89,Qâ0.
K44i, Van de;schilderteLeeuwarden,G9.
Leepgtcelen Yot)r Aed.Taalen Vad.Gesch.te
Leiden,II.79-:2.
Knepmang,157.
Leeuwarden,68,69.
Keepmang,K.,lI,16.
Leeuwen,Van;lidderCemmissies'anLandbouBr,
Ke:rknaap,De,Qö2.
11ö.
K:ener,163.
Leeuwee,D.&an,II,1û4.
Katzebue,:1.
Kreq.znach, 3û0; Klaagzang val
lden badgastte, Leevend,W illem,II,Q)1,Qö8.
kefevre,SirJohn G.Shaw ;zieSltqm.
3û1;II,66.
Legenden,Nederlandsche,116-1Q9.
Ke::i
jk indenAlmaBak.,H01land,
''lI.Qi.
#keiden;examensdoorJ. v.L.te,afgelegd,1:.55
Kr4an bûven 't wapen,De,II,QI,Qö3.
61,68;promotiete,81,8:;promotieYan M.J.
Krqgeman,A.C.,359,351.
v.L.te,II,G7.
Krqsemae,portretvan J.v.L.door,:39.
Kuik,Ridder;in ,,Eduard van Gelre,''3:1.
Leipzig,II,Q88.
Kuxgt.congresteAntwerpen,Il,Q00.
Lek.De,119.
Lekkum,II,Q71,Q7Q.
Kûpf:r,Mej.C.L.,90.II.öe.
Kqeer,doorBeets,QG8.
Lemmer.De,66.
Lemeneff,Prins,II,12:.
Lemgtra,F.H.,X.III.
kennep,Aernûut4an,II,G9.
Laarman,J.H.;redacteur <an den Muzell-Alma- Lennep, Anna Louisa van; zustervan J.v.L.;
11,Q7,32,32; brieYen #anJ.M.L.aan,lQ,
nak,II,e0.
G1;huwt Mr. H. A.van Lennep, 831tII,31,
Ladynfthe Lake,The,117.
Qi7;istegenroordigbk hetstervenYanJ..-.L.
,
Laf:nd,acteqr in 1811,Q,i.

L,

30:.
Lamartine,A. de,II,eö9.
Lennep,CorneliaHenriette(Ceejetje)van,Q00.
Lennep,(
Jhr.
)Christiaan Yan;X.
,X1,90,Q07:gaat
Lamartellière,9:.
naar Java,329,lI,52;ophetkantoûr<an C.
Landbeqw,Commissievan;J.v.L-secretarisYan
de,ins--Holland,10ö,10G,1l:;ontbindingvall.
en C0., Q;zkn huweljk, ö2, 117) 196; zkn
tloerTherbecke,11l; verzen 0p.doorJ.v.L.. dood,öQ.
Lennep,Cornelia Syl#ia van.Q3Q,11,137.
11é- 116.

Laga,Fransch schrdver,QI3.

Landjuweel,te Antwerpen;J.#.L.ge#ierdophet, Lennep, Mr.Cgrnelis van;grtmtvadervan J.v.
L.;levensbeschrkvilg vall,% 3;zkn doed,:6;
II,97,98.
Lange,K.de,II,1Q9.
kgnje,P.de,II,1Q0.

Langendi
jk,Qû.

lid van ,,concordia etLibertate'',II.3.
Lennep.CnrnelisVan;brnedervallJ.Y.L.;Feest-

zangbk zkn doop,doorJ.Y.L.,8:.

Lennep,CnrnelisSylviusvan.2Q.
Langlé en Morice,130.
kardner,L.J;gouverneurderkinderen van J.v. LeRnep,David Yan,Q.
Lennep,Mr.DavidJacob Yan;YaderYanJ.v.L.,
L.,e30,Q&1,II,e8,314.
Laren,ö7.
XIV ;levensbeschrjving:an,3-5;reisinBelgië,
:6;op de Latdnsche school
,Q8,e9;dood 'all
Laew::d,Jacob,II.QGQ.
z4n vrouw,35; tweede huwelkk, i1;reisin
La:tige Lieden.1G7,II.311.
België, 11-1i; brielaan Falck,18;iseerst
kathamsvriend#an J.<.L..38.
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tegen dehuweldksplannenYanz4nz00n,8û-8s;
geeftz1n toestemming,8:; onderhoud meten

respondentie met Prof. 'an Assen, ö;aan-

brief aan J.v.L.over ,,DeGenade''96,1û9;

Grolldwet, 10;briefaan Mr.DonkerCurtius,
IQ; Schimmel's kennismaking met hem,el;
Almanak Hollalld, Q3;verhandelingen,,,Ver-

z4n llollanlsche Duinzang,116,II,82;C0mmissaris Yan dell Schouwbllrg, 1, 11p,171;
liefde v0or kinderen, 187;1idA'an ,,de Mllnr',
Qll; sterk geheugen,QQ0;feestredenaar Yan
na'',2i5;zilveren bruiloft#an,Q88;reis
,,D0ctri

naarPards,Q98;soullleurbjdezilYerenbrlli
loft
Aan J.5'.L.
,1I,71;opgoneprtbtjdepromotie
Nan D.J.C.v.L.,zi;bevordertdeDuinwaterleiding,i7,18;zi
jnlood,65;oordeel#an J.le
Vriesover,66;Yan Mr.J.HeemskerkBz.,112.
Lennep, Mr.DaYitlJ.C.van;zoon vanJ.%.L.,

merkingen op het Ontwerp Yan gewkzigde

ontschuldiginf',Q6;ReisnaarSalisbury, zde
heer,die z4n koller kwjtwas'',e8;VondelllitgaYe,Q9;zilverenlà
roilolt,39;huweljk #an
Sara v.L.,21;Elizabeth Musch,25;feestenop
hetL00,1û;tentoonstellingteLonden.ll;duinM'aterleiding.l2-ö2;ChristiaanV.L.naarJava,

1929,,
ReisAan den grootenThor',55;zjnartikelen in de AmsterdamscheCoqrant,69-65;

doodvan z4nYader,65;Zeemans-W oordeboek.

99,Q17,Q61;wordtStlldent,ool;zt
jnpromotie,11
2Q--3l;zt
jn vlllgheid,21;htlwelt
jk.117;tegenwoordig bjden d00d vanJ.v.L.,29Q.

68; bemoeiingen in zake de leerstoelen v00r
taalen Araderl.gesch.te Leiden,79- 7:;lid

Lennep-Deutzs'pn Assendelft,Douairièrevan,Q2.
Lennep,Jhr.Mr.F.K.Yan,Q2Q.
Lennep, Mr.H.A.van;zwagervanJ.v.L ,11,

gesch.des vaderlands, 8:-96;feest :an het
St.Lukas Gilde te Antwerpen, 9:;reisnaar
Zwitserlanl,99-19:;Vondel-uitgave,1ûö- 118;

87; gedickt van J.v.L. aan,1l7;woontte
Leydtlili,187;gaat metJ.v.L.naarLonden,

nietherkozen teSteenwi
jk,111;huwelkkenvan

Qû7.

van de Tweede Kamer,:3-83;Vermakeljke

DaYid, Christiaan en Maurits #.L,,11:9reis
naar Londen en W ight,1Q1; dood van den

Lenne), M
'r.Jacob Yan;ceboorte,1;jeugd.6;
reis naarSchwalbach,1(
);school
jaren,11,18,
19;brieven aanzjn tanteNan '
W inter,1.
i,1ö;
zi
jn leeslust en sterk geheugell,19,Qû;liefde
<00r hettooneel,QZ-QS; naar deLatdnsche
sc1100l,Q7; Yerzen uit de jeugd,2û,21;dood
zi
jnermoeder,25;verlaatde Lati
jnscheschool,
79;tweedehuweli
jk ztjlss'
aders,11;reizenin

:
5Schoolmeester'.1Q6;Holland op zknsmalst.

Belgié,lQ.B1;student,15;vereering Y00r Bil-

NanW illem V.L.naarJavaqloz;q,ltouwtoonen'',

derdi
jk, 19; briefwisseling met Amersfoordt,

192;reis naar Duitschland,Q90; verbldf bj

si-co; reis met D. van Ilogendorp,62- 79;

liefdeY00rH.R0ëll,79;promotie,81;huweli
jk,
86;Rkksadvt
lkaat,9i;dicht,,De Genade''951û2;omgangmetDaCosta,192- 113;secretaris
der Commissie Yan Lanlbollw,111;Aederl.
Legenden, 116-1Q9; arbeid Y00r het tooneel,
12ö-1i1en 159-1:7;Riddersed.Leeuw,11i;

Strdt
l met Ylaanleren,11ö-1ö9;rederkkerskamer ,yAchilles'',173-176ilidvanhetlnstituut
Nan 'W etenschappen,118,Yan deAkademievan

1Q8, 127; Oudheidkunlig genontschap. 172;
congres oYer den letterkundigen eigendom te
Brnssel, 13:9 mislukte candidatuur voor de
QdeKamerte Amsterdam,138;schotschriftYan
Dr.Heye,11G;de zaak #andenMaxHavelaar,
153-192; brief aan E. Douwes Dekker,18û;

verblkf te Pardsmetzi
jn vrouw,192;vertrek
Sir John G.Shaw LefeYre,Qû2; congres te
Brllgge,Q()ö;LeYens van C.en D.J.v.L.,
Q()6- Q1ö;llitgaYen van Corneille,elG;briefaan
P.A.Muller,Q2l;congresteBern,Qi1;Ver-

makeljkeSpraakkunst,Qi:;KlaasjeZevenster,
229- 2509Kritiek van M r.v.Brussel,Q27;s'all
J. N.#an HallyQ2ö;van BuskenHuet,Qi1;
brochures tegen dezekritiek,Qk3;Yertalingen
van Kl.Z.,Qö0;brieven aan J.ter Gouw,e53,
QG7; Uithangteekens, Q63; gedenksteen in het

de Pleegzoon,199-Qûl;reisnaarIzonden,Qû7-

huis Yan Bilderdkk,Q69;,,'
tisdrieweken pas
geleden,
''Q:1;verbli
jfaandeSteeg,o73Jcongres

Ql1;ltoosA'an Dekama,Q17--QQ1;zi
jnromans,
Q22-QQ9;wi
jze van werkensQ29;Bestuurslid

te Gent, Q7ö; Vondels standbeeld,Q77; de
Vondelsfeesten,Q81;brieven aan J.terGouw,
Q81-Q9q; Penningwerk, Q89; brief aan W il-

VTetenschappen, 178; Vri
jmetselaar,181-186;

en Voorzitter van de Kon.Akademie Aan Beeldende Kunsten,Q27;versaanBeets,ozo;portret
door Kruseman, Q79;reis naarEms,Ql1;Onze
Voorouders, Qi6-Qö2; mislukt profe#soraat,

1em 111,Q92;verblijfteOosterbeek,Q97;laatste
ziekte, 29();recensi
e :an Lidewkde,3û1;d00d

Qöi-Qh9;reisnaarParks,Q:9-Q:6;deBouw-

papulariteit,2û9;werkkracht,j#eren vriende-

en begrafenis,302;monumentop hetgraf,307;

kunst.Q:0;reisnaarSchotland.Q8:;Verduitlkkheid,319,2l1;dagYerdeeling,31û-217.
sching der Grondwet, Q88;Geschiedenis van Lennep,Jacob Yan,door E1.Mohr.II,896.
N.sederland,Q92;s'
erblkfin Kret
lznach,399; Lennep,J.Tan,doorsoordziek;zieNoerdziek.
Elllard Yan Gelre,292-32'
i;als dichterbeoor- Lennep,J.#an;in ,,Mannen van Beteekenis''zie
Bull,â.J.de.
deeld,2Q5-217;z4n nederi
gheid,228;populariteit als dichter,329;ztjn plagiaten,23q;be- Lennep herdacht,Mr.J.Yan,doorBeets;zieBeetg.
kenteniste Brussel,331,232;faillissement3aI1 Lennep herdacht,Mr.J.#an;doorJ.vanBraamC....en C0.,lI,Q;lid Yan Concordia,7;corbeek;zie BraRmbeek.
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Lennep herdacht,Va:;doorW .J.Hofdkk,II,3(1
5. Leyduin, holstede Yan Mevr.A.L.vanLennep;
Lennep, Levensbqricht s'an Mr.J.#an;door&.
Beeloo,lI,306.
Lennep,Op hetafstervenvan Mr.J.van;100r
H.BingersII,395.
Lenaep, Ter herinnering aan Mr.J.<an;door
A.J.deBull;zle Bull,A.J.de.
Lennep,Ternagedachtenlsaan Mr.J.:an;door
Beets; zie Beetg.
Lennep,J.H.van;Q88.II,31.
Lennep,LeYen Yan C.en D.J.5-an;doorJ.Y.L.,
Q, 3, 1,6,8,Q:,36,18,1:1, 189,Q91.QOQ,Q98,
II.3,8Q,Q92,Q0l.Q06-Q1ö.

Lennep, (Jhr.) Mr.M.J.:an; X, 15,1
$2l99;
adjunctRi
jksalYokaat,9l, 1G6,Qû7;metztjn

11983,12lj187,lI,51.

Lidewi
jde,t
loorC.Buskeq Illet,II,3û0,2û1.
Liedvtjer 15 X0#.1861,Een;doorJ.v.L.,lI,Ql9.
Liefde,J.de,11,211.
Liefdesalmanak,Y0or H.S.W .R0é11;81.
Liefkenaheek,Q:1.
Limbqrj,Toestand Yan,t0t1867;Il.Q0l.
Limburg Brnuwer.P.A'an,Q00.
Linck,II,8,12.

Linde,G.van de;(,,de Schoolmeester'');kennismaking s'an J.v.L.met,189;brievenTan,19û,
192;versopW oestduin,lol;gaatnaarLonlen,
10ö;vers van,'293;Q11;briefYan.Qll;huwe-

li
jk,Q36;Yers#an.Q95;rustbewaarderteLonden,

'adernaarEms..Ql1,QI2;naarKreuznach,29û;
rustbewaarlerin 1818,II,9;2,i;promotieYan,

II,7;zendtverzenvo0r,,I10llan(l'',Q5;briefover

66-68;buweli
jk.117;brie#en #an J.Y.L.aan,
1Q7,1Q9-133;15û;103;isbj hetsterfbedVan

te'
W ight,1Q3;doi)d A'
an,lo6;uilga'eA'anzdn

deteltoonstelling te Londen,lQ;45;YerFjeYan.
115;briefuitâmsterdam,1l9;versaanJ.Y.L.,

J.v.L,.301,202.
gedichten,1Q6;269.
Lennep- Röell,Mevrouw 5'an;zieRBell,Henriette, Linde,Mark Prager,II,Q8.
Lingeman:lI,9:.
S.W .
Lennep, Sara Cornelia W ilhelminavan;dochter Lipman,lI,7.
van J.v.L ,(laterMe#rouw Hartsen);9p,10ö, Lisse,Qq5,Q99.
106;Yaccinebewjsvan,op ri
jm Q20,Q3l;s'
ers Lechinyae,door 5V.Scntt,1Q6,II,Q0l.

van Andersen 0p,326;huweldk.11,31;schenkt Ledewi
jk XI,doorSchilnmel
,113.
J.v.L.zjneerstenkleinzooll,118;bt
jde ont- L:dewi
jkKIV,38,328,II&136.
hqlling :an Vondelsstandbeeld,Q82;teOoster- Ledewi
jk XV,1Q.
beek,Q91;nietbt
jhetsterfbelendebegrafenis Leenen,a.d.Vecht,8G,Q17.
<an J.v.L,
, 3ûQ; bj deonthtllling &an het Leeven:teinsche partd,l:. .
grafmonqment,397.
Lennep, Sara Henrietta Margareta #an;dochter
van Mr.C.W.L.;1ö,2G.

LennepyallBil
joen,Roelof'an,11.
Lennep- van de P01l.Mevronw A.C.van;echtgenoote van Mr. D. J.v. L. zie PeIl,A.C.

L0fder Zees'aert,door Vondel,II,Q82.
Lcje W illem Frederik,te Amsterdam 181,18i,
185,lI,395.
Lenlen;reizen van J.Y.L.naar,Qû7- Q19;Q87;
naarde tentoonstellillg te,II,l1;1Q1;Q70;conferenlie te, Q0l.
Lto,Het;ö7,77;feesten :p,lI,i0,i1.
Leen, JonkvrouweC.5V.4'lln,15,90;huM'tMr.
M .J.v.Lennep,l1,117;Qi7.
L:en,Jhr.Mr.J.W .#an;32.
L:0:,Jonkvrouwe Maria van,II,127.

van de.
Lennep- van de P0l1,Mevrouw C.H.van;echtgenoote van Mr.C.v.L.;ziePeII.6 H.vande.
Lennep,W arner van,II,Q17.
Lennep, W illem van;zoon Yan D.J.v.L.,Qû6.
Lennep, Mr.'W illem s'an; zoon van J.
v.L.; Le:n,Jhr.P.van;Vervaardi
gtdeteekeningenbtj
*
90;vers op de geboorte van,Qq6;229;II,1Q0;
deVernlakeli
jkeGesch.desVaderlands;11,85.87,
brieven van J. v.L.aan,1Q1jIQQ.11% 1l9; 88,90,91.
1ö1, 1ö8; gaat haar Java,193, 196;brieven Lncn,Penningwerk Yan G.van;178,II,Q0l.Q09,
Q7l,Q87,288.Q89.
vanJ.v.L.aan,197,Q00-Q9i,Q09;392.
tennep,V-illem Anne #an; zoon van J.v.L.; Lecn - &an Nvinter,Mevrouw Aan;zieW inter,
zt.L.A.Yan,
90,1i7;zkn d001,Qû6.
Lennep,Zenobia val),lI,Q0,Q1.
teon,Jhr.W .Nan;13,31.33,2l,87,Q99,lI,8ö.

Lente.Mi
jmeringen;gedicht'anJ.v.L.,311.

Leosjes,Adriaan,ll.211.

Leopeld1,koning Yan België;1I,1Q5,138,Q78,Q8Q.
Lerz.Q51.
Legbes,161.
Leesing,Q9.

Lnthmar,21.
Lnuden,II,6Q.
Louis Philippe,Koning,Q73.
Lqcifer,van Vondel;1B6,17k,115.
Luik,&1.
LukasgildeteAntwerpen;FeestYanhetSt.;II.197.
Lulefe,Prof.te GrQningen,73.
Lutjers,P.J.,Q36.
Luxemburg,II,e0l.
Lqyken,Jan,II,Q6Q.

Letterkqnde,Maatschappkvan,II,396.
Letterkundig Intermezzo,doorDr.A.:an Staden

(J.ten Brink);II,396,399.
Letter4efeninjenrVaderlandsche,1û1,151,191.
Leuyen,113.
Leyqester-romans,II,&,Q31.
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Lqzac,Q89,Q91,II,9.

gelezen,1;i;gekocht,16:; uitgegeYen, 169;
Dekker wilYolkselitie van,113;proces o'er,
lI,1û7.
178,189.
ti
jkzanj,aan delelen derCommissieTlnLand- MaxHavelaar,HetOntstaanvanden;400rMes'rouw
bouw ;111,11ö;ophetStlttlrlagschGezelschap,
DouwesDekker,ll,1öl,1ö8,1G5.
197,198.
@ax Havelaarverschenen, De; door Mevrouw
Lynden #an Lunenburg,Baron Yal),ö1.
Douwes Dekker;II,151,162,163,168,11û.
Lynden, Mr.BT.Baron S'an;lid vandeQdeKamer; Maximiliaan van hlexico,De d00d van, II.61.
109.
Maximilîaan van Oûstenrkk,lI,Qö2.
Mechtelt,beminde van Ed.van Gelre,211;haar
Li
jndrajer,vrient
lvan J.v.L.,l6,ö(
),62.
Ljnn,II,99.
dood,218.
MedaillesoverdegeschiedenisderO.-l.bezittingen,
1I.62.
Medemblik,66,1Q0,122.
M.
Media Neche,door Mes'rollw Bosboom-rfoussaint,
M ....,MissC.;:
1s.
II,53.

Li
jden,dienstbaaraan eenwigheil,door5.Beets;

Maanden,Twistder;(Mid1el-A
'ed.);121.
Maanen,Van,Q90.

Mecrbeke, Henry Yan;schri
jvereener brûchure
over Kl.Zevenster,11Qil.

Meeren Berj,hofstede pnderHeemstede,Q2,54.
Maatschappi
j AanFraaieK.en '
BF.;II,3q5.
Maatsthappi
j #an Letterkllnde, teLeit
len,X.
II; Meerevell,1ç.
eûö;II,296.

MeefsmanerP.J.A.,XII.

Mabelia A'anRt
jnegom,in,,onzeVool
-otllers',219. Mees,Mr.G.,II,Q:5,Q16.
Macaulay,Il.Q8.
Mees,Mej.M.;versvan J.v.L.aall,II,Q15,Q1C.
Mackay,Mr.len.Baron;'ersjevanJ.Y.L.aan, Mees,Ds.M.J.,lI,Q76.
Q77;II.:9.
Maçnnniek W eekblttd,182;II,Q87.
Mac.phersnn,131.
Madeline,door Maurits,Elegieaan,lI.Q59.
Madelfne, Kleindochter van Maqrits Yan Eylar,
II,Q59.
Magazin ftirdie Literalur (l0s Atlslandes,II, 2pi1.
Mahon,Lord,II,29.

Majofski,136.
Malibran,Q1G.

Meeteren,B.F.'W estercuen van;XIl.
Meeussen,Mr.K.A.,II,132.
Meinertshajen,28.

Meis,Mej.Lot
lise,90,II,52,117.
Meisjens,Dedriejonge,II,5I.
Menestpier,II, Q53.
Menjelpeëzie,dool-J.V.1u.;331-7.
i3.
Meppel.73.
Mefcurius,DeNederlaûdsche,11G.
Merken,Lucretia 'W ilhellnina #an;ö,Qû,22:,Il,
2ö9.
MerlinrFransch rechtsgeleerde,Qli.
Mes,Q#3.
Messchert,111.
Messianen,Qq3,Qqi.
Metelerkamp,Ds.,7i.

Mannen #an beteekenis; J. L.,in,zie:Bul1,
A.J.de;
Manpad. Hui! te; buitenplaats der familie Van
Iuennep,Q, 9;liefde van J.v.L.v00r,11,12;
16,18,Q6,Q7,25,80,88,1311,116,18G.Qû(),Q26;
zil#eren brBiloftvan D.J.v.L.gevierd0p,Q87,
Q88;de Prins van Oranje 0p,II,,
18;Q1()
, Q11. Metel
erkamp,Mejullrûlw,1ö.
Manpadslaan,Gedenktpeken aan de,II, ,
i8.
Methnrst,W .,31.
Maria Izoukse, Prinses:moedervanW illem IV,69.
Maria Stuart,door Vondel,ö.
Marianne,Prinses,5Q.
Mariaplaats le Utrecht;pomp op de,II,i6.
Marie, cu les peines de l'amour,roman door

Lodewi
jk Napoleon,Qtl.
Mariendqin,II,17.i8.
Marken,G5.

Marmier, X.
, schrjver,vrient
l s'an J.v.L.te
Pari
js;19,Q10.Q:'
2,Q73,Q7G,II,13G,1öQ.
Marmien,dool-W .Scott,117.
Martijny,lI,1q2.
Marty.Laveaux,lI,Q17.
Masscn,Mlchel,II,138.
Maurits,De grave; uithangteeken te Londen,lI,
Q7l.
Maurits<an sassau,Prins;17,i8,116,Q0Q.
Max Havelaar, II,15k- 192;in hs.door J.#.L.

Methusalem,II,10B.
Meybos,ll,15.

Meyer,Mr.A.D.;bestrjderderStaatsloteri
j,lI,
83.

Meyer,J.L.C.A,1Q0.
Meyer'W arnars,P.,uitgever#anJ.#.L.'sM'erken,
91,enz.
Michelet, lI,197.
Midlachterlaan,lI,QQ6.
Middelburg,1I,79,80.
Middel-Nederlandsch;Yerzelld00rJ.Y.L.in het,

121;zjn oordeeloverhet.131.132.
Mijnet,Q1l.
Milne#an Milnegraden,SirDa#itl,182.
Milt:n, 322.
Mirès,lI,108,199.
Misantrope,Le,II,Q5i.
Maldermanr:G.
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Mees,E.W .XII.
Mehe,E.,II,396.
Melhuygea,Dr.P.C..XII.
Melière.167,32Q.lI,Ql0.
Mennikendam,65.
Ment-âthes,Madame;uitKI. Zeven:ter, 1I,Q3l.
Menteunig, Caroline; huwtG.#an de Linle,Q36.
Mentguisard, Baron van; llit het z,Recht van
Bruiloftgavondkout,''130.
Ment St.Jean,51.
Menvel,159.
Menzenge,327.
Meere,Thomas,1ö8.

Napelen: 1,3;in Amsterlam,1:,Ql;Q95,1I,61.
Nap:leen III;II,126;geefteengiftvoorhetstandbeeld van Vondel,Q78,Q82.
Napele:nade,lI,63.

Napele:n,Lodewi
jk;);D.J.v.L.inhoogeachting bi
j,ö;roman 100r.Q6:R0ë1Iministeronder
79; Henriette R0ëlldanst de gaYotte vnor,87.
Naprater,De,91.

Natuurl
i
jke Historie,Proevevan.1I,Qi.
Naverscher,De,II,38,Q18,Qi7,Qi8,Q87.
Neander,Heth0lvan,10.

Nederland,Het Ti
jdschrift,II,25,26,193,Q:ö,
305.309.

5,
Meegenis mtjn lichterjarig,doorP.A.deGene- Nederland enOranje,DekiesYereeniging,II,11,
stet,Q96;1I,348.
Megelee,Q17.
Melley,John L.;kennismaking #anJ.v.L.met
Il,137,311.
Meuravief,II,198.
Meze: op W oestduin,II:l9.
Mqideeglot,Feestop het,lI,Q83,Q8(.
Mqller,Ds.,110.
Mulle',Frederik;corresponleertmetJ.v.L.over
de,sluevensvanC.en D.J.v.L.,II,Q07- Q13.
Muller,Joan;,qBrief''van J.v.L.aan,II,15.

116.
Ne4rlands Reem,II,96.
Nepveu,C.Roosmale,II9137.
Nepveu,Minister van O0r10g,I1,16.
Nepveu,redacteqrvaB Allrora,II,Q0.
Neufville.Maria Jacoba de,116.

Neven,De;bli
jspelvan R.v.d.Bergh,17ö.Q25.
Nicelette,lotgevallen eener vondeling,II,Q:9.
Nierep,Mr.A.S.van,1I,1ö,111.

Nieuwenhui
jzen.Krllsemal,Dr.J.,XII.
Nieuwe Schana,73.

Mqllee, Prof. Dr.J. W .; XII;z1nstudie over Neach,door Vondel,ö.
Ncdier,Ch.;fransch literator,Q76.
K1.Zevenster,333,Il,Ql9.

Mullee,P.N.,XI,XII,151,153,lI,QQ0;briefvan Nelthenius,H ,Mriend van J.<.L.,2l.
J,v.L.aall,Q21- Q25;isteOosterbeek metJ. Nemsz,dichler,321.

v.L.,Q99;leenthem Lidewdde,300
M:ei, Societeit 1e; Q11, Il,3,139;,,De Heeren
vande,aan J.v.L.''.139- 1.
i1.
Muntgebeuw, Van Lennep-tentoonstelling in het,
II.398.
Mqsch,Elizabeth,QQD;II,35-10;DeJongelankt
v00r, 37; Mevrouw Bosboom-Tollssaintdankt
voor. 39; karakter van de heldin van den r0man,37.

Mestb, Mevrouw,lI,39, 10.
Meseum,Britsch,II,Q8,Q71,311.
Meseqm 'W illem I;II,Q18.Q@3.
Mgzen-âlmanak,Q1l,Q21,Ql3,Q78,II,702.

Mijer,Mr.P.
>l1,Q90.
Milmeringenin enoverAmsterdam,doorJ.v,L.,
II,Q.
i,61.

Mi
jmeri
j,gedichtdoorJ.v.L.,213.
My Nevel,door Bqlwer,lI,Q31.
Myetil,in ''AcademischeId:'l1en'',9Q.

N.
Naamen,J.van;vriend van J.v.L.,21.
Naarde.,57,II,QSQ,Q68.
Nabee,Prof.Dr.S. A.,II,Q18.
Nadar,Opsttlglng van,II,QQ7.
Nagedachteni:vanMr.J.vanLenpep,doorBeelg,
Ter;zie Beets.
Nagell,Baron van,113.
Namen,11,1l,5Q.
Na:ty,II,Q2C.

NaerdenZtlid(rrtjdschrift)
;1Q9,Q21,Q6Q,223,lI,Q3û.
Na:rdstae.De.133;Yersvan J.v.L.aan,131.
Neerdziek, J.J.F.;Jpcob van Lennep,Gedep.
Grootm.sationaal,enz.,door,18:-186;lI,396.
Nnerthey,II,17,1$û.
Neticebiographiqlle,doorJ.v.L.,6,Qoi.
Netten.aallhangervallJ.V.L.,II,111.
Netulenoprtlm vaneen Kamerzittillg.lI,77
Nova-zembla,lI,QG7.

.

Ni
jenbeek,gel'angenisYanReinoutvanGelder,217
Ni
jbeff,M.,KIV,lI,113,136,Q30,Q32.
Ni
jkerk,vriend :'
an J.v.L,16,62.
Ni
jmegen,ö7.

0.
oefeqing kweektkennis,HetGenoptscbap,lI,Qs.
oldenbarnevel
dtrJ.&an;Bilderddk'soordeelover,
18;doorle liberaleGroningerstudelltengeéerd,
7Q; door Vonlelverheven. 1l6; lezing vall

Siegenbeek over.Q1D;zjnbeeltenisindeEerste
Kamer,ll,19.
oldenzaal,:5.
ommerenv R.van;leermeesler van D.J.van
Iaenllep.3.
ommergchang,De;65;bezoek van J.v.L.enD.
van Hogendorp.aan,75.

onderwi
js,Staat van het,in 18Q2,65,67,70,7l,
75;J.v.L.11d 1ercommissiet0tonderzoekvan
den.II,75;klacht <an J.v.L.oYerlen,in
1861,II,QQI,QQQ.
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oesterbeek;Yerbljfvan J.v.L.te,lI,Q0:-2(
)Q; Palamedee,d00rVondel,Il,115.
Yers Yan J. #. L.0p, Q0:-209;ztjn dood en Palm,Van der,191.Qûl,Q17,Q27;zjnlevendoor
begrafenis aldaar,2û1,:193; gedenkteeken op

Beets,Q:8,Q02.

zi
jngraf,297.
Pan,Mr.J.,C5,II,124.
oesterwi
jk Breyn,Van,II,1Q9.
Pantalen, De misltlkte minnari
js'an;tooneelsttlk
opdracht aan Mevrguw Yan Lennep-van de14011, nitJ.v.L.
'sjeBgl,2l.
doorJ.v.L.,II,Q10.
Paradi
jsrens,De;doorJ.3r.L.
,111.
opschriften,Het boek der;lI,Q28,QC3,Q6i,287, Paria,Aimé,lI,QC9.
Q88.
ParryrCaplain;soordpoolreiziger,Q3:1.

oranje,Prins W
' illem van (zie ook W illem lI, Pari
js;revolutie Van 1829 te,122;rei
svan J.v.
Koning);in 1821inden SchouwburgteAmster- L.naar, Q:p-Q:6;toestand te,in 18i8,II,9;
dam,111.
verbli
jfTan J.v.lz.te,99,1û0,134,152,197,107.
oranjeyPrinsW illem van (z00nvanV'illem)III; Patriciërs,r
kmsterdamsche,II,G1.
bezoektAmsterdam 16C,II,1319steektdeeerste

Pedaal,uitK1.Zevenster,II,Qi8.

spade 5an hetzyoranjewater''in deduinen.Il, Penninjwerk,y'
al G.Yan Loon;zieLnen.
17-19;zi
jn briefaan J v.L.,ö(),51;bezichtigt Penon,Dr.G.,II,11Q.
de schilderj Yan KlaasjeZevenster doorBles, Perpencher,Ondorwi
js#00rkinderel)doorW .E.
Q3Q;bezoektlmsterdam metle Ministers,oos.

de,9.

oranje, Prinses Yal; (zie 00k Anna Pallowna, Perreud,Malemoiselle,72,7i,ö8.
Koningin);ont#angt een exemplaar Yan ,
.De Personeela1sbelasting beschguwd,I
lel,II,G1.
eerste Allgtlstus'',113,1Ji;doetzich r,lacoba
en Bertha''Toorlezen,11ö.

Perseneele belasting, Het nieuwe ontwerp van
wet op de,ll,61.

oranjewater,Het;klm in dedninen,II,51;Yers Perseneel, llet M'
etsontwerpop het,II;1Q6,127.
vallBeet..II,ö1.
Persi
jn,Van,1G.
orlande furioso,ç5.
orleans,Hertog Yan,131.
orsey,Cornelia Christina Yan,echtgenoote Yan

Pestalozzi, lI,Q20.
Petasius,lI,Qö:3.
Peters,acteur,1t$8.

Mr.D.J. <an Lennep,moedervan J.v.L.; Petrarca,II,1lJ2.

baar huweli
jk,5;haar tliterldk.karakteren Pfeiffer,tooneellekorateur,162,248,r
2û0.
ziekeltjke toestand,8;gaatnaarSchwalbach, Pickwick,Papers,Qç7,Il,QL9.
10;kri
jgteen dochter,11;bricfvanhaarzuFter, Picot,Emile,II,Q17.
Q1;haardood,25.
0?sey,Hillekondavan,ztlster#anJ.v.l..'smoeder;
leest Rollin met J. v.L, 17;logecrtop het
Manpad wanneerhaarzustersterft,25.
o-sppoek,doorDr.A.desAmorievanderlloeven,
Q:6.

Pieneman,J.'W .Q78,lI,QI
'ç.
J
Pilatqs,De vrotlw s'an;d00rJ.Y.L.,751.
Pirate,The,doornF.Scott,121.
Piren,Q79.
Pistielscheten,Detwee;doorJ.5'.L.,lI,Qi.
Plato, 71.

ossianrsavolgingen van;d00rBilderdtk;3l.

Pl
eejzeon,De;100-2û1;Q1:;II,Q93,Q31.

ossianlsche poëzie,door Mac-pherson,131.
Pleiaden,Dedorstige,II,222,Qis,Qi8,Q58.
othello;vertaling TanDtlcis.1ö9;A'anJ.A'.L.,1ç5. Plessis-piquet,Le;buitenplaats #an L.Hachette

oulhei
dkundig Genootschap, Koninkli
lk; krtjgt
Vondel's stoel uit de Bank van leening,1G9;

II,I5Q,193.
Pedagra en hetmanifest #an Burgerplicht,De;

oprichtingvan,lI,132;J.5r.L.bespreekterde
II,Q88.
Uithangteekens,QG8,:69.
Polakrll,Q25.
oudheidkundij Genootschap,van Schûtland; J. Polak,G.,87.

v.L.lid van,II,Q8;hi
jwoontdejaarvergade- Pelak,I1. J..schrkb-er eener brochlre overKl.
ring van datN'
an Gr.Brittanjeen lerlalidlpi
j. Zevenster,II,QI5,Ql6.
II,Q8,Q9.

P:II,AnnaCatharina Yande;tweedeechtgenoote

d'
ogl
trement,Gravill;haarhl
lwelj
ikmetW illem I
geeftergernis,Q69.

van Mr.D.J.v.L.,11;haard00d,lI,191,e11;
opdrachtvan hetLeYen van D.J.v.L.aan,Q10.

outhuys,Gerard,(Oecopalaejlls);A'riendYanBilder- P:lI,Arcbibal
d Yan de,I
JZ.
dkk,II.QG9.
P0lI,Cornelia Henrietta van 1e,echtgenoote#an
over-Holland,bnitenplaatsaan de Vecht,1Q.
oxferd;doorJ.Y.L.bezocht,II,Qq2.
*

Paauw,Iluis de,lI,2ûl.

Mr. C. v.L.,Q,10,32;haarbeell,76;d00d
A'an,76;1û7;lieftle#anJ.v.L.&00r,Q87.
P0II,Mr.F.Yall de.187.
P:II,H. van 1e,G1.
P0lI, Jacobus s'an de;J.y.L.'so'ergroots
raderr
1,11.

Paauwekoet:bk de promolies teLeiden,ll,6:.

P:II,Mr.Jan Yande,i1.
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