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Jacob Smit

mijn Zwoll!
Ilw onverschrokken inboorling
Toont, hoe hij 't levenslicht ontving,
Om vrijheid voor to swan . . . .
(Feith, Oden en Gedichten I 15 4)

Rampspoed. 1808 —1826

„Een Overijselsch Patrionenkind"

Potgieter aan Huet, 22 Aug. 1869.

WIE zich verdiept in het leven van een bewonderd man voelt
geleidelijk de individualiteit die hij eerst zo duidelijk voor zich
zag, vervagen en vervloeien tot hij tenslotte, met enige verbijstering niets meer waarneemt dan een kleine kolking en golving in
de stroom van de tijd. Waar blijft de impressie van iets enigs
dat eerst met scherpe contouren voor het geestelijk oog getekend
stond? Kent men de mens soms beter in de flits van een ogenblik
dan na een dagelijkse omgang van vele jaren met veel verkeer,
gesprek en begrip? Is de individualiteit tenslotte een mysterie dat
men misschien ervaren kan en intuitief verstaan, maar niet begrijpen en zeker niet in woorden oplossen? Wellicht zal de lezer
die dit boek ten einde brengt, het dichtslaan in de overtuiging
dat hij Potgieter door de lectuur van een van zijn werken nader
komt, en wellicht zal hij daarin gelijk hebben. Maar misschien
zal hij dan ook inzicht hebben gekregen in de onmogelijkheid
om juist te bepalen waar de grenzen van de persoonlijkheid
liggen. Het lichamelijk leven verloopt tussen de data van geboorte
en sterven en wie niet meer vraagt dan een opgave van fysieke
feitelijkheden kan gemakkelijk een positief antwoord krijgen. Het
geestelijk leven echter is gevormd door de eeuwen die voorafgingen en bepaalt voor zijn deel de eeuwen die later komen. De
tijd stroomt door de individuen heen, en terwijl zij misschien
menen in hun innerlijke worstelingen een puur persoonlijke zaak
uit te vechten, volvoeren zij een task die de tijd hun oplegde; een
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strijd waarvan de uitslag de toekomst mede richting zal geven.
Potgieter werd geboren in i 8o8. Zijn geestelijk fonds lag echter
omstreeks 1780 grotendeels al klaar, in de zelf weer veelzijdig
bepaalde ideologie van de democratische patriotten van die tied.
Hun idealisme heeft hij, te laat geboren om door de miseres van
Pruisische en Franse bezetting ged esillusioneerd te worden,
brandende gehouden tot aan zijn dood in 1875 toe. In . al zijn
werken, in „Jan, Jannetje en hun jongste kind" en in „Ha Rijksmuseum" zogoed als in „Florence" en in zijn laatste grote. gedicht
„Gedroomd Paardrijden" is het dat patriotisme, dat krachtige,
strijdbare gevoel voor menselijke, Nederlandse en burgerlijke
waardigheid dat door zijn mond getuigt. Merkwaardig hieraan
is niet alleen dat een ideaal en een levensgevoel zich zo van een
persoon meester maakten, maar ook dat het vurige geloof van
de jeugd zich zonder transacties of gedeeltelijke capitulaties door
een heel mensenleven heen wist te handhaven. Als er een individuek nuance is, dan is die wellicht hierin te zoeken, en als de
biografie iets wil toelichten, dan ligt hier een kans.
Hij was het eerste kind in een jong gezin. In 180 7 waren Hermannus Potgieter, 22 jaar oud, en de twee jaar oudere Berendina
Margaretha van Ulsen, de oudste dochter van de Zwolse burgemeester, in het huwelijk getreden, ongetwijfeld met voile instemming van de wederzijdse ouders. Gelijke stand, gelijke politieke
overtuiging, overeenkomstig verleden — alle eisen die een traditionele huwelijkspolitiek kan stellen waren hier vervuld. Want
vestigde de eerste Potgieter, komend uit Nordhorn, zich in
1672 als smid te Zwolle, de eerste Van Ulsen was ook een inkomeling: hij kwam in de 17e eeuw als linnenwever uit Ulzen
in het Bentheimse. En had de familie Potgieter haar welvaart te
danken aan de ijver, de handelskennis en het profitabele huwelijk
van Hermannus Potgieter, 's dichters overgrootvader, die als
Zwols lakenhandelaar belangen en huizen in Amsterdam bezat,
ook de Van Ulsens hadden in de i 8e eeuw mede dank zij huwelijken de maatschappelijke ladder beklommen. In de jaren toen
Johan Derk van de Capellen tot de Poll in Zwolle woende en
er krachtige aanhang had, behoorden Hermannus Potgieter en
Jan Claaszn van Ulsen tot de zelfbewuste burgers die medezeggensch3p in het bestuur en een buitenlandse politiek voor
Frankrijk en voor de nog om hun vrijheid strijdende Verenigde
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Staten eisten. De medezeggenschap kregen ze beide, toen de
Fransen -kwamen en de vurig verlangde vrijheid gekomen scheen.
Hermannus Potgieter werd in 1795 al dadelijk lid van de voorbereidende commissie en vervolgens Representant des Zwolsen
yolks — hetgeen hij jarenlang bleef. Jan Claaszn van Ulsen werd
in 1. 796 lid van de Mnnicipaliteit, in 179 7 Representant, in
1 7 98 Municipaal, in 18o z Burgemeester en Schepen — wat hij
bleef tot 18o8, toen hij door Koning Lodewijk honorabel ontslagen werd.
Tqen Everhardus Johannes op 27 Juni 1808 geboren werd,
leefden die overgrootvader Hermannus, zijn blijkbaar minder betekenende grootvader Everhardus Johannes en zijn grootvader
van moederszijde J. C. van Ulsen nog. Zijn vader had broers
o.a. een stiefbroer van drie jaar, en een zuster in de stad, zijn
moeder een oudere broer en twee jongere zusters. Een uitgebreide familie, die ras nog uitgebreider werd door de geboorte
van zeven broers en zusters na Everhardus Johannes, van wie er
verscheidene Jong stierven.
Over dat familieleven zegt Potgieter later niets. Of zijn grootvader Van Ulsen (zijn grootvader en overgrootvader van vaderszijde overleden resp. al in 180 9 en 1811) dan wel jongere familieleden hem als kind „de heiligste begrippen inprentten" (Leven
van Bakhuizen i57), en commentaren gaven op de gebeurtenissen
des tijds, er blijkt niets van — terwijl hij andere herinneringen
uir Zwolle bij voorkomende gelegenheden toch wel graag neerschreef. Hij ging al ter school toen de bevrijding kwam, en hij
de. dag beleefde waarop „wij grijsaards schreij en zagen van
vreugde, daar de ure der verlossing was geslagen, daar het Oranjevaandel, door onze kleine vuist opgeheven, weer wapperen
mogt ." Maar uitvoerige herinneringen dateren toch van later
tijd de verplichte kerkdienst met de geeuwende binnenschippers,
waaruit hij met vriendjes wegvluchtte om bij de Agnietenberg te
gaan spelen; de wandeling over de saaie stadswal en door het
nog bestaande BessemansOffien, de enige plaats in Zwolle waar
van de natuur te genieten viel; de smart van de familie Pruimer,
toen hun noon, de jonge dichter, overleden was; de woede van
de heer Qpnier, le cacatou en colere, wiens Franse lessen door
andere leerlingen blijkbaar minder op prijs werden gesteld dan
door Potgieter. Waarschijnlijk op aandringen van zijn moeder
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Twee van de zes kaartjes die Potgieter op 11-jarige leeftijd maakte voor een atlas van
Griekenland en Palestina. Zwolle 1819. Uit de handschriften-collectie (Ai8) van de
universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
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werd er wel voor onderwijs gezorgd. Want behalve die Franse
school bezocht hij 's avonds de pas opgerichte (en ook nog bestaande) Nutsschool onder Spijkerman, en sinds 181 9 het Instituut van Van Schouwenburg, waarop hij misschien wel een
bij Monsieur intern wonend landjonkertje als vriend en mededinger naar de eerste prijzen heeft gehad: prototype van de
Theodoor uit zijn ouderdomspoezie. Zeker is dat hij een ijverige
en eerzuchtige leerling was. Dat blijkt met alleen uit het feit dat
hij op school eerste prijzen behaalde, maar vooral uit zijn blijvende
gehechtheid aan zijn Zwolse leermeesters. Want grote liefde voor
de studie gaat bij de jeugd nu eenmaal samen met verering van
de docenten. De sterkste herinnering droeg hij echter niet mee
van een van zijn onderwijzers, maar van de gedeputeerde Ter
Pelkwijk, de bejaarde vrijgezel die geregeld de scholen inspecteerde en er bij tegenwoordig was toen Potgieter voor een thuis
gemaakt opstel met een goedkeuringskaartje als de beste van de
klas door zijn meester geprezen werd. Het opstel bestond uit
„mislukte bespiegelingen" en „beschrijvingen, bont genoeg gekleurd", samengeraapt uit een turfmand vol boeken, rijp en
groen. Ter Pelkwijk richtte die formidabele leesdrift door geschikter boeken te lezen, allereerst de „Maurits Lijnslager" van
Adr. Loosjes. Hij moest daarvoor beloven geen andere boeken
dan die Ter Pelkwijk gaf, te lezen, en zich meer op de meetkunde toe te leggen. Van de meetkunde kwam niet veel
terecht, maar de lezing van de „Maurits Lijnslager" werd een
gebeurtenis voor zijn leven. Dagen lang liet hij alle spelletjes
liggen, om verzonken te zijn in die ideale zeventiende eeuwse
wereld van degelijke burgers, nijvere kooplieden, veredelende
liefde en brave deugdzaamheid. Een groot deel van zijn hartstochtelijk verbeeldingsleven werd hiermee voorgoed gebonden.
Dat hij behalve eerzucht en verbeelding ook al neiging had om
de leiding te nemen, blijkt uit een brief, door een jeugdvriendje
na zijn dood in 1875 aan zijn zuster geschreven: „Hij was een
trouw schoolmakker en goed vriend. Hij was de ziel van onze
jongensbijeenkomsten, onuitputtelijk in het improviseeren van
tooneelstukken en dramaas, die dan ook maar dadelijk onder zijn
opzicht werden opgevoerd. Ja, ik heb veel in mijn jeugd van zijn
omgang genoten."
Aan dit jongensleven kwam een abrupt einde. In 1821 kwam
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zijn moeders ongetrouwde zuster, Wilhelmina van Ulsen, uit
Amsterdam over. Zij stelde voor dat hij bij haar in de lederhandel
zou komen. Het voorstel werd aangenomen, en hij zei het ouderlijk huis voorgoed vaarwel. Hij was toen dertien jaar.
Hoe onschuldig het feit mag lijken, het was in werkelijkheid een
redding van de begaafde jongen, waarschijnlijk door de moeder
en de energieke tante samen bekokstoofd. Vage vermoedens van
vroegere biografen daaromtrent zijn door modern archiefonderzoek meer dan bevestigd. Het huiselijk leven was van dien aard,
dat de jongen er zo spoedig mogelijk uit moest. Natuurlijk hadden
de omstandigheden ook schuld. Potgieters vader erfde, doordat
hij zo veel zusters en broers had, maar een klein deel van de rijkdom van zijn grootvader. De „tijd", van 1808 tot 182 5 , was
voor de handel slecht. De beschrijving die Potgieter later in het
Leven van Bakhuizen geeft van die faillissementen-rijke periode
in de Amsterdamse handel geldt voor het hele land. Maar veel
groter was de schuld van de vader. We weten nu dat hij leende,
van het begin af. Eerst van zijn tweede moeder, daarna van zijn
schoonfamilie, wat vergemakkelijkt werd doordat hij aldra na
zijn huwelijk met zijn zwager Nicolaas van Ulsen, die met zijn
vader al een compagnonschap „Van Ulsen en Zoon" had, een
nieuwe firma „Potgieter en Van Ulsen" stichtte. Dat desondanks
de zaak niet wilde floreren, en hij jaren lang het ene gat met een
volgend probeerde te vullen, zou hem ook nog niet de haat
van zijn zoon hebben bezorgd, wanneer hij niet door ergerlijke
nalatigheid en onverschilligheid zijn snel groeiend gezin in dagelijkse misere had gebracht. Huiselijke onenigheden — het zou
nutteloos zijn crop in te gaan, wanneer ze Potgieter geen wond
hadden toegebracht die veel van zijn later gedrag en werk kan
verklaren. De moeder, in betrekkelijke welstand opgevoed en
doortrokken ongetwijfeld van het in een provinciestad zo sterke
gevoel van burgerlijke respectabiliteit, sloofde om het huishouden gaande te houden, en de kinderen presentabel te kleden,
maar moest het desondanks beleven dat van de allerkostbaarste
schijn tegenover de buitenwereld door de brute onverschilligheid van haar man geleidelijk niets meer op te houden was. Haar
gevoelige oudste zoon was groot genoeg om haar moordende
angst voor schande en haar machteloos verzet tegen haar man
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mee te leven. Zij en hij werden onder de druk van die omstandigheden overtuigde belijders en martelaren van het geloof in
respectabiliteit en oppassend zedelijk gedrag, van de eeuwige
waarde daarvan ook al wordt die door kleinzielige tijdgenoten
misschien niet erkend Dit is de belangrijkste goede daad van
tante Van Ulsen geweest: dat zij haar neefje weghaalde v6Ordat
zijn moed om tegen zijn vader in verzet te komen en zijn geloof
in de mogelijkheid van een wending ten goede gebroken werden:
dat hij zijn trotse geestelijke onafhankelijkheid en zijn idealisme,
zij het door de ervaringen overspannen, naar Amsterdam kon
meenemen. Nooit laat Potgieter later iets duidelijks los over die
huiselijke ellende. De goddelijke ongecompliceerdheid van Shelley, die zijn kritiek op zijn vader onbekommerd tegen zijn schoolvrienden uitgalmde, was hem niet gegeven. Het vijfde gebod, de
diepte van het leed, de geheel andere omstandigheden trouwens,
maakten dat hij deze behoefte diep opsloot, zonder hem ooit
te kunnen doden. De vage veralgemenende klachten van later
komen hierna nog ter sprake. Maar een schets heeft hij geschreven, die zo nauwkeurig op de Zwolse omstandigheden past, dat
we hem wel als autobiografie mogen zien; zij het dat in deze
Wahrheit de Dichtung niet ontbreekt. Het tafreel is een van de
serie die in „'t Is maar een Pennelikker!" van 18 4 2 dienen om
de stelling „Als armoede de deur inkomt, dan vliegt de liefde
het venster uit" toe te lichten. Het is niet met een handtekening
en een notariele akte te bewijzen dat het verhaal autobiografisch
is, maar zowel het feit dat de moeder erin „geboren is in het
hoofdstadje van een onzer Oostelijke provincies" als de figuren
van vader en oudste zoon maken de analogie met de bovenkamer
in de Zwolse Diezerstraat frappant.
De kantoorbediende Doorne komt op een Zondagavond in de
late herfst van een herendinertje thuis. Aangeschoten strompek
hij de donkere trap op, scheldwoorden mompelend tegen zijn
vrouw, die uit zuinigheid het licht nog niet heeft ontstoken en
met de drie kinderen is blijven schemeren. Voor hij binnenkomt
heeft ze de lamp al aan.
„Al weer roode oogen", gromde hij, haar opgewonden aanziende,
„al weer roode oogen: als je meent dat het grienen je mooi maakt,
Kaatje, dan heb jij het mis; danig mis, kind!"
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Van 1809 tot 1821 woonde Potgieter in dit huis aan de Diezerstraat 12 to Zwolle. Het
huis liep vroeger door tot aan de Oude Vischmarkt. Foto's: Gemeentelijk Fotografisch
Bureau, Zwolle, beschikbaar gesteld door het Gemeente-archief van Zwolle.
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Uitzicht vanuit het huis Diezerstraat 12, Zwolle.
Foto van het Gemeentelijk Fotografisch Bureau te Zwolle, beschikbaar gesteld door het
Gemeente-archief van Zwolle.

De vrouw antwoordde niet op den uitval; de beide meisjes, en
hun zoontje, zagen vader vreemd aan.
„Huilen en pruilen", voer hij voort, „men zou waarachtig voor
zijn plezier thuis komen. Was ik maar met de jongens mee gegaan
— maar me dacht, dat gaf voor een getrouwd man geen pas!
Hm, een getrouwd man! Wie een fatsoenlijk meisje neemt, is
er toch maar ongelukkig aan toe, dat moet ik zeggen. Als het hem
niet meeloopt in de wereld, als ze een beetje de handen uit de
mouw moet steken, dan zucht zij, dan steent ze —"
Het verwijt was onbillijk, want het gansche vertrek getuigde, hoeveel netheid vermag om behoefte te verbergen; en Kaatje — brave
vrouw als zij was —beproefde te verhelen, hoe diep de smadelijke
woorden haar griefelen. Zij deed het om der kinderen wil.
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„Maar, het is waar," voer hij voort, als tergde hem haar stilzwijgen, — en toch zou het haar onmogelijk zijn geweest, iets
uit te brengen, al had haar leven er aan gehangen, — „het is
waar, je was het anders gewend. Als jonge jufvrouw, hadt je een
meid om je aan te kleeden, en schoon er zie dat niet bij je oude
lui is overgebleven, toch was het Mijnheer en Mevrouw, ja wel!-"
Hij moest veel gedronken — hij moest, zoo als het gemeen zegt,
een' kwaden dronk hebben, om dien toon aan te slaan; ons
Kaatje in hare omstandigheden, in zulk een' oogenblik, aan hare
jonkheid te herinneren, toen betrekkelijke weelde haar deel was
geweest, toen zij de poezij des levens genoot: — achting, vriendschap, liefde — zij, die nu tot zulk laag proza was gedaald: —
vergetelheid, armoede, smaad. —
„Gaat naar bed, kinderen!" sprak zij tot de kleinen, zoo bedaard
ze zijn konde, — zij had de oogen eene wijle ten hemel geslagen.
„Nacht, paatje!" mogten de meisjes zeggen; „paatje!" grinnikte
hij, „wel zeker, paatje! het was immers ook grootpapa von Habernichts!" Kaatjes lippen sloten zich krampig; — de jongen was
aan de beurt, een borst van een jaar of tien.
„Goeden nacht! —"
„Haal eerst mijn pijp, Bram!"
„Ze is stuk, pa!" zei de knaap.
„Stuk!" was het antwoord, „mijn meerschuimen pijp stuk! haal
me mijn pijp, zeg ik, of ik sla je de ribben stuk."
„Doorne!" — viel de moeder in — „de kinderen hebben van
middag achter gespeeld, en het roer gebroken."
„Dat komt ervan, dewijl jij ze altoos t'huis houdt, — mijn pijp,
jongen! zeg ik."
„Als we het ruimer hadden, als we ze konden kleeden — —" het
was olie in het vuur, — die laatste hoogmoed van Kaatje, de
hoogmoed van eene moeder op haar kroost!
„Wat ruimer! andere vrouwen kunnen er meer van doen dan
jij, maar die zijn groot gebragt om den pot te koken, om — —"
Bram was van de achterkamer weergekomen, met het corpus
delicti in de hand: het viel den jongen aan te zien, dat niet hij
zich aan den afgod had vergrepen. De drift, waarmede Doorne
de zenuwachtig trillende hand naar het gebroken roer uitstrekte,
onttrok Kaatje aan zijne opmerkzaamheid; het laatste verwijt
was haar te zwaar gevallen.
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„O God!" zuchtte zij, terwijl hij bulderde:
„En wie heeft dat gedaan?"
Bram zweeg.
„Spreek op, jongen!"
Bram bleef zwijgen.
„Als je niet antwoordt, dan houd ik het ervoor, dat jij de deugniet bent. —"
„Houd het er voor, pa!"
Het was zoo ver gekomen in het huiselijk verkeer, dat het kind
den vader trotseerde; — schoon de knaap het uit een edel beginsel deed, dat vergoelijkt het niet.
„Doorne!" borst Kaatje uit, terwijl ze hem de hand zag opheffen,
om zijn kind te slaan, „Doorne! ge zijt u zelven niet, — straf
Mietje, die ze gebroken heeft, — maar doe het morgen, niet
nu! —"
De laatste woorden voegde zij er bij, dewijl Doorne opwaggelde,
om naar de achterkamer te gaan.
„Er is nog een Goudsche pijp in de bak," zei Bram, instinktmatig naar een' afleider zoekende.
Tot zover de Wahrheit. Het vervolg: het pathetisch beroep van
Kaatje op Doorne's beter ik, de beterschap ten slotte en de maatschappelijke redding, is idealiserende Dichtung, wellicht zelfs
de literaire realisatie van het innigst gebed van het kind dat Potgieter eens was. De martelgang van het kind naar de Bank van
Lening beschrijft Potgieter niet alleen in dit fragment. Moeder
stuurt Bram erheen om hem haar bijbel met gouden slot te laten
verpanden.
„Bram! die groene deur ga je in — en — dan zal iemand je
vragen, wat je hebt —"
Kaatje, die van buiten was, zoo als de Amsterdammers zeggen;
Kaatje, die in het hoofdstadje van eene onzer landprovincien
was geboren en opgevoed; Kaatje wist niet, hoe alles clair stil
toegaat, het handuitsteken naar het voorwerp, — het overreiken
van het pand, — het beschouwen — het waarderen — heet
het, geloof ik, stil, als ware de bank van leening het graf der
bedrogen hoop. Slechts de som, die men eischt, slechts de naam
van den verpander wordt gefluisterd, of het eene misdaad was.
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„Dan vraag je zeventig gulden op het slot, het heeft honderd en
vijf gekost; doch als ze maar zestig of vijftig geven widen, dan
neem jij ze ook." — — — Het knaapje zag zijne moeder aan,
of het zijne ooren niet geloofde.
„En als ze vragen van wie je komt, dan zeg je van eene oude
jufvrouw .....

Negentiende-eeuws interieur van een huiskamer in een eenvoudige burgerwoning. Op de
achtergrond heeft men een kijkje in de keuken. Atlas van Stolk, Rotterdam, (5501).
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„Een leugen, Maat"
j e?
„Om bestwil, kind ! Van Jufvrouw Effen. —"
„Toe, jongen, ga dan toch," voer zij voort. Het kind was blijven
staan, vader en moeder beurtelings aanziende. — — — —
Wat Brammetje in zijn volgend leven vergete, nooit doet hij het
de jufvrouw met de mooij e linten op de muts, die binnen chocolade zat to drinken, en hem geene zeventig gulden op het bijbeltje
van zijne moeder wou geven; „— maar vijftig, het is zoo dun! —"
Dit verhaal past in wat we van elders over Potgieters jeugd weten
als een hand in een handschoen. De argumentatie moeten we hier
achterwege laten. Het belangrijkste is dat Potgieter als jongen
van een jaar of tien, twaalf, zijn vader durfde trotseren, dat hij
toen al diezelfde strijdbare moed van zijn overtuiging had die
hem steeds zou kenmerken. In wat hij heilig voor waar en juist hield,
ging hij voor niemand op zij. Van de grootste betekenis is ook
dat hier de situatie geschilderd wordt van „eerlijke armoe" die
Potgieters gevoelens zijn leven door gebonden zou houden. Geen
mode-sentimentaliteit van gegoede burgers bezielde hem daarbij,
maar een pijnlijke — en — warme aandoening waarin zich sporen
van verzwegen zelfbeklag en medelijden met zijn moeder roeren:
de bitterste ervaring, buiten alle literatuur.
De lederhandel van de firma Van Hengel, Van Ulsen en Van Cleeff
op de Oudezijdsvoorburgwal bij de Hal was bescheiden, maar
als familie van de bazen bleef hij er vrij van de vernederingen waar
het beroep van kantoorbediende anders zo gemakkelijk toe dwong.
De dames Van Hengel en Van Ulsen, die samenwoonden, waren
voor hem beide zijn „dierbare tantes"; het was uiteraard
tante Willemina van Ulsen, toen 3 3 jaar oud, die de rol van
vader en moeder op zich nam. Een geschreven portret van haar
hebben Beets, Zimmerman en Huet gegeven, en Huet gaat daarbij
psychologisch het diepste. Ze was goed, gul en geestig, maar
daarbij zo naijverig op haar onafhankelijkheid, dat Huet haar van
heerszucht verdacht. Gevoelig zeker, maar als ze het nodig vond
ook hard: zachte chirurgijns maken stinkende wonden, zei ze
graag. Ze erkende geen autoriteit boven zich, speciaal niet in
geloofszaken, en wanneer met Bakhuizen, De Genestet of Huet
de godsdienst ter sprake kwam was het niet minder voor de aanval dan voor de verdediging dat ze de bloemlezing van bijbel-
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spreuken die haar particuliere orthodoxie representeerden, in het
vuur bracht. Ongehuwd en door het lot niet verwend, capituleerde ze nooit. Hoewel haar pleegzoon haar geleidelijk boven
het hoofd groeide en er in de gesprekken die hij later met zijn
kennissen thuis voerde, elementen konden schuilen die buiten
haar competentie lagen, hield ze haar oordeel niet voor zich, ook,
naar het schijnt, als het niet gevraagd werd. Het werd intussen
meestentijds wel gevraagd, door de kennissen misschien uit beleefdheid, door Potgieter zeker ook omdat hij er altijd wairde
aan bleef hechten: zijn studies en kritieken las hij haar dikwijls
voor, zodra de inkt droog was. Potgieter is altijd zeer aan haar
gehecht geweest, en haar zeer onafhankelijk en vrij oordeel over
mensen en dingen, haar fierheid op haar burgerlijke afkomst, haar
karaktervastheid zijn zeker op hem van invloed geweest. Van
spanningen blijkt niet, wel van gemeenschappelijk front tegen
de familie, als dat later nodig blijkt.
Ze nam meteen in I82 I maatregelen dat er aan de ontwikkeling
niets zou ontbreken. Hij kreeg godsdienstonderwijs bij Ds De
Keizer, tekenles, lessen in Duits en Engels. De muziek kreeg
geen plaats op het programma, mogelijk wegens de slechte ervaringen in Zwolle, waar de zangmeester „hem voor elke valschgezongene noot met eene oorvijg boeten deed — verbaast het
u dat de leerling geenerlei lust voor de muziek meer gevoelde?"
Van de taalleraren, die beide, hoewel op verschillende wijze,
tot zijn poetische vorming bijdroegen, behield hij een levendige
herinnering.
„Hoe zie ik den eerste, bij ongunstig weder, nog langzaam uit
het brommertje stappen, langzaam den trap opkomen, binnengetreden langzaam den overjas, een geelen garrick, uittrekken.
Hij blikt naar den haard — er is geen vuur als er vuur moest
zijn, — of het vuur vlamt to hoog als er vuur is, — arme, slanke,
teeringzieke jonkman, hoe kucht hij!
Eindelijk heeft hij zich op den aangeboden stoel neergezet, eindelijk de beslagen glazen zijner bril blinkend gewreven, eindelijk
het boekske opengeslagen: alle traagheid is verdwenen, alle
krankte vergeten; wij lazen samen Der Friihling, van E. C. von
Kleist. „Die Lerche steigt in die Luft, — — — Entziickung tonet
aus ihr" , zong hij; het was lente voor hem geworden in zijn vader-
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land, hij zag het landschap waarin hij als kind had gespeeld
weder: der Kiang des wirbelnden Liedes, Ergdtzt den ackernden Landmann", zijne stem beefde; — „Er horcht ein Weilchen, dann lehnt
er sich auf den gleitenden Pflug": onwillekeurig was het ons, of ook
wij luisterden: en waar of wanneer mij later op het land de leeuwerik verraste, ik gedacht zijner, ik zegende hem! Er school een
dichter in den vroeggestorvene, die niet vermoedde, dat zijne
studie van rijmlooze verzen een zin voor waarheid en eenvoud
wekte, van welke my other teacher, voorstander der rijmkunst, welke
hij zelf beoefende, geen begrip had, voor wier eischen hem geen oor
was bedeeld. Wat wonder dat deze niet uitdoofde, wat gene
aanblies! Als waren zij, die dezen meester voor den leerling kozen,
van het gevoelen geweest des Amsterdamschen Raads onzer
dagen, dat de zuiverste uitspraak van het Engelsch valt of te
hooren van wie zelf geen Engelschman is, was hij Hollander;
schrijver van Hollandsche verzen, declamator naar den smaak
des tijds bovendien! Hoe ergert hem die deze biecht spreekt,
na weldra vijftig jaren, nog de gezwollen, de onnatuurlijke uitdrukking, welke zijne eerste gelegenheidsversjes door den omgang
met dien meester kregen. Een verjaargroet aan eene lieve oude
vrouw werd beproefd: van iets hartelijks mogt voor grootmoeder
geen sprake zijn: „Door 't heiligst pligtbesef deez' feestdags aangedreven, storte ik mijn wenschen uit in 't ongekunsteld lied!"
0 gemaaktheid! hoe noode houde ik zijner schim nog den wansmaak ten goede; — maar, zal het publiek het mij deze uitweiding doen?" (L. v. B. 61-6 z).
Zijn verdere vorming moest hij zichzelf verschaffen; hij deed die
op uit de literatuur van de dag. Hoe hij de weg daartoe vond, is
moeilijk na te gaan. Wellicht hadden zijn tantes een leesportefeuille, wellicht ook brachten de dichtlievende zakenlieden W.
H. Zimmerman, B. en H. H. Klijn, kennissen van zijn tantes, of
zijn nog jonge oom en naamgenoot E. J. Potgieter E. J.zn wat
literair gesprek. Belangstelling voor de poezie was trouwens, in
scherpe tegenstelling met later tijd, allerminst beperkt tot kleine
kringen — de hele enigszins ontwikkelde burgerij in Nederland
was belangstellend publiek, de beoefening van de dichtkunst
een lofwaardige bezigheid en een onmisbaar bestanddeel van de
goede burgerlijke levensvormen. Bij verjaardagen, bruiloften,
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op Oudejaarsavond en bij een jubileum was een gelegenheidsvers, waarin de voortreffelijkheid van de feestelingen werd verkondigd, onmisbaar. Men behoorde in de gezellige kring een
lief vers te kunnen voordragen; een oorspronkelijk gedicht met
een hartelijke opwekking tot vriendschap of gelovigheid werd
speciaal op prijs gesteld. Alleraardigst naief wordt dat geschilderd in Willem Messcherts „De gouden bruiloft", waarin de zoon
ter ere van het gouden paar een gelegenheidsgedicht opzegt:
En is 't van Tollens niet, het is hem nagezongen! Menigeen bezat
een Album Amicorum, waarin vrienden en vriendinnen, ter
eeuwigdurende herinnering, van hun toegenegenheid op rijm
getuigden. Vooral jonge dames bezaten zo'n luxueus uitgevoerd
boekske. Zij ook waren het voornaamste publiek van de letterkundige almanakken, landelijke, provinciale en plaatselijke, ondernomen door talrijke uitgevers en uitgevertjes, en gevuld door
henzelf, hun literaire vrienden en kennissen. Romans stonden
daarentegen in slechte reuk. Het meer officiele letterkundige
leven was georganiseerd in maatschappijen en genootschappen
als de Leidse Maatschappij en de Hollandsche Maatschappij voor
Fraaije Kunsten en Wetenschappen met afdelingen in de grote
steden, terwijl de Departementen van het Nut een breder publiek
over het hele land omvatten. Bij officiele herdenkingen, prijsuitreikingen of openbare feesten werd een gerenommeerd dichter
uitgenodigd. De letterkundige tijdschriften als de Vaderlandsche
Letteroefeningen, de Boekzaal der geleerde wereld, de Recensent
ook der Recensenten gaven boekaankondigingen, enige kritiek
op laag niveau, en mengelingen die behalve gezelligheidspoezie
ook aardrijkskundige of natuurhistorische curiosa en raadsels
„tot onderhoud van de beschaafde stand" bevatten. Het Magazijn
voor Wetenschappen, Kunsten en Letteren onder redactie van
N. G. van Kampen stond door de medewerking van mannen als
D. J. van Lennep, Jacob Geel, M. C. van Hall, Jeronimo de
Vries, lang niet op het laagste peil, hoe weinig Potgieter er later
in zijn Leven van Bakhuizen ook over te spreken is. Tientallen,
ja honderden bundels poezie jaarlijks, verzamelde leerredenen
en verhandelingen, prekenbundels gaven overvloed van materiaal
voor de trommels van leesgezelschappen alom in den lande, en
voor de groene tafels in leesmusea en Herensocieteiten. Niemand
zal ooit kunnen zeggen dat de Nederlandse literatuur omstreeks
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182o niet bloeide. Aileen, de medaille had een keerzijde: het
complement van breed maatschappelijk succes wordt gevormd
door laag kritisch peil, eenvormigheid en dufheid. Het is alsof
de -Nederlandse burgerij zich afgewend hield van de buitenwereld en van principiele vragen, en samenhokkend tot een
grote familie gedesillusioneerd de kleinheid en middelmatigheid
bewust cultiveerde. Is de afkeer van politiek een gevolg van de
dodelijke ontnuchteringen die het idealisme van 1 7 85 in de
werkelijkheid van 1 7 95 tot 1813 te doorstaan had gekregen?
Was de levensmoed er grondig uit? Messchert verklaart het
ronduit:
Zy pryzen 't dat Gods gunst hen vreemdling blyven laat
In 't twisten om gezag, en vreedzaam laat verkeeren
In hun vergeten stand, en and'ren 't land regeren.
Intensief te leven is een dwaas verlangen.

0, zalig doel, het missen van 't verlangen
Naar kennis, die verboden is!
Het dierst geschenk, dat wy op aard ontvangen,
Het rykst bezit is dat semis.
Geen wikkend brein, seen dwaze dorst naar weten,
Maar eenvoud, die geen nazoek doet,
Een arme geest, — niet wat wy wysheid heeten
0 God! dat is begeerlyk goed!
Het is welbewuste geborneerdheid, opzettelijke inactiviteit die
Tollens predikt. Laat ons gehoorzaam burger, goed vader,
nederig Christen en plichtsgetrouw zakenman zijn — zo komen
we het best dit leven door.
Potgieter trof het niet, toen Barend Klijn zijn geestelijke mentor
werd. Men kan de man leren kennen uit de zalverige brief die hij
hem in 1828 schreef:
„Gij zijt Jong — en in den bloei van uw leven, als uw verstand
zich goed ontwikkelt, uwe verbeelding onbesmet door alles wat
gij weet kan heenzweven, als uw hart rein, uwe ziel, zonder
dweeperij, trouw en vol dankbaarheid aan uwen god blijft verbonden, — wanneer uw ligchaam door geen misdrijf geschonden,

26

E.J. Potgieter

het gevoel van onschuld als deszelfs besten schat waardent,
wanneer gij eindelijk den nutten arbeid van den dag voor de meer
tederen genoegens der Poezij kunt en moogt verwisselen — zing
dan in het geruste gevoel van uw eigen waarde, en laat God en
natuur den waren vlugt aan uwe zangen geven." Dezelfde geest
spreekt uit zijn poezie, die de dertienjarige jongen onder een
dusdanige druk van respect zette, dat hij in zijn eerste gedichtje
hem gehoorzaam plagieerde.
In een van de brieven die hij in zijn eerste Amsterdamse jaar aan
Zwolse vriendjes schreef, heet het namelijk:
Bon Ami! quelque fois je fais bien un petit verset. Je vous ecrirai
une epreuve. En voila une. Le titre est Menschenwaarde. Quel
sujet est plus digne de le chanter?
'rat ook verander 'k voel mjn waarde
Als mensch bewoner van deez' aarde
Als schepsel van een liefd'ryk God.
'k Ben in myn kleine schaam'le woning
Zoo rjk als d'allergrootste Koning.
Ik smaak een even zalig lot.
De steun die Klijns godsdienstig humanisme aan zijn wellicht
al geschokt gevoel van eigenwaarde kon geven, moest hem
welkom zijn. Maar zelfs in dit kindergedichtje schuilen al blijken
dat hij verder wil dan een zelfverdediging op grond van christelijkdemocratisch zelfvertrouwen: ik moet niet alleen menslievendheid betrachten, maar ook de Grieken hulp verlenen, en Washington bewenen — onderwerpen waarover Klijn in zijn Gevoel
van Eigenwaarde, Nov. 1821 (in Van Kampens Magazijn,
Tweede Deel, tweede stuk, A'dam 182.3) niet rept. Vuur en
strijdbaarheid vindt hij daarentegen in de Lierzangen van Rhijnvis
Feith. Hij kende ze waarschijnlijk al, maar in i8 z 4 tekende hij persoonlijk, als vijftien-, zestienjarige jongen, op de toen ondernomen
complete uitgave van de „Dicht- en Prozaische werken van
Mr. Rhijnvis Feith" in elf delen in. In de lijst der „inteekenaren",
voorin het zesde deel, prijkt zijn naam E. J. Potgieter Hzn. hoven
die van zijn oom. Herhaalde malen heeft hij het later getuigd: de
Lierzangen zijn zijn eerste grote poetische liefde geweest. Noch
Tollens' Nova Zembla, pas uitgekomen, noch Helmers' Hol-
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landsche Natie, pas herdrukt, noch zelfs Cornelis Loots' Gedichten in vier delen van 1816 en Nieuwe Gedichten van 1 8z 1,
hoe ook bewonderd, konden daarbij halen. Zwolse trots zal in
die voorkeur gescholen hebben; ook trots op zijn grootvader en
overgrootvader die mee vooraan stonden in de rijen van de door
Feith bezongen strijders:
Maar wie, myn Zwoll! wie meer dan gy
Deed in die eedle heldenry
Bataafsche grootheid blinken?
Llw onverschrokken inboorling
Toont, hoe by 't levenslicht ontving,
Om vryheid voor te staan ... .
(Oden en Gedichten I i 5 4)
Maar het belangrijkste was: daar vond hij het burgerlijk gevoel
van eigenwaarde nog ongebroken en strijdbaar. Feiths politieke
mentaliteit van 1 7 80 lijkt op die van de Amsterdammers omstreeks i 8z o — het was toen evenzeer: godsdienst, deugd en
vaderlandsliefde — maar die geest was politiek actief: tegen alle
tyrannen ter aarde, of dat nu verlichte despoten, verkalkte absolutisten of onderdrukkers van kolonien waren; en voor alien
die het nieuwe besef van menselijke waardigheid en gelijkheid
in de politiek wilden doen zegevieren: Van der Capellen tot de
Poll zogoed als Necker en Washington.
Ten onrechte heeft een zelf nimmer beproefd nageslacht gespot
met het vurige politieke idealisme van de patriotten — het heeft
zich in de nationale zwakte en in de kleinheid van de Nederlandse verhoudingen nooit kunnen ontwikkelen tot een herolek
van de daad. De thee-smijters in Boston, de congressisten in
Philadelphia, de schreeuwers voor de Bastille zijn historisch in
een gunstig perspectief komen te staan. De Bataven hebben nooit
de armslag gekregen om meer te doen dan Jansen om de vrijheidsboom, praten, transigeren en capituleren. Dat een levend
politiek geloof in ongunstige omstandigheden verarmt en verstikt, spreekt niet tot de verbeelding. Potgieter bewaarde op zijn
kamer, achter glas, een roos, geplukt op het graf van Washington;
een symbool, als een kruis in de cel van een monnik.
Feiths lofzangen op De Ruyter mogen alleen in dit licht worden
gezien. De democraten van 1 7 80 eerden in hem niet alleen maar
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de man die Nederlands nationale grootheid, de heerschappij
over de zeeen het best representeerde, al werd die juist in het
verval graag gedacht. Niet minder verrukte het feit dat hij een
selfmade man was, iemand van lage afkomst die louter door
persoonlijke verdiensten een van de hoogste plaatsen in de burgerrepubliek had verworven: klinkende bevestiging van de
menselijke waardigheid ook bij de onaanzienlijke. Tenslotte: De
Ruyters zedelijke grootheid, zijn deugdzaamheid als man en vader,
zijn practisch Christendom, zijn zelfbewuste onderwerping aan
wat hem als plicht werd opgelegd. Hij was het tijds-idool, de aan
alle zijden bevredigende incarnatie van de hooggestemde nationale, politieke, christelijke en morele idealen.
Hij was dat ook voor Potgieter, die, nauwelijks in Amsterdam
aangekomen, een bedevaart deed naar het graf in de Nieuwe
Kerk, en die nog in 185 i in een fraaie climax De Ruyter boven
alle dichters en schilders van de i 7e eeuw stelt — daarmee te
kennen gevend dat het criterium van burgergrootheid tenslotte
voor hem het meest beslissende bleef. Vaderlandsliefde, nationale grootheid, burgerlijke vrijheid, geestelijke onafhankelijkheid en persoonlijke eigenwaarde vormen bi j Potgieter samen
een vast complex van gevoelens. Het ene houdt het ander in en
is zonder het ander voor hem niet bestaanbaar. Vaderlandsliefde zonder respect voor de vrijheid van een ander — zzlfrespect zonder het besef burger te zijn — grootheid zonder verantwoordelijkheidsgevoel — hij kan ze zich niet denken. Dit
complex blijft even onwrikbaar in hem als de herinnering aan de
onheelbare wonden die zijn zelfrespect kreeg. Men krijgt de indruk dat het een het ander completeert, dat het gevoel van vernedering en dat van strijdbare burgerlijke eigenwaarde tegenover
elkaar de grondspanning hebben geleverd waarnaar zijn gevoelsleven zich verder heeft ontwikkeld. De twee personen die er
geleidelijk in hem opstaan: de individualistische romanticus en
de Nederlandse burger, overwinnen elkaar nooit. Voedt zijn
levensleed de eerste, de tweede, die dat Teed ontkent, ontleent
er toch ook zijn nadrukkelijkheid aan.
Hij was nog geen vier jaar in Amsterdam toen er nieuwe rampen
over zijn hoofd kwamen, en de misere in Zwolle, tevergeefs
ontvlucht, zijn bestaan ging bedreigen.
De leningenpolitiek van vader Potgieter liep tenslotte mis. Hij
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Op deze afbeelding ziet men het handelen in de oude beurs in Amsterdam. Gekleurde
aquatint van Van der Muelen, circa 1825. Atlas van Stolk, Rotterdam (7425 III).

had de firma's J. van Ulsen en Zoon en Potgieter en Van Ulsen
volledig uitgehold; op 2 2 en 31 Maart 1825 gingen ze achtereenvolgens failliet. Grootvader Van Ulsen, oom Van Ulsen en vader
Potgieter werden enige dagen in verzekerde bewaring gehouden.
Alles wat er nog aan bezit was, werd geinventariseerd en getaxeerd,
de vonnissen aangeplakt en geadverteerd. Een pamflet, gedrukt
bij M. Tij1 en Zoon, vergrootte de schande.
De rechter-commissaris rapporteert: „Belangende de oorzaak van
dit faillissement, zoo is bij het gemis van een kas, wissel, en huishoudingboek, gevoegd bij de onnaauwkeurigheid der bestaande
boeken, het onderzoek bijna ondoenlijk om zulks met zekerheid
op te geven; evenwel, zoo niet gefailleerden, bij het aangaan van
hunne compagnieschap, reeds beneden park geweest zijn, schijnt
dat failliet alsdan aan slordigheid, verzuim en onverschilligheid
door onderlinge verdeeldheid, twist en een ongelukkige huishouding te kunnen worden toegeschreven, ter-will het niet geblijkt,
dat men in dezen ter k wader trouw, of met bedrog heeft te werk
gegaan."
Einde 1825 werd, na een accoord ook met de in Frankrijk,
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Belgie en Duitsland wonende crediteuren en met vader Potgieters
tweede moeder die te Amsterdam woonde, het faillissement van
de firma Potgieter en Van Ulsen opgeheven. In 1826 werd vader
Potgieter echter wederom wegens non-betaling veroordeeld.
Waarschijnlijk vertrok het gezin in de eerste maanden van 1827
uit Zwolle, naar Amsterdam.
Minstens zo ernstige gevolgen had het andere faillissement. Oom
Van Ulsen had een groot bedrag te vorderen in de Amsterdamse
vennootschap Van Hengel, Van Ulsen en Van Cleeff waarbij de
jonge Potgieter werkte. Nicolaas van Ulsen vorderde van Mejuffrouw Van Hengel ruimf zij verklaarde maarf 3000.—
schuldig te zijn, die ze trouwens niet kon betalen. Of de Amsterdamse firma alleen maar ontbonden is, of ook failliet gegaan, is niet duidelijk. In ieder geval stonden de tantes en
Potgieter in een financiele ruffle en begon een proces met
oom Van Ulsen dat meer dan tien jaren zou duren. De jaren
1825 en 1826 moeten voor Potgieter een tijd van diepe vernedering en ellende zijn geweest, waarover geen gegevens bestaan.
De reddende hand werd uitgestoken door de heer W. G. van
der Muelen, een suikerhandelaar, die zich met tante Van Hengel
associeerde. Zij vertrok, met tante Van Ulsen en Potgieter, naar
Antwerpen om daar in beter economisch klimaat het nieuwe huis
te representeren. Potgieter zou er de beurs en de kantoren bezoeken en de briefwisseling voeren. Hij was toen achttien jaar.

Mislukking in Antwerpen.
1827 —1830
En leert, als u all' teat gij mindet, ontviel,
Vat g'eischt in 't geloovig berusten.
De Twintigjarige.

ANDERS dan in Amsterdam was de handel in Antwerpen weer
opgebloeid, door de steun die Willem I aan de Zuidnederlandse
industrie gaf en door de vestiging van veel buitenlandse kantoren.
Alle reden voor de Amsterdammers om succes te verwachten.
De nieuwe omgeving en de nieuwe bezigheid maakten dat Potgieter zich aanvankelijk tevreden met zijn lot voelde, al moest
hij nog afwachten hoe de zaken zich zouden ontwikkelen. Hij
bezocht ijverig de beurs — waar hij zich ergerde aan het in Vlaamse
monden geradbraakte Frans — en had althans een bestaan.
Zijn contacten in de vreemde, Katholieke stad met een van de
Hollandse nogal afwijkende levenswijze bleven voorlopig beperkt tot de Hollandse predikanten: Ds Mounier, die enkele
maanden na Potgieters komst bij de Protestantse gemeente bevestigd werd, een jonge man nog, en na het einde van 1828
vooral P. J. Marcus, een jonge hulpprediker, die voor hem een
boezemvriend werd. Vaak kwam deze bij de tantes op bezoek,
en de gezellige disputen over theologie en politiek herinnerde
hij zich nog in 1875 met genoegen.
Het was voor zijn letterkundige ontwikkeling echter veel belangrijker dat hij in de eerste maanden van 1828 kennis maakte met
Jan Francies Willems, die al verscheidene jaren voor de beoefening
van de Nederlandse taal en letteren in het Zuiden ijverde, en
door de Koning uit waardering voor zijn streven in 1821 tot
ontvanger der registratie te Antwerpen benoemd was. In het
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gezellig verkeer met Willems kwamen politiek, godsdienst en
literatuur geregeld ter sprake. Zelf schetst Potgieter later zijn
politieke stemming in Antwerpen als weifelend (Leven van Bakhuizen i 57) wat, gezien de gecompliceerde situatie, ook niet
verwonderen kan. Moest hij als Protestant en als Hollander met
het streven van de Katholiek Willems volledig instemmen, in zijn
hart voelde hij veel voor het opkomend liberalisme en voor De
Potter. Aan een volledige samensmelting van Noord- en Zuidnederlanders, Willems' ideaal, geloofde hij niet, en het optreden
van de Koning tegen De Potter en Tielemans, dat Willems toej uichte, kon hem niet behagen. In het Franse liberalisme en Bonapartisme zag Willems een gevaar, Potgieter had er alle verwachting van: zodat Willems de Bonapartistische liedjesdichter Beranger slechts met veel restricties kon bewonderen, terwijl Potgieter
met hem wegliep. Willems vreesde voor nieuwe revolutie en
oorlog, Potgieter genoot van Berangers spot met de politieke
reactie in Europa.
Ook op godsdienstig gebied werd er gedebatteerd, speciaal tussen
Willems en tante Van Ulsen die zich van de taak om haar geloof
to verdedigen met vuur kweet. Potgieter zal daarbij meer toehoorder geweest zijn — hij was voorstander van een radicale
verdraagzaamheid: alleen op mensenliefde kwam het aan. Alle
dogmatisme was hem vreemd, en hij dweepte met het oude
denkbeeld van vereniging van alle Christenen onder een godsdienstvorm. Ds De Keizer, die uit Amsterdam vrij geregeld met
hem correspondeerde, maakte zich hierover nogal ongerust en
waarschuwde voor de invloed van Willems.
Aan de hartelijke vriendschap deden deze geschillen geen afbreuk.
Hoe genoeglijk was het bij Willems thuis, als hij zijn oude Vlaamsc
liederen zong, uit oude handschriften opgediept of opgetekend
uit de volksmond. „Hij droeg die voor naar melodien, welke den
tijd hadden getrotseerd; of, bij gebreke van deze, naar wijzen er
door hem zelven voor gezet. Het „Minnelied" van Hertog Jan
de i ste van Braband hield beurt met het „Wilhelmus van Nassouwen"; — of „Het Daghet in . den Oosten, het lichtet overal"
met: „Al wat mi beswaren magh, Dat sett ik achter den ruggen."
Wat was er in het laatste dat zijne hupsche, guile, brave gade zoo
pijnlijk aandeed? Vreesde zij, door de fijne voelhorens van haar
vrouwelijk gemoed gewaarschuwd, dat hij zich, ondanks de
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vrolijke instemming, waarmee hij het uitbragt, toch bezorgd
maakte over het lot zijns gezins, in verband met 's Lands staatkundigen toestand? „Och, Willems! een plaisanter voys," hoor
ik haar nog roepen van de tafel, waarop zij om der hollandsche
gasten wil thee schonk; „een plaisanter voys!" . . . En goelijk als
hij was, gaf hij der bede fluks gehoor: Venez, venez, dans mon
parterre, — Contre le chagrin de la vie, — Je conserve dans ma voliere"
wisselden elkander af. Was het gezelschap inderdaad vrolijk,
dan hief hij zijn eigen geestig: „Le bon Papa Adam s'ennuye, Dans
la celeste compagnie, Des Anges et des Cherubins", aan; of ik mogt
kiezen: „uit een meegebragt mopsje", zeide hij. Er stak wel eens
met het hollandsche liedeboekje een Desaugiers, er school, vaak
genoeg, ook een Beranger in den rokszak. En hij had er vrede mee,
mits ik maar weinig uit den leste koos; mits ik uit dezen des noods
slechts een gezellig lied aanbeval: „mais point de politique, je vous
en prie". (Leven van Bakhuizen 158 en 159).
Op Willems' werk voor de Nederlandse taal kon hij een kijkje
krijgen, toen hij door hem benoemd werd „als een der mederechters van een wedstrijd van Declamatie bij de Antwerpsche
Rethorijk" in Augustus ifiz 8. Zestien jaar later, in een bespreking van Vlaamse literatuur, haalde hij zijn herinnering eraan op:
hoe de grote gelagzaal van het Wafelhuis gevuld was met bierdrinkend en wafelsetend yolk, waarvan het oorverdovend gesnater plotseling wegviel toen het gordijn werd opgehaald en de
declamatie began. Beurt om beurt kwamen de mededingers:
handwerkers, kleermakers, ketelboeters misschien het verplichte
nummer uitgalmen, door het publiek met kantmutsen en Zondagse
pakken ademloos aangehoord. „Het heette dat zij Hollandsch
spraken, maar tongval en toon waren Vlaamsch, volkomen
Vlaamsch, tot verlegen wordens toe van uw onderdanigen dienaar, die mede uitspraak over hunnen wedstrijd zoude doen,
dewijl hij tenminste hooren kon, wie het best Hollandsch sprak.
Mijn geweten is nog niet gerust over de stem, die ik uitbragt;
maar waar ik ook aan twijfelde, niet daaraan, dat ik voor mijn
leven genoeg heb van de alleenspraak van Frederik in de Onechte
Zoon van Kotzebue, dien avond tot misschien negen malen toe
door even zoo vele tooneelspelers uitgegalmd. Een zonderlinge,
allerzonderlingste keuze, niet waar? doch waarop ik mij, des
ondanks, gedurende de voorstelling, geen aanmerking veroor-
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loofde, uit eerbied voor de schaar, die onvermoeid voortluisterde;
die zich verlustte in de bekende klanken; een tooneel, waarop men
sprak, zooals zij het deed, op straat en te huis, in lief en leed,
bij de kribbe en op het sterfbed, hare taal!" Toen hij later bij
Willems opmerkte dat de keuze van een vertaling toch wel
vreemd was, en dat de Zuidelijke schrijvers zelfstandigheid misten, antwoordde deze: „Laat ons betijen, we zullen er wel komen.
Ik wacht oorspronkelijkheid van een jonger geslacht!" Deze
woorden gaven hem voorgoed kijk.op de Vlaamse taak, en steeds
is hij de Vlaamse taalstrijd met sympathie blijven beschouwen,
al kreeg hij later, in Holland, wel iets van het patroniserende dat
de Hollanders ten opzichte van de Vlamingen eigen placht te
zijn. Dat hij het hoge belang van de Vlaamse zaak ooit geheel
doorzien heeft, is niet waarschijnlijk, maar zijn aandacht was
gewekt, en dat was al veel. (Zie Dr Maurits Sabbe: Potgieter,
Bakhuizen van den Brink en de Wedergeboorte der Vlaamsche
Letterkunde na 183o, in Peilingen, Antwerpen 1935).
Direct na zijn vestiging in Antwerpen was hij de poezie weer
gaan beoefenen, en al voor de kennismaking met Willems had
hij het genoegen gesmaakt zich gedrukt te zien, een genoegen
overigens dat hij niet in alle rust genoot. Want dreef hem felle
eerzucht tot publicatie — de enige manier voor hem om een
figuur te worden — hij stelde daarbij zijn eisen zeer hoog, en de
vrees dat zijn werk „aan de geest van Vondels of Bilderdijks
Muze geheel vreemd" zou zijn plaagde hem voortdurend. Hij
stuurde zijn eerstelingen in bij het nieuwe tijdschrift „Apollo",
het eerste van het serietje tijdschriften die — overigens zwakke —
tekenen gaven dat er in de Nederlandse literatuur iets ging veranderen. Zowel aan dat tijdschrift Apollo, dat in zijn korte bestaan
negen gedichten van Potgieter in snelle opeenvolging opnam, als
aan Immerzeel, de uitgever van de Nederlandse Muzen almanak,
vroeg, smeekte hij haast, om kritiek op zijn werk. Dat dit geen
debutantenkoorts was, maar een blijvende overmaat aan zelfkritiek, blijkt uit het feit dat hij zulke verzoeken altijd is blijven
doen, tenminste aan personen voor wier oordeel hij respect had:
Beets, Hasebroek, Huet. Wanneer ze hem prijzen, wantrouwt
hij ze en vreest hij vleierij, zeggen ze weinig dan denkt hij dat ze
beleefd zijn en vraagt hij om openhartigheid. Zijn eerste briefje
aan Immerzeel luidt als volgt (z t Junij 1828):
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„Wel Edel Heer! Vaderlandsliefde en zucht naar de schoonste
der kunsten, doen mij besluiten, U, nevensgaand Dichtstukjen
ter plaatsing, in den Ned. Muzen Almanak aan te bieden. Tot
zoo verre is alles wel; maar de groote vraag blijft onbeslist, (hier
niet to be or not to be?) maar of het opneming verdient, that is
the question! Ja waarlijk, maakt ons, als men twintig jaren telt,
Amor wel eens blind, de volgeling der eigenliefde, is nog veel
blinder en wie zegt mij dat ik dit niet ben? Al ziet mijn kundige
vriend Willemsz in de inzending geene zwarigheid, wie verzekert
mij dat Zijn Ed. niet meer de stem der Vriendschap, dan die der
Kritiek gehoor gaf? . . . Ik gevoel mij verplicht, U, niet alleen
uit zucht voor uw jaarboekjen, maar ook degelijk uit mijnen
eigenen onwil om mij onder eene rij van Dichters te rangschikken,
waartoe ik veelligt nog niet geregtigd ben, om eene ronde beoor-.
deeling te verzoeken. Hoe aangenaam 't mij toch zoude zijn, mil
in dien kring geplaatst te zien, ik vrees altijd dat een vreemdeling
(zoo hij onze taal kept) regt heeft, om laag over ons publiek, laag
over onzen kunstsmaak te oordeelen, als hij in den Muz. Alm.
stukjens aantreft, waaraan de geest van Vondels of Bilderdijks
Muze geheel vreemd is! Dit is, Wel Edel Heer! aan U als uitgever
niet te wijten, maar het is heilige pligt, voor den Inzender daarvoor
naar den inspraak van zijn gemoed te waken.
Met een enkel woord berigt van den goeden ontvangst van dezen
brief; van uw oordeel over mijn stukjen te ontvangen, zal mij
hoogst aangenaam zijn; daar in geval van afkeuring, ik de spreuk
op mij mag toepassen „waar de krachten ontbreken is de wil te
prijzen". Te prijzen? ja, maar misschien naar het echt vaderlandsche spreekwoord: te prijzen op alle dorpen, waar geen huizen
zijn! In afwachting enz."
Zo'n briefje is een psychologisch portretje. Men leest er, behalve
de zakelijke inhoud, ook uit dat de schrijver uit gebrek aan rustig
zelfbewustzijn er nog moeite mee heeft om zijn houding te vinden.
Dat spreekt evenzeer uit het wat te populaire en haastige begin
als uit de bijdehandte grapjes waarmee hij zijn positie tracht te
versterken. Het is een puberteitshouding, die aandacht verdient
omdat de „houding" Potgieter zorgen is blijven baren en op de
vorming van zijn stil l van grote invloed is geweest.
Gelukkig voor Potgieter dat de literaire poortwachters waaraan
hij achtereenvolgens om toegang vroeg, minder scherpe rechters
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waren dan hijzelf. Na „Apollo" bleken ook het „Algemeen
Letterlievend Maandschrift", „De Vriend des Vaderlands", de
„Almanak voor het Schoone en Goede", de Nederlandse en de
Belgische „Muzenalmanakken" en in 183o zelfs de „Vaderlandsche Letteroefeningen", het veel-gelezen en invloedrijke tijdschrift
van Yntema, zijn bijdragen op prijs to stellen. De bevestiging dat
hij „Jong dichter" was, had hij verkregen, en hij kon zich met
enig recht gaan ver-literaturen, d.w.z. zijn verbeeldingsleven zich
laten ontwikkelen om het bewustzijn van zijn Jong dichterschap.
Het zestigtal gedichten — de niet-gepubliceerde meegerekend —
dat hij in zijn Antwerpse tijd schreef, is aesthetisch weinig belangrijk. Er is een groepje onder, dat nog geheel in de sfeer van
de heren Klijn ligt: Alleen deugd brengt geluk; genot, geld en
roem zijn valse idealen. Alle godsdiensttwist is uit den boze;
slechts naastenliefde en werkdadige vroomheid wordt van ons
gevraagd. Tevredenheid met zijn lot is voor ieder, in welke kring
ook geboren, het hoogste goed. Dit is de korte inhoud van de
gedichten „Deugd", „Hulde en geloof" en „Tevredenheid". Hun
moraal zou Potgieter later niet verwerpen, maar voor poezie zag
hij ze weldra niet meer aan. Het gedicht „Godsdienst" sluit erbij
aan, maar treft door feller uiting van levenssmart dan zijn paisibele
moralistische voorgangers verstandig gevonden zullen hebben.
Hij heeft zelfs aan het bestaan van een God getwijfeld:
Broeders! voelt gy sours in 't 1#den
Door seen twyrling u bestqclen,
Schrikb're tuff ling! of een God
!Fel ter neer blikt op ons leven,
Of ZYn liefde ons blyft omzweven,
Ook in 't vrees'l#k, gruwzaamst lot?
0, die aak'ligste alter plagen,
Die het menschlyk hart kan dragen,
Broeders! 'k heb haar eens gevoeld.
En voor vriendschap, deugd en liefde,
Vat my zaligde of m# griefde,
Had die tuVling 't hart verkoeld!
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Met de zwartste wanhoop heeft hij geworsteld:
Voor dien toestand leenen golven,
Nu geboren, straks bedolven,
Leent een riet, der winden spel,
Leent natuur noch beeld noch schetse;
Vat verbeelding male of etse,
't Wee treft eind'loos meerder fel!
Tusschen lucht en zee te hangen,
Om een lichtstraal op te vangen,
Die den hemel niet ontschiet;
Half bezweken door de ellenden,
Hakend om het leven te enden,
Zich naar elken storm te wenden,
Broeders! neen, ik schets het niet!
De lezer die hierbij aan literaire inbeelding denkt moet wel over
weinig ervaring beschikken; juist de literaire gebrekkigheid heeft
hier overtuigingskracht. Wat hem zó folterde dat hij geen uitweg
meer zag, zegt hij niet. Dat hij een crisis heeft doorgemaakt waar
de arts werd bijgehaald, weten we uit een brief van enkele jaren
later: J'allais a cheval alors, pour regagner une sante, perdue a
force de vie trop simple, de coeur trop agite.
Het gedicht laat het voorkomen alsof hij zijn zielerust in de godsdienst hervonden heeft:
'k Vroeg der Kunsten Licht — zy zwegen;
Wysheid hield een blad my tegen
Door geen sterv'ling nog verklaard;
'k Vroeg Geleerdheid — nacht en dwaling,
Razerny met zinsbepaling,
Dit alleen had z# bewaard;
'k Vroeg der Vriendschap — God, zy schreide;
'k Vroeg der Liefde — zy geleidde
Met de Hoop my naar het graf,
Wizende, by 't stargewemel,
Beide zwygend my ten hemel;
'k Vroeg der Godsdienst — en zY gal!
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De troost die het geloof brengt mag in de volgende strofen bejubeld worden en hem inderdaad tijdelijk vervuld hebben, de
godsdienst is nooit de centrale kracht in zijn innerlijk leven geweest. Reden genoeg om deze oplossing als meer gewenst dan
beleefd te beschouwen.
Een andere groep gedichten heeft betrekking op Antwerpen en
de handel (een toentertijd vaker bezongen onderwerp, vgl. „De
koophandel" door P. Moens en C. G. Withuys) of reageert op
de toenmalige politieke verhoudingen. Ze zijn weinig interessant,
temeer daar zijn werkelijke politieke gevoelens in die tijd ons uit
andere gegevens beter bekend zijn, en minder eenvoudig waren
dan de in poezie geuite.
Als dichters die na Feith zijn voorkeur hadden noemt hij Klopstock en Holty, misschien ook Voss en Schiller. Willems schijnt
hem de bestudering van Bilderdijk aangeraden te hebben, en uit
alles blijkt later dat hij Bilderdijks werk grondig kende. Maar
hartelijke bewondering heeft hij voor die gecompliceerde figuur
nooit gevoeld. Hij durfde, integendeel, van stonde of aan, tegen
alle autoriteit van literaire gezagdragers in, zijn bezwaren handhaven, bezwaren tegen Bilderdijks eenzijdige Orangistische kijk
op onze geschiedenis, tegen zijn ondemocratisch theologisch
radicalisme, tegen zijn houding in de Franse tijd, zijn smakeloosheid en zijn pronkerigheid. Het waren de buitenlandse romantici
die hem al in 182 7 gingen boeien, in het biezonder Byron, Lamartine en Hugo.
Het is niet mogelijk met enige nauwkeurigheid na te gaan hoe die
romantische poezie hem beinvloed heeft. Ook zonder die lectuur
was hij al een jongeman met een door vroeg en veel lezen overprikkeld verbeeldingsleven, met hooggespannen literaire, politieke en m orele idealen en een krachtige behoefte om te excelleren. Juist door die hoge spanning van zijn ambities trof zijn
maatschappelijke vernietiging hem moordend. Iemand met meer
bescheiden aspiraties zou het vooruitzicht van jarenlange armoede
en de last van de over de familie gebrachte schande gemakkelijker
gedragen hebben. Voor hem was het Iced onverteerbaar en ook
in het geloof niet op te lossen. Hij voelde zich in zijn depressies
verdoemd en vernietigd.
De romantische poezie die hij nu leerde kennen gaf aan het Teed
een positieve, dichterlijke kwaliteit, die hij er uit zichzelf waar-
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schijnlijk niet in gezien zou hebben. Lamartine en Byron deden
hem niet maar enkele modellen aan de hand voor eigen gedichten
in een nieuw genre, ze beinvloedden zijn zelf dat hij nog aan het
zoeken was en deden hem proberen in verschillende verbeeldingen van zichzelf zijn ervaringen aanvaardbaar te maken. Het is
ondoenlijk in zijn romantische poezie, die in 1827 begint en geleidelijk een eigen toon krijgt, verbeelding en werkelijkheid te
scheiden, allereerst omdat hij principieel geen vreemde wil toestaan binnen te dringen in zijn innerlijke doolhof, maar vervolgens
ook omdat de van buiten komende verbeeldingen in hemzelf
nieuwe werkelijkheid wakker maakten en deden groeien. Wat
is het zelf, het eigene, vraagt men zich af, wat is literaire spleen
en wat is het eigen conflict? Het blijkt dat ze onscheidbaar met
elkaar zijn vergroeid.
De ontwikkeling van de romantische dichter in Potgieter is ook
zakelijk niet met nauwkeurigheid te volgen. Het schijnt wel alsof
hij zijn meer persoonlijke gedichten voorlopig achtergehouden
heeft en ze of pas na enkele jaren Of in het geheel niet gepubliceerd heeft. Het gedicht dat hij later, in zijn Poezie II van 1874
aan het begin van zijn romantische poezie stelt en dateert op 1827,
„Emma", verscheen pas in 1833, en „De Twintigjarige", zeker
een gedicht uit Antwerpen, en later gedateerd op 1828, werd
voor het eerst gepubliceerd in 1831. Dat „Emma" aan het begin
staat is ook op inwendige gronden wel waarschijnlijk. Hij prijst
een zestienjarig meisje gelukkig dat ze is gestorven: vroeg sterven
is benijdenswaardig. Het staat duidelijk onder invloed van Byrons
zwakke eerste gedicht: On the Death of a young Lady.
Veel belangrijker is „De Twintigjarige". De mise en scene is ontleend aan Lamartine's schemerige elegieen, speciaal aan „L'isolement" en „Le Lac": hij zit terneergeslagen aan de oever van
een meer en beschouwt in een sobere monologue interieur zijn
verleden en heden.
Daar zit hj en denkt aan de dagen der jeugd,
Den lagchenden morgen van 't leven:
Voorb# is die wellust, vervlogen die vreugd,
't Heeft alles den jong'ling begeven:
Daar zit hj, den blik op de golven gevest,
Of staart er, als zocht by naar beter gewest,
Op 's overzps donkere dreven.
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fa, hoe hem de wereld een bloemenpad scheen,
Elk mensch schier een engel op aarde,
Dat zalig gevoel, ach! het ylde daarheen,
Als 't windje dat suist door de gaarde.
Gesmaad is zyn naam en onteerd zyn geslacht —
Toch treft van zyn lippen noch vloektoon noch klagt,
Dien die deze rampen hem baarde.
Zyn ouders, ach! rusten in 't zwygende graf,
En meer dan die dierbare dooden,
Verscheuren zyn boezem die vrienden zoo laf,
Zoo trouwloos in 't leed hem ontvloden.
Maar neen! geen onedel, geen vrouwlyk geween
Verlaag'hem! — wat ook van zyn zyde verdween,
De sterv'ling heeft luttel van nooden!
Voor 't eerst spreekt hij de oorzaken van zijn innerlijke verscheuring duidelijk uit. Zijn bestaan is vernietigd door de ontering van
zijn familie. Zijn vrienden lieten hem aan zijn lot over, toen hij
door de schande getroffen werd. Maar zijn vader, die de ellende
veroorzaakte, wil hij niet vloeken, en over de trouweloze vrienden
niet klagen. Het eerste verbiedt de zedewet hem, voor het tweede
is hij te trots. Uit de kalme elegische toon zou men niet vermoeden
dat hij vol rancune bleef. — Die elementaire spanning gaat meer
nijpen nu het verlangen naar liefdesgeluk groeit en dat de enig
mogelijke oplossing lijkt:
te trotsch en voor klagte te fier,
Voor
Veracht hy de meening der menschen;
Ein wezen slechts was boven alles hem dierlVat dorst de rampzalige wenschen?
Liefde kan alleen bloeien bij maatschappelijke welstand:
De roos bade 't hoofd in den stralenden gloed,
IVen eens haar de storrem ontluistert, verdoet,
Zoo mode z'in 't duister verflensen.
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Zou hij, nu liefde en vriendschap hem ontzegd zijn, naar rijkdom,
wellust of grootheid streven? Hij heeft hun waardeloosheid te
goed doorzien. Maar toch blijft het verlangen er naar leven en
dan „schrikt hij van d'ontvangene wond En beeft zijn verlies te
bevatten". Als het weer lente wordt, dan bedenkt hij wat eens de
lente voor hem was,
Dan worden zyn oogen hem duister!
„Moed!" zest gy? verdraagt 4 de schande dan niet? —
Herroept de vervlogene dagen,
Zest, wat gy verhevens in d'oudheid ook ziet,
Kon Brutus, kon Cato ze dragen?
Zy leden, zy streden, zy" stierven, voor d'eer,
De Christen, de broeder des Heilands doet meer,
Hem moet gy bewond'rend beklagen.
„Vertrouwen!" . . . . staart eerst op de zinkende kiel,
Schouwt vruchtloos naar haven of kusten,
En leert, als u all' wat
mindet, ontviel,
Vat g' eischt in 't geloovig berusten.
Alleen de hoop die het geloof brengt, kan uitredding geven.
Daaraan klampt hij zich dan ook vast.
Door deze gesterkt, hoe de smart dan ook nypt,
Is'-t dat 4 het kruis der verlossinge grypt,
En '1 als overlaadt met zyn kussen! —
Het is met het oog op de vraag „verbeelding of werkelijkheid"
opmerkelijk hoe weinig „literatuur" er in dit gedicht is. De schetsmatige enscenering, de voorgewende dood van zijn ouders zijn
onbelangrijke elementen, de rest is louter autobiografie. En men
vraagt zich af: Kan dit vastgeklemde persoonlijke leed zich wel
in verbeelding verruimen en verwijden?
Hij tracht het met het motief van de uitzichtloze liefde te doen,
en daarin heeft hij op den duur inderdaad successen gehad.
Het heeft er alle schijn van dat bij Potgieter van het begin af aan
de overtuiging vast heeft gestaan dat liefdesgeluk hem voorgoed
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ontzegd was; wegens zijn armoede, wegens de schandvlek die hij
op zich voelde rusten, wegens het treurige voorbeeld dat hij in
zijn jongensjaren voor ogen had gehad. Jarenlang hield het probleem hem telkens weer innerlijk bezig; de argumenten die later
opduiken komen op hun plaats ter sprake. In Antwerpen schijnt
hij zich al geheel overeenkomstig die overtuiging te hebben gedragen, want zijn vriend Marcus schrijft hem (15 Juli 1832)
aangaande die tijd: „J'ai ete etonne bien longtemps de ne t'avoir
jamais vu dans quelque acces de tendresse vis-a-vis une personne
du sexe. C'etait un enigme que je ne pouvais m'expliquer. Tu
avais un coeur capable d'aimer plus qu'un autre, tu chantais
l'amour a merveille, et cependant tu n'en parlais jamais". Van
gevoeligheid voor vrouwelijk schoon was hij allerminst misdeeld,
tot zijn laatste brieven en gedichten geven er blijk van; vlagen van
verliefdheid biechtte hij in een brief aan Marcus in 1832 ook
inderdaad op. „La belle Suze" en „la douce Cecile" behoren dan
tot de Antwerpse periode. Sommige van de schrijvers die zich
met dit probleem in Potgieter's leven hebben bezig gehouden,
hebben de overtuiging opgedaan dat hij in Antwerpen inderdaad een meisje gevraagd heeft, maar dat de jongedame die hem
bekoorde, op bevel van de ouders al spoedig een einde aan de
verhouding heeft gemaakt. Het is zeer waarschijnlijk dat hij
eens een schuchtere poging heeft gedaan, en zich heeft moeten
terugtrekken, te dieper gegriefd waar de moed toch al zo gering was. Maar zeker is dat niet. Het is denkbaar dat zijn besluit om te renuncieren ook zonder zo'n kwetsing tot stand is
gekomen: alleen op grond van zijn innige zekerheid dat zijn
geluk verwoest was. Zijn liefdesleven zou altijd een verbeeldingsleven blijven, en door het verbod van verwerkelijking altijd
smartelijk en juveniel.
Hoewel het motief van de gedwarsboomde liefde in de Romantick in allerlei vormen literair vruchtbaar gemaakt is, had het bij
Potgieter door de fixatie op de ontzegging maar weinig ontwikkelingskansen. Hoe hij het motief psychisch en poetisch toch, heel
langzaam, wist vrij te maken tot een rijke bron voor inspiratie
is een van de interessantste evoluties in Potgieters leven.
Voorlopig vond hij zijn voorbeeld voor zijn liefdeslyriek
in enkele gedichten van Byron: To N.S. G. en To a Lady in „Hours
of Idleness" en To Inez in „Childe Harold, Canto I": toespraken
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tot bewonderde jongedames, waarin hij zijn terughouding verklaart: hij heeft te veel eerbied voor haar rust; hij heeft zijn liefde
nooit laten blijken omdat van een huwelijk nooit kan komen en
hij haar geluk toch maar zou verwoesten. Laat zij vooral Met
vragen welk geheim verdriet hem verteert — ze zou in zijn hart
slechts zonde vinden. Deze en dergelijke motieven, ook in Victor
Hugo's odes te vinden, dragen verscheidene gedichten, waarvan
Klagt en Troost. Aan een meisje, uit het laatste Antwerpse jaar een
der beste is. In deze gedichten vindt men wel degelijk literaire
mode, als poetisering van zijn fundamenteel besluit.
De Parijse Juli-gebeurtenissen brachten opwinding, ook in Antwerpen. Dank zij het „Leven van Bakhuizen" kunnen we Potgieter met Willems op een zomerse avond in de tuin van de
Societe de Harmonie d'Anvers zien. Willems had de Franse
kranten meegenomen. De oude punten van geschil tussen hen
bleken nu actueler dan ooit, de hele avond brachten ze, aan dat
tafeltje onder een hoge eik naast een wilde rozen-struik, in hartstochtelijk debat door. Potgieter dweepte met de prachtige toekomst die deze nieuwe vrijheidsstrijd aan de mensheid kon brengen en geloofde niet dat de ongeregeldheden naar Zuid-Nederland zouden overslaan. Willems zag de toekomst donker in en
had weinig succes met zijn pleidooi voor de legitimiteit. Aan de
overzijde van de weg zat Chasse onder de warande van zijn
buitentje.
Het werd erger dan zelfs Willems zich had voorgesteld. In Augustus brak de opstand in Brussel uit, in September sloeg hij over
op het hele Zuiden. Potgieters betrekkelijke sympathie voor
De Potter was vervlogen:
En 's Konings wapen is verbroken,
En Brussel ziet zyn wallen rooken; -De Potter, 't is uw zegepraal!
LIw struik heeft eindlyk vrucht gedragen,
't Verbond, zoo slim door u beraamd . . . .
(2 5 Sept. 183o, V. en N. Poezy I 58)
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En toch bleef zijn stemming weifelen tussen solidariteit met zijn
vaderland en sympathie voor de vrijheidsbeweging.
In October kwam het ook in Antwerpen tot daden van geweld.
De Prins van Oranje, zijn streven mislukt ziende, vertrok de 2 4e
uit de stad, en het vertrouwen bij de Nederlanders in Antwerpen
zonk weg. De ochtend van de 2 5e bracht Potgieter zijn tante Van
Ulsen en Ds Marcus naar de diligence, hij bleef met Mej. Van
Hengel alleen achter, om de zaken. Er werd geschoten in de straten
en men was bezig barricades te maken. 's Avonds laat werd hij
uit zijn huis gebeld om daarbij te helpen:
De zonderlingste nacht myns levens
Vaarin ik beurelings lath en traan
En enkle malen beide tevens
Noch kon bedwingen noch weerstaan,
W7aarin myn jeugdig Hollandsch harte
Ineenkromp van de wreedste smarte
En z'uiten most in kreet noch klagt.
Ziedaar de barricaden-nacht.
En toch, het was een vreeselyk uur
lVaarin myn hand zich moest bevlekken
En tegen eigen yolk den muur
Den helschen scheidsmuur op gaan trekken.
Op 2 6 October trokken de Belgische troepen binnen, op de 2 7e
was de hele stad met de Brabantse kleuren getooid. 's Middags
begon het bombardement uit vloot en citadel — 's nachts zat
Potgieter met vrienden in de kelder. „Hoe herinnert hij, die hier
eenige zijner voorvallen boekt, hoe herinnert hij het zich nog, dat
hij den vrijwilligers, gedurende het bombardement binnen getrokken, gedurende het bombardement ingekwartierd, op vertoon hunner billetten, de deur der woning ontsloot. Eerst hun
herhaald, hun heftiger schellen drong door tot in het verwulf
des kelders, die van den vooravond of tot wijkplaats strekte.
Wie was het eerst op den inval gekomen, dien bomvrij te achten?
wie sloeg voor op de wijnrekken naar het beste merk dat deze
aanboden om te zien? Wie ried aan Marcobrunner van het jaar
Elf te drinken? Hij weet het niet meer; al wat hem heugt is dat
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Aanblik vanuit de gevangenis op de Rue du Couvent in Antwerpen na bet bombardement
van 27 october 1830. Atlas van Stolk, Rotterdam, (6886).

niemand er zijne stem tegen ophief, dat de menschelijke natuur
in dergelijke overgangen van angst tot lust niets vreemds vindt,
dat sedert dien nacht Boccaccio's episode der Pest to Florence
voor hem alle waarschijnlijkheid heeft verloren. „Stil", klonk het
— schier overbodig, want het gesprek vlotte toch niet; — „stil,
ik hoor schellen!" Geen geluid weerklonk, ofschoon allen zwegen.
„Het zal de schrille trompet zijn geweest," meende iemand;
inderdaad blies, van tijd tot tijd, een volontair op de barricade
voor de deur onder den kogelregen een deuntje. „Ting, ting,
ting, de schel is stukgetrokken," luidde het uit eenen mond; en
hij, aan wien de zorg voor het huis was opgedragen, liet drie
jongelieden van Diest binnen, begaf zich naar boven om matrassen, en wierp hen die van den zolder toe, terwijl de hemelgloeide,
of de stad in vlammen stond, — terwijl de vrijwilligers elkaer
opmerkzaam maakten, dat er weer „wat vierigs" door de lucht
gonsde of siste".
De z 9e bracht hij ook tante Van Hengel en Ds Mounier weg,
zodat hij alleen achter bleef. Hij liet zich inschrijven voor de garde

46

E.J. Potgieter

urbaine, maar toen de stemming daarin duidelijk anti-Hollands
werd nam hij ontslag. De volgende drie weken, die hij volkomen
alleen en in volslagen onzekerheid doorbracht kwelden hem zo
dat hij krankzinnigheid voelde dreigen. „Schier veertig jaren zijn
den achtergeblevene sedert met velerlei liefs en leeds over het
hoofd gevaren, doch nimmer ervoer hij weder iets dat zweemde
naar wat het eenzame dier twintig dagen pijnlijks, naar wat hunne
onzekerheid eenzelvig-folterends had. Uit den schat zijner heugenissen zou hij het gemis van deze zeker niet betreuren." Voor
de leus ging hij nog naar de beurs, waar niets te doen was; hij
schreef eens een liedje op dat hij van een soldaat hoorde. Zijn
twijfel of het bombardement wel verantwoord was geweest werd
kleiner toen hij Willems, wiens eigen stad toch het slachtoffer
was, het hoorde goedkeuren. Hij zwierf langs de Schelde om de
Hollandse matrozen op de oorlogsschepen het Wilhelmus te
horen blazen tot het yolk waar hij tussen door liep gromde van
ergernis. Onrust, heimwee, eenzaamheid. Eindelijk kreeg hij uit
Amsterdam aanwijzingen voor het afdoen van de laatste zaken.
Op 19 November vertrok hij per diligence over Leuven—LuikAken, een reis waarvan het Leven van Bakhuizen ook een uitvoerig en boeiend verslag geeft. De hotels in Aken waren vol
met Hollandse gezinnen die naar het Noorden, Belgische die
naar het Zuiden terugkeerden. Het trof hem dat hun particuliere
zorgen die mensen veel meer vervulden dan de politiek, en dat
Belgen en Nederlanders broederlijk met elkaar omgingen en
elkaar hielpen in de gemeenschappelijke misere. Diep onder de
indruk van de harmonie en de menselijke barmhartigheid die
daar heersten reisde hij de volgende dag verder naar Nijmegen
waar hij 's nachts voor het ledikant van een zieke hoofdofficier verhoord werd voordat hij door mocht rijden, naar Amsterdam.
Aan die reis hebben twee gedichten hun ontstaan te danken.
Beide zijn ze onder de titel „Wilhelms Reize" gepubliceerd, het
ene in Sept. 183 I in „De Atlas", het andere pas in 18 3 3 in de
Vaderlandsche Letteroefeningen. Het tweede, gedagtekend: Aken,
1831, poetiseert een korte ontmoeting die hij in Aken, naar 't
schijnt, gehad heeft met een meisje, waarschijnlijk een Belgisch
meisje dat naar het Zuiden terugkeerde en dat hij in een brief
uit Zweden aan vriend Marcus „la ravissante Marie d'Aix la
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Chapelle" noemt. Ze heeft blijkbaar voor een ogenblik zijn verbeelding in vlam gezet, een klein maar zoet geschenk van het lot
waar zijn hongerig poetisch gemoed een tijdlang op teerde. Het gcdicht heeft als onderdeel een lyrisch afscheid „Aan Adeline"
dat het fel opvlammend liefdesverlangen schildert en tegelijk de
smart uitspreekt dat vervulling ervan voor hem eeuwig uitgesloten
is. Het eerste „Wilhelm's Reize" beschrijft zijn rit te paard naar
Amsterdam dat hij ondanks zijn persoonlijke neerslachtigheicl
met vreugde begroet, omdat de Nederlanders, vaardig tot de strijd
tegen de Belgen, zich het voorgeslacht, De Ruyter en Heemskerk,
weer waardig tonen. Literair zijn ze beide onbelangrijk, maar ze
geven een ontwikkeling van zijn verbeelding te zien die voor de
toekomst beloften inhield. Zowel in het overigens Byroniaanse
„Aan Adeline" als in het eerstgepubliceerde Wilhelm's Reize
(dat K. H. de Raaf in zijn studie Uit Potgieters Jongelingsjaren,
N. Gids 191o, Wilhelm's Reize II, noemt) stelt de dichter zich
voor als een jeugdig edele, een landjonker, die weliswaar door
de dood van zijn ouders niet naar de voorvaderlijke huizinge
kan terugkeren, maar graag met weemoed de geneugten van het
aristocratische landelijke leven gedenkt.
Ginder wacht de kribbe u af,
Na een rit van weinig uren —
Echter niet in de oude muren,
Naar myn hand u haver gaf,
Then ik my nog zalig prees
En myn lied ten hemel rees!
Op den drempel van de poort
Zal my vriend noch lieve beiden —
'k Heb der mynen droef verscheiden
Op der vreemden frond gehoord,
Toen ik in het dierbaarst hart
Allermeest bedrogen werd!
Vlugger op, myn edel dier!
't Naar my anders zoet te wylen
Naar ik 't eerst, met boos en pylen,
Schoot naar taling en pluvier;
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Maar nu verder, edel dier!
Holland heft de krygsbanier!
In „Adeline" spreekt hij van „mijns burgtslots wallen" die hij
bij zijn vertrek „Spieglen zag in 't blaauwe meer"; in het andere
is zijn stamhuis een Nederlandse adellijke huizinge dicht bij een
dorp; het ijzeren hek in de hoge poort ervOOr draagt zijn wapen.
Voorlopig is deze door het landschap voortstuivende jonker
maar een onder de romantische verbeeldingen die Potgieter gaan
behagen. Er komen andere: van de middeleeuwse graaf die
liefde vraagt; van de Gelderse page die zijn geliefde pas kan
vragen als hij
rang en goed
Door zijn zwaard zich heeft verworven;
van het meisje van lage stand Leida, dat verliefd is op een jonker,
maar zich om het standsverschil op een afstand houden moet.
Andere, die later genoemd zullera worden; alle verbeeldingen die
meer of minder betrokken zijn op het centrale motief van liefdesverlangen en liefdesverbod; die alle een zekere mate van overdracht en identificatie toelaten. Maar onder deze fantasieen is de
jonker voor Potgieter literair het meest belangrijk geworden. De
aristocratische aspiraties die in hem wakker werden, en die in
de Romantiek met haar persoonlijke zelfverheffing vrij algemeen
zijn, vonden in deze hoogstgecultiveerde en sportieve paardrijder op den duur het meest bevrediging. Dat het iets meer dan
een literaire verbeelding kon worden was natuurlijk uitgesloten.
De drang naar voornaamheid en onderscheiding beinvloedde
weldra echter ook zijn gedrag en zijn oordeel, en er zal nog reden
genoeg zijn om op dit onderwerp terug to komen.

De Zweedse belevenis.
1831-1832
„Aileen den langen weg naar 't gapend graf te treden.
Is zwaarder dan de proef des kennisbooms in Eden —"

(De Jonge Priester)

OP z 5 November 1830 was hij terug in Amsterdam, in het
ordelijke, regelmatige Hollandse leven, dat zo afstak bij de onrust
en onzekerheid temidden waarvan hij de laatste maanden had
doorgebracht. Hij vond onderdak bij zijn stief-grootmoeder op
de Bloemgracht, niet bij zijn tantes die zelf bij kennissen logeerden,
ook niet bij zijn ouders. Toch woonden die al enkele j aren in
Amsterdam. Het zou voor een helder beeld van Potgieter wenselijk zijn, dat er van zijn verhouding tot zijn ouders meer bekend
was, de gegevens daaromtrent zijn echter schaars. In September
8 z 8 had Ds De Keyzer aan Potgieter geschreven dat twee broers
van hem op zijn catechisatie waren, maar dat hij ze nog niet genoeg
kende om ze te beoordelen. Potgieter antwoordde daarop met
een brief die verloren is, maar waarvan de inhoud uit het antwoord is na te gaan. Potgieter lichtte de predikant in over de
Zwolse geschiedenis en vroeg hem zich het lot van zijn broers
aan te trekken. Het antwoord van Ds De Keyzer luidt:
„Weinig was ik bekend met de geschiedenis waaruit gij, tengevolge van het vereerend vertrouwen hetwelk gij in mij stelt, eenige
trekken mij hebt medegedeeld. Slechts in het algemeen was mij
daarvan wel eens eenig gerucht ter oore gekomen, een gerucht,
waarvan ik om mijne achting voor u, meer dan eenmaal gewenscht
heb dat het onwaarheid mocht zijn, en waarnaar ik dan ook
nimmer een bepaald onderzoek gedaan heb. Het door u mij medegedeelde smart mij. Gelukkig, dat de deugd alleen haren bezitter
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vereert, waaruit wij bij tegenstelling een besluit mogen opmaken
dat u niet anders dan aangenaam zijn kan," m.a.w.: de ondeugd
ligt alleen bij de vader, die dan ook alleen de schande hoeft te
dragen.
Hij zegt dan verder over de broers: „Hoe het gedrag dezer beide
jongelieden is, kan ik niet beoordeelen, daar ik niet eens weet of
zij bij uwe ouders en zoo ja, waar dan hier in de stad huisvesten.
Of zij intusschen aan de overige jongelieden op mijn katechisatie
meer dan aan mij bekend zijn, durve ik niet zeggen: maar dat zij
niet bij voorkeur door hunne medeleerlingen geacht en gezocht
worden, schijnt mij nogal vrij duidelijk te zijn. — Intusschen
gevoelt gij dat ik niet dan slechts zeer gedeeltelijk, aan uw verzoek
voldoen kan. Wat toch zal de Leeraar, wanneer de leerlingen
zich volstrekt niet aan hem aansluiten, of de Ouders niet -medewerken, of beide ontbreekt?"
Hier blijkt duidelijk uit dat Potgieters ouders verarmd en gedeclasseerd in Amsterdam wonen. Hij voelt de schande zeer sterk
en hoopt dat de dominee zijn broers althans zal opheffen. Andere
gegevens levert een brief van Potgieter, 15 Febr. 1841 aan zijn
zuster Sophie geschreven. Potgieter heeft haar dan aan betrekkingen
in de huishouding geholpen, die naar hij hoort wel eens tot moeilijkheden aanleiding geven. Bladzijde na bladzijde vult hij met vermaningen: dat ze netjes moet werken, zich erop moet toeleggen zich
beschaafd voor te doen en uit te drukken; haar ongegeneerdheid
moet afleren enz. Haar moeder wist vroeger „de fijnere schaaf" toch
wel te onderscheiden. Tegen zijn vader is hij vol wrok: „men moet
diep gevallen zijn als men op vijf en vilftig jarigen leeftijd zich
reeds, om bij zijne kinderen te bedelen, op zijn ouderdom beroept,
bij zijne kinderen tegen welke men de ouderlijke pligten geheel
uit het oog verloor, terwijl men zichzelven, gedachteloos, mag
ik het noemen, in het ongeluk stortte!" Potgieter heeft zich dan
ook principieel niet met zijn familie willen bemoeien: „Inderdaad,
ik ben dikwijls voor hard, voor wreed, voor ontaard misschien
uitgekreten, maar ik zag geen ander middel om zelf niet mede
onzedelijk te worden dan mij of te scheuren! Jan is in die school
opgegroeid en is er het slagtoffer van geworden. Klaas heeft als
kruideniersknecht door de stad gedraafd. Gij zelve zult best
weten wat gij en Moeder in uwe jeugd hebt geleden!"
Dit is in 1841, elf jaar na zijn terugkeer uit Antwerpen. Er moet
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wel uit afgeleid worden dat hij zich van stonde af aan niet met
zijn naaste familie heeft willen bemoeien, uit afkeer, schaamte,
wrok. Een dergelijke houding kan bevreemden, want uit zijn
werken en brieven, ook uit de persoonlijke herinneringen van
anderen, blijkt dat hij een sterk gevoel van pieteit had. Hoezeer
het lot van zijn moeder hem bezwaarde, is te lezen uit een dagboekaantekening, in de zomer van 18 3 1 in Zweden gemaakt:
„'s Morgens vroeg verliet ik bij donker warm weder het reeds
woelige Carlstadt. — De weg naar Lilmos was afwisselend en
tamelijk aangenaam, de hemel weet waarom ik zooveel aan Zwolle
en kindschheid dacht. Niet met die bitterheid die mij anders wel
aankleeft, maar met een zeker genoegen en weemoed. — Mijne
moeder, mijne arme Moeder! — Heuvelen en bosch wisselden
zich af, enz."
Het is voorts bekend, o.a. uit Beets' herinneringen, dat hij zich
„ten behoeve van een' naasten bloedverwant, die finantieele
ondersteuning behoefde, belangrijke opofferingen getroostte."
In de brief van 18 4 1 heet het dan ook betreffende zijn vader:
„Waar ik begrijp hem wel te kunnen en te mogen doen, zal ik
het er nooit om nalaten."
In hoofdtrekken is de situatie dus wel duidelijk, maar de gegevens
zijn te schaars om een oordeel tot in details mogelijk te maken.
Is Potgieters besluit touter een gevolg van valse schaamte en een
overmatige behoefte aan respectabiliteit? Vreesde hij inderdaad
dat hijzelf moreel schade zou lijden als hij met zijn familie omging?
Het is niet na te gaan. Zeker is dat deze kwestie hem tot de dood
van zijn vader „velerlei bitterheid" deed beleven. Wellicht besloot hij om alles wat hij missen kon te geven, om in ruil daarvoor
zijn eigen leven te leiden in de smalle mogelijkheid die hem nog
bleef: de literatuur, en hen ter zijde te laten. Of dit verantwoord
was, is niet na te gaan, en of hij behalve schaamte en wrok ook
nog gewetenskwellingen te verduren had, evenmin. Een vaderlijke vriend schreef hem in 1832: „Dat wij belang in u stellen zal
u wel gebleken zijn. Echter is er nog iets duisters in uw zijn, hetgeen vermeerderd is na ik bij zekere gelegenheid uwe ouders en
andere van uwe familie sprak. Waart gij hier, zoo zou bij een
welmeenend vriend zijn hart eens recht uit te luchten niet kwaad
zijn. Velen zijn bang in deze wereld voor een droombeeld, voor
een valsch denkbeeld van eer en schande, van goed en kwaad."
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Misschien heeft Jeronimo de Vries de ouders te vluchtig gesproken om over de diepte van hun verval te kunnen oordelen, maar
waarschijnlijk is wat hij schrijft juist. Menskundig was het zeker.
Het opkroppen en koesteren van dat hele pak gevoelens was voor
zijn evenwichtige ontwikkeling, en ten slotte ook voor zijn kunst,
funest. Maar waarschijnlijk was het voor een „recht uitluchten
van het hart" al te laat. „De Twintigjarige" zegt immers dat hij
zich alleen voor een beminde vrouw zou kunnen uitspreken?
Voor meely te trotsch en voor klagte te fier,
Veracht hij' het oordeel der menschen;
Een wezen slechts was boven alles hetedierVat dorst de rampzalige wenschen?
De kennismaking met Jeronimo de Vries had Potgieter te danken
aan Willems, die een vriend van de Amsterdamse gemeentesecretaris was en hem twee jaar eerder nog had bezocht. Willems had
Potgieter bij zijn vertrek uit Antwerpen een brief voor De Vries
meegegeven waarin hij hem vroeg, zijn invloed te willen aanwenden dat de Nederlandse regering hem een betrekking in het
Noorden aanbood, „eene bescheidene betrekking, die hem rust,
betrekkelijke onafhankelijkheid, voortzetting zijner studien vooral,
waarborgen kon." Het verzoek leverde Willems niets op — hij
kreeg kort daarop van de Belgische regering een strafoverplaatsing naar Eecloo maar Potgieter had zoveel aan de kennismaking te danken dat hij er veertig jaren later nog met de
grootste erkentelijkheid over sprak.
De veelzijdig beschaafde De Vries, die naam had gemaakt door
zijn historisch overzicht van de Nederlandse poezie het eerste
— en door zijn literair-filosofische studies en beoordelingen,
nodigde Potgieter aanstonds met de grootste hartelijkheid bij zich
thuis. De jonge dichter werd er al gauw een geregelde gast, en
genoot er niet minder dan bij Willems van het huiselijk leven.
De beschaafde en hartelijke gastvrouw en de geestige dochters
schiepen er een sfeer van sympathie, die voor hem een grote
weldaad was. Hij werd er opgenomen in een kring zoals hij tot
die tijd niet gekend had. Met genoegen beschreef hij later een
incident, dat hem bijna pijnlijk was en dat waarschijnlijk in deze
eerste tijd voorviel. Het verhaal ervan zet Potgieter even in het
voile licht.
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Men tafelde bij De Vries, er waren meer gasten. Bij het nagerecht,
terwijl de wijn rondging, zei de huisdokter Willet, die Potgieter
voor het eerst meemaakte, in een vrolijke bui plotseling: „Sans
comparaison, doch waar blijkt het, de duivel zelf is niet zo zwart
als hij geschilderd wordt; uit uwe sombere poezij had ik gevreesd
een sentimenteel mannetje te zullen zien." Op de niet al te fijngevoelige opmerking zat Potgieter even sprakeloos, en hij was
de oudste dochter des huizes zielsdankbaar dat ze hem ongevraagd
te hulp kwam. „De arts kon niet raden wat aanleiding tot het
overzwaarmoedige gaf, toen ik hem voor alle wederwoord de
hand reikte, en mij den pols voelen liet. „Meer gejaagd dan gedrukt," mogt hij zijn onderzoek, lagchende, besluiten; doch dat
mijne schoone voorspraak het daarop ontgelden moest geloof te
slaan aan gedroomd teed, dat ging te verre". Een andere gast,
een hoogleraar, die blijkbaar ook voelde dat Willet indelicaat
werd, citeerde wel ter snede Goethe's:
Zart Gedicht, wie Regenbogen,
Vird nur auf dunklen Grund gezogen.
Datum behagt dem Dichtergenie
Das Element der Melancholie.
Jeronimo de Vries wierp tegen dat dit Duitse dweperij was, en
Willet meende het gewonnen te hebben. „Och," vroeg Potgieter
hem, „draag ons, ter mijner leering, een echt hollandsch vers
voor, het slot van Bilderdijk's Echt, bid ik u." Dr A. Willet had
eene fraaije stem; hij reciteerde voortreffelijk; hij kende, ik wist
het, die verzen van buiten; hoe zou hij den strik zijn ontgaan?"
Onder de voordracht kon Potgieter triomferen, hij kon de gastheer bij de rijkelijk grove schildering van de „teelzucht" in de
natuur spottend vragen of dat nu „inheemsche natuurlijkheid"
was. „Eind goed intusschen al goed; een dankzeggende toast
volstond ter verzoening; ook had een oogenblik nadenkens over
het schijnbaar zoo grillig onderscheid tusschen den twintigjarige
in dicht en in daad bij mij toegereikt om wat zijne betuiging
vreemds mogt hebben te verontschuldigen."
Literaire sympathie vond Potgieter bij De Vries, die met al zijn
ontwikkeling een man van een vorige generatie was, weinig. Aan
De Vries' onvoorwaardelijke Bilderdijk-verering kon hij niet meedoen, en van Cats, volgens De Vries een grote geest, had hij
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ronduit een afkeer. Omgekeerd waarschuwde De Vries de jonge
Potgieter zijn liefde voor Huygens en Staring (waarop enkele
jaren tevoren door Jacob van Lennep in het weekblad Apollo
de aandacht was gevestigd), niet te overdrijven; zonder succes
overigens. Ze waren het daarentegen volledig eens in hun enthousiasme voor Onno Zwier Van Harens „De Geuzen". Onder de
vele genodigden die Potgieter er leerde kennen — hoogleraren
als N. G. Van Kampen, uitgevers en maandbladredacteuren als
J. W. Yntema; jongelui die door de zoons werden meegebracht —
zocht hij iemand met wie hij volledig zou kunnen sympathiseren,
een hartsvriend die hem zou begrijpen. Hij meende die te vinden,
niet in Jakob van Lennep, de „afgod des publieks", maar in C.
G. Withuys, toen aangezien voor „een rode, fantastisch lichtende
ster van eerste grootte aan de dichterlijke hemel". Men was in
de dagen van brallende nationalistische poezie. De heftige drang
naar daden, opgewekt door de gebeurtenissen in het Zuiden,
tastbaar geworden nu velen hun zonen vrijwillig in uniform
hadden zien vertrekken, kon zich voorlopig alleen nog maar in
woorden uiten. De Belgen-haat was in Amsterdam op het kookpunt, vooral na het incident met Van Speyk; wie de drift, niet
alleen van het yolk, maar ook van ontwikkelden, het mooist kon
opzwepen, was de poetische held. Potgieter, wiens verhalen van
het strijdtoneel graag werden aangehoord, had teveel begrip voor
het recht van de andere partij, om geheel in de smaak te vallen,
laat staan: zelf citadelpoeet te worden; maar hij kon zich uiteraard
niet geheel verzetten tegen de vloedgolf van enthousiasme. Withuys' „De Hollandsche Vlag" (Februari 1831) vond hij superieur; en toen de lawaaierige ijdeltuit met veel pathos inging op
Potgieter's avances, meende hij zijn ware mentor en kunstvriend
gevonden te hebben. Met pathetische termen reikten ze elkaar
de broederhand. Het enige belang dat de episode heeft, is dat
er uit blijkt hoezeer Potgieter in die tijd hartsvriendschap nodig
had.
De vier maanden, in Amsterdam onder het patronaat van De
Vries doorgebracht, waren biezonder belangrijk voor zijn ontwikkeling. Hij wend geintroduceerd in de toenmalige letterkundige gezelschappen, en met gretigheid bezocht hij de ene bijeenkomst na de andere. Hij gaf er later een uitvoerige schildering van
in het Leven van Bakhuizen (199—z 15). Daar waren de voor-
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lezingen van Isaac da Costa op de Prinsengracht bij de Amstel,
waarin Da Costa, militant voorman van het Revell, over duizend
en een onderwerpen zijn opinie uitte. „Hoe heugt het mij nog
dat, aan het einde der lange tafel, tegen over den spreker gezeten,
deze bij mijn eerste bezoek eene lofrede op Deventer afwisselde
met een uitval tegen Zwolle, naar aanleiding van de houding van
beide steden in de dagen welke het Bataafsche Gemeenebest
vooraf gingen; hij wist niet welk een bewonderaar der Lierzangen
van Feith uit dien tijd, welk een patriottenkind de stralen zijner
vurige oogen tartte." Zakelijk was hij het met geen enkel punt van
Da Costa's theocratisch radicalisme eens; maar de telkens oplaaiende hartstocht van de spreker, zijn felheid, maakte dat Potgieter aanstonds sympathie voor hem kreeg.
Dan bezocht hij de avonden in de Kolveniers-Doelen, waarop
Jakob Van Lennep, de ziel van de Hollandsche Maatschappij van
Fraaije Kunsten en Wetenschappen, schitterde. De dames zaten
er in het middenvak, de heren stonden langs de drie wanden. In
de pauze brak de gezellige conversatie los, de jongedames De
Vries hadden er rijkelijk deel in. De voordracht van Mr Den Tex
vO6r de pauze (over de grot van Han, met afbeeldingen) had de
jongedames niet kunnen boeien; maar de prestaties van Jakob
Van Lennep erna deden het des to meer. Zijn patricische afkomst
en zijn mooie voordracht waren daar naar Potgieters oordeel
meer oorzaak van dan zijn gedicht „Strijd met Vlaanderen".
Wat hem ergerde was, dat dit vlotte en oppervlakkige gerijmel,
dat handig gaf wat het publiek op dat moment het liefst wilde
horen, als kunst werd genoten en toegejuicht.
In de Papenbrugsteeg hield de English Literary Society zijn
bijeenkomsten. Het was een deftig herengezelschap, zonder enige
gezelligheid. De stichter B. S. Nayler ontving er met Engelse
stugheid landgenoten en Nederlanders, en droeg zelf uit Byrons
Childe Harold de toeroep tot de Oceaan voor (Canto IV slot).
Potgieter werd er sterk door ontroerd. Het gedicht bracht hem
(maar de formulering is van 187o): uit de wereld der gedachte
in die der aanschouwing weder. Dit was ware poezie! Er volgden
voordrachten uit Pope, uit Sheridans The School for Scandal
(met Jakob van Lennep als Mr. Teazle), uit Percy's Reliques of
Ancient Poetry, Dryden, Goldsmith, Shakespeare, Keats, Shelley.
In Concordia et Libertate werden nationalistische liederen ge-
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declameerd, in Doctrina et Amicitia tweemaal per week nationalistische redevoeringen gehouden, in de concertzaal van Felix
Meritis zong Sundorff voor de dames de lof van de Amsterdamse schutterij; een andermaal verhandelde Kinker voor de
heren over de politieke toestand met een streven naar objectiviteit
dat gemompel en gemor in de zaal veroorzaakte.
Geen wonder dat Potgieter later van een „onvergetelijke school"
sprak. In korte tijd leerde hij personeel, publiek en opinies kennen
en de betrekkelijke waarde van het Nederlandse geestelijke leven
schatten. Zelf publiceerde hij een tiental gedichten, gedeeltelijk
nog uit de Antwerpse portefeuille, in het vernieuwde Hollandsch
Magazijn van Letteren, Wetenschappen en Kunsten, nu onder
redactie van Van Kampen en Jeronimo de Vries en in het weekblad „De Atlas", onder redactie van Withuys en Mr Lipman;
het enige belangrijke daaronder was Wilhelm's Reize. Verder ging
hij, naar het gebruik des tijds, gelegenheidsgedichten schrijven:
rijmbrieven, verjaarswensen, albumversjes, opdrachten die soms
voor de biografie enig belang hebben maar verder waardeloos
zijn. Een ervan, uit December 183o, is gericht aan J. F. Willems,
en weerspiegelt zijn stemming van het ogenblik: het smart hem
dat zijn familie hem niet ten strijde laat trekken; nu zal hij later
niet kennen roemen erbij geweest te zijn. Twijfel, wrevel en
bittere trots vervullen hem, een plichtmatige onderwerping aan
Gods wil brengt geen vrede:
En siroef en somber zwj8 ik stil
Voor hem, die 't aldus wil!

Andere zijn gericht aan de familie De Vries en aan Withuys. In
18 34 staakte hij dat, voorgoed.
Hij wist dat hij van de Amsterdamse gezelligheid niet lang zou
genieten. Onmiddellijk na zijn aankomst had hij zich met de heer
W. G. van der Muelen beraden over zijn toekomst. In zijn zaak
kon die hem blijkbaar niet gebruiken, maar hij had ander werk
voor hem. Van der Muelen was voor de erven van de grote
Elias Trip bewindvoerder over hun in Zweden gelegen goederen,
en had er door erfrecht en aanhuwing ook persoonlijk veel belang
bij. Hij was al enkele jaren bezig wat meer orde op die uiterst
ingewikkelde zaken te stellen, wilde o.a. de panden die weinig
opbrachten verkopen, en vond het nu nuttig een vertrouwde
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zaakwaarnemer uit te zenden, die de goederen zelf kon inspecteren en overleg kon plegen enerzijds met zijn Gothenburgse
kassiers B. Wohlfahrt SOner en anderzijds met Zweedse regeringspersonen. In December begon Potgieter al Zweeds te leren;
enkele weken na het overlijden van zijn grootmoeder vertrok hij,
begin April I 8 3 1.
1 2 April kwam hij over zee in Hamburg aan. Hij was er dichterlijk reiziger en zakenman. Hij begon zijn serie zakelijke brieven
aan Van der Muelen, besprak de mogelijkheid om zich blijvend
te vestigen, later; maar bekeek de stad met een keurend oog en
deed een bedevaart naar het graf van Klopstock. Met een postk octs reisde hij van Altona naar Kiel, vandaar per schip naar
Kopenhagen, waar hij weer volop de in schoonheid en historie
bclangstellende toerist was. Van Helsingor stak hij over naar
Helsingborg, hij reed vandaar met gehuurde wagentjes naar
Halmstadt en Warberg, waar hij de fa. Wohlfahrt te Gothenburg
van zijn aanstaande komst in kennis stelde. Maar voordat hij
naar Gothenburg kon vertrekken, was er in Warberg veel te
„praten, rekenen, schrijven, confereeren en weder confereeren".
Er waren inspectiereizen te doen naar Kongsbacka en Onsala, en
uitvoerige verslagen naar Holland te schrijven, in een stijl die
soms aan Walter Scott doet denken. Van einde Mei tot omstreeks 18 Juni was hij vervolgens te Gothenburg, 21 Juni in
Stockholm, 3 Aug. weer in Warberg, waar hij met een kleine
onderbreking tot half October bleef. Daarna was het gezwerf
afgelopen. Van die tijd tot December van het volgend jaar woonde
hij te Gothenburg op kamers.
Pas op reis, was hij nog opgewekt door al het nieuwe dat hij te
zien en te beleven kreeg. Maar in Mei begon de eenzaamheid
hem weer te kwellen en kreeg hij heimwee naar de familie De
Vries. Hij schreef een brief met een poetisch bijvoegsel:
Vanneer de morsenzon m# op de zee begroet,
De zon Naar kleed verguldt door oogverblindend schynen,
Of als der scheemring floers de heemlen doet verchqnen,
Of 't lieve licht der maan zich spiegelt in den vloed,

Dan altyd en atom verryst uit schuim of vlak,
Als of een tooverstaf de geesten nog regeerde,
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De lieve, kleine schaar, wier vriendschap ik begeerde,
En die my trouwe zwoer, schoon goud en roem m' ontbrak.
Ook verlangde hij naar bericht van Withuys. Hij schreef hem en
voegde er een mistroostig rijmpje bij. Een maand later, 5 Juli,
schreef hij, uit Stockholm, weer naar Withuys, en voegde er
weer een vers bij, met beklag dat hij geen antwoord kreeg. Maar
dat kwam niet, en hij klaagde zijn nood nu opnieuw bij De Vries.
Ook anderen schreef hij; het is in zijn bewaarde aantekeningen
na te gaan: Zimmerman, Klijn, zijn tantes, zijn oom E. J. Potgieter,
en vooral ook de jonge dominee Marcus. De brieven zijn verloren, de antwoorden door Potgieter trouw bewaard.
Poetisch is die eerste tijd belangrijk door een gedicht dat hij op
8 Juni te Gothenburg, kort voor zijn z 3 e verjaardag, schreef. Het
is „De Jonge Priester", gemaakt voor de Nederlandse Muzenalmanak van 1832, waarin het ook verscheen; een pronkstukje
van onze zo armoedige poetische romantiek. De substitutie van
het priesterlijk coelibaat voor het hem door de omstandigheden
opgelegde eiste een aanmerkelijke graad van objectivering, en die
is gelukt. De verwijten tegen de ouders die niet bijtijds waarschuwden, toen hij de geestelijke stand koos, de bange klachten en de
pijnlijke onderwerping aan God, die met de natuur de driften
schiep en toch van de geestelijke eist dat hij die onderdrukt,
liggen daar anders dan in zijn persoonlijk geval en zijn toch overtuigend. Fraai is de stemming van de dofkleurige zomeravond
waarin hij zijn monoloog houdt, overtuigend de elegische toon
en de stuwing van de innerlijke worsteling. Zo'n gedicht verantwoordt het geklaag in brieven en rijmpjes, dat anders wel eens
te zwak kon lijken. Verder is het, ondanks de invloeden van
anderer werk die met een scherp oog wel zijn te ontwaren, een
geheel originele schepping. Ook zijn de erotiek en de hartstocht
hier geen mode, ze boeien door de soberheid waarmee ze uitgezegd zijn.
In het eind van 1831 raakte Potgieter in het Gothenburgse
milieu thuis. De oude stad, met haar herinneringen aan de 1 7e
eeuwse Nederlanders was tijdens en na het Continentaal stelsel
rijk geworden. Kooplieden van verschillende natie, Engelsen,
Schotten, Fransen hadden zich er gevestigd en waren met inheemsen gehuwd. Gegoede handelsfamilies en Zweedse add
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leefden, ook door de contacten met vreemde havens, op vrij hoog
cultureel peil. Door bemiddeling van de heren Wohlfahrt leerde
Potgieter o.a. de voorname koopman Olof Wijk kennen, die
zich na zijn succes in zaken beijverde voor het welzijn van de tad
Gothenburg. Enkele jaren later werd hij Rijksdaglid. Voorts de
suikerhandelaar Prytz, wiens zorgvuldig opgevoede dochter
Hilda toen z 3 jaar was. Ze was van een uitzonderlijke schoonheid
en maakte ook op Potgieter diepe indruk. De geschiedenis van
haar verloving met de veel oudere Olof Wijk heeft hij van nabij
meegemaakt en voor een deel ook in zijn reisbeschrijving „Het
Noorden" (dl. I 18 3 6) beschreven. In Januari i 8 3 z werd hij door
Graaf Von Rosen voorgesteld als lid van het society-gezelschap
„L'Ordre de 1'Amaranthe", dat bals, sledevaarten en diners organiseerde. Zijn dagboek-aantekeningen, in het Frans, het Zweeds,
het Italiaans (dat hij toen blijkbaar leerde) geven een indruk van
zijn gezellig verkeer. Zo maakte hij in Januari 18 3 z een partij bij
een oom van Hilda Prytz mee, waarvan hij het Franse dagboekverslag later verwerkte in zijn boek. Hij danste niet mee, maar
genoot van de aanblik en liet zijn verbeelding de vrije teugel.
Verliefd was hij niet, oordeelde hij. Si l'on entend par la, que mon
coeur a battu plus vivement, tant& a la vue d'un joli pied, tant&
a la rencontre d'un oeil fascinant — j'en conviens. Mais veut on
dire qu'une seule Dame a absorb e toute mon attention, que je
ne revais, ne pensais et ne voyais qu'Elle, combien se trompe-t-on
alors. Le recit de mes souvenirs va prouver combien les impressions que les belles me firent etaient volages — combien peu it y
avait de cet amour qui entraine et ne laisse des yeux que pour
l'objet adore. In Maart dineerde hij bij de familie Valentin waar hij
de schone dochter des hum'es, Fanny, haar vriendin Mina Froding
en de oudere Francaise Mad. Saint-Brice leerde kennen. Fanny
bracht hem in verrukking, vooral toen hij (in Mei) de tragische
geschiedenis van haar liefdesmoeilijkheden hoorde, die hij later
met romantisch pathos in een afzonderlijk hoofdstuk van Het
Noorden beschreef. „O, hoe (benijdenswaardig) schijnt de knaap
mij, die eens zijn geluk zal lezen in je zwarte ogen, die zal kussen
de bleke, marmerbleke wangen, waarop de liefde zijn rozenrood
zal strooien, die zal rusten op je volle golvende boezem!" krabbelde hij in 'tZweeds in zijn dagboek. Op Hemelvaartsdag bracht
hij een bezoek op het buiten van de familie Lorent, Lerjed buiten
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Gothenburg, een middelpunt van gezellig verkeer. De Zaterdag
voor Pinksteren en de eerste Pinksterdag bracht hij door op
Wijks landgoed Bokedalen, dichtbij de weg van Gothenburg
naar Allandsis, de tweede Pinksterdag op Lerjed. Een uitvoerig
verslag van die dagen, die hij steeds wel onder de beste van zijn
leven zal gerekend hebben, is te vinden in zijn bewaarde „Conespondance Amicale". Enkele fragmenten eruit zijn de volgende:
Mr. Wijk avait bien voulu m'inviter a passer le premier jour a
son Bokedalen et m'offrir une place dans sa voiture pour m'y
transporter. Dans l'apres-dinee du Samedi nous quittions ce
Gothembourg, qui m'ennuye si fort, assis en sa caleche vis a vis
et a cote d'une de ses soeurs. Ce sont des Dames d'un certain
age, mon Ami! chez lesquelles je trouve que la galanterie a quelque
chose d'ironique. Notre conversation fut done passablement
serieuse et deja commencait d'avoir tous les symptOrnes d'une
prochaine langueur, quand le Conseiller de Commerce (Wijk)
la fit revivre par des plaisanteries sur mon logement precedent
et les Demoiselles de cette maison. Ce sujet a presque toujours
la gaite pour compagne et la route nous fut bien courte, quoiqu'elle est en effet plus dune lieue Suedoise. Tu qui aimes les
campagnes ne me dispenses pas d'une description de celle ci,
qui est presque la seule de cet endroit qui merite la peine de la
decrire — pardon d'avance, si mon esquisse te fait repentir de
m'avoir fait connaitre ce gout.
Imagine toi une villa infiniment pittoresque, le balcon duquel
repose sur trois colonnes et quatre arcades. Prends y une place a
cote de moi et conviens-en que l'inegalite du terrain a quelque
chose d'enchanteur. Vois tu visa vis de nous cet arpent a peine
couvert de la premiere verdure, plus loin la petite colline et a
gauche un ruisseau au doux murmure? Que ces parties sont bien
ombragees par ces arbres vigoureux — ces chenes — ces bouleaux et ces tilleuls charmantes! Distingue tu dans le lointain la
grande route et sur ces montagnes qui ferment l'horizon quelques
pierres elevees ca et la? C'est autre chose que notre Hollande
toujours egalement platte. Ah! que j'aime ce pare a la verdure
touffue, dont les beaux arbres agites par un vent doux parlent
une langue que le coeur seul entend et qui a tout le calme et toute
la profondeur de celle de la nature.
Spoedig na aankomst kreeg hij „un bon souper et surtout un bon
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lit." Met zijn gebed en zijn dromen wil hij zijn correspondent
niet lastig vallen. De volgende dag was het slecht weer en pas
teQen de middag toen de andere gasten arriveerden hield de
stortregen op. Na het diner maakten ze een wandeling naar een
mooi gelegen villa in de buurt. Hij genoot van de groene bergen,
het meer, de weilanden en het beekje waarin de zalmen sprongen.
De volgende ochtend maakte hij een ritje te paard in de omgeving.
Sais-tu que dans ma carriere romanesque j'eus une époque d' equitation? J'allais a cheval alors pour regagner une sante, perdue
a force de vie trop simple, de coeur trop agite. 11 y a un siecle
depuis ce tems et je croyais meme avoir perdu le peu d'art, acquis
dans un hiver au manege Francais. Eh bien! Le second jour de
la PentecOte on proposa une cavalcade et j'eus trop d'amourpropre pour le refuser. Me voila done en selle, sur un grand
cheval de voiture, trottant ou galoppant selon que la demoiselle
Wijk qui nous acompagnait (Mr. Wijk, Gibson et moi) en donnait
le signe. Tout bien que mal restai j'en selle et le mouvement me
rappela des jours plus heureux. Plus heureux dis-je — ah, ils ne
l'etaient qu'a perspective! Nous faisions un tour d'une heure le
long du lac et admirames les campagnes, situees sur ses cotes. -Revenu at home je pris conge de la famille et me mis sur la mauvaise charrette qui me conduisait a Lerjed ..... Hij trof er, behalve de vriendelijke gastvrouw en haar twaalfjarig dochtertje
Marie, Madame Sainte-Brice, Fanny Valentin en haar onafscheidelijke Mina Froding. Imagine done combien j'etais heureux ce
jour la. II n'y a que des femmes qui puissent creer un ciel a I'entour
de nous, it n'y a qu'elles qui puissent nous faire envier et adorer.
Oh! mon Ami! quand je vois des fronts si sereins, des yeux si
purs, quand je me trouve aupr es des coeurs si tendres, dames
si innocentes que celles des deux dernieres — je respire un matin,
je suis un autre homme. Pourquoi faut-il que la passion se mele
a ces sentiments celestes — pourquoi faut-il que je compare et
finisse par me dire: „How happy could I be with either!" (l'orient
et l'occident — Stella — l'amour divinise, l'amour humain.)
La journee fut charmante . . . .
Enfin it fallait partir. Ah! je ne puis te rendre mes reves, quand
en rentrant je vis l'occident, enflamme d'or et de pourpre, jeter
les dernieres reflets sur les times des montagnes — quand l'etoile
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de l'amour se levait et quand mon coeur me disait mille choses
que la Philosophie ne peut expliquer. Ne me force pas a anatomiser ces sensations d elicieuses, a dissequer ces &sirs qui se
perdirent dans une douce langueur, a sweet melancholy. Quand
je te parlerai de vive voix, je t'en dirai plus, car je ne dis pas avec
le Tasso de Goldoni:
Per carita, Signore,
Parlate di tutto, non parlate d'amore.
Hij kwam er die zomer vaak terug. Madame Sainte-Brice, met
wie hij samen Italiaans las, had er de leiding van een dilettantentoneelgezelschap „la Troupe Joyeuse", dat er speelde o.a. in tegenwoordigheid van de gravin van Lowenhjelm en de markies de
Saint-Simon. Potgieter speelde met groot enthousiasme mee. Op
zijn verzoek werd „Le Legs" van Marivaux in studie genomen,
zodat zijn Gothenburgse kennis graaf Gyldenstolpe ook kon
meespelen. In die dagen (Augustus 1832) was hij in een opgewonden romantisch-chevalereske stemming, en nam hij de levendige en verfijnde courtoisie van zijn Franse blijspelrollen over in
zijn eigen houding, niet met koele gemakkelijke speelsheid, maar
met de drukte en de ijver van een vurig minnaar. In „La Gaguere
lmprevue" van Sedaine speelde hij de rol van Lafleur, in „Le
Legs" le Chevalier. Bij de rolverdeling bedankte Potgieter ervoor
om zijn gastvrouw, Mevrouw Lorent, als bien-aimee te krijgen,
en Mad. St. Brice had al haar tact nodig om het stormpje te
bezweren. Ze stuurde Potgieter Moliere's Misanthrope (opdat
hij zich aan Alceste spiegelde) maar hij had de voldoening dat hij
Fanny Valentin als Hortense kreeg (in Marivaux' Legs). Na de
opgewonden vrolijkheid van instuderen en opvoeren kreeg Mad.
St. Brice een aanval van twijfel en moedeloosheid waartegen
Potgieter haar in grote welsprekende brieven trachtte te sterken.
Hoe fraai kon hij nu alle filosofie die hij tegen zijn eigen melancholie had opgezameld tot haar beschikking stellen! Hoeveel
meer preekte hij tot zichzelf dan tot haar wanneer hij haar het lot
aanprees van wie in eenzaamheid de „jouissances intellectuelles"
liefheeft. „Si son sort l'accable, it sait le braver, ou la porte avec
resignation si la destinee le condamne a un cercle peu digne
de lui, it sait qu'il vaut mieux que ceux qui I'entourent, et loin de
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se mettre a leur niveau it juge qu'en (? de tekst is onleesbaar)
recompense son royaume est dans son coeur. De waarheid en de
schoonheid van alle eeuwen houden hem in zijn eenzaamheid
gezelschap, hij kan een hemel op aarde genieten. Het contact met
medemensen dient dan alleen om materiaal te geven voor een
zuiverder en hoger leven van herinneringen, ver boven het aardse
leven verkieslijk. — In een brief van October riep hij haar toe:
„Vivez en vous! Vivre en soi (est) pour l'homme ni sec, ni froid,
ni egoiste si vivez le fonds!" Maakte hij van de nood een deugd?
Was deze ambitie om een louter geestelijk-letterkundig leven te
gaan leiden alleen zelftroost? Ongetwijfeld niet. In zijn brieven
aan vriend Marcus, waarin liefde en huwelijk hoofdthema's
waren, komt onder de huwelijksbeletselen ook dit voor: dat hij,
getrouwd, zijn pen zou moeten wegwerpen en zijn eenzaam verbeeldingsleven opgeven. Dus vreesde hij ook dat hij die in verbeelding zo vurig kon liefhebben, in werkelijkheid zijn liefde wel
eens snel zou kunnen zien vervliegen, en hij had te veel eerbied
voor de vrouw om haar aan de kans van dergelijke deceptie bloot
te stellen. Marcus geloofde niet in zulke „obstacles interieurs".
„Tu apprecies comme moi un bonheur domestique, tu le desires
pour toi comme pour moi; mais puisque to position comme la
mienne te defend encore de songer au manage tu prends du
present une trop mauvaise augure pour l'avenir; tu ne crois plus
a la possibilite de voir se realiser quelques uns de tes reves de
bonheur, puisque jusqu'ici tu vois beaucoup de difficultes qui
t'en eloignent; tu taches de te faire a cette croyance, qui au milieu
de tes desirs te rend malheureux, et pour t'y faire de bonne grace
a tes propres yeux et aux yeux de ton ami, tu refuses de jeter tout
le tort sur les circonstances et tu vas chercher des obstacles dans
la tournure meme de ton esprit et de ton coeur. C'est que tu te
trompes sur toi-meme; ces obstacles interieurs ne subsistent pas;
et j'ai la ferme conviction, que si un jour les circonstances pour
toi comme pour moi prennent une tournure plus favorable, tu
prendras galamment ton parti, et tu mettras ton nom, en depit
de philosophie, de poesie, de revoke, et de respect pour les
dames." En, voegt hi) eraan toe, is het je ernst om niet te trouwen,
pas dan op dat je niet te lang kijkt naar je schone Fanny of je
blanke Hilda.
Het was Marcus met al zijn verstandige vriendschappelijkhcid
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niet gegeven, de bancirkel waarbinnen Potgieters penibele reflecties zich van argument naar argument bewogen, te doorbreken.
Het id& fixe van de verplichte renunciatie, dat noch in de inderdaad slechte financiele vooruitzichten, noch in zijn ideaal van een
literair priesterschap een voldoende verklaring vindt — want de
eerste konden toch altijd een mogelijkheid voor de toekomst
openlaten en het laatste had te veel van een deugd-uit-nood-oplossing — zat te diep, te vast gebonden aan de vroeger doorleefde
toekomstvernietiging. Het Iced zat in Potgieter ingeklemd, en
het brandde. Het telkens weer vragen om vriendschap, bij Withuys en bij De Vries, heeft iets van hulpgeroep van iemand die
in nood verkeert. En kreeg hij die hulp? Met Withuys had hij
een deceptie beleefd — de eerste niet —, De Vries schreef, welwillend, op 2 4 Aug. 1832: Houdt moed — waarde Potgieter! —
doe stil en vast uwen plicht in alien deele naar vermogen, — doe
wel en zie niet om. Ik verbeelde mij dat gij al te Duitsch over het
gevoel, geluk enz. enz. oordeelt. Een weinig meer kracht,fikschheid, zelfstandigheid, gevoel van eigenwaarde, juist oordeel over
de wezendlijkheid van zaken, onafhankelijk van hetgeen de waereldsche banketwinkel ons voor brood wil verkopen had ik gehoopt bij langer verblijf hier, allengskens U te kunnen inspireren . . . . Ik ontdekte zooveel goeds in U dat ik U gaarne recht
gelukkig zag en zonder meer fiksheid — beste maat — hebt gij
er weinig kans op." Verstandige, gemoedelijke raad, maar in de
grond een terugwijzing. Ge zult uzelf moeten redden, uzelf genoeg
moeten leren zijn. Vind uw vrede in het bewustzijn dat ge uw
plicht doet.
Dc spanning waarin Potgieter leefde, treedt in deze tijd, zomer
1832, in zijn schrifturen duidelijk aan de dag. Verscheidene
brieven, o.a. die aan Mad. St. Brice, zijn geechauffeerd en druk.
In een snelle en gespannen welsprekendheid vindt hij dan blijkbaar bevrediging. Er is „theater" in zijn manier van doen, speciaal Frans theater. In een verloren brief aan Marcus heeft hij zich
nog verder laten gaan. De vriend reageert er aldus op:
„Es-tu fou de rester plus longtemps dans ce maudit pays quite gate
dans tout ce que jadis to avais de bon. Pauvre victime d'amour,
de goutte, et de poesie, reviens. Je t'en conjure. Nous ne te reconnaitrons plus! Quel chaos que to lettre que je viens de lire.
Write, erreur, reves et realites, vers et prose, projets de sermons,
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traductions, descriptions et conjectures, les beautes de la nature,
la mechancete des hommes, dates et chiffres, tout cela est la
melee en Hollandais, en Francais, en Italien, en Suedois peutetre . Il me faudrait des semaines pour ranger dans quelque
ordre cet assemblage de genie et de folie que to jettes la dans to
fureur poetique, et avec une elegance qui me desespere." Voor
het eerst trad in Potgieters schrijven aan de dag, wat misschien
al eerder zijn spreken kenmerkte: de gespannen incoherentie van
een geest die zich versplintert in honderd fragmenten, een chaotische brille die aan een fonkelende voordracht groter waarde
hecht dan aan de zaken die medegedeeld worden. Het zou niet
nodig zijn aandacht aan dit verschijnsel te geven wanneer het
geen element van overwegend belang in al het latere dicht- en
proza-werk van Potgieter zou worden, en het niet tot zeer uiteenlopende waarderingen van zijn persoonlijkheid had geleid.
Het chaotische in zijn uiting, dat hij zelf — want hij was zich
deze eigenaardigheid steeds zeer bewust — achtereenvolgens zijn
imagination peut-etre dereglee, zijn wisselzin, ongestadigheid, zijn
van de hak-op-de-tak springers, zijn vlind'renaard noemt, zal wel
voortkomen uit de omstandigheid dat hij zijn diepste verwijten
het stilzwijgen oplegde, en dat de opgehoopte spanningen, gedeeltelijk gecontroleerd, zich in erupties ontlaadden. Maar de
vaart die de innerlijke getourmenteerdheid hem bij de uiting gaf,
en de sprongen die zijn gedachten dan namen waren ook positief
te waarderen. Zij gaven glans en schittering aan de voyante
uitingswijze, zij voedden een virtuoze bravoure, waarmee hij van
de lezer een aandacht kon trekken die als surrogaat kon dienen
voor de aandacht die hij van vrienden niet genoegzaam krijgen
kon. Het zal niet toevallig zijn dat ongeveer tegelijkertijd de
beden om vriendschap verstillen en de uitingswijze een geprononceerd element van overmatige aandacht voor zichzelf vragende
coquetterie krijgt. De pogingen tot contact van hart met hart
worden opgegeven, de kloof die hem van zijn medemensen
scheidt, erkend. Het zou onjuist zijn, van een plotselinge ommekeer te spreken; het is een accentverschuiving, een fase in een
ontwikkeling die in later jaren tot groter divergenties leidt, en
hier en daar tot zijn bewustzijn doordringt.
Zijn geestelijke ontwikkeling ging in Zweden ook voort. Hij las
met Mad. St. Brice de „Promessi Sposi" van Manzoni, een boek
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dat in heel Europa opgang maakte, en kende enkele maanden
na zijn aankomst al genoeg Zweeds om zich van de eigen literatuur van het gastvrije land op de hoogte te stellen. Die beleefde
toen, met dichters als Tegner (die enkele jaren later een vurige
liefde voor de toen met Wijk getrouwde Hilda Prytz opvatte),
Geyer, Brinkmann, Franzen een tijd van bloei. Potgieter heeft er,
in enkele zwakkere gedichten van de volgende jaren enige invloed van ondergaan. Verder vertaalde hij vrij veel Zweedse
poezie, en behield hij tot zijn dood toe een actieve belangstelling
voor Skandinavische literatuur.
Onder de gedichten, waarvan met zekerheid is vast te stellen dat
hij ze in Zweden, in 183 z, gedicht heeft, is „Holland" het belangrijkst. Nederland was in die dagen in het buitenland niet
populair. Tegenover Zweedse kennissen had Potgieter meermalen met hartstocht het goed recht van zijn vaderland moeten
verdedigen, wat niet betekent dat hij zelf geen kritiek had. Met
de overwinningen bij Hasselt en Leuven dreef hij in een brief
naar Amsterdam de spot. Maar toen Frankrijk en Engeland met
acties begonnen was zijn zorg groot, en vloekte hij het lot dat
hem van huis hield. In die stemming van vrezen dichtte hij het
gedicht dat in zijn sobere ernst een vaderlandsliefde uitspreekt,
waarvan diegenen die het in het eerste bezettingsjaar hoorden
voordragen, voorgoed weten.
Graauw is uw hemel en storms's uw strand,
Naakt zyn uw duinen en effen uw velden.
LI schiep natuur met een stiefmoeders hand, —
Toch heb ik innig u lief, o myn Land!
Al wat gj zijt, is der Vaderen werk;
Llit een moeras wrocht de vlyt van die helden,
Beide de zee en den dwingland te sterk,
Vryheid een tempel en Godsvrucht een kerk.
Bly'f, wat gy waart ...... ,
Op hoeveel hoger niveau staat dit dan alle Van Speyk- en citadelpoezie met elkaar. Geen massa-instinct of beledigd gevoel van
nationale eigenwaarde, maar een levend geschakeerd beeld van
Nederland bezielt hem: de ordelievendheid, de Godsvrucht,
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het vrijheidsverlangen, de vlijt, het erbarmen met de vervolgde
uit het buitenland, het grootse verleden, dat alles gedenkt hij
als het vaderland wordt bedreigd. En — klinkt er een waarschuwing in door? — laat Nederland zorgen dat het zich vlekkeloos
houdt:
En wat de donkere toekomst bewaart,
Vat uit hoar zwangere wolken ook worde,
Lauw'ren behooren aan 't vleklooze zwaard,
Vaderland! eenmaal het vrjste der aard'.
Zijn werk in Zweden was voorlopig tot een einde gekomen. In
December 18 3 z bracht hij zijn afscheidsbezoeken. Aan Hilda
en Fanny hoefde hij ze niet te brengen: Hilda was kort te voren
met Wijk een lange huwelijksreis begonnen, Fanny was met
Mina Froding naar Bremen vertrokken, waar hij de jongedames
op zijn terugreis nog ontmoette. In een fraai afscheidsgedicht
sprak hij zijn innige dank uit voor alles wat hij in Zweden had
mogen beleven.

De jonge Amsterdammers.
1833 1834
Precettore mio.

Potgieter aan Drost, Juli 1833.

VOOR Kerstmis 1832 was hij weer in Amsterdam. Opnieuw
stond hij voor de vraag, wat te gaan doen. Hij bracht zijn verslagen over de zaken uit; het bleek niet nodig te zijn naar Zweden
terug te keren. Hij speelde met de gedachte, te zijner tijd weer
naar Antwerpen te gaan of zich in Hamburg of Bremen te vestigen.
Om voorlopig wat te doen te hebben, nam hij de agentuur van
een Hamburgse firma op zich. Hij zag wel in dat het onmogelijk
was zich als literator een bestaan te scheppen. Misschien gaf de
journalistiek een kans — hij solliciteerde eens op een advertentie
waarin om een medewerker gevraagd werd — tenslotte nam hij
er andere agenturen bij, en na jaren waarin zijn financiele omstandigheden moeilijk bleven, kon hij zich geleidelijk wat ruimer gaan
bewegen. Hoewel het werk geheel buiten zijn ambities lag, erkende en verdedigde hij zonodig het nut van de handel, en legde
hij zich er plichtsgetrouw op toe. In het voorjaar van 1834 ging
hij met tante Van Ulsen in een smal huis op de Keizersgracht bij
de Westermarkt wonen, en tante Van Hengel verliet daarna de
stad. Al werd hij op den duur met hart en ziel een Amsterdammer,
de objectiviteit waarmee hij de Hollandse zaken kon bezien,
ontwikkeld in de Antwerpse en Zweedse jaren, bleef hem eigen.
Natuurlijk zocht hij direct de familie De Vries weer op, hij ontmoette Withuys en Yntema opnieuw, het leek alsof de in April
1831 afgebroken draad eenvoudig weer opgenomen zou worden.
Het lot wilde echter dat hij, die aan sentimentele hartsverbonden-
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heid zo'n behoefte niet meer had, nu de jongemensen zou leren
Kennen die, van zijn eigen generatie, overeenkomstige literaire
sympathieen hadden.
In het begin van Januari maakte hij bij De Vries kennis met I. P.
Heye, de pas in Amsterdam gevestigde jonge arts. Hij had als
!:eids medisch student de Tiendaagse veldtocht meegemaakt, was
daarna gepromoveerd en had in Amsterdam meteen naam gemaakt door zijn ijver bij de bestrijding van de cholera-epidemie.
Klein van stuk, energiek en vol iniatieven, had hij een levendige
belangstelling voor de muziek en de literatuur, waarin hij een
rolletje speelde. Zijn Leidse vriend, de numismaticus P. 0. van
der Chijs, was hoofdredacteur van het tijdschrift „De Vriend des
Vaderlands", orgaan van de Maatschappij van weldadigheid, met
literaire toespijs. Deze Van der Chijs liet de zorg voor het literaire
gedeelte graag over aan de wat autoritaire Heye, die nu echter,
zelf volhandig, op zijn beurt weer steun nodig had. Die werd
hem verleend door de theologische student Aarnout Drost, met
wie Potgieter enige maanden later kennis maakte. In hem vond
Potgieter een volwaardige portuur, of meer dan dat: een klankbodem en een leider.
Drost, toen 23 jaar oud, had in Amsterdam aan het Athenaeum
gestudeerd. Daar was, door D. J. Van Lennep met zijn voorlezing over „Het belang van Hollands grond en oudheden voor
gevoel en verbeelding" zijn ontwakende literaire belangstelling
al gericht op de historische roman. Als theologisch student in
Leiden had hij het vorig jaar, in 183z , zijn belangrijke roman
„Hermingard van de Eikenterpen" gepubliceerd. Hij was de
eerste en de meest begaafde van de literaire theologen die in onze
literatuur zo'n rol gingen spelen. Wat Drost biezonder kenmerkte,
naast zijn talent, zijn vroomheid en zijn belezenheid in de moderne
Engelse en Franse letterkunde, was de positiviteit van zijn persoonlijk oordeel. „Mogt", zoals Potgieter later zegt (L. v. B. 19),
„een meer algemeene studie van de talen onzer naburen een kenmerk van het opkomend geslagt heeten", het moest tenslotte het
individuele genie zijn, dat deze nieuwe ervaringen tot een actieve
persoonlijke houding tegenover het vaderlands letterkundig
wereldje verwerkte. Dat genie had Drost. Hij was „zachtzinnig"
en „edelaardig", zegt Potgieter, maar „hij was de onverbiddelijkEteid zelve waar het onkruid in den hof onzer letterkunde opschoot
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en tierde; zijne overigens maar zwakke vingeren schenen te verstalen als de kans het uit te roeijen zich opdeed !" De bewaarde
briefwisseling van Potgieter en Drost, die loopt van Juli 1833
tot Drosts dood in het einde van 183 4, en die slechts aanvulling
was van het mondeling verkeer, geeft er kenmerkende staaltjes
van te lezen. In die brieven, en in de bladzijden die Potgieter
later in het Leven van Bakhuizen aan deze periode wijdde, is hun
leven en denken soms tastbaar nabij. De vriendschap ontwikkelde
zich blijkbaar snel, want in de eerste brief, 16 Juli 1833, waren
ze al amicissimi en was de literaire samenwerking in voile gang.
Potgieter was al enige tijd bezig met de vertaling van een bundeltje Zweedse poezie, dat zou verschijnen als tweede deel van
de „Verzameling van Voortbrengselen van Uitheemsche Vernuften", uitgegeven bij Westerman. Tegners saga Axel zou daarin
de hoofdschotel vormen. Met Nieuwjaar had Withuys het handschrift al ter beoordeling gekregen, nu toonde Drost hoe zijn belangstelling was. Hij bepaalde zich niet tot een beleefd-onverschillig mooi-vinden, hij verbeterde de proef van de voorrede, beoordeelde vervolgens de vertaling regel voor regel, en deed voor
bijna elke bladzijde verbeteringen aan de hand. Ook al het andere
werk werd bitter serieus genomen, en geretoucheerd. Drost zijnerzijds las Potgieter en zijn tante voor uit zijn roman-in-wording
„De Burgtgeesten", gaf ze zijn Hermingard, zijn recensies en
stichtelijke boekjes. Geen wonder dat Potgieter de betrekking
tot Yntema en diens Vaderlandsche Letteroefeningen, die hij
aarzelend en met voorbehoud in het begin van het jaar had aangebonden, verbrak en zich op de bijeenkomsten bij Heye thuis
in zijn element voelde. Viel Heye bij nadere kennismaking tegenhij was matig begaafd, en vond, wat hautain, dat Potgieter „te
veel met zijn versjes te koop liep" — een ander, die hij in die
zomer bij Drost leerde kennen, R. C. Bakhuizen van den Brink,
imponeerde hem des te meer. „Drost en Heye waren voor mij de
tolken geweest der faam die van hem uitging; zij hadden van zijn
groote geleerdheid gewaagd en van keurigen kunstzin; beide
gaven mogten zijn deel zijn, gebaar noch gesprek verried dat hij
zich op het bezit dier voorregten te goed deed. Schertsend gaf hij
de schuld van hun laatkomen aan eene interessante patiente des
doctors, die hem een uur langer dan hem lief was in zijn kamertje
liet wachten; vrolijk vertelde hij aan Drost hoe een kennis van
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beiden, een proponent, eindelijk eene plaats had gekregen, door
in de weide van een zijner toekomstige ouderlingen bij den eersten
blik juist te raden hoe veel de vetste os van dezen wegen zou,
„voor een slagterskind was het geen heksenwerk". Ongedwongen
verklaarde hij den gastheer dorst, grooten dorst te hebben.
„Wijn of water?" vroeg deze spotziek; „of wijn en water?" Er
was lets koddigs in dien blik, naar een der flesschen op het zijtafeltje gereed gezet, den donkergroenen rondhals; verwondering
over de dwaze vraag, verlangen naar den goeden Bordeaux
wedijverden op dat zeventiende-eeuwsche aangezigt". Het verslag van de avond der kennismaking in het Leven van Bakhuizen
is in hoge mate boeiend, omdat de vier leden van de toekomstige
bent er alien kort maar raak in worden getypeerd. Potgieter kreeg
al dadelijk een sterke indruk van de beroemde Leidse student,
die met zijn slordig uiterlijk en gebrek aan „wereld" een titan van
de geest was; van zijn afkeer van aanmatiging, zijn omvangrijke
kennis en zijn helder oordeel, ook in literaire zaken. Bakhuizen
van zijn kant moest Potgieter eerst nog eens opnemen — de tegenstelling tussen diens zwaarmoedige poezie en zijn opgewekte
manier van doen trof ook hem blijkbaar. In het discours werden
Nederlandse auteurs vrijwel niet aangeroerd — alle vier waren
ze in de Duitse, maar vooral in de Engelse en Franse literatuur
thuis. Dat hun kritisch vermogen op peil stond bleek uit hun
waardering van Gray, zijn Elegy written on a Country-churchyard
en zijn tweede Ode, die vergeleken werd met Bilderdijks bewerking ervan. Naar aanleiding van een opmerking van Potgieter
over Chenier kwam Bakhuizen op het onderwerp dat hem steeds
weer met enthousiasme vervulde: de Grieken. „Er ontrolde zich
voor mijne blikken een Hellas, als het mij nooit vergund was geweest zelfs maar te vermoen. Verre van te onderwijzen deelde hij
slechts mede; doch met eene orde in de voorstelling die elke
diepte doorschijnend maakte, — doch met een overvloed van
kennis die bij elken greep deed uitroepen: hoe schoon! Schoon,
schreef ik; schoon, herhale ik; schoon werd tot wat hij niet verheelde, tot zelfs de zinnelijke zijde dier wereld; schoon vooral,
door wat hem in geestdrift ontstak, de voile vrijheid welke zij
alle menschelijke gewaarwordingen en gedachten vergunde, de
veredeling van deze waarom het de scheppingen harer kunst was
te doen. Onder het luisteren naar dien lofzang, —de hulde mogt
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het heeten — was al wat zijne gestalte en zijn gelaat onooglijks
hadden voor mij verdwenen; het bezielende zijner bewondering
voerde mij mede van genot tot genot!
Eerst toen hij ophield werd de twijfel bij mij wakker of zoo vurig
een vereerder der Schoonheid onder alle vormen, ooit in een
gemoedelijk verkondiger des Geloofs verkeeren zou."
Tenslotte kwam het gesprek toch op de Nederlandse literatuur:
D. J. Van Lenneps Duinzang en Jakobs juist verschenen „De
Pleegzoon" werden besproken. Daarover is Drost in zijn brieven
te horen: „. . . het hindert mij, dat onze belangstellende natie
alles tot in het bespottelijke ophemelt. De tien-daagsche veldtocht
zoekt eene wedergade in de geschiedenis: Van Lennep is een
Nederlandsche Scott, Byron, Moore, Victor Hugo, tweede Bilderdijk, een beetje geduld en men noemt hem zijn GOthe. Indien
iemand met Van Lennep op had en nog altijd heeft, voorwaar ik
ben het, maar alle overdrijven haat ik. Naam, levensbetrekkingen
noch publieke opinie (dat rampzalige en laffe nakraayen!) zullen
mij doen oordeelen." Hoe moet Potgieter genoten hebben toen hij
gevoelens die hij zichzelf nog niet volledig bewust had gemaakt, zo
positief hoorde uitspreken. Tot nu toe had hij alleen gestaan, met
het besef dat hij noch bij De Vries, noch bij Klijn, Zimmerman,
Withuys of Yntema begrip vond. Nu werden zijn aarzelende
gevoelens van kritiek meer dan bevestigd: „Arm land, waar de
verstandigen doorgaans zwijgen, en ezels doorgaans op hoogen
toon het woord voeren", schreef Drost, en, over Yntema die
Potgieter tegen de „Vriend des Vaderlands" probeerde in te
nemen: „Yntema . . . . ach, bij den hemel! spreek niet van Yntema! Mar ligt zijn prullewerk, die eerste, die misselijke lentemorgen en Clavareau's knoeierij voor mij. Neen, dat is al te onverdragelijk! — Wat beteekent .zyn oordeelen over den Vriend?" De
tengere theoloog had de moed om het werk van zijn landgenoten
aan Europese normen te toetsen. Hij geloofde in het nut van
kritiek en had zich voorgenomen de „Vriend des Vaderlands"
uit de handen der redevoeringmakende schoolmeesters en niet
minder pedante Meesters" te nemen. „Anders blijft hij spijt alle
klagten en jeremiaden een slungelachtige jongen die van school
is gegaan om bij eenen notaris geplaatst te worden!" (aan Heye,
3 Febr. 183 3).
Potgieter, die nog niet de minste ervaring op dat gebied had,
moest ook aan de kritiek.
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Het viel hem zwaar. In de eerste plaats had hij moeite om een
rustig oordeel te vormen. Ergerde hem iets, dan was hij scherp,
ironisch, drastisch; hij liet zich, anders dan Drost, gemakkelijk
door zijn temperament meeslepen. Verder had hij te kampen
met de vorm. Al toen hij een voorrede voor zijn bundeltje vertalingen moest schrijven riep hij Drosts hulp in: „Je ne fail clue
de la vile prose" is een dier woorden van den heiligen man van
Ferney, die mij refit boos kunnen maken. Immers ik stel mij in
vergelijking der beschaafde Muze, het proza naar die uitspraak
als een eenvoudig landmeisje voor, dat zonder arg of list in het
eerste boersche gewaad het beste de wijde wereld in kan gaan.
En toch, zoo dikwerf ik beproefde mij buiten de enge grenzen
eens briefs — waarin ik hare luimen geheel botvieren en haar wel
van den hak op den tak doe springen — met haar te wagen,
zoodra ik haar voor grooter gehoor dan dat van verschillende
vrienden wil doen optreden, dan gaat zij telkens voor den Spiegel
staan, kiest en verwerpt in het oneindige et est coquette, comme
on ne l'est pas." Zijn eerste grote recensie, van een uiterst onbetekenende historische roman „Galama, of de bevrijding van
Friesland" door J. E. Schut, kwam dan ook onder zuchten en
steunen tot stand, en verraadt duidelijk zijn houdings-moeilijkheden. Het toenmalige publiek zal het stuk rijkelijk vreemd
gevonden hebben. Een humoristische opzet was al wel enigszins
bekend, maar deze humorist werd telkens een drukke, geempresseerde causeur, die de bezwaren en opmerkingen van de lezer al
opvangt en weerlegt eer ze uitgesproken zijn. Hij houdt er een
geraffineerde beleefdheid op na, die de burger achterdochtig
maakt, en debiteert spitsvondige geestigheden waar men het
voorhoofd bij moot rimpelen. Citaten uit Franse of Italiaanse
letterkunde draaien als zonnetjes in het vuurwerk waarvan de
vonken neerregenen op het hoofd van Schut. Zijn aardigheden
zijn bijtend en striemend. Gelukkig is de lezer, die boek en recensie
kan wegwerpen. Hij citeert een passage uit de roman en roept uit:
„Is de stijl niet onberispelijk, lezer?" of: „Welk een verbeelding,
welk een climax!" Het scherp is echter nog meer gericht tegen het
tijdschrift: „De Boekzaal der Geleerde Wereld", dat een tamelijk
prijzende beoordeling had gegeven. Boven elk nieuw onderdeel
van zijn uitvoerige recensie zette Potgieter een citaat uit die beoordeling, om het kritisch onvermogen dat daar uit sprak honend
ten toon te stellen. Zijn slotsom luidt:

76

E.J. Potgieter

„Vaarwel, lieve Lezer! en wanneer gij de Recensenten van de
Boekzaal en Letteroefeningen mogt ontmoeten, denk dan aan:
Some have at first for wits, then poets, pass'd,
Turn'd critics next, and proved plain fools at last.
Some neither can for wits nor critics pass;
As heavy mules are neither horse nor ass."

Zonderling strijden met die humoristisch-satirische toon betuigingen als: „Wit loses its respect with me, when I see it in company
with malice" of „Goede wijn behoeft geen krans, zouden wij
zeggen, zoo wij geene verklaarde vijanden van bittere ironie
waren." Ze bewijzen dat Potgieters humaniteit met deze felle
subjectiviteit eigenlijk geen vrede had en dat hij een centrum van
rustige overtuiging miste. Hij was zich die innerlijke onzekerheid
ook bewust. Zo schreef hij ( 3 Nov. 1833) aan Drost: „ — want
ik ben nooit zonder twee meeningen —", en, in antwoord op een
klacht van Drost dat hij te veel rust had: „Onbedachtzame wensch,
die een Jong, maar vurig en edel gemoed verraadt, hetgeen zich
voor ruimeren werkkring geschikt voelt. Wie weet echter of gij
zoo niet gelukkiger zijt! „Paradox?" Neen! Beste Vriend!" (4
Febr. '34). Confidenties over de oorzaak van zijn onrust doet
hij echter niet, het blijft bij algemene levenswijsheid. Zijn zorgen
houdt hij voor zich. Wanneer hij, in April 1834, tijdens zijn
verhuizing Drost niet kan opzoeken, schrijft hij: ik zou „mil door
geen meubelen, kisten noch ander tuig hebben laten verhinderen
met u te keuvelen. Maar het was pligt, ernstige, drukkende pligt,
die mij gebood mij dat genoegen te ontzeggen." Hij had de geslotenheid dus al aangenomen, die later zijn kennissen steeds zou
opvallen.
De jongelui hadden zozeer het besef een zending te vervullen,
dat ze al ras met de Vriend des Vaderlands, waarvan de verantwoordelijke redactie hun telkens moeilijkheden veroorzaakte,
geen genoegen meer namen. Een eigen tijdschrift zou de oplossing
geven, en in September 1834 verscheen bij de uitgever Westerman het eerste nummer van „De Muzen", een „billijk en onpartijdig, van wijsgeerig-aesthetische beginselen uitgaand tijdschrift
hetwelk een beoordeelend overzigt oplevert van In- en tlitheemsche Voortbrengselen van Letterkunde en schoone Kunsten". Van
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het groepje medewerkers was Heye de zakelijke 'eider, Drost het
eigenlijke centrum, Bakhuizen degene die de nadruk legde op de
„wijsgeerig-aesthetische beginselen", in de beginselverklaring genoemd. Beets en Voorhelm Schneevoogt, Haarlemmers die in de
Leidse studentenwereld figuren waren, werkten mee. Hun Europese peil —ze hadden het tijdschrift aanvankelijk „Europa" willen
noemen — was voorshands voor het publiek onbereikbaar;
verder dan 8o intekenaren konden ze het niet brengen. Geen
wonder dat de uitgever na een half jaar de moed verloren had.
Door de dood van Drost, in November 1834, was trouwens
de centrale figuur weggevallen. Heye dacht er, begin April 1835,
nog over een nieuw tijdschrift te beginnen bij de uitgever Beyerink, maar zijn moed was niet groot, hij werd „meer en meer van
het onvruchtbare onzer pogingen overtuigd" en er kwam dan
ook niet van.
De halve jaargang steekt wel hoog boven gelijktijdige tijdschriften uit. Drost publiceerde er een studie over de Engelse letterkunde, en enige hoofdstukken uit zijn historische roman-in-bewerking „De Pestzegen" in, Bakhuizen een filosofisch essay over
Hemsterhuis en een door de vrienden getemperde prijzende recensie van Beets' „Jose, een Spaansch verhaal", Potgieter zeer
gevarieerde bijdragen, poezie en proza, oorspronkelijk zowel
als vertaald, en kritiek. „Hulde aan uwen ijver voor de Muzen",
„wie die zoo veel, zoo ijverig voor de Muzen werkt als mijn rijkbegaafde vriend", schreef Drost dankbaar van zijn ziekbed.
Wat deed hij?
In de jaren i 833 en i 83 4, waarin hij zelf minder om vriendschap
vroeg, en anderzijds in zijn literair leven beter gezelschap kreeg
dan hij ooit had gekend, ontwikkelde zijn gestemdheid zich van
de romantische spleen-poezie af. Dit betekent niet dat hij, z 5 a
26 jaar oud geworden, in zijn lot ging berusten, of dat de literatuur hem in mindere mate een behoefte bevredigde, maar wel
dat het tere dwepen en klagen en het pogen om zich in idealiserende dromen te verliezen geleidelijk ophield.
Van 1833 is het gedicht „De beide meis jes", een zoete herinnering aan de vriendinnen Fanny Valentin en Mina Froding, prille
jongelingspoezie, die hij nooit heeft gepubliceerd; misschien uit
gene, misschien omdat hijzelf bemerkte dat het voorbeeld van
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Lamartine hem aan enkele fraaie strofen geholpen had. Het is
open en argeloos, en van Potgieters gedichten misschien wel het
meest vrouwelijke en weinig intellectuele. Men verbaast zich erover dat het nook in bloemlezingen is opgenomen, want een
bepaalde zoet-melancholische nuance van Romantiek, in de schilderkunst welbekend, is in onze literatuur nergens zo onvermengd
te vinden.
„lly a des mysteres incompatibles en apparence dans le faible
coeur de l'homme" luidt het motto, en een vage Byroniaanse
klacht over het eigen verleden als dwingende grond voor renunciatie leidt de overdadig-poetische beschrijving van de schonen in:
1k had ze beiden lief, zooals de stoet der westewinden
Het woes ontloken roos en blanke lelie heeft.
Ach! waarom moest, voor ik ze op 't levenspad most vinden,
Een gruwzaam driftenheir het argloos hart verslinden,
Dat zich aan elke geeft.
Ach! waarom beide op eens! De bruine, gloed en leven,
Als tvaar' ze een kind van 't land, 't seen loover der citroen
Met der granaten groen zich weeld'rig zaam ziet weven
Vier voetjen over 't Bras scheen als een veer te zweven,
Geen kreuk gaf aan 't festoen.
De blonde, zacht van aard, als liefl#k lenteweder,
En rein gelyk 't azuur, dat over 't noorden lacht,
Met leest zoo rank en trotsch als de onbedwongen ceder,
Met oog zoo kw#nend zacht en hartinnemend teeder
Als avond-starrenmacht.
Zo vloeien de Zweedse natuur, de lectuur van Goethe's Wilhelm
Meister en de herinnering aan de meisjes samen tot een poetisch
droombeeld. Traag en klankrijk is de taal, ook in het aan Lamartine ontleende vervolg:
raarom zoo karig Loch de dagen me afgemeten,
Die 'k aan haar zy-de sleet, meedoogenlooze tjd,
Het keeren van het glas niet voor een poos vergeten:
G# deedt het traag genoeg toen g# me in onspoeds keten
Zaagt h#gen van den strjd.
Er is geen zweem van spijt of opstandigheid in de verdere herinne-
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ringen en in de hartelijke wensen die hij voor beider toekomst
uitspreekt, dankbaarheid overstemt alle mogelijke andere gevoelens.
Zijn hoofdmotief bleef echter het liefdes-beletsel, in meer of
minder dringende vorm. Het neemt, in de vorm van „ongelukkige
liefde door standsverschil", een ondergeschikte plaats in, in
Potgieters bekendste gedicht van i 8 3 3 : „De Zangeres", dat door
zijn generatiegenoten in Amsterdam en Leiden hogelijk bewonderd
werd. Het is ook een van de weinige gedichten die hij veertig
jaren later een omgewerkte her-uitgave waardig keurde. Haar
romantische onvoldaanheid, anders dan de gekweldheid van „De
Jonge Priester", is typisch voor de tijdspsychologie en heeft met
Potgieters persoonlijke omstandigheden slechts zijdelings to
maken. Zij is beroemd en gevierd: ze heeft er een afkeer van.
Haar sombere eenzame mijmerij ontwikkelt zich in de stemming
van een stralende zomernacht. De herinnering aan haar jeugdgeluk
komt boven, de smart om het einde daarvan vernieuwt zich. Haar
succes als kunstenares bracht nijd en spot. Alleen de zang hief
haar op tot bovenaards geluk, maar dat werd dra verstoord door
het applaus en de terugval tot de werkelijkheid. Toen eens een
grote liefde mogelijk scheen, verhinderde standsverschil de vervulling ervan.
De monoloog wordt voortreffelijk geencadreerd door enkele
woorden, in de aanhef en aan het slot, gericht tot een gedienstige:
Doof 't waslicht uit en zet de harp ter z#';
BW, goel#k kind! ni# in de voorzaal wachten —
Lift zal een uur van stille mymer#
Het rustloos wee van myn gemoed verzachten.
'k Ben luiden lof en zelfs de kunsten moe!
Maar de avondwind doet de oude linden bruischen,
En 't ryk gestarnt' lacht op 't balkon mj toe.
Hoe arm de pracht der grooten by uw luister,
Vorstin der nacht! die starren strooit als stof,
Die blozend blinkt in 't hartverteedrend duister,
En rustig zweeft door d' ongemeten
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De figuur van deze romantische musicienne gebruikte Potgieter
later nog eens in een prozaverhaal „De Zusters", maar ze speck
verder in zijn werk geen rol. Wellicht dat de artistenwereld, hem
onbekend, zijn verbeelding te weinig ontwikkelingskansen gaf.
Hij vond die meer in de Middeleeuwse ridderwereld, waarin
hij enkele andere gedichten situeerde: „De Bede van den Graaf",
„Wensch van den Gelderschen Paadje", „Leida", „Avondmijmering van den ouden ridder". Twee ervan zijn liederen van
liefdesverhindering, door armoede of standsverschil. Ze slaan
in de poezie van die tijd een goed figuur, en vonden in de Middeleeuwse mijmeringen in de Nalatenschap van de Landjonker van
18 7 1 een naklank. De toon blijft sober, en alles wat naar holle
ridder-romantiek zweemt, is verre gehouden. De liefde en de
aristocratische sfeer zijn er belangrijker in dan het Middeleeuwse
decor. Potgieter schijnt het plan gehad te hebben ze tot een
cyclus samen te voegen, maar hij liet het liggen. Beter beviel hem
de verbeelding uit Wilhelm's Reize, die van de landjonker uit de
eigen tijd. Toevallig vatte hij die in i 8 34 weer op.
In April van dat jaar begon hij te voelen dat die romantische
droomwereld de zijne toch eigenlijk niet meer was. Hij vroeg zich
of of het, in het conflict tussen de prozaische wereld waarin hij
leefde en de ideale van zijn dromen, niet geraden was de eerste
volledig te erkennen en zich uit de verbeelding terug te trekken.
Hij schreef aan Drost dat hij van de poezie afscheid wilde nemen
met een gedicht „Vroeg Sterven", en citeerde er enkele passages
uit Byrons Stanzas for Music bij, met een romantische klacht
over „feeling's dull decay", het verschralen van de vroegere gevoeligheid:
Oh could I feel as I have felt
Or be what I have been
Or weep as I could once have wept.
Drost antwoordde met veel opmonterende hartelijkheid, maar
het gedicht ontstond, en wel duidelijk onder invloed van Byrons
„Farewell to the Muse":
Roemloos zal ik tot u dalen
Vaad'ren, die in 't oorlogsvier
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Palm en lauw'ren mogt behalen
Voor uw wuivende banier;
Daar seen krans van zonnestralen
Schittert om uws naneefs Tier.
Byron gaf hem het beeld van de onbekende dichtende naneef van
roemruchte adellijke voorvaderen, de landjonkerverbeelding lag
al enigszins ontwikkeld in hem klaar; uit de combinatie van beide
ontsprong het idee van een mystificatie: een cyclusje gedichten
te geven uit de nalatenschap van een vroeg gestorven adellijke
dichter. Hij hoefde slechts enkele gedichten uit zijn Zweedse tijd,
die in zo'n kader konden passen, bijeen te schikken, er een mystificerende inleiding van een uitgever uit de nalatenschap voor te
schrijven, en de ring sloot. Hij had dadelijk veel plezier in deze
vondst, waarmee hij zijn poetisch ik van zich afsplitste, en sprak
er met Drost over. Drost „verlustigde er zich in", schreef Potgieter later, de schets ter inleiding op te toetsen. „Het heugt mij
nog, hoe het mij verraste, dat hij, als met zienersblik, menige
bijzonderheid ried, die in mijn opstel onvermeld was gebleven;
hoe hij er zich in verkneukelde, als hij gelooven mogt den onbescheiden navorscher het spoor bijster te hebben gemaakt." Het is
aan de vlot en gemakkelijk, alleen — door hun vrolijkheid — wat
te opgewekt geschreven inleiding tot het zestal gedichtjes wel te
merken dat Drost er de hand in heeft gehad. De meeste van de
gedichtjes zijn vrij zwak, en staan verre ten achter bij de beste
uit de voorafgaande jaren. Ze danken hun belang dan ook vrijwel
uitsluitend aan de omstandigheid dat Potgieter, geinspireerd door
hun stof, veertig jaar later onder dezelfde titel zijn beste poezie
schreef.
Het oudste is „IV Kalmte, Aan Louise", al in 18 3 r in Zweden,
blijkbaar kort na de eerste kennismaking met Hilda Prytz gedicht.
In het handschrift luidt de ondertitel „Axel aan Hilda". Het is
een toespraak tot een schone, van hetzelfde Byroniaanse type als
„Klagt en Troost", een betuiging van bewondering gevolgd door
een duistere verklaring waarom hij zich terughoudt: zij heeft recht
op een zuiver gemoed, en hij zou haar zielsrust storen wanneer
hij zijn sombere verleden onthulde. De drie voorafgaande, I Verklaring, II Verloren schreden, III Minnenijd bewegen zich om de
figuur van Fanny Valentin. Ze bevatten een bede om liefde, een
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terugblik op een idylle met een ontrouwe coquette en een schildering van liefde die ondanks de kwellingen van de jaloezie blijft
leven. Er is moeilijk lets persoonlijks in te vinden — tot meer
dan „literatuur" inspireerden de Skandinaafse schonen hierin
niet. Dit geldt ook voor de „jaloerse liefde", welk motief voor
Potgieter met het later te bespreken conflict Fanny-Abraham en
met het gedicht „Camille" van Chenier verbonden bleef. Veel
beter is „V Daar wachte ik u", een aan Goethe's lyriek herinnerende rit te paard naar een rendez-vous. Het is vitaal en vol geestdriftige liefdesverwachting:
rat knabbelt ge op 't gebit, wat schudt ge met uw manen?
lVat jaagt g#, moedig ros! het stof in wolken rond?
Een boeiende verdieping van het onderwerp „de paardrijdende
jonker" gaf Potgieter in zijn laatste gedicht, van 1872-73,
„Gedroomd Paardrijden".
Met „VI Vroeg Sterven", eindigt het cyclusje, dat elke inwendige
band mist. Want al is de liefde het gemeenschappelijk motief, de
bede om liefde, de ondanks jaloezie bevestigde liefde en de Byroniaanse resignatie in IV staan psychologisch los van elkaar. Albert
Verwey meende dat er twee liefden in opgemerkt konden worden:
„eene naive en teleurgestelde, een andere terughoudend en argwanend" (Gedroomd Paardrijden, Het Testament van Potgieter,
pg. 4 4); wellicht is het scherper te concluderen dat er geen liefde
in te vinden is, maar wel een verzameling van literaire liefdesmotieven, bezield door Zweedse impressies.
Een groot deel van de poetische stof die voor Potgieter van belang
zou blijken te zijn, viel buiten de gedichten en kwam terecht in
de inleiding die Joan Unico, de levenslustige oudere neef van de
jonge dichter Theodoor, ervoor heette te voegen. Hij tekent
Theodoor er aardig in:
B. . . . luny 1834.
„Den Huize ter B
Theodoor V . . D . . . een verre neef van mij, was een brave
j ongen, mijn beste lezer ! en ik zoude er gaarne mijn halve landgoed
voor geven, om hem nog des avonds, uit de donkere Iindelaan,
in het groene jagershuis te zien t'huis komen, vergezeld van een
paar mooije patrijshonden, die nu geen twintig schreden van
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hunnen jongen meester, bij het dorpskerkhof begraven liggen!
Hij was een brave jongen, zeg ik, maar of hij een goed dichter
genoemd mogt worden, dat betwijfelde hijzelf te zeer, dan dat
ik het u zou durven verzekeren.
lk aarzel daarom aan het verzoek van vier of vijf vrienden en een
paar lieve meisjes te voldoen, en , zijne nagelatene dichtstukjes in
het Licht te geven."
In het vervolg van zijn gekeuvel verschijnen al die motieven die
in de ouderdomspoezie een rol spelen: het park met zijn vijverheuvel, de grijze knecht, de gezellige maaltijd, de wijn in de
donkergroene roemer; het dorp met zijn schoolmeester en zijn
eenvoudige bevolking waarmee Theodoor zo sympathiseerde,
het hele decor van Gelderse land-aristocratie met hoofse conversatie, jacht en liefdehandel waarheen Potgieter's verbeelding
telkens weer zou terugkeren.
Het is wel merkwaardig, dat Potgieter zijn paradis artificiel vond
op het ogenblik dat hij zich „uit de wereld der Idealen" terug
trok en zich „hoe langer hoe meer voor de wezenlijke, prozaische"
zocht te vormen. Toen hij uitriep „the paradise 's lost!" stond hij
juist aan de ingang ervan, toen hij afscheid nam van de poezie
zou hij zijn meest eigen poezie juist leren kennen.
Afscheid — er was natuurlijk geen afscheid. En Drost had gelijk
toen hij citeerde:
Trompet niet als mirakels uit
Dat zondaars zich bekeren!
Maar er was een klein rukje aan het roer, een lichte koersverandering waardoor wind en golven een paar graden anders in gingen
komen en de dichter na verloop van tijd zich op een heel ander
punt vond dan hij eerst in het oog genomen had. Er kwam een
andere orientatie ten opzichte van ik en wereld, er werd een wending genomen die hem van het romantisch dichterideaal afboog
— hij ging een enorme cirkel beschrijven die hem pas veertig
jaar later en dan anders voorbereid, op het punt bracht dat hij
in 183 4 niet meer als doel stelde.
De „Nalatenschap van een landjonker" van 1834 is een symbolisch sterven, nog wel in de romantische sfeer, maar aan de
grens ervan, het sterven of liever: achteruitwijken van de romantische individualist die in het strijdperk van Potgieter's innerlijk
terrein verloor.
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Het is moeilijk na te gaan onder hoeveel spanning Potgieter bezig
was zijn innerlijke orientatie te herzien — men kan het slechts
vermoeden. Het aesthetische ideaal van de romantische wereldontkenner, die in voorname eenzaamheid in schoonheid wandelt,
die als artist respect ontvangt dat hij niet eens verlangt, dat egocentrische, min of meer narcistische ideaal voldeed Potgieter
niet meer.
Waarom niet? Voorzover het ooit na te gaan is, zou op te merken
zijn dat hij het conflict tussen dat ideaal en zijn dagelijkse realiteit
niet langer verdroeg — dat hij ook zijn prozaisch zijn een zin
wilde geven. Wellicht ook dat zijn nieuwe levensfase — hij voltooide nu zijn 26e jaar — zijn verbeeldingsleven minder warm
en zijn gemeenschapsgevoel sterker deed worden. Bovendien had
het burger-zijn, ideaal en heroisch opgevat als door de patriotten,
toch ook hoge poetische waarde? Ontleent elke zijnswijze zijn
waarde niet aan het perspectief waarin hij staat? En zijn de hoge
gemeenschapsidealen, al vervoeren ze op andere wijze dan de
individualistische, niet van een morele en heroische grootsheid?
De prozaische wereld was dus welbeschouwd allerminst prozaisch
— maar een strijdperk van mannelijkheid, karakter, kracht. Het
hoefde niet alleen schoon te zijn, de wereld "te ontkennen en op te
gaan in een verbeelde wereld; het was ook schoon de wereld in
het aangezicht te zien, de strijd te aanvaarden en die zonder kamp
te geven voort te zetten.
De hier weergegeven overwegingen bevatten de quintessens van
wat in Potgieter omgegaan moet zijn. Zijn afscheid aan het individualisme ligt in de brief aan Drost en in de „Nalatenschap" opgesloten — zijn aanvaarding van het heroisch geziene burgerschap
wordt voorbereid in een grote studie die hij in de winter van i8 3 4
op 1835 schreef. De Amsterdamse dichter Cornelis Loots was
overleden en Drost had gevraagd: „Gaarne zag ik iets over Loots
in het volgend nummer, zelf ondertusschen kan ik zulk een
necrologisch artikel niet leveren, ik heb hem niet gekend; als
dichter staat hij slechts in weinige stukken bij mij op hoogen prijs;
zijne laatste prulschriften kan ik niet vergeten . . . Gij kent Loots
beter, gij zult hem wellicht billijker beoordeelen, hebt gij derhalve
tijd, lust en opgewektheid, schenk ons zulk een Albumblad; gij
zult er ons wederom ten hoogste door verpligten —".
Deze opgave kwam voor Potgieter zo uiterst geschikt, omdat ze
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hem de gelegenheid gaf zich van zijn nieuwe orientatie bewust
te worden. Elke werkelijke literaire studie is een nieuwe ontmoeting van de kritikus met zichzelf, hernieuwde rekenschap
omtrent normen en idealen. Potgieter incorporeert in zijn schrijverswezen in deze studie ineens weer het wezen dat hij v6Or zijn
romantische tijd geweest was, en bereikt een volledigheid en
volwassenheid als hij eerder niet kende. Er is een nieuwe figuur
in hem opgestaan, evenwichtig, ernstig, zeker van oordeel en
doel — de springerigheid en de vaak te gespannen gevatheid zijn
verdwenen. Hij staat met zijn nieuwe stap even in een innerlijke
zekerheid, die hem later een toch telkens opnieuw te veroveren
bezit zou blijven.
De studie — geen albumblaadje, maar een stuk van 5o bladzijden
— begint met een opmerking die even aan de steeds waarachtigheid eisende Alceste uit de Misanthrope herinnert:
Het is in Nederland niet mogelijk een biografie te schrijven, want
alles wat een groot man aan menselijks en kleins had wordt angstvallig verzwegen. „Noem dit gevoelen zonderling noch overdreven. Hinderde u dan nimmer de digte, ondoordringbare
sluijer, door kleingeestige bloedverwanten over een' voortreffelijken verscheidene geworpen; de valsche eerbied zijner tijdgenooten, die geene waarachtige schets wilde ontwerpen, en in plaats
van een uitmuntend, ofschoon feilbaar mensch, een' onnatuurIiiken halven God leverde? Hadt gij u dan nimmer over de armzalige geheimhouding van onwaardeerbare gedenkschriften te
beklagen? Wij zouden u vreemdeling moeten noemen in onze
latere geschiedenis, u de kennis van die der jongstverloopene
vijftig jaren bijna moeten ontzeggen."
Het is een roep om waarachtigheid, een protest tegen de Nederlandse neiging om alles wat minder blinkt in de doofpot te stoppen, zoals later nog weer bij J. Geel en bij Huet te vinden is. In
zijn Leven van Bakhuizen heeft Potgieter later getoond hoe hij
een levensbeschrijving verlangde.
Zonder de pieteit die hij ten opzichte van Loots voelde een
ogenblik uit het oog te verliezen, keurt hij uit diens werken dan
ook ronduit af, wat hem beneden de maat lijkt, en over zijn
ouderdomspoezie zegt hij: „wij verstaan onder eerbied voor
grijze haren iets anders, als medelijdend prijzen van de laatste
gewrochten eens kunstenaars, die zijnen roem overleeft."
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Loots was patriot. We zouden dus, zegt Potgieter, zijn vurig
gevoel kennende, prachtige jeugdgedichten kunnen verwachten,
ingegeven door het heerlijke enthousiasme voor de nieuwe zon
van gelijkheid, vrijheid en mensenrechten. Loots viel echter in
handen van kleine dichtgenootschappertjes, die zijn goede aanleg
voorlopig mismaakten. Waarde kreeg Loots' poezie pas toen hij,
tegen de eeuwwisseling „in meesterlijke trekken het laffe tegenwoordige met het schitterend verleden vergeleek." Loots had een
levendig besef van de heiligheid zijner roeping als vaderlander,
en in zijn beste gedichten is hij dan ook de lyrische stem van het
nationale geweten.
Ja, om 't veracht, het smaadl#k heden,
Voegt schamel treurgewaad uw leden;
————
Maar denkt ge aan die vervlogen eeuwen,
Maar denkt gy- aan die teelt van leeuwen,
Llit uwen schoot eens voortgebragt;
Aan hen, die in de loop der helden,
Of strjdende op de lettervelden
Al de aard' verbaasden door hun kracht:
Dan hult ge uw' kruis met eerlauwrieren;
Dan doet ge uw vanen golvend zwieren
Voor 't oog van 't nydig wereldrond,
Dat eenmaal knielde voor de wetten,
Die ge in uw raadzaal vast deed zetten,
En uitspraakt met metalen mond!
(Huig de Groot str. 3 —5)
Vervuld van die verleden grootheid werd Loots voor zijn eigen
tijd een boetprediker:
En nog, o Neerland, juicht ge, in armoi neergezonken:
Voegt dan aan 't ongeluk het lagchend feestgebaar?
Past hem de trotschheid ooit, die kermt in 't bangst gevaar?
W"aarom, als in triomf, dan met uw vlag to pronken?
rat baat het, dat g# die op spits en trans verhoogt,
Daar z# op d' Oceaan niet meerder wordt gedoogd!
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Verhef uw vlaggen dan, als ze op de scheepskampanje
Van 't onverwonnen hoofd, dat uwe vloot gebiedt,
Weir wappren langs de zee . . .
(Overwinning bij Chatham)
Zulke passages bij Loots klinken als een preludium van Potgieters Rijksmuseum — ze vertolken nauwkeurig het standpunt
dat hij zelf later telkens weer zou innemen met meer ontwikkeling,
en ook met groter felheid; dat van de nationale boetgezant.
Wanneer Potgieter zich in i 8 3 4 met sympathie gaat verdiepen
in Loots' poezie, keert hij daarmee terug tot zijn jeugd en tot de
traditie van nationalistische poezie die sinds Onno Zwier van
Haren bestond. Het is voor de beoordeling van zijn positie en
die van de Romantiek in Nederland van belang daar even bij stil
te staan. Deze houding is namelijk in zekere zin niet-romantisch
of anti-romantisch. De verheerlijking van de i 7e eeuw, van de
zeehelden, de handel en de culturele bloei was voor de Bataafse
republikeinen een compensatie voor hun geschokt gevoel van
nationale eigenwaarde en stoelde dus op hun gevoel van Nederlands medeburger te zijn. Voorzover de Romantiek individualistisch is heeft ze in beginsel aan dat besef van medeburgerschap
geen deel. Genieten van De Ruyter, Tromp, Maurits, de Stedendwinger en Willem III, Oldenbarneveld en De Wit, in 't algemeen
van de vroegere Nederlandse machtspositie, doet de burgervaderlander. De individualistische romanticus kan al naar zijn
aard zich wegdromen in een heroische ridderwereld, of schilders
als Vermeer, Van Goyen, Rembrandt, Hercules Seghers bewonderen; de burger heeft daar geen deel aan. Wanneer in Potgieter
het nationalisme weer meer op de voorgrond komt, betekent dat
tegelijk dat zijn besef van burger te zijn weer meer accent krijgt,
en dat de individualistische romanticus, die hij in zijn poezie
van de laatste jaren geweest was, op de tweede plaats gedrongen
wordt. Het is dan ook geen wonder dat burgerdeugd en moraal
geleidelijk in zijn ideologic meer gaan domineren, en dat hij in
de komende jaren Byron in veel van diens gedichten gaat afwijzen.
Het proces heeft veel kanten, temeer omdat zo'n vrij kleine verschuiving eigenlijk geen proces genoemd kan worden, en het is
daarom in dit verband voldoende dat er even op gewezen is.
Potgieters nationalisme vertroebelt zijn literair onderscheidings-
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vermogen niet — Helmers' invloed op Loots acht hij fataal —
maar doet hem toch genoegen nemen met een klassicistischrhetorisch ingestelde vormentaal die een individueler genuanceerd gevoelsleven had moeten verwerpen. Als burger werd
hij zelf voortzetter van de traditie van Onno Zwier van Haren,
de patriotten en Bataafse republikeinen en wat er aan klassicistische rhetoriek in zijn latere dicht- en prozawerk aan te
wijzen is — niet weinig — berust op deze zijde van zijn wezen.
In hoofdzaak tenminste. Er is nog een ander complex van gevoelens dat Potgieter Loots doet bewonderen, zijn kritiek doet
wegsmelten en hem in de ban van de rhetoriek houdt: zijn medelijden, steeds gevoed door de herinnering aan eigen lijden. Anders
is het niet te verklaren waarom hij de volgende passage uit Loots'
„Hagar in de woestijn" onnavolgbaar noemt:
Schets gy het, die ooit werdt van onder 't dak verdreven,
Naar ge onbekommerd woonde, en altoos dacht te leven,
Of gy, wien 't versch nog heugt, aan ouderlyken haard
En d'arm der liefde ontscheurd, te zwerven over d'aard;
Schets gy, wat weedom dan ons maakt zoo diep bewogen,
Als 't laatst gezigtpunt van 't verlaatne ontwykt aan de own.
Gewis, wie koel dan blyft, niet op den grenssteen weent,
Die droeg nooit menschenhart, of 't is in hem versteend;
De grond, aan ons ontzegd, ryst duizendvoud in waarde;
Daar is het paradys — de rest is ledige aarde;
De boom, door ons geplant, hoe dun zyn blad ook zij,
Wordt elders niet vergoed, al droeg by specery.
De weerklank die dergelijke passages in hem wekken, is zo sterk
dat hij zich, waar zijn hart geroerd wordt, ook niet boven zijn
tijd kan uitheffen.
Hoezeer deze studie voor Potgieter een confrontatie met zichzelf
is, blijkt ook uit het slot dat, matig ter zake doende, een beschouwing inhoudt over de maatschappelijke plichten van de dichter.
Bij Loots' graf is gezegd dat Loots zo'n beminnelijk man en vader
was. Potgieter wenst vurig dat het zo geweest is, maar kan enige
twijfel niet onderdrukken, temeer daar het dichterschap cen
wezenlijk beletsel is voor een gelukkig huwelijk. De man moet
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kiezen of delen, want als hij eenmaal een gezin gesticht heeft,
heeft hij daar de hoogste verantwoordelijkheid voor. „Hoe hoog
wij de gave der poezij stellen, wij kennen hooger waarde aan de
betrachting onzer heiligste pligten toe, en geven geen dichterlijk
genie regt, onschuldigen ongelukkig te maken." Hij veroordeelt
daarom: Dante, Petrarca, Young, Sterne en Bilderdijk, die alien
in dat opzicht pertinent te kort schoten. „Vurig wenschten wij
dan, dat geen waarachtig uitstekend genie zulke verpligtingen
des gewonen levens op zich nemen mogt." Wanneer de man zich
telkens terugtrekt in zijn eigen gedachten, en zijn gevoeligheid
zich verplaatst van het hart naar de verbeelding, is het gezin hem
een last, en zijn de vrouw en de kinderen te beklagen. — Hoe
werkten de ervaringen van zijn jeugd na!
Met deze studie zette Potgieter zijn persoonlijke ontwikkeling
voort, los van Drost.
Wat had hij van Drost geleerd? In de brief waarin hij hem „Precettore mio", „mijn leermeester" noemt vroeg hij om hulp bij
het schrijven van een stukje proza. Poetische adviezen had hij
toen al veel gekregen. In een andere brief heette Drost „Mr.
Antiquary" — Drost leerde hem het hanteren van historiewerken.
Dan moedigde Drost hem aan zich verder toe te leggen op creatief
proza. Potgieter las hem fragmenten uit zijn Zweeds journaal
voor; Drost verlangde ze uitgewerkt en in druk te zien — een
hoofdstuk verscheen inderdaad in de „Muzen". Hij had hem aan
de kritiek gezet. In het verkeer met Drost was hij in korte tijd een
alzijdig literator geworden. Het was echter niet daarom dat hij
zijn verlies persoonlijk het meest betreurde.

Boekverkoperstwist.
1835 —1836

„Iemand die altyd overal en in dies zich essayeert..."
Hasebroek aan Beets 1 o- 1-1836.

'k Beklaag hem niet, den jeugdigen verloofde,
Die eer de storm der liefde rozen schond,
Eer ontrouw hem zyn paradys ontroofde,
floor bruiloftskoets de stifle groeve vond;
'k Beklaag hem niet, den dichterlyken schryver,
Vien 't lautverloof geen krans van doornen werd,
En 't gloriespoor van kennis, gloed en yver
Door lagen nyd noch afgunst werd versperd!
'k Beklaag my zelv'! Noem ze eigenbaat, die smarte:
Ons menschlyk schreien heeft geen andre bron;
Maar in dit koud gebeente sloes een harte,
Dat al myn nood en vreugde deelen kon!
Zo omschreef Potgieter, in een albumversje waarom Beets hem
vroeg, wat Drosts overlijden voor hem betekende, in scherpe,
al te scherpe zelfonthulling. De eerste taak was: zijn nagedachtenis
te eren. Met Heye en Bakhuizen had hij direct besloten Drosts
schetsen en verhalen, voor 't grootste deel nog niet gepubliceerd,
uit te geven. De uitgever van de „Hermingard", Beyerink, werd
daarvoor bereid gevonden, en einde 18 3 5 verscheen het eerste
stuk, in 18 3 6 het tweede. Lange tijd heeft men dit werk inderdaad
voor dat van Drost gehouden, modern onderzoek heeft aange-
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toond dat de vrienden zich niet tot een Touter afdrukken bepaald
hebben.
Er bevonden zich onder de manuscripten twee onvoltooide
romans. Een ervan speelde in de eigen tijd en was getiteld „De
Burgtgeesten". Ze gaven deze, onvoltooid als hij was, uit onder
de titel „De Augustusdagen". De andere, waarvan twee hoofdstukken al in de Muzen waren gepubliceerd, speelde in de 17e
eeuw en had „De Pestzegen" als titel moeten hebben. Van deze
betreurden de vrienden het speciaal dat Drost hem niet had
kunnen voltooien, en ze besloten het zelf te doen. De volledige
roman „De Pestilentie te Katwijk", die ze het publiek voorzetten,
is op de eerste hoofdstukken na het werk van Potgieter en Bakhuizen. Hij is daardoor een historische merkwaardigheid geworden, boeiend voor de literair-historicus om de auteurschapsproblemen die om oplossing vroegen, maar als kunstwerk van
geringer belang dan Drosts eigen „Hermingard". Het is sinds
het laatste aan deze kwestie gewijde onderzoek wel zeker dat
van Drosts bedoeling met deze roman niets terecht gekomen is.
Volgens Drosts oorspronkelijke aanleg, opgegraven onder latere
plan-veranderingen en overwoekerende bijbouwsels vandaan, had
de roman een bekeringsgeschiedenis moeten worden, als de
„Hermingard" doortrokken van zijn krachtig evangelisch Christendom. Dit in Drost centrale levensgevoel, zijn opvatting van
zijn komende taak als een heilig priesterschap, is de vrienden
volkomen vreemd gebleven. Drost wilde de heerlijkheid van het
geloof uitbeelden; van minder gewicht was het voor hem daarbij
of hij als milieu de Germaans-heidense tijd, de 1 7 e eeuw of zijn
eigen tijd koos. Potgieter en Bakhuizen misten alle begrip voor
dit geloof, dat veel meer gevoel dan leer was; hen interesseerde
de uitbeelding van i 7e eeuws leven. Voorzover Potgieter Drosts
geloofsenthousiasme opgemerkt had, glimlachte hij om „een
zekere dweepzucht", en met het zachtzinnig-stichtelijke werk dat
Drost naast zijn literaire uitgaf dreef hij de spot. Bakhuizen kende
geen Christelijk zondegevoel en geen verlangend „uitzien naar de
staat van zondeloze zuiverheid na de dood". De bent werd, als
die van de Nieuwe Gids later, bijeengehouden door gemeenschappelijke oppositie en gemeenschappelijk enthousiasme voor de
nieuwe literatuur; maar de persoonlijke idealen van de leden lagen
veel verder uit elkaar dan ze vermoedden. Als Drost was blijven
leven. had dit zeker tot soanningen aanleidin 2 gegeven.
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De verschillen tussen Potgieter en Bakhuizen komen later ter
sprake. In het verband met deze roman, die ze, met een ingewikkelde intrige, vulden door tonelen uit het volksleven, gruwel- en
zeeroversromantiek te schrijven, kan opgemerkt worden dat er
ook in hun appreciaties van onze heldentijd nuances van verschil
waren. Bakhuizen is, in verzet tegen het stijve, doodse, geformaliseerde burgerleven van zijn eigen tijd, speciaal gefascineerd door
het krachtige en natuurlijke volksleven in de i 7e eeuw, zoals dat
is uitgebeeld in de blijspelen en kluchten; ook door de onverschrokken zelfstandigheidszin van de i 6e eeuwse kleine burger
„van Hollandsche potaard" die tegen Spanjaarden en weifelmoedige regenten in opstand durft te komen. Potgieters sympathie is, in de nationalistische lijn, meer gebonden aan de politieke
macht van de Republiek, de roem van de staatslieden, de kooplui
en de kunstenaars. Met de kluchten voelt hij eigenlijk weinig
affiniteit, en de waardering die hij er desondanks voor heeft,
waardoor hij „Trijntje Cornelisdr." van Huygens eens zelfs
„weergaas aardig" noemt, is hem door Bakhuizen bijgebracht.
Lin liefde voor de hoofs-erotische Renaissance-poezie was Bakhuizen weer minder eigen.
Kort na Drosts dood maakte Potgieter kennis met Nicolaas
Beets. Bakhuizen had de jonge student, die aanstonds na zijn
aankomst te Leiden in September 1833 naam maakte, in dezelfde
cursus al leren kennen en voor medewerking aan de „Vriend",
daarna aan de „Muzen", gewonnen. In April en Juli 1834 had
Beets zijn entree in de ruimere literaire wereld gedaan met twee
bundeltjes vertalingen in Westermans Verzameling van Llitheemsche Vernuften, eerst uit Byrons werken, vervolgens uit
die van Scott, terwijl zijn „Jose", van October 1834, ook de
Amsterdammers imponeerde, speciaal Bakhuizen. In Augustus
had Beets met Drost kennis gemaakt en een grote bewondering
voor hem opgevat. Toen Potgieter en Beets elkaar op 7 Jan uari
1835 bij Heye ontmoetten, was het de herinnering aan Drost
die hen bond. Beets had met groot verlangen uitgezien naar de
kennismaking met de bewonderde dichter van „De jonge Priester"
en „De Zangeres", nu viel zijn voorkomen hem tegen.
„Ik had verwacht eene rijzige gestalte met een op het eerste gezicht
indruk makend, en althans ernstig gelaat te ontmoeten; en ik vond
een persoon van middelbare grootte, alles behalve mooi, met
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vroegtijdig kalen schedel, een klein, opgeschort wipneusje, en
bijzonder grooten mond, die bijna niets zeide zonder te lachen.
Het breed, hoog en helder voorhoofd intusschen, beteekende wel
wat, en zijne levendige grijze oogen, altijd in beweging, met de
opgewekte uitdrukking van geheel zijn wezen namen mij spoedig
voor hem in."
Potgieter las het slot van zijn artikel over Loots voor, en het ye,.
sprek liep verder over Bilderdijk en Byron wier werk ze „bepaaldelijk uit het oogpunt van nieuwheid en oorspronkelijkheid"
vergeleken. Heye nam het in alles zeer sterk voor Bilderdijk,
Beets voor Byron op.
Enkele dagen later bezocht Beets Potgieter thuis.
„Het was een van die buitengewoon smalle woningen, Welke,
even hoog als de breedste, zich hier en daar tusschen de kolossale
huizen van de Keizers- en Heerengracht vertoonen. Potgieter zelf
kwalificeerde haar later in een zijner brieven als „onzen toren" en
„het desobligeantste huis van de wereld."
Naast de voordeur slechts een vensterraam; naast den gang een
smalle kamer, door dat eene raam verlicht; tegen dat eene raam
aangeschoven, een vrij kloeke, vierkante tafel en, ter wederzijcle
van deze, juist plaats genoeg, aan de Westermarkt-zijde voor
Tante van Ulsen, met wier naam ik eerst later bekend geworden
ben, en, aan den overkant, voor haar beminden neef. V6Or dezen
stond de kleine lessenaar, waaraan hij destijds beide, zijne handelszaken en zijne letterkundige werkzaamheden behartigde.
Tante, tegenover hem, aan haar naai- of breiwerk . . . deed mij,
met haar zeer beknopt mutsje, ouderwetsche samaar en voorschoot, en den bril met groote glazen op den neus, geen anderen
indruk dan dien van eene bedaagde, zeer eenvoudige burgerjuffrouw, wier woordenrijkheid, in Zwolsch spraakeigen, mij al
terstond frappeerde .....
Alles aan zijne, en vooral aan Tante's persoon, ademde eenvoud,
en het kleine huishouden deed geen anderen indruk dan dien van
burgerlijk en ouderwetsch, en in middelen beperkt te zijn.
Ook bleef het zoo gedurende al de jaren, dat ik het voorrecht
had het van tijd tot tijd te kunnen komen bezoeken."
Vriendschap in de ware zin is er nooit ontstaan. Hoewel ze tot in
18 4 1 vrij geregeld contact met elkaar hadden en soms vrij vertrouwelijk met elkaar correspondeerden bleef het steeds een
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„beurtelings, en soms gelijktijdig, afstooten en aantrekken".
„Somwijlen metterdaad had onze gedachtenwisseling meer van
een twist dan van iets anders, en als Tante van Ulsen, die altijd
tegenwoordig was, er zich dan ook in mengde, deed dit niet veel
goeds."
De oorzaak van die telkens weer, ondanks alle goede bedoelingen,
uitbrekende disharmonie lag niet zozeer in allerlei zakelijke verschillen van opinie, als wel in een essentieel verschil in levenshouding.
Beets had, met al zijn humaniteit en vroomheid, een duidelijk aan
de dag tredende hang naar koele deftigheid en distinctie, naar
voorname welgemanierdheid. In Leiden, waar hij in de edele Van
der Palm een maatschappelijk ideaal vond, wekte zijn chique
clubje met Hasebroek, Kneppelhout en enkele andere uitverkoronen, een enigszins wrevelige stemming bij de massa van de
studenten op, en Bakhuizen, wiens gezelschap overigens door
Hasebroek b.v. toch al niet gezocht werd, had al gauw ronduit
genoeg van Beets. Beets, voor wie succes met houding, woord en
kleding in gezelschap altijd een punt van zorg was, besefte mogelijk
zelf niet, dat zijn optreden bij minder succesrijken een zweem van
ergernis kon wekken en dat zijn kijk op zijn omgeving wat sterk
bepaald werd door de tegenstelling fashionable-burgerlijk. Zijn
beschrijving van Potgieters interieur geeft er blijk van. Ze is ongetwijfeld juist, maar wat te eenzijdig afgestemd op de grondtoon
van maatschappelijk superioriteitsverlangen. Hoe het kwam dat
Potgieter juist tegenover Beets altijd vrij agressief was, is uit een
brief van Potgieter aan Beets van Januari 18 3 6 en uit een van
Beets aan Hasebroek van Januari i 8 3 7 , verder uit verspreide
gegevens van later wel ongeveer na te gaan. We kunnen die gegevens hier niet gedetailleerd gaan analyseren, maar moeten
samenvatten.
Potgieter voelde zijn maatschappelijke minderheid tegenover
Beets ongetwijfeld. Hij werd door diens zelfbewust en koel optreden geirriteerd en voelde behoefte zijn meerderheid, waar hij
zelf aan twijfelde, in constant dispuut te bewijzen. Hij zou er niet
door geirriteerd worden wanneer hij zelf geen hang naar aristocratische superioriteit had, en hij zou daardoor niet in verwarring
gekomen zijn wanneer hij op grond van zijn bewust burgerlijk
zelfbewustzijn een dergelijk verlangen niet moest veroordelen.
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Beets maakte met zijn hele wezen een in Potgieter latent aanwezig
conflict actief, zodat Potgieter juist tegenover Beets scherp moest
uitvaren tegen diens genieten van zijn populariteit en diens duidelijk streven naar zelf-vergroting in voornaam-aristocratische richting; want dit waren waarden die Potgieter bewust doorzien had
als schijn-waarden, maar schijn-waarden met aanzienlijke aantrekkingskracht. De bewuste burgerlijke moralist in Potgieter had de
romantische individualist in Potgieter niet gedood, en zijn individueel superioriteitsverlangen ging hij nu in Beets te lijf.
Zakelijk-moreel bezien had Potgieter tegen Beets ongetwijfeld
gelijk: uiterlijke voornaamheid is niet essentieel, genieten van
applaus is primitief, poseren met geleende Weltschmerz is zwak,
een aanstaand predikant hOOrt niet zichzelf te vieren — maar zou
hij er zo'n verwoede strijd tegen gestreden hebben wanneer hij
zichzelf niet door dergelijke verlangens bedreigd voelde? Potgieter's eigen verlangen naar individualistisch excelleren straalt
uit zijn stijl, zijn gesoigneerd voorkomen en zijn wijze van optreden die naar die van een Franse gentilhomme zweemde; uit
zijn snobistisch dedain voor onverzorgde kleding, versleten huurkoetsjes, zijn misprijzen van het gewone, triviale — een krachtig
verlangen, dat echter in de knel kwam naast alles wat hij aan bewust beleden en verdedigde overtuiging bezat. Hij verlangde geen
gemakkelijke voornaamheid die de essentiele dingen vergat. Dit
alles verhinderde echter niet, dat hij veel in Beets' werk eerlijk en
diep kon bewonderen, dat hij hartelijk kon meeleven met Beets'
persoonlijk lief en Teed. Het moet Beets wel eens verbijsterd
hebben, na waarachtige vriendschapsbetuigingen en vertrouwelijke briefpassages waarin particuliere confessies bijna uitgesproken
worden, plotseling weer kwalijk verborgen sarcasmen en hatelijkheden te lezen of te horen te krijgen. Hij was ook waarlijk de man
niet om Potgieters problematische natuur te begrijpen. Dat blijkt
bij voorbeeld uit de brieven die ze October-November 1835 wisselden. Beets had Potgieter herhaalde malen om een „albumblaadjen" gevraagd — ook Drost had er het vorige jaar een beloofd —
en eindelijk stuurde Potgieter er dan een (In Memoriam Aernout
Drost, t 5 Nov. 1834), met cen begeleidende brief waarin hij uitweidde over zijn onverzoenlijke antipathie tegen albums en albumverzen, als „gedenktekenen der ijdelheid" en „valse vriendschapsbetuigingen." Beets antwoordde: „Zijt gij wezendlijk zulk een
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vijand van albums? ja, want de ondervinding heeft (en gij staaft het
met voorbeelden) u op dit punt gedesenchanteerd. Vergun mij nu
u uit te lachen. Gij hebt er u dus in den tijd illusie van gemaakt!
Die illusie is vergaan, droevig vergaan, en ziedaar, nu zijt gij boos
op die onschuldige albums, die 't niet helpen kunnen that you
took them for their betters." Beets maakt geen „vriendenrol",
maar een „verzameIing van handschriften van dichters die hij
gekend heeft." „Uwe vriendschap ooit waardig te zijn of te worden is een denkbeeld dat mij streelt en verrukt, maar uit dat
motif gaf ik u geen albumblaadjen. Gij ontfingt dat als de Dichter
Potgieter, dien ik de eer had genoeg te kunnen om hem zoo iets
te verzoeken. — Dit had gij eerder moeten weten; zoo hadt gij
mij de historie van uwen album gespaard, die mij echter zeer vermaakt heeft."
Niet alleen een fat, maar ook nog iemand zonder hart, moet Potgieter gedacht hebben. In wereldwijsheid was de zes jaar jongere
Beets hem een bedenkelijk stuk vooruit. Maar hart had hij toch
wel laten blijken, toen hij in zijn vorige brief over Potgieters
laatste publicatie: „Rachel-Fanny. Herinnering uit Koppenhagen.
Uit het Dagboek van een' Nederlandschen Reiziger" geschreven
had: „Potgieter! Gij hebt mij verrukt! Uw verhaal in het Leeskabinet (want ontegenzeggelijk is het het uwe), heeft mij geheel
bewondering voor uw talent, voor uw genie gemaakt. RachelFanny heeft mij tranen gekost. Is dit genoeg? — Men verhaalt
dat gij uw Reisverhaal voor de pers gereedmaakt: ik hoop dat het
waar zij. Iets dergelijks mag met achterblijven: bij het sterfbed
van ons kwijnend proza, bij de schim van Drost zou ik u bezweren
het uit te geven ! Maar gij zult het doen, niet waar? —"
TerwijI ze elkaars persoonlijkheden alzo nooit vatten konden,
hield wederzijdse literaire bewondering en wapenbroederschap
ze samen. Beets had een smack en een oordeel die niet te onderschatten waren. Toen het eerste deel van „Het Noorden" in 1836
eindelijk uitkwam zag hij het belang van die publicatie voor het
wordende Nederlandse proza ter dege in:
„Dank ook uit naam des vaderlands voor het schrijven van een
boek, zoo geheel nieuw in aanleg en behandeling, en waarvan ik
niet weet wat het meest te bewonderen: de moed om z66 te willen
schrijven of het talent om het zoo te kunnen. Ik geloof dat ik er
van alles in apprecieer. Daarom bewonder ik vooral grepen als
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die van het „Diner bij een zeehandelaar" en pg. 20e) en 201.
Daaraan herkent men den kunstenaar. Uwe sobrieteit, uw zelfbedwang, uw terughouding van details is vooral opmerkelijk in
Rachel-Fanny en Berndt." Omdat Potgieter altijd zo dringend om
kritiek vraagt, wil hij wel enkele aanmerkingen maken. Zo wijst
hij er dan eerst op (en dit is weer typerend voor zijn sociale ambitie) dat Potgieter, evenals Drost, verkeerd doet kostbare interieurs zo bewonderend te beschrijven — een auteur moet zijn
„nil mirari!", zijn „tout comme chez nous" hebben (dit punt zat
Beets zo hoog dat hij die opmerking over Drost en Potgieter —
onder de letters Q en Z. — enkele jaren later in „De Familie
Kegge" nog eens maakte). „Ook moet ik zeggen dat gij wel eens
een weinigje al te abrupt en daardoor voor trage, koudbloedige
Hollandsche lezers wel eens een weinigjen moedwillig onduidelijk
zijt. Bedenk, dat gij uw Noorden niet in het Zuiden uitgeeft. De
verzen zijn uitmuntend. De Viking en Het Vogelspel bevallen mij
bijzonder."
Nieuw was het bock, zei Beets, en inderdaad, hijzelf kreeg later
de naam dat hij de Nederlandse taal het Zondagspak had uitgetrokken, maar hij kan die alleen gekregen hebben bij mensen die
„Het Noorden" niet kenden. Hoe nieuw en fris de taal ervan
was, kunnen latere generaties alleen constateren als ze gelijktijdig
werk van Drost of Van Lennep, om van de romans, studies en
redevoeringen van oudere tijdgenoten maar te zwijgen, ernaast
leggen. Allerlei achttiende-eeuwse stoffigheden zijn weggeblazen,
het levende gesproken Nederlands dringt aan alle zijden te voorschijn, en vooral: de auteur had de moed om alle obligate deftigheid en plechtigheid, elk air van gewichtigheid te laten vallen en
geheel zichzelf te zijn.
En wat was dit zelf? Het lijkt zo eenvoudig: een Jong talent werpt
het masker dat de traditie of de autoriteit van bewonderde
voorbeelden hem wil opzetten, van zich, en is zichzelf. Geen
redenering is oppervlakkiger, want er blijft na dat „wegwerpen"
niets over. Het literaire zelf wordt gevonden door een grotendeels onbewust kiezen uit bestaande literaire karakters en gedragswijzen, door combinatie van gangbare houdingen tot een zelf dat
de eigen smaak bevredigt en dat het ik kan assimileren. De literaire fysionomie die Potgieter zich in „Het Noorden" had gevormd ontleende hij voor een deel aan de buitenlandse humoris-
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ten: Sterne, Ch. Lamb, Washington Irving, Jean Paul ook enigszins. Bij hen vond hij een informele en egocentrische zijnswijze,
die bevredigende uitingsmogelijkheden gal En toch voldeed
geen van die karakters aan zijn persoonlijke behoeften geheel.
De zeer geciviliseerde achttiende-eeuws Franse gentilhomme van
het liefhebberij-toneeltje op Lerjed hood evenveel bevredigende
kansen. Voegt men daar de Scottiaanse romanschrijver, de nuchtere versiaggever van Baedeker-reisbijzonderheden en de romantische dichter bij dan krijgt de argeloze lezer de indruk dat Potgieter of een acteur in een tien- en meer-dubbele rol was, een
soort van literaire hansworst, die, hoe ook, een rol wilde spelen,
Of een zwakke persoonlijkheid die, uit gebrek aan eigen inhoud,
aan de hand van de ene grote literaire voorganger na de andere
liep. Wie in deze uiterst gecompliceerde materie aldus zou oordelen, verliest enkele belangrijke omstandigheden uit het oog:
ten eerste dat een ieder, wie dan ook, een acteur van zijn eigen
type is, ten tweede, dat Potgieter, in geen van de aangenomen
rollen opgaande, zijn originaliteit krachtiger bewees in een bladzijde dan menig tijdgenoot in een heel boek.
Het materiaal voor zijn werk had Potgieter, behalve in zijn herinnering, in het dagboek dat hij geregeld had bijgehouden, „vlugtig
aanteekenende en uitvoerig opschrijvende, naar dat de vermoeijenissen des dags er mij des avonds lust toe lieten, of een Langer
verblijf in de hoofdsteden er mij in ruime mate gelegenheid toe
verschafte." Verder had hij in vele brieven naar Holland zijn
indrukken, soms vrij uitvoerig, neergelegd. Met de bewerking
was hij van zijn terugkeer af bezig geweest. Het werd geen geregeld reisverslag met objectieve beschrijving van land en yolk
(al zitten er zulke partijen in), ook geen zuivere weergave van
subjectieve belevingen tijdens de reis. Verhaal, beschrijving, beschouwing, romantisch-poetische stemmingen, geestigheden, kritiek op alles en nog wat wisselen elkaar af; proza en poezie, oorspronkelijk en vertaald, staan dooreen. De ordeloosheid is tot
regel geworden, de veranderlijkheid het enig onveranderlijke.
Doet de afwisseling van proza en poezie aan Heine's „Harzreise"
denken, de nadruk waarmee de vertellende reiziger zich in het
middelpunt stelt is vooral verwant met Sterne's „Sentimental
Journey". Maar geeft ook Sterne meer een reizend auteur dan een
reis, schept hij ook graag een illusie om die zelf weer to verstoren,
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zijn grilligheid lost zich op in een blijvende speels-sentimentele
toon, terwijl Potgieter in zijn wisselingen vaak iets getourmenteerds heeft. Desondanks is „Het Noorden", afgezien van biografische belangstelling voor Wahrheit en Dichtung die in verscheidene hoofdstukken vrij scherp zijn te onderscheiden, een
mooie bundel „mengelingen" die niet alleen zulke rechters als
Beets en Geel geestdriftig maakte, maar ook nu nog veel te genieten geeft. Verkwikkend zijn steeds zijn onblusbaar enthousiasme voor landschappelijk en vrouwelijk schoon, en de tintelend frisse sfeer om zijn torens en bergen, bossen, meren en zeeen.
Uit de rijke inhoud kiezen we alleen het tweede hoofdstuk, omdat
het voor de interpretatie van zijn erotische poezie niet zonder
belang is. Tussen de reisnotities uit Kopenhagen d66r — beschrijvingen van stad, paleizen, musea, de Ronde Toren — is in brokstukjes de romantische episode Rachel-Fanny gestrooid, die
Beets zo aangreep. Rachel's voor zijn Joods geloof vrij onverschillige vader liet haar opvoeden door een Christen-gouverneur.
Toen de jongeman haar „de voortreffelijkheid der Christelijke
zedeleer boven die der Joodsche" betoogde, had hij — zelf weinig
gelovig — zo veel succes dat ze besloot zich te laten dopen. Een
geheime liefde voor de al verloofde leraar was daar wellicht niet
vreemd aan. Nu had Rachel sinds haar vroege jeugd als vriend
een Joodse jongen, Abraham, die haar steeds meer ging liefhebben,
en haar zonder bepaalde afspraak, al als zijn toekomstige echtgenote beschouwde. Toen hij van haar besluit hoorde, en zekerheid kreeg dat zij hem niet Iiefhad, bezwoer hij Rachel de stap
niet te doen; zonder succes. Een dodelijke haat tegen de gouverneur, de verstoorder van zijn geluk, vervulde de jongeman, zodat
Rachel vreesde voor wraak op hem; maar ten onrechte: „Vrees
niet voor hem; eerst wanneer ge de zijne wierdt, had hij mijnen
haat te vreezen. Eene liefde, als de mijne, laat dien thans geene
ruimte over; zij duurt voort, ofschoon gij mij verstiet; zij volgt
mij in de eenzaamheid, en verzelt mij in het gewoel; zelfs in het
huis des Heeren overschrijdt zij met rilij den drempel! Gij alleen
kunt haar uitdooven, Rachel! Maar ik bezweer het u, wacht u
voor dien stap (d.w.z. hem te trouwen); zij zou den vloek op u
en de wraak op hem brengen!"
„Nook, Abraham, nooit!" riep het sidderende kind, op een
stoel nedervallende."
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De met Feithiaanse romantiek maar soberder geschreven historie
wordt door Potgieter vrij onhandig in zijn Kopenhaagse herinneringen geencadreerd. In feite speelde ze zich of in Gothenburg,
zoals een dagboek-aantekening van Mei 1832 bewijst. Hij is bij
die gebeurtenissen een bewogen toeschouwer geweest; zijn sympathie ging evenzeer uit naar de in stilte lijdende beeldschone
Schäne Seele Fanny als naar Abraham die ook na het verraad van
zijn liefde niet haten kon. De voorstelling van de verraden liefde
die toch blijft leven betoverde hem zozeer, dat ze in de Nalatenschap van den Landjonker weer verschijnt:
En zoudt ge ondanks dit, uw leven
Voor het u vergetend kind
Niet met vreugd, met wellust seven,
Arme! hebt gy ooit bemind?

In 1837 vertaalde hij Camille van Andre Chenier voor De Gids,
een klacht van een bedrogen minnaar die niet haten kan. Een
subjectieve voorkeur voor dit motief zou men daarin niet vermoeden; maar toen hij in i 8 7 o een kleine keuze uit zijn jeugdpoezie
omwerkte voor zijn definitieve bundel Poezy II „Gemoedsgetuigenissen" nam hij deze vertaling op, en veranderde de titel
„Camille" in „Fanny", daarmee, voor de gewone lezer onmerkbaar, aanwijzende van welke persoonlijke gemoedsbeweging hij
in dit gedicht getuigde. Die herinnering gold overigens uitsluitend
het motief van de verraden liefde die leven blijft, want van de
coquette verraadster in zijn eigen „Minnenijd" (Nalatenschap III)
en in Cheniers „Camille" heeft de Fanny van de „Herinnenngen
uit Koppenhagen" niets. Zo werd van de herinneringen alleen het
essentiele bewaard als emotionele kern van overigens abstracte
aesthetische verbeeldingen. Eenzelfde proces van verzuivering en
veralgemening ondergingen „de beide meisjes" Mina Froding en
Fanny Valentin, die na 1870 als het blonde en het bruine meisje
motieven zijn in „Of Rhijnsche Roemer of Fransche fluit", en
symbolen van „gemoed" en „geest". Voor de aesthetiek betekenen
die gevoelsmetaforen niets, maar in een biografische interpretatie
heeft hun aanwijzing waarde.
Potgieters productiviteit was in 18 35 -36 groot. Mr Robide
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Van der Aa, een rechtsgeleerde uit Oosterbeek die zich in zijn
vrije tijd met meer liefde dan succes op de schone letteren toelegde, had bij de, zelf van blik beperkte, Amsterdamse uitgever
Beyerink min of meer de positie van literair adviseur. Hij redigeerde Beyerinks letterkundige almanak „Voor het Schoone en
Goede" en wierf romanschrijvers voor zijn „Nederlandsch Magazijn van Romans en Verhalen", een serie-uitgave die enkele jaren
bestond. In 1835 won hij Potgieter voor een proza-bijdrage aan
beide ondernemingen. Het grote verhaal „De Medeminnaars"
dat in de laatstgenoemde bundel verscheen (18 3 6) slaat een uitstekend figuur naast de andere die erin opgenomen zijn maar
bewijst dat het Potgieter aan dramatische inventie ontbrak en dat
hij daarom inhoud zocht in de complicatie van bekende thema's
— een tekortkoming die ook al in het vervolg van de „Pestilentie
te Katwijk" opgemerkt kan worden. Hier neemt hij de in de
tweede-rangs literatuur van die dagen zeer geliefde lichtmis die
een meisje verleidt, c.q. schaakt en het kind te vondeling legt,
sinds Richardson's romans populair bij het op afgrijzen beluste,
deugdzame burgerpubliek — ook Hildebrand in zijn Familie
Kegge kon het erzonder niet redden — als een van zijn hoofdfiguren, en zoekt met duels en andere geweldplegingen „belang
te wekken", zoals toen de term luidde. Historisch is dit probeersel
alleen van belang, omdat het toont dat Potgieters gaven op het
terrein van de verdichting niet lagen. Toch poogde hij ook in
Drosts historisch-romantische lijn wat te bereiken. In 18 3 6 yen
schenen „Anna; schets uit den Spaanschen Tijd" en „De eerste
schilderij van Rembrandt van Rhij n", in het volgend jaar „Frans
Hals en zijne dochter" en „Marten Harpertsz". Al is in deze schetsen — weer vergelijkenderwijs — heel wat te apprecieren, het
werk moet hemzelf onbevredigd gelaten hebben. Hij miste de
rustige verzonkenheid in een verbeelde wereld, die nodig is om
een illusie te scheppen. Hij heeft scherper spanning, meer geest
en meer beweging nodig. Als hij het interieur van Frans Hals'
werkplaats zal beschrijven, gaat dat zo:
„Stoot u bij het binnentreden der opkamer, tot eene werkplaats
voor den kunstenaar ingerigt, niet aan die potscherven, welke op
onze genre-schilderijtjes zulk eene goede figuur maken; noch
kreun u aan dien jankenden hond, uit liefde tot de kunst in de
ongemakkelijkste houding vastgebonden. Maar waarlijk, waar ik
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ooit aanleg toe had, niet om notaris te worden; verschoon mij dus
."
van eene inventarisatie van den inboedel,
Waarom schreef hij dus? Niet om de geringe verdienste, al kon
die hem niet helemaal onverschillig zijn. Dan had hij zich beter
helemaal op het vertalen kunnen toeleggen, dat hij van 1836 tot
1842 jaar in jaar uit deed: Lambs Essays, Bulwers Rienzi, Beckfords Vathek, Marryats Midshipman Easy, Hazlitts Tabletalk,
Prescott, S. C. Hall, Leigh Hunt, S. Warren. De reden zal wel
zijn, dat hij zich literair realiseren wilde, en daarvoor zijn taak,
door verhalen en gedichten heen, zocht als de man „die altijd,
overal en in alles zich essayeert," zoals Hasebroek aan Beets
schreef; zonder daarin een werkelijke bevrediging van zijn aspiraties te kunnen vinden. Een taak, anders dan die van de egocentrische romantische dichter, anders dan die van de humoristische
of historisch-romantische prozaist, een taak die hem nog niet in
zijn Galama-recensie maar wel in zijn Loots-studie, zijn meest
volwassen prestatie tot dusverre, voor ogen gezweefd had. Was
het wonder dat hij het toch heus niet zo aanlokkelijke aanbod om
redacteur van een eigen tijdschrift te warden, accepteerde? Dat
hij in 18 3 6 voelde wat hij in r 834 nog niet besefte: mijn werk
is niet louter dat van een scheppend literator?
Het gemis aan een goed kritisch orgaan werd sinds het verdwijnen
van de „Muzen" door de jonge generatie telkens weer gevoeld,
de autoriteit van de sopperige Yntema en zijn „Vaderlandsche
Letteroefeningen" slecht verdragen. In 18 35 was het Beets die
zich er pijnlijk aan stootte. Want de „Vriend des Vaderlands",
waarin hij zelf met Hasebroek nu de kritische pen voerde, betekende tegen die kolos met zijn r 20c) abonne's niets. Beets'
zelfgevoel was door zijn successen met zijn „Jose", zijn „Masquerade" en zijn Parisina-vertaling in de hele letterkundige wereld,
de Amsterdamse vooraan, niet weinig gestegen. Moest hij de
zure aanmerkingen van de „Letteroefeningen" verdragen? Hij
rijmde — Byron verweerde zich immers ook op rijm tegen een
afbrekende recensie? — in een brief aan Potgieter:
Ik ben op aarde bang voor zeven dingen:
Een leeuw, een slang, de koorts, een booze vrouw,
Kramp, honger en de Letteroefeningen
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Zyn zaken die ik gratis ontloopen zou. —
Ook wensch ik vaak de nachtmeer steeds te ontspringen,
En nimmermeer te trantlen van de kou,
Maar in wat vrees dit al my doet vervallen,
Voor Yntema ben ik het bangst van alien.
Hy is zoo fyn, zoo schrander, zoo belezen,
Zoo kiesch en zoo wetwillend inderdaad,
Hy kon van 't land de grootste dichter wezen,
En 't is maar uit beleefdheid zoo by 't laat,
Vie need rig rymt heeft niets van hem te vrezen,
Slechts wat hem over 't hoofd vliegt, wekt zyn haat;
„Ongare kost, onrype hersenvruchten"
Kan de arme man alleen niet zien of luchten.
En Potgieter antwoordde erop (3o Jan. 1836): „Over Yntema
zoude ik u eene geheele brief kunnen schrijven, zoo de stoffe het
waard was — de tijd het mij toeliet en ik — op uw geduld rekenen
durfde. Wenschelijk ware het — maar dit hoort onder de vrome
wenschen! — dat wij in dit kleine land tenminste een goed critiesch tijdschrift hadden en dat ieder bij de onmogelijkheid een
nieuw op te rigten, ter verbetering van het bestaande bijdroeg;
maar het is den doove gepredikt. Drost alleen was bedaard genoeg
dit gevoelen te overwegen en er drie dagen lang mede in te stemmen, et c'est bien long, trois jours!"
Toen Potgieter dit schreef kon hij niet beseffen hoe mogelijk die
onmogelijkheid weidra zou worden. De neringzieke Yntema had
namelijk de onvoorzichtigheid in zijn blad een collega-uitgever te
laten aanvallen. Beyerinck had een handelssuccesje met de uitgave van enige fraaie plaatwerken. De „Letteroefeningen" toornden: „Beyerink was een speculant, die met niet anders te rade
ging dan met eigen voordeel." Beyerinck verdedigde zich met
advertenties in dagbladen, en toen die de nijdige stem niet tot
zwijgen konden brengen, zon hij op wraak: een contra-tijdschrift!
Het spreekt vanzelf dat hij die wraak niet met enig succes had
kunnen nemen, als de literaire verhoudingen van het ogenblik
er niet de gelegenheid toe hadden geboden. Zelf was hij aanvankelijk niet genoeg strateeg om die mogelijkheden te zien. Hij vrocg
zijn welwillende vriend Robide van der Aa — zeker geen heraut
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WI L EDEI,E ZEER GELEERDE HEE 1

De Itedeactie van het Nederlauthch Tijdoehrift OS GIPS, 11 11 VADE11LANDSEDE
LETTEROEFENINGEN, met 1 Jamtorij 1837 door den Boekhandelaar G. J. A. Bruceton., to Amsterdam,
nit to seven, ncemt de stijheid UWel Ed. nit to noodigen, dot Tijaaehrift van tijd tot Oki toot
bijdrage/ van uwe hand te willen vereerest, en wel bepsoldelijk bemire met Beoordeelingen von
&seisms tot het vak der
betrekkelijk to voorzien ; zullende, iugeval UWel Ed. daartoe genegen Ai; eenige der hiertoe behoorende
waken non UWel Ed. ter bcoortletling gozonden warden, wake exemplaren ohdatt ter ewer
berchikking bliiven.
hoeccer rr
logevolge bear Prospectus ?jet rij rich easier verpligt bier big to voegen , dat
verre of PM Beoordecleren eenigen regel to will= voontehriken, hoe dercelvor Bookbeschoutwingela
iu to rigten , de meest mogelijkc onpartijdigheid en vermijdMg van allot wat op don Pewmon dee
Sehrijvers betrekking mode kunnen hashes ' , uittlnskkelfjk van hare Itedearbeiden moot verlongen ,
tb Mjnde :elks het grondbegimel, bij de opristing van het Maandsebrift gehuldigd en van hetwelk
sij om geetterhande rotten sal ofwijlen,
Watsncer UWel Ed. eenig Werk mogt voorkomen, van betwelk UWel Ed. rich de bovordoolius
&sante rotate den opdragen , sclief don dearvon decide der Redastie, outlet het *dm Ian harms
tritever, den Meer G. J. A. Entrattora, /tennis to geven, in wells gavot zij, too reel in boor is, Oen
dat verlongen sal traehten to /Atoms.
Egaldien °Wel Ed. eenige bijdrogen most helsben, geschikt oat in bet Mengetwerk tan dit
Tudeehrift to wooden opgenemen , en deceive doarvoor genoemd of ongenoenul gclieft of to staan
rat daarvan ten erkentelijk gebruik warden scmaalk.
stukken , woke OWe! Ed. rondo ondertockening geplaotet wenscht to hebben, hunt
UWel Ed. van de Mosta geheinshoutling ler/Acta 41.
De lEtgover von .05 GIPS sat riot venuitnen Mel Ed., iogevol van medowerking, bet
roaandelijEt nitkomood Nuntater von het Tijdseltoift lc doen becorgen.
"oder vereekering volt hoogachting
WEL EDEL 'LEER tiELEERDE REEK!
AASTV,,

eptoonfter

UWel Fol. Dn. Dien°. ,
DE DEMME VAN BN NIBS.

Brief aan Potgieter van de redactie van De Gids, september 1836.
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van een nieuwe periode — om de redactie op zich te nemen, en
zocht nog iemand; misschien Withuys. Robide wees op zijn
ijverige jonge kennis Potgieter. Deze vroeg de redactie aan hemzelf en Bakhuizen samen aan te bieden. Bakhuizen weigerde
ronduit zich met de „bespottelijke boekverkoperstwist" in te
laten, en beloofde pas hulp toen hij hoorde dat Potgieter toch geaccepteerd had. Bakhurz.ens weigering is begrijpelijk — elke aanval op de Letteroefeningen moest nu immers in een vals licht
komen te staan — Potgieters aanvaarding alleen verklaarbaar als
men aanneemt dat hij de nieuwe taak van zoveel objectief en subjectief belang vond, dat de betekenis van Beyerincks min smakelijk motief erbij in het niet verzonk. Hij zette de voet in de stijgbeugel.
In Augustus 1836 verscheen het Prospectus van De Gids. Nieuwe
Vaderlandsche Letteroefeningen. De aanval op de Letteroefeningen
daarin was niet mals:
We bezitten „geen echt kritiesch tijdschrift", het is een zaak van
nationaal zelfrespect, hierin verandering te brengen. „Welk regtgeaard Nederlander schaamt zich niet, wanneer hij den vreemdeling, die hem naar het meest gelezen, meest geraadpleegd, meest
gezaghebbend maandelijksch overzigt onzer Letterkunde vraagt,
de Vaderlandsche Letteroefeningen moet in handen geven?" Dat
tijdschrift „verried sedert jaren, meer en meer, op elke bladzijde
de rimpels van den ouderdom, en „dien nacht in de oogen" welke,
volgens onzen grooten dichter, „den doodslaap voorbeduidt". Het
getuigde tot in zijn jongste beoordeelingen van de waarheid der
uitspraak:
De ondervinding
Breekt verblinding
Van vooroordeel, zest men wel;
Maar verblindheid
Uit gezindheid
Ziet ook in 't geheel niet hel."
„Inderdaad de letteroefenaar vertoonde sinds lang geheel het
karakter van den knorrigen grijsaard, die onverzettelijk aan eenmaal aangenomene begrippen vasthoudt; het schoolboek, waaruit
hij leerde, het beste ter wereld schat; ongaarne op zestigjarigen
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ouderdom nieuwe zeden en gewoonten huldigt, en zelfs zijne
kleederen nog de smakelooze, ouderwetsche snede laat behouden,
welke men in de eeuw der staartparuiken en haarzakken fraai
vond. Zoo enkele uitzonderingen een regel bevestigen, zoo gelde
zijn gedurig plooijen naar de staatkundige begrippen van den
dag, en zijn niet minder aanhoudend, maar lafhartig vleijen der
Hollandsche eigenliefde, ter bekrachtiging der opgeworpen stelling !"
Dezelfde kracht van overtuiging, dreiging bijwijlen, klinkt door
in het positieve gedeelte, het program:
De Gids zal onafgebroken werken voor de eer onzer letterkunde.
Het tijdschrift zal alle persoonlijke aanval op schrijvers vermijden,
en liefst „de dorre en onvruchtbare kritiek der gebreken door
de vruchtbare en –hooge kritiek der schoonheden vervangen."
Er zijn talrijke „dwaallichten" waarvoor hij zal waarschuwen.
„Schadelijke grondbeginselen te bestrijden, jeugdige vernuften
den regten weg te wijzen, groote talenten naar waarde te huldigen,
ziedaar zijn doel!" . . . . „Waar de dwaasheid, hetzij in tijdschriften, hetzij in boekwerken, tot tweede natuur en dus ongeneeslijk
mogt zijn geworden, behoudt hij zich de vrijheid voor, zijn luim
bot te vieren . . . ." Politiek en religieus zal de Gids verdraagzaam
zijn. Ter wille van de leesgezelschappen zal de redactie spoed
betrachten bij het beoordelen van „verdienstelijke vaderlandsche
Werken, tot welke wetenschap of kunst ook behoorende."
Het Mengelwerk zal zich „door verscheidenheid en belangrijkheid voordeelig onderscheiden. De bij de Redactie reeds gereed
liggende voorraad, zoowel als de door verdienstelijke mannen
toegezegde bijdragen, waarborgen een onderhoudende lektuur.
Schetsen op het gebied der Nederlandsche geschiedenis verzameld, zullen met kleine verhalen (novellen) uit het dagelijksch leven
worden afgewisseld, terwijl de medewerking van goede dichters
de rubriek Poèzij eene bijzondere belangstelling waardig zal
maker' ," De Gids zal echter „ook eenige der schoonheden, welke
vreemde grond mocht aanbieden, mede deelen."
De Letteroefeningen, wier woordvoerder in dezen Yntema's
vriend S. Muller, hoogleraar aan het Doopsgezind seminarie was,
naar de vrienden al gauw bekend werd, antwoordden aanstonds,
nogal gillerig met een tegenaanval op „de wanschapen vrucht van
beleedigde eigenliefde, lagen wraaklust en teleurgestelde, althans
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bedreigde winzucht." Ze waarschuwden tegen „een Tijdschrift
dat het schandmerk van oneerljkheid, wraaklust, aanmatiging, misleiding, en hebzucht op het voorhoofd draagt, en de boekerij van
elk fatsoenlijk man tot schande verstrekken zal." De titelroof stak
in het bijzonder.
In December antwoordde de Gids-redactie weer: „Geen wraaklust over de ongunstige recensie der prachtwerken spoorde tot
onze onderneming aan. Wij deden ons oudst Maandwerk misschien te veel eer, door het voor het eerste te houden; deszelfs
gebreken echter wettigden onzen aanval. Het plan van dit Tijdschrift was intusschen reeds voor jaren ontworpen, en alleen de
min gunstige tijdsomstandigheden verhinderden de oprigting van
hetzelve totheden; wij zouden dit, desnoods met bewijzen, kunnen
staven Neen! wij herhalen het nog eens, onze Uitgever, die
lust nog regt heeft, zich in de gevolgen van onzen arbeid te zien
betrokken, is, hoeveel achting zijn persoonlijk karakter ons moge
inboezemen, slechts onze Uitgever; tusschen hem en ons was er
sprake van inschrijving noch van handlangers
.; het spijt ons,
dat onze arbeid onder geschillen begonnen is."
De hele polemiek maakt de indruk van een komisch stukje toneel.
Beide partijen leggen, zoals dat gaat, plechtige betuigingen of van
de zuiverheid van hun bedoelingen, hun eerlijkheid en onpartijdigheid. Beide geven ze hoog op van hun beschaving en spelen
ze de belaagde onschuld om de sympathie van het publiek te
wekken. Maar strikt moreel is het gelijk ongetwijfeld aan de zijde
van de Vaderlandsche Letteroefeningen, en er zijn bewijzen voor
dat Potgieter liefst maar zo vlug mogelijk van het onderwerp
wilde afstappen.
Er hing over redactie en medewerking een dik rookgordijn van
anonymiteit. Alle correspondentie ging over de uitgever, en de
heren Robide van der Aa en Potgieter deden zich hoogstens
voor als particuliere belangstellenden in de onderneming. Pas de
door Potgieter nagelaten brievenverzameling maakte de gang van
zaken in hoofdzaak voor het nageslacht duidelijk. Alleen Bakhuizen was in het geheim, en hij hielp Potgieter aan materiaal voor
de verdediging in December. Het was daardoor wel moeilijker
om goede medewerking te krijgen. Beyerinck zocht het vooral
bij hoogleraren en theologen, en Amsterdammers van gevestigde
naam. Robide probeerde van zijn kennissen, bij voorbeeld Hel-
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dring, te interesseren; Potgieter nam tegenover Beets en Hasebroek de houding aan van vriend-van-de-Gids zonder redacteur
te zijn. Bakhuizen bracht Van Geuns en Voorhelm Schneevoogt
aan. Beyerinck zelf had al relatie met Heye en Mr Van Hasselt,
jurist te Amsterdam en secretaris van de Maatschappij voor
Schoone Kunsten en Letteren. Maar alleen Beyerinck was bekend.
Hij ontving de brieven en verzond de antwoorden. De meer
belangrijke werden door Potgieter opgesteld — want Beyerinck
deed geen stap zonder hem te raadplegen, — en Potgieter liet
ze dan copieren door een sergeant, om zich door zijn singuliere
handschrift niet te verraden.
Een moeilijke taak, om, anoniem, toch als leider van de jonge
generatie op te treden! Hij moest beginnen, de ongewenste ijver
van Van der Aa te temperen. Toen die, in September, een pikant
stukje tegen Yntema — een novelle waarin Yntema duidelijk te
herkennen zou optreden — beraamde, hield hij dat tegen. Aan
Robide's aandringen om de Letteroefeningen te antwoorden —
„als wij geheel zwijgen ligt het Maandwerk op zijn achterste" —
gaf hij toe, maar van zijn bijdragen en van die van zijn kennissen
was hij niet gediend. Robide gaf Potgieter met grote beminnelijkheid het recht om in zijn stukjes te veranderen en te schrappen
wat hem goed dacht, en van dat recht maakte hij een ruim gebruik.
Aldra werden de stortbaden van wijzigingen die Potgieter aanbracht, Van der Aa te koud, en hij kwam met voorzichtige bedenkingen dat het niet wenselijk was „dat alle vogelen als nachtegalen zingen" en dat niet „iedere maag pieces de resistance, sterk
gekruid" kan verdragen. Later werd hij positiever. „Mist mijn
stip het puntige, het Attische van uwe schrijfwijze, ik heb de overtuiging dat den uwen door het groote publiek niet begrepen
wordt." Hoewel de omgang over het geheel wel prettig bleef —
afgezien van de periode Augustus-October 183 7 waarin Poten tante Van Ulsen in Oosterbeek
gieter beledigd zweeg
logeerde, moest de samenwerking mislopen. In Februari 18 38
nam Van der Aa afscheid van de Gids.
Moeilijk was het ook, dat hij tegenover zijn eigen jongere vrienden Heye, Beets en Hasebroek een masker moest voorhouden.
Zij kregen verzoeken om medewerking en boeken ter recensie
van „de Redactie" via Beyerinck toegezonden, en verkeerden
omtrent Potgieters positie in het onzekere. Hasebroek huldig-
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de hem in zijn eerste brief, ter begeleiding van zijn bundeltje Poezy, als leider van de jonge generatie (2o Oct. 1836):
„Zie ik toch wel, (dan) dagteekent van het oogenblik der geboorte
van de Muzen het bestaan eener jongere letterkunde die zich
voorstelt met eerlijken ijver de bekrompen vooroordeelen en dood elijke slaapzucht onzer verouderde kunstmaecenen tegen te gaan.
Indien de oorspronkelijkheid en verscheidenheid van uw vernuft
u aan het hoofd zulk eener vereeniging plaatst, ik hoop dat mijn
geringheid niet beletten zal dat ik de laatste plaats onder de jeugdige Bondgenooten inneme. Het is dus vooral op grond van die
eenstemmige denkwijze, en gevoel, van dat gelijke streven naar
hetzelfde einde, dat ik achte u niet geheel vreemd te wezen."
Het was niet zozeer de noodzaak om zijn redacteurspositie te
ontveinzen als wel gene zo als leider op een voetstuk geplaatst
te worden, wat Potgieter aan Beets deed schrijven:
„Lieve Vriend! boezem hem (Hasebroek) toch juister begrippen
van mij in; of moet ik dit voor style d' Album houden? Zeg hem
toch, dat ik veel van Hollandschen eenvoud houde, dat ik dagelijks ter beurzega, dat ik een practisch mensch hoop te worden."
Beets gaf de opmerking aan Hasebroek door, die (i o Nov. 18 36)
weer antwoordde:
„En wat nu aangaat Potgieter's practische uitzichten, Hollandsche
eenvoud enz. 't Is mogelijk dat hij 't meent, doch dit houd ik voor
affectatie, style d'album. lemand die altijd overal en in alles zich
essayeert, die meer dan ik er een in Holland ken, homme de
lettres is in zijn manier van zijn en omgeving, zoekt den naam van
literateur van zich of te keeren . . . . hu! Gij begrijpt dat ik niet
boos ben, verre van daar; maar alleen vind ik zijne handelwijze
na mijn gedanen eersten stap onaardig. Hij moge zich dan houden
voor wie hij wil; hij heeft mij als een Literarische groote Heer
behandeld. En nu basta!"
Deze correspondentie is merkwaardig, omdat eruit blijkt dat
Potgieters dualisme ook zijn vrienden trof. Hij streefde naar
distinctie in omgangsvormen, wilde excelleren als homme d'esprit
en homme de lettres, leiding geven aan de jonge Nederlandse
letterkunde en ging daartegenover met stijgende nadruk een
levensbeschouwing verkondigen die burgerlijke eenvoud, plichtsbetrachting en blijmoedige levensaanvaarding als idealen stelde.
Het gedicht „Levensbeschouwing" dat hij in de zomer van 1836

110

E.J. Potgieter

voor de „Nederlandsche Volksalmanak" afstond, geeft nauwkeurig weer hoe hij die in 18 34 al werkelijkheid in plaats van
idealen, practisch leven in plaats van poezie ging kiezen, nu zijn
positie nadrukkelijker bepaalde:
. . . . De schitterende idealen
Verdwynen, als de voet den grens bereikt der jeugd,
En waarheids zonnelicht moog 't pad des mans bestralen
Ach! weelde en vreugd zyn been — ons blip' ft slechts pligt en deugd.
0, laat myn hart den Heer dan voor uw
vragen,
Dat hij reeds vroeg, altyd, het leven dus beschouw', —
Al moog' zyn jonge Borst dan schaars van wellust jagen,
Nooit stelt hem 't lot te leur
nooit foltert hem berouw.
De beivaartganger zet door brandende woestynen
Met staf en waterflesch den togt blymoedig voort:
Soms mope 't leven meer dan zulk een reize schy nen,
Heil, ruste, zaligheid woont slechts in beter oord!
Door de omstandigheden gedwongen is hij burger, gedoemd om
een onbevredigend practisch leven te leiden. Welnu, hij zal burger
zijn en welbewust, opgewekt de werkelijkheid erkennen. Dat zou
moeilijker zijn wanneer het burgerschap niet ook zijn waarde
had, wanneer de burgerij niet juist de kern en het zout van de
natie was: een overtuiging die hij vanuit zijn jeugd al bezat maar
die juist in deze jaren, tussen 1835 en 18 4 0, wat meer weerklank
begon te vinden. Wat het dommelende patriciaat niet vermocht,
zou nu de burgerij doen: Holland groot maken zoals de 17eeeuwse burgers hadden gedaan; de natie oproepen tot medewerken, de publieke geest wakker maken; de handen uit de mouwen steken en de eigen tijd tot een eclatante historische periode
opstuwen. Plicht en deugd en arbeidzaamheid zijn de burger opgelegd; maar ook daarin is een heroiek te vinden, ook daarmee is
het leven groot te maken. Beets verried zijn klasse, miskende de
morele adel ervan, zocht voor zich persoonlijk stijging langs de
traditionele weg. Dergelijke gevoelens moeten hem hebben vervuld hij werd ze zich geleidelijk bewuster. Hoe echter ook
zijn eigen ideaal onbereikbaar was, en hoe hij in het burger-zijn
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zelden of nooit vrede kon vinden, tonen de volgende hoofdstukken die achtereenvolgens zijn kritiek, zijn proza en zijn poezie
behandelen.
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De Nederlandse Schutterij. Potgieter is van 1834 tot 1843 lid geweest van de Amsterdamse Schutterij. Atlas van Stolk, Rotterdam, (supp. 1800-1850).

De blauwe beul.
1837 —1841

„de blauwe beul" — „ein wackerer Burger".

DE Gids, waarvan het eerste nummer in Januari 183 7 verscheen,
verschilde in opzet aanzienlijk van de „Muzen" en was veel meer
een „Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen". De Muzen
wilden zich bepalen tot „Letteren en Schoone Kunsten", de Gids
omvatte als kritisch magazijn recensies op alle gebieden van kunst
en wetenschap. De theologie, het in de 19e eeuw maatschappelijk
zo belangrijke vak, kreeg een zeer ruime plaats. „Dogmatiek,
apologetiek, exegese en kerkgeschiedenis werden in breede recension ter sprake gebracht; van preekenbundels werden uitvoerige verslagen gegeven; alles in den deftigen toon die aan het
onderwerp voegt, met getrouwe handhaving van de geloofsregelen der Nederlandsche Hervormde Kerk, getemperd, waar
zij al te steil mochten wezen, door rede, verlichting en verdraagzaamheid." (Gids 1886 IV 523.) De genees-, natuur-, scheikunde,
de botanie, de aardrijkskunde, de rechtswetenschap, de klassieke,
arabische en moderne taal- en letterkunde, zaken van veeteelt en
koffiecultuur, de wiskunde, sterrekunde en talrijke andere vakken
van kennis kwamen naar aanleiding van publicaties aan de orde.
Bij de moeilijke taak om daar geschikte recensenten voor te
vinden was de hulp van Bakhuizen van den Brink die niet alleen
Potgieter vriendendiensten wilde bewijzen maar ook zeer doordrongen was van de behoefte aan degelijke, wetenschappelijke
kritiek, van grote waarde. Zijn eigen stempel kon Potgieter —
voorshands — alleen drukken op de letterkunde, die temidden
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van het bonte gezelschap een belangrijke plaats kreeg. Ontzaglijk
was zijn ilver. Veertien beoordelingen, tezamen een i zo bladzijden tellend, leverde hij voor de eerste jaargang, eenzelfde aantal
voor do. tweede. In 1839 en '4o waren het er echter nog maar
vier, in 18 4 1 twee, in 1842 drie, 1843 twee, 1844 zes, in 1845
drie. Zijn niet-kritisch werk, proza en poezie, oorspronkelijk en
vertaald, bleef echter langer overvloedig. Pas in 18 45 verminderde ook daarin zijn tempo en trad er een periode van rust in.
Hoe belangrijk de rol ook is die de Gids in Potgieters leven heeft
gespeeld, Gids-geschiedenis is niet identiek met zijn geschiedenis.
Verder is zijn geweldige productiviteit voor een deel het gevolg
van de copy-honger van het tijdschrift: elke maand moest de aflevering maar weer gevuld worden, wat vooral voor het Mengelwerk vaak ernstige zorgen baarde. Er is dus veel in zijn werk dat
niet van centraal belang is, en alleen om het essentiele is het hier
te doen. Voor de kennis van zijn persoon zijn de vragen van belang: hoe was zijn toon als kritikus en wat waren zijn normen.
Het Prospectus had beloofd dat, „alle persoonlijke aanval op
schrijvers" vermeden zou worden, maar voor de recensenten de
vrijheid nadrukkelijk behouden , om in ongeneeslijke gevallen
„hun luim bot te vieren". Het zou Potgieter met zijn heftige
impulsen, zijn neiging om kras te verwerpen of onberedeneerd
enthousiast te zijn, moeilijk vallen om zich tot een effen toon te
dwingen. Termen als „onuitstaanbare stijl", „soeperig", „waauwelen", „lamzaligheid'', „walgelijke poespas" spaarde hij zo nodig
niet, en ironisch was hij aanvankelijk ook nog wel. De heer Van
Buren Schele, schrijver van een historische roman „Het Slot te
Vollenhove" kreeg over zijn work te lezen: „welk eene spelling,
welk een stijl! welk eene juiste en fraaije teekening des tijds!" en
„de lektuur moge (den lezers) hunnen tijd kosten, hunne zedelijkheid loopt bij dezelve geen gevaar." Het is echter de vraag of de
kleurloze zakelijkheid van andere passages nog niet sterker de
indruk gaven van onverbiddelijke barheid en barsheid:
„Het blijkt duidelijk, zoo uit den Schildknaap als uit Elisabeth
Barmouth, dat zoo min de historische roman, als de burgerhike roman het veld zijn, voor het talent der schrijfster bestemd."
„ . . . de drie verhalen dragen blijk van gemis aan menschen-,
zaken- en wereldkennis, ondanks eenen over het algemeen onberispehjken stijl."
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„Het oudste vers, dat wij in den bundel aantreffen, werd in r 793
geschreven, het jongste in 1835; veertig jaren bleef de Muze
aldus den Heer Spandaw getrouw, veertig jaren lang genoot
zijn Ed. een groote vermaardheid: wij wenschten de sporen van
veertigjarigen kritiek in den bundel te hebben aangetroffen."
Achter een bedaard-gevarieerde fraaie beeldspraak kunnen ingehouden geestigheden als een weerlicht flikkeren:
„Drie zeer onderscheiden vernuften heerschten gedurende het
eerste vierde dezer eeuw over het onder hen verdeelde gebied
van den Nederlandschen Zangberg — Feith, Tollens en Bilderdijk waren die koningen in het rijk der goddelijke kunst. Het is
hier de plaats niet te onderzoeken, welke dier Monarchen het
aanzienlijkst leger volgelingen en bewonderaars had; maar elk zal
mij toestemmen, dat het elk der leden van dit driemanschap nooit
aan dezelve ontbrak, dat slechts weinigeonzer overigedichtersrepublikeinsch genoeg dachten, om geene banier dan hunne eigene
te willen opsteken; oorspronkelijkheid is eene zeldzame gave!"
Met parlementaire koelheid worden de bitterste veroordelingen
uitgesproken:
„De Heer Spandaw gelooft „vele dichtstukken van zijne vroegste
jeugd van eenige feilen en leemten te hebben gezuiverd"; wij betwisten het niet, maar willen even weinig verhelen, dat wij gaarne
eenige, thans wel van stof en vuil gereinigde, maar niettemin verdorde bladeren, in de krans om zijnen schedel zouden hebben
gemist."
Hij kbn anders, hij wilde ook wel graag anders. Een andere tijd,
met een minder bedompte sfeer, of alleen maar met minder eenzaamheid op zijn kritisch berg-plateau, had hem wellicht vaker
de speelse spot („luim") doen vinden die in de kritiek op de
Nederlandsche Muzen-Almanak een tijdlang als een voorjaarszonnetje doorbreekt. De recensie is nooit herdrukt, maar hij
verdient het meer dan menige wel herdrukte, zowel om het formidabele letterkundig kabaal dat er door ontstond als om het licht
dat hij op Potgieters persoon doet vallen. Wij kunnen hem hier
ook niet opnemen, maar een breed citaat is onmisbaar. Een recensie van de Muzen-Almanak was een letterkundige gebeurtenis,
omdat allerlei erkende auteurs op zo'n jaarlijkse tentoonstelling
mee-exposeerden. Jaar in, jaar uit heeft de Gids de almanakkenrecensies dan ook met biezondere zorg opgesteld. De eerste helft
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van deze recensie van Februari 1837 is, met zijn vlot berekende
doseringen van lof en bedenkingen een meesterstukje van diplomatic, van stuurmanskunst tussen de klippen van kritisch geweten
en lichtgekwetste dichter-ijdelheden. De passage over de Rotterdamse dichtende predikant Van Pellecom, die erop volgt, luidt:
„Er was een tijd — onze schilders danken den Hemel dat hij
voorbij is, — waarin familiestukken zeer in de mode waren, en
de arme kunstenaar grootpapa en grootmama, mijnheer en mevrouw en al de lieve kleenen, tot Aaltje met de pop en Dirkje
met de zweep toe, op een dock van weinige duimen omtreks
moest voorstellen. De heer Immerzeel (de uitgever van de almanak)
schijnt het aardig te hebben gevonden, ons zulk Gene zeldzaamheid te doen aanschouwen, en de familie van Pellecom was zoo
goed daarvoor te poseeren.
Op blz. 38 ontvangen wij, van wijlen den Heer J. van Pellecom,
eenen „Wensch op het huwelijk van mijnen zoon A. N. van
Pellecom, met Mejufvrouw J. G. Zegerius, voltrokken te Kortenhoef, den i 6den November i 8o6"; — op blz. 7 3 een' zang
van den Heer A. N. van Pellecom, „Aan de Maatschappij: Verscheidenheid en Overeenstemming, te Rotterdam, opgerigt den
i 6den November 1760, haren vijf-en-zeventigsten verjaardag
vierende, op den 2 osten November i 83 5 , juist op het uur, waarop, 's jaars te voren, mijne hartelijk geliefde Moeder, Vrouwe
Petronella Elisabet du Rien, weduwe van den Weleerw. Heer J.
van Pellecom, overleden was"; op blz. z o8 weder een vers van
den Heer A. N. van Pellecom, „In het Album mijner oudste
Dochter", waaruit wij, door den aanhef:
lVaarom biedt. sy, lieve Naatje!
Die zoo naauw me aan 't harte lift,
My dit vriendenaandenkblaadje,
Vleyende om een klein gedicht?
Moet ik hier mytt' naam dan schryven
Onder uwen vriendenry,
Om in heugenis te blyven?
Of vergeet gy anders my? . . . .
Maar wat wil die traan in de oogen?
Foei! .... ik jok en meen het niet! enz.
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leeren moeten, dat haar Ed. niet naar hare grootmoeder, Vrouwe
Petronella Elisabet genoemd is, (wanneer het Betje of Nelletje zoude
geweest zijn, en niet Naatje), of dat haar Ed. overgevoelig is? —
want wie het Poezij noemt, moge bij Alceste ter school gaan.
Inderdaad, voor de aardigheid hadden wij aan deze familiestukken
genoeg gehad; zelfs de toekomstige Geschiedschrijver van het
geslacht der van Pellecoms zal niet meer verlangen, dan de opgave
van geboorte-, trouw- en sterfdagen — en de vermelding aller
deugden van deszelfs onderscheidene leden; doch het blijft er
niet bij, de Almanak schijnt tot ee ti gedenkboek der gevoelens
en gedachten van den tweeden dichter uit deze familie bestemd.
Immers, op blz. 8 7 , (want de rijmziekte is besmettelijker dan de
cholera,)
Daar lezen wij' al wederom
Een versje van van Pellecom!
dat ons een denkbeeld geeft, hoe zijn Ed. gewoon is in het Album
eener jeugdige vriendin te schrijven, en bij blz. 169 roepen wij uit:
Ten derdemaal, wees wellekom,
Zanglustise van Pellecom!
want het is een ander bewijs, — het stukje heet „In het Album
van Betsy",— dat zijn Ed. in Vriendenrollen niet altijd zoo gezochtdwaas schrijft, als in dat zijner dochter, blijkens de regelen:
'k Sneed dus, op uw bee, een rietje,
By den kant van 't water, af;
Kweelde erop dit kunstloos liedje:
't Strekke u ten verseet-my-nietje;
Ook als ik reeds slaap in 't graft
Och! dat de man, om eene spreekwijze onzer vaderen te bezigen,
met een kluitje in het rietje gestuurd, pijpjes voor zichzelven, maar
niet. voor ons gemaakt hadde; want zoo wij Betsy (welligt ook
iemand, die op het familie-stuk voorkomt), nog minzaam ontvingen; alle menschelijk geduld heeft zijne grenzen, en nu wij op
blz. III ten vierden male zijn' naam lezen, kunnen wij ons niet
weerhouden aar te merken:
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Verdiensic slaat een s•tier om,
Bescheicien Heer van keliecom!

Maar het is in den wind geschreeuwO neve Lezer!
Hy wil aan t

hoojd staan van den drom

Die goede .beer van PeHeroin!

want op blz. 1 9 8 is nog- een extempore met zij nen naam . . . .
De kritiek sloeg in! De rnmpjes grngen rond, werden later nog
in Braga voortgezet; de vrienden genoten, maar schudden ook
bedenkelijk het hoolci. Zo wel Beets als Hasebroek vroegen of
dit toch, welbeschouwd, met te ver ging, de Gids niet zou schaden,
of het met in strijd was met het kortelings beleden beginsel, alle
personaliteit te vermi l den?' Ze hadden succes. Potgieter het later
zulk allegro-scherzando met meer horen, de toon werd en bleef
grave.
Maar het kwaad was geschied. De opgeblazen predikant ging met
het verse nummer van de Gids naar zijn societeit om er „publieke
lecture" van te geven en zwoer wrack. Wie zijn veroordelaar was,
wist hij niet; hij schreef een honend hekeldicht op Robide van
der Aa die diep onder de schande daarvan gebukt ging, en verbond
zich vervolgens met de ook door de Gids gekwetste Rotterdamse
romanticus Adriaan van der Hoop, met wie hij in 18 3 8 in het
Letterlievend Maandschrift een scheldcampagne organiseerde.
Deze was vooral tegen Beets en Hasebroek gericht, wier aandeel
in de recensies ze veel te groot schatten. Hasebroek werd gehoond
omdat hij eens voor een examen gezakt was. Beets was kwetsbaar
in zijn adellijke aspiraties: de Rotterdammers schreven dat de
jongeman „uit overoud en adellijk geslacht" afstamde van een
beul. „In den winkel van den apotheker, dat weet een adelijk
romantisch zanger van naam en genie bij ondervinding, wordt
de heilzame pil verguld wij doers dat niet." Hasebroek feed in
stilte, Beets was ten hoogste gebelgd over de „straattaal" die hij
ten onrechte naar zijn hoofd kreeg, en eiste van de Gidsredactie
dat ze bekend maakte welke recensies van hem waren — hetgeen
geweigerd werd.
Ook van andere zijde kwam giftige reactie. Het hele zelf-schrijvende publiek zag met angst en ontsteltenis de onvervaarde aan-
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tasting van eerzame maar goedkoop-verworven reputaties aan.
De Groningse professor Lulofs onderhield ogenschijnlijk goede
relaties met de redactie, totdat hij zelf een overigens voorzichtige
aanmerking te horen kreeg. Zijn verontrustheid barstte los in een
brief aan de redactie, waarin hij het tijdschrift een vuilnisbak
noemde; en een jonge Groninger, W. Hecker, publiceerde in
1838 een satirisch vers „Hippokreen ontzwaveling" waarin de
Gids ook gehekeld werd.
Door zich consequent van alle vulgariteit te onthouden en van
stonde of aan bij alle strengheid waardig te blijven verwierf de
Gids een autoriteit waartegen weldra alleen studenten en enkele
onafhankelijke geesten als Van Vloten en Alberdingk Thijm
zonodig zich nog openlijk durfden verweren. Er werd een kritisch bewustzijn bij het publiek gevormd, waardoor al te huiselijke
en infantiele producten niet meer met een goed geweten konden
worden gepubliceerd. Of de Gids ook in positieve zin invloed
gehad heeft, is minder gemakkelijk te controleren.
De kritische werkzaamheid van Beets en Hasebroek bleef beperkt
en weinig belangrijk, die van Heye eveneens. De jurist-historicus
Van Hasselt recenseerde o.a. de talrijke provinciale almanakken,
maar kreeg notities en aanwijzingen van Potgieter en Bakhuizen. Zij
waren het die de ideeen van de Gids ontwikkelden en uitspraken,
en die door hun tijdschrift aan hun tijd een eigen geestesmerk
gaven. Zij gingen bijna dagelijks met elkaar om, met Heye meermalen als gezelschap, en voerden na het afscheid van Robide
van der Aa de redactie gezamenlijk, onbekommerd om de publieke opinie, maar vol van de idealen die hun voor ogen stonden.
Zij gingen een twee-eenheid vormen, waarin het dikwijls moeilijk
is ieders aandeel te zien. Zij waren het weldra wat autoritaire
tweetal, dat zich in de loop van enkele jaren met toenemende
duidelijkheid ging onderscheiden van generatiegenoten, en dat
in een geleidelijk sterker wordend isolement zijn eigen denkwijze
scherper en radicaler ging formuleren. Daarbij was Bakhuizen
meer de wetenschapsman, die wel in theoretisch-aesthetische zaken
rake dingen kon zeggen, maar de directe levendige belangstelling
van Potgieter voor de poetische literatuur van de dag miste;
Potgieter de impulsieve, theoretisch niet opvallend scherp onderscheidende drijver en werker.
Zoekt men in de recensies naar een bepaalde normatieve instel-

De blauwe beul. 1837-1841

119

ling, dan vindt men veelal algemeen-kritische opmerkingen zonder
enige theoretische achtergrond, zonder merkbaar — zij het rudimentair — stelsel. Toch heeft de criticus die in zijn tijd wil ingrijpen en die wil opbouwen, normen nodig, en in enkele van de
eerste recensies lijkt het ook wel alsof Potgieter een aesthetische
doctrine gaat ontwikkelen. De recensie van Hasebroeks Poezy,
een van de eerste in de Gids, geeft daar blijk van.
De recensie viel zeer gunstig uit en Hasebroek meende dat hij
dat wel vooral aan de nieuwe vriendschapsverhouding had te
danken. Hij schreef Potgieter een jaartje later dan ook (2 7-3- i 838):
„voor uw vrienden geheel wezel, zijt gij voor uw vijanden geheel
stekelvarken, passez-moi le mot . . ." Ook buitenstaanders beweerden dat de pedante Gidsers vol admiration mutuelle waren.
Het mag waar zijn dat tegenover vrienden met wat meer consideratie werd opgetreden, wanneer Potgieter bezwaren had hield
hij ze nooit voor zich, en angst om vrienden te verliezen was hem
vreemd. Van „allemans-vrienden" had hij een afschuw en het werd
in stijgende mate zijn liefhebberij om „karakter te tonen". Dat Hasebroeks zwakke poezie zo gunstig ontvangen werd, had ze vooral
te danken aan het feit dat ze toevallig geschikt materiaal vormde
voor de demonstratie van een nieuwe, nog wat zwevende aesthetics. Sinds Potgieter de romantische poezie, de Weltschmerz, de
negatie afzwoer zocht hij normen voor de poezie van de toekomst.
Met nadruk plaatste hi) daarom zijn eigen generatie als die van
de „objectieve kunst" tegenover de artistiek „subjectieve" vorige.
Wat dat „objectief" betekent omschrijft hij echter niet al te duidelijk: de objectieve dichter effaceert zichzelf en ontwikkelt het
onderwerp objectief; hij rept niet van zijn particuliere huiselijke
zaken (als de haardrijmers doen), noch van zijn persoonlijke symen antipathieen (als Bilderdijk); sterker nog, hij legt zijn persoonlijke stemmingen, zijn „ingebeeld of vergroot lijden" het zwijgen
op (tegen de romantici). Hij moet algemeen-menselijke gevoelens
uiten.
Potgieter las in die dagen met grate instemming Eckermanns
Gesprache mit Goethe, en vond daarin de veroordeling van de
subjectiviteit (gesprekken van 1 4-4-182 4 en 29-1-1826), ook de
verdediging van de idealiteit in de kunst, die hi] later herhaaldelijk
zou propageren — een klassicistische aesthetische theorie die bij
de Goethe van na de Italiaanse reis functioneel wel heel anders
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ligt dan bij Potgieter die van verheven innerlijke rust nog ver
verwijderd was, maar ze daarom met te groter geestdrift bewonderde (Mengelingen 1837 pg. I 2 7).
In dit enthousiasme voor evenwicht, objectiviteit en idealiteit
zag hij Hasebroeks veralgemenende gedichten, met „de zes
heerlijke verzen I. Kind. II. Jong Meisjen. III. Bruid. IV. Moeder.
V. Weduwe. VI. Gewijde Non," in een licht dat ze zelf niet uitstraalden.
Deze instelling maakte dat de poetisch veel belangrijker Beets
er minder gunstig afkwam. Toen Beets in Juli 18 37 zijn „Guy
de Vlaming" aan Potgieter zond, vroeg hij om een onpartijdig en
gedetailleerd oordeel in de Gids. De recensie die het Novembernummer bracht, las hij in Hasebroeks pastorie. Hij was er diep
door gegriefd en Potgieter was sindsdien bij de Beets bewonderende dames Van Foreest op de Nijenburgh (bij Heilo) uit de gunst.
De recensie is voor wie Beets, Potgieter en de situatie uit de
brieven kent een spannend stukje diplomatic dat voor de nietingewijde lezer vraagt om vertaling in ,plain language". De recensent zegt — tussen de regels — dat hij met aanmerkingen
voorzichtig zal zijn, omdat de dichter prikkelbaar is, en door
zijn successen in Genootschappen en Maatschappijen te veel over
het paard getild. Grove historische onjuistheden, als in Beets'
vorig berijmd verhaal „Kuser" komen er niet in voor. Het gedicht
Guy de Vlaming is in allerlei opzichten bewonderenswaardig;
de hoofdpersoon is geen amoreel individualist en daarom aanvaardbaar, nergens is de zedelijkheid ten koste der kunst geweld
aangedaan. Toch hoopt hij dat Beets in het vervolg minder „donkere onderwerpen" zal kiezen.
In cauda venenum. Beets had in de privaat-editie van de „Guy"
schuw en wegwerpend de suggestie gepousseerd dat hijzelf van
adellijke afkomst was; sinds hij als jongverloofde op de Mienburgh logeerde was zijn adoratie voor adeldom steeds sterker
geworden. De regels in kwestie kwamen in de handelseditie niet
voor, maar Potgieter kon het niet laten enige scherpe pijlen of
te schieten. Hij merkte (voor de niet-ingewijde zonder verband)
op, dat Bilderdijk werd uitgelachen als hij over zijn Teisterbandgenealogic sprak, maar bewonderd als hij zijn maatschappelijke
en burgerlijke plichten vervulde. En hij citeerde Goethe:
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W7er ist das wiirdigste Glied des Staats? Ein wackerer Burger.
Linter jeglicher Form bleibt er der edelste Stoff.

Zo schuilt ook achter het slot van deze recensie de tegenstelling
tussen de man die door de omstandigheden gedwongen en onder
strijd overtuigd burger is, en de ander die zijn sociale superioriteitsverlangens, zij het nu wat schuchter, uitviert. Daar de Gidsjaargang I 837 nog tweemaal spotte met jeugdige literatoren die
adellijke ambities hebben, voelde Beets zich ernstig gegriefd en
ging hij in de Amsterdammers, aan wier onderneming hij in het
begin van het jaar nog zo geestdriftig mee had willen werken, een
„geregeld complot" tegen zich zien. De uitvallen tegen de genootschappen begon hij nu ook als persoonlijk te voelen — Potgieter
had hem zijn welgevallen in zijn populariteit trouwens al vaak
genoeg verweten — het gescherm met Goethe beviel hem niet:
„Eenige zijner phrases keeren eeuwig weer en hij helpt alle recensies maken en is het pis-aller voor 't Mengelwerk. . . . Eindelijk:
Men spreekt in den Gids altijd van objektiviteit; maar wat is
subjectiver dan de meeste aankondigingen in den Gids? Een
geestig man zeide mij eens: „de recensies in den Gids zijn als die
schilderijen van veldslagen, waarbij de schilder zijn eigen gezicht
teekende." Dit is waar, en denk er eens aan!" (6 Dec. 1837.)
Toen Potgieter in de jaargang 1838 de Byron-vertalingen van
Beets en Ten Kate recenseerde, uitte hij zijn verzet tegen de Byroniaanse mode sterker, en verkondigde hij zijn positieve burgerschaps-ideeen met nog meer nadruk. De sombere, onware levensbeschouwing, de levensmoeheid, negativiteit en innerlijke onvrede
zijn fout. Byrons „onafhankelijk oordeel, zijn blakende vrijheidszucht" behouden steeds hun waarde, maar zijn twijfelzucht, ongeloof en spotternij behoren voorbij te zijn. „Onze dagen, laat ons
bij deze gelegenheid er voor uitkomen, eischen een' dichter van
anderen stempel, die niet, als Byron, strijd voere tegen godsdienst
en beschaving; die eerbied hebbe voor orde!" Voorts moet oorspronkelijkheid de leus zijn.
De verhouding tot Beets was in het hele jaar t 838 dan ook koel,
vooral na het onaangenaam incident met de Rotterdammers in
de zomer. Hasebroek, die goede relaties met beide partijen onderhield, voelde zijn positie moeilijk worden. Beets smaalde:

122

Potgieter

„Gij zijt van de vrienden", de Amsterdammers hidden in brief
en gesprek hun stekeligheden over Beets niet voor zich.
Zo kwam Potgieter van een voorlopige aesthetische kritiek al
direct tot ideologische kritiek, en kwesties van wereldbeschouwing
zouden in zijn verdere recensies steeds een overheersende plaats
beh oud en.
In de uitvoerige en knappe bespreking van zijn geliefde dichter
Staring treedt dat nog niet zozeer aan de dag, al heet ook daarin
het feit dat Staring „de poeten der zeventiende eeuw bestudeerde," wier „werken getuigen van eene verstandige, opgeruimde,
kloeke levensbeschouwing, die wij ongaarne in de schriften onzes
tijds missen" een van de titels waarop Staring bewondering mag
eisen; maar andere recensies van i 838 hebben die strekking herhaaldelijk. „Al de schoonheden zitten van 't jaar in het „levenslustige", sneerde Beets (aan Potgieter, 29-1-1839), „'t eeuwige
thema van de Gids, met en benevens de bolle Hollanders met
hunne roodgeschoren halskwabben en witte stropdasjens."
Zo wordt ook de positie die de Gids inneemt tegenover de historische roman bepaald door een steeds strijdbaarder wordend
eenzijdig-rationalistisch burgerideaal. Bakhuizen, die zijn ideeen
omtrent de historische roman het breedvoerigst en grondigst
ontwikkelde in zijn beoordeling van Van Lenneps „Roos van
Dekama", eiste vooral positieve wetenschappelijkheid. Niet alleen
costuum, couleur locale en historische karakterschets moeten
historisch juist zijn, ook de gesprekken moeten de tint van hun
tijd dragen. Sterker nog, de als onderwerp gekozen episode of
gebeurtenis moet historisch belangrijk zijn, en historisch belangrijke tegenstellingen, bijvoorbeeld van de opkomende burgerij
tegenover de in tradities verkalkende adel, moeten in hun juiste
verhouding tot hun recht komen. Het is geen wonder dat zo'n
opvatting, die roept om studie, studie en nog eens studie, maar
voor psychologie en poetische verbeelding weinig oog heeft,
alleen tot wetenschappelijk historisch onderzoek kan leiden —
wat bij Bakhuizen zelf dan ook gebeurde.
Een andere eis is deze, dat Nederlandse schrijvers van historische
romans onderwerpen uit de Nederlandse glorietijd, de 17e en de
tweede helft van de i 6e eeuw moeten kiezen; niet uit het buitenland, en ook niet uit de Middeleeuwen, die in Nederland niets
typisch hadden. De Gids verlangt dus geen uitbeelding van het
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heroische, tragische, ridderlijke, het mateloze gevoel,geen heimwee
naar het onvindbare, maar dat wat een nuchterder, het leven aanvaardende geest boeien kan: het krachtige volksleven, de republikeinse trots op een burgerlijke samenleving die een mateloze
energie ontplooit, zijn vrijheid verdedigt, de gevaren van koude,
hitte, verre zeeen en oorlogsgeweld met succes het hoofd biedt.
Geen individualistische romantiek, maar burger-romantiek; geen
vlucht uit het leven, maar blijmoedige, mannelijke levensaanvaarding, geloof in de vooruitgang.
Eigenaardig komt dit tot uiting in Potgieters kritiek op A. L.
G. Toussaints „De Graaf van Devonshire." Voor haar scherpzinnig voorbericht toont hij een merkwaardig onbegrip. Zij zegt:
Scott schrijft romans om de historie, en „vlecht er het romantische tusschen om belang te wekken." Zij daarentegen gebruikt
historisch materiaal slechts om niet „tegen het lokale te zondigen,
zooals de tooneelspeler het kostuum van zijn karakter aanneemt
niet om aan te wijzen hoe Sylla of Oedipus gekleed waren, maar
om er niet anders uit te zien, dan men zich Sylla of Oedipus voorstelt." Het gaat haar om het persoonlijk drama, niet om de historic.
En, inzake het feit dat haar onderwerp Engels is, dit: men kan
zijn onderwerp niet koel kiezen. „Wie koel kiest, zal zonder
geestdrift beginnen, slechts flaauw eindigen, en, zoo mogelijk,
zijne lezers nog kouder laten dan hij het zelf was. Men moet getroffen zijn door den persoon, dien men tot held kiest, men moet
hem groot voelen, om hem groot te kunnen voorstellen. Het
onderwerp moet ons bezield hebben voor men het koos, en voor
men aan schrijven dacht." Potgieter, in zijn kritiek, werpt tegen:
men moet niet koel kiezen, maar „met overleg, en dus wijs . . . .
de auteur, die zich niet door zijn onderwerp laat wegslepen, maar
het ten koste van studie meester wil zijn, handelt verstandig en
loopt daarom geen gevaar vervelend te worden." Hij geeft toe,
romantisch groot waren de eerzame burgers onzer Republiek nooit.
Maar hij is ervan overtuigd, dat hij die „de pc,. ezij, welke in onze
eenvoudiger toestanden ligt, aanschouwelijk zal weten te maken"
het verder brengt dan wie „een aardig tafereel van riddermoed
of hofintrigue" beschrijft — alsof „een aardig tafereel" het doel
was voor haar die later van zichzelf getuigde: „Wat was ik gelukkig onder het schrijven, hoe leefde ik dubbel, ja driedubbel!
De dagen waren te kort; ik knoopte er nachten bij aan, ondanks
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de waarschuwingen van mijn vader. Ach! ik kon toch niet slapen,
het leefde toch alles voor mijn geest. Elisabeth en Devonshire en
Maria — ik leefde met hen en in hen, en het kon mi l. overigens
niet schelen wat er om mij voorviel." (Gids 1886 IV 398.)
Beter daarom is Potgieters even later komende opmerking:
„Het boek is te veel of te weinig historisch, naar ge wilt. Te veel
om het onder die soort van romans te rang,schikken, welke als
de verhalen van Mad. de Stael het lijden des Marten schilderen;
te weinig om het onder de navolgingen van Scott eene plaats to
ruimen, als schets des tijds." Beter ook is zil n detadkritiek. Dat
was in de herfst van 1838. Potgieter had Mej. Toussaint toen al
in de Alkmaarse apotheek opgezocht, en haar bij Hasebroek
geintroduceerd, waar ze logeerde toen de recensie „de arme
duive", zoals Hasebroek haar noemde, trof. „Zij lag op eene zijde
en klapwiekte nog maar stuiptrekkende met de andere vleugel.
lk zag dit aan, en ja! toen deed het mij om harentwil Iced, dat
haar vonnis niet zachter was uitgevallen."
Ze accepteerde de autoriteit van de machtige Amsterdammers,
wierp zich voor „Het Huis Lauernesse" in de bronnenstudie en
zuchtte onder de zware taak. Bezoeken aan Amsterdam versterkten al dra de band. En toch handhaafde haar au fond zeer krachtige persoonlijkheid zich, zodat het nieuwe werk een positief
Christelijke roman werd, waar Potgieter en Bakhuizen geen weg
mee wisten. De Gids bracht ondanks herhaald aandringen harerzijds geen recensie. Beets, toen al predikant, was er echter ten
zeerste mee ingenomen.
Hasebroek protesteerde al aanstonds tegen de gewelddadige inbreuk die de Gids wilde maken op de vrijheid van de kunstenaar,
en hij citeerde in een brief aan Potgieter: „L'art est Libre . . . .
11 faut blamer l'ecrivain qui cesse d'etre fidele a ce souffle interieur, qui court a la suite d'inspirations etrangeres, et qui
detruit son moyen de force en etablissant une theorie de structure
des ressources qui sont en lui: c'est par la surtout que les literatures s'appauvrissent." Potgieter wist er met veel anders op te
antwoorden dan dat Bakhuizen en hij zich wel bewust waren geen
Meesters te zijn.
Ook tegen hun radicale burgerlijkheid had hij bezwaren. Hid
vond de opvatting juist dat men „alle poezij, ja alle geluk"
binnen de kring van het burgerlijke Hollandse leven dient te
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zoeken, maar ze gingen zijns inziens te ver, wanneer ze Jufvrouw
Toussaint wilden verbieden „het plezierigst met vorsten om te
gaan." „Men kan in zijn verbeelding iets weelderigs hebben dat
zich niet vereenvoudigen, verplatten en verburgerlijken laat."
In de loop van 18 39 en 18 4 0 vermeerderden de punten van
verschil, en er kwam een tegenstelling aan de dag waarvan ze
zich het fundamentele belang misschien nog niet bewust waren,
maar die hen toch uit elkaar moest drijven.
In de brieven komen kleine persoonlijke geschillen en principiele
tegenstellingen door elkaar ter sprake — kleine grieven lijken
belangrijk, maar ze krijgen alleen nadruk doordat de diepere
sympathie, die ze zou doen verbleken, verdwijnt. Beets, die de
Muzenalmanak in 1840 redigeerde, had een bijdrage van Heye
geweigerd, en dat nam Potgieter hoog op. Hasebroek kreeg de
verwijten te horen. Truitje Toussaint zat aan een ongunstig contract met een uitgever vast; Potgieter deed zijn best haar eraf
te helpen, Hasebroek vond dat ze nu eenmaal gebonden was en
er zich aan houden moest. Zulke zaken konden alleen relief
krijgen doordat er over grotere zaken geen eensgezindheid heerste.
Hasebroek vond de burgerlijkheids-doctrine overdreven: „ . . . gij
mannen van de wezenlijkheid, die den dichter geen lauweren
gunt dan door het eikenloof der burgerkroon gevlochten, die de
middenstand praeconiseert als den zetel van het gezond verstand
der natie . . . ." Ook was hem de felle verachting van de Amsterdammers voor populariteit onbegrijpelijk. Maar groot verschil van
mening bestond over de persoon van Jacob Geel, de Leidse professor. Enkele jaren tevoren had Geel, een felle rationalist, een
overmatig strenge kritiek geschreven op Beets' bouderend opstel
„Vooruitgang". Het onbelangrijke verschil in gestemdheid, waarop deze kritiek een schijnbaar overscherpe reactie was geweest,
was echter de kern van een principiele tegenstelling, die men
aanvankelijk niet zag omdat men de strijd voor een kwestie van
persoonlijke antipathie hicld. Hasebroek en Beets begrepen de
vooruitgangspassie, bet rationalistische vuur niet van Geel, die
met zijn ideaal niet liet spotten. In 18 4 0 zag Hasebroek in Geel
nog alleen maar een afbreker, en dat de Amsterdammers zo met
,vooruitgang' konden dwepen zag hij rnyt verbazing en zonder
enig begrip aan. Het was voor hem een hulk phrase. „Het is niet
lief van u, zoo voor elke omwenteling, hoe dan ook , en tegen elke
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restauratie, van wat aard ze zij, te wezen," schreef hij in een brief,
en in een andere: „Wat onze verdere geschillen over populariteit
en impopulariteit, pruiken en Jacobijnenmutsen, uw spreuk: What
not is, is right, en de mijne: What is, is right enz. aangaat, proponeer ik u dit alles later eens onder een glas wijn af te praten. Ik
vrees dat het nu een doelloos heen en weer trekken en plukken
zou worden, waarbij wij eindigen zouden met elkander zeer te
doen. lk heb u veel liever dan mijn recht, en zou dus voor geen
lief ding, al kon ik het schoon, een proces willen winnen, dat mij
een vriend zou doen verliezen, — en daarom punctum, zand
erover."
Omgekeerd hadden de Amsterdammers voor Hasebroeks bewondering voor Bilderdijk en zijn geestdrift voor het optreden
van Groen van Prinsterer in de Tweede Kamer het ware besef
niet. Waar eerst geen bewustzijn van principieel verschil bestond,
begonnen zich nu de lijnen af te tekenen van tegenstellingen die
tot de markantste in onze negentiende-eeuwse geschiedenis zouden
gaan behoren: het religieus traditionele en tamelijk indifferente,
maar voor het wereldlijke geestdriftige liberalisme, tegenover de
politiek reactionaire radicale religiositeit, waarvan Da Costa de
door Bilderdijk aangestoken fakkel brandende had gehouden.
De breuk, in Januari 18 4 I , scheen een gevolg te zijn van de ongunstige beoordeling, die Bakhuizen gaf van Hasebroeks gedicht
„Victoria" in de Muzenalmanak, en van andere kleine omstandigheden, maar in werkelijkheid sloeg de stroom des tijds ze uiteen.
Het was niet meer dan consequent, dat Hasebroek en Beets
weldra in de Reveilbeweging opgingen, en dat Potgieter voor een
uitnodiging bij Willem de Clercq bedankte. De vriendelijke interventie van Potgieters correspondent Helvetius van den Berg kon
de kloof niet meer overbruggen. Merkwaardig is het, dat Truitje
Toussaint een eigen positie wist te handhaven: ze sympathiseerde
met Potgieter en Bakhuizen op het punt van historische wetenschap, maar bleef op goede voet met Hasebroek en Beets; ze
knoopte zelfs goede relaties aan met de familie De Clercq. Zo
stond ze een 2 5 jaar later tussen Potgieter—Huet en Da CostaGroen.
Het is geen wonder dat de Gids in zijn verengd isolement in
184o-'4i zijn leer nog wat feller ging verkondigen, en dat de
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kritiek op de „Camera Obscura" in de grote recensie „Kopyeerlust des dagelijkschen levens" kras eenzijdig uitviel.
Met een oppervlakkige blik naar Potgieters veroordeling van
Beets' Byroniaanse poezie zou men hier een gunstig oordeel verwachten. Waar men Hildebrand ook van betichten mag, niet van
een „sombere, onware levensbeschouwing", en ook, in diepere
zin, niet van gebrek aan oorspronkelijkheid. Dit was „proza", en
„wezenlijkheid", „gezonde" blijmoedigheid ook. Alle reden voor
een principiele erkenner van de werkelijkheid om tevreden en
verheugd te zijn.
Al moest hij het talent van Hildebrand bewonderen, het boek
irriteerde hem hevig. Hasebroek, die reden meende te hebben
zich door een uitlating in het Slotwoord van de Camera gegriefd
te voelen, schreef aan Potgieter kort na de verschijning (z 3-10-39):
„Wat zegt ge van Hildebrand? Dat moet dunkt mij regt in den
smaak der overnuchteren vallen.
Mijnentwegen, dat het u wel bekome. 1k bewonder het boek zoo
zeer als iemand. Maar toch wou ik dat de dichter van Machteld
dezen kant van zijn talent — of van zijn karakter liever — voor zich
gehouden hadde. Er is maar een tooneel in, dat mij regt goed
doet: het tooneel tusschen Hildebrand en het diakenhuismannetje.
Dat is natuur! Dat is gevoel.
Gij zult u zeker ergeren aan de vele blijken van Geel-haat, die er
hier en daar door verspreid zijn. 1k vind zijn Rijmbijbel mooier."
Maar de grieven van Potgieter had hij daarmee niet vertolkt.
Diens antwoord is niet bewaard; uit Hasebroeks volgende brief
(6-1-' 4 o) is de strekking ervan echter wel op te maken:
„Maar van Hildebrand en Vlerk geef ik u toe: zij schrijven burgerlijke scenes en verloochenen hun helden in hun eigen huis: zij laten
den burgerstand niet rusten, omdat zij er geen sympathie voor
hebben; maar halen hem uit zijn huis om hem ten toon te stellen;
zij nemen vis-a-vis hem het air van liverei-knechts aan, die a la
suite der Edelen vergeten uit wat stof zij oorspronkelijk zijn, en
nu hun familie als canaille behandelen."
Daar wrong hem de schoen. Het feit dat Hildebrands humor,
althans in De Familie Stastok, ontsprong aan de spanning die hij
tussen zichzelf en zijn eigen vroeger milieu was gaan voelen; dat
Hildebrand, wat geamuseerd, van een lichtelijk dedaigneussuperieur standpunt de kleinheid van de Hollandse burgerij aan
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de kaak stelde, streed tegen Potgieters bewuste principes en
bracht allerlei minder gecontroleerde gevoelens in beweging: zijn
gevoel van maatschappelijke minderheid, en een gevoel
van mis,
kenning van zijn eigen menselijke waarde, die immers boven alle
standsoverwegingen verheven is. Potgieter was zo geergerd, dat
hij een satirisch rijmpje op Beets maakte; zijn vriend Helvetius
van den Berg kreeg het te lezen, zoals uit een van diens brieven
blijkt, maar het is niet bewaard gebleven. Het duurde tot 1841
eer hij in de genoemde bespreking, die de hele toenmalige Nederlandse humor overziet, openlijk zijn mening zei. Het is of hij zijn
sentimenten toen genoeg beteugeld vond, om een regelmatige
objectieve studie te schrijven. Zijn stemming was merkbaar lager
dan in 1837-38. Terloops laat hij zich zelfs ontvallen: „Ik weet,
dat ik geen regt heb van den auteur te vergen, dat hij gispe, hervorme, afbreke; het beste misschien wat er bij ons te doen is."
De hele humor-cultus als navolging van Dickens is hem een ergernis. Dickens zelf, door de Gids in de eerste jaargangen trouwens
gepousseerd, kan hij tenslotte nog wel waarderen om zijn ene
„onwaardeerbare eigenschap: een vurig geloof aan het goede,
aan het onsterfelijke, aan het Goddelijke in den mensch." Maar
voor de schetsen- of typenmanie heeft hij alleen maar hoon. Van
Hildebrands Camera prijst hij de vorm, de stiil bij herhaling,
maar voor het overige overheersen de aanmerkingen verre. Tegen
de kleine schetsen Jongens en Kinderrampen heeft hij dezelfde bezwaren als Geel enkele jaren eerder tegen het toen nog hogelijk
door hem bewonderde opstel Vooruitgang: „de levensbeschouwing
is partieel, bekrompen, onverstandelijk. Het is de poezij van
Anno Een, in strijd met de maatschappij onzer dagen, niet om
haar nog verlichter te maken, neen, met eenen benijdenden blik
op dat gelukkig dommelen" (van het kind in zijn gelukkige
onschuld). „Verstand en zedelijkheid heeft de menschelijke leeftijd boven den kinderlijken voor; deugd is strijd, en kenniszucht
leidt tot volmaking, moet er tenminste toe leiden met de hulp
des geloofs. Al hooger loopt de weg van de wieg naar het graf,
van dit tot een volgend leven!" We moeten erkennen „dat eene
liefderijke Voorzienigheid alles ter onzer ontwikkeling heeft geregeld, opdat wij opwassen in kennis!" en „de letterkunde heeft
een hoogere roeping dan te amuseeren."
Het monster Nurks in de Haarlemmerhout had Hildebrand ons
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moeten sparen. „De Familie Stastok" is „eene satire op onze
burgerlui, zoo er ooit eene geschreven werd." Hildebrands
burgers zijn „belagchelijk en vervelend" — als hij op een humaner
standpunt stond en zijn doel hoger was zou hij wellicht veel goeds
in diezelfde karakters zien. Als hij wat „meer sympathie met het
menschelijke in den mensch" had, zou zijn werk van „gezondere
zielsstemming getuigen, zou harmonischer indruk geven, zou
tegelijk kunst en deugd zijn." Alles wat de recensent kan doen is
Hildebrand aan te bevelen „naar wijsgeriger zin te streven, een
hooger doel te beoogen" en hij citeert, nu niet Goethe's „wackerer
Burger", maar Schillers:
Der Menschheit W iirde ist in eure Hand gegeben,
Bewahret sie!
waarmee, ongemerkt, „der Menschheit Wiirde" in de plaats van
de waardigheid van de Hollandse burgerij wordt geschoven. Het
is nu eenmaal een menselijke eigenschap de hoogste wijsgerigheid
en de diepste ernst te eisen, wanneer het om de beoordeling van
eigen persoon en milieu gaat, en Potgieter had die eigenschap
zeker. Het zou interessant zijn de positie van beiden nader te analyseren, en bijvoorbeeld na te gaan waarom Beets zoveel sympathie
voor het Diakenhuismannetje (dat zijn gevoel van eigenwaarde
niet raakt) overheeft, hetgeen Potgieter juist weer ergert (hij eist
alle sympathie voor burgers met werkelijke tragiek); of waarom
geen van beide partijen bezwaar ziet tegen de schimpscheut op
een Jodin in het begin van Stastok (op haar menschliche WUrde
heeft geen van beiden persoonlijke betrekking); het gaat er hier
echter niet om, in het algemeen te bewijzen hoe zeer de menselijke
sympathieen bepaald worden door eigen positie en persoonlijke
aspiraties, maar om te constateren dat Potgieters kritische beginselen, vooral in deze tijd, zeer nauw gebonden zijn aan zijn
particuliere problematiek.
De op die van de Camera aansluitende beoordeling van Klikspaans „Studentypen" is van A tot Z in majeur gesteld, omdat
Klikspaan wel „van een wijsgerig doel uitging" — hij is de onvervaarde criticus van de academische samenleving, en wil met zijn
boek over en voor studenten in wijder kring nut stichten. Klikspaan is evenzeer moralist als uitbeelder; zijn typen zijn voorbeelden
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hoe de student zich wel en hoe hij zich niet heeft te gedragen.
Vandaar Potgieters „levendige sympathie". Hoe fraai zijn de
lessen aanschouwelijk gemaakt! Hoe een boek dat portie heeft,
ons medesleept . . . . Walgelijke types, in vergelijking waarmee
de voor monster gescholden Nurks een ideaal is, accepteert Potgieter met veel dank, omdat Klikspaan ze geselt en aan de algemene verachting prijsgeeft. Hij juicht het zelfs toe dat Klikspaan
„het hoofdstuk der ontucht" niet oversloeg, omdat het ons als
het ware toeroept: „Dat zijn uwe zeden, trots uwe schoolinrigtingen en uwe verbeteringsmaatschappijen, uwe aannemingen en
uwe predikatien." „Ons zelven te bedriegen, alles op zijn
beloop laten, wanen, dat we heilig zijn, wanneer zullen we het
toch afleeren? Waarheid slechts is vruchtbaar in allerlei goeds!"
„De schilder van het dagelijksche leven wordt onwillekeurig
zedengisper, wanneer hij waarachtig kunstenaar is, wanneer hij
zijne roeping begrijpt!"
De conclusie van ons overzicht moet zijn, dat er van literaire
kritiek in Potgieters werkzaamheid geleidelijk niets meer overblijft, maar dat ze evolueert tot levenskritiek, het enige wat te
doen was in de bedompte sfeer en de doodsheid van het openbare
leven dat voor een medeburger die groots wilde leven een gruwel
moest zijn. Het wordt tijd dat we nu naar zijn creatief werk een
blik slaan.

Schetsen en V erhalen.
1837 — 1845
„la vertu de 'Indignation".

Mevr. Bosboom—Toussaint aan Potg. ( 1 8 5 9).

ENKELE weken nadat Potgieter, in Februari 5 8 3 7, de Muzenalmanak van Immerzeel zo onder handen genomen had, kreeg hij
de gelegenheid zelf een almanak te redigeren. De uitgever van de
„Nederlandsche Volksalmanak", H. Frijlink, was over zijn product
niet tevreden en vroeg Potgieter zij n jaarboekje te vernieuwen.
Hier was een kans om te laten zien hoe het moest! Potgieter nam
het aanbod aan, en bracht onmiddellijk zijn relaties in actie voor
bijdragen aan een jaarboekje, dat in band, papier, letter, gravures,
en in qualiteit van de bijdragen in poezie en in proza, model
moest zijn, en al het bestaande overtreffen. Hij koos als naam
„Tesselschade", symbool van wat hij voor de Nederlandse dames
verlangde: elegantie, smaak, geest en karakter. Voor de plaatjes
zocht hij goede Nederlandse schilders en graveurs (Pieneman,
Kruseman, Schelfhout, Koekkoek, Kaiser, Lange, Klein, Craeijvanger enz.); voor band, papier, formaat en letter aanvaardde hij
graag de goede raad van Beets; en op de bijdragen was hij zo
kieskeurig als de omstandigheden toelieten. Zijn waarde mederedacteur van de Gids, de gastvrije redacteur van „Het Goede
en Schoone" vroeg hij niet. Dat daar onaangenaamheden uit
konden voortkomen, was te voorzien maar weerhield hem niet.
Anderen? Zijn eigen kring was te klein en te weinig productief
om een flink boekje te vullen. Behalve Beets, Bakhuizen, Heye,
vroeg hij Dr H. Pol, Bernard ter Haar, Brester, Bogaers, Burlage,
Van Lennep en Lubblink Weddik. Hasebroek, die wel Lange
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literaire brieven aan zijn vrienden schreef, kon niet tot proza
komen. Ten einde raad stelde Beets voor, een bijdrage uit die
brieven samen te stellen. In verband daarmee bezocht Potgieter
de Heilose (niet heil-loze, schreef Van der Hoop) pastorie, en
leerde daar Hasebroeks zuster Betsy, schrijfster van dameslectuur,
kennen. Uit de besprekingen werd het bekende opstel „De Haarlemmer Courant" geboren, een opzet die gelegenheid gaf allerlei
losse bladen aaneen te voegen. Dit succesje bracht Hasebroek op
gang, zodat hij in 18 4 0 zijn „Waarheid en Droomen" kon bundelen. Ook Betsy Hasebroek en Truitje Toussaint werkten mee
aan Tesselschade, het jachtje dat „onder bescherming van de
kanonnen van de Gids voer," zoals het Letterk. Maandschrift
smaalde. Het mocht maar drie jaar bestaan. De goede Nederlanders die gewend waren hun vrouwen, dochters of fiancee's
als Sinterklaas-cadeau een almanakje te geven, bleven trouw aan
hun oude keus, en in de zomer van 18 4 c) gaf Frijlink het op.
De drie nette deeltjes in vloei en karton blijven een prettig bezit
voor de bibliophiel. Het boekje ging Potgieter zeer ter harte.
Voor de recensies die Bakhuizen op zijn uitdrukkelijk verzoek in
de Gidsjaargangen 18 3 8, 18 39 en i 8 4 c) ervan schreef, met bewonderenswaardige onpartijdigheid, was hij zeer gevoelig — overgevoelig zelfs, en hij reserveerde het beste uit zijn enorme productie ervoor.
Het is ondoenlijk en onnodig al het creatieve prozawerk in Gids
en Tesselschade — historisch-romantische schetsen, bijschriften
bij platen, humoristische stukjes, vertalingen, studies — te bespreken. We nemen uit de prozaproductie van 1837 tot 1841
alleen de hoofdmomenten, die zijn ontwikkeling van creatief
literator tot maatschappij-criticus en nationaal boetgezant demonstreren. Het prozawerk van 18 4 i tot 1845, dat als constructiefidealistische kopyeerlust tegenover Hildebrand er direct bij
aansluit, laten we er op volgen, aldus het Proza 1837-1845,
dat Huet later bundelde, als eenheid behoudende. Huet echter verstoorde, door de rangschikking niet chronologisch te maken, de ontwikkelingslijn die er, parallel aan de kritiek, in waar te nemen is.
De prozabijdragen voor de eerste twee jaargangen van „Tesselschade", in 18 37 en ' 3 8 geschreven, staan nog in de opgewekte,
niet door de verantwoordelijkheid van het nationaal leiderschap
verzwaarde toon van „Het Noorden", waarvan in 1840 eindelijk
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het tweede deel verscheen. „Het Togtje naar ter Ledenstein" en
„Lief en Leed in het Gooi" zijn proeven van belle ecriture en
gedistingeerde smaak, tot in de puntjes verzorgd als het almanakje
zelf. Beide zijn ze ook in hoge mate origineel, al hebben ze in de
hoofdmotieven verwantschap met de Engelse humoristische literatuur. De hoofdpersoon in het eerste is de onervaren ruiter, een
bekende figuur uit het humoristisch arsenaal; het tweede is het
verhaal van de reisavonturen van vier Utrechtse vrienden, in de
verte verwant met de Pickwick-papers. De verliefdheid, of tenminste de amourette, speels en schertsend behandeld, bepaalt hun
toon. Al heeft het eerste als verwerking van een Zweedse herinnering en als schets van het aristocratische landelijke milieu waarin
Potgieters ideaal-ik zich zo gaarne bewoog, zeker wel verdiensten,
de dramatische ontwikkeling erin is te kinderlijk-onwaarschijnlijk
om het verhaal aanvaardbaar te maken. „Lief en leed in het Gooi"
is daarentegen veel beter geslaagd. Als Potgieter niet meer dan
dit geschreven had, zou hij toch al recht hebben op een plaats van
betekenis in onze 19e-eeuwse literatuur, duidelijk onderscheiden
van alle anderen.
Vier jongelui: Willem de dichter; Albert, jurist en don Juan; Otto,
de tekenaar, en Brammetje, theoloog en gastronoom, maken een
zwerftochtje door het Gooi. Ze wandelen in de bossen bij Soest,
bekijken het park van een buiten, logeren in een herberg te Eemnes, bewonderen de omgeving van Hilversum, en rijden vervolgens naar Muiderberg. De weelde van het landschap, van bos
en zee, park, heuvel en vergezicht, en het heerlijke weer harmonieren met de studentikoze joligheid van hun onbezorgd gezwerf.
Herhaaldelijk wordt hun weg gekruist door een „schone onbekende", een geestige en waarschijnlijk coquette, Franssprekende
Poolse, die onbekend blijft, maar hun belangstelling, in het
biezonder die van Albert, gaande maakt.
Met dit materiaal heeft Potgieter een verhaal geschreven van een
zeer aparte charme. Het heeft iets luchtig pastoraals, een opgewekte speelse elegantie; over de onverwachte afwisseling van snelgeschetste natuurtafreeltjes met amoureuze, komische of romantische passages (in de tussen de hoofdstukken gevoegde gedichten), onderbroken door speels-spottende of diepzinnige gesprekken ligt iets van een rococo-bekoorlijkheid die het verhaal
bijna op internationaal peil gebracht had als er niet juist even te
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veel empressement in was. Het verhaal begint in het midden; een
einde heeft het niet. De gebeurtenissen worden niet in chronologische volgorde verteld, maar door elkaar, zodat men pas bij
herlezing de waarschijnlijke samenhang kan vermoeden. Voor
meer dan drie kwart bestaat het verhaal uit gesprekken; de sprekers interrumperen elkaar constant; ook spreken ze tegelijk over
verschillende zaken of vertellen ze een gesprek. Er wordt in het
voorbijgaan gedoeld op omstandigheden die uit niets bekend zijn
en pas later opheldering krijgen. Het is een ietwat verbijsterende
ordeloosheid, die bij herlezen, nadenken en narekenen wel orde
blijkt te hebben, maar niet zo veel of na de modernste overscherpzinnige interpretatiepoging is er nog wel plaats voor een nieuwe„Onze dagen . . . . eischen eenen Dichter . . . . die eerbied hebbe
voor orde” herinnert de lezer zich onwillekeurig; het is de machtsspreuk waarmee Potgieter Beets te lijf ging. En al werd dat „orde"
in heel andere zin gebruikt, men vraagt zich toch af, of de dichter
die met zoveel emphase de wet der orde verkondigt, dit niet doet
omdat zijn neigingen zozeer naar het ongebondene gaan. Ook:
of er, bij iets minder gespannen wil tot orde, in de vrije schepping
niet een iets ordelijker ordeloosheid had geheerst, waardoor zijn
werk juist in het coquette briljante genre een onvermengde
vreugde voor alle tijden was geworden. IJdele vragen! die echter
vergelijkenderwijs pleiten voor het werk dat ze doet rijzen. Ook
Bakhuizen moest zijn bewondering temperen met bezwaren van
„coquetterie d'esprit" en „een groot toestel voor een klein doel."
Hiermee was de periode van „onderhoudend proza" afgelopen,
al behield hij er voorlopig de vorm nog wel van.
Voor Tesselschade-184o schreef hij een schetsje „Marie" dat
novellistisch niets betekent, maar drift op zijn tendenz: te protesteren tegen de geestdodende opvoeding van welgestelde jonge
meisjes door Zwitserse gouvernantes. Zijn eigen ideaal van gezonde vrouwelijke vorming en karakterontwikkeling stride hij er
tegenover. Op het ogenblik dat de Camera verscheen begon het
streven naar tendenzkunst hem dus al te overheersen. Zijn grote
aanval op de samenleving zijner dagen zette hij in met een merkwaardige novelle van ruim zoo bladzijden, „Albert", in de Gids
van 18 4 1, die literair ook weinig waarde heeft, maar toch belangstelling verdient. Een adequate vorm voor zijn maatschappij
kritiek had hij nog niet gevonden: het raam is de „schets eener
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onzekere verloving", een onderwerp dat in „Het Togtje naar ter
Ledenstein" en later in zijn poezie een betere uitwerking vond.
Hier is hijzelf, nauwelijks iets gestileerd, de hoofdpersoon: Albert
Olverts, een weinig gegoede Amsterdamse dichter. Hij heeft bij
zijn vriend Jacob de Maze diens schoonzuster Henriette leren
kennen en is verliefd op haar geworden. Hij komt een nieuwjaarsvisite afleggen en hoort dat Henriette 's middags op de Amstel
zal gaan arren met de jonge patricier Mr Van Uphoeve. Hij gaat
daarom op de Amstel schaatsen, en redt haar het leven door het
geschrokken paard van de ar te houden. Uit haar schrik en dankbaarheid meent hij te mogen opmaken dat hij op wederliefde
mag hopen, maar tijdens het oponthoud in het Kalfje, waar ze
met Van Uphoeve en enkele sympathieker jonge kennissen (Ter
Veere en Brielle) converseert wordt hij toch weer door felle
jaloezie gekweld. 's Avonds, wanneer hij haar voor bet concert
komt afhalen, heeft ze juist Van Uphoeve's hand geweigerd en
krijgt hij het ja-woord. Hoewel bet verhaaltje lijdt aan onwaarschijnlijkheden, en de dramatische keer (het houden van het
geschrokken paard) ronduit pueriel is, heeft het toch wel verdiensten, vooral in de figuur van Henriette, Potgieters ideale
beminde. Ze is geen tere romantische schone, maar een spirituele
en elegante jonge vrouw die voor enige coquetterie niet terugschrikt. Zij is — met de stof van het verhaal: liefde, verwarring,
jaloezie en gelukkige ontknoping — ontleend aan de blijspelen
van Marivaux en Seelaine, waarin hij in Zweden zo gelukkig had
geleefd.
Het verhaaltje wordt echter uit zijn voegen getrokken door de
hoofdpersoon Albert: Potgieter in de gedaante die hij zich in
18 3 9-18 4 o bewust werd en die hij nu tot onderwerp van zijn
kunst ging maken. Die jeune amoureux is een consequente malcontent, die zijn neiging om afwisselend zuur te spotten en verontwaardigd op te stuiven naar aanleiding van allerlei onderwerpen
van de dag zo weinig beheerst, dat zijn omgeving, hier: de familie
De Maze, Henriette en de potentiele of reele medeminnaars, hem
bijwijlen voor een ziekelijke querulant houdt. Hij heeft nauwelijks
zijn nieuwjaarscompliment gemaakt, of hij steekt van wal. Eerst
moet de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen het ontgelden,
die pogingen beraamt om door verbetering van de zang het yolk
op te heffen. Daarna trekt hij te velde tegen de publieke vergui-
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zing van Napoleon. In een gesprek over de prestaties van Amsterdam bij de inhuldiging van Willem II veroordeelt hij wat er
gedaan is, geeft aan wat men had moeten doen. Het verhaal wordt
een kapstok voor kritiek zonder ophouden: op het Nederlandse
toneel, de balletkunst, arren, patriciers en hun paarden, het
Nederlandse volkskarakter, de conservatieven, de poezie, de politiek, de afwijzing van Goethe, de bouwkunst, Artis enz., een bont
allerlei van onderwerpen die op zeer verschillend niveau liggen.
Door zonder onderscheid zich over belangrijke en onbelangrijke
zaken op te winden verbeurt hij zijn recht op belangstelling waar
hij die wel verdient, en hij is zichzelf dan ook terdege bewust dat
hij over de schreef gaat. Op de eerste bittere uitval volgt de toelichting:
„ . . . hij werd door honderd dergelijke op eenen dag gekweld;
hij zou geene van die aanmerkingen tot elk, gaarne en a outrance
hebben verdedigd. Welligt was hij het moede, er niets anders
voor in ruil te ontvangen dan een glimlachje of een hoofdknikje,
dan een: „Gij overdrijft!" of „Gij ziet alles zwart!" Waarschijnlijk
wist hij zelf, dat die spotzucht niets anders was dan het gevolg
eener ziekelijke stemming van geest; — maar de oorzaken van
die onvoldaanheid met zichzelven en zijnen tijd bloot te leggen
voor iederen indringer, dat wilde, dat konde hij niet; — het
ergerde hem al genoeg, als men bijwijlen die bitterheid amusant
vond."
En wanneer Albert na het ja-woord gekregen te hebben, de hele
avond vredig en gelukkig is, zodat zijn a.s. schoonzuster gelooft
dat hij is bekeerd, heet het:
„Overstelping van geluk mogt hem voor eene wijle alles in milder,
liefelijker licht doen zien, — huiselijk heil moge weldra zijne
vlijmende scherts, zijn' bitteren spot, met ietwat liefde, ietwat
inschikkelijkheid temperen; — een geest als de zijne, zoo min
over zich zelven, als over zijnen tijd voldaan, ziet geen' laster,
maar lof in het woord van Goethe:
Ohne Limschweife,
Begretfe,
Was dich mit der Welt entzweyt:
Nicht will sie Gemiith, will Hoflichkeit!"
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De geprikkelde opposant, die Beets o.a. al langer kende, was in
Potgieter zo sterk geworden, dat hij hem realiseerde, daarmee
impliciet de mislukking van het programmatische blijmoedige
burgerschap erkennende. De breuk met de samenleving erkende
hij nu „ohne Umschweife", en hij trad op als boetgezant. Het
hekelen en prikkelen werd hem een tweede natuur, en Mevrouw
Bosboom-Toussaint schreef hem in 18 5 9 nog: „(Vondel) was een
beetje, als Gijzelf, hij had ergernis noodig en haar prikkel maakte
hem stout en warm — la vertu de l'indignation — ik houd staande,
dat het eene deugd is, mits men haar niet overdrijft. Gij moet
niet altijd knorren en niet over alles."
Het is van belang deze eerste grote uitbarsting van ontevredenheid-over-de-hele-linie even nader te bezien. Men kan er zich met
„romantische opstand tegen de samenleving" van af maken, en
verwijzen naar de andere grote malcontenten: Bilderdijk, Multatuli en Huet, maar bij alle overeenkomst is er toch belangrijk
verschil. Alle stellen ze (te) hoge eisen aan het leven en vinden ze
onvoldoende bevrediging. De grieven die uit „Albert" en de
brieven uit dezelfde tijd zijn af te leiden zijn van zeer verschillende
soort en beinvloeden elkaar toch. Dat zijn uiterlijk hem hinderde
(„een wipneus en een paar negerlippen)" was wellicht het minste;
zijn ongehuwde staat bleef echter een oorzaak van kwelling. Beurtelings kon hij vertederd dwepen met het ideale huwelijk, en
bitter-voldaan constateren dat huwelijksgeluk dikwijls niet meer
dan een met moeite in stand gehouden schijn is, en dat kleine
kinderen het huiselijk leven soms danig verzuren. Even belangrijk
was dat zijn maatschappelijke positie, ondanks alle wil om er
vrede mee te hebben, hem niet kon voldoen. Hij bleef in het
Amsterdam van hoog omheinde min of meer patricische coterieen,
ondanks al zijn prestaties en zijn intellectuele superioriteit, een
hardwerkende handelsagent, een plebejer, zoals hij het zelf noemde; zijn hang naar voornaamheid en distinctie werd daardoor
pijnlijk gewond als patriciers hun meerderheid voelbaar maakten.
Zijns ondanks bewonderde hij hun gemak van bewegen, hun
zelfbewustzijn, hun amusementen, en bitter werd zijn afgunst
wanneer hij zag dat ze geestelijk in veel opzichten bij hem achterstonden. Er is een briefje aan Bakhuizen uit 1838 waarin hij een
scherpe zet in de Gids tegen D. J. Van Lennep beraamt: „Er
mogt wel iets gedaan worden om die Aristocratie te ergeren,"
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maar Bakhuizen antwoordde: „Mij dunkt ik liet de geheele zet
achterwege." Steeds heeft het besef van zijn burgerlijkheid hem
gekweld, en nog op zijn sterfbed zei hij, toen zijn laatste bundel
Poezij hem gebracht werd en hij het portret opsloeg, met pijnlijke
zelfspot: „Het is toch maar een burgerman." Aan de trieste oorzaken ervan dat hij niet had kunnen studeren, Been Weledelgeboren Heer had kunnen worden, werd hij in die jaren telkens
weer pijnlijk herinnerd: zijn moeder stierf in 184o in Oirschot,
zijn vader bleef bij hem bedelen, zijn zuster die hij als juffrouw
voor de huishouding probeerde te plaatsen, gaf hem zorgen en
deed hem pijn door gebrek aan manieren en educatie.
Al zijn verwachtingen had hij gesteld op zijn literair werk, en
dat bleef — hoe tevreden hij, objectief gezien, zou kunnen zijn —
beneden zijn verlangens. De Gidskritiek leidde niet tot de regeneratie waarop hij gehoopt had. Hij had nu al enkele jaren gezwoegd
om het peil van de literatuur te verhogen, maar huiselijk gerijmel
en romans voor de kinderkamer bleven verschijnen, en de andere
tijdschriften bleven even slaperig-lauw als te voren. Behalve van
Bakhuizen kreeg hij van niemand krachtige steun, hij stond alleen.
En wat voor voldoening kon het bewust aanvaarde burgerschap
geven? Welke troost gaf de wetenschap, medeverantwoordelijk
burger in een vrijzinnig gemenebest te zijn? Desillusie volgde op
d esillusie. De stemming van het publiek, die in 183o—'3i zo
onberedeneerd verontwaardigd-heroisch was geweest, was in de
loop der jaren door embargo en status-quo heen gezakt tot een
algemene katterigheid die zich tegen de persoon van de koning
keerde, en hem van de miserabele afloop van de Belgische geschiedenis en van de desolate financiele toestand de schuld gaf.
Potgieter had de smaad, die lag in het feit dat Nederland, machteloos, de beslissing van een mogendhedenconferentie in Londen
had moeten aanvaarden, diep gevoeld, maar aan de verguizing
van de koning beliefde hij niet mee te doen. Als er iets schuld
was, dan was het de nationale lamzaligheid, die meer dan een
kwart eeuw na de bevrijding van de Fransen nog de fut niet had
kunnen opbrengen om een krachtige politieke wil te vormen en
te uiten. In de publieke opinie, ook als die over buitenlandse
politieke gebeurtenissen zich uitsprak, in het kunstleven, nergens
was iets verfrissends of hartversterkends te bespeuren. Voor hem
was de maat nu vol, hij zou zijn intense onlust eruit slingeren, hij
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spotte, striemde, wondde — extra fel en schril, doordat hij zijn
particuliere grieven het zwijgen had op te leggen.
Potgieters maatschappijkritiek was voor een deel direct, maar
voor een ander deel compensatie voor teleurstellingen op ander
gebied, en hij was zich dat terdege bewust. Maar hij meende —
en terecht — dat wat hij met aangescherpte verontrusting aan te
merken had op zijn tijd, zijn geldigheid niet verloor door die
subjectieve bij-toon. Het werd nu alleen zaak dat hij zijn „cautious
self-control" zo verscherpte, dat hij als maatschappijcriticus zo
zuiver mogelijk bleef, en niet tegelijk met zijn staatsburgerlijke
grieven zijn persoonlijke ressentimenten botvierde.
In „Albert" deed hij dat nog wel. Alberts tegenspeler, zijn medeminnaar Mr Van Uphoeve verenigt allerlei qualiteiten in zich
die hij haat. Medeminnaar is hij maar voor de leus, evenzeer als
Albert in dit verhaal vrijwel voor de leus minnaar is — hij is
mededinger in de strijd om een volwaardig levensgeluk, en heeft
van de omstandigheden alle kansen meegekregen die Albert mist.
Hij is patricier, en rijk, heeft een meesterstitel, bezit een volbloedschimmel, maar is geestelijk in alle opzichten Alberts mindere.
Hij treedt wel zelfverzekerd op, maar hij maakt fade complimenten, en voelt maar oppervlakkig. Het superieure air waarmede
Van Uphoeve, conservatief natuurlijk, in politieke gesprekken
alleen meedoet om te bezadigen en een onbekommerd optimisme
te preken maakt Albert woedend. Albert heeft, in het Kalfje, een
gast een verhaal horen vertellen van een ijstocht over de Haarlemmermeer. Halverwege kwam het gezelschap in een dikke mist,
het was gevaarlijk door te rijden. Ze staken een mes in het ijs,
bonden er een touwtje aan en bleven aan dat touwtje in een
kringetje rijden tot de mist opgetrokken zou zijn. Albert vertelt
dit verhaal over aan zijn gezelschap en interpreteert het als beeld
van de toestand in de vaderlandse kunst, de kritiek en de politiek.
De poezie herhaalt zichzelf eindeloos: „Geen schepsel zou gelooven, hoe veel non sense er nog ten onzent in verzen wordt uitgevent, tenzij hij gedoemd wierd, die stukjes in een andere taal
over te brengen. Ontdoe ze van het vliegwerk van maat en rijm,
en ge houdt niet eens eene gedachte, ge houdt op zijn best eene
schim van eene gedachte over . . .." „ . . onze lofdichters van
soepjurken, slaapmutsen en sloffen zijn tevreden, zoodra zij man,
vrouw en kinderen maar bij den haard hebben neergeplakt, om
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dan over huiselyk heil te mogen uitweiden, met een' breedsprakigen herhalingslust, welke mij altoos aan het genot van eene eend
op het drooge herinnert, die eindelijk een' poel heeft gevonden
om in te plassen . . . . Huiselijk heil!" „ik tart u . . . . te loochenen,
dat zij iets anders doen, dan aan het touwtje afrijden, omrijden,
oprijden, tot zij hun cirkeltje hebben beschreverd, zij komen er
niet verder door, en hunne toekijkers blijven ook al even wijs, of
liever even dom; maar het bloed hidden ze toch laauw en van
bevriezen geen gevaar, — o die lieve cirkelversjes!"
En de kritiek? Die gaat voort „maandelijks over ieder uitgekomen boek haar vonnis te wijzen, of hare kras te halen met een:
„Koop toch, 't is moor

of een
„Foei! raak 't niet aan!"

„Het is de critiek van het cirkeltje, die louter voor leesgezelschappen
werkt, en, zelve in de mist, er belang bij heeft, dat ook het publiek
in de mist blijve. Weet ge, waaraan ge haar herkennen kunt? Aan
de liefde, aan den eerbied, aan de afgoderij, die zij aan het touwtje
toedraagt en bewijst, het touwtje van het overgeleverde, het
geijkte . . . . Over het verband tusschen den geest des tijds en de
letterkunde van den dag, over den wederkeerigen invloed van
deze op elkander, bekommert noch bekreunt zij zich — van waar
zou die geest haar zijn aangewaaid? Een boek is een boek en niets
meer; — wie heeft ooit gehoord, zegt gij, dat het geroepen is om
eene behoefte te bevredigen, dat het uit eene onbevredigde behoefte ontstond? In haren mist zou zij u, zoo gij haar eene verklaring van den zin dier woorden vroegt, misschien antwoorden:
„LIEd. heeft wel gelijk, Mijnheer! het getal der broodschrijvers
neemt verbazend toe!" Arme sloof! waarom zou zij zich met
onderzoek kwellen? zij had nooit phantasie, die bestuur eischte!
Maar touwtjes heeft ze, touwtjes voor de wetenschap, touwtjes voor
de kunst. Er komt een geleerd werk uit — al hare vragen bepalen
zich tot die, of de schrijver wel aan het touwtje harer orthodoxie,
of aan het touwtje harer liberaliteit heeft geloopen, dat wil zeggen:
de liberaliteit en de orthodoxie van een gegeven, van een door
haar bepaald jaar; vooruitgang met de wetenschap kan zoo ligt
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uit den mist — zij zou beweren, op een dwaalspoor leiden . . . ."
Het is het protest van het leven zelf tegen de dood van gemakzucht in het denken, tegen sleur en dommelzucht. De kritiek
wordt een schreeuw om vooruitgang, initiatief, nooit ophoudende
vernieuwing op elk gebied.
Voor de derde toepassing van het cirkeltjes-beeld, die op de
politiek, verschijnt Mr Van Uphoeve te juister tijd als repoussoir
op het toneel. De grondwetsherziening van 18 4 0, door de scheiding van Zuid-Nederland nodig gemaakt, was kortgeleden een
feit geworden, voor de weinige vooruitstrevenden een teleurstelling; Albert vindt de nieuwe grondwet toch nog tientallen
jaren voor bij het bekrompen, onverschillige publiek, en zegt dat
zijn medeburgers uit de mist moeten komen. Van Uphoeve begrijpt er niets van: het Nederlandse yolk is toch al ontwaakt?
Scherpe kritiek is trouwens fout: Concordia res parvae crescunt.
Albert vat er weer vuur op:
„Eendragt is geen dut, Mijnheer Van Uphoeve! neen, de eendragt,
die een yolk groot en gelukkig maakt, schijnt mij het gevolg te
moeten zijn van eene volkomen kennis onzer behoeften en belangen als natie! Of wat is eendragt anders dan de in woord en
daad aan den dag gelegde overtuiging, dat slechts een vereenigd
streven de vervulling der eerste, de bewondering der laatste
waarborgt? En meent gif dan, Mijnheer Van Uphoeve! dat onze
voorouders, — uwe voorvaderen — zich de opofferingen, tot
welke een verlichte burgerzin hen aanspoorde en in staat stelde,
getroost hebben, in dien droom, in dien dommel, welke onze
stilstaanders en stilliggers ophemelen, als het hoogste goed? Rust
roest! was hun woord; alles wat hun Land betrof, ging hun ter
harte, en zoo zij in de glorierijkste tijdperken onzer historie nog
onder het ideaal der eendragt bleven, schaars daalden zij of tot de
laagte der slofzucht, zonder er bitter voor te boeten!" De geest
van de grondwet moet doordringen in alle standen der maatschappij, zodat alle Nederlanders van publieke geest doortrokken
worden. Niets is meer onjuist dan het „heerschende volksbegrip
dat de zaken des Vaderlands den burger niet aangaan." Alle
krachten moeten ingespannen worden ter ontwikkeling onzer
nationaliteit, en de taak van de kunst is „medehefboom te worden
tot onze ontwikkeling als zelfstandig yolk!"
De novelle „Albert", menselijk zo sympathiek, is volgens alle
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literaire normen een mislukking. Een werkelijke tendenznovelle
is het zelfs niet, want Alberts gekwelde en voor hemzelf problematische zielstoestand heeft dramatisch geen functie. Waarom
Henriette, die weinig blijken geeft iets te begrijpen van wat er in
hem omgaat, hem toch kiest, wordt in het midden gelaten; omgekeerd weet Albert terdege dat liefdesgeluk zijn wonden niet
(meer) helen kan. Het verhaal is een disharmonische uitstorting
van de dichter, de minnaar, de plebejer en de criticus tegelijk en
door elkaar en de belangrijkste daarvan was voorshands de nationale criticus. Al is er geen sprake van dat hij in zichzelf die functie
zou kunnen isoleren — daarvoor bleef zijn particuliere Teed te
onverteerbaar — als kunstenaar moest hij ernaar streven haar van
andere innerlijke motieven gezuiverd te objectiveren.
Deze prestatie gelukte hem in December van hetzelfde jaar 184
voor een keer volledig in de schets „Jan, Jannetje en hun jongste
kind," een nationaal monumentje dat door de wisseling van de
tijdsomstandigheden heen niets van zijn bezielende kracht verbest. Waarom is de toon ervan bij alle strengheid en kracht ten
slotte zo warm, waarom klinkt er een hoopvol vertrouwen in door,
terwij1 Alberts scherpte angst verried? Misschien wel door het
geluksgevoel dat deze geslaagde bevrijding van allerlei moeilijk
in een artistieke vorm te brengen nationale sentimenten opwekte.
Een vondst was het, de discussie tussen John Bull en zijn zonen
uit Washington Irvings Sketchbook om te scheppen en te verhevigen tot een uiteenzetting tussen Jan en zijn vele zonen: Janmaat, Jan Contant, Jan Crediet, Jan Compagnie, Jan de Poeet
enz., een vondst ook ze bijeen te brengen in een Oudejaarsavondviering thuis, zodat de nationale problematiek een Oudejaarsgesprek wordt van het Hollands huisgezin; een dispuut waarvan
de bewogenheid de eenheid van de eigen kring toch niet verbreekt. Dit gezin, deze bewogen eenheid is Potgieters Concordia
in tegenstelling tot de doods-zwijgende van de Van Uphoeve's.
Dit is ook zytt huisgezin tegenover het matte tevreden huisgezin
van de haardrijmers, die wel niet begrepen zullen hebben dat hun
eigen geliefde motief hiermee ineens verfeld werd tot nationaal
symbool; het gezin van een zelfbewuste, voor lof en blaam
onverschillige kleine burger, wel heel anders dan de burgerlijke
vader Stastok uit Hildebrands verhaal. Het aan Onno Zwier
van Haren ontleende motto:
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En leer op nietwes staat te tnaken
Als 't seen in eigen krachten is
spreekt evenzeer de conclusie uit die de Nederlanders na de beslissing van de mogendheden in het geschil met Zuid-Nederland
hadden getrokken, als de slotsom waartoe Potgieter in zijn persoonlijk leven was gekomen. Het is of alles uit de bewust-burgerlijke, verstandelijke en nationaal-warmvoelende zijde van Potgieter's wezen zich concentreert in dit verhaal, waarin hij voor een
moment zijn zelf gevonden heeft een zelf dat even zijn gehele
ik schijnt te omvatten, en het toch niet doet. Zelfs de stijl verraadt
weinig van de zich verbiezonderende aristocraat, maar heeft een
volksaardige ruige kracht die harmonieert met de inhoud; een
harmonie die de kunstenaar op zijn beste momenten in zijn werk
vindt, maar in zijn leven mist.
Naar de geest sluit „Het Rijksmuseum te Amsterdam" (1844)
zich erbij aan. Terecht wordt ook dit werkje beschouwd als een
van Potgieters belangrijkste prestaties. Ha richt zich, in de rhetorisch orgelende aanhef, weer tegen zijn eigen zwakke tijd, maar
legt ha hoofdaccent nu op Jans verleden en ontrolt daarvan een
breed tafreel dat als spiegel dienen moet, de tijdgenoten voorgehouden.
In dit werk is Potgieters toon het volst. Hier en in „Jan, Jannetje"
bereikt hij als nationaal profeet zijn hoogste spankracht. Het is
een hymne van de nationale kracht, en de rijkste verwezenlijking
van die burgerlijk-nationale romantiek die Cornelis Loots in beginsel juist zo gekend had.
De enthousiaste historicus omvat de hele bloeitijd van 1 555 tot
168o in een grote greep, en alles krijgt daarin zijn plaats, niet als
waarde op zichzelf, maar als uitbeelding van dat ene, Potgieter en
Bakhuizen verrukkende: de volkskracht die zich uitte zowel in
Hoofts minnelyriek als in de bouw van het Haagse Binnenhof,
evenzeer in Huygens Scheepspraet als in de zeeslagen die De
Ruyter won. De schilderijen — want de opzet is die van een
wandeling door ha museum — dienen als illustraties en historische documenten, de onderwerpen ervan gelden meer dan de
aesthetische waarde. Eenzijdig historisme dat zich laaft aan de
levenskracht, de verhoogde vitaliteit die zich uit zowel in de
woede van Kenau als in de bruiloftszangen van Vondel. Uit de
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stoffige grauwheid van zijn eigen tijd droomt hij zich een frisse,
van levenskracht doortintelde Gouden Eeuw, en hij hoopt dat
dat visioen zijn tijdgenoten de spankracht zal geven om grote
dingen te ondernemen, opdat het leven weer waard wordt geleefd
te worden — zoals Van Deyssel zei: „Wij willen Holland hoog
opstoten in de vaart der volken."
Bij dit nationale werk bepaalde hij zich echter niet. In een ononderbroken reeks schreef hij „Als een Visch op het Drooge" (i8 4 I),
,,De Ezelinnen" en „'t Is maar een Pennelikker" (1842), „Hanna"
en „Leuchtstein" (1843), ,,De Zusters" en „Hoe het Weeuwtje
uit het Hof van Holland gevrijd werd" (18 4 4), tenslotte „Blaauwbes! Blaauwbes!" (1845) die Huet op een na in de bundel „Proza" opnam. Ze betekenen met elkaar een poging om een verbeterd soort „kopyeerlust" te scheppen, een idealiserend realisme,
een humane kunst met opbouwende strekking. Hoewel de schetsen geen van alle tot rijpe kunst zijn geworden, zijn ze door Huets
bundeling nogal op de voorgrond gekomen. Als documenten van
Potgieters ontwikkeling en streven verdienen ze aandacht.
„Als een Visch op het Drooge" en „'t Is maar een Pennelikker"
verraden de invloed van Kneppelhouts Studententypen. De
eerstgenoemde schets is een sociale studie over het lot van jeugdige
proponenten zonder plaats, „de dolende ridderschap onzer
dagen". Als voorbeelden van deze groep werklozen neemt Potgieter drie gevallen: Aert, Sicco en Ernst, zoals Klikspaan van zijn
typen „De Aflegger" en „De Jurist-Literator" drie voorbeelden
gaf. Hoewel de drie novellistische gedeelten wel waarde hebben,
is elk realisme er vreemd aan. De hoofdpersonen leven niet, maar
zijn tendentieus gekleurd. Aert heeft geen ander doel dan boven
zijn burgermilieu uit te klimmen en verwordt tot farizeeer; Sicco
— wit naast zwart — is edel van aard en wordt zwaar beproefd,
een levensheld; Ernsts geschiedenis is tenslotte ook een preek.
„'t Is maar een Pennelikker" is een studie van weer een andere
sociale groep: de kantoorbedienden. Hier staan de novellistische
bestanddelen nog meer als uitgewerkte voorbeelden in een verhandeling — voorbeelden bovendien die, naar de schrijver verklaart, niet „dichting" zijn, maar uit de werkelijkheid genomen;
enkele zijn, als gezegd, waarschijnlijk zelfs autobiografisch. Hier
verraadt zich het duidelijkst, waar Potgieters in de kopyeerlustkritiek verkondigde kunst-idealen op uitlopen: de kunst heeft
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geen eigen zin meer en lost op in een sociaal-ethisch betoog.
Het is, alsof hij dit zelf voelde, en zijn volgende schets „De Ezelinnen" (1 842) is dan ook weer meer een gesloten verhaal. Het is
een gisping van „gebreken in onzen maatschappelijken en huiselijken toestand" en schildert een rijk maar liefdeloos huwelijk,
dat bijeen wordt gehouden door een ziekelijk kind. De tegenstelling tussen de pracht van het huis en de innerlijke leegte van
de bewoners, tussen de uiterlijke rijkdom en de armoede van
gemoed is pathetisch-sentimenteel.
In de schetsen van 18 43 keerde hij nog meer tot de vorm van de
creatieve novelle terug. „Hanna" (Een studie-beeld uit het yolksleven) is een oppassend „hoerenkind" dat ondanks haar schande
ten huwelijk genomen wordt door een frisse, eerlijke zeeman
Bart. Ze beleeft in haar huwelijk, dat met twee kinderen geiegend
wordt, een kort geluk, maar dan blijft het schip waarop haar Bart
vaart, langer dan twee maanden uit. „Leuchtstein" schetst de
ondergang van een succesvol zakenman, die krankzinnig wordt
door angst voor ontdekking van zijn vroegere malversatie en door
spanning over een riskante lening. Hij is respectabel geworden
en zorgt voor zijn achtergebleven arme moeder, maar kan de innerlijke spanning niet verdragen. In een ogenblik van helderheid voor
zijn dood vindt hij vrede in zijn geloof.
Deernis met een martelares is ook het motief van „Blaauwbes!"
Een Gelders vrouwtje vent in Amsterdam bosbessen en wil haar
dochter opzoeken die dienstbode is. Ze hoort dat ze is vertrokken. Ze gaat naar het nieuwe adres, en hoort daar van een „eerlijke
borst" van een tuinmansjongen dat Eefje door een lichtmis
verleid is. Ze zoekt haar gevallen dochter op en neemt haar mee
naar Gelderland waar de gevallene sterft nadat ze inzicht heeft
gekregen in haar schuld.
In 1844 zette hij een uitvoerig verhaal „De Zusters" op, dat,
voltooid, de omvang van een flinke roman gekregen zou hebben.
Het gepubliceerde fragment is nauwelijks een begin en telt toch
al ruim 1 7 o bladzijden. Het is een poging om een beeld to geven
van het leven van de gegoede Amsterdamse burgerij, een burgerhike roman dus, in een tijd waarin de historische roman het
terrein vrijwel onbestreden beheerste. Als roman is het verhaal
volkomen mislukt — vrijwel elk hoofdstuk zet een nieuw motief
op, ontwikkeling is er nauwelijks en vele draden van het weefsel

146

E.J. Potgieter

blijven in de lucht hangen — maar als zedenroman heeft het
enige qualiteiten. De uitbeelding van de burgermaatschappij is
echter dikwijls satirisch en sterk-subjectivistisch vertrokken, door
Potgieters partijdige houding tegenover zijn dramatis personae.
De arts Goemans, die prompt na het verlaten van het sterfhuis
zijn visite aanstreept, is het type van een verworden arts bij wie
de baatzucht al zijn hoger idealisme en zelfs zijn medisch verantwoordelijkheidsgevoel heeft doen verschrompelen. Mevrouw
Ovens, de heerszuchtige echtgenote van een beurskoning die
dubieuze winstmethodes niet verwerpt, is met haar migraines en
souffrances, haar ordinaire society-intrigues het voorwerp van
Potgieters onverbloemde haat. Evenzo de oude jonkheer Van
Oudenhove, een gedemoraliseerde doorbrenger, die probeert zijn
kinderen financieel veilig te stellen, om een baantje voor zijn
oudste zoon bedelt en hem onomwonden een mariage de raison
aanraadt. Het beeld van de heersende klasse is humor-loos en vol
haat. Alle sympathie gaat uit naar de jongere generatie, en in de
schildering daarvan neemt overaandoenlijk medelijden de plaats
in van walgende afkeer. Twee figuren uit die jeugd zijn indirecte
zelf-expressie: de wees Anne, die een groot pianistisch talent
heeft, maar tot armoede vervallen haar piano moet missen en
afhankelijk wordt van de gunsten van verwanten, die haar in haar
gevoel van eigenwaarde kwetsen; en de jonge schilder Warner,
die met zijn moeder de misere en schande van een faillissement
van hun linnenwinkeltje heeft doorleefd, maar met zijn gesmade
talent toch een bestaan en levensgeluk weet te veroveren. Ook
de bijfiguren: Doortje, Willem Ovens, Hendrik Oudenhove,
frisse, eerlijke, levenslustige jongelui, hebben de voile sympathie
van de schrijver.
Het verhaal heeft dus allerlei elementen voor een goede burgerlijke roman, maar is mislukt door een teveel aan gevoel, aan te
driftige sympathieen en antipathieen. Er is een opvallend gemis
aan bezonkenheid en evenwicht. Potgieter wordt voortdurend
heen en weer geslingerd tussen de polen van een haatparoxysme,
en een tranenstorting waarin vergiffenis en religieuze berusting
vrede geven met de geleden smart. Een ordenend en harmoniserend centrum is er niet, tenzij in een oversnelle intelligentie die
in geamuseerde spot tenminste een grond wil vinden.
Het is moeilijk te schatten, in hoeverre Potgieters in deze ver-
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halen aan de dag tredende gevoelsleven door de tijd bepaald
werd en in hoeverre het positief persoonlijk was. Tot tranen bewogen medelijden, aandoenlijkheid was in de nu vrijwel vergeten
literatuur een geliefd motief, maar een behoorlijke historischpsychologische typering van die mentaliteit bestaat niet. De
poetische onderwerpen van Tollens, Ter Haar en talloze minderen
staan dikwijls op het niveau van de gemengde berichten. Het
ongeluk met een geweer, in Beets' „Teen de Jager" was van een
geliefd type; de redding van een kind uit een watersnood, ziekte,
blindheid, de zorgen van weduwen en wezen, de schande en de
vergiffenis — het zijn menselijk gesproken alle zeer respectabele
gevoelens die uit de behandeling ervan spreken, maar zo'n gevoelsleven is ook wel erg primitief. Men kan zich zeer goed verplicht voelen tot liefdadigheid, steun aan gevallen vrouwen, men
kan respect hebben voor trouw en plichtsbetrachting, en zich de
keel voelen dichtknijpen bij een ongeluk of een sterfgeval, zonder
het verhaal ervan mooi te vinden en de tranen te genieten die er
misschien bij opwellen. Veel van die literatuur maakt op ons de
indruk van fantasie van twaalfjarige kinderen. Tafrelen van braafheid, landelijke toneeltjes die zijn doortrokken van goedkeurende
vertederde deugdzaamheid, zijn voor ons stoffig en kleurloos.
Voor Potgieter was het brave, het idyllische en het zoete een
positieve waarde, die voor een moderne lezer uiterst moeilijk is
te verstaan.
Is hij, die overigens zo onafhankelijk dacht en oordeelde, en die
de buitenlandse literatuur veel meer waardeerde dan de vaderlandse, hierin louter het onkritische slachtoffer van de tijdgeest?
Ongetwijfeld moet ook deze zijde van zijn kunst gezien worden
in relatie tot zijn volledige persoonlijkheid.
Men kan in „De Zusters" (Proza I i 75 vlgg) nalezen hoezeer de
misere van zijn jeugd in Potgieter bleef leven: herinneringen die
„altijd pijnlijk (blijven) aandoen, dewijl schaamte ons op dat
oogenblik het bloed naar de wangen joeg; dewijl de vreeze voor
schande ons hart krimpen deed." Hij kon over alles wat hij toen
beleefde niet heenkomen, hij bleef dat steeds „hartbrekend"
vinden. Wat zich toen aan felste belevingen in zijn ziel had vastgelegd, bleef voor hem de opperste levenservaring: de vrees voor
schande, en het overspannen eergevoel; het verraad van kennissen
en de bewondering voor eerlijkheid en fatsoen onder zo hoge
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druk. Mensen die iets dergelijks hadden meegemaakt hadden
voor zijn gevoel recht op de diepste sympathie. Hij stond voor
zijn hele leven aan de zijde van martelaren des levens, en in al
zijn medelijden met onschuldig door het lot geslagenen: blinden,
arme wezen, zorgelijk ploeterenden school een element van zelfmedelijden dat zijn gezichtskring verengde. De overtuiging dat de
smart, geleden in schuldeloos gedragen schande en ellende, de
mens adelt, maakte deel uit van zijn intiem zelfrespect. Het is dus
onjuist de sentimentaliteit, de ingenomenheid met deugd bij de
arme en dergelijke sentimenten bij Potgieter voor gewone burgermanssentimentaliteit en -fatsoenlijkheid aan te zien, want ze
hebben steeds een subjectieve bij-toon.
Ondanks zijn ijverig schrijven, polemisch voor alle lijdenden,
heeft hij zijn leed niet kunnen sublimeren — hij bleef die hij was:
onbevredigd door de kille wereld:
nicht will sie Gemiith, will Hdflichkeit!

Van het proza uit deze jaren moeten nog genoemd worden de
schets „Hoe het Weeuwtje uit het Hof van Holland gevrijd werd"
van 1844, een verhaal dat enerzijds verwantschap heeft met
„Lief en Leed in het Gooi" en anderzijds met de genoemde
schetsen uit het volksleven — de rondborstige, oppassende,
arme jongen sleept de prijs, het weeuwtje, in de wacht, want zij
heeft verstand genoeg om te beseffen dat de ware rijkdommen
„in 't gemoet legghen" — en twee literaire studies: de bekende
beoordeling van Huygens' „Cluyswerck" (1842) en de novellistisch opgezette studie over Poot: „De Foliobijbel" (1842).

Zangen des tijds.
1837-1845
Miskend, onterfd, alleen.
„Rijkdom" door E. J. P.

Het kon na het „afscheid aan de poezie" van 183 4 misschien
schijnen dat het definitief zou zijn: in 183 5 en ' 3 6 maakte hij
alleen enkele vertalingen, en omwerkingen van al enkele jaren in
portefeuille liggende gedichten, langzamerhand bleek dat hij de
poezie als uitingsmiddel niet kon missen. De gedichten worden
na 18 37 weer talrijker. Het zijn vooral vertalingen, voor het
mengelwerk van de Gids gemaakt, en enkele historische tafrelen,
proefstukjes van objectieve poezie waarvan men de noodzaak
moeilijk kan navoelen. Het eerste gedicht dat weer belang heeft,
is „Fortuinzoeken", in Tesselschade 18 3 8, dat „Levensbeschouwing" van een jaar eerder voortzet. Het is een stroef en somber
wrokkig gedicht, waarin hij zijn levensuitzichten, of gebrek aan
uitzichten, uitzegt in een korzelige toespraak tot een jongeman,
die naar Indie trekt om daar zijn fortuin te maken: een mogelijkheid die hem blijkbaar voor zichzelf wel eens voor de geest
zweefde. Het zou interessant zijn na te gaan, hoe split om schande,
wrok om de dwang van het werk voor het daaglijks brood, ergernis over armoede vergeefs pogen zich in een objectief gedicht te
veralgemenen — het pijnlijkst schijnt de klacht te zijn, dat liefde
en kinderen uitgesteld moeten worden tot het voor geluk onherroepelijk te laat is — maar daar is deze duistere half gedissimuleerde ontevredenheid literair te weinig belangrijk voor. Beets vroeg
Potgieter, hoe hij er toe had kunnen komen, een stroeve regel
als de volgende te schrijven:
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Vrees, vriend! die wroeging meer dan 't blaakrend schedeiroosten
en voelde dus blijkbaar niet dat zo'n onmuzikale, wrange en
wrokkerige consonantenstapeling als „expressie van de meest
individuele emotie" juist voor Potgieters poetisch talent pleitte
— dat stroefheid en gewrongenheid, in klank en verslichaam gesymboliseerd, de maker een voldoening kunnen geven, zij het
een schrale.
Hetis een boeiend schouwspel, gade te slaan hoe in enkele persoonlijke gedichten van de volgende jaren een vrije geluksverbeelding
zich poogt te ontworstelen aan het verwarde kluwen van bittere
overwegingen.
Het gedicht „Cirque Olympique" van 1838 is in opzet, parallel
aan Beets' prozaschets „Een Beestenspel", een protest tegen het
circus. De betekenis van dit gedicht ligt niet in het hoofdgedeelte,
met zijn protest tegen het misbruik van kinderen en paarden,
tegen de hoon, Napoleon aangedaan, en tegen de kwetsing van
de eerbaarheid; maar in de drie vooropgeplaatste afdelingen
waarin, als repoussoir, het paard in zijn schoonheid wordt geschilderd: I. het vrije paard in de vrije natuur, symbolische apotheose van romantische vrijheidsdrift; het getemde paard, gedweee
dienaar van een teed're maagd; het moedige ros in de veldslag;
II. het paard in de persoonlijke herinnering, tijdens een rit door
Gelderland in lief gezelschap; III. een „raccourci" van Byrons
„Mazeppa", die Beets later prees onder deze aanmerking, dat
Potgieter „soms vergeet de laatste hand aan zijne voortbrengselen te leggen" (Navolgingen van Byron, 2e dr. Haarl. 1848
pg. 30-3 noot). Potgieter vergat die aanmerking nooit, en dat
doet eraan denken dat hij met zijn poezie behalve bij Beets eigenlijk nergens gehoor vond dat waarde voor hem had. Bakhuizen
voelde zich op het terrein van de poezie onzeker en had ook weinig
belangstelling. Heye had waarlijk geen besef van poezie van formaat. Hasebroek en Beets lazen Potgieters poezie met belangstelling, vooral de laatste — Beets was de enige die zelf talent
had en Potgieter in diepe bewondering kon brengen: het gedicht
„Najaarsmijmering" — welbeschouwd veel slapper dan de halfgeslaagde onder Potgieters gedichten — maakte op Potgieter
een onuitwisbare indruk, hetgeen Beets zich altijd met voldoening
bleef herinneren.
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In „Cirque Olympique" rukt de verbeelding zich dus weer even
los. In het grote gedicht „Rijkdom" (uit de nalatenschap van een
oud vrijer) van i84o is voor de aandachtige lezer zi j n zielestaat
weer met fotografische nauwkeurigheid vastgelegd: wat niet wil
zeggen dat het gedicht een succes is. Formeel is het interessant
om de zeer strakke bouw. De 48o verzen zijn gelijkelijk verdeeld
over vijf hoofdstukken, elk bevattende drie strofen van 32
verzen met een kunstig rijmschema (1 3 + 6 + 13). De inhoud
(het is een verhalend gedicht) is zeer duister, zodat Hasebroek in
een brief er aanmerking op maakte: Potgieter antwoordde dat
Bakhuizen en Heye tegen plaatsing (in de Gids) geen bezwaar
hadden gehad. Met lezen, herlezen en geduldig combineren, op
minieme indices attent, kan men het verhaal dat zich in de vijf
hoofdstukken, a.h.w. vijf bedrijven van een drama, ontwikkelt,
wel construeren. Het is een ontwikkeling en aankleding van het
motief in „Fortuinzoeken". De dichter is een oud-vrijer, die in zijn
jeugd, in 1816, toevallig getuige was van een landelijk patricisch
huwelijk. In 1823, kort voor zijn vertrek naar Indie zag hij, toen
hij in de schouwburg zat te mijmeren over een jeugdliefde, de
bruid van 1816 terug als gelukkige moeder. Wanneer hij in 1827
in 't moederland terug is ziet hij in een kerk zowel zijn jeugdliefde
Aleid als de elf jaar geleden getrouwde Jacoba. De eerste is rijk
en trots, maar in haar huwelijk niet gelukkig; de tweede is weduwe
geworden, arm en rampzalig. In 182 9 is Jacoba hertrouwd —
haar rijke man en Aleide On beide verslaafd aan het roulettespel —; in 18 37 is ze overleden; van haar kinderen, voor wie ze
het rijke tweede huwelijk heeft aangegaan, is de zoon een lichtmis
en de dochter een jaloerse coquette geworden.
Ook dit gedicht is geinspireerd door rancune: wrok om zijn
armoede, haat tegen de rijkdom van anderen, split om zijn ged wongen celibaat, ergernis over wat anderen van hun huwelijk
maken, wanhoop omdat de jeugd voorbijgaat, en het voor een
huwelijk te laat zal zijn als hij eenmaal welgesteld mocht worden.
Maar ook in deze worsteling om de nauwelijks uitgesproken of
aangeduide subjectieve gevoelens in een aanvaardbaar objectief
verhaal uit te beelden vindt het geluksverlangen een kans, een
gedeeltelijke bevrijding. Het eerste hoofdstuk „Het Woud" is
poezie van de Landjonkerverbeelding: jachtgenot ochtends
vroeg in een heerlijke Gelderse natuur; een voornaam huwelijk
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in het dorp, door de jeugdige jager met benijdende aandoening
bijgewoond; mild-weemoedig zwerven daarna, terwij1 de jachtlust verdwenen is. Maar deze bekoorlijke fantasie wordt verdrongen door de pijnlijke klacht „miskend, onterfd, alleen"
(II str. i vs 3 i) en alles wat daarmee samenhangt, in de volgende
hoofdstukken.
Wonderbaarlijk is het daarom, hoe in het laatste gedicht uit deze
sfeer en uit deze levensperiode, de „Afrid ter Valkenjagt" van
84z , alle zwarigheid weggevallen is en de verbeelding zich heeft
ontwikkeld tot een gelukkige liefdesmijmering die met een gedroomde liefdesvervulling besluit. Dit gedicht is het waard, dat
er wat meer aandacht aan wordt geschonken.
Bij een van zijn bezoeken aan het Trippenhuis, het rijksmuseum
van schilderijen, was Potgieter gegrepen door een schilderij van
J. Hackaert en A. van de Velde, toen „Afrid ter Valkenjagt" getiteld, tegenwoordig, juister, „de Essenlaan". Het stelt een laan
voor die langs een brede vliet naar de toeschouwer toebuigt. Het
zware lover, waardoor het vroege zonlicht heendringt is de roem
van het schilderij, dat „een der best geslaagde sous-bois composities" uit het eind van de i 7 e eeuw heet. Links langs de weg
loopt een hoge muur waarin, op het middenplan, een poort openstaat, waaruit enkele knechten met een ruiter en een meute de laan
op komen. Enkele honden zijn de laan al opgerend, naar de
voorgrond toe; een ervan blaft de op de vliet drijvende zwanen aan.
Op het voorplan staan een ruiter en een amazone, die al vooruit
gereden zijn, op de anderen to wachten: de ruiter op een zware,
donkere, steigerende hengst, met de rug naar de aanschouwer,
de amazone op een rustig roomblank paard. Dit anecdotische
element is niet meer dan een stoffering van het klare schilderijtje,
waarvan de natuuruitbeelding de hoofdzaak is; maar Potgieters
verbeelding werd zowel door het een als door het ander gaande
gemaakt, feller en warmer dan de aanleiding voor mogelijk zou
doen houden. Welk een droom: een jachtpartij in een ideale
natuur op een stralende dag, en liefde voor een elegante amazone.
Hij liet het schilderij al gauw los en assimileerde dit nieuwe
materiaal aan zijn oude beeld van de jonge minnaar die terzijde
staat en het geluk van anderen weemoedig meebeleeft. Maar hoe
zou dat verbeelde zelf een plaats krijgen naast de vader (de ruiter),
de geliefde en de ruiter op het middenplan, die de wel door papa
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geaccepteerde medeminnaar kon zijn? Wat kon hij beter doen
dan zijn buitengesloten ik op de avond tevoren de jachtpartij in
de verbeelding te laten beleven? Zo werd tenminste zijn voorstelling, en het gedicht werd een alleenspraak van een door „waders
wreeden dwang" buitengesloten jeune ardent die met zijn verbeelding alle hindernissen passeert en zich droomt dat hij aan het
jachtfeest van morgen mee mag doen, zodat hij wellicht haar zal
kunnen benaderen, misschien zelfs haar ja-woord zal kunnen
krijgen. De jongeman is een militair uit het leger van de koningstadhouder, een dichtende krijgsman als Joan van Broekhuizen,
de laatste minnedichter uit de 17e eeuw. Hij heeft veldslagen en
perioden van vervelend wachtlopen meegemaakt, maar is nu
teruggekeerd naar het landhuis, waaruit hij enkele jaren geleden
door de vader werd gebannen. Het is een mooie zomeravond, en
hij ziet hoe de gasten die morgen de opening van de jacht zullen
meevieren, in de rijk verlichte zalen feestelijk bijeen zijn. Hij ziet
dat een ander, gelukkiger dan hij, een feestdronk instelt en een
lied op de jacht zingt. Maar jaloers is hij nauwelijks. Zijn vlagende
verbeelding, die anders vaak „prikkel van zijn leed" is, is nu
„zalfster van zijn smarte" en schenkt hem het geluk dat de werkelijkheid hem ontzegt. Eerst zullen de stalknechts de paarden gaan
vangen, vOOr zonsopgang:
lVakk're stalknechts! werpt de strikken
Om der rossen gladden hals,
Eer de zonne neer zal blikken
Op de zilverzee des dais!
Zoo gy toefdet tot zy luchtte
Over gindschen heuveltop,
'k Wed het paar uw boei ontvlugtte,
Hengst noch telle vingt gy op:
Onder 't rennen, ander 't klaav'ren
Langs de belling, by de stroom,
Zou zyn hoef den grond doen daav'ren,
Scheurde by als rag uw toom;
Onder 't hupp'len, onder 't springen,
In den flikkerenden schyn,
Zou zy 't koeltje op zyde dringen,
En uw greep te paw af zYtt!
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Dan naar stal gejaagd, gevlogen,
Over 't hek, of uit het wed,
En, met meer dan honderd oogen,
Ze er geroskamd, ze er genet;
lVie uw handwerk laag moos' wanen
Schoonheid dost gy schooner uit,
Door de solving van de manen,
Door de glinst'ring van de huid!
Als de zon opkomt, zal Jacoba de zwanen gaan voeren:
Naar in weelderiger stilte
't Zwanenpaar zich baden zou?
Op den kristallynen Spiegel
Dryft naar 't zonnigst vak het toe,
Nimmer 't kronk'lend halsgewiegel,
Nooit het dart'lend duiken mod, —
Zie, de vloeib're paarlen stuiven
Langs de hagelwitte leen,
Zie, de breede wieken wuiven,
Volkjes scheppende om zich heen.
Hoe voltooyen, hoe volmaken
's Waters kalmte en 's oevers rust,
smaken
't Hooger leven, dat
In bewegings zoeten lust!
Och! dat thans de hofpoort kraakte,
Of zip' zachtkens opengleed, —
Och! dat thans Jacoba naakte,
Of ik 't ruischen ving van 't kleed —
Schitt'rend most het vlak dan schuimen,
Fluks gekreukt in vouw by vouw,
Daar, met schellen roep om kruimen,
't Paar ten oever jlen zou;
'k Zag zoo min de gunstelingen
Uit haar teenen korf gevoed,
Als de honderdduizend kringen
Stag verwydende op den vloed.
Aan mjn schuilhoek zacht ontslopen,
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Fond myn arm zich om haar leest,
Legde ik heel myn hart haar open,
't Is slechts haar gewyd geweest
Sinds ik zonder hope scheidde! ....
Even enthousiast en vol beweging is de beschrijving van de
drukte bij het vertrek:
Honden, valken, knechten reppen
Zich om 't zeerst ten verren loop,
Onder 't aanslaan, onder 't kleppen,
Zwoegt en zweet de dienstb're hoop;
Trat al brakken, wat al winden
Roept die jager op by naam!
Schoon ze nod zich laten binden,
Koppelt knaap by knaap hen zaam;
En de vlugge linkers gissen,
Onder 't gdslaan van den stoet,
Wie de zege zal beslissen,
Scherpst van reuk en rapst van voet;
Trots de kappen over de oogen,
Keert de valkenvlugt den bek,
In haar ongeduldig pogen,
Naar de koord, die boeit aan 't rek.
Aldoor, tijdens de rit en tijdens de jacht, zijn zijn gedachten bij
Jacoba, die hij eindelijk, wanneer de reiger gevallen is, in het bos
alleen aantreft. Hij gaat op haar toe om haar zijn Ardenner valk
Grippe-Agile aan te bieden, bekent zijn liefde en heeft succes:
Hoe de glans dier hemelsche oogen,
Blaauw en blinkend als ze zijn,
Met een 'mist wordt overtogen,
Liever my dan held'ren schyn;
Hoe de tweelinggolven jagen
Onder d' Amazonendos;
't Waar de stond een' kus te wagen,
Scholen wy alleen in 't bosch!
„Spreek, Jacoba! — o myn lippen
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„Lieten, in myn t stoutsten droom,
„Zich to vaak uw' naam ontglippen,
„Dan dat ik die thans betoom.
„Spreek, Jacoba! — 's Konings blikken
„Onderscheidden me in den stryd,
„Laat my zoeter gunst verkwikken,
„Duldt ge dat ik 't al u wyd'?"
Hemel, schoon de jagtgodesse
Gram de horens schen' ren doet,
Bloost en bleekt haar priesteresse,
Lacht ze door haar tranen zoet!
En terwyl de wouden dreunen
Van 't verdoovende geluid,
Voel ik op myn borst haar leunen,
Haar, mjn schuwe, schoone bruid!
Toen Potgieter dit, voorlopig zijn rijkste, gedicht schreef, waren
zijn opvattingen omtrent poezie al enkele jaren beinvloed door
zijn en Bakhuizens ideeen omtrent een nationale renaissance.
„Lief en Leed in het Gooi" was al vol van herinneringen aan
Hoofts lyriek en hij riep erin uit: „De Luite van Hooft, wie bespeelt haar weer?"; een gedicht van 1838 „De Luit van P. C.
Hooft" stelde de blijgeestigheid van Hooft tegenover de klachten
en zuchten van de dichters uit zijn eigen tijd. Ook Breeroo en
Starter las hij, Poot en Van Broekhuizen. Hij las ze zoals een
romanticus dat doet: met eenzijdige aandacht voor de feitelijke
inhoud, de anecdotes van Klaere, Roozemond en Galathea, en
waarschijnlijk weinig gevoel voor het avontuur van maat en schone
evenredigheid dat elk gedicht voor Hooft was.
De eigenlijke theorie van de „nationale poezie" gaf Bakhuizen in
zijn bespreking van Potgieters „Liedekens van Bontekoe" (t 840):
„Zal derhalve eene nationale Poezie, in den volstrekten zin des
woords, mogelijk zijn of worden, wij eischen van hem die zich
aan hare beoefening toewijdt, behalve al die eigenschappen zonder welke niemand Dichter is, liefde voor, en dientengevolge
nauwkeurig onderzoek van den tijd, waarop onze natie het grootst
en het krachtigst was; vergelijking der Geschiedenis met de Letterkunde dier dagen, scherpe kritiek dientengevolge van het eigenlijk nationale in beide, van de oorzaken welke beider ontwikkeling
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hebben belemmerd en gestuit — en dan moge de Genius der
Kunst hem bijstaan, om uit het gevondene echt oorspronkelijke in
oorspronkelijke vormen een oorspronkelijk kunstwerk te leveren."
Ook bier is Bakhuizen niet van rationalisme vrij te pleiten: het
is immers iets heel anders, na onderzoek van grote kunstwerken
te concluderen dat zij nationaal en oorspronkelijk zijn, dan de
eis van nationaliteit en oorspronkelijkheid voorop te stellen en
dan grote kunstikerken te verwachten. Hoe het zij, Potgieter deed
een poging om Zulke oorspronkelijke nationale poezie te scheppen, en publiceerde in 18 4 0 bij Frijlink zijn „Liedekens van
Bontekoe", een van de zeer weinige afzonderlijke publicaties die
hij in zijn leven deed.
Hij koos als kader geen herberg of een bijeenkomst van de Muiderkring, maar de bekende riviertocht uit Bontekoe's journaal: Bontekoe in een Sumatraans prauwtje, bedreigd door zijn inlandse
roeiers. „En het scheen of mij inwendig geseid wierd dat ik singen
soude, hetwelk ik dede, hoewel ik in sulke benauwdheid was,
en zong dat het door de boomen en Bosschagie klonk — —".
In de romantisch poetische beschrijving van die tocht lijstte Potgieter zijn tien liedekens in, op zeventiende eeuwse voyzen, met
veel zeventiende eeuwse woorden en deels over zeventiende
eeuwse onderwerpen. In hoeverre hij heeft getracht oude lyriek
te imiteren is natuurlijk moeilijk te beslissen; voor ons zijn het
romantische genre-stukjes met een opgelegde antieke kleur. De
verhalende liedjes „Roeltjen uit de Bontekoe", „Jan Compagnie",
„De Zeilwagen van Prince Mouringh" sluiten naar geest en opvatting aan bij de Pestilentie te Katwijk en de historisch-romantische schetsen. „Wijs Klaertjen op 't ijs" verhaalt, beter en geestiger, een vrijerijtje als Tollens' „De liefde op het ijs". Het knappe
gedicht „Inkeer" met de beurtzang van de stervende oom en de
doordraaier van een neef, is een van de beste uit de serie. In zijn
bijtende directheid en gaafheid van vorm doet het het meest aan
Staring de puntdichter denken:
De Oom
De wereld, die in 't booze list,
Verdw#nt als rook uit tqn gezigt;
'k Heb dies alle #delheid verzaakt,
En straks myn testament gemaakt.
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De Neef
Het lekk're gulden Rh#nsche wyntjen
Smaakt mg sal eens zoo goed by Tryntjen.
Vat kyk ik graag, by lange toogen,
Myn boeltjen door de fluit in de oogen!
De Oom
Vat zou myn neef met schyven doen?
At 14 zyn korentjen niet groen?
Al wat ik spaarde wierd verkwist;
Ik wil seen snollen by myn kist!
De Neef
Zoo Oompjen-Grommert zijn dukaten
My dezen avond na mogt laten,
'k Zou morgen 't meisjen prachtig dossen,
En kocht een boeyer en twee vossen.
De Oom
Dies maakte ik alles aan de kerk,
En kryg een lofdicht op myn zerk. enz.
Het vervolg is satirisch, evenals het Papegaayen-deuntjen, waarin
de papegaai het hatelijk symbool is van alle slaperige conformisten
in zijn eigen tijd:
1k ken wel myns gelyken,
Die wand'len over straat,
Die met een dezen pry-ken,
Die zitten in den raad,
Zy kregen 't beste hapjen,
Door krek to doen als Papjen.
En Lorretjen,
Kaporretjen,
Kapoe, Kapoe, kapoe,
Vaar past die al niet toe?
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De tweede strofe ademt de geest van het enkele maanden later
geschreven „Albert", en doelt zo duidelijk op zijn eigen verhouding tot het publiek, dat men zich afvraagt of dit gedicht oorspronkelijk wel voor dit verband was gedacht:
En zou ik my dan storen
Aan 't smalen van dien knaap,
Die steeds wat nieuws wil hooren,
Die me uitscheldt voor een aap,
En my zoo graag zou dwingen,
Een eigen lied te zingen?
Neen, Lorretjen
Kaporretjen,
Kapoe, kapoe, kapoe,
Is daar te snugger toe!
't Best geslaagd in het veelzijdige bundeltje zijn „Machteld," dat
ongetwijfeld het zuiverst de intenties van deze historisch-romantische lyriek verwerkelijkt, en „Dieuwertjen," een dankbaarblijde herinnering van de avond waarop zij het ja-woord gaf:
Dieuwertjen! heugt je nog de avond voor Paasch?
Eer ik je vragen ging, stapte ik myn plaats,
Myn woning, myn schuren, myn stal nog eens om,
Vast peinzend: tot alles is zy wellekom.
Vit van de hagel, maar warm trotsch de kou',
Haalde ik de klink op: je zat by de schouw;
Ik ligtte myn mantel; j# wierp op het vier
Een mutserd, en 'k dacht: zy ziet gaarne my hier.
Zo is Potgieter in zijn liedekens, die welbewust het zeventiende
eeuwse volksleven willen uitbeelden: de zeeman, de wilde
jongen, de kolonist, het leven in de herberg en op het ijs, toch
het best geslaagd in de liefdeslyriek. Maar in zijn eigen oordeel
was bet juist het krachtige volksleven waarom het ging. Het was
het jaar, na het verschijnen van de Camera, waarin de tegenstelling
tussen Beets met zijn adeldom en Potgieters burgerlijke leer het
scherpst was toegespitst. Toen Beets in Juni 18 4 o aan Potgieter
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zijn „Ada van Holland" stuurde schreef hij in het korte begeleidende briefje: „Hiernevens mijn Ada van Holland. Mocht zij u
ondanks hare hooge geboorte, interesseren!" Toen Potgieter in
November zijn „Bontekoe" stuurde schreef hij erbij, te hopen
dat het burgerlijke in het boekje hem niet zou hinderen. Beets
antwoordde geergerd dat het burgerlijke hem zo min in het boekje
als ergens in de wereld hinderde, en vroeg aan Hasebroek of „die
style de renaissance de stijI van den Vooruitgang" was? Het verband tussen de vooruitgangspassie en de nationale romantiek was
hem dus niet duidelijk.
Als Potgieter zijn poezie in dienst van de tijdskritiek en de vooruitgang wilde stellen, zou hij nadrukkelijker moeten zijn. Onder
de vrij talrijke gedichten die hij in die jaren schreef, zijn er die
zich naar de inhoud aansluiten bij de proza-schetsen uit het yolksleven, als „Aan het Vensterken van Elzemoer", dat door Hasebroek hogelijk bewonderd werd, en een reeks tijdsgedichten in
de agressieve, hekelende geest van „Albert". Zijn beste poezie
is het niet, omdat hij er geen vorm voor kon vinden die hem
geheel voldeed, maar ze zijn de aandacht waard, eensdeels om
hun inhoud, en anderdeels omdat men de dichter er in ziet experimenteren en met zijn weerbarstige materiaal worstelen. Deze
„Zangen des Tijds" beginnen in 18 3 9 en lopen met onderbrekingen door tot omstreeks 1865; hij bundelde ze later ongewijzigd en chronologisch in Poezij I van 1868.
Het eerste, „Verschijning op Sinte Lucie-nacht" is een satirische
allegorie in droom-vorm op het „Koninklijk Nederlandsch
Instituut." Van al het officieel-georganiseerde letterkundige leven
had Potgieter een onoverwinnelijke afkeer. De zuiver-individualistische kunstenaar die hij bewust niet zijn wilde maar die hij zijns
ondanks was, voelde met scherpe intuitie dat officieelheid en
conformisme de diepste kunst miskennen. Hij bracht dat nooit
theoretisch onder woorden, maar reageerde met stekeligheden,
spot en aanvallen op de duidelijk aan de dag tredende tekortkomingen in maatschappijen en het Instituut. Als Van Hasselt, de
secretaris van de Amsterdamse afdeling van de Hollandsche
Maatschappij van Fraaije kunsten en Letteren, een Gids-bijeenkomst liet lopen om een maatschappij-vergadering bij te wonen,
spotte Potgieter dat Van Hasselt vanavond de voorkeur gaf aan
de Lekkerkunde boven de Letterkunde — een steek op de sou-
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pertjes van Bestuur en spreker waar zulke avonden gewoonlijk
mee eindigden. Als men hem op zijn woord nam, zou men kunnen
opmerken dat hijzelf later de redactievergaderingen van de Gids
of een voordracht van Huet in Amsterdam ook gaarne besloot
met een exquis souper; maar men moet hem niet op zijn woord
nemen. Hij voelde dat de kritische appreciatie in zulke vergaderingen te flauw en te slap was, en dat de populariteit, in officiele
milieu's verworven, voor iemand die eisen stelde geen waarde
mocht hebben. Het zou niet menselijk geweest zijn, wanneer hij
voor bewondering ongevoelig was geweest — dat hij eerzuchtig
was, gaf hij graag toe — maar hij respecteerde zichzelf te veel
om naar applaus van het publiek te dingen. Populariteit was een
onderwerp waarover hij vaak, het felst omstreeks 184o, samen
met Bakhuizen uitvoer, in gesprek en in geschrifte. Wanneer
men zijn hetze tegen populariteit vergelijkt met zijn weerzin tegen
arrogant patriciaat, moet men opmerken dat de eerste minder
twee-zijdig was dan de laatstgenoemde. Want al voelde hij in
letterroem een waarde, hij doorzag die met wat rustiger overtuiging als schijn-waarde, dan maatschappelijk aanzien.
Zijn ergernis over officiele letterkundige en geleerde instellingen
kon hij gemakkelijker botvieren dan de kwetsing van zijn maatschappelijk eergevoel. Behalve de „Hollandsche Maatschappij"
hebben de Leidse Maatschappij voor Letterkunde en het Koninklijk Instituut ervan gelust.
In genoemde „Verschijning" logeert de dichter bij een Lid der
Tweede klasse van het Instituut en krijgt hij bezoek, bestemd
voor Mijnheer het Lid, van drie grootjes „elk wel honderd jaar."
Ze stellen de Taal, het Toneel en de Kritiek voor, en protesteren
tegen het gedraal en gedut van het Instituut. De opzet van het
ietwat burleske gedicht is uiterst gezocht.
In 18 4 1 probeerde hij in zijn „Veteranenklagt" zich te richten
naar het voorbeeld van Beranger, die in zulke tendenzenliedjes
in de volkstoon een meester was. Het lukte hem maar in een enkele
regel die goede toon te treffen, het meeste is kunst matige yolksaardigheid, die als zodanig hindert. Naar de inhoud, als sociaal
tendenzwerk, sluit het zich aan bij de schetsen „Als een Visch
op het Drooge" en „'t Is maar een Pennelikker" van hetzelfde
en het volgende jaar. Hier is het doel, sympathie in te roepen
voor de veteranen die met een minimale uitkering werden afgescheept:
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Tien centen daags voor zeven man! — —
Des legers diensten zyn vergeten,
Al wie er huis van houden kan,
Die mag den droes te slim af heeten.
lVis komt het op 't bekrimpen an!
Maar q en kinders eischen eten,
En stil hun honger daar eens van:
Tien centen! — zou de koning 't weten?
„Lang leev' de Prins!" Hoe vloden zy,
Zoodra Hy 't „Voortvaarts!" uit most spreken;
Een matte boon ontwrichtte m#,
Toch bleef ik by den trein niet steken.
Ook ik heb Hasseit's burger#
Hem buigende om sena zien smeken;
Vie, bliksem! riep er Franschen by?
hadden rest onze eer te wreken!
Men moet de flauwe volksdichtjes van Beets of de stijve van Heye
er naast leggen, om zo'n gedicht billijk te waarderen. In „Aanstaande Verandering van Amsterdams Wapen" (1841) wordt de
Muze dienstbaar gemaakt aan een actie om de Gemeenteraad aan
te zetten tot het aanleggen van een waterleiding. Het gedicht heeft
alleen waarde, omdat Potgieter hierin probeert aansluiting te krijgen bij de i7e eeuwse gelegenheidspoezie: het idee (waarom
voert Amsterdam drie kruisen in 't schild) is aan Roemer Visscher ontleend, de vorm is die van een 1 7e eeuws sonnet.
In het grote gedicht „Aan New-York" van 1841 zocht hij de
vorm weer in een andere richting. Het gedicht is vrijwel tegelijkertijd met „Jan, Jannetje en hun jongste kind" geschreven en is evenzo een manifestatie van nationaal gevoel. Maar keerde in „Jan,
Jannetje" de vaderlander zich als liefdevolle kastijder tot zijn eigen
yolk, hier wendt hij zich als afgunstige bewonderaar tot New
York. Even primitief als de trots op de — helaas verdwenen —
Hollandse handelsmacht uit vroeger eeuwen is de spilt waarmee
hier aan New York een onvermijdelijke ondergang voorspeld
wordt. De beroemd geworden vijfde strofe, die in het slot inderdaad visionaire kracht heeft, luidt:
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"Vervoersmiddelenspel", circa 1835. Afgebeeld zijn de middelen van vervoer, waarvan
Potgieter tijdens zijn reizen gebruik zal hebben gemaakt. Atlas van Stolk, Rotterdam
(5797).
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Nieuw Amsterdam! New-York voortaan!
IV# heerschten ook op d' oceaan:
De staf is toch van ons geweken.
Uw zon zy nauwlyks opgegaan
En ryze nog — zy zal verbleeken!
Al schudt gj ongeloovig 't hoofd:
Vat glans die niet word: uitgedoofd,
Vat Licht dat niet werd overschenen?
Carthago viel en Tyrus zonk,
Venetie zag Lisbon weenen,
Toen 't zegelied aan d'Aemstel klonk!
De Theems ontwaakte van 't weerschallen,
Hy rees — wy streden, — voor zyn stem
Zweeg de onze, — worstel nu met hem,
Neen; overwin: toch zult gy vallen!
Vat borgen ge in uw wetten koost,
Het wisslend lot zal 't anders duiden:
11w mededingster rys; in 't Zuiden,
Of 't Vest zwicht voor 't herlevend Oost!
Een wyle nog — van jaren — eeuwen,
Dan hoort, waar 't Fort Oranje was
Veer 't woud het hert naar water schreeuwen,
En niets, niets scheert uw stiffen plas,
Niets, dan temet de wiek der meeuwen.
Het gedicht is een fel, direct betoog van natie tegen natie. Allerlei
grieven worden opgesomd: New York is vergeten dat het Hollanders waren die de stad stichtten, en gedenkt alleen Hudson; de
Amerikanen verdreven en vermoordden de Indianen; in de Amerikaanse literatuur worden de oude Hollanders altijd als karikatuur voorgesteld:
Misdeeld van lyf, van geest beroofd,
Zoo schetst gy hen in iedren bondel:
Hen, 't yolk de harpe waard van Vondel,
Hen, 't yolk de veder waard van Hoop
1k zoek vergeefs naar een geregte,
Van Irving of tot InHis toe,
Die aan hun deugd zyn zegel hechte,
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Die Stuivesand geen onregt doe,
Die Evertsen een eerkrans vlechte!
Leest men het gedicht met scherpe aandacht, dan kan men Potgieters emoties zich voelen ontwikkelen en komt men tot een
merkwaardige conclusie: het begin is onpersoonlijk en pompeusklassicistisch; de vijfde strofe is een krachtig ontwikkelde en fel
uitgezegde poetische visie. Maar daar tussendoor verandert de
toon telkens, al worden die wisselingen gedempt door de gedragen poetische gang. Even zijn er momenten van gespannen verheffing, even later komt een kritisch en zakelijk betoog: hij geeft
toe dat ook de Hollanders schuld hebben aan de ondergang van
de Indianen, of merkt op dat de Amerikanen weliswaar onder
de verhevenste leuzen hun vrijheid hebben genomen, maar niettemin prooi zijn van geldzucht, weeldezucht, rassenwaan. Nauwelijks is zijn visie voorbij, of hij geeft argumentatie, kritiek; hij geeft
toe, spot en verzoent zich. TerwijI de uiterlijke vorm zeer strak
en stijlvol is, is de inhoud merkwaardig weinig gestileerd: bont,
grillig, geheel Potgieter zoals hij in het natuurlijke gesprek geweest
moet zijn. Ordeloos is het ook: een motief, even aangestipt, duikt
later weer op, nog later weer. Eigenlijk is alles wat hij te zeggen
heeft, van de aanvang of al aanwezig, en vormen zijn thema's een
dringend gezelschap waarvan de leden tegelijk aan het woord
zijn en elkaar niet laten uitspreken.
Beziet men nu, vanuit de stof die hij meedelen wil, de vorm van
het dichterlijk betoog, en vergelijkt men „Jan, Jannetje" ermee,
waarin hij zijn gedachten en gevoelens over het vaderland bindt,
dan krijgt men enig vermoeden ervan hoe bij Potgieter de verhouding stof-vorm was. Hij heeft eigenlijk — althans deze zijde van
hem — geen adequate vorm en ieder werk is een nieuw avontuur
dat, min of meer toevallig, goed aflopen kan, maar dat ook kan
mislopen. Dat „Jan, Jannetje" is geslaagd, humoristisch proza
met de nuchtere krachtige burgerfiguren, is voor een groot deel
te danken aan de fraaie kansen die het gelukkigerwijze gevonden
en vervormde geval aan zijn gevoelsmotieven gaf. Een dergelijke
gevoelsmassa, met de verhouding Holland-New York als centrum,
wil geboren worden en zoekt een vorm en grijpt — naar de personificatie, want hoe moet het nationale gevoel een natie, een
stad anders dichterlijk verbeelden? De personificatie in „Jan,
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Jannetje" viel realistisch-humoristisch uit, in Aan New-York
pompeus-klassicistisch. De aanhef is in een bleke barokstijl waar
Potgieter in zijn uitingsmoeilijkheid wordt in-gedrongen. Hij was
waarlijk niet zo geimponeerd door pompeuze oratorie, voelde niet
bijzonder voor majestueuze grandezza, maar hij wist er niet anders
op. De aanhef luidt:
0 ongelykb're Stedenmaagd!
Vier trots een grootscher hulde vraagt
Dan de offers door twee watergoden
— Het paar dat u zoo willig draagt, —
(hiermee worden de Hudson en de Eastriver aangeduid, ten Westen en ten Oosten van de stad)
Om stryd en knielende aangeboden;
Hoogmoedige! wier blik niet rust
Op 't lommer van de dubble kust,
Of 't vlak der zaamgevloeide stroomen,
IV#1 ge uit het blaauwende verschiet
Den gryzen Oceaan hoort komen,
Zyn drietand uwaarts nygen ziet;
0 Handelsbruid der Vrye Staten!
Herinnert ge u, als de avondstond
Uw lieflyk landschap enger rondt,
Het kleene jagt, de kleener jol,
Het eerst uwe engten ingegleden;
Schiet dan van dank uw boezem vol
Voor wie u stichtten, Stad der steden?
Het is niet aan to nemen dat Potgieter het zelf bijzonder mooi
vond; mythologie en klassicistische pronk doorzag hij. Maar, waar
hij als staatsburger over de naties en hun verhoudingen poetisch
wilde spreken, moest hij de klassicistische vormentaal nemen,
want een andere was er niet, tenzij misschien een keer per geluk.
Vrijwel al zijn Zangen des Tijds uit later jaren hebben een klassicistische opzet. Ze zouden niet kunnen boeien als hun trage
statige majesteit niet al gauw beroerd werd en in agitatie kwam
door de bewegelijkheid van Potgieter die maar kort in een plooi
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kon blijven. Kansen voor een ontwikkeling van de poezie waren
er echter in dit gebied niet, de stijl kon hem niet bezielen, en de
meeste latere tijdzangen in deze geest lijden aan redenatie gekleed
in een verflenste klassicistische vormenspraak — anders dan bij
Da Costa die in een dergelijke allure geloofde.
Van 1 84 2 is het gedicht „De Chineesche Mandarijn," van gedachte overeenkomend met „Papegaayendeuntje" of Bilderdijks
„De Waarheid en Esopus". De marionet die „ja" knikt of „nee"
schudt, al naar het draadje wordt getrokken, is spotsymbool voor
de handelsmannen in de noodbeurs, voor de leden van de landsregering, voor mensen die om het geld trouwen, voor een dokter
die praktijk doet om 't geld. — Het zijn blinde slagen links en
rechts van. iemand die te verbitterd is om nog te kunnen discussieren.
Andere Tijdzangen, van 18 4 3 en 18 44 , zijn vertalingen. Het
beinvloeden van de tijdgeest gold voor Potgieter meer dan de
artistieke prestatie. Vond hij in buitenlandse literatuur iets dat
dienen kon dan gebruikte hij het. „De Omstandigheden," vertaald
uit het Zweeds, geselt alle behoudzucht en slapheid. „Het zingen
van de slaaf" van Longfellow pleit voor de in de negerslaven
gekwetste menselijkheid, „Het Lied van 't Hemd" en „'s Daglooners Eisch" naar Thomas Hood komen op voor het proletariaat, dat bij ons nog slechts voorwerp was van bespiegelingen
over liefdadigheid en armenzorg, particulier of van overheidswege
en geen erkende „rechten" had.
Toen Van Halls gedwongen staatslening in 18 44 aangenomen
werd zag Potgieter daarin zo'n veelbelovend feit, dat hij plotseling vol hoop en verrukking „Maart, MDCCCXLIV" dichtte, als
gedenksteen, plaquette. Wie was zo geneigd om enthousiast te
worden als hij? Laat het hele Nederlandse yolk aan het werk slaan
om een nieuwe eeuw van glorie te doen verrijzen, laat Koning
Willem II als zijn grote voorzaat De Zwijger met een nieuwe
grondwet het yolk tot vrijheid roepen, en de ideale nationale
eendracht komt voor allen, Rooms en On-rooms.
Scherpe teleurstelling klinkt weer door in „De stilstaanders" van
1845, waarin wauwelkousen op het ijs het voorstel der negen
mannen en de petitie bespreken. Niets voelen ze daarbij van de
heilige herinnering aan het Smeekschrift der Edelen, vertrouwen
in de vooruitgang vinden ze belachelijk. Geergerd is ook „Een
wonder is de nieuwe beurs!", het klassicistisch wanproduct van
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Zocher. Dank zij de beurs is het gedichtje wel bekend gebleven.
Zijn betere ideeen omtrent bouwkunst had Potgieter, op het
voorbeeld van Hugo's „Notre Dame de Paris" al in „Albert"

De Gids thuis.
1842-1848

Zijn uiterlijk leven was in die jaren weinig bewogen. Voorzover
hij zijn tijd niet voor de Beurs of voor de handelskantoren, die
hij in snelle mars langs liep, nodig had, zat hij aan zijn lessenaartje
om zijn commissies of gedicht na prozawerk te schrijven. Zijn
omgang bepaalde zich tot de literaire. Of de bijeenkomsten waarvan bewaard gebleven snipperbriefjes reppen, speciaal vergaderingen van de Gidsredactie betroffen of geen zakelijk doel hadden,
is niet meer na te gaan. Men krijgt de indruk dat met het redactiewerk nogal geimproviseerd werd. Toen in i 8 3 8 Bakhuizen en Mr
Van Hasselt in de redactie opgenomen werden, betekende dat, dat
zij nu groter deel van de correspondentie met recensenten en medewerkers op zich namen; die taak werd telkens volgens afspraak
verdeeld. In hetzelfde jaar ging ook de medicus J. van Geuns
helpen, een geboren Amsterdammer die als Heye en Bakhuizen
in Amsterdam en Leiden gestudeerd had, en zich als practiserend
geneesheer in zijn geboortestad vestigde: een principieel en vooruitstrevend man, die zich met de literatuur weinig bemoeide en
vooral voor de medische besprekingen in de Gids zorgde. Potgieter had steeds veel met hem op. In 18 3 9 blijkt Oltmans de
bijeenkomsten al bij te wonen, en in 1840 zorgt die dat er voor
het Mengelwerk voldoende bijdragen komen. Maar ook Heye,
die nooit in de redactie heeft zitting gehad, is geregeld van de
partij. Dr H. Pol is dan mederedacteur, een klassicus, in Deventer
en Groningen opgeleid, die door zijn zwakke gezondheid en zijn
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spraakgebrek ongeschikt was voor een leraarsbetrekking en door
particuliere lessen to geven in zijn onderhoud voorzag: in klassieke
en romaanse talen, literatuur en geschiedenis. Hij had enige werken
op klassiek en historisch gebied gepubliceerd, werkte mee aan
Tesselschade en deed, al bleef hij op de achtergrond, gedurende
de jaren 184o-18 4 4 vrij veel van het redactionele werk. Enkele
recensies, o.a. van Ten Kate, zijn van hem. Bakhuizen deed, ook
na zijn nieuwe vertrek naar Leiden in 18 4 0, periodiek veel voor
de Gids, en het is niet zo dwaas dat Ten Kate in zijn Braga van 15
Januari 1843 een beschrijving van een Gidsredactievergadering
gaf, waarin Bakhuizen als president optreedt:
De Huishoude1jke Vergadering.
Bakhuizenius a Brinckio, de Praeses, heeft het woord:
Viri pedantissimi!
Kokki, messam non habentes!
Gidsi, viam nescientes!
Fratres conjunctissimi!
Vos salvere jubeo! .. .
(Een hamerslag)
Est aperta sessio.
Hij verdeelt de recensies tussen Potgieter en zichzelf, Heye moet
met een sonnet, Potgieter „per prosam Humoristico-morosam"
het mengelwerk vullen.
Zo'n studentikoze aanval viel wel in de smaak, evenals Heckers
nieuwe satire „Quos Ego"; waarin het geschimp op Potgieter en
zijn Liedekens van Bontekoe overigens van weinig geest getuigt.
Bakhuizen was de enige die aan Potgieters werk grondige aandacht besteedde. Hij recenseerde de Tesselschades, de Liedekens
van Bontekoe, en schreef onder de titel „Personeel en Profaan.
Brieven aan Albert" uitvoerig naar aanleiding van de novelle
„Albert", waarvan hij de persoonlijke en satirische strekking in
bescherming nam. Over „Jan, Jannetje" was hij enthousiast —
daarin voelde hij zich geheel een met Potgieter. In kritiek op de
Hollandse samenleving en prediking van een historisch-romantisch vooruitgangsgeloof waren ze een eenheid tegen de bezwaren
van Van Hasselt. Overigens vormden ze zowel in particulier
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levensgedrag als in houding tegenover kunst en religie een scherpe
tegenstelling. De uiteenzetting die Bakhuizen in „Personeel en
Profaan" tegenover Potgieter van zijn eigen kunsttheorie gaf: „de
kunst hoeft het lagere leven en het lelijke niet te negeren, want
dikwijls lost wat ons disharmonisch schijnt, zich in een hogere
harmonie op" schijnt academisch te zijn, maar komt in werkelijkheid noodzakelijk voort uit zijn levenshouding, die van Potgieters
zeer strikt verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de naaste niets
begrijpt. Potgieter die in zijn leven de zwaarste slag had gekregen
van iemand die zijn plichten verwaarloosde en zijn gezin onverschillig ten onder liet gaan, wist voorgoed dat een strenge moraal
overal het eerst nodige was. Eerlijkheid en ijver, plichtsbetrachting
en ordelievendheid, trouw en moreel idealisme waren voor hem
allerminst ijdele klanken. Schoonheid zonder deugdzaamheid
kon hij zich niet denken, integendeel, de hoogste schoonheid kon
zonder hoogste deugdzaamheid niet bestaan. De recensie op de
romans van Frederika Bremer (1842) is helemaal gebouwd op het
thema: „Kunst is Deugd." Van dat geloof bracht Bakhuizens
Grieks aestheticisme of pantheisme hem niet af. Het enige wat
Bakhuizen met zijn theorie over de „onzinnige scheiding van
geest en vleesch, waardoor de onderdrukte partij tot tegenomwenteling wordt aangespoord" en zijn les: „dat de natuur terugdraaft, al verjoeg men haar met vorken en gaffe's" bereikte, was
waarschijnlijk dat hij Potgieter voor pruderie bewaarde. Wellicht had hij er neiging toe: over te openhartige Franse platen in
Buffa's uitstalkast en te schaamteloze kleding van een paardrijdster
in een circus was hij verontwaardigd. Maar „Trijntje Cornelis"
van Huygens noemde hij in „Jan, Jannetje" weergaas aardig, en
in „Gedroomd Paardrijden" durfde hij in de lijn van Bilderdijks
„De Echt" de sexuele drift van dieren te schilderen, zij het met een
verdediging erbij.
Ook op theologisch gebied was er verschil. Bakhuizen was theologisch zeer modern en was een onverzoenlijke vijand van de
pietisten, zoals hij de mensen van het Reveil noemde. Potgieter
behield een instinctief respect voor het orthodoxe geloof, en zou
veel voor predikanten voelen, wanneer hij niet had ervaren dat
hun menselijkheid te dikwijls beneden de eis bleef — zo zullen
zijn uitvallen tegen „de geestelijke stand" tenminste wel verstaan
moeten worden. Voor Da Costa had Potgieter, ondanks alle feite-
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lijke verschillen van mening, sterker: ondanks een radicaal verschil
van levenshouding, een warme sympathie, omdat hij in hem een
waar man waardeerde, die leefde en streed voor zijn geloof. Hier
lagen kansen voor een breuk tussen Bakhuizen en Potgieter, niet
op het gebied van de kunsttheorie. Het is mogelijk dat ook het
optreden van Truitje Toussaint de onderlinge verhouding belastte.
In de loop van 1840 werd haar relatie tot de Amsterdammers
warmer, de gezellige avondjes in October en December 1840
bij Potgieter thuis bond en haar definitief. Toen in Januari 1841
de breuk van Potgieter met Hasebroek kwam, bleef zij met beide
partijen contact houden. Zo logeerde ze in de zomer van 1841
bij Willem de Clercq, in wiens milieu ze zich thuis voelde. Ze
waardeerde er echter ook de elegante oudste zoon Gerrit, de
Leidse student, die zich in scherpe tegenstelling met zijn vader
ontwikkelde, en voelde dat dit een geest voor Potgieter was.
In October 1841 logeerde ze weer in Amsterdam, en de Novembermaand zag „al de dwaasheden der declaratie" — de term is
van Potgieter. Welke wederzijdse opinies en idealen Truitje Toussaint en Bakhuizen samenbrachten doet hier niet ter zake — zeker
is dat Potgieter de verloving wat verontrust gadesloeg. Scenes
waarin zij bewijzen wilde geen blauwkous te zijn irriteerden hem,
maar waarschijnlijk vreesde hij, de heilig-ernstige, gebrek aan
ernst en verantwoordelijkheidsgevoel.
Zeker deed Bakhuizen in 18 4 2 pogingen om zich een burgerlijk
bestaan te scheppen. Hij promoveerde op I Juli, maar arrangeerde
een promotiediner in zo'n stip dat de Amsterdamse vrienden
weigerden present te zijn — tot zijn grote verontwaardiging. Een
sollicitatie naar een leraarsplaats aan een gymnasium mislukte, de
publieke voorlezingen die hij in Leiden hield, om zich te habiliteren voor een opengevallen hoogleraarsplaats, liepen eveneens
op een mislukking uit. Bakhuizen verviel waarschijnlijk weer in
zijn oude studenten-levensstijl, en de publieke veroordeling begon
krachtig te spreken.
In Mei 18 4 3 kwam het in de Gidsredactie tot een breuk. De
overige redactieleden berichtten aan Bakhuizen dat ze uit de redactie traden en tot 1 Januari 1844, op welke datum hij zou
aftreden, het roer aan hem alleen overlieten.
De aanleiding? Bakhuizen had in Leiden aan Van Vloten gevraagd,
een recensie te leveren van een werk van D. F. Strausz. Van Vloten
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leverde zijn beoordeling, waarin de „godloochenaar" onomwonden verdedigd werd, af, en Bakhuizen wenste plaatsing. Met het
oog op een overeenkomstig conflict in April 18 4 8 is het wel
waarschijnlijk, dat hierin de oorzaak lag; en dat de overige redactieleden minstens ondertekening van de bijdrage verlangden,
hetgeen Bakhuizen weigerde.
Zo droeg Bakhuizen van Mei ' 43 alleen de verantwoordelijkheid,
terwijl Pol en Van Hasselt bleven helpen met het klaarmaken van
de nummers. Tussen Potgieter en Bakhuizen — en bijgevolg ook
tussen Potgieter en Truitje Toussaint, want zij bleef strak Bakhuizens kant houden — waren voorlopig alle betrekkingen afgebroken. In brieven aan Truitje schreef Bakhuizen zijn grieven
tegen Potgieter uit. Toen laatstgenoemde omstreeks 1870 ze ter
inzage kreeg kon hij er kennis van nemen. Wij kunnen dat niet
meer, want Bosboom vernietigde ze na de dood van zijn echtgenote.
Midden October 1843 verliet Bakhuizen, bedreigd met gijzeling
door schuldeisers, samen met zijn vriend Dr Cats Bussemaker
overhaast het land. Ze werden tot de Belgische grens begeleid
door hun vriend Jonckbloedt, aan wie Bakhuizen het bewind van
de Gids overdroeg. Toen deze in Amsterdam kwam met zijn
voorbereidingen voor het November-nummer dacht de oude
redactie er niet over zich de teugels uit handen to laten nemen, ook
niet toen Geel, erover geraadpleegd, Bakhuizen en Jonckbloedt
nogal steunde. Jonckbloedt, de situatie ziende, trok zich onmiddellijk terug, Potgieter behield een grief tegen de vereerde Geel,
die hij sindsdien „vrij karakterloos" vond.
Inmiddels was, in 18 43 , na het aftreden van Oltmans, Bernard
ter Haar Gidsredacteur geworden. Oltmans had in het Gidsmilieu niet kunnen aarden, en had, behalve een tiental schetsen,
weinig bijgedragen. De opneming van Ter Haar was waarschijnlijk ook niet meer dan een nood-maatregel. Potgieter had hem in
de Tesselschade-tijd leren kennen, en hem toen afwisselend een
sympathiek mens en een pruik gevonden. Nu er samenwerking
moest komen, leverde die weinig op, en al gauw had Potgieter
niet anders dan hoon voor hem. Een recensie van de Jaarboekjes
voor 1844 schreef hij eenvoudig over van de voorlopige aantekeningen die Potgieter hem volgens gewoonte verstrekte. Hij
kon maar niet begrijpen waarom Potgieter zo fel en koppig ageerde
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tegen officieel literator-worden, in prijskampen, genootschappen
en maatschappijen. Met 1 Juli 18 44 trad hi] al weer af. De toestand werd moeilijk, omdat Dr Pol, die de laatste tijd het mengelwerk geredigeerd had, in April 18 44 wegens een oogziekte zijn
werk moest neerleggen. De nieuwe redacteur P. J. Veth, die in
Januari 1844 aangewonnen was, bemoeide zich ook niet met
literatuur. Overigens werd zijn redacteurschap door Potgieter
steeds op prijs gesteld. Veth was in 1841, op z 7-jarige leeftijd
hoogleraar in Franeker geworden, en kreeg in 184 z een professoraat to Amsterdam. Hij ontwikkelde zich tot Indisch specialist
en liberaal tegenstander van het cultuurstelsel. Dr H. Pol overleed in 1845. Potgieter, die hem graag „Polletje" noemde, „geloofde niet dat er zooveel aan hem verloren was." Verder retireerde
Van Hasselt zich in het begin van 18 45 , toen hij in een onenigheid
met Van Geuns over de droogmaking van de Haarlemmermeer
geen steun van Potgieter en Veth kreeg. Potgieter zag „de allemansvriend" met genoegen gaan.
Had Potgieter in Van Geuns en Veth waardevolle wetenschappelijke mederedacteuren, op literair gebied stond hij alleen. Er was
niemand die zijn diepere aspiraties kon aanvoelen, eigenlijk ook
niemand die ernstig op zijn werk reageerde. Aan een kennis als
de poeet Brester en een correspondent als Helvetius van den
Bergh had hij niet veel. De enige bij wie hij warme belangstelling
— maar geen instemming — vond, was de jonge J. A. Alberdingk Thijm, die toen een zaak in verduurzaamde levensmiddelen
dreef en een krachtige liefde voor literatuur had. Tussen hem,
de katholieke Bilderdijkiaan, en Potgieter was eenheid van zin
natuurlijk onbestaanbaar, maar Thijm had karakter, vuur en geest.
Potgieter kreeg voor deze tegenstander een waardering, die
zweemde naar het respect dat hij voor Da Costa had. Tegenover
die twee — Da Costa en Alberdingk Thijm — zette hij zijn positie uiteen in een uitvoerige kritiek van 1844 op de gedichten
van de Groninger Bennink Janssonius, krachtig, maar ook met
bewustzijn dat hij met zijn hartstochtelijk beleden idealisme
alleen stond.
In 1844 en het begin van 1845 schreef hij nog veel: tijdgedichten,
prozaschetsen en beoordelingen — toen kwam er aan zijn geweldige productie die nu al bijna tien jaren aangehouden had,
een plotseling einde. Waardoor?
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Aan Bakhuizen, met wie hij in 1845 tot wederzijdse vreugde
de correspondentie weer opnam — ze eindigde echter alweer
in December van hetzelfde jaar schreef hij dat grotere drukte
in zaken hem weinig tijd meer liet. Dat betekent dat hij op een
moment, voor de keus geplaatst tussen meer werk voor de handel
en literair werk, het eerste had gekozen. En het is niet aan te
nemen dat zijn keuze zo uitgevallen zou zijn, als hij de overtuiging
had gevoeld, nog iets nieuws te moeten zeggen. Hoe was het
met zijn generatiegenoten, de mensen die kort na 183o als jonge
garde waren opgetreden? Drost was vroeg overleden. Heye ging
op in zijn praktijk en in werk voor verenigingen voor muziek.
Beets had na zijn Byroniaanse tijd belangrijk humoristisch werk
geschreven, maar na 1841-'4 2 zich geheel aan zijn maatschappelijke taak gewijd. Bakhuizen was op andere wijze uitgeschakeld;
hij ontwikkelde zich tot vak-historicus en kenner van archieven.
Hasebroek schreef niet meer. Het getij was voor zijn generatie
verlopen; vergeleken met die anderen had hij enkele jaren langer,
alleen, de fakkel brandende gehouden; hij was met zijn „De Zusters" en „Het Rijksmuseum" de laatst-overgebleven strijder geweest. Dit betekent niet dat de Nederlandse literatuur de draad
afbrak. Truitje Toussaint werkte in de ellende van haar steeds
onmogelijker wordende positie door; met haar nam Potgieter in
18 45 ook weer de correspondentie op; ook andere eenlingen
werkten: Beeloo, Hofdijk, Ten Kate, Da Costa. Maar het generatiebewustzijn was vervlogen.
Hij werd de eenzame met kennissen. Hij bezocht Da Costa wel
eens, sinds die in 18 45 op de Rozengracht was komen wonen
en bijna zijn buurman was geworden. Hij leende boeken aan
Alberdingk Thijm, had welwillende belangstelling voor diens
werk en beleefde genoegen aan diens smaak voor mooie dingen:
medaljons en boekbanden. Hij gaf zijn oordeel, ongezouten meermalen, in de vergaderingen van de Gidsredactie en schreef of en
toe wat. Hij bezocht bloemententoonstellingen, schouwburguitvoeringen, speelde ter wille van zijn tante wel eens hombre,
met notaris Franke en Heye — en las. In 1844 was zijn vader
overleden; zijn zaken begonnen meer op te leveren. Hij kon
eindelijk aan zijn oude verlangens toegeven en zich fraaier gaan
inrichten. Meubels en tafelgerei, wandversiering en andere sieraden zocht hij met zorg uit, en aan het uiterlijk van tante Van Ulsen
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schonk hij veel aandacht. Maar vooral kocht hij nu boeken. Hij
las — literatuur van alle Europese landen, historiewerken, interesseerde zich voor merkwaardige specialiteiten op historisch
gebied: plaatsbeschrijving, prenten, zeden en gewoonten met een
onblusbare lees- en kennishonger, zonder moe te worden, want
de natuur had hem gezegend met een ijzersterk fysiek. In zijn even
sterk geheugen stapelde zich langzamerhand een formidabele
hoeveelheid kennis op, levend en steeds paraat, die een jongere
generatie, toen die zich bij hem kwam presenteren — De Genestet,
Huet, Jan ten Brink — met een ontzag als voor een natuurwonder
vervulde. „tlephant litteraire," zei Ten Brink, „literarische ijzervreter," Huet.
Maar de Gids werd, wat het literaire aangaat, magertjes. Alleen
wanneer de slappe middelmatigheid al te lawaaierig triomf
schreeuwde, kon het nodig worden dat hij zijn stem eens liet
horen. Hij deed het bijvoorbeeld toen Ter Haars „Sint Paulusrots" heel Holland in verrukking bracht (1847). De verschijning
van dat gedicht was een evenement, „zoowel in den kleinen
gezelligen kring, als bij de schare van toehoorders veler geletterde
maatschappijen; de salons onzer aristocratic weergalmden van
zijnen lof, en de tweede klasse uit het Trippenhuis hing er haar
zegel aan." En wat was het gedicht? Potgieter bleef in zijn kritiek
hoffelijk en beleefd; waar hij iets te prijzen vond deed hij het graag
en uitvoerig. Het was zeer zeker zijn wens niet, om de samenleving
te honen en te bespotten. Op effen en neutrale wijze bracht hij
zijn bezwaren te berde, zijn zinnen verliepen rustig en waren formeel keurig afgewerkt. Maar dat het gedicht een amalgama van
oppervlakkig rhetorisch klatergoud en allerdomste vroomheid
was, zou hij zij het niet met zulke woorden — dan toch duidelijk maken.
In deze kritiek en in de reactie die crop kwam, is Potgieters positie in die tijd het beste waar te nemen. Hij was de absoluut eenzame
die het publiek tegemoet kwam zover hij kon; maar als het crop
aankwam verloochende hij zijn zuivere inzicht niet. Zwijgen zou
hij, of beleefd betogen, maar niet meehuilen met de wolven in
het bos.
Ter Haar, wiens naam nog op de lijst van de vaste medewerkers
aan de Gids prijkte, vroeg schriftelijk die te schrappen (Dec.
184 7). Alberdingk Thijm schreef een felle antikritiek. Oude
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kennissen schreven verontruste brieven, en vroegen of hij nu niet
te ver buiten alle redelijkheid ging. Alleen Truitje Toussaint
had inzicht genoeg om hem te kunnen schrijven dat hij groot gelijk had.
Omdat deze zaak geschikt is voor test-case, zullen we er even
dieper op ingaan.
De koopvaarder „Jan Hendrik" was bij rustige zee door ergerlijk
plichtsverzuim op een goedbekende rots gelopen. De kapitein
was met zijn tafelzilver het eerst aan wal gegaan, en had zich bij
de eerste reddingskans, ook weer het eerst van de rots laten halen.
Omdat de rots in een vrij druk bevaren route lag, waren er tenslotte niet meer dan vier slachtoffers: een bloedschuld die overigens zwaar genoeg op de hoofden van de verantwoordelijken
mocht rusten. Het voor iemand met verantwoordelijkheidsgevoel
bepaald onverkwikkelijke verhaal kan men nalezen in de verslagen van de eerste stuurman en de scheepschirurgijn, die cornpleet afgedrukt staan in Ter Haars Verzamelde Gedichten, deel II.
Ter Haar had het voorrecht, het verhaal uit de mond van een
overlevende te horen, en werd zo geboeid door de romantische
elementen van gevaar, ontbering en redding die in de geschiedenis
lagen, dat hij de hoofdzaken negeerde en zich met het geval ging
vereenzelvigen. Het werd zijn droom, en er was ook nog stichtelijke munt uit te slaan. „Want," schreef Ter Haar, met haast niet
te herhalen beeldspraak, „wij zijn gewoon in de geschiedenis van
het voorgeslacht den vinger Gods eerbiedig op te merken en
elkander aan te wijzen." Wij dienen hetzelfde te doen wanneer
die zich „in onzen leeftijd" vertoont. Hij vond in deze schipbreuk
„de bewarende en reddende hand der Voorzienigheid" zó zichtbaar, dat het wonder voor de vergetelheid behoed moest blijven.
Op dit punt werd de recensie een kritiek van moraal. Potgieter
wees erop: dat het toch niet aangaat, de grote daden van het
voorgeslacht en . . . . het ergerniswekkende verzeilen van de „Jan
Hendrik" op een lijn te stellen; dat het verheerlijken van „de
bewarende en reddende hand des hemelschen Vaders" nogal
misplaatst is, waar er vier schepelingen zijn verdronken. Hij
toonde aan dat de ganse geschiedenis, door verzwijging van de
beslissende punten, moedwillig onwaar werd verteld, dat de
kunst van Ter Haar het treffende dat de eenvoudige verslagen
van stuurman en chirurgijn bier en daar hadden, bedierf. Zijn
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ethische kritiek is niet onderscheiden van zijn aesthetische, hoewel
die niet verwaarloosd werd: de toon is melodramatisch, vol
toneeldeclamatie; de toestanden en karakters zijn flauw getekend;
en vooral: Ter Haar's begrip van voorzienigheid, in dit dichtstuk
gegeven, is niet alleen een afgesleten gemeenplaats, maar wordt
zelfs stuitend. Het gejuich van de genootschappen en maatschappijen doet vragen „of er wel licht van uitgaat, of men er niet willens
en wetens in de schemering zit."
Wat de mening van zijn mederedacteuren was, is niet bekend.
De groep was inmiddels versterkt met een kracht van belang. De
jonge Gerrit de Clercq, op zijn 2 2e jaar afgestudeerd uit Leiden
teruggekomen, had zich als advocaat-zonder-praktijk in Amsterdam gevestigd, en werd er — antipode van zijn vader — een
geziene society-figuur van on-vrome, zeer gedecideerd liberaaldemocratische overtuiging. Hij schreef in de Gids van 1844 een
kritiek op Kneppelhouts „Studentenleven", werd na Van Hasselts
uittreden redacteur, en opende zijn serie politiek-economische
artikels met een uitstekende studie „Een voorstel tot Grondwetsherziening." Directe Kamerverkiezingen zouden zijns inziens
de door Potgieter zo vurig verlangde opwekking van de
geest brengen. Hij werd secretaris van de Amstelsocieteit, de
door Mr S. P. Lipman gestichte vereniging van Amsterdamse
liberalen, maar schroomde niet in zijn meesterlijke studie over
Louis Blanc beslist positie te nemen tegen de liberale „laissez
faire"-leuze, daarmee opschudding onder de conservatieven en
onbehaaglijkheid onder de liberalen veroorzakend. Gedurfd was
ook zijn studie over de Belgische Omwenteling. Door hem werd
de Gids, voor 1844 algemeen liberaal, maar politick weinig geprononceerd, een orgaan van het politieke liberalisme. Ook de
andere nieuwe redacteuren droegen daartoe bij: Simon Vissering,
liberaal journalist, na 185o hoogleraar in de „Staathuishoudkunde" te Leiden, nog later minister van Financien; en G. E.
Voorhelm Schneevoogt, de Leidse vriend van Bakhuizen, sinds
1840 geneesheer aan het Amsterdamse Buitengasthuis, oprichter
van de Amsterdamse Kring van de nieuwe Maatschappij voor
Geneeskunde, in 18 5 1 buitengewoon hoogleraar in de neuropathologie en psychiatrie, na 1861 inspecteur van de krankzinnigengestichten. In dit uitgebreider gezelschap, waarin een theoloog, een philoloog en belletrist en een philosoof bleven ont-
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breken (Bakhuizen was dat alles tegelijk geweest) bracht Gerrit
de Clercq in 1847 zijn reorganisatieplannen te berde.
De grootste grief van De Clercq tegen de tegenwoordige Gids
was, dat hij, als kritisch magazijn, eigenlijk alleen gelegenheid
gaf om over een onderwerp een uitvoerig artikel te schrijven,
wanneer er toevallig een bock over dat onderwerp was verschenen. Een beschouwing moest steeds als recensie opgezet zijn, en
dat gaf een hinderlijke vrijheidsbeperking. Hij wilde de scheiding
tussen Boekbeoordelingen en Mengelwerk opheffen (dat die
laatste afdeling de laatste jaren weinig reden van bestaan had,
kon niemand tegenspreken) en de Gids een opzet geven gelijk
aan die van de grote buitenlandse tijdschriften. In elk nummer
moesten de specialisten onder de redactieleden enkele leading
articles en overzichten schrijven op het terrein van hun belangstelling: staatkunde — maatschappelijke ontwikkeling —
letterkunde — geschiedenis en volkenkunde — de stellige
wetenschappen theologie en philosophic — schilderkunst,
toonkunst, toneel enz. In een bibliografisch album zouden
korte literaire beoordelingen een plaats vinden, en bij voorkomende gelegenheden kon er wat poezie en proza opgenomen
worden.
Dit voorstel werd uitvoerig besproken. De stringente verdeling
van de overzichten over de leden van een uit te breiden redactie
werd verworpen. Potgieter had „weinig lust in den tegenwoordigen Gids" en vreesde geen tijd te hebben om zich bepaald te
verbinden. Men raadpleegde de kring van medewerkers, en hoewel Thorbecke, die sinds 1845 verscheidene artikels had bijgedragen, en Bakhuizen, die de Gids als kritisch orgaan niet achteruitgegaan vond, tegen waren, kreeg de verandering zijn beslag.
Met ingang van i Januari 1848 verscheen de Gids in nieuwe
vorm, Gerrit de Clercq schreef maandelijks een staatkundig overzicht, als theologisch redacteur trad H. C. Millies, hoogleraar aan
het Luthers seminarie op, als jurist en politicus J. Heemskerk Bz.,
lid van het liberale „Vrijdagsche Gezelschap." In 18 49 vertrokken Van Geuns en Gerrit de Clercq, die referendaris bij minister
Van Bosse in het nieuwe liberale ministerie werd, en kwamen
enkele anderen. Was de redactie op politiek gebied dus homogeen, op theologisch gebied kwamen in 1847 en 1848 ernstige
meningsverschillen aan de dag, van dezelfde aard als die in Mei
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18 43 . Gerrit de Clercq had in Leiden vriendschap gesloten met
de felle vrijdenker Johannes van Vloten, en wenste plaatsing in
de Gids eerst van diens recensie van Dr D. Burgers vertaling van
de Phaedo, waarin Van Vloten de persoonlijke onsterfelijkheid
loochende, vervolgens van een reisverhaal waarin op oneerbiedige
toon over theologische zaken werd gesproken. Potgieter, Veth
en Van Geuns waren tegen plaatsing of stelden condities, en toen
weer een recensie van J. Tideman werd aangeboden, waarin „de
toon ten opzigte der theologische rigting hard en roekeloos" was,
formuleerde Veth zijn mening als volgt: „Hiermede worden alle
denkbeelden van pligt, regt, persoonlijke voortduring, vergelding,
alle religieuse ideeen verwrikt, en het leven mist alle grondslagen.
Ik wil niet medewerken om zulk eene overtuiging te doen veldwinnen; zij beneemt aan het leven alle poezie, alle kunst in hoogeren zin, alle uitzicht, alle troost, en laat niets over dan het Evangelie
des vleesches. Het Godsbegrip kan nimmer komen op het gebied
van het weten. Indien dus de Gids een repertorium wordt van
alle meeningen die met eenige bekwaamheid verdedigd worden
dan stem ik voor de plaatsing van het stuk, maar onttrek mij aan
de redactie, zoodra het contract mij niet meer bindt". En Potgieter adviseerde (21 April 1848): „Toen Schneevoogt en De
Clercq zich der vroegere redactie aansloten, wisten zij dat deze
aan pligt geloofde, regt erkende, eerbied voor zedelijkheid had,
en de maatschappij er niet te slechter om zou achten, zoo zij in
waarheid, Christelijker wierd. Wat is er van hun toenmalige sympathie geworden? Ik geloof dat ik het vragen mag, als ik mijn
deel neem van de aardigheden in de opinies over deze stukken.
Wil men mijn antwoord er op weten? De geest, die thans heerschende tracht te worden, boezemt mij weerzin in, en er kan van
geene medewerking sprake zijn, waar ik tegenstand pligt acht!"
Zo was Potgieters reactie op het opkomend modernisme. Maar
het is kenmerkend dat hij, in zijn vrijheidsbeginselen nooit kamp
gevend, hoezeer ze door zijn beste vriend Huet later oak aangevallen werden, op theologisch gebied schoorvoetend retireerde.
Toen Van Vloten in 1865 zijn ervaringen met de Gids in 1843
en 1847 Potgieter openlijk voor de voeten wierp, excuseerde
die zich bij Huet over zijn „toenmalige bekrompenheden —"
wat niet wegneemt dat hij met koud positivisme en materialisme
nooit vrede heeft kunnen krijgen.
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Zijn positie tegenover de politieke en maatschappelijke vraagstukken van de dag, in de Maartdagen van 1848 actueler dan
ooit, is nauwkeurig of te lezen uit de studie „Hollandsche politieke poezij," geschreven naar aanleiding van de tijdzang „1648
en 1848" die Da Costa op 2 5 April 1848 uitsprak in de Openbare Vergadering der Tweede klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone
kunsten. Wat Potgieter in de zich over heel Europa uitbreidende
woelingen zag, waren vrijwel uitsluitend de liberale en de rationale tendenties. Da Costa was zich ook van de dreigende „onoverzienbre krijg der Armen en der Rijken" zeer bewust, en dichtte:
De spanning, dreigende als de spanning van een boog!
Want aan die menigten, om werk en brood verlegen,
Benydt het werktuig, aan des menschen plaats gestegen,
Den arbeid en z#n loon. De Maatschappy gevoelt
Haar evenwicht gestoord. Haar lichaam kwOit en woelt
By beurten; 't is de plaag van kankrend pauperisme,
Onredbaar evenzeer voor breinloos Communisme,
Als voor Bespiegling, die in f#n gegeven taal
Verdoving, sussing, maar geen heeling brengt der kwaal.
Potgieter was niet blind voor de ellende die ook bij ons bestond,
maar zijn verontrusting was niet diep. Hij „vleide zich zoo gaarne,"
dat zulke toestanden „slechts behoefden te worden gekend om
te worden beklaagd en verholpen"; om dat meegevoel te wekken
zou de kunst het lot des yolks in beeld moeten brengen, zodat
de zeventiende eeuwse „zin ter verzorging" weer zou ontwaken.
Er mocht echter vooral geen „ziekelijk patronaat" komen. „Wat
er voortreffelijks in het yolk schuilt" moest alle kansen krijgen
om uit eigen kracht burgerman te worden, en die kansen zouden
gegeven worden door vrije handel, tenminste bij ons. In de naburige landen met hun nijverheid lag het wat dat betreft minder
eenvoudig. Hij was, als elke gezeten Amsterdammer, blij dat bij
ons „de gemeente nog in geene woeling, even vruchteloos als
verstandeloos, heul heeft gezocht. Amsterdam was er getuige van,
hoe het yolk, een oogenblik verlokt door het geopend uitzigt op
verbetering van zijn lot, fluks den ruigen hoop den rug toewendde,
die geen eelt in de handen maar lange vingers had. Amsterdam
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was er getuige van, welk een diepen wortel in het Hollandsche
hart eerbied voor eigendom, eerlijkheid, eer tot onder het gelapte
buis hebben geschoten." De poezie zou het publiek moeten leren
waarderen dat er onder het yolk zoveel gevoel en geloof leeft
ondanks de omstandigheden dat er aan het onderwijs heus nog
niet zo veel is gedaan.
Hiermee is Potgieters wat sentimenteel-patroniserend sociaal
standpunt — het normale, onder de verlichte liberalen van die
dagen — duidelijk genoeg gekenmerkt. Hoe hij over het Parijse
Juni-oproer dacht is dan ook aan geen twijfel onderhevig, al zijn
er geen bepaalde bewijsplaatsen voor aan te halen. Lamartine zag
hij een ogenblik als een tweede Washington.
Zijn bespreking van Da Costa's dichtwerk is — uiteraard — louter
ideologisch. Da Costa had, om zijn nog zwevende en onklare
gevoelens over de jongste gebeurtenissen uit te spreken, de vergelijking van de jaren 1648 en 1848 als onderwerp gekozen —
bij uitstek het onderwerp van Potgieter. Het is interessant, waar
te nemen, hoe verschillend hun zo uiteenlopende levensbeschouwingen en de historische feiten en de actuele politieke gebeurtenissen interpreteerden. Vereert Da Costa Willem de Zwijger als
martelaar der vrijheid, als krijgsman, staatsman, volksvriend en
bezieler, maar „eindloos meerder" als Christen, Potgieter ziet
in hem de verlichte en verdraagzame strijder en leider, die echter
te zeer zondig sterveling was om hem een schier wonderbaarlijke
invloed toe te kennen. Is voor Da Costa de vrijwording van Spanje
te danken aan Gods genade over het yolk, dat met Hem een
geloofsverbond gemaakt had, Potgieter ziet de gelukkige uitkomst van de strijd als natuurlijk gevolg van de historisch noodzakelijk geworden eis van vrijheid van geweten, van de drang
naar vooruitgang en verlichting, waardoor „het yolk, de burgerij,
de menschheid" van de i6e eeuw een grote schrede voorwaarts
op de weg der menselijke ontwikkeling en geestelijke vrijwording
deed. Eist Potgieter een brede schildering van de Nederlandse
grootheid op alle gebied als levend verwijt tegen de dadeloosheid
en versuffing van de eigen tijd, voor Da Costa is de negentiende
eeuwse verwereldlijking de grote zonde en hij kan dus hoogstens
een tegenstelling in gelovigheid construeren.
Evenzeer lopen de waarderingen van 18 4 8 uiteen. Een dichter
als
die het jaar 16 4 8 in zijn werkelijke betekenis waardeert,
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bekroning van een vastberaden strijd om zelfstandigheid, vrijheid
van geweten, vooruitgang, zo'n dichter moet volgens Potgieter
warme sympathie tonen voor de Duitse eenheidsgedachte, voor de
onafhankelijkheid van Italie, voor „de aanlichting Bens schooneren dags voor Polen." Dwaas is het, 16 48 als het jaar des vredes
tegenover 18 4 8 als het jaar van de oorlog te stellen, zinloos om
de beroeringen als een geseling van God ter redding van de nog
niet reddeloos afgedoolden te zien, want hoe is met een dergelijke
opvatting te beoordelen „waar opstand laakbaar is of omwenteling
loffelijk wordt "? Concentratie van alle verlangens op het toekomstig duizendjarig rijk maakt het moeilijk in de verwarring van het
heden richtlijnen te vinden voor het praktische handelen. „Het
staren op die toekomst bedreigt zijne ijverigste pogingen met
vruchteloosheid, slaat al zijne raadgevingen met den vloek van
het onbepaalde, en dreigt in een lijdelijk Christendom gaven en
krachten te verteeren, aan wier degelijke
werking ons arm vader,
land meer dan ooit behoefte heeft."
En dit nu interesseerde Potgieter het meest: was van Da Costa
steun voor een „echt Hollandsche politick" te verwachten? Voor
het vooruitgangsgeloof had Da Costa weinig respect; evenmin
voor de Verlichting die haar
naam en schittring al te vaak,
Eenzydig en ontrouw, ten dienst leende aan de zaak
Van halloos Ongeloof, natuur- of menschvergodend,
Of 't menschdom openlyk tot vleesch- en stofdienst noodend, —
Hoe 't zy, de volken eer vervreemdend van den God,
De ontkenning van Liens woord en einig goed gebod
Van ouds de tvelbron was van 's werelds diepste ellenden!
Toch was Da Costa allengs teruggekomen van zijn meest radicale
reactionaire ideeen uit 1821 — hadden de levendige vriendschappelijke dispuutjes met Potgieter in het huis op de Rozengracht er toe bijgedragen? — en een passage in dit gedicht klonk
bepaald hoopvol. „Ook de Christen", heet het,

h,

„Oo
k y schoon starend po een hooger ergezicht,
v
Gaat vo or het volksheil uit naar beer ring, naar hervormen,
fa zoekt, temidden juist van deter ty den stormen,
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De stem te erkennen van behoeften, waarheén, recht;
Zy voor dien eisch aan de eeuw zyn bystand niet ontzegd!"
Of Da Costa, wiens „poetisch-politische overzigten zoo groot een
gehoor" vonden, hieruit de consequentie zou trekken, en zijn
steun aan de nieuwe opbouw geven, dat was de grote vraag. Voorlopig wilde Potgieter er alleen maar de nadruk op leggen, dat Da
Costa in zijn ogen oneindig hoger stond dan de conservatieve
partij in Nederland, die de woelingen niet beter wist te verklaren
dan uit de „wuftheid, de woelzin, de weerhaanaard der Franschen" en uit de invloed van de dagbladen.
Potgieters artikel was al gezet, toen hij vernam dat Da Costa het
adres aan de Tweede Kamer van i 3 Mei (een betuiging van adhesie
aan het door de tijdelijke minister van Justitie ontwikkelde stelsel)
medeondertekend had. En toen hij Da Costa's nieuwste politieke
brochure had gelezen, verklaarde hij in een Naschrift vol blijdschap dat zijn artikel nu overbodig was geworden.
Ook de volgende studie, in de winter van 18 4 8 op 18 4 9 geschreven, die over „Jacob van Heemskerck en Vijf en twintig
Jaren Hollandsche Poezij," is een reactie op de tijdsgebeurtenissen. „Volk bij yolk onzes tijds streeft ernaar, zijn aanleg eigen
aardig te ontwikkelen, en bij voorkeur dien type te verwezenlijken, waartoe de luchtstreek waarin, waartoe de grand waarop
het leeft, waartoe vooral het verledene zijner vaderen, het schijnt
te hebben bestemd." En al had Nederland ook niet voor onafhankelijkheid of politieke eenheid te strijden, zoals de Palen, de
Italianen en de Duitsers, het had een buitenlands-politieke, een
economische en een culturele positie te heroveren. Versterking
en veredeling van het volksleven moest daarbij de taak van de
kunst zijn — het voorbeeld was te vinden in het werk van Oehlenschlager voor zijn Deense yolk. Voor Nederland was Onno
Zwier van Haren nog steeds onovertroffen. „Huwelijkstrouw
en moederweelde, wie heeft die inniger bezongen dan de dichter
van Rozemondt? — maar wie ook de liefde voor de vrijheid,
die het bloed der burgeren veil had tot cement van het gemeenebest, — maar ook de liefde voor Oranje, het stamhuis, dat in
vier geslachten op vijf verhevener helden mogt bogen, dan uit
eenig vorstelijk bloed gesproten zijn, — maar den lust in wereldhandel, en den overvloed dien het voorgeslacht er aan had dank
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te weten; — maar den zin voor wetenschap en kunst, en de
gouden eeuw, die beide in Holland beleefden, wie deed die tevens
regt als hij?"
Vanuit het normenstelsel waaraan Van Haren het best voldeed,
beoordeelt Potgieter nu drie dichtstukken, die nationale poezie
zouden kunnen zijn, en die alle drie Jacob van Heemskerck als
onderwerp hebben: Tollen's „De Overwintering der Hollanders
op Nova Zembla in de jaren 1 5 96 en 1 5 97," Bogaers' prijsdicht „Heemskerck's Togt naar Gibraltar" en H. A. Meyers
„Heemskerk". Hij constateert dat er sinds Van Haren zeker
een grote vooruitgang in poetisch kunnen is op te merken — „zoo
slecht als Van Haren schreef, schrijft geen schooljongen langer" —
maar er is niemand die het bij Van Haren haalt in wat op de eerste
plaats van belang is: „oorspronkelijkheid in de keuze eens onderwerps, veelzijdigheid in zijne behandeling, —gedachten en gevoel
te over om elken toestand te begrijpen en weer te geven; en,
mogen wij het bepaalder uitdrukken, in een enkelen vorm —
die hier de lierzang was — beurtelings te beschrijven of te verhalen, de schoonheden der dramatische poezij aan die der epische
te huwen, en het hoofd te bevredigen terwijl men het harte beheerscht."
Zijn volksopvoedende kritiek treft vooral een afdeling van Meyers
gedicht. Meyer stelt Heemskerk, op het moment dat hij aangesteld wordt als commandant van de vloot die naar Spanje zal
varen, voor als pas getrouwd. Heemskerk aarzelt zijn vrouw over
zijn benoeming in te lichten (wat Potgieter onmannelijk vindt),
maar als hij het doet ontstelt Anna dusdanig, dat ze ontijdig bevalt en de volgende dag sterft, na een verwarde pathetische toespraak tot haar man. Zo'n „zoet speelpopje voor een weelderig
uur," zo'n „teeder rietje, door den eersten windvlaag gekrookt"
— Potgieter wil de mogelijkheid toegeven dat ze zo geweest is,
maar hij weigert haar te aanvaarden als type van de zeventiende
eeuwse Hollandse vrouw; en daarom heeft Meyer hier z.i. misgegrepen. Het behoort tot de roeping der poezie „een yolk in
zijnen natuurlijken toestand en niet in zijne ziekelijke afdwalingen
te typiseren." De sprekendste trek van onze vrouwen was gezond
verstand. „Eer ge ons oordeel te hard scheldt, zie nog eens naar
die portretten op! — Maria van Utrecht — Tesselschade, Roemer Visschersdochter — Maria van Reigersbergen ! Het leven
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was haar geen spel, het leven was haar geen lust, het leven was
haar geen droom, — wakker, ernstig, degelijk, was het leven
haar een pligt." Onno Zwier van Haren begreep dat beter, toen
hij zijn Rozemondt schilderde, de vrouw van Sebastiaan de Lange.
Overigens staat Potgieter vrij genoeg van zijn eigen leer, om ook
allerlei andere criteria te bezigen: bij Tollens mist hij behoorlijke
milieuschildering, legt hij de vinger op historische onjuistheid
of onvolledigheid, maakt hij bezwaar tegen de eentonigheid van
de alexandrijnen; bij Meyer heeft hij, bij alle bewondering voor
mooie fragmenten, aanmerkingen op de compositie en de opvatting van het onderwerp; Bogaers vindt hij soms te rhetorisch, en
soms te uitvoerig met inlichtingen over zaken die ieder met enige
ontwikkeling al weet: „Arme poezij! wat hebt ge misdreven dat
ge voor Jan en alleman doedelen moet!", een bezwaar dat hij in
nog sterkere mate tegen Tollens heeft. Maar al deze opmerkingen
staan op het tweede plan.
Deze studie, meer dan i oo bladzijden groot, is het eerste werkstuk dat Potgieter na zijn 4 oe verjaardag leverde. Zijn wezen
is wel anders geworden dan een jaar of acht eerder. Zowel de
dwingend worstelende kracht van vroeger als de neiging tot
brille zijn afgenomen. Hij spreidt veel keurige omslachtige vormelijkheid ten toon en breekt slechts of en toe, uit pakken van ingewikkeld gebouwde en gestapelde, vaak onderbroken en veel
later hervatte volzinnen, los tot een scherpe formulering en een
rake conclusie. Hij is een causeur geworden die zich voor geen
detail en geen uitvoerig citaat de tijd ontzegt — alsof hij aan
de centrifugale tendenties in zijn karakter vrijelijker toegeeft en
zich minder spant. Er ligt in zijn omslachtige vormelijkheid een
element van spel om het spel — een aristocratisch individualisme
dat van de beleden leer ver afstaat.

Stille jaren. 1849 —1857

In 18 49 , bij het vertrek van Van Geuns, waren de Amsterdamse
medicus H. Riehm en de hoogleraar in de kruidkunde F. W. A.
Miguel in de redactie opgenomen. Deze Henry Riehm was een
vriend en bewonderaar van de nieuwste ster die aan de artistieke
hemel verrees, de jonge H. J. Schimmel die van 18 47 of een serie
toneelstukken schreef, waarin hij de historische romantiek op de
planken bracht. Potgieter zag de betekenis van dit werk in, en wijdde er in i85o een zeer uitvoerige studie„ Hollandsche dramatische
Poezij" aan. Vijf stukken: „De Twee Tudors", „Joan Woutersz",
„Gondebald", „Giovanni di Procida" en „Oranje en Nederland"
besprak hij met grote aandacht en sympathie voor dit jonge talent.
Voor zichzelf bracht hij hierin niets nieuws — zijn normen waren
nog dezelfde als die waaraan „De Graaf van Devonshire" van
Truitje Toussaint getoetst werd — maar de jonge auteur mocht
zich gelukkig prijzen zo'n belangstellende beoordelaar gevonden
te hebben. In 185i werd hij in de redactie gevraagd — de eerste
literator die na Ter Haar in de kring kwam — en toen hij zijn
eerste schuwheid eenmaal overwonnen had werd hij een trouw
medewerker en een goed vriend van Potgieter, die hem ook
maatschappelijk probeerde te helpen. In 18 5 z werd het literaire
element nog meer versterkt door de opneming van de 2 3 jarige
J. C. Zimmerman, een kennis van Veth en Potgieter beide. Deze
levendige Indische jongen, neef van Barend Klijns schoonzoon
W. Zimmerman, die Potgieter in zijn eigen jeugd vriendelijk
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tegemoet was gekomen, was een man van bewonderingen. Voor
Thorbecke had hij een verering, en in Potgieter die zich zo actief
voor zijn vorming interesseerde, zag hij steeds de meester. Een
echte literator werd hij, ondanks Potgieters dringen, niet. Hij had
een veelzijdige belangstelling voor het openbare leven, in vooruitstrevend liberale geest. Hij was makelaar in suiker, lid van de
liberale Amstelsocieteit, en, toen zijn vriend Veth in 1853 het
hoofdredacteurschap van Van Hoevells blad „De Indier" op
zich nam, een ijverig medewerker daaraan. Hij drong aan op
progressie in het Indische bestuur, bestreed het cultuurstelsel,
ijverde voor de aanleg van spoorwegen, het Noordzeekanaal,
de oprichting van stoomvaartlijnen, het zoeken van nieuwe afzetgebieden enz.. Hij schreef veel en was een „goed improvisator met
de pen," maar zijn aandacht was te verdeeld dan dat hij tot „meer
gezette degelijke historische of literarische studien" kon komen.
Eenmaal schreef hij een literaire studie van omvang (over Moore,
18 5 2), maar zijn kracht lag in losweg geschreven opstelletjes over
onderwerpen van de dag. Als literair criticus nam hij aanstonds
een stug-en wat hooghartig Gids-standpunt in, zwerend bij de
maximes van de eerste Gids-tijd, maar zonder de charmante hoffelijkheden waarmee Potgieter zijn aanmerkingen placht te omloveren. Zijn eerste recensie, over de Eerste Gedichten van De
Genestet (1852) viel wel wat academisch uit. Van Vloten protesteerde er scherp tegen, en werd daarvoor later afgestraft met een
krasse veroordeling van een nieuwe publicatie — hetgeen Alberdingk Thijm in de Dietsche Warande deed schrijven: „Wel hoe!
we zouden het moeten beleven dat voortaan in den Gids gansche
halfvellen compressen druks gevuld werden met de meest onbekookte aanmerkingen op boeken, wier historische inhoud en
literaire form gelijkelijk regt hadden op eene degelijke kritiek ! .. .
Zal de Gids empieteeren op het gebied der kleine passies, alledaagsche flaauwheden, ongemotiveerde vonnissen, en holle autoriteitstermen? Wij hopen het niet. En toch, het (bier) gedrukte
recensietjen vloeit over van zinledigen klap en dwaze abuizen
van allerlei aard !"
De lijst van Schimmels en Zimmermans bijdragen }weft een aanzienlijke lengte. De recensies die Schimmel jaar voor jaar schreef,van
jaarboekjes, Vlaamse en Nederlandse poezie, en van toneel, staan
in belang ten achter bij zijn historisch-romantische bijdragen, en

Stifle jaren. 1849-1857

189

hebben slechts enige historische betekenis. Potgieter had zeker enige
waardering voor beider werk, maar toen hij omstreeks 186o een
werkelijk talent, Busken Huet, zag verschijnen, bewees de opvallende voorkeur voor hem, hoe lang hij had moeten hongeren.
Zelf nam hij maar zelden de pen op. In 18 5 o schreef hij een
aankondiging van het prospectus van Van Lenneps nieuwe Vondel-uitgave. Een novellistisch schetsje van Vondel voor de burgemeesters, als hij met behoud van wedde ontslagen wordt als
suppoost aan de Bank van Lening is er deel van. Typerend voor
Potgieter is, dat hij het aandoenlijke in Vondel's leven — zijn
financiele afhankelijkheid op zijn oude dag, en zijn tegenspoed
met zijn oudste zoon — in het middelpunt stelt. In 1851 een
herdenkingsgedicht „Eene Halve-Eeuws wake," een kort kritisch
overzicht van de literatuur voor vijftig jaar: Helmers, Bilderdijk,
Staring, Wiselius, met de slotopmerking dat de letteren sindsdien
nog niet tot bloei zijn gekomen. Het is een gewrongen en cerebraal
gedicht, dat desondanks meer interesseert dan een aesthetisch
succesje met weinig karakter zou kunnen doen. De vorm is die
van een allegorisch „nachtgezigt" in traditioneel-klassicistische
opvatting, waarin Hollands Muze, omgeven door de r 7e eeuwers,
„hoog gerigt houdt"; een inkleding die later in „Florence" weer
enkele malen toegepast zal worden. De strekking ligt in het slot:
Hoort, zangsters! hoort
Myn afscheidswoord
En draagt het voort
Van oord tot oord:
Myn middag heeft nog niet gegloord!
De poez#
Gaat nooit voorby,
Houdt gy
U vry
Van bastaardy
En kerk- of kunstleers slaverny.
!Vat nieuwe vorm de wereld beidd',
LI geldt nog, 't
ge juicht of schreit:
Onstert lyk maakt de oorspronk'lykheid!

190

E.J. Potgieter

Een ander gedicht van 18 5 1 is het sobere, krachtige „'t Was
maar een weesje," een bewijs dat het motief uit de prozaschetsen
„Hanna" en „De Zusters" nog volop leeft, maar geen pathos
meer wekt: het beeld van de schuldeloos door het leven geslagene die, eenzaam achtergebleven, zich door liver en eerlijkheid een respectabel bestaan schept.
Ook in proza herleeft die gevoelsmassa weer even. Potgieter las
Washington Irvings „Salmagundi or the Whim-Whams and opinions of Launcelot Langstaff and others" (London 185o), en maakte
het plan dat de Gidsredacteuren samen een verhaal zouden schrijven van zo losse vorm dat hun kritische opmerkingen over kunst,
wetenschap, maatschappelijke toestanden en de duizend-en-een
onderwerpen van de dag daarin tot een bout geheel zouden worden verwerkt. De collaboratie-gedachte was hem niet vreemd —
de Pestilentie van Drost en verscheidene kritieken omstreeks
1840 waren de vrucht van samenwerking — en de volkomen
mislukking van dit plan schrikte hem ook voor de toekomst niet
af: samen met Huet werkte hij omstreeks 1865 een roman van
Mevrouw Bosboom-Toussaint uit en om. De overige redacteuren
— Schneevoogt, Heemskerk — vonden het plan bewonderenswaardig maar excuseerden zich, ook Henry Riehm, die een brokstuk voor het tweede hoofdstuk leverde. Als novelle of roman
contemporain is het grote fragment nog bonter dan „De Zusters".
De intrigue, bestaande uit de koppeling of naast elkaar stelling
van vier of vijf motieven, is nauwelijks opgezet als de omvang
van het verhaal al tot die van een middelmatige roman is uitgedijd.
Het hoofdmotief is waarschijnlijk wel dat van de beau-garconlichtmis, het verleide meisje en het te vondeling gelegde buitenechtelijke kind — stof als in zijn vroegere „Medeminnaars" en
Van Lenneps „Klaasje Zevenster" — waarvan het verhaal webswaar slechts kapstok voor uitweidingen is, maar de figuren: de
wees, de zieke vrouw, het blinde nichtje, de arme maar eerlijke
weduwe en andere meelijwekkende gevallen als de schilder Witte
die in zijn armoedige jeugd een beschermer vond — figuren die
stuk voor stuk al in zijn vroegere novellistiek aan te wijzen zijn
— hem wel wat deden. In ieder geval was hij nog niet in staat
een gefantaseerd verhaal anders dan aandoenlijk op te zetten. Hij
schildert zichzelf in de vrijgezel Oom Frits, die tussen zijn bezigheden ten behoeve van het vondelingetje door, gelegenheid vindt
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om met deze en gene over boeken, tijdschriften en schilderijen
te debatteren, en weet daardoor ook wel te boeien. Maar van
enig psychologisch of realistisch talent blijkt nergens. Kenmerkend wat dat betreft is een tafreeltje in hoofdstuk VI, waarin
enkele losbollige jongelui om strijd Beranger, Burns, Moore en
Vondel citeren. Andere pogingen om een kritische zedenroman
te schrijven heeft Potgieter niet meer gedaan. Toen de historische
romanschrijvers er zich aan gingen wagen, was Mevrouw Bosboom-Toussaint de enige die iets van belang kon maken.
Ook de volgende jaren — tot 1859 — blijven tamelijk onvruchtbaar. Van een ontwikkeling, een met nieuwe zekerheid gekozen
doelstelling, blijkt niet. Zijn publicaties zijn incidenteel. Op
verzoek van Mevrouw Bosboom-Toussaint (hij hield met het
echtpaar geregeld contact) dichtte hij voor haar Almanak voor
het Goede en Schoone voor 18 5 2 bij een prent de pendanten
„Aan d'Ingang van het Haagsche Bosch" en „Aan d'Llitgang van
het Haagsche Bosch", sympathieke gedichten, waarvan het eerste,
het leed bezingend van de in de Hertenkamp opgesloten herten,
biezondere waarde krijgt als men het moedeloze gevangen hert
ziet als (onbewuse) symbool van zijn eigen, door de gevangenschap in de maatschappij, bijna gedoofde vrijheidslust:
rat waant gj 't hert zjn lot getroost,
ir#1 't grazend poost,

Trots onze blikken?
Ach! 't weet
De kerkergracht is breed,
't Staketsel hoog — gewend aan 't leed,
Verleerde 't schuchter op te schrikken!
't Is of 't welsprekend u verklaagt,
Als 't zich zoo onverschillig draagt.
De wreede band, waarin gy 't klemt,
Heeft tot verbast'rens toe 't vervremd;
Helaas! het spitst ter stood meer de ooren,
Als hoorn of buks bier schalt
En knalt;
't Heeft d'ingeschapen aard verloren,
Ziedaar hoe zwaar gevank'nis vat!
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Ook het tweede gedicht geeft een visie op een tot rust gedoemde,
met dorst naar grote daden: het Kind van Staat Willem III, de
kranke kleinzoon die verweesd, miskend, mijmerend uit de poort
van het Huis Ten Bosch komt:
Oranje zyti en onberoemd! ....
Zoo vroeg gedoemd
Tot vuige ruste,
Al blaakt,
In nachten half doorwaakt,
De dorst die hem naar daden haakt
Begaan met het kind als met een jongere broer, laat hij het toefluisteren:
„Gods wil . . . geschie,
Hy gaf geboorte u en genie,
Leer 0 verdrukking lout' ring heeten;
Verbeid der *len loop
In hoop,
En geldt het vrjheid van geweten,
Gij redt uw Holland, 0 Euroop!"
Of Potgieter bij het maken van deze gedichten nog aan zijn oude
theorie van zelf-objectivering gedacht heeft, is niet na to gaan;
maar zeker is, dat hij haar nog niet zo gaaf toegepast had als in
dit tweetal gedichten, waarvan het onderlinge verband en de
persoonlijke betrekking de argeloze lezer gemakkelijk ontgaan.
Zijn andere, nadrukkelijk niet-romantische zijde, keerde hij naar
voren in de bespreking van een gedichtenbundeltje van Albertine Kehrer, na haar vroege dood uitgegeven met een inleiding
van Nicolaas Beets: zwakke versjes, met bier en daar een tere
zuiverheid van verlangen naar heil in het hiernamaals. Niet hun
poetische zwakte ergerde Potgieter, maar de zijns inziens ongezonde, onnatuurlijke ontkenning van het leven die er uit sprak.
Zijn eigen leer van bewuste levensaanvaarding met ethische geloofsblijmoedigheid die niet verder dan dit leven wil zien plaatste
hij vierkant tegenover deze „pietistische poezij in de vorm van
een citaat uit Longfellows A Psalm of Life:
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Life is real! Life is earnest!
And the grave is not its goal —
Not enjoyment, and not sorrow
Is our destined end or way;
But to act, that each to-morrow
Finds us further than to-day.
Act, — act in the living Present!
Heart within, and God o'erhead!
Nicolaas Beets, die zich door deze kritiek persoonlijk geraakt
voelde, antwoordde met een Open Brief, waarin hij als theoloog
vrij gemakkelijk spel had. De discussie was overigens volmaakt
onvruchtbaar; misschien voelde Potgieter dat hij wat onbckookt
uitgevallen was, hij deed er verder het zwijgen toe.
Een beginselverklaring op ander gebied ligt verscholen in de
kleine beoordeling van de Nederlandsche Volksalmanak voor
18 54 , onder redactie van H. J. Schimmel. De Aprilbeweging
waarin de strijd tussen Rooms en On-rooms zo fel was opgelaaid,
was voor Potgieter een hevige desillusie geweest. Hij verwachtte
voor de toekomst alles van verdraagzame eendrachtige actie. Kerktwist en kleine onverdraagzaamheid verschenen in plaats daarvan.
Nu bleek dat de breuk, de vele breuken, op kerkelijk gebied ook
nog gingen doorsplijten in het burgerlijk en maatschappelijk leven,
zelfs in het wereldje van de almanakken:
„De Nederlandsche Volks-almanak werd gevolgd door een Christel#ken, alsof dit niet had mogen volstaan, verscheen een RoomschCatholieke; — thans verrassen u op straat de aankondigingen van
den Lutherschen, — weldra zullen het u die der talloze schakeringen
van Hervormden doen, — in hoe vele soorten van Volkjes zal het
den letterkundigen lusten onze weinige millioenen landgenoten
te versnipperen? .... hetzij men het beklage, hetzij men het toejuiche, wij leven onder instellingen, die van geen catholiek of
protestantsch yolk weten, die slechts het Nederlandsche kennen.
Hoe eng de grenzen zijn, waarbinnen zijn gebied werd beperkt;
hoe luttel gewigts het langer in de schaal van ons werelddeel hebbe
te werpen; hoeveel het ook verloor — indien het de spreuk zijner
vaderen volkomener dan deze (de vaderen) in beoefening bragt,
indien het beide provincialismus en sektenhaat aflegde, zou het
zich niet met eene toekomst mogen vleijen, benijdbaar boven die

194

E.J. Potgieter

van menigen nabuur? Eendragt maakt magt! .... een in alles
wat menschen van deze wereld gemeens kunnen hebben, late
men ieder, den blik op de volgende gerigt, Gode naar zijne wijze
dienen, hier geen anderen wedijver kennende dan dien, in iedere
betrekking Zijn beeld getrouwst te dragen, om (liar allen — voor
onze tekortkomingen te warden vergeven!"
De tijdskritiek zette hij in deze jaren ook voort met enkele gedichten: „Het Jagertje" van 18 5 3 , „Het Uurwerk van het Metalen
Kruis" en „Haesje Claesdochter op 't Prinsenhof" van 1855.
Het eerste bracht niets nieuws; behalve dan dat nu de trekschuit
symbool werd voor de nationale traagheid. Het tweede, gedicht
toen op io Dec. 18 55 een weesjongen ter herdenking van Van
Speyk de eerste Steen mocht leggen voor het monument op de
Dam, waarvoor hij als aandenken een horloge kreeg, heeft een
geestigheid als kern:
Men pryz' de keuze van 't geschenk!
Of schuilt er niet een stille wenk
Voor alien, hoog of laag gezeten,
Een les in die gedachtenis:
Zoo burger als bestuur moet weten
Hoe laat het is?
Het overige is toepassing van deze gedachte op allerlei gebied:
freet iemand wat zoo langzaam rypt
Als volksgeest die zyn tyd begrypt?
Het derde gedicht steekt er ver boven uit. Hierin is het gelukt
aan dezelfde, steeds dezelfde verontwaardiging over nationale
achterlijkheid tragisch-bezwerend woord en vorm te geven.
De vondst is hier, dat het zeventiende eeuwse Amsterdam in de
persoon van Haesje Claes als Amsterdamse Stedenmaagd wordt
voorgesteld, schrijdende door de negentiende eeuwse straten,
waarmee de grote tegenstelling allegorisch is gedramatiseerd.
Zij, het oude Amsterdam zelf, is nu de teleurgestelde:
Heugenis van beter dagen
Scherpt den angel van het Teed!
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Heeft zy stof tot bitter klagen,
Die zich weirgalooze weet?
Echter laat zy van haar lippen,
Ernstig op elkair gedrukt,
Vrage noch verzuchting glippen,
List ha grootst, nu diepst zy bukt!
Dan alleen als ze, onder 't stromplen,
Hoog of laag gemeen op straat
Woorden van beklag hoort momplen,
Overschrydt haar wee de maat:
Om ziet ze, en de dwergen schrikken
Voor de stralen uit die tvolk:
Vindt het toornen van haar blikken
Fluks in elks gewisse een tolk?
leder waant een klagt te hooren,
leder vreest verdiend verwyt;
„Heb ik," ruischt het in onze ooren,
Schoon zy statig verder schrydt,
„Heb ik daarom vest en wallen
„Viermaal uitgelegd gezien,
„Dat gy dus die laat vervallen,
„Traag van handen, slap van knien?
„0 verbasterde gemeente!
„Waarom rees in kerk by kerk
„Vroed- en vroomheids praalgesteente
„Beide tyd en nyd te sterk,
„Als de lust voor elke ontwikk'ling
„U met vryheidsliefde ontvlugt?
„Louter ys voor hooger prikk'ling,
„Blakend vuur voor wuft genucht!"
„Welvaartsbronnen zyn verloopen!" —
„Zou ik gram zien, was het waar?
„Blykt niet, gaan uw kisten open,
„leder vorst uw schuldenaar?
„Hooger steigert vast uw weelde .. .... "
Maar de stem sterft in 't verschiet,
Want, hoe gruwzaam ook misdeelde,
Haesje vloekt haar kind'ren niet!
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Als de visionaire verschijning is verdwenen neemt Potgieter zelf
het woord, waardig-bezwerend, in haar toon:
Broeders! zal zij langer treuren
Om haar oudst, haar deeglykst kroost?
Of het gryze hoofd weer beuren,
Door een jonger teelt getroost?
Andre tyden, and're krachten.
Houdt zy 't oog op ons gerigt,
Half vertwyllend in 't verwachten .....
Vie zyn rest eischt, doe zyn pligt!
Slechts vernieuwing kan behouden,
Achter raakt wie stil blip' ft staan;
Wedstrycl was de lust der Ouden,
Vedstryd in het voorwaarts gaan!
iVie den moed heeft dus te stieren,
Vordt seen minder krans beloofd,
Dan den schedel mogt versieren
Van een Bicker of een Hooft!
Zou een enk'le 't kwaad beteuglen?
leder repp' zich koen en knap!
Dan eerst krygt de handel vleug'len,
Invloed dan de wetenschap!
Schande zou op alien kleven,
Als na luttel tydsverloop
Haesje Claes niet op most Leven,
Maar de schimp werd van Euroop!
Zo houden in dit gedicht gisping en liefde voor het Nederlandse
yolk elkaar in evenwicht: ..Haesje vloekt haar kind'ren niet; een
evenwicht dat Huet later niet kon bewaren.
Veel gedichten van Potgieter hebben een zekere i 7e eeuwse
kleur — in Haesje Claes is die te danken aan het felt, dat het
gedicht de strofe en het rhythme, de naamsherhaling in het begin
en de allegorische opzet aan Huygens' „Scheepspraet" ontleend
heeft. Strak en streng als ze zijn, dragen zowel de vorm als de
inhoud in volledige harmonie zeventiende ceuwse herinneringen
met zich mee.
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Op zijn uiterlijke leve n in die periode tussen zijn veertigste en
vijftigste jaar geven de persoonlijke herinneringen van J. C. Zimmerman een kijk. Hij woonde toen op de Keizersgracht bij de
Beerenstraat, en ontving er elke eerste Woensdagavond van de
maand zijn mede-redacteurs.
„Nauwelijks was de deur geopend, of de heer des huizes kwam
met een gullen lach en uitgestoken handen op ons toe. Met zijn
socratischen kop, zijn opgewekt en levendig gelaat en bewegelijke
trekken, zijn hoog, kaal voorhoofd, door den onafscheidbaren
rooden fez met langen blauwen kwast gedekt, stond Potgieter
voor ons. Geen deftige welkomstgroet, geen speech, alleen een
glans van vergenoegen en een handdruk zeiden ons, dat de gastheer ons gaarne in zijn kring ontving. Want het was zyn kring,
niet alleen omdat wij dien avond te zijnent vergaderd waren,
maar omdat hij de stichter, de ziel en de bezielende en leidende
macht was in de redactie van zijn tijdschrift."
Men vergaderde in de smalle suite, die ook voor een negentiende
eeuwer wat overvol stond met kasten, trumeau's, etageres en een
of twee canape's. In een overvloed van licht van lampen en waskaarsen zag men de smaakvol omlijste gravures en basreliefs in
ivoor en brons aan de wanden, het porcelein, de bronzen statuetten en groepen op de meubels. Van acht tot omstreeks elf uur,
terwijl het steeds warmer en rokeriger werd, presideerde Potgieter,
die geen vijf minuten achter elkaar op zijn stoel kon blijven zitten
de steeds nogal rumoerige en uitbundige vergadering waarin het
niet al te zachtzinnig toeging. Potgieter wilde dat de redactieleden
zelf zoveel mogelijk de nummers vulden, en was niet mals tegen
hen, die werk van zich wilden afschuiven. Ernstig boos werd hij
alleen, wanneer hij de indruk kreeg dat iemand zijn mondeling
uitgesproken opinie over boeken, mensen, maatschappelijke of
staatkundige toestanden liever niet op schrift stelde uit „consideration" — omdat hij relaties of autoriteiten niet wilde kwetsen,
terwille van positie of gezin. Halfheid, gebrek aan zelfstandigheid
en moed van overtuiging ging hij tekeer waar hil kon, en met redenering was er nooit veel tegen hem te beginnen. „In weerwil van
zijn kritische vermogens, was hij veel meer een gemoedsman dan
een man van de koude rede. Hij had zeer warme sympathien en
antipathien en onderging in hooge mate den indruk van plotselinge opwellingen en opvattingen. Het was niet gemakkelijk hem
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daarvan terug te brengen; te vergeefs was meestal de poging om
hem door redeneering te overtuigen van hetgeen dikwijls in ons
oog een vooroordeel was." Meningsverschillen verliepen dan
ook wel eens pijnlijk en eindigden met een demissie. Maar meestal verliepen de bijeenkomsten in de beste stemming. Tegen
een uur of elf, als de te recenseren boeken doorgebladerd en
onder de redacteuren verdeeld waren, kwam de boodschap
dat alles op de zaal „klaar" was. Het Gidssoupertje was in
de puntjes verzorgd. Het menu had steeds iets origineels, de
tafel, beladen met porcelein, kristal en bloemen, baadde in het
Licht.
„Te midden van die tafelweelde zat Potgieter als het beeld der
matigheid, niets anders drinkende dan een enkel glas van den
lichtsten Moezelwijn, en van de schotels weinig meer proevende
dan de vruchten bij het nagerecht. Maar des te meer genoot hij
van de intellectueele genietingen aan den disch. Zijn vonkenslaande geest, zijne levendige natuur, het van den hak op den
tak springende karakter zijner gesprekken, zijn talent om den
crnstigste tot een vernuftig wederwoord uit te lokken, en aan
iedere wending van het onderhoud nieuwe thema's van gedachtenwisseling te verbinden, maakten, dat al zijne gasten zich inspanden
om in het diapason te geraken of te blijven van den heerschenden
toon, en dat de tijd omvloog zonder dat iemand het wist, totdat
een huisvader bij ongeluk op de pendule keek. Maar dat kijken
gaf niet den minsten waarborg voor den waren tijd, want tot
de verraderlijkste krijgslisten van den gezelligen en gastvrijen
man beh oorde, dat hij tegen middernacht zi j ne pendule stil deed
staan, of den wijzer een uur achteruit schoof. Zoo gebeurde
het, dat die eerzame huisvader soms tegen twee uur thuiskwam in den zoeten waan, dat het niet veel Over twaalven
kon zijn."
Adriaan Gildemeester zag hem eens op een zakenbezoek, en
vertelde daarvan aan zijn vriend Peter de Genestet, tot diens
groot vermaak. Gildemeester was juist op het kantoor van de
heren Meulman en Uhlenbroek, „twee oude, echte bourgeois,
rijke burgerheertjes." Potgieter kwam binnen, Meulman ontving
hem met: „Zo Potje, ben jij daar, dat is goed; vertel jij me refs
wat je van deze krentjes denkt." En meteen overhandigde hij hem
een zakje met krenten. Potgieter goot dood-ernstig een gedeelte
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van de inhoud op zijn hand uit, ging bij 't raam, en bekeek ze
met aandacht. „Nou Potje, wat vin je der van?" waarop Potgieter
met een geleerd gezicht, waarop geen zweem van humor of ironic
te zien was, zijn opinie over die krenten uitte. De zakenmanpoliticus P. N. Muller, sinds 18 54 redactielid, ontmoette Potgieter geregeld op de beurs:
„Niet met dat koele en onverschillige beursgezicht de rigueur en
met dien hoekig vooruitgeschoven schouder worstelde hij zich
door den dichten drom van bezoekers heen, onverschillig of hier
een stoot gegeven en er daar een ontvangen werd, maar met dat
vroolijk en half lachend gelaat en de beide handen haast uitgestrekt, legde hij zijn langen weg niet of dan bij korte afstanden,
want telkens hield hij zich op. Hier moest even een handdruk en
daar een enkel woord gewisseld worden, terwijl een weinig verder voor heden een vriendelijke hoofdknik kon volstaan, omdat
daar ginder een zaak van gewicht hem tot lange bespreking dwong.
Spon dat onderhoud zich echter langer uit dan hij noodig achtte
of zijn tijd toeliet, welnu, door de belofte van een bezoek op
kantoor, den volgenden ochtend, was het handig afgebroken, en
weer kon de tocht worden voortgezet."
Muller, Zimmerman en de makelaar Burdet stonden hem meermalen aan de plaats van Muller op te wachten, en bij hen was
hij even zichzelf: „Merkwaardig was 't hem dan te hooren. Hem
te volgen in den stroom zijner woorden en opmerkingen, was
moeielijk. Hij was dan ook gehaast, maar bleef toch praten. leder
oogenblik zou hij weggaan, maar telkens moest hij eerst nog
even vertellen dat deze of die dit of dat geschreven of gezegd
of gedaan had, en van regeering of bestuur die dwaasheid of
wijsheid mededeelen, maar dan ook dadelijk gaan naar . . . .
„Maar weggaan eer ge wat aardigs gezegd hebt?" plachten wij
hem dan gekscherend te vragen, en lachend was onze vriend
verdwenen.
Maar werkelijk school in onze gekheid een waarheid want Potgieter was verzot op het vinden van een aardigen zet, een geestig
woord, een „pointe," bij alles wat hij zei of schreef."
Weer een ander zag hem, met een vriend aan de arm, druk pratend
en lachend, snel langs een gracht stappen. Boven op een brug
bleef hij nog even redeneren, om zich daarna naar huis te haasten.
Een andermaal kwam hij een kennis met twee kinderen tegen.

200

Potgieter

Hij pakte er aan elke hand een, praatte druk tegen zijn vriend
en maakte tegelijkertijd grapjes tegen de kindertjes,tot hij ze bij
een hoek weer aan de vader teruggaf, want „oom" had grote haast,
en moest weer voort.
Kwam hij thuis, dan had hij kans dat een jonge debutant als Jan
ten Brink op hem zat te wachten, die inmiddels met de bordurende of breiende tante Van Ulsen in een druk theologisch gesprek zat gewikkeld, dat haar wangen rood kleurde. Wat bezorgd
naar zijn tante kijkende schoof hij dan een stoel opzij en liet via
een praatje over het weer de jongeman vertellen wat hij te zeggen
had — om hem daarna uit te nodigen voor een avondje met
literaire kennissen.
Het kind van Frederik Muller zag hem bij zijn vader binnenkomen, keurig gekleed en met de hoge hoed in de hand, merkte
het iets geforceerde geestige lachje en was wat bang.
Toch was hij de goedhartigheid zelf. Voor zijn tante — „tante"
ook voor de mede-redacteurs en hun vrouwen — had hij steeds
de grootste pieteit, de oplettendste zorgzaamheid. „Om harentwille zag hij menschen; om harentwille bestond er een speelkrans,
waaraan hij zeker menigen avond gewijd heeft, dien hij liever in
zijne studeerkamer had doorgebracht. — Tante hield van vroolijkheid en gezelligheid, van drukte om zich heen, en haar ter eere
werden diners en soupers gegeven en bijgewoond. Tante's toilet
was een voortdurend onderwerp van zijne zorg; zij moest de type
zijn van eene deftige matrone, door Potgieter gedacht en geidealiseerd. Ik herinner mij de bracelet, die hij voor haar deed vervaardigen, waarin de beeltenissen waren gesneden van de beroemdste
Hollandsche vrouwen; ik herinner mij de kostbare kanten van
Tante's muts, haar zware zwart zijden japon, haar sierlijk snuifdoosje, hare smaakvolle preciosa."
Op een wandeling was Potgieter voor haar aux petits soins:
droeg haar parasol of flacon eau-de-cologne, vroeg of ze het niet
te koud kreeg.
Ook zijn jongere zuster Sophie maakte, sinds 1849, meestentijds
deel uit van het kleine gezin, en vaak was het blinde nichtje Sara
Potgieter uit Leiden te logeren. Voor haar had hij een stille deernis.
Hij interesseerde zich voor haar muziekstudie, en, was ze een
avond alleen met hem omdat de oudere dames uit waren, dan
vertelde hij en las voor. Adriaan Gildemeester had in de winter
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van 1866 op '6 i eens gelegenheid op te merken hoe de gevreesde
criticus ook kon zijn.
Huet had een lezing gehouden, en een groepje vrienden soupeerde
na afloop bij Potgieter thuis.
„Wij zetten ons aan tafel, en terwiil wij de cerste oesters verorberden, stond Potgieter op en ging naar zijn eenige plaatsen van hem afzittend blind nichtje, legde zijn beide handen op
haar schouders en zeide haar zacht, maar z66, dat ik (die een
plaats van haar afzat) alles verstond: „Nu zal ik je vertellen: rechts
naast je zit Meneer Charles Huet, de broer van den held van 't
feest, je hebt alvast kennis gemaakt" (waarop zij en Charles Huet
bogen). „Daarnaast is Meneer Gildemeester; dan Meneer Alberdingk Thijm, dien je wel kent, dan zit ik; dan Meneer Schimmel;
dan Meneer Zimmerman; dan Meneer Genestet, dan Prof. Schneevoogt, die zit naast Tante, en dan kom jij, me kind. Op tafel
staan twee stapeltjes van drie schalen met oesters, en wat er verder
op tafel staat zal je straks wel merken." — „Dank U, Oom, nu
zie ik alles." Toen voegde de brave man, die wist dat zijn viugge
nichtje veel van rekenen uit 't hoofd hield, erbij: „Op den buitensten rand van iedere schaal liggen 2 5 oesters; hoeveel zijn er dus
op tafel?" — Na 4 seconden zeide zij: „ 3 00, Oom." — „Goed
geraden, kind !" —
„Neen,niet geraden, Oom, uitgerekend."
„Je hebt gelijk, me kind, en als deze op zijn dan komen er nog
meer, smul er maar goed van."
Het waren overigens niet alleen zijn naaste familieleden die zijn
goedhartigheid leerden kennen. Toen Zimmerman een kind verloren had en zijn vrouw geen aandacht had voor de Sinterklaas
van de andere kinderen, liet Potgieter het mooiste speelgoed uit
Parijs komen om in de tekortkoming te voorzien. Hij probeerde
Schimmel, die zuchtte in een onbevredigende betrekking, aan een
betere te helpen. Toen de schilder Bosboom in een langdurige
depressie niets produceerde en de financiele zorgen groot werden,
stond hij dadelijk klaar om te helpen bij het zoeken naar een bron
van inkomsten. Het fondsje dat gevormd werd, enkele jaren
later, om Mevrouw Douwes Dekker en haar kinderen te steunen,
werd door hem beheerd en hij zorgde dat zijn vriend Fischer in
Genua haar of en toe iets kon uitbetalen. De jonge theoloog Nippold, die hij in i8 5 9 in Kleef leerde kennen, zwak van gezondheid
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maar vol vuur en talent, hielp hij waar hij kon. Om hem bij de
Nederlandse historici te introduceren reed hij met hem al zijn
geleerde vrienden langs. Na de dood van Bakhuizen trok hij zich
het lot van diens gezin aan en zorgde ervoor als een tweede vader.
Als andere zorg niet nodig was, verraste hij zijn vrienden graag
met een uitgezocht cadeautje; voor Mevrouw Bosboom bracht
hij van een Engels reisje een „beeldig reukdoosje" mee.
Hoe hij het gezin van Huet verwende schreef die later uitvoerig
neer in zijn „Persoonlijke Herinneringen," en komt hierna nog
kortelings ter sprake.
Het zeer sympathieke beeld dat Huet schilderde vond echter
aanstonds bij zijn beide broers, die Potgieter persoonlijk ook
goed kenden, tegenspraak: zij vonden Potgieter lang niet zo
beminnelijk. Evenzo Mevrouw Bosboom-Toussaint. Zij zouden
de karakteristiek die Quack in i 908 gaf, waarschijnlijk juister
gevonden hebben.
Quack die Potgieter in 1861van nabij leerde kennen, voelde
zich beurtelings door hem aangetrokken en dan weer een poos
afgestoten. „Was er een, die in Amsterdam de sleur van het hedendaagsche leven, de benepenheid, bekrompenheid, enghartigheid
eener zich behagelijk koesterende maatschappij als met geeselslagen
striemde, uitvoer tegen het zoogenaamd fatsoen, de quasi-deftigheid, bezadigdheid, bedachtzaamheid, die niets uitvoert, tot niets
leidt, niemand baat, dan was het deze criticus . . . . Hij was de
toornende vijand van ieder in wien hij een incarnatie van den Jan
Salie-geest vermoedde. Zijn beleefdheid zelfs kon dan wonden....
Hoe opgewekt en slagvaardig men bij-wijlen in zijn tegenwoordigheid en als door het aanzetten van zijn vernuft mocht wezen, zijn
geest was veel levendiger, ging tintelend, vonken-spattend vooruit:
men volgde hem met spanning, deed zijn best geen kamp te geven,
doch durfde haast niet kort- of een zet met een puntig wederwoord
beantwoorden, en was op-weg voor zijn scherpe beleefdheid
nederig te bukken. Men was dan niet geheel meer op zijn gemak
met hem. Men raakte als uit de voegen. Zijn omgang maakte, ja,
zijn jongere vrienden wakker, doch sloeg hen ook telkens neder.
Elke dialoog met hem was een soort van worsteling. . . . Tegenspraak op zijn Gids-avond kon hij moeilijk van zijn mede-redacteuren verdragen. . . . Hoofdzaak was, dat hij bij-wijlen de klassieke rust van oordeel, de objectiviteit miste, die het deel was
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van zijn voorbeeld Goethe. Hij was altijd subjectief . het was
alsof hij den lezer niet toestond hem, Potgieter, te vergeten. Men
was bij hem dan als in de atmosfeer van een opkomenden storm.
Hoe langer hoe meer bleek hij hartstochtelijk polemisch voort te
schrijden. Hij spande de geestelijke actie van ieder onzer in de
door hem gewilde richting zoo strak mogelijk, hij wilde ieders
kracht op een punt als verdubbelen, en het resultaat was dan sours
een overspanning die niets uitwerkte Wij sterkten ons aan
zijn glansriike eenzijdigheid: wij namen zijn gebeitelde verzen als
leuzen aan voor ons optreden in de maatschappij: wij hielden onder
zijn kloek bevel stand tegen indutten op elk gebied: wij deden
ons best om de wenken van zijn imperieuse natuur te volgen, en
vervormden daarvoor desnoods ons-zelven, zooals hij mij, in de
eerste plaats, tot letterkundige wilde stempelen, waartoe ik het
talent niet bezat." En toch merkte Quack dat Potgieter op bepaalde zakelijke punten geen gelijk had: dat zijn oordeel over
verdienstelijke mensen onbillijk was; dat hij „haast geen oog had
voor de aan de kim opkomende sociale golving"; dat hij schilderkunst verkeerd beoordeelde omdat hij „liefst zoogenaamde gedachten of voorstellingen in schilderijen zocht, een Ary Scheffer
vereerde en de latere kunst van Jozef Israels niet wilde begrijpen."
Het betrekkelijke van Potgieters waarde werd hem, zoals dat
vaker gaat, duidelijker, toen hij hem in ander gezelschap zag, niet
in de Gids-redactie, maar in de Vondel-commissie. Jacob van
Lennep stelde in 186o een commissie samen voor het bijeenbrengen van gelden voor een standbeeld van Vondel, de bekroning
van zijn twintigjarige arbeid aan de uitgave van Vondels werken.
Potgieter en Alberdingk Thijm namen er zitting in; De Genestet
werd secretaris; toen die in 1861 overleed werd Quack het. In
de vergaderingen van die commissie kon Quack Van Lennep en
Potgieter met elkaar vergelijken, en de vergelijking — het typeert
Quack zelf evenzeer als de beide anderen — verraadt een vrij
duidelijke voorkeur voor Van Lennep.,, Het bleken zeer genoeglijke uren te zijn met dien man te arbeiden. Trouwens hij was een
veertig jaren lang de lust en de liefde der Nederlandsche natie:
een man van uitgebreide, zeer bruikbare kennis, een uitnemend
gezond proza-schrijver, en een dichter, wel niet van hooge vlucht,
maar welkom en geliefd in alle kringen. . . . Er was bijna geen
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Hollander die niet van Lenneps kop in zijn brein droeg, met
dat sprekend scherp gebeiteld gelaat, met den adelaarsneus, den
geestigen mond en het allengs sneeuwwitte, altijd overvloedige
lange haar. Hoe glinsterden in dat hoofd — dat soms aan dat
van Sterne deed denken — de oogen, hoe verraste de kwinkslag,
door den opslag van den blik, waarin de vonk reeds sprankelde,
telkens — om het woord van Beets te gebruiken — al aangekondigd! Hij was wel sterk verouderd toen ik hem leerde kennen.
Toch deed hij mij soms denken aan 't type van een franschen
markies. De wijze, waarop hij met zijn slanke gestalte, eenigszins
hortend aangetreden — want hij was een lijder aan 't podagra —
in onze commissie zich op den leuningstoel vlijde, zijn groote
snuifdoos \TO& zich zette, en de „prises" zijn tafel-buren hoffelijk
aanbood, om dan ietwat luimig de zitting te openen, was weergaloos „nonchalant" en toch lang niet banaal. Voor mij, die hem
in de vergadering bestudeerde, vormde hij volkomen de tegenstelling van Potgieter. Bij Potgieter was in zijn kunst alles het
resultaat van goed berekende inspanning. . . En bij van Lennep
scheen alles vanzelf te glijden. Zijn proza was onberispelijk helder,
eenvoudig, natuurlijk, smaakvol, vlak, zelden afwijkend van den
goeden toon zijner dagen, vreemd aan bestudeerde woordkunst,
ongedwongen en volkomen doorzichtig. En dit verschil teekende
zich in het figuur. Potgieter, correct gekleed, bleef in den kring der
commissie-leden de zich-zelf bewuste zoon eener kloeke burgerij,
die zijn plaats zich moest veroveren of handhaven en licht tot
ontevredenheid kon overhellen. Van Lennep was in de bonte
groep der aanzittenden, hoe achteloos hij soms gekleed was en
hoezeer zijn dunne lippen van tijd tot tijd onopzettelijk, haast
onbeleefd, lucht schenen te blazen, een patricier, afstammeling
van eerste geslachten, gunsteling der fortuin, wiens plaats altijd
overal bereid was en die zich nu liet gaan. Zijn presidium was
een mengeling van familiariteit en voornaamheid, zijn leiding der
debatten was 't „laissez-aller" van een goed-gehumeurden „grand
seigneur." Zijn kunst was spel, niet in de eerste plaats arbeid....
Terzijde stond hem bij dat alles, niet Potgieter, die voortdurend
ietwat grommend kritiek uitoefende, maar Jozef Alberdingk
Thijm, die tenslotte met hoofsche zwier een bezoek aan het
Muiderslot wist te organiseeren, dat zelfs Potgieters verstoordheid
overwon .....

Samenwerking met Busker
Huet. 1858 —1864

AL die tijdgenoten zagen, met meer of minder scherpte, een deel
van zijn persoonlijkheid. Het nageslacht kan, door zijn werk te
beleven en tegelijk de ontwikkeling ervan over tientallen jaren
te volgen, meer zien, ook verschijnselen die de tijdgenoten niet
zien konden.
In 18 5 8 begint er een kleine verandering in Potgieter te komen.
Zijn scheppingsdrift wordt weer wakker, en hij begint een tweede
periode van grote productie, die tot een jaar voor zijn dood duurt.
Tegelijk wordt zijn orientering een kleinigheid anders, maar zo
weinig dat er bijna niets algemeens over te zeggen is. Al de oude
motieven blijven bewaard, en komen geregeld weer aan de dag.
Het is evenwel of in het accoord van zijn stemmingen een andere
grondtoon gaat doorklinken; alsof de innerlijke spanning waarin
hij zich geklemd hield een nuance losser wordt. Zijn drijfkracht
blijft bestaan, maar overheerst zijn hele innerlijk leven met meer.
Zijn nationale verontwaardiging wordt misschien meer een gewoonte, die hem de vrijheid geeft zijn persoonlijke stemmingen
bewuster te beleven. Hij had zich in de laatste jaren ook wel beziggehouden met onderwerpen die tot nu toe buiten zijn gebied als
auteur lagen — landverhuizing naar de Verenigde Staten; Nederlandse streekhistorie, naar aanleiding van Hofdijks „Grond en
Geschiedenis" — nu ging hij zich particulier, zonder kritischopbouwende taak, verdiepen in buitenlandse literatuurbeschouwing en de ervaringen, opgedaan op kleine uitstapjes, als mate-
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riaal voor zijn kunst gebruiken. Hij wordt innerlijk wat vrijer,
en ook het erotische motief, dat sinds 1844 niet meer opgenomen
was, krijgt weer leven. Na verloop van enkele jaren sneller, keert
hij geleidelijk zich wendend terug naar de onderwerpen uit zijn
individualistisch-romantische tijd van voor de Gids en hij schept
dan de gedichten die een top, zo niet de top, van onze negentiende
eeuwse poetische literatuur betekenen: subtiel, zuiver en van een
typische laat-romantische, vroeg-impressionistische schoonheid.
Welke omstandigheden deze verandering beinvloed hebben, is
niet na te gaan. Het jaar 186° kan in allerlei opzichten als een
keerpunt in onze geschiedenis worden beschouwd; al waren zij
die het beleefden het zich allerminst aanstonds bewust. Eindelijk kwam de burger-klasse, die in 1848 zijn politieke rechten.
in de schoot geworpen kreeg, ook economisch aan zijn trek.
De eis van technische modernisering begon gehoord te worden.
Er werden spoorlijnen aangelegd, plannen voor Noordzeekanaal
en Nieuwe Waterweg gemaakt. De stoomvaart begon de zeilvaart te vervangen. De Enschedese industrie verrees als een fenix
uit zijn as. Het tweede Ministerie Thorbecke ging een Middelbaar
onderwijs opbouwen (waarvan men tachtig jaar later de afbraak
zou beleven). De Indische politiek kwam in het centrum van
de aandacht, ook in het parlement. Multatuli sprak zijn grote
woord. De schoolstrijd kwam in een nieuwe, fellere fase en het
kerkelijk modernisme, tot dusver een zaak van enkele ingewijden,
eiste met veel rumoer van strijdschriften de belangstelling van een
breed publiek met aandrang op. Er kwam wat ozon in de bedorven lucht, en Nederland ging aarzelend zijn aanloop nemen voor
de grote sprong na 187o. Is het mogelijk dat Potgieter mede
gebeurd werd door deze voorlopig nog onmerkbaar opkomende
vloed? Het feit dat hij nu de vijftig jaar gepasseerd was, en dat
de tijd naderde waarin hij verschillende posten in zijn persoonlijke boekhouding moest gaan afsluiten, zal echter ook een rol
gespeeld hebben. Dat hij kansen gemist had, op liefde, huwelijk,
kinderen kwam geleidelijk vast te staan. Hij zou stemmingen
krijgen waarin hij zijn leven mislukt vond en wat hem geschonken
werd, van bitter weinig waarde. Hij zou stilten kennen waarin
hij, gebogen over een bloeiende roos of een slapend kind, smartelijk de tragische schoonheid van het leven ervoer. Zijn zintuigen
werden geleidelijk opener voor de schoonheid van al het gescha-
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pene — kunstvoorwerpen, de natuur, de vrouw — en mag men
het feit dat hun indrukken artistiek verwerkt werden in proza
en poezie, voor een tijdsverschijnsel houden — vroeg-impressionisme — het feit dat hij ze ervoer is gebonden aan het afscheid
dat zijn leven werd. Hij zocht de stemmingen niet; zijn voorlopig
nog ongebroken vitaliteit hield hem actief, opgeruimd en gezellig.
Maar de eenzaamheid wist hem te vinden totdat hij die zocht.
De causeur werd een mijmeraar.
Dit geldt echter vooral voor de periode die in 186 5 begint. In
18 5 9 en 186o werd het juist een tijdlang levendiger om hem
been. De Genestet, die zijn werk in Delft neergelegd had, trok
met zijn zieke vrouw en zijn kinderen in bij Mevrouw Bienfait,
tegenover Potgieter. Hij gaf Potgieter zijn .Leekedichtjes voor
de Gids en kwam, van het einde van 1859 tot in het voorjaar
van 1861 geregeld bij Potgieter, alleen of als er een literair bijeenkomstje was. Ook hij werd geimponeerd door Potgieter — zijn
brieven spreken van respect en dankbaarheid — maar zijn frisse
en originele persoonlijkheid bleef onveranderd zichzelf. Potgieter
stelde het contact met De Genestet ook op prijs — wie had er
zo'n meesterlijke satire op het onbenulligste Amsterdamse patriciaat geschreven als hij in zijn Sint Nicolaas-avond? — en de
innerlijke strijd die De Genestet met het modernisme voerde kon
hij nu meebeleven; anders dan tante Van Ulsen die ook De Genestet te lijf ging. Tegen deftigheid, tegen oppervlakkigheid, tegen
de preektoon van zelfingenomen theologen streed De Genestet,
en hij voerde daarmee een deel van Potgieters programma, maar
vrijer en onbevangener, uit. De Genestet wist steeds een mildheid
en een adel te behouden die duidelijk onderscheiden zijn van
Potgieters bijwijlen vernietigende vinnigheid. Uit deze tijd is het
gedichtje van Potgieter dat niemand ooit met het werk van De
Genestet zal verwarren:
Op het portret van een rijk-gedecoreerden evangeliedienaar.
Schare! stroomt van heinde en veer',
Ziet, hoe ik my-zelf behage
En myn kruisen anders drage
Dan myn Heiland en myn Heer!
Salomo heeft wel gezeid:
IJdelheid der ydelheid!
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Ook maakte hij kennis met Huet. Diens „Brieven over de Bijbel"
(1858) waarin het modernisme werd gepopulariseerd maakten
veel indruk in het land en wekten ook verzet. Potgieter was er
allerminst enthousiast over. Zijn „Overdrukjes, schetsen en verhalen" (1858) boeiden hem echter zo, dat hij naar de pen greep
en zelf een applaudisserende recensie schreef. Hier was dan eens
een predikant van helder positief karakter, die openlijk weerzin
toonde tegen preektoon en zalverigheid; die met duidelijke liefde
voor waarheid en oprechtheid in iedere uiting voor het voetlicht
kwam en. . . . die bovendien blijk gaf van een diep gemoedsleven.
Want dit is merkwaardig: boeide het werk Potgieters geest door
karaktervolle kracht, hij werd diep in het gemoed gegrepen door
enkele gevoelige schetsen, o.a. „Gitje," dat in de recensie „aandoenlijk groot" genoemd wordt. Huet won Potgieter mede door
een gevoeligheid, die hem aanvankelijk met vreemd was, maar
die hem toch ook geinspireerd werd door zijn bruid-jonge
vrouw, Anne van der Tholl.
Huet, door de recensie aangenaam getroffen, en al van plan zijn
arbeidsterrein van de theologie meer naar de literatuur te verleggen, zocht een gelegenheid voor persoonlijke kennismaking. Hij
woonde de bijeenkomsten ten huize van Potgieters kennis, de makelaar Burdet, meermalen bij — avondjes waarop mannen van handel
en politiek, kerk, wetenschap en kunst elkaar ontmoetten, en ook
mensen als G. de Clercq en De Genestet kwamen — en leerde
daar in 1859 zijn recensent kennen. Daarmee begon een relatie
die Potgieter op den duur emotioneel diep zou beroeren, en hem
een geluk en een ellende zou doen beleven als hij anders in zijn
in hoofdzaken zo statisch leven niet meer zou hebben gekend.
Had Potgieter direct al belangstelling voor Huet, in 186o werd
zijn belangstelling respect: in januari van dat jaar debuteerde
Huet in grote stijl als literair criticus in de Nederlandsche Spectator met een uitvoerige studie over Willem Bilderdijk, waarin
hij het zich tot taak stelde het aureool dat Bilderdijks hoofd in
de ogen van velen nog omglansde, weg te vagen, en een oordeel
te geven dat heel wat geconditioneerder uitviel dan de Bilderdijkenthousiasten voor mogelijk hielden. Hieruit leerden het publiek
en Potgieter het formaat van Huets persoonlijkheid kennen en
het werd Potgieters innig verlangen om dit talent geheel aan de
literatuur gewijd te zien. Hij zou de Nederlandse Sainte Beuve

Samenwerking met Busken Huet. 1858 —1864

209

zijn, hij de man van Europees geestelijk peil die in Nederland
de frisse wind zou doen waaien waarnaar hij al zolang snakte.
Graag stelde hij dus de Gids voor hem open, en toen hij zag dat
Huets ambitie zich inderdaad op zo'n literair doel ging richten,
steunde hij hem met aanmoediging en sympathie, met zijn brievenverzameling en zijn rijke bibliotheek — waar hij maar kon.
In 1860 ging Huet, zijn Bilderdijkstudie uitbreidend, aan het
werk om een serie voorlezingen te schrijven over de Nederlandse
letterkunde onder de Bataafse Republiek. De wederzijdse bezoeken, in de loop van 186o begonnen, leidden in de winter
van 186o-1861, toen Huet zijn voorlezingen hield, al tot een
zekere vertrouwelijkheid. In de briefwisseling die in 1861belang
begint te krijgen, komt echter aanstonds het verschil aan de dag
tussen de jonge kemphaan en de oudere, wat geresigneerde, die
er niet voor voelt een strijd uit te vechten. Huets lezingen werden
namelijk besproken en bestreden door Alberdingk Thijm, die
tijdens het door Gildemeester beschreven souper, na een van
Huets lezingen bij Potgieter thuis gehouden, al door De Genestet
met zijn verering voor Bilderdijk geplaagd werd. Huet overwoog
nu, in de Gids een karakterschets van de heer Thijm te schrijven,
en daarin enige onjuistheden in zijn beoordeling van de voorlezingen te rectificeren. Potgieter adviseerde Huet, zich niet in
een onvruchtbare polemiek te begeven — Huet en Thijm zouden
het immers nooit eens worden? Bovendien, was Huet wel onbevangen genoeg voor een kenschetsing van Thijm, „representant
van het beste wat het Catholicismus in ons land, in onzen tijd
oplevert"? Waren degelijke studies niet wenselijker dan directe
pennestrijd? Wilde Huet toch, dan zou hij hem graag in de Gids
toelaten, evenals hij Thijm welkom zou heten.
Hiermee was de verhouding gesteld zoals hij meermalen tussen
hen wezen zou: Potgieter, zelf altijd prikkelaar en aanvuurder
van een al te bezadigd letterkundig leven, sprak van bedaardheid
en zelfbeheersing tot een jongere die blaakte van strijdlust. Met
een zelfkennis die wat zijn redelijke overwegingen na geirriteerde
uitvallen betreft wel juist is verklaarde hij: hij was zijn hele leven
van gevoelen geweest „that, if he had his say, another may have
his —" overwegingen van na zijn buien van verstoordheid houdende voor het principe van zijn kritisch optreden.
Onbesuisd was Huet niet. Toen hij, na Da Costa's overlijden, in
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de Spectator een parallel tussen Heine en Da Costa las (April
186 /), die Da Costa's superioriteit moest doen uitkomen, kreeg
hij lust zijn totaal andere mening in het openbaar te zeggen, maar
hij zag in dat het, „ter voorkoming van mooglijke verwijten uit
den mond der „vrienden", goed was de Da Costa-verering „eerst
nog eens een paar jaren" ongestoord te laten.
Voorlopig richtte hij zijn scherp nog tegen wat hij theologische
achterlijkheid vond. Mevrouw Bosboom-Toussaint had in het
evangelisch jaarboekje „Magdalena" in een stukje „De Terugkeer
van Golgotha" de moderne richting aangevallen. Huet repliceerde in Dec. 1861 met een brochure „Aan Mevrouw BosboomToussaint" waarin hij haar onder het motto
De slechtste christnen hier op aard
Zyn theolosen zonder baard
vrij bar onder handen nam. Zij van haar kant, ten hoogste gebelgd, schreef Potgieter dat hij zich toch ook gegriefd moest voelen. Potgieter, die Huet zelf materiaal aan de hand gedaan had,
waarvan deze uit consideratie geen gebruik had gemaakt, stortte
nu olie op de golven, o.a. door op haar vrouwelijk medelijden
met het gezin Huet te werken (zij antwoordde: Een zwak kindje!
Eene zwakke vrouw! ach, wat die laatste in stilte lijden moet!
2 2 Jan. 1862), en mede door zijn bemiddeling klaarde het stormpie spoedig op tot mooi zomerweer: de relatie Bosboom-Huet
werd aangeknoopt, en duurde, zonder ooit tot grote hartelijkheid
te groeien, tot beider dood in 1886. In het jaar 1862 schreef
Huet als vaste medewerker verscheidene bekende studies voor
de Gids, maar nog geen kritiek op tijdgenoten. Aan zijn voornemen om de kerk te verlaten (in Fehr. 1861 overwoog hij met
Potgieter al de mogelijkheid om zich in Amsterdam te vestigen
als docent in de vaderlandse letterkunde en geschiedenis) gaf hij
nu gevolg: hij trad in dienst bij de fa. Enschede te Haarlem als
redacteur-buitenland van de Opregte Haarlemsche Courant. Hoewel hij, twee jaar lang, nog ethisch-religieuze toespraken buiten
kerkelijk verband bleef houden, kostte deze verandering, die ook
het gevolg was van onaangenaamheden met zijn kerkeraad, hem
toch zijn maatschappelijke positie als predikant, zijn autoriteit over
een aristocratische gemeente, en voelde hij zich, nu particulier
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ondergeschikte geworden, enigszins verongelijkt en verbitterd.
Toen Quack, gelijk met hem per i Jan. 1863 Gidsredacteur geworden, hem in de redactievergadering weer ontmoette, vond
hij hem die vroeger, in Haarlem, ondanks zijn behoefte aan onafhankelijkheid en zijn drift om zich te laten gelden, toch opgeruimd
en sociabel van aard geweest was, eenzelviger, somberder en minder gezellig dan v6Or 186 i . In het „lustig en spiritueel gezelschap"
van de redactie viel Huet dan ook wel uit de toon. In zijn vaste
rubriek „Kronijk en Kritiek" nam hij in een reeks literaire portretten op scherpe wijze zijn tijdgenoten onder handen: woede veroorzakend bij zijn slachtoffers, angstig plezier bij de toeschouwers,
om de ongegeneerde geestigheid waarmee gevestigde reputaties
werden beoordeeld. Bij mensen als Zimmerman groeide de weerzin tegen Huet, bij Potgieter de ingenomenheid — hij steunde
hem waar hij kon, ging zaken alleen met Huet bedisselen en veroorzaakte spanningen in de redactie die hij waarschijnlijk niet
opmerkte. Huet waardeerde zijn vriend steeds meer, als een onuitputtelijke mijn van kennis en informatie en als een geest die
zijn kritisch radicalisme volledig begreep — ook als iemand die
veel gezelligheid en vriendschap aan zijn gezin bracht, nu hij zich,
al kritiserend, maatschappelijk steeds meer isoleerde. Potgieter
van zijn kant, vond veel meer. Niet alleen dat hij nu het volwaardig
geestelijk verkeer zoals hij dat eens met Bakhuizen had, weer genoot — hier was ook een gezin waarin hij mee kon leven, waarvan
hij haast een medelid werd: een jonge vrouw met levendige geest,
met tact en smaak, die zelf terdege de pen kon voeren en die aldra
blijk gaf zijn uitgezochte chevalerie op prijs te stellen niet alleen,
maar wier sympathie in de loop der jaren evolueerde tot een
zuivere vriendschap, soms even verering, waarvan de warmte
balsem geweest moet zijn voor zijn steeds naar sympathie hunkerend hart; en een kind, de kleine Gideon, waarvan hij de ontwikkeling kon gadeslaan, dat hij kon plagen en met uitgezochte geschenken verwennen, tot het zijn vrijgezellenhart voorgoed won
met de uitroep: „Je bent net als mijn vader."
Tot 186 3 waren het echtpaar Zimmerman of de Bosbooms gezelschap op Potgieters Zondagse uitgangetjes — toen begonnen
de tochtjes met de Huets: wandelingen over de Utrechtse heuvelrug, zwerftochtjes in de omgeving van Bloemendaal, Zandvoort,
Velsen, Wijk aan Zee, tot Bergen toe. Potgieter met zijn tante,
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die in Maart 1863 overleed, en zijn zuster Sophie, en het echtpaar
Huet, samen 2 enietend van het landschap, bloemen zoekend,
redenerend en schertsend. Er waren dinertjes en soupertjes bij
Huet of Potgieter thuis, of in een landelijk restaurant, logeerpartijtjes van Mevrouw Huet en Gideon op de Leliegracht, waar dan
het huis weergalmde van de vrolijkheid.
De gemeenschappelijke belangstelling was vooral op Huets werk
gericht — hij was de nieuwe, actieve, doelbewuste, de man in
de voile kracht van zijn scheppingslust. Potgieter, die zich graag
als de oudere, uitgediende voordeed, als de toeschouwer, sprak
weinig over zijn eigen werk en was er ook uiterst bescheiden over.
Van inwerking op het publiek van zijn eigen producten stelde
hij zich niets voor — zijn kunst werd hem meer dan vroeger een
particuliere liefhebberij, waarvoor hij de aandacht van het publiek
niet vroeg en niet nodig had. Huet daarentegen, die voor zichzelf
wel aandacht vroeg, ergerde zich aan het gebrek aan publieke erkenning voor zijn vriend, en maakte het plan een keuze uit Potgieters oude prozawerk uit te geven. Hij ontwierp een schema,
overlegde het zakelijke met de uitgever Kruseman in Haarlem,
deed al het werk tenslotte zelf: corrigeerde de tekst, sloeg kleine
wijzigingen voor, deed enkele noten aan de hand. Potgieter was
gevoelig voor de vriendelijkheid, verwachtte niet veel van deze
poging om hem populair te maken, wilde vooral niet dat de uitgever er schade bij zou lijden. Hij verheugde zich over de herdruk
omdat hij er zo menig genoeglijk uurtje met Huet aan te danken
had en leefde bij het nazien van de proeven in weemoedige en
toch wel aangename herinneringen — zoals het hem prettig aandeed hartelijke woorden van oude vrienden te ontvangen toen
hij present-exemplaren zond.
De vriendendienst die Huet aan Potgieter bewees met deze uitgave, is niet gering te achten. In de eerste plaats is het boek „Proza
1837-1845" inderdaad de oorzaak geworden van een zekere
populariteit (in 1886 verscheen een zevende druk), en gingen
„Jan, Jannetje" en „Het Rijksmuseum" in feite behoren tot de
geestelijke bagage van een groot deel van het Nederlandse yolk.
Maar in de tweede plaats leidde deze uitgave tot een plan — weer
bij Huet — om ook Potgieters poezie te bundelen, een plan dat
Potgieter overnam, en dat hem, steeds meer geneigd zijn jeugd
in de herinnering opnieuw te beleven, in de herziening en uit-
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breiding van zijn poezie een tack gaf die met het klimmen der
jaren hoe langer hoe beter in zijn levensfase bleek te passen. Maar
ook dit geldt pas voor de jaren na 186 5 . Een herinneringsleven
was dat van Potgieter in deze periode nog niet. Wel dikwijls een
wat mijmerend-beschouwend.
Zo zijn al de studies over buitenlandse letterkunde van 1858:
„P. J. de Beranger", „Een Blik naar Crabbe" en „George Crabbe".
Nog nooit had hij de moeite genomen van zijn belevenissen op
zijn zwerftochten door vreemde literatuur verslag te geven —
behalve dan in zijn „Letterkundige Bentgenooten te Parijs" van
18 3 7 en in enkele novelletjes. Nu hij Sainte-Beuve en Taine gelezen had (in 1853 en 1855 verschenen de eerste studies van
laatstgenoemde) trok het hem aan, zelf ook literaire portretten te
schilderen of literarische fantasieen te schrijven naar aanleiding
van een auteur die hem boeide. Wetenschappelijk als Taine,
objectief-interpretatief als Sainte-Beuve te werken, lag niet in zijn
aard. Hoewel hij streefde naar billijkheid en geen bronnenstudie
schuwde, werden zijn studies toch in de eerste plaats persoonlijke
ontmoetingen met een auteur die hij zich vooral als mens moest
kunnen voorstellen. Zonder portretten gezien te hebben kon
hij niet aan het schrijven gaan. In het leven van zijn objecten zag
hij ook graag dat de deugd overwon, dat een Jong talent door
een edelmoedige beschermer voortgeholpen werd, dat hij morele
sympathie kon hebben. Kon hij dat — als bij Crabbe — niet,
dan woog dat. Door die moralistische vooringenomenheid doen
zijn studies met hun wat idyllisch-romantisch opgezette novellistische passages bepaald verouderd aan — terwiil de lectuur bemoeilijkt wordt door een zeer eigenzinnige, grillige maar toch
welbewust zo gekozen compositie. Zijn „vlind'ren aard", de
hakketakkerigheid van zijn discours had in zijn eigen waardering
de positieve qualiteiten van verrassing en spanning, en in plaats
van zijn grilligheid onder tucht te brengen (wat hem waarschijnlijk een groot stuk van zijn kunstenaarschap gekost zou hebben)
maakte hij er een particulier aesthetisch principe van: Diversite
c'est ma devise. Hij moest enerzijds zijn gang kunnen gaan, volgens
de weg waarlangs zijn persoonlijke associaties hem trokken, en
anderzijds, al divagerende, toch bij zijn doel uitkomen — en dan
alles gezegd hebben wat hij nodig vond. Hoe springerig zijn
associaties gingen, kan men bijvoorbeeld zien in een willekeurig
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gekozen vlot-neergeschreven brieffragment, waarin hij Mevrouw
Huet wilde zeggen dat ze hem onbillijk beoordeelde (en dat
vrouwen in het algemeen wel eens wat onbekookt oordelen):
„Mevrouw Huet, Mevrouw Huet, had ik ooit gedacht dat die
woorden door U tot mij zouden worden gericht. Onverbiddelijk
vonnis! In Enschede geven de Doopsgezinden tegenwoordig de
Dames het regt mee te stemmen waar het een beroep geldt. Gelukkig Enschede, liever voorbeeldige Menisten zusjes! Als er
onder u eens een ondeugend geestje school dat de betweterij
zoover dreef als zekere beminnelijke vrouw, wat zou ik die arme
dan niet beklagen!
Rome is toch benijdenswaardig wijs geweest, — het stichtte geen
college van inquisitorinnen of inquisitoressen — wat kiest Gij,
de Germaansche of de Romaansche uitgang? (De laatste, zou
Bakhuizen gezegd hebben, de drommel hale alle Moffen. Op
dat punt was hij gruwelijk eenzijdig, tot verlustigens toe, in het
openbaar niet alleen, maar ook in zijn Luiksche Idylle.)
„La bonne nuit et sans rancune" zei de Douairiere van Foreest,
„maar ik vind het toch leelijk van je."
Ik had mij met den adel van Beets geamuseerd, en de burgerdochter nam het er voor op."
Het fragmentje toont in nuce Potgieters denk- en uitingswijze.
Het is volkomen helder; hij zegt: LI miskent me, maar ik neem
het U niet kwalijk; maar — afgezien nog van de zijtak die naar
Bakhuizen loopt en ontspringt aan de „Germaansche uitgang"
aan elke kant van de gedachtegang springen de parallellen uit
ervaring en lectuur naar voren, zijn hele particuliere verleden is
present bij wat hij denkt, op een wijze die mettertijd misschien
eens met behulp van een uitvoerige psychologische typologie
behoorlijk beschreven en gewaardeerd kan worden, maar waarvan
men de centrale betekenis voor de hele structuur van zijn onder
grote spanning gesloten karakter toch wel kan voelen. De storing
in de natuurlijke harmonie van de uiting vloeit direct voort uit
een gestoorde innerlijke harmonie, waarvan starheid en mobiliteit,
nadrukkelijk streven naar stijl en lijn bij disharmonische, cornplexe inhoud enkele momenten zijn.
Deze eigenaardigheid nu, die van de losse, springende aandacht,
wist Potgieter op een volkomen originele manier de vrijheid te
laten en toch aan de toom te houden door een soort van mozaiek-
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achtige compositie (soms met mathematische figuren) waardoor
de scherven van zijn relaas van vlakbij gezien wel bont en scherpkantig naast elkaar kwamen te liggen, maar het geheel vanuit een
hoger standpunt toch een grootse, architectonische eenheid vertoonde. Wie deze, later verder ontwikkelde kunst (het opstel
„Wenschen en Droomen" van 186 4 is er een juweeltje van) niet
als een levend element in Potgieters kunst waarderen kan, mist
een trek van betekenis in zijn appreciatie.
Zakelijk hebben de studies over Beranger en Crabbe (ook die
van 1862 over Tegner), hoezeer ze de liefhebber boeien kunnen,
vooral waarde als vooroefeningen voor het „Leven van Bakhuizen van den Brink" van 1869-187o.
Nieuw was ook de novelle „Een Dag te Kleef" van 18 59 — het
verslag van een paar speel-dagen in Kleef doorgebracht (de Rijnspoorweg was juist doorgetrokken). Het verhaal is, op het eerste
gezicht zonderling genoeg, opgezet als kritiek van een reisgidsje
(„Wandelingen naar, in en om de stad Cleef enz."), niet zo zonderling als men weet dat Potgieter gewoon was zijn korte reisjes
grondig met gidsjes, kaarten, plaatsbeschrijvingen en historiewerken voor te bereiden, zodat hij, eenmaal ter plaatse, beter
geinformeerd was dan de hand-ophoudende cicerones van professie. In dit verband van Potgieter-op-reis, is het de moeite
waard te citeren wat Zimmerman te vertellen weet:
„Nu eens verscheen hij op een warmen zomer-namiddag in een
landauer, om ons of te halen voor een tochtje naar Zeeburg, naar
Diemerbrug of het Kalfje, dan weer werden wij Zondags morgens
gewekt door een briefje dat ons noodigde mede te gaan naar Zandvoort, of naar den Haag. Zich verschuilen achter de kinderen,
mocht mijne vrouw niet en zou haar ook niets gebaat hebben.
Men moest geen slaaf zijn van de sleur of de gewoonte; daarbij
waren er ook kindermeiden en grootmoeders, die er voor zorgen
konden. . . . Het is ongelooflijk, hoeveel weg wij op zulke dagen
aflegden. . . . naar alle windstreken dreef ons de onvermoeide
man, en als wij dan thuis (in het zomerhuis te Doom) gekomen
waren, moesten wij gaan wandelen in het bosch en over de heide.
Op zoo'n dag heb ik wel eens met Marnix van St. Aldegonde
gedacht: Repos ailleurs.
Van zijne onvermoeidheid en rusteloosheid heb ik gelegenheid
gehad nog sterker-sprekende bewijzen bij te wonen, ik had haast
gezegd, te ondergaan.
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In den zomer van 186 2 vertrok ik met Potgieter over Calais en
Dover naar Londen, om de groote tentoonstelling te zien. Ik had
mij voorgesteld, die op mijn gemak en zoo nauwkeurig mogelijk
te bezichtigen, maar ik had gerekend zonder mijn reisgenoot.
Na twee bezoeken had hij alles gezien, wat hem belang inboezemde, de kunst, de meubelen en de voorwerpen van smaak, en hij
had ze goed gezien, terwij1 ik nauwelijks het tiende gedeelte der
ruimte had doorloopen. De machinerien hadden voor ons beiden
even weinig bekoorlijkheid. In plaats van nog langer te Londen
te blijven, stelde hij voor, het Lake District en Schotland te bezoeken. Met een zucht gaf ik dus mijn wensch op, en wij reisden
Zondags morgens met een vroegen trein, in het gezelschap van
Prof. von Baumhauer, naar Windermere. — Het meer van Windermere en Ulleswater reden wij in een outside-car langs en — ik
weet niet meer aan welk station, ik geloof te Penrith — stapten
wij in een spoortrein, die ons naar Glasgow bracht. — Dien zelfden avond en den volgenden morgen vO6r het ontbijt moest de
stad worden bezichtigd, en daarna zetten wij de reis, onder echten
Schotschen regen, met spoorwagen, stoomboot en diligence van
Glasgow over Loch Lomond en Loch Katrine, de Trossachs en
Ardkenoch Randon naar Callander voort, waar wij den volgenden
avond druipnat aankwamen. 's Anderen daags werd reeds
vroegtijdig de reis hervat. Laat mij zeggen, dat wij tegen negen
of tien uur te Edinburgh aankwamen. Wij reden door deze schilderachtigste der steden, wij bezochten de merkwaardigste punten
en monumenten, natuurlijk allereerst Holyrood. Hoe stonden wij
daar verbaasd over Potgieters belezenheid en lokale kennis. Zelfs
werd de lakei — de royal beefeater — die ons rondleidde, terechtgewezen, wanneer hij zich in zijne uitleggingen vergiste en hetgeen in het gene vertrek gebeurd was in een ander vertrek verplaatste. Door studie kende Potgieter al de kamers van HolyroodCastle beter dan de officieele cicerone." Zo'n haast als met Zimmerman — ze reden diezelfde dag nog naar Leith en 's nachts
terug naar Londen — en met Huet later, maakte hij in gezelschap
van zijn tante en zijn blinde nichtje in Kleef niet — de spanning
werd daar gezocht in de conversatie. Het novelletje is haast prive
als een brief — „Dichtung" ontbreekt vrijwel. De beschrijving
kenmerkt zich door grote impressionabiliteit — al treft men in
de latere particuliere brieven aan Huet op dat punt nog rijker
fragmenten.
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In hetzelfde jaar 18 5 9 schreef hij, behalve het stroeve boetprekende „Het nieuwe Tolhuis der stad Amsterdam," gelijk van
strekking aan „Haesje Claes," het eerste van die jubileumgedichten waarin hij, als vertegenwoordiger van Holland, hulde deed
aan een literair wereldgenie:„ Voor het Eeuwfeest van Friedrich
Schillers geboorte," ondanks de erin uitgesproken sympathie
voor Schillers idealisme en het Duitse eenheidsstreven (Bismarck
was nog niet opgetreden) een weinig belangrijk gedicht. Veel
boeiender is „Jacoba, rijmen gevonden in het kamp bij Zeist,
September 1859," een liefdesnovelle in een cyclus gedichten,
waarmee hij voor het eerst na 17 jaar (de „Afrid ter valkenjagt"
was van 18 4 z) het erotische genre weer beoefende. De uiterlijke
aanleiding lag in een Zondagstochtje naar het kamp van Zeist
en de kwestie van de dienstplicht. De hoofdpersoon, een variant
van de Landjonker en van Johan van Broekhuizen, is ditmaal
een jeugdige levenslustige officier van burgerlijke afkomst, zijn
juichende rit gaat naar het militaire kamp of de manoeuvres; de
aristocratische schone ontmoet hij aan de oever van een idyllisch
beekje; de hoog-adellijke, hem — burger — afwerende vader
bewoont een kasteel in een fraai park. Aan de avondster vertrouwt hij zijn dromen toe. Tijdens het bal na de manoeuvres
wint hij de schone voor zich, ondanks zijn „lage lot." Het gedicht
heeft verdiensten, hoewel de ernstige uitweidingen over militaire
dienstplicht, muziek enz. de Flugel des Gesanges wel eens wat
zwaar belasten. Ook kan de aanleiding tot de eerste kennismaking
(: hij houdt haar steigerend paard), even jongensachtig als het incident in „Albert," weinig bekoren. Als men deze cyclus met de
latere liefdesnovelle van de Landjonker vergelijkt, als twee schilderijen over hetzelfde onderwerp van een meester, dan ziet men
hoezeer in de laatstgenoemde serie met geraffineerd aesthetisch
oordeel alle onzuivere elementen zijn weggewerkt en hoe gaaf
de schone droom erin werd gerealiseerd. In „Jacoba" herrijst de
individualistische romantische dichter, en hij geeft al veel moois
van detail, maar hij is nog bezwaard met stroefheden en anorganische brokken.
In 1860 overleed Da Costa. Potgieter had de oude dichter op
zijn ziekbed herhaaldelijk bezocht en was diep geroerd door de
vrede en de milde vroomheid waarmee hij van het leven afscheid
nam — terwiil hij tijdens zijn leven toch meermalen zo grievend
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miskend was. De Koning had hem geridderd, maar hem geen
positie gegeven. Een professoraat had hij niet gekregen, en bij
de omzetting van het Instituut in de Koninklijke Akademie was
hij, wel lid van het Instituut, buiten de nieuwe organisatie gehouden. Nooit was hem een officiele erkenning ten deel gevallen
die enigszins gelijkwaardig was aan zijn talent, en zijn ijver voor
het algemeen welzijn op geestelijk en stoffelijk gebied. In zijn
warme sympathie voor deze vergevensgezinde miskende dichtte
Potgieter zijn „Isaac da Costa, 798—I 86o" en liet hij de Gidsredactie bij het Hof om ondersteuning voor de weduwe en de
kinderen vragen. Als hulde aan de gestorven dichter gebruikte
hij het metrum van diens „Vijf en twintig jaren" en paste hij de
Bilderdijk-Da Costiaanse rhetorische beeldspraak toe — waardoor het gedicht wel menselijk zeer sympathiek maar literair
weinig belangrijk werd. Mevrouw Bosboom-Toussaint, met wie
het schriftelijk en mondeling verkeer in die jaren levendig was en
die Potgieter zo graag wat vromer gezien zou hebben, was er
diep door aangedaan. Onmiddellijk schreef ze, dat ze het vers
heerlijk vond, het mede-voelde en er mee instemde. „Ja! dat heeft
hij verdiend — dat hij U zulk een vers inspireerde. Wat zijt gij
gelukkig, dat gij zijn glimlach hebt gadegeslagen, zijn handdruk
hebt ontvangen op dat ziekbed. . . . Gij moogt van Mr Groen
houden of niet, maar ik zend hem den Gids, en ik ben zeker
dat het hem tranen ontlokt van weemoed en bewondering".
De warme vriendschap voor de Bosbooms weerhield Potgieter
niet om ze zo nodig door de Gids te laten terechtwijzen. In 185 4
had Schimmel een scherpe kritiek geleverd op haar roman „De
van Beverens," in 186 I nam Potgieter in een uitvoerig artikel de
„Kunstkronijk" onderhanden, het Haagse tijdschrift, waarvan
Bosboom commissaris was voor het kunstgedeelte („Het Orgaan
der kunst ten onzent.") — overigens zonder hem persoonlijk
hard te vallen. Hij deed trouwens, te beginnen met 186o, weer
veel meer aan de kritiek dan hij in jaren gedaan had, nog wel
streng niveau eisend, maar milder en beschouwelijker dan vroeger.
Doordat de gerecenseerde werken over het algemeen onbetekenend waren, hebben de besprekingen hoofdzakelijk historisch
belang. Over de „Max Havelaar" schreef hij niet — wellicht het
verstandigste wat hij doen kon, want al erkende hij Douwes Dekkers talent (beter dan Bakhuizen, of Mevr. Bosboom-Toussaint,
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die Elize van Calcar hoger stelde), de problematische en zeer
on-burgerlijke figuur van de auteur bracht hem in verwarring.
Wat kon hij, met zijn leer van orde, en erkenning van burgerlijke
en maatschappelijke plichten, van Multatuli zeggen, die geheel
was wat in hemzelf maar een deel van zijn persoonlijkheid uitmaakte: opstand en individualistisch protest?
Zijn kritiek beschouwde hij als bij-werk; de karakterisering van
tijdgenoten liet hij graag aan Huet over. Toen die hem eens schreef
dat hij al to mild oordeelde, antwoordde hij: „'t Is waar, ik word
dik. Ik geloof dat ik heel wat dwaasheden over het hoofd zie".
Hij schiep liever zelf,
In een groot gedicht „Mount Vernon" van 1861 bejammerde
hij de Amerikaanse burgeroorlog, in „Een ander visioen" van
1863 somde hij zijn binnenlandse desiderata weer op: nieuwe
kanalen, zich ontplooiende industrie, artistieke bouwlust, armenzorg, een rijksschilderijenmuseum, parken in de steden, wedijver
met vreemde naties, ontwikkeling van de wetenschap, y olksonderwijs, ontspanning voor de arbeiders, zelfbewustzijn ook bij
het lagere yolk, krachtig vooruitstrevende democratie.
In „Ter gedachtenisse 181 3 -186 3 " herdacht hij de bevrijding,
een halve eeuw eerder. Weer sprak hij zijn verlangen uit — een
oude wens — naar een behoorlijke geschiedschrijving van de
Franse tijd, waarin de nationale eigenliefde niet gespaard wordt:
de knechtschap was immers een straf van de gerechtigheid voor
het jammerlijke nationale verval? De schoonheid van een nieuwe
bloei van ons yolk, volgens liberaal plan bevorderd, zag hij vooral
ook in de blijvende band tussen Oranje en Nederland: Oranje
als grootse herinnering aan Willem de Zwijger en de koningstadhouder, en als trouw constitutioneel koningshuis voor heden
en toekomst.
,,Willem Shakespeare's Geboortedag, 23 April i 5 6 4 " werd
weer een literair jubileum-gedicht, waarin hij, romantisch-idyllisch,
Shakespeare's moeder bij de wieg van haar jonggeborene, of hem
zogend, laat mijmeren over een grootse toekomst voor het kind,
welks werkelijke toekomst zoveel grootser werd dan zij ooit kon
bevroeden.
Deze wat stroeve en wat rhetorische gedichten hebben literair
weinig aantrekkelijks, al zijn ze technisch knap. Interessanter zijn
de gedichten, geschreven naar aanleiding van een dagtochtje, al
vielen die meest ook betogend uit.
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„Aan Twenthe, Op Twikkel" (2,3 Mei 1861 werd naast schildering van Twente vooral een beschouwing van de daar opgekomen industrie, die hij gaarne zag bloeien, maar waarvan hij
eiste dat ze ook levensvreugde voor de arbeiders zou brengen.
„Bronbeek" (1864) bezingt 's Konings goedheid, die voor de
oud-Indische militairen een tehuis schiep. Het heeft een nog wat
rhetorische plastiek:
De Vellum is zoo vaal niet meer:
Dien „vilten hoed met golden boorden,"
Hem overstrikken pracht van koorden,
De breede bol draagt veer by veer;
En hier, waar zich des Ifsels sling'ren,
Voor meer gebieds zyn stroom ontzegd,
Vergoeding zocht in kronkelvlecht,
Hier hebben koninklyke ving'ren
Het schoonst juweel er aan gehecht.
0 Bronbeek, dat op 't groen tapeet,
Ons lichtend uit een nacht van blaeren,
Den witten Bevel Binds verbreedt,
„Heugenis van Wolf hezen" (1863) geeft zijn indruk van een daar
gehouden zendingsfeest, dat hem onbevredigd liet: geloofsverdrukking als in vroeger eeuwen zou men haast wensen, om de
lafheid en lauwheid van het heden te verdrijven. Ook hierin
treffen plastische passages. Hij wenst, als Scott eens deed, een
schilder om 't landschap uit te beelden. Hoe zou een schilderij
Het geestig spel van licht en schaduw,
In deinzend grys wat gulden blaauw,
Een zweem van zon door wolkengraauw
Het lieflyk landschap doen verkwikken;
En beurtlings stout of sierlyk schoon,
Hier eiken, met hun zware kroon,
Daar berken, zilverig van toon,
Langs heuv'len en om 't beekje schikken!
Deze tendenz is ook merkbaar in „Een Revue in het Bois de
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de Boulogne (19 Mei 186 4)". Het beschrijft hoe Napoleon III
een parade bijwoont, en veroordeelt zijn militaire dictatuur. In
geen van die gedichten, ook niet in „Heugenis van Zandvoort"
(1863), hoeveel blijk ze ook geven van gevoeligheid voor de
natuur, blijft de impressionist alleen aan het woord. De liberale
vooruitgangsenthousiast, de boetprediker, de idealist dringt telk ens naar voren: op de Twentse heidevelden, de heuvelglooiingen
ten westen van Parijs, de Veluwerand en de zeekust. Alleen in
het laatste gedicht van deze serie „Heugenis van Wijk aan Zee"
(i 86 5 ) — het zwakkere „Heugenis van Renswoude" van 1863
heeft alleen voor de vergelijking waarde — is de dichter zo bevangen in zijn directe indruk, dat zijn andere ik geen stem krijgt.
Huet had het plekje, bij een bezoek aan een lid van zijn Haarlemse gemeente, leren kennen. Hij vertelde Potgieter ervan en
die wilde het zien zodat ze er in de zomer van 186 5 en famille
heen togen. „Zijne dichterlijke beschrijving van het dorp, dat
in eene vruchtbare vlakte door eene hermetisch gesloten halve
maan van hooge duinen wordt omarmd, is volkomen getrouw.
Nog beklim ik er met hem den toren, en hoor in het oosten de
bosschen, in het Westen de zee ruischen. Het plaatsje scheen
uitgestorven. Een kinderstem hadden wij vernomen: een meisje
of een knaap, die een geit liet grazen. Toen wij op het duin zaten,
was ook dit laatste zwakke menschegeluid weggestorven. Om
ons heen eene stilte als van het graf."
Potgieters gedicht, dat dan zo'n loutere werkelijkheidsweergave
schijnt, is een pronkstukje in de Nederlandse poezie geworden.
Op het latere impressionisme heeft het de vorm-beheerstheid
voor, niet alleen in de uiterlijke bouw (twee sonnetten met elk
slechts twee rijmklanken, een „volta" van het ene naar het andere),
maar vooral in de scherplijnigheid van de plastiek. Het is alsof het
gedicht al wel de moderne directe gevoeligheid bezit, maar de
classicistische contouren nog niet heeft verloren. Daarmee is het
a.h.w. een eigen moment in de ontwikkeling van de poezie, in
een stij1 die tot geen school behoort tenzij men sommige schilderijen uit de Haagse school op de overgang van het anecdotische
naar het picturale ermee zou willen vergelijken:
Arm IVO aan Zee! dat Wyk in Duin moest heeten,
Daar verr' van 't strand, daar in een dal se list;
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Als by uw kerk een klooster waar gesticht,
De wereld zou seen stiller wykplaats weten.
Terw#1 't verschiet van 't mini der heem'len zwicht
Voor de om uw diep gegroepte heuv'lenketen,
Is in die r# geen gloo#ing zoo gespleten
Dat ze ergens 't oog op in- of uitgang rigt.
Hoe 't aardsche qkt, waar, op uw terp gezeten,
De mjm'raar zelfs geen weergalm hoort der kreten
Van 't met de geit het dorp ontweken wicht;
W'aar tak noch tw#5 de doodsheid wieg'lend meten,
Een ruste als ging vergetende en vergeten
Hier achter ons de poort des levens digt.
Kenmerkend is de felheid waarmee hij die stemming ontvlucht:
In 117y- k aan Zee? den trap op van dien toren!
Vie 't somber dorp het hart met schrik voelt slaan:
Ten trans, hoe hoc's de middagzon moos staan,
Ten trans, al ging in scheem'ring 't zwerk verloren!
Van uit het Oost ruischt door die zee van blaen
Een lofgezang voor weelde 't land beschoren
Dat beurte houdt, neigt gy naar 't IVesten de oaten,
Met rei by rei, die zweeft Tangs de oceaan.
Vat weelde kiest ge, eens akkers suiz'lend koren
Als golvend goud door 't lommer te zien gloren,
Ter bruiloft met de jeugd der streek te gaan?
Of by dien glans gestort uit zilv'ren horen
Dat deinzend zilt in telkens smaller voren
Te volgen op zy-tt onbetrouwb're baan?
Ook in zijn beide proza-novellen van 1864 schlep Potgieter cen
gebonden gevoeligheid van een zeer eigen karakter. „Een Novelle?" doet in moderne ogen onder voor „Onder weg in den Regen," tenzij men zelf standsverschil als heel belangrijk voelt. Want
daarom draait de ware geschiedenis die Potgieter had horen vertellen, en die hij in dit verhaal met intense voldoening uitwerkte.
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Een jonge landedelman kreeg een arme wees uit lage stand — ze
bediende in een dorpsherberg — lief, liet haar elders tot beschaafde dame opvoeden en trouwde haar. De aandoening waarmee
men de scene leest, waarin de steil-adellijke mama het proletarische meisje na haar educatie-kuur ten slotte accepteert, wordt
geheel bepaald door het verborgen sociale zelfgevoel van de lezer.
Als idylle van verzoende standstegenstelling is het verhaal substantieel stellig verouderd — maar de charme van de spirituele
verteltrant, de effectvolle wendingen, de gevoeligheid voor kleur
en sfeer in de beschrijving van scene en dramatis personae zijn
nog volop te genieten.
De novelle „Onder weg in den Regen", een zeer origineel en
sterk geschreven, stuk, dateert in geen enkel opzicht. Na een
rondrit door het verregende den Haag, waar hij zijn kennissen
niet thuis trof, leest hij in de trein Hawthorne's „Pansie". De stemming van de regendag en die van het door hem zo hoog bewonder de boekje doordringen elkaar, tot zijn realiteitsbewustzijn
gestoord wordt en hij met schrik een man, een Yankee, tegenover
zich in de lege coupe ziet zitten, die Hawthorne blijkt te zijn. Zij
wisselen van gedachten over de Hollandse en de Engelse yolksaard, over „Pansie" en andere werken van Hawthorne, tot hij
geheel in een droom verglijdt, waaruit hij door de aankomst in
Amsterdam plotseling wordt gewekt. Het — althans voor Nederland —ongehoord experiment om zo'n fantastisch verhaal te schrijven, is meesterlijk geslaagd. Het verhaal is zo wakker, veerkrachtig, sensibel en on-gemeen, dat het ongetwijfeld als het hoogtepunt van Potgieters creatieve proza beschouwd moet worden —
en als een hoogtepunt in de hele tweede eeuw-helft.

De Gidscrisis.
Huets vertrek.
1865 —1868

DAT verhoogde levensgevoel was mede te danken aan het verkeer met Huet en zijn gezin. In October 1863 werd hij zich dankbaar bewust hoeveel de bezoeken aan Bloemendaal hem waard
waren, in September '64 voelde hij zich door Huets kritische
activiteit zo opgewekt, verjongd als het ware, dat hij schreef: „Nu
ik u tot bondgenoot heb, transigeer ik niet meer." Over alles wat
ze ondernamen pleegden ze overleg. Potgieter hielp met het opstellen van de plannen voor Huets studies, bracht materiaal aan,
las de proeven, bewonderend maar kritisch, zodat Huet menige
toevoeging of wijziging overnam. Maar het initiatief en de di-0kracht lagen bij Huet, die in een haast vulkanische spanning
leefde en snel evolueerde. In Mei 1864 beeindigde hij ook zijn
ethisch-religieuze toespraken in de Haarlemse concertzaal — er
was in de twee jaren sinds hij uit de kerk trad „veel met hem
gebeurd" en zijn „meeningen over christelijk en onchristelijk"
hadden een grote verandering ondergaan (2 April 1864). Hij
wilde nu ook „openlijk uit de rij der moderne theologen uittreden" en deed dat met een open brief „Aan J. H. Gunning." Tegelijkertijd richtte hij zijn aandacht die zich eerst van theologisch
naar literair terrein verplaatst had, meer op de politick, waarover
hij zich bewust werd met het nu bovendrijvende en officieel-geworden liberalisme van opinie te verschillen. Hoewel hij Been
trouw bezoeker van de redactievergaderingen was overlegde
Potgieter, die vroeger veelal zelfstandig zijn mening bepaalde,
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met hem over belangrijke zaken: of een van de mederedacteuren
(Prof. C. A. Engelbregt) die zwakke stukken leverde, zijn demissie moest krijgen of met; welke aanwijzingen medewerkers
als Winkler en Van Gennep van redactiewege moesten krijgen,
enz. In de redactievergaderingen waarin Potgieters wat autoritair
drijven was verdragen om zijn persoonlijkheid, groeide de spanning, terwijl Huet ontevreden was omdat de Gids niet energiek
en zakelijk genoeg geleid werd. Zijn voorkeurspositie en zijn extra
hoge honoraria waren hem niet genoeg. In December 1864 kwam
het plan bij hem op, een nieuw tijdschrift op te richten, „op kleine
Schaal en desnoods door mij alleen" (8 Dec. 186 4), eensdeels
om de te schriele uitgever te ergeren, anderdeels zeker ook om
daarin geheel zichzelf te kunnen zijn. Hij wilde ook een roman
beginners, en blaakte van jiver om te werken en van zich te getuigen.
In Januari 1865 liep die gespannen situatie op een katastrofetje
uit, dat voor hem en vooral voor Potgieter van grote betekenis
was. Op 18 Dec. 186 4 stuurde Huet Potgieter onverwacht, na
de literaire recensie „Een Avond aan het Hof," nog een artikel
getiteld „De Tweede Kamer en de Staatsbegrooting". Potgieter
vond beide stukken zeer geschikt en plaatste ze, zonder de andere
redacteuren er verder in te kennen, in het Januarinummer 1865
dat ter perse ging — in het minst niet voorbereid op reacties
als er kwamen.
Eerst kreeg de uitgever een brief van het Hof, waarin geprotesteerd werd tegen het stuk „Een Avond aan het Hof," dat in den
Haag opschudding verwekte. Huet had de bespreking van het
jaarboekje Aurora, opgedragen aan koningin Sophia, gedramatiseerd: het werd besproken door de koningin en een kring hofdames, met name genoemd. Men vond dit ongepast. Het is niet
nodig de gegrondheid van die mening in dit geval te bestrijden,
want er zijn gevallen genoeg aan te halen, waaruit blijkt dat Huet
bij al zijn gaven, in respect, delicatesse en tact niet uitmuntte. Verscheidene redacteurs, speciaal Quack die toen in den Haag woonde, en de Amsterdammers, voelden zich hierdoor geschandaliseerd, te meer daar ze van het ongetekende stuk geen kennis hadden gedragen.
Ernstiger was het feit dat de Leidse redactieleden, vooral Prof.
Buys, officieel politiek redacteur van de Gids, gebelgd waren over
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de vrijmoedige taal van Huet in zijn tweede stuk. Want al schreef
hij formeel over parlementaire welsprekendheid, een onderwerp
dat wel tot zijn domein behoorde, hij had de gelegenheid te baat
genomen om over Thorbecke en de volkssouvereiniteit enige weinig eerbiedige, en volgens de liberale leer onjuiste dingen te zeggen; waarmee hij buiten zijn boekje ging, temeer omdat hetzelfde
nummer een stuk van Buys over de staatsbegroting bevatte.
Er kwamen bedankjes van mederedacteurs binnen, en Buys eiste
dat Huet zich zou verbinden om in 1865 de politiek te laten
rusten of aan het publiek mede te dezen dat hij door zijn mederedacteuren gedesavoueerd werd. Huet voelde hier niet voor,
maar wilde wel per i Februari als redacteur ontslag nemen en
medewerker worden. Potgieter meende, terecht, dat hijzelf, door
de stukken te plaatsen en zijn fiat aan de drukker te geven, gelijke
verantwoordelijkheid droeg als Huet. Bovendien vond hij dat
door die eisen aan het karakter dat de Gids vanouds had: dat van
een onafhankelijk kritisch orgaan, geweld werd aangedaan, en hij
plaatste zich integraal naast Huet. Een bespreking ten huize van
Schimmel had geen resultaat, en het gevolg was dat Potgieter en
Huet samen uittraden. De overige redacteuren waren van mening
dat Potgieter moreel recht op de Gids had, en boden het tijdschrift aan Potgieter en Huet samen aan. Potgieter, die tot nu
toe met volmaakte beleefde zelfbeheersing zijn stappen had gedaan — alles ging zeer beschaafd en sans rancune — voelde in
dit z.i. onuitvoerbare voorstel een zekere spot of hoon (al was
die figuur in 18 43 al ten opzichte van Bakhuizen toegepast) en
gloeide ineens van verontwaardiging. Met een sarcastisch briefje
wees hij het voorstel van de hand.
Deze Gidscrisis is een stadium in Huets evolutie naar radicale
oppositie, die zich eerst tegen de conventionele theologie, vervolgens tegen de literatuur, tenslotte, in sneller tempo, tegen de
heersende politiek en de maatschappelijke conventie richtte. Potgieter, die de strijd tussen conventie en oppositie stabiel in zich
meedroeg, ging in dezen met Huet mee. Zijn daad was rechtuit
en correct. Hij was verantwoordelijk en trok de consequentie.
Maar de stap betekende voor hem veel. Niet alleen dat hij het
orgaan, dat hij gesticht en bijna dertig jaar lang geleid had en
waarmee hij zijn culturele positie had verworven, vaarwel moest
zeggen — hij verloor ook zijn contacten met de Gidskring. Want
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met zijn kwetsbare trots ontweek hij Zimmerman en Muller, die
hij dagelijks op de beurs zag, lange tijd consequent, en op de
Leidenaren was hij onverzoenlijk gebeten. Van bewonderd en
gewaardeerd centrum van een kring werd hij geisoleerd particuher. Hij kon de scheuring deels aan zichzelf, deels aan de groep
overige redacteurs wijten, maar hij moest ook voelen dat hij door
bet optreden van Huet in deze positie was geraakt, en dat Huet,
wel niet strikt-feitelijk, maar toch moreel, verplichtingen aan hem
had — een gevoelen dat hij nooit zou uitspreken of laten blijken,
maar dat Huet na Potgieters dood ten sterkste ontkende, daarmee
bevestigende dat het bestaansrecht had. Mevrouw Huet, minder
verstandelijk reagerend, bedankte Potgieter direct in een aandoenlijke brief voor zijn vorstelijke trouw, een dank die Potgieter
niet wilde accepteren. De breuk met de Gids had voor Huet veel
minder emotionele betekenis. Met de Gidskring stond hij toch
al enigszins op gespannen voet, zijn grief was dus niet diep. Voor
hem woog het practische gevolg zwaar: dat hij zijn tribune kwijt
was. Andere, min of meer toevallige omstandigheden, maakten
dat ook voor hem de eerste maanden van 186 5 een dieptepunt
in zijn leven werden. Een sollicitatie naar de plaats van redacteurbuitenland aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant liep op niets
uit, een voorlezing uit Moliere voor het Rotterdamse publiek
werd een grote mislukking en bezorgde hem vrij wat smaad en
ergernis. Het gezin Huet voelde zich met dat alles een tijdlang
in strijd met alles en iedereen.
Het spreekt vanzelf dat de omgang tussen Potgieter en zijn zuster
enerzijds en de Huets anderzijds nog inniger werd, maar ook dat
er in hun omgang door hun isolement een element van noodzakelijkheid en onuitgesproken verplichtingen kwam, dat op den duur
consequenties kon hebben. Inderdaad zijn er zowel voor Potgieter
als voor Huet momenten gekomen waarin ze hun partner te geringe trouw aan hun gemeenschappelijke grief konden verwijten.
In 186 5 en 1866 gebeurde dat overigens nog niet.
Met meer belangstelling dan tot nu toe gingen ze een roman van
Mevrouw Bosboom-Toussaint, die bewogen had meegeleefd en
aan wie Huet een Open Brief over de Gidscrisis mocht richten,
bewerken en verbeteren, zo intensief dat zij ten laatste wanhopig
moest vragen haar maar alleen verder te laten werken. Huet bleef
bezeten door de begeerte naar publiciteit en plaatste zijn studies
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nu in minder belangrijke tijdschriften en almanakken zonder
daarin bevrediging te vinden. Herhaaldelijk maakte hij plannen
om met Potgieter een nieuw tijdschrift te beginnen, maar omdat
deze wel wilde medewerken, niet redigeren, leidden ze tot niets.
Men krijgt uit de brieven de indruk dat Huet van stonde of aan
Potgieters onverzoenlijkheid bejammerde, die het hem onmogelijk maakte weer voor de Gids te gaan werken. In September
1866, toen ze samen in Kleef waren, bracht Huet Potgieter weer
met Zimmerman samen, die er toevallig ook was. Zimmerman
die diep ander de scheiding gebukt was gegaan, was er Huet
steeds zielsdankbaar voor. Maar Huet wilde, afgezien van andere
overwegingen, de hernieuwde relatie Potgieter-Zimmerman ook
als brug gebruiken om de Gids weer binnen te komen. In de
zomer van 186 7 vroeg hij er Potgieter om, die aan zijn verlangen
een zekere billijkheid niet kon ontzeggen, en trouw, eerlijk, moeite
deed. Tot dat ogenblik toe bleef de betrekking van grote hartelijkheid, zeker ook van de zijde van de overigens vrij koele Huet.
Van Potgieters gevoelens getuigen enkele gedichten die hij aan
hun vriendschap wijdde: het gedicht „Bij een gordijn" op Mevrouw Huets verjaardag in Mei 1866 en de „Speelgoed-Phantasie" bij het Sinterklaascadeau voor Gideon, een speels rijmsel
over paarden ten geleide van het ros van papier-mache dat het
jongetje kreeg — een van de verscheidene die Potgieter hem in
de loop der jaren vereerde. Het onderwerp: paarden maakte zijn
geest steeds vaardig, en wie Potgieters laatste gedicht „Gedroomd
Paardrijden" geheel wil kennen zal goed doen er deze fantasie
naast te leggen.
In de gezelligheid met de dames en het kind beleefde de vriendschap zijn hoogtepunten; wanneer Potgieter en Huet alleen samen
waren kwam het verschil in karakter aan de dag: Potgieter actief,
opgewekt, bereid om met iedereen een praatje te maken, Huet
ondanks zijn goede bedoelingen stroef, zwijgzaam en ongemakkelijk. Huet werd zich dat bewust tijdens de reis die ze samen
naar Florence maakten.
Potgieter meende dat Huet en hij, na de bewogenheden van de
winter 1864-1865, zich de zinnen wel eens mochten verzetten.
Er zouden in Mei 186 5 in Florence grote Dante-feesten worden
gevierd en het trok hem aan, die bij te wonen. Voordat hij Huet
uitnodigde ging hij verlof voor hem vragen bij de uitgever En-
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Potgieter heeft van zijn reis naar Florence in 1865 om deel to nemen aan de Danteherdenking deze Dante-penning, in ivoren lijstje gevat, meegenomen.
Provinciaal Overijssels Museum, Zwolle.
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schede in Haarlem. Vervolgens gingen ze gezamenlijk op reis,
tot Bazel per trein, per rijtuig Zwitserland door, van Milaan naar
Florence weer per trein. Na de Dante-feesten, die de onthulling
van Dante's standbeeld op 1 4 Mei 1865 als hoogtepunt hadden,
zwierven ze nog enkele dagen rond in Florence, Genua en Milaan,
onder de hoge druk van Potgieters ijver om zoveel mogelijk te
zien. Zijn oude belangstelling voor Dante (in 1839 had hij op
het voorbeeld van Byron al een fragment van de Divina Commedia vertaald) verdiepte zich door hernieuwde lectuur van diens
werken. Voorts bestudeerde hij het nieuwste en beste van wat
er aan studies over Dante en Florence te krijgen was, met de bedoeling om zijn indrukken tot een groot gedicht te verwerken.
Het werd grootser en breder dan enig dat hij tot nu toe ondernomen had. In de loop van 186 7 kwam het klaar: een massief
en monumentaal brok literatuur, met talrijke fraai glanzende,
kantige facetten en ook met doffere stukken; een doorlopende
hulde aan de schoonheid, die bij de Tachtigers weerklank vond,
en daardoor in de traditie, niet geheel terecht, als het belangrijkste dichtwerk van Potgieter bekend staat.
De moeilijkheden die het de weinig voorbereide lezer berokkent
vallen voor een deel weg wanneer men het ziet als een concrescentie van verschillende genres die Potgieter sinds 1858 beoefend
had. Want het is niet te ontkennen dat het gedicht een werkelijk
volledig verstaan verzwaart door een weinig heldere inwendige
structuur.
De uiterlijke vorm is die van een gedicht in terzinen, als hulde aan
Dante — maar hij nam diens vorm niet ongewijzigd over, evenmin als hij in de hulde aan Da Costa diens versvorm zonder verandering toepaste. Bij Potgieter begint elke terzine met een nieuwe
rijmklank, waardoor, zoals Verwey opmerkte, zijn strofen niet
onafgebroken rustig en helder doorlopen, maar „een altijd weer
opduikende, altijd weer beheerschte weerstrijd" uitdrukken,
symbolisch voor de Romantiek, en misschien nog meer voor
Potgieter persoonlijk. Ook overigens schijnt hij niet gestreefd
te hebben naar beheerste bouw en binding van zijn gedachten
binnen de maat en geslotenheid van de strofe, want hij schreef
zijn terzinen, drukte ze aanvankelijk ook, zonder wit ertussen.
Dit werd later op aandrang van Huet ingebracht, die daarna met
genoegen constateerde dat de strofen nu pas vierkant op hun

De Gidscrisis. Huets vertrek. 1865 —1868

231

voeten stonden en naar verdienste uitkwamen. De verdeling in
hoofdstukken wekt dezelfde indruk: ze zijn van zeer verschillende
lengte, ze vormen op zichzelf ook herhaalde malen geen afgerond
geheel, en de scheidingen vallen meermalen binnen een strofe,
hetgeen Potgieter als bezwaar tegen het inbrengen van wit voelde.
Voor hem was er dus geen verband tussen de uiterlijke structuur
en de innerlijke opbouw, die dan ook meer een oratio perpetua
dan een structuur is.
De van Potgieter bekende zeer vrije types van werken, die in
„Florence" zijn samengegroeid zijn dat van het reisgedicht als
de diverse „heugenissen," dat van het jubileum-huldigingsgedicht, als voor Schiller en Shakespeare, en vooral dat van de
literair-historische studies in proza, met veel novellistische fragmenten, als die van Beranger, Crabbe en Tegner. Het resultaat
is een inhoud die, met het oog op de vereisten van de diverse
1 iteraire genres, niet anders dan hybridisch genoemd kan worden.
De eenheid, zo die er is, ligt in de persoon van de auteur; Geel
merkte het al op voor „Het Noorden," en het geldt in meerdere
of mindere mate voor alle werken van Potgieter, die zich binnen
het raam van telkens een genre niet kon realiseren. Hij zou altijd
een deel van zichzelf moeten amputeren als hij binnen een vorm
bleef, en terecht wilde hij dat niet.
De aanhef moet men wel zo begrijpen, dat hij vanuit de trein
Florence ineens ziet opdoemen, waarna hij het toespreekt:
Florence! die me op eens uw tal van tinnen
Van verre beurt in zuider voorjaarszon — —
een toespraak die zich over het hele eerste en tweede hoofdstuk
uitstrekt, en waarin hij eerst in herinnering roept dat het feest
de vrijheid en eenheid van Italie viert, waarvan Dante de profeet
was; vervolgens Florence schildert zoals het in Dante's jeugd geworden was: knap geversificeerde en plastische geschiedschrijving. In het derde hoofdstuk staat hij in de hof van Portinari,
Beatrice's vader. Hij verbeeldt zich, in een ongemakkelijke actualiserende vorm van rhetorischen huize, met de lezer samen het
tuinfeest to zien waarop Dante Beatrice voor het eerst ontmoette.
Zo staat hij in hoofdstuk IV op straat, en stelt hij zich onder de
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feestende mensen of onder de voorbijrijdende ruiters Dante
voor in latere momenten van zijn leven: in gezelschap van zijn
vriend Brunetto Latini, of terugkerend van de universiteit van
Bologna, of deelnemend aan het Hof der Minne. Oak in het
vijfde hoofdstuk staat hij tussen het yolk; en daar doet de menigte
hem denken aan de menigte die in i289 angstig op de uitslag
van de slag bij Campaldino wachtte. De moeilijkheid van deze
eerste vijf hoofdstukken ligt niet zozeer in de rijke feitelijke inh oud die door voorafgaande bestudering van de Toelichtingen
en de inleiding van de nieuwste uitgave vrij gemakkelijk te bevatten is; ook niet in de zekere duisterheid in syntactische verwijzingen, die door een goede commentaar vervalt; maar in de bepaald onklare illusievorming: voor Potgieter vaak een hinderlijk
probleem. Enerzijds introduceert hij zichzelf: in de trein, in Portinari's hof, op straat, alles in Mei 1865; anderzijds wordt daar
zakelijk vrijwel geen aandacht aan besteed maar handelt de oratio
uitsluitend over het oude Florence en Dante's jeugd, vanuit het
heden toegeroepen of oratorisch-visionair beleefd. Wie deze
opzet met de eruit resulterende actualiteits-onzekerheden goed
beseft, is voor het wat pijnlijke examen geslaagd en mag onbekommerd Potgieters blik als een zoeklicht over de kleurige menigte van Middeleeuwse gestalten zien heenglijden.
Te beginnen met het zesde hoofdstuk laat hij het aanknopingspunt in het heden los. In een serie tafrelen wordt een filmisch
beeld gegeven van Dante's leven en werken dat deels oratorischbeschouwend en -beklagend, deels ook zuiver verhalend is. In
die laatste gedeelten (b.v. hoofdstuk IX) en in de fragmentarische
parafrase van de Divina Commedia geeft Potgieter de zuiverste
poezie: een ideale sfeer, opgeroepen in een gebonden, kloeke en
krachtige taal die nooit tot oratorie vervalt; een ideaal Nederlands, fraai van klank en rhythmische spanning, vrij en souverein
van beweging, te bewogen om statig te worden. Dit grote middenstuk eindigt met Dante's dood bij hoofdstuk XIV vers Jo ' , waar
de dichter zich temidden van het gedrang terugvindt, en een
discussie onder het publiek aanhoort (hoofdstuk XV). De hoofdstukken XVI en XVII beschrijven de optocht, de onthulling en
het beeld en zijn dus, veel duidelijker dan het begin, reportage.
Hiermee had Potgieter kunnen besluiten, maar hij wilde ook
Dante's invloed bespreken. Hij koos daarvoor de vorm van een
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klassicistisch pseudo-visioen: achter het beeld ziet hij de schimmen rijzen van Petrarca, Boccaccio, Michel Angelo en vele anderen, lateren, die spreken over karakteristieke episoden uit hun
leven. XVIII behandelt Ariosto en Tasso; berijmd literair-historisch essayisme. In XIX brengt hij als particulier ambassadeur
van Nederland hulde aan Dante, en ziet hij vervolgens de vrouwen uit Dante's leven en werk „langs 't goud der transen klimmen," een reeks die besloten wordt door Beatrice. In het slot
(XX) stelt hij zich voor hoe dankbaar Dante zou zijn, als hij kon
zien hoe krachtig en algemeen het verlangen naar vrijheid en eenheid is geworden. Dante zou zijn zegen geven over deze eredienst
van liberaal nationalisme.
Dit hele slot, met zijn versleten klassicistische kunstgrepen, onmisbaar in een poetisch-historische beschouwing, laat de lezer
onbevredigd. Wanneer er in een origineel Renaissance-gedicht
„eerwaarde schimmen" rijzen, accepteert men ze in betrekkelijke
vrede, omdat ze in de gevoelswereld van de Renaissance passen
en er een zekere levenswerkelijkheid hebben. In het al zoved
meer gespecialiseerde gevoelsleven van de tweede i 9e eeuw-helft
harmonieren ze niet meer, maar zijn ze verintellectualiseerd. Van
de bewering dat de „hartegloed" ze ziet verrijzen is geen lezer
dupe; de dichter ook niet. In de Toelichtingen Hoofts Rijmbrief
besprekende constateerde hij zelf „hoezeer (Hooft's) voorstelling
in aanschouwelijkheid wint, zoodra de realiteit de plaats inneemt
der haast allegorisch geworden mythologische figuren" en merkte
hij op dat bij personificaties „de eerste greep iets frisch heeft,
geen bij later nog eens, en wie telt de vele duizend malen al weer,
overdoen, vruchteloos wordt nagestreefd."
Dat hij ze toch toepaste is alleen begrijpelijk als men inziet dat
Potgieter geheel in zijn gedicht was; dat hij zich niet, als latere
dichters, concentreerde op zijn poetische gevoeligheid, maar
zijn verstandelijke overtuigingen, zijn kennis en historische kritiek
evenzeer aan het woord liet. Een van de kwesties die hem ernstig
bezig hield, die hij in het eerste hoofdstuk aanroerde en in de
Toelichtingen weer uitvoerig besprak, was bijvoorbeeld: hoe het
toch mogelijk was dat Hooft, een zoon van dat vrijheidslievende
yolk van de opstand en de strijd tegen Spanje, bewondering en
sympathie kon hebben voor de Medici. Deze vraag kwelde hem,
zoals hem in „Gedroomd Paardrijden" onbegrijpelijk bleef dat
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Huygens nooit kritiek op Karel II van Engeland had. Zo'n vraag,
en reeksen minder klemmende, vielen voor hem, in overeenstemming met de traditie, niet buiten de poezie — een opmerking
die na de bespreking van de tijdzangen overigens wel overbodig
mag heten. De werkelijkheidswereld waarin Potgieter zich als
dichter bewoog was veelsoortig, van verschillende niveau's en
inwendig niet gestileerd, en elke klassering van „Florence" doet
aan een zijde van het gedicht te kort.
Potgieter zelf plaatste het, toen hij in 1867 zijn gedichten begon
te bundelen, direct aan het slot van zijn Zangen des Tijds (Poezij
deel I) waar het, gegeven de noodzaak om het te plaatsen, ook
hoort.
Men heeft zich wel afgevraagd, hoe het te begrijpen is dat Potgieter, de Hollander, zo vervuld raakte van buitenlandse geschiedenis. Men meende dat hij, de vaderlander bij uitstek, zich hiermee op een gebied begaf dat hem eigenlijk vreemd was. Ten onrechte. Wat hem bezielde was de idee van de nationale gemeenschap van yrije burgers. Hij vond die idee in onze z 7e eeuw
gerealiseerd en hoopte met hartstocht haar in het Holland van
zijn eigen tijd werkelijkheid te zien worden. Gaf iets voor een
ogenblik de illusie ervan, dan greep hij naar de pen om toe te
j uichen („Maart 1844, " „Aan het kabinet des konings"), voor het
overige kon hij niets doen dan klagen en verwijten. Amerika had
steeds zijn liefde, hoewel hij zich herhaaldelijk geroepen voelde
ook dat aan het ideaal te herinneren — par maniere de dire. Zijn
geestdrift voor de idee van de Duitse eenheid werd bedorven
door Bismarck's gewelddadig, ondemocratisch optreden. Maar
voor de Italiaanse eenheid, die tot stand gebracht werd door de
gezamenlijke inspanning van het liberale Savoyaanse bewind en
de idealistische zelfopoffering van Garibaldi, stond niets zijn
sympathiserend enthousiasme in de weg. Hij zou haast — maar
men had het hem niet moeten zeggen — op dat ogenblik zelf
Italiaan hebben willen zijn, om het zuivere en grootse dat daar
beleefd werd; temeer waar men de eenheid vierde in de naam
van een geniale literaire auguur en in een stad die een hymne
aan de schoonheid was. Een lofzang van de nationaal-liberale
religie is „Florence" (van een, voorname, kant) en Huet, korzelig
conservatief geworden, sloeg de spijker dan ook op de kop, toen
hij van zijn kant in zijn kritiek schreef: dat voor hem de schoon-
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heid van het gedicht voor een gedeelte onderging in „'s dichters
geloof aan de alleenzalig-makende Italiaansche eenheid."
Met de aanwijzing van dit politiek dogmatische idealisme is de
werkelijkheid van „Florence" echter maar gedeeltelijk gekarakteriseerd. Sterker dan een van de vorige gedichten is het doortrokken van aesthetisch idealisme. De beleving van schoonheid
in natuur en kunst, in een ideaal karakter (als Dante) en de ideale
vrouw wordt voor Potgieter, mede doordat van de religie bij
hem als laatste realiteit alleen de subjectieve aspiratie naar het
ideale overblijft, meer en meer de verlossing uit de aardse tragiek.
In de slotverzen XX 6 7 en 73
Onsterflyk is op aarde slechts het schoone
en
In schoonheid zal het heilise overwinnen!
vindt de schoonheidsreligie van de Tachtigers zijn eerste Nederlandse aankondiging. Een zichzelf bewustwordend schoonheidsverlangen spreekt in „Florence" nauwelijks rriinder sterk dan
politiek idealisme.
En wellicht is dit de reden waarom hij het andere grote gedicht
waarmee hij in dezelfde tijd bezig was, niet wilde of kon voltooien;
een gedicht dat het pendant had moeten worden van „Florence":
„Abraham Lincoln. 12 Februari 18o 9 -1 5 April 186 5 ." Want
het onderwerp kon zijn politieke zinnen wel wakker maken, en
zijn menselijke sympathie, maar zijn schoonheidsdorst kon hij
in het cultuurarme Amerika niet lessen. Ook had hij een ongelukkige, te lyrische strofevorm gekozen. In de zomer van 1868
was hij er nog druk mee bezig, maar andere taken eisten hem op,
en hij liet het liggen. De grote bewaard gebleven fragmenten doen
het met al te zeer bejammeren.
Nu zijn medewerking aan de Gids een abrupt einde had genomen,
dichtte hij behalve die grote werken slechts de genoemde gelegenheidsgedichtjes voor de Huets, en een intiem gedichtje van Dec.
i 866: „Vroege Marseillaansche Narcissen," waarin hij op een
sombere Decembermiddag mijmert over de bloeiende narcissen
in de vensterbank:
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Schoon de regen zondvloed schynt,
Schoon de middagtoortse kwynt,
Schoon het liefst tehuis verdwynt
In een tastbaar duister,
Luikt de gaarde aan 't venster op,
Stengels zwaar van knop by knop
Schittert daar om ied'ren top
Zuidelyke luister.
Zijn verbeelding speelt met het aarzelende dansen van de bloemen en hij voelt zijn somberheid getroost worden door hun
schoonheid:
Mogt slechts, in dii stormig ty
Lente' s lieflyk voorspel my
Van nog sombrer mymery
Dan sy kent genezen.
In Florence staat een merkwaardige subjectieve passage. Over
de vroege dood van Hendrik VII sprekende, laat hij volgen:
Hy ging van 't leed eens langen levens vry,
Ons foltrend, by den bouwval neergezeten
Van ons geluk: de wezenlooze blik
Die zelfs niet roost het wreed verlies to meten,
De korte slaap gestoord door killen schrik,
Zich de ydelheid bewust der zoete droomen,
De weerzin die, schoon 't al wat demi verkwikk'
Ons aangrypt als wy 't wreede Licht zien komen,
De lange dag, die eindeloos zich rekt,
Of taak by taak ook werd ter hand genomen
Daar geene in ons weer nieuwe krachten wekt,
De langer nacht, waarin wy luide klagen,
Een fierheid wars, die 's daags de wond bedekt,
Schoon ze onverpoosd in 't binnenste blyft knagen!
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Het is wel waarschijnlijk dat de Gidscrisis zijn oude gevoel van
tekortgekomen te zijn weer aangescherpt had en dat hij zich soms
een eenzame martelaar voelde: „le tenebreux, le veuf, l'inconsole,
le Prince d' Aquitaine chez son tour aboli." Maar de zekere agressiviteit die vroeger zijn teleurstelling begeleidde is verdwenen,
zijn bittere strijd tegen de botte wereld lost zich op in eenzame
melancholie. In een andere passage uit „Florence," waarin hij
Tasso toespreekt (XVIII 91—i 1 4 ; zie G. M. J. Duyfhuizen: Potgieters Florence, pag. 74) beschrijft hij dat beeld van de dichter
die, martelaar van de schoonheidsdienst, het aardse loslaat en
zich alleen aan de hemelse poezie verkwikt. Zijn verzet versmalt
tot gemopper of en toe — hij noemt zich herhaaldelijk „de knorrepot" — en korte sneeren over mensen en zaken, in zijn brieven
aan Huet; maar zijn innerlijke leven verdiept zich en doet hem in
zijn laatste levensfase zijn rijkste gedichten schrijven.
Aileen aan de Huets bleef hij diep gehecht. Een brief aan Sophie
van 15 Mei 1867, waarin Mevrouw Huet bedankte voor haar
verjaarscadeau, „Les Amoureux de Mme de Sevigne," geeft een
aardige kijk op de opgewekte hartelijkheid van de verhouding:
„Ik had het boek nog niet kunnen inzien, want gisteravond 12
ure kwam het eerst mede uit de stad, en ik meende te goeder
trouw dat ik het met al de andere Sevignetjes van de goedheid
van Mijnheer Potgieter had ter leen gekregen. Ik sla het boek
open en op de eerste bladzijde zie ik mijn naam geschreven door
een lieve welbekende hand; ik lees de daar onderstaande regelen....
ik mogt nog wel van hoffelijkheid spreken! ik mogt de galanterie
van mijn vriend nog wel op gene lijn stellen met die van mijn
man! Want ronduit gezegd. . . . mijn man heeft mij nooit het
hof gemaakt: hij veroverde mij door de grofheden, die hij mij
debiteerde, en nog steeds vind ik er een soort van voluptueux
genoegen in, door hem bepreekt te worden. Ik ben dus (hoe laat
ook) nog gansch novice op zulke ridderlijke hulde. Daarbij komt
vooral dat mijnheer Potgieter niet iemand is, die ooit phrasen
smeedde; het is dus de weerglans van zijn eigen warme vriendschap voor mij, die mij in zijn oog doet schijnen hetgeen hij in
mil ziet. Ik vraag u of ik ongevoelig of ondankbaar blijven kan
bij zulke genegenheid . . . ."
Maar Huets ontwikkeling zag Potgieter wat bezorgd aan. Huet,
met groeiend scepticisme, ging twijfelen aan de traditionele nor-
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men van goed en kwaad, en aan de geldigheid van het onderscheid
op zichzelf; hij verloor zijn vertrouwen in de „stem van het geweten," voelde zijn respect voor de mens dalen, verachtte gemakkelijk en diep — enerzijds tengevolge van de geestelijke
crisis die het materialisme bracht, anderzijds door zijn maatschappelijke positie die hem hoe 'anger hoe minder bevredigde. Bij
Potgieter wiens geloof in de waarde van de mens ongeschokt
bleef en die voor zijn levende aspiratie naar het hogere om geen
fundering in de rede vroeg, vond hij voor zijn stemmingen alleen
bezorgde aandacht — hij kreeg hoogstens, wat zijn maatschappelijke positie betreft, de opmerking dat de man zich voor zijn gezin
toch wel offers getroosten moet — hetgeen hij zuchtend toegaf.
Dit verschil in gestemdheid had verschillen in feitelijke oordelen
als gevolg: Huet sympathiseerde met Bismarck, wiens politiek
toen juist triomfeerde, Potgieter vergaf hem de middelen niet
waarmee hij zijn doel had bereikt. Potgieter bleef ondanks zijn
kritiek de betekenis van het Oranjehuis voor Nederland uniek
achten, Huet verweet Potgieter gebrek aan consequentie. Potgieters geloof in de absolute geldigheid van de liberale beginselen werd door de weinig bewonderenswaardige praktijk niet
geschokt, Huet keerde niet alleen de liberalen maar ook de liberale
leer de rug toe. Aan de vriendschap deed dit overigens geen schade.
Die kreeg de eerste ernstige slag in de zomer en de herfst van i 867.
Toen het vaststond dat Huet door bemiddeling van Potgieter
en Zimmerman weer voor de Gids zou gaan werken, stelde hij,
met overspannen gevoel van eigenwaarde, nogal krasse eisen, en
Potgieter kreeg telkens het verzoek nieuwe wensen aan Zimmerman te gaan mededelen. Mevrouw Huet oordeelde dat haar man
schromelijk misbruik maakte van Potgieters goedheid, maar die
merkte hoogstens op „dat Huet te vvijd gaapte." Toen de zaak
in Augustus geregeld was, stuurde Huet als eerste bijdrage een
studie over Vondel in, die Potgieter na lezing ongeschikt achtte.
Hij vond de aanbieding ervan een „malgracieuze daad," en Huet
nam het stuk terug. Er was minstens zoveel reden toe als er in
December 1864 geweest zou zijn! De Vondelcommissie was
zover dat het standbeeld eerstdaags onthuld zou worden. Het
publiek werd met meer of minder succes in een Vondel-stemming
gebracht — belachelijk als men alleen op de kunstmatigheid
ervan let, loffelijk als men er inderdaad blijvend grotere belang-
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stelling voor Vondel van verwacht. Huet nu betoogde in zijn
stuk, dat men, buiten het verband van de Vondelfeesten beschouwd, om zijn eerlijkheid kan respecteren: dat Vondel nooit
in het hart van het Nederlandse yolk geleefd had, dat niemand
dupe zou zijn van de geestdrift waarmee ongetwijfeld zijn standbeeld onthuld zou worden, en dat Vondel, stond hij op uit zijn
graf, zou wensen het publiek en de organisatoren te hekelen op
de vois van het loze Reintjen. Potgieter was zelf in de Vondelcommissie wel meest in de oppositie, maar het is te begrijpen
dat hij dit slecht kon verwerken. Hij hield in beginsel trouwens
veel van plechtige herdenkingen die het verleden voor een ogenblik deden herleven.
In September werd Potgieter ernstig ziek, en hij was daarbij
zwaar gedeprimeerd. Hij wenste niemand te zien, ook Huet niet.
Huet, die niet beter dan anderen van het verloop van de ziekte
op de hoogte werd gehouden, voelde zich onverdiend verwaarloosd en bij een bezoek weinig hartelijk ontvangen. Hij schreef
in October een verontwaardigde brief, die ruw tegen de beleefdvormelijke hartelijkheid van hun omgang afsteekt, en vernietigde
daarmee vooreerst de kansen dat er weer warmte in hun verstandhouding zou komen. Ze lazen elkaars drukproeven nog wel, maar
een gesprek over de conservatief geworden liberaal Koorders,
voor wie Huet een aanbeveling aan de kiezers schreef, verliep
zo, dat Huet de kamer verliet ze waren elkaar vreemd. Voor
Huets besprekingen over een nieuwe betrekking in Indie toonde
Potgieter matige belangstelling — ook hield Huet hem er wat
de hoofdzaken betreft geheel buiten, wel wetende welk oordeel
hij van Potgieter verwachten kon. Pas toen op de trieste 4 e Mei
1868 de familie Huet afscheid nam, realiseerde Potgieter zich
wat hij verloor.
Onmiddellijk was zijn ideaalbeeld van de vriendschap weer hersteld. Samen met zijn zuster deed hij, op of om Mevrouw Huets
verjaardag, een bedevaart naar het verlaten huis in Bloemendaal
en hij maakte er een dichterlijk verslag van:,, Op Sorghvliet, in
Bloemendaal, half Mei 1868," dat hij particulier liet drukken
en naar Indie stuurde, met het voornemen het in het tweede deel
van zijn Poezij te publiceren, later; een particuliere rijmbrief a.h.
w., waarin hij zijn tere kwetsbare gevoeligheid minder schuil
hield dan in voor publicatie bestemde werken.

240

E.J. Potgieter

Mijmerend en in sombere stemming liepen ze de Kleverlaan op,
en langs de tol.
Maar nod
Ging 't langs de helling naar den straatweg op. Van verre
Verraste er ons seen lieve tweelingsterre
In 't oogenpaar der gastvrouw, — uit den hof
Veerklonk seen blyde kinderkreet! ....
Hoe trof,
Al wisten wy dat daar die leegte ons beidde,
Die leegte ons toch! Het middagzonlicht spreidde
Zyn luister in de gaarde als op 't geboomt,
Dat, langs het duin verryzend, haar omzoomt,
Maar mogt zyn vloed van weelderige stralen
Geen enkel der drie vensters in doen dalen,
Gesloten, digt gegrendeld als de deur;
Een koeltje rees, en droeg der heest'ren geur
Van d' achtergrond ons toe, en riep de toppen
Der nog in 't mos verscholen rozenknoppen
Een wyle aan 't licht; doch waar was hy, wiens hand
De rei schakeerde, eer de omgang werd beplant, —
Die niet vermoedde als by ze 't lest zag bloe#en,
Dat hier de blos der witte en 't purp'ren gloeYen
Der roode hem niet weer verrukken zou,Hy nooit haar geur meer bien zou aan zyn vrouw?
Behaagziek wiegde op statelyken Stengel
Er tulp by tulp haar prachtig kleurgemengel,
Den open kelk prys gevende aan den gloed,
Als waar de dood in louter luister zoet;
Maar 't jongske dat al slag had van verhalen,
Vat vreemde schoone er schitterendst mogt pralen,
En reden gaf waarom by die verkoor,
Helaas! het sprong langs 't perkjen ons niet voor!
Ook bleek 't vergeefs of onze blik zich wendde
Naar 't plekje, waar zoo vaak zyn hupp'len endde
En by op 't boek zoo yverzuchtig was
Als moederlief er in de schaduw las!
Verlaten lag de hut ......
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Vaar was 't gestoelt, waarop in 't prettig praten
Het wachten van het rjtuig ivy vergaten?
En waar de disch, daar 't roem'rental op blonk
Dat steeds: „tot weerziens!" nooit „ten afscheid!" kionk?
Zo bracht hij zich het hele verloren geluk trekje voor trekje weer
voor de geest: hoe ze samen droomden van een nationale verheffing, wandelden, bloemen zochten, in de schoonheid van de natuur vrede kregen met hun lot, zwoeren de waarheid te zullen
zeggen zonder te capituleren. Hoe graag zou hij, met de Bosbooms,
weer bij hen te gast zijn, en genieten van de spirituele gesprekken
over kunst en wetenschap. Hoe wenst hij dat Huets zorgen nu
„gelijk een waassem vlien!" Laat hij spoedig schrijven dat hij gelukkig is met zijn vrije werkkring in de schone Javaanse riatuur;
dat hij zich nu geheel ontwikkelen kan, ten bate van
Het zoet tehuis: in 't westen als in 't oosten
Het wit waarom wj d' arbeid ons getroosten,
Dat, — wenscht by meer? — de moeite van den dag
Des avonds hem versa door blyden lath
En teed'ren kus der lieven!
Zoudt ge schreyen?
Ons afscheid dorst met wederzien zich vleyen!
Hij begon regelmatig om de veertien dagen brieven te schrijven
en hij hield het, met onbezweken trouw, vol, maand na maand;
prachtige brieven, over feitjes van de dag, over ontmoetingen
met kennissen, hun gesprekken, Zondagse tochtjes, over literaire
of politieke nieuwtjes, zo dat de ontvangers a.h.w. nog in het
vaderland voortleefden en geen ogenblik het contact verloren,
dat boeken en kranten niet zouden kunnen geven. Een geestig,
hartelijk gekeuvel dat ook de tegenwoordige lezer nog met Potgieter doet mee-wandelen en -reizen, naar Scheveningen, het
Haagse Bos, Utrecht, het Gooi. Men ziet hem op bezoek bij de
familie Thijm, waar het driejarige Careltje de visite aan het schateren brengt, en voelt de brandende hitte van de beruchte zomer
van '68, geniet de eerste stortregen (zonde, dat het 66k regende
voor het huis van kennissen die uit de stad waren), hoort welke
opinies er op de Beurs ten beste worden gegeven. Slechts moet
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de tegenwoordige lezer om ze geheel te kunnen genieten, vrij
goed van de situaties en feiten op de hoogte zijn, en daarvoor
geeft de uitgave, waarin bovendien veel namen door hoofdletters
zij n vervangen, veel te weinig hulp.
Meer dan zijn eigen zaken interesseerde Potgieter het lot van de
Huets en het succes van Huets krant, de Javabode. Hij las de uitkomende nummers met een belangstelling als Been tweede op
de wereld en was al NrOOr het verschijnen begonnen Huet schema's
en materiaal voor artikels en feuilletons te sturen. Een-deel daarvan
werd inderdaad door Huet uitgewerkt en gebruikt, evenals de
mededelingen in de brieven, soms werden ook volledige feuilletons van Potgieter zelf geplaatst: in 1868 een artikel „LiedertafelPoezij," een verslag van een Amsterdams muziekfeest, in '69 en
' 7 0 een groot feuilleton „Noorweegsche Letterkunde van onzen
Tijd," dat overigens weinig belangrijk is.
In September 1868 werd Potgieters vreugde in deze vriendschapper-brief echter al vertroebeld. Had hij eerst alleen de publieke
veroordeling van Huets pas verschenen roman „Lidewijde" het
hoofd te bieden, toen kwamen hem onheilspellende geruchten
ter ore, die hij eerst niet wilde horen, maar die hij na verloop
van enkele weken, toen er aldoor meer feiten en biezonderheden
bekend werden, wel gedwongen was te geloven. Huet had vrije
overtocht naar Indie gekregen, voor zich en zijn gezin, van een
conservatief minister, en zou in ruil daarvoor de GouverneurGeneraal van advies dienen omtrent de beteugeling van de Indische
pers: een slag in het gezicht van het liberalisme, en van Potgieter,
voor wie vrijheid van drukpers een met het diepst van de ziel
beleden geloofsartikel was. Door een toevallige ministerwisseling
en door het toevallige feit dat de Gouverneur-Generaal niet in
het minst van zo'n advies gediend bleek te zijn, kwam de strikt
geheim gehouden zaak uit, verwekte rumoer in de dagbladen,
aan de beurs en in de Staten-Generaal. Er was een regeringsverklaring nodig, en de zwartste storm van publieke verontwaardiging brak over Huet los. Potgieter verdedigde Huet waar hij kon,
tot hij de voile waarheid hoorde. Een ogenblik kwam de gedachte
bij hem op, nu te breken. Toen besloot hij, die zijn en de publieke
bedenkingen tot nu toe met de delicaatste vriendschappelijke
verschoning had overgebriefd, hem niet los te laten, maar te proberen hem op de rechte weg terug te brengen:
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Of wischt een ztvart besluit
Geheel een helder leven uit?
Een prachtige vriendschapsdaad, die Huet van zijn kant echter
niet als zodanig wilde of kon erkennen. Hoewel hij door zijn
aanvankelijke geheimhouding en door de latere halve verantwoordingen in zijn brieven feitelijk blijk gaf dat hij de zaak zelf
niet pluis vond, wilde hij dat niet toegeven. Waarom was hij
verplicht altijd bewonderenswaardige dingen te doen? Alles wat
er in Potgieters houding naar grootmoedigheid zweemde moest
hem ergeren, want hij dacht er niet aan, het boetekleed aan te
trekken. Zo bleef, ook toen de deining over de „zending van
Huet" zich weer geeffend had, het politieke verschil toch als een
prikkeldraadversperring tussen hen staan, waaraan ze zich bij
elk contact lichter of zwaarder blesseerden. Overal waar Potgieter
te spreken kwam over buitenlandse of binnenlandse politiek, het
cultuurstelsel of de onderwijskwestie, of zijn mening gaf over de
artikelen in de Javabode werden er schrammen gemaakt. Het
hele jaar 1869 door sloeg Potgieter geen mail over — de brieven
van dat jaar vullen een boekdeel van ruim S oo pagina's —
Huet de pijn van de krasjes in zijn dunne huid onderdrukte: niet
moeilijk waar de brieven zoveel balsem meedroegen. In Decemer 186 9 begon hij echter scherper te rea geren.
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IN Juli 1865 was Bakhuizen van den Brink plotseling overleden.
Hoewel hij sinds zijn terugkeer in den Haag woonde en daar een
eigen kring had in de redactie van de Spectator, had Potgieter
bij voorkomende gelegenheden nog wel vriendschappelijk contact met hem gehad. Nu trof het bericht hem diep, en maakte
het vele herinneringen in hem wakker. Onder de eerste indruk
schreef hij erover aan Huet, en al dra stelde hij zich met het gezinVan den Brink in verbinding, dat in weinig rooskleurige omstandigheden achterbleef. Het bleek hem dat hier een tack voor hem
lag. Hij zorgde voor Bakhuizens graf en trok zich het lot van zijn
kinderen aan. Bakhuizen was begonnen zijn „Studien en Schetsen" te bundelen; een eerste deel was bij Fred. Muller in Amsterdam verschenen. Potgieter bewerkte dat een ander, Nijhoff in
den Haag, het recht van uitgave overnam, en kwam met hem overeen dat hij, in de volgende delen, een levensbeschrijving van
Bakhuizen en inleidingen bij elke schets afzonderlijk zou schrijven.
In i 867 was hij bezig, proeven van Bakhuizens schetsen te corrigeren en de stijl wat bij te slijpen, maar pas na de zomer van 1868,
toen hij zijn fragmenten voor het gedicht „Abraham Lincoln"
liet liggen en zijn toelichtingen bij „Florence" klaar had, begon
hij materiaal te verzamelen voor de biografie. Voorzover zijn
grote brieven aan Huet hem tijd lieten (dat moet nog al wat geweest zijn schreef hij eraan voort, en in 1869 kwam een stuk
van 225 bladzijden klaar, in 187o een iets kleiner. Samen met
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de 10o bladzijden die in 18 7 5 onder zijn papieren werden gevonden, vormen ze „Het Leven van 11, C. Bakhuizen van den
Brink," dat ondanks zijn omvang geen levensbeschrijving is,
maar een torso, of een monumentaal voetstuk waar het gigantische
beeld nog opgehesen moet worden. Het geeft inderdaad van
Bakhuizens leven niet meer dan de jeugdperiode en het begin
van de Leidse tijd, v66rdat hij zijn eerste publicatie van betekenis
(de studie over Hemsterhuis) deed. En het is met het oog op de
breedvoerigheid waarmee Potgieter in het nagelaten fragment deze
studie inleidde, ook ondenkbaar dat het werk ooit voltooid had
kunnen worden. Het brokstuk is overigens zo rijk en origineel
dat men het met anders zou wensen.
De inleiding haalt de Vondelherdenking van 186 7 op. Het was
Potgieters wens geweest, bij de onthulling van het standbeeld
een herdruk van Bakhuizens „Vondel met Roskam en Rommelpot" door de commissie aan de feestgenoten to laten aanbieden;
zodat Bakhuizen in die vorm bij de plechtigheid aanwezig zou
zijn. Van Lennep en Thijm, wier studies over Vondel hij intussen
door vergelijking karakteriseert, waren er vO6r, maar de uitgever
durfde het niet aan. De „teleurstelling, die aan het streven zijn
waarde niet ontnam" leek Potgieter in harmonie met zijn boek,
dat een leven, en een tijdvak in de Nederlandse geschiedenis zou
behandelen, dat teleurstelling na teleurstelling maar ook veel
waardevols opleverde.
Van die inleiding springt hij over naar het jaar 18 33 . Hij schildert
zichzelf in gesprek met Aarnout Drost, weidt uit over de letterkundige en staatkundige toestand op dat moment, en breekt af
op het ogenblik dat Heye met Bakhuizen de kamer in komt.
Dan begint pas de chronologische biografie: Bakhuizens ouders
en zijn voorouders Ludolf Backhuijzen de oude en de jonge; de
economische toestand tussen 18to en 182.5, de lagere scholen,
de lectuur van de dag, Isaac da Costa, het Amsterdams Gymnasium, het Athenaeum Illustre, colleges, studentendisputen, het
toneel. Bij gebrek aan gegevens en omdat hij toch een beeld van
de periode wil geven, verhaalt hij dan uitvoerig zijn eigen belevenissen in Antwerpen en Amsterdam, van 18 3 0 op 18 3 1. Maar
bij de dood van Van Speyk en Bakhuizens reactie daarop breekt
de draad af. Naar aanleiding van het feit dat Bakhuizen in 1830
vergeefs naar een geschiedenis van de Nederlandse waterstaat
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zocht gaat hij in een „Intermezzo" na hoe een plan voor een dergelijk werk van 18 5 5 to,: 18 7 o van de ene vertraging in de andere
kwam; hij besteedt aan die lamentabele historie 4 o bladzijden.
Dan neemt hij de draad weer op, behandelt de Nederlandse
theologie anno 1831, de lectuur uit die dagen, en uitvoerig de
ziekte, het overlijden en de begrafenis van Bakhuizens vriend
T. G. Huet. Bakhuizen vertrekt naar Leiden en een brede beschrijving van Leiden, Van den Brinks kamer, het onderwijs, de
uitspanningen en de studie is dus op zijn plaats. Nu grijpt hij weer
terug op het afgebroken gesprek in 18 33 dat nu met Heye en
Bakhuizen wordt voortgezet. Daarmee eindigt het fragment.
Dit korte inhoudsoverzicht toont al, hoe ongewoon het boek is
opgezet. Het chronologische verhaal wordt in het midden onderbroken door een beschouwing die met de hoofdlijn maar zeer
zijdelings verband houdt — een uitspringend piece de milieu —
en het wordt ingesloten door een gesprek in 1833 dat terwille van
het architectonisch evenwicht in tweeen is gebroken: een helft
aan het begin en een helft aan het slot. Het is een duidelijk symptoom van het compositorisch streven dat we naar aanleiding van
de studies over buitenlandse literatuur al even behandelden, en
dat in dit Leven van Bakhuizen bewuster en consequenter is doorgezet. Want — ten koste van het logisch verband en de regelmatige ontwikkeling — is ook de structuur van onderdelen, van
de zinnen zelfs vaak, bepaald door denkparallelismen, pendanten,
tweetallen in evenwicht tegenover elkaar gesteld. Zijn denkwijze,
in de brief aan Mevrouw Huet gedemonstreerd, is ontwikkeld
tot artistiek beginsel. Van de talloze wijzen waarop het principe
van het evenwichtig balancerende tweetal in de bouw van de zin
gerealiseerd kan worden, geeft een willekeurig gekozen voorbeeld
een idee:
„Hoe verrast het ons alien, hoe verbaast of verrukt het ons naar
wij zelven gestemd zijn, in de ontmoeting van weduwe en wed uwenaar, in het tooneel tusschen Tessela en Vondel." Hoe ook de
opbouw van de inhoud door tweetallen wordt bepaald, kan de
belangstellende al na een korte analyse van de genoemde Inleiding
constateren: Thijm balanceert met Van Lennep; Potgieters feestplan in 1867 met dat van Hooft bij de ontvangst van Maria de
Medicis; de waardevolle teleurstelling erin met de Gidsbeweging
en 't leven van Bakhuizen. Leiden wordt vergeleken met Leipzig,
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de examinatoren van Schleiermacher in Halle met die van Bakhuizen in Leiden, Goethe's aankomst te Leipzig met Bakhuizens
aankomst te Leiden enz.. Het is een intens plezier in het cultiveren
van associaties en het demonstreren van evenwicht, formeel en
materieel, waaraan Potgieter zich nergens zo te buiten gaat als
in dit boek.
De gevaren die bij een dergelijke werkwijze dreigen, liggen voor
de hand: keurig maar wat leeg formaliseren in de vorm van de
mededeling, omslachtigheid en gebrek aan tempo bij de ontwikkeling van de inhoud. Het oordeel in hoeverre Potgieter die gevaren overwonnen heeft zal steeds van subjectieve appreciates
afhankelijk blijven. Voorwaarde voor een volledig genieten van
het rijke werk is een vrij grondige zakelijke voorbereiding tot
de lectuur. Er bestaat echter nog geen uitgave met toelichtingen,
die temeer onmisbaar zijn omdat Potgieter vaak zijn wat kinderlijk-coquette trucje toepast: voorlopig geen namen te noemen,
de lezer nieuwsgierig te maken en te laten raden, om dan pas
later met de naam voor de dag te komen of die zo te suggereren
dat er geen vergissing meer mogelijk is. Een lezer die niet op de
hoogte is, voelt zich teleurgesteld, buitengesloten en heeft neiging
het gehoor te verlaten — tot zijn schade. Want de verteller mag
dan wat behaagziek zijn, de ingewijde is evenzeer gevoelig voor
de grate in de zich vertakkende en vervlechtende volzinnen die
nooit geest of glans missen, als voor de schilderachtige beschouwingen die opdoemen en zich weer oplossen in steeds nieuwe,
zondcr merkbare overgang: „dissolving views," volgens Huet.
Et n van de deugden waardoor deze biografie geen spel blijkt te
zijn, is: dat de auteur zich niet aan de conventie onderwerpt. De
goedkope delicatesse, die erin bestaat feiten te verzwijgen, sommige karaktereigenschappen te verdoezelen, zodat het beeld in
harmonie blijft met de officiele normen van een enigszins farizeische samenleving, versmaadt hij welbewust en nadrukkelijk.
Een van de passages waarin hij zich in dat opzicht verantwoordt
is deze:
„Om ons met iemand dien wij nooit vroeger aantroffen in kennis
te brengen, volstaat het in 't gezellig verkeer, dat de heer des huizes den een den ander voorstelle; dat wil zeggen, beider namen
noemt en eene wederzijdsche buiging de pligtpleging besluit.
Zes malen van de zeven misschien, als gelaat en gestalte van den
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vreemden gast u koel laten, als noch zijne gebaren, noch zijn glimlach u aantrekken, verlangt gij ook waarlijk niets meer. De zevende
echter, wanneer uwe belangstelling blijkt gewekt, wanneer gij
eene persoonlijkheid vermoedt, wanneer een talent zich voor u
onthult, dan zou een vloed van vragen over uwe lippen komen,
zoo de beleefdheid die niet weerhield. Ge zijt intusschen maar genoodigd, onder voorwaarde hare vormen te zullen eerbiedigen;
en die eisch is geen grillige; want alleen zijne vervulling waarborgt
den omgang dat gemakkelijke, dat geruste, 't geen dezen genoegelijk maakt. Heb ik de regten der zamenleving duidelijk genoeg
erkend, om niet van onbescheidenheid te worden verdacht, indien ik er voor uit kome, dat ik mij om hare wetten weinig bekreune, waar het een afgestorvene geldt? Het schijnt me zwak,
het schijnt me ziekelijk toe, bij dezen terug te deinzen van een
onderzoek naar den ontwikkelingsgang van zijnen geest, en van
zijn gemoed evenzeer, in bijzonderheden gedurende zijn leven
omsluijerd. Binnen den kring van wat we gewoon zijn onze beschaafde wereld te noemen, mij gedwee buigende voor den staf
door allerlei ijdelheden gezwaaid, vergunne ik der laatste niet de
grenzen van het stille rijk der studie te overschrijden; daarin hebben zij geene raison d'être. Foei van eene kieschheid, roep ik van
ganscher harte, die ons zou verpligten onwaar te wezen, ook over
hem die in het graf aan geenen schijn meer behoefte heeft; over
hem die, beide lof en laster te boven, ons slechts waarschuwend
of opwekkend tot spiegel strekken kan, als wij hem aanschouwen
mogen zoo als hij inderdaad was." En aan Bakhuizens oudste
zoon, die juist een eervolle carriere bij het Indisch bestuur begon,
schreef hij:
„Ik heb u met deze mail mijne voortzetting der biographie van
Uwen vader gezonden. Mogt er iets in zijn dat U onwillekeurig
Iced doet het zal mij spijten, — maar Ge begrijpt ligt dat ondanks
alle vriendschap de waarheid haar regten heeft. Trots wat er verkeerds in hem moge geweest zijn, blijft er genoeg voortreffelijks
over, om het voor U geen ligte taak te maken zijn naam te dragen."
In die geest beschrijft hij dan, delicaat maar met zuiver psychologisch inzicht hoe Bakhuizens ouders, degelijke maar al te zorgzame
en fantasieloze mensen, door hun enig kind al te kort en onder een
verstikkende contrOle te houden, een karakter ernstig misvormen,
zodat de van nature overmatig levenslustige zoon schuchter, en
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met een tekort aan verantwoordelijkheidsgevoel en zedelijke moed
in de wereld komt te staan. Hij doet dit zonder enige zwaarwichtigheid, maar met lichte toets, zoals het later over het schuldenmaken heet: „de Willempjes in zijn beurs bleken te schaars" en
„als Jan Contant den Amsterdammer geen ruim baan maakte,
Jan Crediet wachtte hem overal buigende op"; en over zijn wat
al te vrijgevochten Leids leven: dat hij in de keus zijner betrekkingen weldra minder kieskeurig werd, zodat men hem 's avonds
wel eens zag „omzwerven in een hoop, dien de overmaat hunner
levenslust tot milites in Campis Veneris et Bacchi had geslagen."
Het gesprek waarin Drost er vergeefs bij Bakhuizen op aandringt,
zich dan tegenover zijn ouders te verklaren, omdat de door hen
gekozen theologie zijn hart niet in het minst heeft, verraadt ondanks de vluchtigheid waarmee het schijnbaar neergeschreven is
een sympathiserend begrip, voor beider positie en karakter, dat
men bij een dogmaticus als Potgieter in sommige opzichten toch
was, nooit zou verwachten. Hij voelt hoe verantwoord Bakhuizens verzet tegen het doodse Leiden, de duttende wetenschap en
het oppervlakkige decorum is, en hoe zijn vrees om knopen door
te hakken veroorzaakt is door diezelfde huiselijke sfeer die hem
van zijn pas verkregen zelfstandigheid te mateloos deed genieten.
Hij ziet dat Bakhuizen geen karaktervormend lijden had doorgemaakt, en dat het fout was van de ouders alleen het intellect een
kans op ontwikkeling te geven — die het met alle elders onderdrukte zielskracht nam. Hij doorziet de betekenis van Bakhuizens
opinies over het noodzakelijke verband tussen fantasie en daad,
en de betrekking tussen sensualiteit en genialiteit — tervviil er toch
nog geen eeuw van de psychologie aangebroken is, die zijn belangstelling op dergelijke vragen concentreert. Hij had van Taine
geleerd, maar op diens vragen gaf hij de antwoorden die zelfstandig verworven mensenkennis hem mogelijk maakte.
Dat Potgieters ontwikkeling in dit werk een stap verder naar
grotere volmaaktheid heeft genomen, is wellicht ook uit iets anders
of te leiden. Van de oude neiging tot idealistisch-moralistische
vooringenomenheid is weinig meer overgebleven. Misschien gaf
het onderwerp er weinig aanleiding toe, maar men krijgt toch de
indruk dat hij nog vrijer van zichzelf is geworden. Zijn licht geboeide en bewegelijke aandacht voor de onderwerpen die hij
bespreekt is doorlopend dunner dan vroeger in dergelijke wer-
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ken; zijn gevoel is helderder en ijler, en wordt niet merkbaar verzwaard door subjectieve resonanties. Hij is wel geboeid, geestig
soms en kleurig in zijn schildering, resoluut zonodig, maar innerlijk los — evenals de spanningen in zijn zinnenbouwsels weinig
meer hebben van de affectieve dracht die ze eens, vooral in de
eerste Gidstijd, belastte.
Huet, die niet gewend was zijn opinie onder stoelen of banken
te steken, ook niet tegenover Potgieter over diens werken, was
vol bewondering voor de „profusie van nieuwe gezichtspunten"
— een gelukkige formulering, want dit is inderdaad een hoofdkenmerk: dat Potgieter nergens met clichebeschouwingen genoegen neemt, maar de gave heeft alles nieuw te zien. Wel had Huet
er bezwaar tegen dat de figuren om Bakhuizen heen, wier betekenis bij de zijne historisch in het niet verzinkt, te veel aandacht
krijgen. De moderne lezer, die Bakhuizen nog meer dan Huet
dat deed, geisoleerd ziet, voelt dit bezwaar sterker. Dat Potgieter
die Bakhuizen als mens in de menigte had gekend, zo'n historische
vertekening, die toch ook wel principiele verheldering is, nog
niet kon toepassen, is begrijpelijk.
Van een „beschouwing van een volgend tijdperk" in Bakhuizens
leven, „die geenszins de breede evenredigheden van deze zal behoeven" is, als gezegd, niets gekomen. Potgieter is blijven steken
in de historische onderzoekingen die nodig waren voor de inleiding tot Bakhuizens studie over Hemsterhuis. Bovendien eiste
ander werk hem telkens op.
De correspondentie met Huet stagneerde in Maart 18 7o. Ze
stonden beiden te hoog om zich in hun brieven niet geheel te
geven en Huet, in vijandschap met velen strijdend voor zijn krant
en voor zijn bestaan, verdroeg de aanmerkingen die in Potgieters
overigens zo gezellige brieven verstrooid lagen, steeds slechter.
Hij reageerde eindelijk zo, dat Potgieter de correspondentie voorlopig staakte. Na enkele pogingen tot hervatting kwam ze pas
in April 1871 weer op gang. Omdat Huet aan Potgieter — ten
onrechte — telkens zijn dadeloosheid verweet en opstellen als
dat over Noorweegsche Letterkunde en gefingeerde „brieven
van een correspondent" die Potgieter schreef weinig geschikt
oordeelde, begon Potgieter in 1871 bij stukken en beetles een
studie „Herinneringen en Mijmeringen" te sturen, een literaire
beschouwing naar aanleiding van Ten Kate's „Parijs, Zang des
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Tijds, 1871." Wie Potgieters vergelijkende literatuurstudie wil
leren kennen, doet het best deze studie te lezen, zijn rijpste in het
genre. Het is alleen biezonder te betreuren dat het essay ernstig
verminkt is. Huet schrapte de eerste bladzijde, waarin Potgieter,
ogenschijnlijk onzakelijk, speelde met de gedachte dat hi j eens
een reis naar Indie zou maken (Huets wens) om zo bij zijn eerste
onderwerp (St. Helena) te komen. Dan veroorloofde Huet zich
nog eens een omzetting en wijziging van een passage en maakte
hij een afzonderlijk verstuurd stuk van vijf bladzijden zoek. Hij
lijmde de breuk volgens eigen inzicht, maar maakte Potgieters
geraffineerde plan, dat volgens enkele soms ver uit elkaar lopende
en dan weer in een knoop samen komende draadjes verliep, daarmee deerlijk in de war. Na de 13e aflevering kwamen er geen
nieuwe de studie, die aan een enigszins ingewijd lezer al eisen
genoeg stelt, was voor een Indisch blad ook weinig geschikt, dat
voelde Potgieter wel, en in 1872 ging hij al weer op in ander
werk. Daarmee werd het werk het zoveelste fragment onder Potgieters ondernemingen.
„Ik heb nog vrij wat na te slaan, eer ik mij juist herinneren kan
en met regt mag mijmeren," schreef Potgieter toen hij eens om
een vervolg werd gemaand, en aan deze schijnbaar dwalende
fantasie ligt dan ook veel studie ten grondslag. Met het oog op
zijn einddoel: Ten Kate's gedicht over Parijs in 18 7 1, wilde hij
de Franse geschiedenis sinds Napoleons val nagaan, zoals die in
de Europese poezie weerspiegeld was. De slag bij Waterloo, St.
Helena, de hertog van Reichstadt en de Europese reactie onder
leiding van de Heilige Alliantie zijn de onderwerpen waarom hij
achtereenvolgens zijn beschouwingen groepeert; de dichters die
stuk voor stuk naar voren worden gehaald om te getuigen van
hun standpunt ten opzichte van enig moment in dat grote drama
zijn: Bilderdijk en Casimir Delavigne, Victor Hugo, Byron, Edgar
Quinet, Manzoni, Shelley, Heine, Da Costa, Beranger, Lamartine,
Moore en minder belangrijke figuren. Met grote citaten uit hun
gedichten omlijst hij de gang van de Europese geschiedenis van
1 81 5 tot 1825, dwalend van gedicht naar gedicht als op een
tentoonstelling van bloem naar bloem, zonder zich te haasten.
Hij stelt ze tegenover elkaar en vergelijkt ze zoals een wandelaar
door een weelderig bloeiende tuin zwerft, langs slingerpaden en
dan weer dwars overstekend of teruglopend
vertellend ook
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van zijn herinneringen aan zijn reizen naar Versailles, Potsdam
(in de zomer van i 869) en Schonbrunn (in 18 7 1), de plaatsen
waar voor het lot van Europa belangrijke besluiten genomen
werden. Natuurlijk reageert hij ook op de jongste gebeurtenissen,
voorziende wat er komen gaat: „Pruissen herschiep Duitschland
naar zijne beeldtenis in een militairstaat, dien de grillige gelukgodin
heden aanlacht, dien het morgen den rug toekeert!" en protesterende tegen de proclamatie van de Duitse eenheid te Versailles:
„was het minder wreed, een natie in hare liefste herinneringen dus
noodeloos te grieven, terwijl de bevolking harer hoofdstad nog
wanhopig weerstand bood, bij de plage des oorlogs ook die des
hongers trotserend?" Literatuur en politiek, maar vooral mensen
interesseren hem en geleidelijk groeien zijn beschouwingen tot
diepgaande karakteristieken, waaronder die van Da'Costa, Shelley
en Beranger uitmunten.
Restauratie van dit gescheurde gobelin, met zijn bestorven kleuren
en zijn wazige wemeling van gestalten, zal wel niet meer mogelijk
zijn. Het is jammer, want al zal het nooit veel kijkers trekken, de
enkele liefhebber die het beschouwt zal constateren dat Potgieter
ook in dit laatste prozawerk zijn kunstenaarschap nog verder ontwikkelde — tot de dromerige dichterlijkheid van een zeer eigenzinnig individualist, van een causerende wandelaar die zo in zijn
fantasieen opgaat dat hij er nauwelijks acht op slaat hoezeer het
meewandelende, steeds weer toegesproken publiek, kleiner en
kleiner is geworden en hij bijna alleen loopt. Hij werd bet zich
bewust dat hij individualist was. Eenmaal schreef hij aan Huet
dat hem, in de dagen van Geel, eigenlijk alleen het oordeel van
Bakhuizen interesseerde, nu alleen dat van Huet en weinige anderen. Een ander maal het hij zich ontvallen: (8 Aug. 187z) ,Nous
avons beau nous croire des democrates, nous sommes tous aristos,
s'il s'agit du domaine de !'esprit. Arm publiek! hoe Ge U bedriegt, wanneer Ge gelooft, dat de besten onzer voor U schrijven!
Eerst voor ons eigen genoegen, en dan voor dat der vrienden, op
wier oordeel we prijs stellen, a la suite komt Gij om den wille
der uitgevers!" Evenzo verzwakte zijn ideaal om de kunst medehefboom te doen worden voor de ontwikkeling van het yolk.
De algemene toestand ging vooruit, dat zag hij wel. Het verschil
met de tijd dertig jaren eerder werd hij zich soms ineens blij bewust; er kwam wat Leven in de brouwerij, al moet men zijn eigen
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nog niet te hoog stellen. Maar hij voelde zichzelf, de zestig gepasseerd, langzamerhand een anachronisme worden — zijn tijd was
voorbij. Hij had geen deel meer in wat gebeurde, hij was nu een
toeschouwer, die genoot van de natuur, gevoelig was voor het
weer (hoe talrijk en levendig zijn de impressies in de brieven aan
Huet!), het prettig vond goede kennissen te spreken en nieuwe
interessante species van het genus mens te observeren, maar die
toch het liefst thuis zat:
Neen, liever wyle ik aan den haard,
Naar gast by gast, zoo stil geschaard,
In zoeten tang my openbaart
Hoe by beminde —

Verstilling, maar geen verdroging. Zijn gevoeligheid voor schoonheid, ook voor vrouwelijk schoon, was jeugdig, en intens genoot
hij toen hij eens een charmant complimentje kreeg. Hij zat, op
reis in Frankrijk, met zijn zuster te wachten in een klein restaurant,
en het duurde nogal voor hij bediend werd. Hij riep het frisse
dienstertje en vroeg of het, om vlug bediend te worden, nodig
was dat zestig jaren oud wel geteld, haar het hof ging maken?
En ze zei: „Ce n'est jamais trop tard, vous vous en trouverez
bien!" In Amsterdam terug wilde hij dat toch naar Huet
schrijven. Hoe jolig was hij sours ook. Toen hij gevraagd werd,
zitting te nemen in een commissie die een gedenkteken op Van
Lenneps graf zou oprichten, schaterde hij bij het idee: hij lid van
een commissie, na al die misere in de Vondelcommissie, en dan
nog wel voor Van Lennep, die juist zoveel last van hem had gehad !
Hij vroeg zijn blinde nichtje, om in de andere kamer de ouverture
van Don Juan voor hem te spelen. En onder die triomfante muziek
zette hij zich aan zijn schrijftafel om te antwoorden dat hij de
uitnodiging erg op prijs stelde, maar dat hij voor zo'n taak waarlijk
niet geschikt was: de overledene zou zelf de eerste zijn geweest
om dat toe te geven!
Maar als er weer geen brief van Huet was „keek hij sip" en als
Huet in de Javabode weer nodeloos scherp was geweest, was hij
bedrukt — zijn gevoel was fris en jong, en daarbij volkomen
vrij van die nuance van subjectief ressentiment die er vroeger
in te bemerken viel. Hij verlangde voor zichzelf niets rneer.
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Het was met zo'n bevrijde gevoeligheid dat hij zijn laatste prozawerken had geschreven, en hij nu ook het werk voor zijn tweede
bundel Poezij ter hand nam.
Het was nog steeds Huets plan van 186 4, dat in 1868 de bundel
Poezij I had opgeleverd en dat nu op aandringen van de uitgever
Kruseman verder afgewerkt moest worden. In Jan. 186 7 was
Potgieters idee nog geweest: een rubriek „verzen door de gebeurtenissen van den dag ingegeven" (Zangen des Tijds), een tweede:
„gedichten tot het gemoedsleven betrekkelijk" (Gemoedsgetuigenissen), een derde: „Oud-Hollandsche toestanden", en een vierde:
„Verscheidenheden" to maken. Maar sinds Huet weg was had
hij niet de minste haast. In Mei 1871 stuurde hij kopij voor het
begin van het tweede deel dat de 2e, 3 e en 4e rubriek zou bevatten: Gemoedsverzen 2989 versregels, Holland 2 5 8o en Varia
2000, waarschijnlijk de drie vellen omgewerkte jeugdgedichten
waarmee de bundel opent.
De bundel moest in de eerste plaats een verzameling worden van
zijn persoonlijke, romantische poezie, een getuigenis van zijn
gemoedsleven, zoals zich dat uit een ideaal-gestemde jeugd door
de stormen van het volwassen-worden heen had ontwikkeld tot
de betrekkelijke kalmte van zijn ouderdom. In een klein inleidend
gedichtje verbeeldde hij dat naar het voorbeeld van Byron (Stanzas to the Po) als volgt:
Scheen dus beurtlings mjn sewed
Beek of liked:
Eerst zoowel het schaduwgewiegel
Als den zonneglans tot Spiegel;
Later, toen der driften stoet
't Zette in gloed,
Trots 't verstand 't gevoel bestrjdend,
Telkens de oevers overschrjdend;
Er, door eind'lyk kalmer bloed,
Voor behoed,
Is my nog, — in luwt' der duinen
Naar de stroom met schaarscher kruinen
Op zjn golfjes zeewaarts spoedt,
't Flikk'ren zoet!
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Hij keek dus, zoals hij dat met Huet voor zijn proza had gedaan,
zijn jeugdpoezie door, keurend, schiftend, verwerpend; dat laatste
vooral. Want het zou in strijd zijn geweest met al zijn bewuste
principes wanneer hij zich had bepaald tot louter verzamelen en
herdrukken. Voor het proza had hij met Huet geschift, en die
had, bescheiden, hier en daar een passage geschrapt. Nu zou hij
voor zijn poezie zelf doen wat Staring gedaan had en volgens
zijn vaste overtuiging elke oudere dichter die vroeger werk verzamelde en uitgaf doen moest: zonder enige indulgentie tegenover
eigenliefde, zonder zelfvertedering voor het eigen verleden schiften en omwerken. Even rigoureus als hij zichzelf altijd had aangepakt nam hij zijn anterieur poetisch oeuvre onderhanden.
Er is over deze werkwijze van alles te zeggen. Dat een dichter
die zijn werk bundelt, duidelijk zwak of mislukt werk uitschiet
en terzijde werpt, ligt voor de hand — al Waren er genoeg i 9e
eeuwers die de daarvoor nodige distantie van hun eigen werk niet
konden nemen. Met het omsmeden echter is het minder eenvoudig.
Potgieter was inderdaad over zijn poezie uiterst bescheiden. Zijn
gedichten waren nooit populair — dat zei niets — maar hij voelde
dat hij tegenover wat hij zou willen realiseren en wat hij in de
wereldliteratuur ook wel gerealiseerd zag te vaak tekort had geschoten: „onze eerstelingen hadden niets van meesterstukken,
maar gelukkig zagen wij die daarvoor ook niet aan; omsmeden
werd onze leus, omsmeden bleef het, niet enkel tot het onderwerp
geen bovenwerp meer bleek, ook tot de uitdrukking ons de gedachte waard scheen. Acht het woord niet gemaakt zedig; — stouter gaf voor ons nooit pas . . ." Hij wist dat hij er voorzichtig mee
moest zijn: de „kleur des tijds" moest behouden blijven en hij
mocht alleen wegwissen en aanvullen „wat op den dag der verschijning met recht in de verzen mogt worden gewraakt of mogt
worden gewenscht" — m.a.w. hij zou gedichten van 1830 omwerken volgens de aesthetica van i83o. Die theorie is volkomen
gezond; de vraag is alleen of ze zuiver toegepast is.
Had hij alleen hier en daar een woord door een ander vervangen,
een zin omgezet of een strofe geschrapt, dan was het karakter
van zijn oude poezie wellicht niet noemenswaard aangetast. Hij
ging echter veel verder. Soms liet hij oude strofen geheel staan,
maar gewoonlijk werden in elk vers wel enkele woorden veranderd. Vaker gaf hij een geheel nieuwe verwoording van dezelfde
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stof en dichtte reeksen strofen bij waarvoor in de oude redactie
geen pendant te vinden is. 'Hij tastte zijn oude werk zo grondig
aan, dat het resultaat naar de stof nog wel oud was, maar naar de
vorm hybridisch — oud en nieuw door elkaar. Voor de weinig
ingewijde lezer is dit geen bezwaar, maar wie de oude gedichten
met historisch-biografische belangstelling leest en ze evenzeer in
hun gebreken als in hun deugden weet te waarderen voelt het
anders. Het pathetische bier en daar, het wat vormloze of naIeve,
het te simpele naast het wat te bloemrijke, de zekere onbeholpenheid, het zijn charmes die bij de jeugdige romantische dichterlijkheid passen. Het zuiverder maar ook wat ijler gevoelsleven van
zijn ouderdom verstrakt en versobert het jeugdwerk, zonder daarmee werk te scheppen dat nu ook met de ouderdomspoezie harmonieert. Ook gaan er soms plastische trekjes verloren die aan de
oude redactie een zekere waarde gaven. Zo staat in het oorspronkelijk gedicht van de jong-gestorven Emma:
Haar ving'ren klemmen nog 't gewyd verzoeningsteeken,
Het elpenbeen is geel by 't marmer van haar hand.
hetgeen in de nieuwe vorm wordt:
Haar ving'ren beuren nog 't gewyd verzoeningsteeken,
Voor wat zj falen most vergevings dierbaar pand.
Men hoeft niet in het alleenzaligmakende van plastiek te geloven
om te erkennen dat er zo iets elementairs veranderd wordt. Het
sentiment is ijler, fijner, a.h.w. abstracter geworden, de zegging indirecter door groter afstand tussen het sentiment en de verwoording ervan. In verband daarmee is het van belang dat de zinsbouw
ook veranderd is. Waar in de oude redactie nog wel korte, eenvoudige, aaneengeschakelde zinnen voorkwamen, werd nu dikvviils een groep mededelingen samengevat in een gecompliceerde
zin met onderschikkingen, tussenvoegingen en bijstellingen. De
zinsstructuur heeft zich a.h.w. onafhankelijk gemaakt van de impuls en is verrationaliseerd — hetgeen niet betekent dat de poezie
op zichzelf verintellectualiseerd wordt — integendeel, het Iijkt
wel alsof de taalfunctie zich verzelfstandigd heeft en daarmee de
verbeelding vrijer gelaten; alsof door verdere splitsing tussen
woord en verbeelding de laatste de wieken nog vrijer uit kan
slaan — een conclusie die men eerst voor de authentieke ouder-
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domspoezie kan maken en vervolgens op de omgewerkte jeugdgedichten toepassen.
Het is vrijwel onmogelijk over deze subtiele zaken exacte mededelingen te doen: terwijl bij de interpretatie van een gedicht als
geheel het gevaar van inleg-kunde al niet gering is, wordt de dreiging ervan bij de interpretatie van de taal-vorm al gauw dodelijk.
Conclusies betreffende Potgieters stijl kunnen daarom alleen getrokken worden na een zorgvuldige analyse van ontelbare plaatsen uit zijn poezie en zijn proza beide, uit alle perioden van zijn
productie. Analyse van het proza geeft daarbij voorshands meer
kans op succes, omdat het als minder gebonden taalvorm gevoeliger is voor individuele tendenties in het taalgebruik; in de poezie
worden ze gemakkelijker gemaskeerd door de dwang die de vorm
oplegt, en zijn ze pas te ontdekken wanneer ze in het proza herkend zijn.
Potgieters taalgebruik nu is veelal merkwaardig eigenzinnig, en de
zogenaamde gemaniereerdheid en gedwongenheid ervan zijn vaak
gelaakt. Objectief gezien, d.w.z. alleen met het oog op het in zijn
taal medegedeelde, lijkt dat bezwaar wel gegrond; vanuit Potgieter zelf gezien echter spreekt het vanzelf dat hij zijn mededelingen Wilde doen in de vorm waarin hij ze deed omdat die hem
zo het meest bevredigde. De taalvorm heeft voor hem dan ook
dikwijls subjectieve waarden, subjectieve plus-waarden, b.v.
een mimische of muzikale waarde, die men uit de inhoud niet
kan aflezen. De aandachtige lezer herinnert zich de regel waar
Beets bezwaar tegen maakte:
Vrees, vriend, die wroeging meer dan 't blaakrendst schedelroosten.
We maakten daarbij de opmerking dat Potgieter in dat gedicht,
met zuiver gevoel voor de expressie-waarden van de klanken,
geen zoetvloeiende harmonische gestemdheid uitdrukte, maar
wrevel, weerzin en verzet; ook dat hij, dus doende, een zuiverder
poetische expressie van zijn sentiment gaf, dan wanneer hij zich,
door objectieve overwegingen geleid, had gedwongen tot welluidende dictie zoals Beets van hem wenste.
In dat gedicht „Fortuin zoeken" is het verband tussen de gestemdheid waaruit het hele gedicht voortkomt, en de verklanking
direct aan te wijzen. Vaker echter zoekt men voor de subjectieve
taal-eigenzinnigheden vergeefs naar een dichtbijliggende grond;
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de taalvorm symboliseert dan iets dat geheel buiten de inhoud
van de mededeling ligt, tenminste iets dat nergens aan de oppervlakte komt, en dat de schepper zich zeker ook niet bewust hoeft
te zijn. De taal is dus niet alleen voertuig voor de inhoud die aan
de orde is, maar ook expressiemiddel voor onzakelijke subjectiviteiten.
Het is nu mogelijk in Potgieters taalgebruik een serie duidelijk
preferente structuur-typen aan te wijzen, die men oppervlakkig
als „manieren" kan betitelen, en die feitelijk als dragers van subjectieve plus-waarden moeten worden geinterpreteerd. Waarneming en interpretatie van die typen in nauw verband met Potgieters karakter, zijn werk en zijn streven, is zowel taalkundig als
psychologisch een ongemeen interessante bezigheid, die een algemeen publiek echter kwalijk kan interesseren. We geven daarom
in de volgende bladzijden slechts de resultaten op enkele punten
weer — in een beschouwing van Potgieters leven en werken, die
hem zo goed mogelijk wil doen kennen mogen ze niet geheel ontbreken.
Vooreerst heeft Potgieter een opvallende voorkeur voor alle
vormen die wilsintensiteit en koppige vasthoudendheid symboliseren; een krampachtige nadrukkelijke zelfbevestiging, alsof hij
steeds twijfel te onderdrukken, bezwaren te bestrijden en zijn
eens genomen besluit met kracht handhaven moet. Met elkaar
geven zijn zwaar geaccentueerde herhalingen van klanken, woorden en complete zinsstructuren een indruk van stoere onverzettelijkheid die primair is aan elke toevallige omstandigheid die die
zou kunnen opwekken. Wie Potgieters proza en poezie met voile
oplettendheid beluistert kent deze zijde van Potgieters karakter uit
eigen ervaring even goed als Zimmerman, en Huet, die in zijn Persoonlijke Herinneringen schreef: „Nooit heb ik onverzettelijker
man ontmoet. Doch hij kon het niet helpen. C' etait plus fort que lui.
En hoe kan ik anders dan met verschooning over een gebrek in
hem spreken, waaraan ik de standvastigheid zijner vriendschap
te danken heb gehad?" Ook komt dit getuigenis overeen met de
dogmatische onveranderlijkheid waarmee Potgieter aan zijn uitgedrukte opinies en aan zijn in zijn jeugd gevormde gevoelsinstelling vasthield. Zijn politieke opvattingen en zijn poetische motieven bleven principieel dezelfde, evenals zijn in zijn werken met
aan de orde komende beperkte mogelijkheid om mensen te ver-
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achten. Huet schrijft daaromtrent: „Zoo hij medemenschen verachten kon, ik heb dit meermalen bij hem opgemerkt, dan waren
het ouders van de wereld die, hetzij door plomp, hetzij door
schoonschijnend wangedrag, een smet op hunne kinderen wierpen. Hij groette geen dames van die soort, behaagzieke moeders
van volwassen dochters. Geen getrouwd man zou ooit zijn vriend
geworden of gebleven zijn, van wien het uitgekomen ware dat
zijn zoon zich over hem te schamen had." Een dergelijk citaat
geeft wel de overtuiging dat een belangrijke factor voor de vorming van zijn geestelijke instelling: het verontwaardigd verzet
tegen zijn vader, ook was blijven leven en de orientatie van zijn
gevoeligheid mede bleef bepalen.
Onverzettelijkheid als zodanig is een strijdhouding, defensief
vooral, en het is dan ook geen wonder dat talrijke Potgieterianismen terug te brengen zijn op de figuur van een krachtige bevestiging na een voorafgaande toegeving van het tegenstrijdige; kort
gezegd: op de houding van ondanks, trots, in weerwil van, in spjt van,
niettegenstaande. Overtalrijk zijn de toegevende zinnen met een
konjunctief, met al, schoon, ook of met molten, die dikwijls wel in
de situatie lijken op te gaan, maar die en door hun frequentie en
door te geringe verantwoording in reeksen van gevallen bewijzen
een subjectieve plus-waarde te dragen. Strijd van het koppig zich
bevestigende zelf openbaart zich ook in de drukke discussie,
ruimer: het discours, met de lezer die steeds zeer nabij is en telkens
weer opduikt. Betoog en toespraak, gevolg van een innerlijke
tegenstelling, beheersen daardoor. de vorm van zijn mededeling
en de hoedanigheid van zijn zakelijke levensinstelling; een tegenstelling die zelf graag gesymboliseerd wordt in scherp tegenover
elkaar geplaatste en formeel in evenwicht gebrachte tweetallen van
motieven, zinnen, woorden. De taal wordt op die wijze belast
met onzakelijke wils- en strijd-strevingen en met symbolische
worstelingen om evenwicht, die, disharmonisch in zichzelf, dieper
gezien in overeenstemming zijn met de uit kritiek, proza en poezie
sprekende levenshouding. Behalve die bundel vloeiend in elkaar
overlopende kenmerken die uit conflict en strijd voortkomen
zijn er andere die eerder het gevolg zijn van een streven naar ongemeenheid en distinctie, brille en een zekere coquetterie, weer
andere waarbij men denkt aan zijn geslotenheid en zijn neiging
om afstand te bewaren, die in treffende tegenstelling staat met
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zijn ook sterke neiging om van zijn gevoelens te getuigen.
De problemen die de stijlstudie opwerpt zijn als een kluwen waarvan maar enkele draden gedeeltelijk te ontwarren zijn — voor het
ouderdomswerk dat ons hier bezig houdt is echter deze opmerking van belang: dat in het jeugdwerk de subjectieve elementen
in zijn taal slechts verspreid te voorschijn komen, dat ze in de
middenperiode overheersen en onder zware spanning staan, en
in de laatste werken wel het meest frequent zijn maar tegelijk hun
geladenheid verloren hebben. Ze hebben dan a.h.w. een speelwaarde gekregen, het zijn vormen waarin hij zich dan wel het gemakkelijkst beweegt en die hij graag uitbouwt en compliceert,
maar die hun dwangkarakter niet meer hebben, zodat hij in zijn
laatste werk enerzijds misschien het meest formaliseert en zijn
„manieren" toepast, maar anderzijds innerlijk ook het meest vrij
is. Met een zeer wijde amplitude heeft hij dan inderdaad voor
zijn slingeringen een evenwicht bereikt waarin zijn vluchtig en
levendig, maar zeer fijn en delicaat gevoel zich ontwikkelt en zichzelf is. Voor technische moeilijkheden schrok hij toch al niet terug:
nu lijkt hij ze wel te zoeken. Hij kiest graag moeilijke strofen, gebonden in grote complexen die van te voren vastgesteld zijn; hij
ziet er geen bezwaar in om zeer grote, ingewikkeld gesynthetiseerde en vaak overspannen zinnen zich door de moeilijkste
schema's heen te laten ontwikkelen. Zijn methodes om praegnant
en bondig te zijn past hij met ten top gevoerde virtuositeit toe,
een schat van ongemene en vaak archaistische woorden staat tot
zijn beschikking, zijn beelden kent hij in hun betrekkelijke waarde
allang, zodat hij ze kan plaatsen en varieren waar het hem lust.
Met dat gerijpte kunnen en in die verfijnde geest werkte hij nu
de enkele gedichten uit zijn jeugd om, die genade konden vinden.
Het waren, voorop: „Emma, eene heugenis uit Belgie," nu gedateerd op 182 7 hoewel de eerste publicatie pas van 1833 was.
Misschien wilde hij deze eerste proeve opnemen als herinnering
aan zijn eerste lectuur van Byron en aan het ontwaken van zijn
persoonlijke romantiek. Dan enkele oorspronkelijke en vertaalde
gedichten uit Antwerpen, waaronder „De Twintigjarige" en
„Klagt en Troost" de belangrijkste zijn. „Wilhelms Reize" nam
hij niet op, maar uit de Zweedse periode „De Jonge Priester,"
geflankeerd door twee vertalingen van Franzen; uit het eerste
Amsterdamse jaar „De Zangeres" en enkele vertalingen, waar-
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van „Camille" van Andre Chenier nu de naam „Fanny" kreeg.
Nu was hij gevorderd tot 183 4 en bleef staan voor „De Nalatenschap van den Landjonker."

De Nalatenschap van den
Landjonker. 1872 -1875
„d'ongeNkb'ren =tier der bloesemregens".

Gedroomd Paardrijden str. 95

Hij schijnt die aanvankelijk te hebben willen bewerken als de
vorige. Er is tenminste een blad bewaard met pogingen om
„Minnenijd" te herschrijven. Hij gaf het echter direct op. De
stof van de cyclus boeide hem nog zo, en de verwerking ervan
in de oude „Nalatenschap" was zo gebrekkig, dat hij besloot een
geheel nieuwe te dichten: een bundel zoals een Landjonker in
1830 die idealiter had kunnen maken. De oude mystificatie, van
een neef Joan Unica die enkele uitgezochte gedichten van de
jong-overledene uitgaf, was dan niet meer te handhaven. Hij fantaseerde een nieuwe: de gedichten waren afkomstig van een Landjonker die hij als jongen in Zwolle op school had leren kennen
en op wiens huizinge hij in vacantiedagen wel eens had gelogeerd.
Later had hij af en toe nog contact met hem gehad en de vriendschapsband was zo sterk gebleven, dat Theodoor bij zijn vroeg
overlijden zijn dichterlijke handschriften aan hem vermaakte.
Hij had in 18 4 z een enkel gedicht eruit in de Gids geplaatst
(„Meester Jachem"), maar publiceerde ze nu dan: omgewerkt,
verbeterd weliswaar, maar toch nog :Theodoors werk.
De mystificatie heeft inderdaad enige verwarring gewekt: Mevrouw Bosboom-Toussaint moest door Potgieter zelf uit de
droom geholpen warden, en Huet heeft althans in het bestaan
van een bevriende dichtende Landjonker geloofd.
Was die poetische dubbelganger in 18 3 4 een constructie-achteraf
geweest, om enkele gedichten, deels buiten die fictie gedicht, een
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band te geven die ze innerlijk nauwelijks hadden, nu, in 1871,
stond de zaak heel anders. Nu stond de landjonker voorop, en
Potgieter stelde zich tot taak een bundel te dichten vanuit die
romantische jonker gedacht. Hij kon nu beginnen met zich in
hem te verplaatsen, en vanuit zijn standpunt een bundel gedichten te ontwerpen van landelijk leven en aristocratische liefde. Hij
deed dat met alle kunstvaardigheid waarover hij beschikte en
ontwierp een verzamelingetje van smaakvolle diversiteit, als een
zorgvuldig geschakeerd bouquet waarin geen twee gelijke bloemen
voorkomen en geen twee verwante kleuren naast elkaar staan.
De 1 5 gedichten waaruit de Nalatenschap bestaat zijn in hoofdzaak als volgt te sorteren: er zijn zes gedichten die de „histoire
intime" van de landjonker inhouden (twee lyrische, twee epische
en weer twee lyrische), zes andere zijn „schetsen uit de wereld die
hij om zich heen gadesloeg"; dan zijn er twee objectieve lyrische
met een zekere moraliserende inslag, uit de sfeer van de landjonker
gedacht; en tenslotte een zeer uitvoerig „Gedroomd Paardrijden,"
geconcipieerd toen het plan al was gemaakt, en dat weliswaar de
„histoire intime" afsluit, maar wat inhoud en omvang betreft
zozeer buiten het verband staat dat het de indruk maakt van een
reusachtige rhododendron die op het laatst nog aan het bouquetje
toegevoegd werd en het keurige evenwicht ervan uit elkaar rukt.
De vijftien gedichten zijn zo geschikt dat , 5 , 8, 9 , to en i t de
geschiedenis van 's landjonkers liefde bevatten; de tussengevoegde en i 1 tot en met 1 4 geven de afwisseling, 1 5 sluit af. Diversite, c'est ma devise! Voor de strofenvormen geldt hetzelfde.
De twee moraliserende gedichtjes: 4. „Bloei" en z. „Of Rhijnschen roemer, of Fransche fluit" nemen hun beeld uit de wereld
van de landjonker. Het eerstgenoemde geeft een weelderig bloeiende boomgaard als zinnebeeld van levenslustige jeugd die pas later
tot vruchten rijpt; het tweede, veel beter geslaagde, stelt een
groene roemer en een fijngeslepen Franse fluit als symbolen zowel
voor twee typen van liefde als voor de twee kanten die Potgieter
in zijn wezen zozeer als afzonderlijk en strijdig voelde: gemoed en
geest; een uiterst geraffineerd gedicht waarin de tegenstellingen
roemer-fluit, sentimentele en spirituele liefde, gemoed en geest
met een wonderlijk spel van gewaagde associaties in een scherp
geslepen vorm worden ontwikkeld. Alleen om zo'n juweeltje al
zou de voor poezie overigens zo troosteloze tijd van omstreeks
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1870 als een poetisch hoogtepunt moeten worden beschouwd.
De onderwerpen voor de zes schetsen uit 's landjonkers omgeving,
schetsen uit het dagelijkse leven van de plattelanders, zijn ook
zeer bewust gekozen under het motto van de diversiteit: een pathetisch beschreven watersnood („Watersnood. Aan een vriend"),
een geloofsdrama onder landarbeiders („Geerte's Uitvaart"), een
„guitig" stukje over de mislukte vrijage van een visser(„Stoornis"),
een satirische uitbeelding van een plattelandsschoolmeester („ Mees
ter Jochem"), een zoete pastorale van boerengeluk („Veldbloemen") en een sociaal studietje over een marskramer die economisch ten onder gaat („Graauwtje"). Van alle gedichten uit het
bundeltje dateren deze „proeven van objectieve poezie" het
meest. Het gedicht „Watersnood" zal wel terwille van het systeem gedicht zijn, namelijk als staaltje van de omstreeks 1830
zo in de mode zijnde watersnoodpoezie, maar poetisch is het
waardeloos. „Stoornis" zou temidden van Beets' levenslustige
guitige volksliedjes een prachtig figuur geslagen hebben, maar
meer dan historisch belang heeft het toch niet. „Geerte's Uitvaart",
„Veldbloernen" en „Graauwtje" zijn romantisch-sentimenteel of
idyllisch, en het is alsof overkunstigheid van vorm hier moet
goedmaken wat er aan originele verdieping van de inhoud ontbreekt. Het satiretje „Meester Jochem," dat met veel wijzigingen
uit de Gids van 18 4 2 overgenomen werd, voldoet nog het meest.
Volwaardige blijvende kunst geven daarentegen de zes „meer
intime, voor welke de geheimen zijns harten den toon aangaven."
Op welke motieven in vroeger werk Potgieter hiervoor teruggrijpt
is alleen van historisch belang. Wat de mystificerende lijst van
de oude cyclus was, is hier in de inhoud gekomen; de „Liederen
uit de Middeleeuwen," het begin van „Rijkdom," de prozanovellen „Het Togtje naar ter Ledenstein" en „Een Novelle?" bevatten gegevens die direct naast passages uit deze groep kunnen worden gelegd. Interessant is misschien dat het landelijk-aristocratische decor en de liefdesdroom zich zelfstandig hebben verder
ontwikkeld, en dat de minnaar eerst Joan van Broekhuizen (in
de „Afrid") en een officier (in „Jacoba") geweest is, voordat hij
hier weer met de landjonker geidentificeerd werd. Welke geschiedenis de motieven ook doorgemaakt hebben, ze zijn in deze
serie tot een volkomen gave eenheid samen gesmolten. De zes
gedichten vormen met elkaar een samenhangende lyrisch-epische
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reeks, waarin elk gedicht een volgend stadium in de liefdesgeschiedenis uitbeeldt. In het eerste, het lyrische „Ommekeer" is
een onbepaald liefdesverlangen, een vage spleen in de landjonker
wakker geworden. In plaats van een levenslustige, vitale jongeman
is hij nu een eenzelvige dromer, die zijn lust in de geneugten
van de vier seizoenen: paardrijden, zwemmen, jagen en schaatsenrijden verloren heeft. In „Onder de Linde I" zit hij mijmerend
onder de linde voor de huizinge. Hij verbeeldt zich een middeneeuwse bruiloft, en voegt zich, teerhartige, bij de edelvrouwen
voor wie hij een romance zingt; of hij hoort het teder gesprek
van Diederyk en Aleide, die gelukkig is sinds ze geschaakt werd.
Hij streelt zijn honden maar heeft geen lust ter jacht te gaan. Pas
wanneer de ideale vrouw verschijnt en meegaat ter jacht, zal hij
ze roepen.
Het is verraad aan de poezie, de „inhoud" zo ontluisterd en kaal
in enkele zinnetjes weer te geven. Huet die het vernietigende van
een dergelijke werkwijze niet voelde, werd er door Potgieter duchtig over onderhouden. Ter demonstratie van het verloop van de
novelle is het hier, helaas, nodig, ook voor de volgende gedichten. In „Verrassing" is Theodoor in de vroege ochtend over de
heide naar het bevriende kasteel „Meerhof" gereden. Omdat de
charmante vrouwe van Meerhof hem nog niet kan ontvangen,
wordt hij door de oude knecht in de tuinkoepel gelaten. Verrukt
kijkt hij van het balkon het landschap en de in stralend zomerweer
bloeiende tuin in. Wanneer hij zich aan het uitzicht heeft verzadigd bekijkt hij het smaakvolle interieur: de schilderijen, de
boeken vooral. Als hij in de Franse klassieken en Goethe gebladerd heeft blijft hij dromend staan voor een reproductie van La
Gioconda en neemt hij een dichtbundeltje ter hand, Starings
poezie. Verrast vindt hij bij „Herdenking" een tuiltje reseda liggen. Op dat moment komt een logetje dat hij niet kent binnen.
Overweldigd door haar schoonheid weet hij niet, wat te zeggen.
Later zit hij met haar en de gastvrouw in de schaduw aan de oever
van de vijver. Hij moet vertellen waarmee hij zich al wachtende
bezighield en noemt dan Mob ere's Misanthrope om met de geschiedenis van de coquette Celimene het logetje te kunnen plagen.
Wanneer hij met de twee dames de vijver is overgeroeid, is zijn
liefde al zo vurig geworden dat hij haar gevraagd zou hebben, als
er geen mauvaise troisieme was.
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In „Stil Spel" is de avondmaaltijd afgelopen en hij zal, tot zijn
smart, moeten vertrekken. Hij is gewend, na dergelijke feestelijke
bijeenkomsten op de Meerhof, de grijze douairiere van Eikenstede naar huis te geleiden. Hij doet dat nu ook, maar wanneer ze
in haar koets is weggereden haast hij zich nog even terug om de
beminde te kunnen vragen; hetgeen hem niet gelukt doordat een
groep gasten komt storen. Te paard haalt hij het rijtuig in; hij
spreekt de oude dame nog even; ze heeft zijn gevoelens al begrepen
en spreekt hem moed in.
Thuisgekomen, spreekt hij in „Gemijmer" zijn hoop en vrees uit,
in „Onder de Linde II" zijn verlangen naar een spoedige vervulling van zijn wens: Neef zal wellicht het aanzoek voor hem gaan
doen. Hoe heerlijk zal het zijn, zijn bruid plotseling aan zijn plaagzieke nichtjes Wichilde en Leonoor te kunnen voorstellen, nog
heerlijker haar onder deze linde te leiden! Met deze inhoud hebben de gedichten nog alle kans banaal of sentimenteel te zijn.
Hoe daarentegen een krachtig en ideaal gestemd levensgevoel, een
zuiver schoonheidsenthousiasme ze doorstroomt, een pure atmosfeer ze doortintelt, kan alleen de tekst zelf duidelijk maken. De
schildering van de natuur en van de drie vrouwen die in het verhaal optreden (de beminde, de vrouwe van Meerhof en de douairiere van Eikenstede) en de snelle slechts suggererende verteltrant
vermijden alle banaliteit en scheppen een sfeer die niet te beschrijyen valt omdat iets analoogs ontbreekt. Er zou een verwantschap
op te merken zijn met de blijspelwereld van Marivaux, en Moliere,
wiens werken in de conversatie een rol spelen, vooral wat de
vaart, de lichtheid en de gecultiveerde adresse betreft wanneer
het diepere verlangen naar schoonheid geen eigen kleur en toon,
niet een meer poetische inhoud aan de novelle gaf, die echter alles
wat naar sentimentaliteit, zoetheid, lauw geidylliseer of somberheid zweemt, volslagen mist. Het is een synthese van rococo
en gevoels-romantiek die zijn eigen qualiteit voor een deel dankt
aan de veerkrachtige snelheid, de soepelheid zelfs van de volzin
die dikwijls zowel over de met Potgieters karakter gegeven gedwongenheden als over de obstakels in de zware strofevormen
zegeviert.
Zo de aanhef van „Verrassing":
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„Mevrouw komt fluks;" — de goede gryskop leidde
't Belovend, my de koepelkamer in
En hood me een stoel, — maar voor de vensters spreidde
Ten hoogen trans gestegene vorstin,
De zonne, of zip' in 't flikk'ren zich vermeidde,
Op 't deinzend meer van de onbewolkte tin
Zoo gulden glans, dat 'k naar 't balkon my spoedde,
Llitlokkende in der slingerplanten hoede.
En de beschrijving van het binnenkomende logetje:
zweefde in stee der vrouw des huizes binnen,
Zy gleed terug toen
alleen me er zag;
Om fluks den schroom bevallig te overwinnen,
Om my, beleefd, te groeten trots den lack
Dien 'k wekken moest, beroofd, naar 't scheen, van zinnen
Al stamelde ik 't gehuichelde beklag
Dat ze er vergeefs. . maar wist ik wat ik zeide?
Die haar aanschouwde en van vervoering schreide!
Zy

De snelheid in de verhaaltrant en de situatieschildering kan men
observeren in de volgende strofe, de laatste, van „Stil spel," waarin de lezer achtereenvolgens de oprijlaan van Meerhof, de kronkelende weg over de heide en de met pijnen begroeide heuveltop
ziet, waarop de douairiere en de landjonker het avondlijk vergezicht genieten en zij een klacht over haar ouderdom niet kan onderdrukken:
Myn snuivend ros verslond de laan,
Nog zette ik 't aan,
Hoe rap het snelde,
Toen nergens wolkend stof ons voor
Op 't kronklend spoor
Het rytuig meldde; —
Daar sloegen we om ter heuvelkling
lVaar 't opwaart ging
Naar 't hooge scherm van enle le pjnen
Dat, uit den Oost het eerst begroet
Ook 't lest den gloed
In 't Vest zag schynen; —
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Nog steeg maar halverweeg den top
Het tweespan op, —
Dat voor to stuiven
Viel list, — en 'k zag uit walk van kant
Een kleene hand
my 't welkom wuiven;
Te voet, toen 't boven stil bleef staan,
Vane ik die aan,
Om haar to leien
Mogt, wandlende op dien gladden grand,
Haar d' avondstond
Des dais vermeien:
„ „G#, heerschers over meer verschiet
„ „Dan eigen erf den landzaat biedt!"
„Herinnert gy u Staring niet?"
Began ik haar de torens tqzend
Wier spitsen 't flikk'rend gaud verried
Aan de overz# des Rhynstrooms r#zend,
Die glinstrend bruischte in 't schuilgaand groen;
„Och, neef!" was 't antwoord der bedaagde,
„De verte vrol#k in to span,
,,Vaar bleef de jonkheid toen 't nij haagde?
„Soleil couchant!
maar zoo ik klaagde
„Wat zou 'k ondankbaar *IL . . . Vertsaagdo
Die kreet tn# dus, dat 't hoofd ik neeg
Tertql ik zweeg;
Of wist voor 't vlieten
Der tranen longs dat bleek gelaat
Min troost seen baat?
„G# zult genieten" —
Hernam ze — „al wat ik heb gesmaakt:
„Ge zit ontwaakt,
„G# hebt gekozen!"
Al wachtte ik voor bekentn'is
Te goed zag
Mtjn heftig blozen!
„De wind steekt op;" — in vluggen draf
Ging 't heuvel af,
Ik dweepte, ik droomde,
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Tot in gepeinzen Eikenstee
Ik binnen ree
En 't ros van zelf zyn vaart betoomde!
By 't afscheid tuigde 't edel hart
IVat straks haar smart
Me hield verborgen;
„Gedenk, wordt ooit bij ondergang
„Der zon 't u bang:
„Op nacht volgt morgen!"
En heeft het romantische blijspel een gelukkig slot? De sympathiserende lezer verwacht er een, want al wordt de landjonker
zelf geslingerd tussen bange voorgevoelens (in „Gemijmer") en
een stellige geluksverwachting (in „Onder de Linde II") ,de beletsels om het beslissende woord te spreken waren slechts het
gevolg van toevallige omstandigheden; een ernstige geluksverhindering was nergens opgedoken. Op dit punt is het interessant
deze liefdesgeschiedenis te vergelijken met de vroegere in Potgieters werk, omdat ook hierin de geleidelijke bevrijding van
kommer aan de dag treedt. In zijn vroege romantische poezie kon
de dichter de geliefde niet vragen om duistere redenen — ze
moest er niet naar vragen, hij had te veel eerbied voor haar onschuld, voor hem was de kans op geluk definitief voorbij — een
motivering die deels Byroniaans was, deels op nuchter zakelijke
overwegingen terugging, en in hoofdzaak onverklaarbaar bleef.
In de „Afrid" is de minnaar door de wrede vader verbannen
en vindt hij zijn liefdesvervulling in avondlijke dromerijen. In
„Jacobs" staat standsverschil het geluk in de weg — of de vervulling als verbeeld of als werkelijk wordt voorgesteld is niet na
te gaan. In de „Nalatenschap" echter — en dit maakt de stemming meer die van een blijspel —zijn de verhinderingen voor een
beslissende vraag: de aanwezigheid van de vrouwe van Meerhof,
zijn plicht om de bejaarde dame naar huis te geleiden en het telkens verschijnen van gasten die op het kansrijke moment komen
storen. Er is geen ernstig obstakel en de vrouwe van Eikenstede
voorspelt hem met enkele moederlijk-vriendelijke woorden zijn
geluk.
Het slot dat het grote vijftiende gedicht van de bundel, „Ge-
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droomd Paardrijden," geeft is in overeenstemming met de verwachting gelukkig, maar — en dat maakt de zaak ineens veel
meer tot een subjectieve realiteit — het is gedroomd. In objectieve werkelijkheid blijft de historie onvoltooid.
De opzet is deze. Theodoor ontvangt van de vrouwe van Meerhof een briefje: „Beau Fils! laat door uwe voorspraak aanstaanden
Vrijdag op de Burcht (d.i. Theodoors tehuis) twee rijpaarden ter
onzer beschikking zijn."Wat betekent dit? Dat zij met haar logetje
bij hem op bezoek wil komen, om gezamenlijk een tocht te maken.
Verrukkend vooruitzicht! De twee rijpaarden en de liefde worden
het thema van een Lange verwarde droom die Theodoor in een
antwoordbrief aan de vrouwe van Meerhof uitvoerig in dichtvorm beschrijft en beredeneert, zonder op het verzoek zelf te
reageren. Vanuit de objectiviteit van de voorafgaande novelle
gezien bizar, gezien vanuit Potgieter zelf, voor wie de novelle ook
slechts een schone verbeelding is, een bevrijding van de dwang
die de realiteits-illusie oplegt, een subjectiverende plan-verandering die ineens onbegrensde mogelijkheden opent. Het is een
ommekeer die zweemt naar de bekende romantisch-humoristische
die Multatuli b.v. in zijn Max Havelaar toepast, waar de auteur
plotseling de eerst ontwikkelde werkelijkheid wegvaagt en zelf
het woord neemt; ernaar zweemt, en meer niet, omdat de landjonker de woordvoerder blijft, de vrouwe van Meerhof de toegesprokene, en hun milieu het als het dagelijkse erkende. De
woordvoerder heeft echter veel meer trekken van de bejaarde
Potgieter gekregen, zoveel, dat de rijmbrief als brief van de jeugdige Theodoor moeilijk nog te aanvaarden is.
TerwijI in „Gedroomd Paardrijden" de landjonker voor een
belangrijk deel in Potgieter gemetamorfoseerd is, handelt de inhoud ook voor meer dan negen tienden over onderwerpen die op
de liefdesnovelle geen betrekking hebben, m.a.w. er is een groot
ander gedicht met de landjonker-geschiedenis gesyncretiseerd.
Toen Potgieter in 1872 de Nalatenschap zou gaan afsluiten, was
zijn aandacht alweer op iets anders dan die cyclus gevestigd. In
Januari 1872 vroeg Kruseman hem om een poetische bijdrage
voor een bundel die hij zou uitgeven voor de herdenking van
de jaren 1 57 2 en 1672. Hij weigerde en schreef Huet waarom:
„Ik ben er rond voor uitgekomen dat ik ons het regt ontzeg, in
onzen tegenwoordigen apathischen toestand het voorgeslacht te
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verheerlijken; we verdienen den tempel te worden uitgejaagd, wij
schagcheraars en flaauwerts op elk gebied." De Italianen van
1865 hadden het recht om te herdenken wel gehad, zij hadden
iets groots bereikt. De Amsterdammers van 1868 die Vondel
herdachten konden eigenlijk alleen als schuldigen tegenover het
verleden staan, en dat was in 1872 niet anders. Herdenking dan
zonder confrontatie met het heden? Op i April werd de inneming
van den Briel met een nationale feestdag gevierd, op 3 April hield
Dr Doorenbos in Felix Meritis een lezing waarin hij 1 572, 167 z ,
1 77 2 en 18 7 2 met elkaar vergeleek. Herdenking van 16 7 2 in
het biezonder trok Potgieter, in zijn landjonkerverbeelding verzonken, toch wel erg aan. Het later koning-stadhouder geworden
kind van staat had altijd al zijn liefde; de Franse zeventiende
eeuw waarvan Hooft het begin in zijn „Hendrik de Grote" had
beschreven, ook. Ondanks zijn weigering verdiepte hij zich in de
boeiende stof. Hoe was die met de afsluiting van de Landjonkercyclus te combineren? In Juli 1872 had hij zijn vondst: een droom
met historische tafrelen als brief te dichten, al gedaan, want toen
genoot hij al van Hooft's versregel (in Paris' Oordeel):
Is dat een droom? ik zas nooit wakende zooveel!

waarmee hij zijn eigen stoute voornemen kon commentarieren.
Hij schreef hem, zonder veel verband, neer in een brief aan Huet
en plaatste hem later als Hoot in zijn Toelichting op „Gedroomd
Paardrijden." Hij had al eerder (2 7 Jan. 18 7 o) een brief geschreven
over dromen die een pas ontvangen brief in hem opwekte (die
van Huet, van i 3 Dec. 1869), hij had zich toen, tijdens zijn ziekte,
al rekenschap gegeven van de fantastische mogelijkheden die de
beschrijving van reele droomvisioenen opleverde, voorzover Byrons „The Dream" en De Quincey's of Hawthorne's dromen dat
nog niet hadden gedaan: pure visualiteit, en onbegrensde vrijheid
ten opzichte van logisch-organische gedachtenontwikkeling, waarmee hij toch al op zo gespannen voet stond. Het moet een heerlijke
vondst voor hem geweest zijn: het idee om zijn vorm van Jan. 187o
te gebruiken voor zijn laatste gedicht in de „Nalatenschap," nu
als een brief van de landjonker aan een ideale toehoorster, de
vrouwe van Meerhof, over dromen opgewekt door een briefje
van haar.
Waarschijnlijk heeft hij de hele zomer en herfst van 18 7 2 zijn
plan in zich omgedragen, en het in de winter van 18 7 z op 1873
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uitgevoerd. De Spaanse en Franse herinneringen in het gedicht
houden wel verband met de reis die hij in het najaar van 1872
door Spanje en Frankrijk maakte en die een „weergaloos genot"
voor hem was. In November 1872 noemde hij in een brief aan
Huet het gedicht „Namouna" van Alfred de Musset. Verwey
ontdekte dat de strofe van „Gedroomd Paardrijden" die van
„Namouna" is, ook dat het systeem van rijmverspringingen door
Potgieter zo werd ontworpen dat de omvang van zijn gedicht
van te voren vaststond: 12 maal 3 2 strofen van 6 verzen, d.z.
2 3 0 4 versregels. Met dat moeilijke schema, dat de vorm van
zo'n groot gedicht van te voren tot in details vaststelde, legde
Potgieter zich aan banden voordat hij zijn teugelloze rit door het
rijk der verbeelding begon.
Als Potgieter ooit een vorm heeft gevonden die bij zijn behoeften
paste, dan is het deze. Omdat het gedicht een brief is heeft hij
alle warmte van het persoonlijk contact en kan hij toespreken en
betogen waar het hem lust, zonder gedwongenheid. Omdat het
over een droom gaat kan hij opgaan in plastische schildering en,
omdat hij immers wakende zijn droom beschrijft, de visioenen
omspinnen met beschouwingen die met de droom direct niet
verband hoeven te houden. De gebieden en wijzen van werkelijkheid die hij zo kan doorzwerven zijn uitgebreider dan die in het
romantisch-humoristische verhalende gedicht als „Don Juan"
waarin Byron ook de structuur van zijn verhaal beredeneert, de
daden van zijn dramatis personae becommentarieert en uitweidt
over alles wat hem tijdelijk boeit. Misschien gaf Potgieter aan het
cinde van een acht- of 3 2-tal strofen een wending aan zijn gedicht,
maar van zorgvuldig gecomponeerde diversiteit is weinig te merk en. De ontwikkeling is grillig en de tucht ligt in het schema.
Wat betekende herdenking van 16 7 2 voor Potgieter? Herdenking van Willem III en Jan de Witt aan Nederlandse zijde, van
Lodewijk XIV aan de Franse kant. Bij de eersten voegen zich
Bentinck, Willem's boezemvriend, de dichter Huygens natuurlijk, zijn secretaris en die van de vorige Oranjes; ook Willem II,
diens echtgenote, diens moeder en een Haags hoffeest. Politieke
principes voorzover het Jan de Witt aangaat, menselijke belangstelling voor de leden van het Oranjehuis, de schoonheid van de
Vijverberg, het zeventiende eeuwse hofleven en van een jachtpartij op de Veluwe. Potgieter schakelt geen enkele functie van
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zijn gevoelsleven uit. Bij Lodewijk XIV verrijzen de Franse gulden
eeuw, zijn eerste liefde en het bos van Fontainebleau, en Hendrik
IV, door Hooft beschreven. Dit is in hoofdzaak de stof die voor
zijn mijmering, of in zijn droom, verrijst. De buitenste lijst (strofen
1-2 o en 3 69- 3 84) werd gereserveerd voor 's landjonkers
liefdesdroom. Er is gevaar denkbaar, dat deze toch ook wel gekozen en overdachte stof zich niet als droom hat representeren.
Dit gevaar heeft Potgieter echter steeds weten of te wenden, behalve misschien in het gedeelte str. z 3o-3 3 6, waarin de droomwat veel op de achtergrond komt,
In tegenstelling met de rationalistische pseudo-visioenen in „Florence" geeft Potgieter in „Gedroomd Paardrijden" reele droomervaringen, zo reeel dat het gedicht niet slechts de illusie, maar
op sommige punten zelfs de overtuiging wekt, dat hij een droom
copieert. Er komen talrijke authentieke droomsymbolieken en
droomsensaties in voor, die een waakbewustzijn nowt kan scheppen. Ze beginnen in strofe S . Want, als hij zich eerst om het verzoek van de vrouwe van Meerhof te kunnen vervullen, gewenst
heeft te mogen kiezen uit de weelde van paarden die de stal van
de Koning of de stoeterij van de Prins rijk zijn, heft hij daar de
hand op om het mooiste te bestijgen. Het rappe ros Robin Hood
houdt echter vanzelf de schreden in, wanneer het de fijne zilverwitte merrie Mimosa naast zich bemerkt, die dadelijk bekoort
en bekoord wordt. Vol vreugde zullen de paarden „der liefde
hemel binnenvaren" als ze ineens op een bevel „Au trot!" in
straffe tuck voortdraven. Het blijkt de Landjonker, dat hij, ergens
in Frankrijk, in een bos, caroussel rijdt onder leiding van 's Konings opperstalmeester De Pluvinel. Halfbewust merkt hij dat
zijn paard een ander is: het is Provence, terwijl De Pluvinel op de
partner, nu Normandie, riid t. Onder de tucht van de escuyer
principal draaft de Landjonker in de orde van het carousselrijden
rond, haarscherp op zijn plaats. Daar rijdt hij langs een geurende
frisse meidoorntak die hij zou willen afbreken en op zijn borst
spelden, maar hij heft de hand niet op (str. 4o, vgl. str. 9 4 waarin,
onduidelijker, het symbool weer aangeduid wordt). Na het carousselrijden ontmoeten ze een troep ruiters uit het leger van
Henri IV, waarmee ze Parijs binnentrekken. Bij het volgend
visioen is hij echter in het bos van Fontainebleau, dat er anders
uitziet dan toen hij het wakend gadesloeg. Hij ziet op vier schimmels de lijfwacht Van Mazarin aankomen en is getuige van het
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teder onderhoud tussen Lodewijk XIV en Maria Mancini bij la
Roche qui pleure. Zijn bepeinzing van Lodewijks regering verloopt in een nachtmerrie-achtige angst als Lodewijk Nederland
wil gaan aanvallen, en de Nederlanders inwendig verdeeld en
zonder buitenlandse hulp staan. Het visioen verandert dan plotseling: hij is op een heide, die snel zo blinkend wordt dat hij
naar de luwte van het struikgewas gaat. Uit het jachtgewoel komen
twee ruiters te voorschijn: Willem 111 en Bentinck, voorzaat van
de landjonker. Een hertenjacht, een rit langs de V-eluwezoom
eindigen met de wens dat Huygens mocht verschijnen hij zou
de vrouwen uit het Oranjehuis en een feest op het .paleis Noordeinde kunnen beschrijven, maar de landjonker droomt zich zo'n
feest dan zelf. Na lange uitweidingen hervindt hij de twee ruiters,
met wie hij — het blijkt Juni 167z te zijn naar 't Huis ten
Bosch rijdt. Het onderhoud dat daar tussen Willem 111 en De
Witt plaats heeft is het hoogtepunt van het herdenkings-gedicht.
Onmiddellijk daarna vindt de landjonker in eon liefelijk landschap Robin Hood terug. Als hij het ros bestegen heeft draaft
het met de machteloze berijder weg, tot diens verrukking, want
uit een onduidelijke sensatie van wemeling, sneeuwgestuif, vurige
vlam vormt zich de lustig dravende schimmel Mimosa. Hoger
stijgt zijn vreugde wanneer hij de stralend lachende liefste erop
ontdekt. Samen rijden ze door het ideale terrein naar de Burcht
waar hij onder de linde dan eindelijk zijn vraag kan fluisteren.
Zoals uit dit al te korte inhoudsoverzicht al blijkt baden de visioenen in een droomsfeer die de pure zintuiglijkheid van het
sensitivisme aankondigt. De suggestie wordt niet weinig versterkt door het telkens weer opduikende visioen van de paarden
dat als een in afwisselende tijd en omgeving gesitueerd constant
Leitmotiv aan de visioenenreeks eenheid geeft. Ook deze droomsensatie: het afwisselend anders plaatsen en interpreteren van een
droomkern, had Potgieter in zijn reeel droomleven opgemerkt
(brief aan Huet 27 Jan. 18 7 o tweede helft), en nu voor zijn kunst
vruchtbaar gemaakt. Fascinerend is de droom in de reeds aangeduide passage (strofen 38- 4 o) met het carousselrijden onder
leiding van de strenge meester De Pluvinel. Deze heeft die waarlijk
creatieve symboliek die voor diverse interpretatie openstaat,
maar zo gesynthetiseerd is dat ze daar nooit door uitgeput wordt.
De landjonker als jonge Franse page van Henri IV die op een
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ruim grasveld in hoofschen kring van jonkheid op een scherp
gedresseerd paard caroussel rijdt, voelt tegen alle regel in lust
opkomen de hand op te heffen en een frisse meidoorntak of te
breken. De blik van de meester volstaat om de „oproervonk te
doyen." Een parallel bevatten de strofen 94-95 waarin hij wel
op de beugels is gaan staan, het paard heeft gesteigerd en hij een
ongelijkb'ren zwier van bloesemregens aan het wuivend groen
ontschaakt heeft, wier geuren en wier gloor een stoet van schoonen
smaakte. Dit zijn kern-beelden van de diepste dichterlijke zelfexpressie die en op het gedicht en op het bijna voltooide leven
toe te passen zijn. Ze lichten, beter dan enige beschouwing het
kan doen, o.a. de spanning toe die principieel tussen de patriottische burgerlijke deugd- en pligten-leer en de individualistische
romantiek bestaat, de spanning die Potgieter zijn hele leven door
in zich rneedroeg, zonder dat een van beide partijen ooit definitief
een overwinning kon behalen. Ze resumeren de studie over Loots,
de kritiek op de Camera en „Albert" op de wijze van de beeldspraak, en dat is enerzijds minder, maar anderzijds veel meer
dan een verstandelijke interpretatie, ook de beste, ooit kan doen.
Het onbewuste weten is een moment „ten hoogsten top gestegen,"
heeft de dichter en de burger gezien en ze, als onpartijdige derde,
verbeeld in een tafreel; en terecht in een tafreel want de tucht
zou niet zo streng hoeven te zijn als de dichter niet zo opstandig
was, en de dichter zou zo hoog niet kunnen reiken als de dressuur
hem niet steeds weerhield.
Er is geen gedicht van Potgieter, waarin hij zozeer alle modi van
zijn wezen een beurt laat krijgen. De uitbeelder van het visioen,
„dat ons 't rijk der geesten binnenwenkt" (str. 3 44) naar wier
verkeer hij haakt, valt uiteraard het meest in het oog. De liberale
burger krijgt ook nog eens de gelegenheid zijn geloofsbelijdenis
uit te spreken, en wel bij monde van De Witt die zijn politiek ziet
mislukken:
Ik droomde, — spotzucht moos' voor dwaasheid 't word misbruiken,
Niets hoogs, niets heiligs of zj scheldt het maar gedroomd, —
Ik droomde een vryheid als voor 't menschdom zeker koomt .
En 't was me als zag ik in den staatsvorm haar ontluiken
Die heerschzucht niet alleen in d' enkele betoomt,
Die, gordt hg zich ten stryd, by magte is hem te fnuiken;
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Een burgerlyk bewind den vroedsten toevertrouwd
Verheven tat wat nacht ook hun talenten blonken,
't Geen d' oceaan voor berg van onze welvaart houdt, —
Dat kennis en dat kunst by alien tracht te ontvonken,
'Vat ydelheid! .... ik stoffe op 't peen ik heb gebouwd
Al blykt het, onvoltooid, in puin reeds zaamgezonken!

Hij zegt, verhuld, definitieve dingen, waarvan men zich afvraagt
waarop ze doelen. Doet de volgende strofe het op Huet?
Veel minder vlyrnt de smart, die ons door 't ligchaam vaart
By wond van pyl of dolk, dan 't Teed van teed'rer aard
Irdardoor, zoo 't woord gy duldt, 't gemoed schynt Ives te krimpen:
Als, wreed ontnuchterd, wy vergeefs het nog verglimpen
Dat om ons ideaal zich duisternis verzwaart,
Schoon 't zegevierend blind moest stralen wie 't beschimpen.

En heeft hij in Antwerpen toch een liefdesdeceptie beleefd? Waarom anders de subjectieve klacht in strofe 13o:
Verrukkend oogenblik! volzaligst uur des !evens,
Als onze ziel zich vleit dat zy haar weerhelft vond!
Ach! waarom zyt gy ook 't bedriegel#kste tevens?
Zoo zuchten wie 't genot des blOen opwaart zwevens
In onverwachten val op bitter 1#den stond,
Voor beide hoofd en hart een ongeneesb're wond!
Wie zal zeggen hoe intiem de versluierde klachten zijn die in de
ouderdomspoezie verspreid liggen? Waarom zegt de landjonker
— vroeg wees, als hijzelf — tot de linde:
Hem heugen wie zyn kreten susten
zich zelv' verlaten wist, —
Eer
Hem heugen wie zyn lippen kusten
Voor oud'renzorg by had demist, —
Hem is de laafnis niet vergeten
Der deernis met zyn lot begaan —

Maar ook de beschaafde kunst- en historieminnaar, de medelijdende mensenvriend, de elegante chevalier, de kritikus, de schil-
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der van zeventiende eeuws hofleven, de bewonderaar van het
Veluwse landschap krijgen het woord — hij resumeert zijn rijkgeschakeerd gemoedsleven, zijn kennis en geest, alle gestalten van
zijn veelvormige zeif zo, dat de lezer zich door grondige oefening
gevoelig gemaakt moet hebben voor alle modaliteiten en tonaliteiten in Potgieter, voordat hij dit polytonale en motievenrijke
monument van poezie integraal kan beleven. Maar dan beleeft
hij ook de apotheose van een heel dichterleven.
En hiermee had hij zijn taak verricht. In 1874 hield hij zich nog
bezig met de uitvoerige noten en de Toelichting, hij studeerde in
Huygens en herlas boeken waarvan hij vroeger genoten had. Hoewel hij nog druk werkte voor zijn zaken voelde hij zich oud worden. Veel omgang had hij niet. Hij maakte wel ens tochtjes met
Prof. Lemcke en diens vrouw — sinds zijn kennismaking met
Nippold ging hij nogal om met geleerde leden van de Duitse
kolonie. Hij had een vlaag van bewondering voor Mina Kruseman, de excentrieke strijdster voor vrouwen-emancipatie, volgde
de polemieken en las de kranten, waarover hij zijn mening aan
Huet schreef.Hij merkte de stijging in de algemene welstand op
en hoopte dat het geestelijk leven ook belangrijker zou worden;
maar symptomen daarvan zag hij nog niet. Hij verwachtte alles
van jongeren, maar zag ze niet komen. Van de jongelui die hem
bezochten, de onderwijzer T. Terwey, die voor Huets blad een
stukje van Bjernsterne Bjornson vertaalde, en C. Honigh die met
een dichtbundeltje wat naam maakte, verwachtte hij niet veel.
Multatuli en de Multatulianen kon hij niet plaatsen, in Vosmaer
zag hij een ontwikkelde geest maar geen man van betekenis. De
Amsterdamse Dr Doorenbos mocht hij graag om zijn frisse originaliteit. Maar waar was werkelijk niveau? Daarom bleef hij het
bejammeren dat Huet was weggegaan. Die was onmisbaar. Zijn
correspondentie met Huet verslapte overigens, de decepties hadden toch het hart uit de vriendschap gedood. Ook schreef Huet,
die het erg druk had, soms lange tijd niet. Hij correspondeerde
met Rene Bakhuizen van den Brink, met Mevr. Bosboom-Toussaint en de uitgever Kruseman, hield contact met Mevr. Douwes
Dekker in Italie, na haar overlijden met haar zoon.
In Mei 187 4 vierde koning Willem III zijn zilveren regeringsjubileum. Ook Potgieter kreeg ditmaal een ridderlintje. Zijn kennissen stuurden hem felicitatiebriefkaarten, en P. N. Muller, die
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het nieuwtje toevallig heel vroeg had gehoord, ging dadelijk naar
hem toe om hem geluk te wenschen. „Maar hoe bedroog ik mij!
Met vertoornden blik keek hij mij aan, en terwij1 het boek dat hij
in de hand had, elders een heenkomen vond, was het verbitterde
woord „te laat" het eerste dat over zijn lippen kwam. Niet bij
een toevallige gelegenheid, en niet onder tal van autoriteiten,
moest hem die onderscheiding verleend worden. Hij droeg geen
gouden rok, die zonder dat ridderkruis niet afgewerkt heette. Was
hij de eer van den ridderslag waardig om mine verdiensten als
letterkundige, welnu, al tientallen van jaren lang had hij die getoond en dan was die eer hem dus ook zoo vele jaren vroeger toegekomen. Maar thans nog? Moeite kostte 't ons hem te bewegen
het versiersel althans te behouden, dat later zijn sterfhuis even
ongebruikt verlaten heeft als het zijn woning binnengekomen
was."
In September 18 7 4 bracht hij met zijn vriend Fischer uit Genua
een Zondag in den Helder door, om het nieuwe schip „Voorwaarts" te bezichtigen. Juist kwam de „Conrad" uit Indie binnen
en het was een drukte van weergekeerde passagiers. Potgieter
was hoogst geboeid en aangedaan, en gaf in een blinde impuls
een Javaan de hand.
In December werd hij ziek, het leek niet ernstig. Op Oudejaarsavond nam de ziekte een gevaarlijke keer. In Januari . durfde men
niet meer op beterschap hopen. Zijn zuster bracht hem het juist
van de uitgever ontvangen exemplaar van zijn tweede bundel
Poezij. Hij keek het vluchtig in, „doorliep in haast enkele noten
en aanteekeningen, sloeg een blik op zijn portret en zeide, terwiil
hij haar den bundel teruggaf, met zijn fijnen, spotachtigen glimlach: „'t Is toch maar een burgerman." Toen Zimmerman in de
vroege morgen van de 3e Februari 1875 buiten kwam, zag hij
dat de luiken van het huis op de Leliegracht gesloten waren.
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Naschrift 1981

Het initiatief voor een verdere uitgave van verspreid werk ging uit van de uitgevers
Kruseman en Tjeenk Willink. In overleg met Potgieters zuster Sophie werd een opdracht
gegeven aan Zimmerman — Huet werd nog in Indie opgehouden en was bovendien
vierkant tegen een dergelijk plan; met Zimmerman had Potgieter in 1863 een lijst
samengesteld van alles wat hij zich herinneren kon geschreven te hebben. Zimmerman
aanvaardde de opdracht op voorwaarde dat hij geen „complete Potgieter" te verzorgen
zou krijgen. Hij gaf in 1875-77 in flink tempo drie delen „Schetsen en Verhalen", drie
delen „Kritische studien", en twee delen „Verspreide en nagelaten poezie" uit, en in 1879
nog drie delen „Studien en Schetsen". Later, in 1885-86, kwam het toch tot een
serie-uitgave in achttien delen, waarin ook „Het Noorden" en „Het Leven van R. C.
Bakhuizen van den Brink" waren opgenomen. Verscheidene delen ervan zijn herhaaldelijk herdrukt, maar tot een „complete Potgieter" is het nooit gekomen. In 1881 gaf
Zimmerman „Een Bundel Liederen en Gedichten van E. J. Potgieter" uit, een keuze die
zeker niet de smaak van de toenmalige jongere generatie weerspiegelt, maar die toch
meermalen herdrukt werd, in 1893 zelfs in groot formaat, met illustraties van Ch.
Rochussen, in een rode gothiserende band met veel goud en zwart. In 1881 werd
„Florence" nog eens afzonderlijk herdrukt, met de 102 bladzijden Toelichtingen.
In 1875 liet Busken Huet voor de vijftiende verjaardag van zijn zoon Gideon een boekje
„Eens Dichters Vriendschap" door zijn eigen uitgeverij Ernst & Co te Batavia, in enkele
exemplaren, drukken. Het bevat die gedichten van Potgieter, die geheel of gedeeltelijk
aan het gezin Huet, soms speciaal aan Gideon, gewijd zijn. Dat boekje, dat nu in de
Universiteitsbibliotheek te Leiden berust, is herdrukt door de Stichting „De Roos" te
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Utrecht, in 1968, vermeerderd met de voordracht „Potgieter en de paarden", die N. A.
Donkersloot hield bij een herdenking te Amsterdam, op 2 juni 1956.
In 1885 gaf Huet een bloemlezing „Personen en Onderwerpen. Keus uit de Boekbeoordeelingen van E. J. Potgieter, met eene Voorrede en Aanteekeningen" uit, nadat hij in
1877 al zijn bekende „Potgieter. Persoonlijke herinneringen 1860-1875" geschreven
had.
De eerste met het publiceren van persoonlijke herinneringen was F. Nippold geweest, die
in 1875 al zijn „E. J. Potgieter" in de serie „Mannen van Beteekenis" gaf, in het Duits.
Beter was Zimmerman met zijn herinneringen, achterin het tweede deel van de „Verspreide en Nagelaten Poezy", en, later, in „de Gids" van 1886. Johannes van Vloten gaf
enkele aantekeningen in zijn „Bloemlezing uit de Nederlandsche dichters der negentiende eeuw", dl. II, 1868, en Jan Ten Brink, die Potgieter oppervlakkig kende, schreef een
vrij uitvoerig hoofdstuk over Potgieter in zijn „Bibliografieen en Biografieen', omgewerkt in zijn „Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe eeuw", dl. 2,
p. 53 vlgg.
Toen „de Gids" vijftig jaar bestond en er een herdenkingsnummer werd uitgegeven
kwamen er ook herinneringen van P. N. Muller; Quack gaf ze pas in 1908 (Gids 1908 II),
het herdenkingsjaar van Potgieters geboorte.
Een bewonderaar die Potgieter niet gekend had, J. H. Groenewegen, stelde in 1890 een
zorgvuldige „Bibliographie der werken van Everhardus Johannes Potgieter" samen, die
als deel XIX werd toegevoegd aan de uitgave in 18 delen. Dit werk liet hij in 1894 volgen
door een uitvoerige biografie. Hij had kennisgemaakt met Potgieters zuster, en inzage
gekregen in Potgieters cahiers en brievenverzamelingen. Alles wat daarin betrekking had
op nog in leven zijnde tijdgenoten legde hij terzijde. Niet alleen daarom is de biografie
verouderd; maar het boek bevat zoveel feitelijkheden dat het voor de Potgieter-studie
zeker niet verwaarloosd mag worden. Sophie Potgieter beloonde Groenewegen met
diverse voorwerpen uit het bezit van Potgieter: diens horloge, schrijfgerei, Oranjekokarde; Groenewegen legateerde ze in 1922 aan de Vereniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis te Zwolle, en sindsdien berusten ze in het Provinciaal
Overijssels museum in Zwolle, samen met de Potgieteriana die het „blinde nichtje"
Johanna Potgieter naliet. Potgieters handschriften, zijn brievencollecties en zijn boekerij
samen met de kasten werden door Sophie aan de stad Amsterdam gegeven, die alles
overdroeg aan de universiteitsbibliotheek. Van de brieven en handschriften is veel
gebruik gemaakt, maar er blijft nog heel wat te doen. Van de boeken werd een catalogus
gemaakt en gedrukt, maar de verzameling zelf is opgelost in het grote boekenbezit. Op de
brieven van Busken Huet was door Sophie een verbod gelegd:ze mochten voor 1925 niet
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gelezen worden, door wie ook. De brieven van Potgieter aan Busken Huet waren in
1901 - 1902 al uitgegeven door Gideon, in drie delen. Huets brieven werden in 1925
uitgegeven door Albert Verwey, ook in drie delen. De uitgave van 1901 - 02 lijdt aan het
gebrek dat er brieven en gedeelten van brieven zijn weggelaten, terwijl veel persoonsnamen zijn vervangen door X-en en Y's, en talrijke ontcijferingen van Potgieters onmogelijk-moeilijke handschrift foutief zijn. De uitgave van Huets brieven in 1925 lijdt ook, zij
het in veel mindere mate, aan die tekortkomingen. Daarom werd, in opdracht van de
Minister van C.R.M. in 1972 de hele correspondentie opnieuw uitgegeven, in twee zware
delen, met een vrij uitvoerige Inleiding, ruim honderd bladzijden toelichtingen en een
register van persoonsnamen. Deze uitgave is volledig en geeft een betrouwbare tekst. De
Toelichtingen moet de lezer zelf naar persoonlijke behoeften aanvullen. Deze briefwisseling, uit de jaren 1859 tot 1875, is, voor Nederland, in zijn soort uniek, en biedt dikwijls
heel interessante lectuur. Een aanvullende collectie, die van mevrouw Huets brieven aan
Sophie Potgieter, is fragmentarisch uitgegeven door J. Berg, in de Nieuwe Gids van
1926 -'27.
Voor de Tachtigers was Potgieter een van de weinige voorgangers die ze als zodanig
wilden erkennen.
Perk bewonderde speciaal „Florence"; zijn „De Schim van P. C. Hooft", gedicht ter
gelegenheid van de Hooftherdenking in 1881, maar ook verscheidene sonnetten dragen
daar duidelijk de sporen van. Kloos sprak in zijn „In Memoriam Jacques Perk" over „de
gloed eener intellectueele passie, zooals ons nog slechts uit enkele gedeelten van Potgieters „Florence" had mogen toestroomen". Dat hij hem niet alleen als dichter, maar
vooral ook als eenzaam strijder bewonderde, blijkt uit het drietal sonnetten, ter gelegenheid van de Potgieterherdenking in 1908 gedicht. Ze zijn opgenomen in de derde bundel
van Kloos' „Verzen". Ook Verwey begon, evenals Kloos en alle jongeren van hun
generatie, met „Florence", wellicht onder invloed van dr. Doorenbos. Hij bewonderde
het, ondanks „stukken slecht geversificeerd proza, vol abstracties en personificaties".
Later maakte hij veel uitvoeriger kennis met Potgieters werk. Hoewel Verwey zeker ook
getrokken werd door een gevoel van verwantschap, is bepaalde invloed van Potgieter
toch veel meer te bespeuren bij W. L. Penning (M. Coens), een echte vereerder die in
Potgieters poezie had geleefd, vooral in „Poezij II" — voor wie Potgieters poezie kent, is
het een merkwaardige belevenis in Pennings poezie welhaast regel voor regel reminiscenties te vinden niet alleen aan Potgieters taaltechniek, maar ook aan zijn denk- en
voorstellingswijze. Daarmee is geenszins gezegd dat Penning een copiist zou zijn: hij heeft
zeer zeker een eigen talent, kleiner, rustiger, milder en inniger dan dat van Potgieter.
Maar wat er bij Penning aan boeiends is van beknopte, scherpgesneden zegging, afwisse-
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ling van mededeling, vraag en uitroep, dat is van Potgieter afkomstig. Penning, die zich
later zo graag herinnerde dat hij eenmaal tegenover Potgieter aan een cafetafeltje had
gezeten, en in 1891 aan mevrouw Huet schreef dat hij „om haar lang leven bad, opdat ze
Potgieters brieven aan Huet zou kunnen uitgeven", werd door Verwey (in „De Beweging", 1908) – wel wat pompeus – Potgieters stadhouder genoemd, en voor een sector
van Potgieters wezen: de mijmerende romantische dichter, is hij dat ook. In andere
sectoren is, mutatis mutandis, Verwey zelf dat meer geweest.
Die schreef in 1903 zijn „Leven van Potgieter", geen vrucht van koel literair-historisch
pluiswerk, maar „uitstorting van het leven" dat Potgieter in hem had gewekt. Daardoor
had het werk, ondanks onevenwichtigheden in bouw en behandeling, een grote verdienste: dat de auteur met zijn autoriteit en dieper inzicht van „moderne dichter" de ook voor
het heden levende dichter Potgieter op de voorgrond bracht. In de jubileumuitgave van
„Gedroomd Paardrijden" (1908) behandelde hij in een uitvoerige inleiding de laatste
periode van Potgieters leven, die in de biografie van 1903 nauwelijks was aangeroerd. Dit
werk van Verwey maakte een einde aan een periode waarin op Potgieter te uitsluitend
door het onderwijs beslag was gelegd. Al tijdens zijn leven, maar vooral gedurende het
hele laatste kwart van de vorige en het eerste decennium van deze eeuw was Potgieters
poezie studiemateriaal op kweekscholen voor onderwijzers en bij de hoofdactestudie.
Bemiddelaars hierbij waren niet alleen Potgieters kennissen Terwey, Honigh, Doorenbos; ook anderen, als J. B. Meerkerk, directeur der Rijks H.B.S. te Sappemeer, die in 1901
een geannoteerde uitgave van „Florence" verzorgde, en de grammaticus C. H. den
Hertog, die in 1896 twee delen toelichtingen bij Potgieters „PoEzij" I en II uitgaf,
„Florence" en „Gedroomd Paardrijden" ter zijde latend. Het is aardig te lezen hoe
Meerkerk zijn Inleiding bij „Florence" begon:
„Ik herinner me nog levendig, dat ik voor 't eerst – en voor 't laatst, helaas! – Potgieter
zag. 't Zal in het voorjaar van '73 zijn geweest, op eene stoomboot, voor Dordrecht. Hij
stond achterop de boot bij den stuurstoel en . keek naar de drukte op het water, waar 't
krioelde van booten, schepen en bootjes, zooals 't daar soms wezen kan. „Dat is meneer
Potgieter!" zei eene vriendelijke stem me; – nadat mijn geleider den dichter eerbiedig
gegroet had, nam ik vol vromen schroom mijn hoed af. /n den kring, waarin ik toen
verkeerde, kweekte men eerbied voor den voortreffelijken Nederlander.
Mij was toen niets van hem bekend dan het allerliefste „Elzemoer", het onovertroffen
meesterstuk „Mount Vernon", het innige „De Jonge Priester" en verschillende prozastukken. Het kostte me eenige moeite hem te leeren verstaan; ik geloof, dat ik niet alles
ervan begrepen heb, maar wat ik ervan verstond en gevoelde, gaf me een nooit gekend
genot. Ik bestudeerde zijne verzen, zoekend naar den zin, zooals de vrome zoekt naar de
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ware gedachten in de gewijde schrift" . . . Dit gaat dan voort in een toon van verheerlijking, die misschien met paedagogische bedoelingen wel wat aangezet is, maar die toch
een bewondering reflecteert die voor latere generaties wat moeilijk te begrijpen is. Een
idee van Potgieters populariteit geeft de Naamlijst van Inteekenaren die achter in het
tweede deel van de „Verspreide en Nagelaten Poèzy" (1876) is afgedrukt. De lijst telt 26
fijn gedrukte bladzijden vol namen en woonplaatsen van de intekenaars: niet alleen het
onderwijs, maar ook zeilmakers, directeuren van gasfabrieken, commissionairs in effecten, verfhandelaars en militairen. Potgieter had hem zelf eens moeten kunnen zien !
Het onderwijs is Potgieter tamelijk trouw gebleven. Aanvankelijk was dit ook wel,
omdat Potgieters tekst gewoonlijk nogal wat te knauwen geeft, wat vertolks behoeft –
een uitwas daarvan was het gebruik van Zimmermans bundeltje „Liederen en Gedichten" voor zinsontleding, grammatische observatie, filologie. Maar het gevaar dat filologisch enthousiasme de esthetische appreciatie te veel opzij dringt, dreigt bij alle oudere
teksten; niet alleen middeleeuwse en zeventiendeeeuwse, maar ook bij Staring, Da Costa,
Beets. De modernistische kring van het tijdschrift „Taal en Letteren" (van 1891 af),
daarna in „De Nieuwe Taalgids" (van 1907 af) kreeg, in het literaire, steun van Verweys
„De Beweging", terwijl de Gids nog geruime tijd belangstelling voor Potgieter behield.
Het heeft geen zin, bier de uitgaven, vooral voor het onderwijs bestemd, van „Het
Rijksmuseum", „De Liedekens van Bontekoe", „Albert", „Lief en Leed in het Gooi",
door N. C. Meyer Drees, G. Engels, W. Staverman en anderen op te sommen, maar een
uitzondering moet worden gemaakt voor de uitgave van „Jan, Jannetje en hun jongste
kind", door J. H. van den Bosch in 1896, om twee redenen. De eerste is deze, dat van den
Bosch een ongewoon grondige en uitvoerige studie aan het stuk wijdde: behalve een
Inleiding van 25 bladzijden, is er een „Beschouwing" van 18 bladzijden en zijn er 107
bladzijden met aantekeningen! De tweede reden waarom deze tekst genoemd moet
worden is, dat deze schets, die toch wel in hoge mate Potgieters zijn en denken ten
opzichte van de Nederlandse natie representeert, een zekere populariteit behoudt, zodat
er van de nieuwe uitgave, in 1969 door schrijver dezes verzorgd, al enkele nieuwe
oplagen nodig zijn geweest. Het is nu eenmaal zo dat van „Jan, Jannetje" – dat in 1840,
tijdens een diepteperiode in het Nederlands nationaliteitsbesef, geschreven werd – een
gezond gevoel van Nederlandse eigenwaarde uitstraalt, een Nederlanderschap dat openstaat voor de culturen van andere talen, maar daarbij een rustig bewustzijn van Nederlandse eigenwaarde behoudt. Misschien is deze functie van Potgieter wel even belangrijk
als die van literator. De schrijver dezes is meer dan dertig jaren in de gelegenheid om te
observeren hoe het met het Nederlands gevoel van eigenwaarde staat. Dat is bij ontwikkelde Nederlanders over het algemeen wel in orde. Toch hoort men soms de ergerniswek-

288

E.J. Potgieter

kende uitroep „We zijn maar zo'n klein landje!" – alsof Athene zo uitgebreid was, of het
oude Israel. Een Nederlands inferioriteitsgevoel komt vooral tot uiting met betrekking
tot de Nederlandse taal – de gemiddelde Nederlander, ook de ontwikkelde, lijdt hier
inderdaad op onverantwoorde wijze aan waan-ideeen. De taalgemeenschap telt meer
dan twintig miljoen zielen, en behoort daarmee tot de middelgrote Europese.
Een andere tekst die herdrukt is, en blijkbaar een zekere populariteit geniet, is de schets
„Onder weg in den regen" van 1864, met aantekeningen en een toelichting uitgegeven in
1958 en herdrukt in 1978. De toelichting onderstreept het vroeg-impressionistische
karakter van het verhaal, en schildert de Amerikaanse achtergrond, onder andere de
reputatie van de Nederlandse stichters van New York in de toenmalige Amerikaanse
literatuur. De Potgieter die men in deze schets ontmoet, is weliswaar dezelfde als de
auteur van „Jan, Jannetje", wat betreft het erin uitgesproken nationaal gevoel, maar de
poetische dimensie is een heel andere, veel moderner. Op dit facet was al gewezen door
F. W. van Heerikhuizen, in zijn – mijn inziens wat ongelukkig getitelde – artikel „E. J.
Potgieter. Een poging tot Eerherstel" (in Groot Nederland 1942 I), terwij1 hij ook een
nieuwe bloemlezing (Bussum z.j.) verzorgde, met een nieuwe keuze van gedichten, proza
en brieffragmenten.
Toch lijkt het dat het gedicht „Florence" – to oordelen naar het verschijnen van nieuwe
edities – door het publiek nog voor de belangrijkste creatie van Potgieter wordt aangezien.
In 1942 verscheen, als Utrechtse dissertatie van dr. G.M.J. Duyfhuizen, een nieuwe editie
van „Florence", ingeleid en toegelicht; een degelijk stuk werk, uit de school van Albert
Verwey. De historische achtergronden (de wording van de Italiaanse eenheid; het Dantefeest in 1865) worden beschreven, moeilijke verwijzingen toegelicht. De latere geannoteerde uitgave, verzorgd door mijzelf, uit 1960 (herdrukt 1975) heeft er zijn voordeel mee
kunnen doen.
Er zijn, na die uitgave, met betrekking tot „Florence" twee kwesties overgebleven. De
eerste, namelijk de vraag of Potgieter een eigen anti-Danteske terzine gecreeerd heeft, is
dunkt me, opgelost door dr. Duyfhuizen, die („Nieuwe Taalgids" 1961, p. 278) opmerkte dat Potgieters zogenaamde anti-Danteske terzine, voorzover hij bestaat, niet in het
werkplan lag, maar onder het schrijven ontstond.
De discussie van deze kwestie is geen „gehakketak", zoals een beoordelaar het noemde;
het gaat om een dieper doordringen in Potgieters poetische werkwijze, en uiteindelijk om
de vraag wat een moeilijk rijm- of strofen-schema voor hem betekende. De conclusie die
mijns inziens getrokken mag worden, hier uit de keuze van Dantes rijmschema, en van
een nog veel gecompliceerder rijm- en strofensysteem in „Gedroomd Paardrijden", is
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deze: dat Potgieter een moeilijke poetische vorm gebruikte als steun voor zijn inspiratie,
die op zichzelf niet dwingend-sterk was. De „vinding" wordt zo geholpen door de
„vindingrijkheid", en de zogenaamde moeilijkheid van Potgieters poezie, van deze kant
bekeken, wordt dan mede veroorzaakt door een vindingrijkheid die zichzelf nogal vrij
spel geeft.
De tweede van de hierboven bedoelde kwesties, door een andere beoordelaar geopperd,
is deze: mag een uitgave van „Florence" Potgieters eigen toelichtingen weglaten? De
kwestie verdient ernstige overweging.
Het wordt, na de ongeannoteerde vierde druk van „Poezy I" (in 1886) regelmatig
gedaan. J. B. Meerkerk liet ze in zijn afzonderlijke editie van 1901 weg, evenals dr.
Duyfhuizen in 1942 en ikzelf in 1960 en 1975 – alien in de overtuiging dat wat voor de
verklaring van het gedicht uit Potgieters „Toelichtingen" nodig was, in de eigen Inleiding
en toelichtingen van de editeur verwerkt kon worden. Potgieters Toelichtingen beslaan in
de originele editie de pagina's 337 tot en met 441, d.w.z. 104 fijngedrukte bladzijden en
zouden dus aan de omvang – en de prijs – van een nieuwe editie veel toevoegen.
Anderzijds: iemand die zich wil verdiepen in de achtergronden van Potgieters gedicht –
welke bronnen hij gebruikte en hoe hij op die bronnen reageerde, wat zijn stemming was
t.o.v. het onderwerp – mag die Toelichtingen niet missen. Voor zo iemand is het
noodzakelijk dat hij een oude editie gebruikt, terwijl dat door een lezer die alleen het
gedicht wil leren kennen, nagelaten kan worden.
„Het Leven van Bakhuizen van den Brink", een rijk maar bijzonder onpraktisch boek, is
weer onder de aandacht gekomen door de publicatie „De studietijd van R. C. Bakhuizen
van den Brink door brieven toegelicht", met inleiding en aantekeningen door dr. L.
Brummel, uitgegeven in 1969 door het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage. Het is een bijzonder grondig en degelijk stuk werk. Het
verhaal loopt tot 1840 en geeft veel materiaal voor de studie van de tijd.
Het onvoltooide essay „Herinneringen en Mijmeringen" dat was afgedrukt in de „JavaBode" 1871-72 en daarna herdrukt in „Studien en Schetsen" dl. I en „De Werken" dl.
XVI kan in zoverre gerestaureerd worden dat het omstreden verloren geraakte stuk,
waarover hierv6Or op. p.262 gesproken wordt, in 1967 voor den dag is gekomen. Het
lag in de Leidse universiteitsbibliotheek tussen Potgieters originele brieven aan Busken
Huet. Wie het dossier ziet, kan begrijpen dat de acht blaadjes zijn zoek geraakt. Potgieters handschrift is zo moeilijk te lezen, dat de ontcijfering veel tijd kost. Er zijn brieven
van bijna twintig dunne blaadjes, en het is niet eenvoudig van een verdwaald los blad te
bepalen wat het inhoudt en waar het geplaatst moet worden. Het verloren stuk, dat voor
een goed begrip van de studie „Herinneringen en Mijmeringen" onmisbaar is, heeft een
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plaats gevonden in het „Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde" 84 (1968),
pp. 120 -126. Van de gedeelten die Potgieter op Huets verzoek al in Amsterdam in druk
liet brengen, om hem de ontcijfering te besparen, zijn zowel in Leiden als in Zwolle
proefblaadjes bewaard. Het stuk verdient een herdruk, waarin de oorspronkelijke vorm
zo veel mogelijk gerestaureerd wordt en de inhoud toegelicht. Het is een wandeling door
negentiende-eeuwse Europese literatuur waarbij de moderne lezer een handreiking hier
en daar wel op prijs zal stellen.
Van het grote gedicht „Gedroomd Paardrijden", dat toch wel een heel eigen plaats in de
Nederlandse letteren inneemt, is na de door Albert Verwey verzorgde uitgave (1908,
nieuwe uitgaaf 1912) geen nieuwe editie verschenen. Verwey's uitgave is nog steeds
belangrijk, vooral om de Inleiding van bijna 120 bladzijden. Daarin nam hij op wat hij uit
Potgieters eigen Toelichting nodig vond; verder liet hij die bijna vijftig bladzijden weg.
Dat weglaten van Potgieters eigen breedsprakige toelichtingen is dus een — wat dubieuze
— traditie van bijna een eeuw; een editie met aanspraken op wetenschappelijkheid mag
daar in de toekomst niet meer aan meedoen.
Aan de groep gedichten getiteld „De Nalatenschap van den Landjonker", waarin „Gedroomd Paardrijden" als nummer XV de zeer dominante plaats aan het slot inneemt, is
wel aandacht besteed, speciaal door W. A. P. Smit en F. W. van Heerikhuizen in het
tijdschrift „De Nieuwe Taalgids" 1957, 1962, 1967 en 1968, zonder dat de discussie tot
een duidelijke conclusie kwam. Meer nog dan „Florence" dat zoveel toelichting nodig
had, is „Gedroomd Paardrijden" — een gedicht dat zijn wortels ongetwijfeld in het
droomleven heeft — een merkwaardig staal van „geleerdenpoezie", dat wil zeggen poezie
die wel degelijk poezie is, maar die tegelijk veel studeerkamerkennis veronderstelt, deels
al door Potgieters eigen noten en Toelichting verschaft.
Toch was Potgieter in zijn laatste levensjaren niet helemaal een studeerkamerfiguur
geworden. Uit zijn brieven aan Huet en uit die van mevrouw Bosboom-Toussaint aan

hem, blijkt duidelijk dat hij zich allerminst van de buitenwereld en van het openbare
Leven afgesloten hield.
Behalve door het uitgeven, lezen en bestuderen van zijn werken, kan de nagedachtenis
van Potgieter geeerd worden door openbare herdenkingen, zo mogelijk gesteund door
een tentoonstelling. Wat dat betreft heeft de stad Zwolle een voorbeeld gegeven. In juni
1958 werd een tentoonstelling „Potgieter en zijn tijd" ingericht door J. W. Schotman,
directeur van het Provinciaal Overijssels Geschiedkundig Museum aan de Melkmarkt te
Zwolle, ter herdenking van Potgieters geboorte in 1808. Bij de opening hield prof.
W. A. P. Smit uit Utrecht een voordracht.
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Een tweede tentoonstelling, van februari tot mei 1975, ter herdenking van Potgieters
overlijden, werd georganiseerd en ingericht door de Gemeentelijke Archiefdienst te
Zwolle, die ook een fraaie catalogus uitgaf; een waardevolle tentoonstelling waarvoor
veel materiaal werd bijeengebracht, uit het bezit van het bovengenoemde Provinciale
Museum, uit het Rijksarchief te Zwolle, uit de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam
en uit particulier bezit. Zoals bekend, de Amsterdamse collectie is afkomstig van Potgieters zuster Sophie, de Zwolse van J. H. Groenewegen en mejuffrouw J. Potgieter.
Zulke herdenkingstentoonstellingen, mits zo goed voorbereid als die van 1975, zijn
waardevol, ook voor hen die menen op de hoogte te zijn.
Op 2 juni 1956 is er in Amsterdam een openbare herdenking geweest. Aanleiding ertoe
was de overbrenging van Potgieters graf van de Westerbegraafplaats naar de nieuwe
Oosterbegraafplaats. Nadat de Westerbegraafplaats in 1894 was gesloten, was het door
Stracke gemaakte marmeren borstbeeld van zijn graf overgebracht naar het Rijksmuseum. Bij deze gelegenheid op het nieuwe graf geplaatst, werd het door burgemeester
d'Ailly onthuld. Bij die onthulling hield prof. N. A. Donkersloot een korte rede in de aula,
terwijl Bert Voeten bij het graf een herdenkingsrede voorlas die Anton van Duinkerken
namens de Gidsredactie had geschreven. Er werden kransen gelegd namens het Gemeentebestuur van Amsterdam, het Gemeentebestuur van Zwolle, namens de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde (een van de instellingen waartegen Potgieter zelf graag
fulmineerde) en namens de redactie van het tijdschrift „de Gids".
Aan de biografie in strikte zin zijn sinds 1950 nog enkele feiten toegevoegd.
Dr. A. Stakenburg, op wiens archiefonderzoekingen naar Potgieters familie belangrijke
details, genoemd in hoofdstuk I hierve:145r, zijn gebaseerd, zette zijn onderzoek voort met
een artikel „Potgieters familie" („Nieuwe Taalgids" jg. 50, pp. 177-179).
Voor het leven van de dichter zelf levert dit artikel weinig op, maar het is interessant te
zien hoe de leden van de familie door het leven verstrooid zijn. De vader Hermannus is
wellicht later directeur van een plantage in Suriname geworden, evenals twee van zijn
jongere broers. Potgieters zuster Sophie heeft blijkbaar betrekkingen in het huishouden
gehad, van 1841 tot 1855 in Amsterdam, waarna zij bij haar broer en tante Van Ulsen
inwoonde. De weinige brieven die van haar bewaard zijn bewijzen dat ze als schrijfster
niet het ontwikkelingspeil had dat men zou verwachten.
Met enkele interessante en volkomen onverwachte trekjes is de biografie verrijkt door
een artikel „Een onbekende brief van Potgieter", door mevrouw P. M. Boer-den Hoed in
„de Gids" van maart 1959. De brief in kwestie is door Potgieter geschreven aan J.
Cederstriim, president van het Kammarkollegium (vergelijkbaar met de Rekenkamer) op
9 mei 1832, en bewaard in de universiteitsbibliotheek te Lund. In die brief zet Potgieter
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(in het Frans) het doel van zijn missie uiteen, namelijk: gelden die aan Gustaaf Adolf en
Christina van Zweden door de heren De Geer en Trip waren geleend, terug te vragen.
Potgieter spreekt daarbij over „les pretentions de ma famille sur la couronne de Suede,
lesquelles je suis chargé de reclamer" – waarin „ma famille" desnoods kan worden
uitgelegd als een handelsgewoonte van spreken over „De familie waarvoor ik werk".
Maar even later spreekt hij over Adr. Trip als „notre ancetre", hetgeen heel wat
suggestiever is; ook zegt hij dat hij is „envoye de ma famille". Conclusie: dat Potgieter in
Zweden optrad, niet als doodarme employe van de Erven Trip, maar als mede-erfgenaam. Dit zou dan verklaren dat hij werd uitgenodigd en opgenomen in de gegoede en
aristocratische kringen waarin hij daar verkeerde, en waar hij dan zijn wat nadrukkelijk
geciviliseerd gedrag in gezelschap en zijn bekende "landjonkersdromen" zou hebben
opgedaan. Dat hij werkelijk doorging voor een afstammeling van de fameuze Elias Trip
blijkt uit een passage in een boek „Reisebilder aus Danmark und Schweden" (Quedlingburg und Leipzig, 1837) door een zekere A. von Treskow, waarin de auteur over zijn
verblijf in Gothenburg, midzomer 1832, onder andere noteert: „Gegen drei Uhr Nachmittags mehrte sich die Zahl der anlangenden Gaste die zur Tafel geladen, und mit ihnen
kam endlich auch Fanny in Begleitung einer etwas starken Dame, deren lebhaften Augen,
Mienen und Bewegungen man die Franzeosin auf den ersten Blick ansah. Bald nach ihnen
ward ein junger Hollander, Namens van Potchiiter, gemeldet, bei dessen Namen sich
mehrere Damen mit schalkhafter Miene anblickten, mehrere Herren aber ldchelten, –
und doch ist er der SprOssling einer der ersten Familien in Rotterdam". De heer Von
Treskow moet een nieuwsgierig heertje geweest zijn, dat zich goed liet inlichten en ruim
tijd had om allerleitjes op te schrijven. Het verhaal van Fanny Valentins ongelukkige
liefde kende hij al (ze treedt in de geciteerde passage op met Madame St. Brice) en over de
heer Potchiiter had hij ook al wat gehoord. Een van de honderden erfgenamen van Elias
Trip te zijn, maakt iemand overigens nog geen spruit van de Rotterdamse familie.
Maar er is sindsdien bewezen dat Potgieter in opdracht van de beheerder Van der Muelen
zo handelde en het op den duur niet verdroeg.
In het tijdschrift „Spiegel der Letteren" dl. 2 (1959) pp. 256-269 publiceerde mevrouw
Boer-den Hoed nog een artikel „Potgieters verblijf in Zweden 1831-1832" waarin ze
door haar vertrouwdheid met Zweden en de Zweedse taal met speciale autoriteit kon
spreken. Studies als die van S. A. Krijn over Potgieters bewerkingen naar het Zweeds
(„Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterkunde", dl. 58, 1938 -39) en van J.T. R. van
Grevenbroek over Potgieter en de Franse literatuur (1951) hebben specialistisch belang.
Verreweg de belangrijkste bijdrage van de laatste jaren is de volledige uitgave van de
briefwisseling met Busken Huet; de laatste vijftien jaren van Potgieters Leven, en de ups en
downs in zijn relatie met Huet zijn ons daardoor goed bekend.
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De betrekkelijke stilte die er tegenwoordig om Potgieter heerst, zou kunnen suggereren
dat zijn leven en werk nu wel voldoende bekend zijn. De feiten zijn anders. Er is nog van
alles to doen. De uitgebreide brievenverzameling in Amsterdam, verspreide brieven in
andere plaatsen bevatten nog allerlei boeiend materiaal, en wie erin leest voelt zijn
respect voor de Nederlandse cultuur in de negentiende eeuw stijgen.

294

Personenregister

Aa, P. J.B.C. Robide van der, 101, 103, 107-8,
117-8.
Alberdingk Thijm, J.A., 118, 174-6, 188,
201, 203-4, 209, 245, 248.
Alberdingk Thijm, K.J.L. (Careltje) (zie ook
Lodewijk van Deyssel), 241.
Ariosto, L. 233.
Backhuysen, Ludolf, 245.
Bakhuizen van den Brink, R.C., 21, 72-3, 77,
90-2, 94, 105, 107, 112, 118, 124-9, 131,
134, 137-8, 143, 151, 156-7, 161, 170-6,
178-9, 202, 211, 214, 218, 226, 244-5,
248-52, 254, 289.
Bakhuizen van den Brink, Rene, 250, 279.
Baumhauer, prof. E.H. von, 216.
Beckford, William, 102.
Beebe, A., 175.
Beets, Nicolaas (zie ook Hildebrand), 21, 34,
52, 77, 90, 92-7, 99, 102, 108-10, 117-23,
125-7, 129, 131-2, 134, 137, 147, 14951, 159-60, 162, 175, 192-3, 204, 214,
259, 266, 287.
Bennink Janssonius, R., 174.
Bentinck, H.W., 274, 276.
Beranger, P.J. de, 32-3, 161, 191, 213, 215,
231, 253-4.
Berg, J., 285.
Berg, P.T. Helvetius van den, 126, 128, 174.
Beyerinck, G.J.A., 77, 90, 101, 103, 105,
107-8.
Bienfait, mevr., 207.
Bilderdijk, W., 34-5, 38, 54, 74, 89, 93, 114,
119, 126, 137, 167, 171, 189, 208, 218,
253.

Bismarck, O.E.L., 217, 234, 238.
Bjornson, Bjiirristeme, 279.
Blanc, Louis, 178.
Boccaccio, G., 45, 233.
Boer-den Hoed, mevr. P.M., 291-2.
Bogaers, A., 131, 185-6.
Bosboom, J., 173, 201, 211, 218, 241.
Bosboom-Toussaint, Geertruida (zie ook
A.L.G. Toussaint), 137, 190-1, 202, 2101, 218, 227, 264, 279, 290.
Bosch, J.H. van den, 287.
Bosse, minister P.P. van, 179.
Breeroo, Gerbr. A., 156.
Bremer, Frederika, 171.
Brester, J., 131, 174.
Brink, Jan ten, 176, 200, 284.
Brinkmann, 67.
Broekhuizen, Johan van, 156.
Brummel, dr. L., 289.
Buffa, 171.
Bulwer-Lytton, E.G.E.L., 102.
Burdet, 199, 208.
Buren Schele, A.D. van, 113.
Burger, dr. D., 180.
Burlage, J.H., 131.
Burns, Robert, 191.
Bussemaker, dr. Cats, 173.
Buys, Mr. J.T., 225-6.
Byron, G.N.G. lord, 38-9, 42, 56, 74, 78,
80-2, 87, 93, 102, 121 150, 175, 230,
253, 256, 262, 271, 273-4.
Calcar, Elize van, 218-9.
Capellen tot den Poll, J.D. van der, 10, 27.
Cats, Jacob, 54.

Personenregister

Cats Bussemaker, zie Bussemaker.
CederstrOm, J., 291.
Chasse, D.H. baron, 43.
Chenier, Andre, 73, 82, 100, 263.
Chijs, P.O. van der, 71.
Clavareau, 74.
Cleeff, van, 21, 30.
Clercq, Gerrit de, 172, 178-80, 208.
Clercq, Willem de, 126, 172.
Coens, M., zie W.L. Penning.
Costa, zie Da Costa.
Crabbe, G., 213, 215, 231.
Craeijvanger, G., 131.
Da Costa, Isaac, 56, 126, 167, 171, 174-5,
181-4, 209-10, 217-8, 230, 245, 253-4,
287.
Dante, 89, 228, 230-5, 288.
Delavigne, Casimir, 253.
Desaugiers, 33.
Deyssel, Lodewijk van (zie ook K.J.L. Alberdingk Thijm), 144.
Dickens, Charles, 128.
Donkersloot, N.A., 284, 291.
Doorenbos, dr. W., 273, 279, 285-6.
Douwes Dekker, E. (zie ook Multatuli), 2189.
Douwes Dekker, mevr., 201, 279.
Drost, Aernout, 71-7, 80-1, 83, 89-92, 95-7,
101, 103, 175, 190, 245, 251.
Dryden, John, 56.
Duinkerken, Anton van, 291.
Duyfhuizen, dr. G.M.J., 237, 288-9.
Eckermann, J.P., 119.
Engelbregt, dr. C.A., 225.
Engels, G., 287.
Enschede, 210, 228.
Feith, Rhijnvis, 26-7, 38, 56, 114.
Fisher, 201, 280.
Foreest, dames van, 120.
Foreest, douairiere van, 214.
Franke, notaris, 175.
Franzen, F.M., 67, 262.
Froding, Mina, 60, 62, 69, 77, 100.
Frijlink, H., 130-2, 157.
Garibaldi, G., 234.
Geel, Jacob, 24, 85, 99, 125, 128, 173, 231,
254.
Geer, de, 292.
Genestet, P.A. de, 21, 176, 188, 198, 201,
203, 207-8.

295

Gennep, van, 225.
Geuns, dr. J. van, 108, 169, 174, 179-80,187.
Geijer, E.G., 67.
Gibson, 62.
Gildemeester, Adriaan, 198, 200-1, 209.
Goethe, J.W., 54, 74, 78, 82, 119-21, 129,
136, 202-3, 249, 267.
Goldoni, Carlo, 63.
Goldsmith, Oliver, 56.
Goyen, Jan van, 87.
Gray, Thomas, 73.
Grevenbroek, J.T.R. van, 292.
Groenewegen, J.H., 284.
Groen van Prinsterer, G., 126, 218.
Groot, Hugo de, 86.
Gunning, J.H., 224.
Gyldenstolpe, graaf, 63.
Haar, prof. B. ter, 131, 147, 173, 176-8,187.
Hackaert, J., 152.
Hall, S.C., 102.
Hall, M.C. van, 24, 167.
Hals, Frans, 101.
Haren, Onno Zwier van, 55, 87-8, 142-3,
184-6.
Hasebroek, Betsy, 132.
Hasebroek, J.P., 34, 94, 102, 108-9, 117-21,
124-7, 131-2, 150-1,.160, 172, 175.
Hasselt, mr. W.J.C. van, 108, 118, 160-1,
169-70, 173-4, 178.
Hawthorne, Nath., 223, 273.
Hazlitt, W., 102.
Hecker, W., 118, 170.
Heemskerck, Jacob van, 48, 184-5.
Heemskerk, J., Bz., 179, 190.
Heerikhuizen, F.W. van, 288, 290.
Heine, Heinrich, 98, 210, 253.
Heine, Heinrich, 98, 210, 253.
Heldring, 0., 107-8.
Hemsterhuis, Frans, 77, 245, 252.
Hendrik IV, 275-6.
Hendrik van Luxemburg, 236.
Hengel, mej. van, 21, 30, 44-5, 70.
Hertog, C.H. den, 286.
Heye, dr. J.P., 71-4, 77, 90, 108, 118, 125,
131, 150-1, 162, 169-70, 175, 245, 248.
Hildebrand (zie ook Beets), 101, 127-30, 132.
Hoevell, W.R. van, 188.
Hofdijk, W.J., 175, 205.
HOIty, L.C., 38.
Honigh, C., 279, 286.
Hood, Thomas, 167.
Hooft, P.C., 143, 156, 233, 248, 273, 275,
285.

296

E.J. Potgieter

Hoop, Adr. van der, 117, 132.
Huet, mevr. Anne Busken H.-van der Tholl,
214, 227-8, 237-9, 248, 285.
Huet, Charles Busken, 201.
Huet, Conrad Busken, 21, 34, 85, 126, 143,
137, 144, 161, 176, 180, 189-90, 196,
202, daarna passim.
Huet, Gideon Busken, 211, 228, 283, 285.
Huet, T.G., 248.
Hugo, Victor, 38, 43, 74, 168, 253.
Hunt, Leigh, 102.
Huygens, Constantijn, 55, 92, 143, 148, 171,
196, 234, 274, 276, 279.
Immerzeel, J., 34, 115, 131.
Irving, Washington, 98, 142, 190.
Jozef, 203.
Jonckbloet, W.J.A., 173.
Kaiser, J.W., 131.
Kampen, N.G. van, 24, 55, 57.
Karel II, 234.
Kate, J.J.L. ten, 121, 170, 175, 252-3.
Keats, John, 56.
Kehrer, Alhertine, 192.
Keizer, ds. de, 22, 32, 50.
Kinker, J., 57.
Klein, 131.
Kleist, E.C. von, 22.
Klikspaan (zie ook Kneppelhout), 129-30,
144.
Kloos, Willem, 285.
Klopstock, F.G., 38, 58.
Klijn, B., 23, 25-6, 36, 59, 74, 187.
Klijn, H.H., 23, 36, 59.
Kneppelhout, Joh. (zie ook Klikspaan), 94,
178.
Koekoek, B.C., 131.
Koorders, D., 239.
Kotzebue, A.F.F., 33.
Kruseman, A.C., 212, 256, 272, 279, 283.
Kruseman, C., 131.
Kruseman, Mina, 279.
Krijn, S.A., 292.
Lamartine, A.M.L. de, 38-9, 78, 182, 253.
Lamb, Charles, 98, 102.
Lange, F.P., 131.
Latini, Brunetto, 232.
Lemcke, prof. en mevr., 279.
Lennep, D.J. van, 24, 55-6, 71, 74, 137.

Lennep, Jacob van, 74, 97, 122, 131, 189,
190, 203-4, 245, 248, 255.
Lincoln, Abraham, 235, 244.
Lipman, mr. S.P., 57, 178.
Lodewijk XIV, 274-5.
Lodewijk Bonaparte, 11.
Longfellow, H.W., 167, 192-3.
Loosjes, Adr., 13.
Loots, Cornelis, 26, 84-8, 93, 102, 143, 277.
Lorent, 60, 63.
LOwenhjelm, gravin van, 63.
Lubblink Weddik, B.Th., 131.
Lulofs, prof. B.H., 118.
Marcus, ds. P.J., 31, 42, 44, 46, 59, 64-5.
Manzoni, A., 66, 253.
Marivaux, P.C. de C. de, 63, 135, 268.
Marnix van St. Aldegonde, 215.
Marryat, capt. F., 102.
Maurits, prins, 87.
Medici (fam.), 233.
Medici, Maria de, 248.
Meerkerk, J.B., 286, 289.
Meulman, 198.
Messchert, W., 24-5.
Meijer, H.A., 185-6.
Meyer Drees, N.C., 287.
Michel Angelo, 233.
Millies, H.C., 179.
Miguel, F.W.A., 186.
Moens, Petronella, 38.
Moliere, 63, 227, 267-8.
Moore, Th., 74, 188, 191, 253.
Mounier, ds., 31, 45.
Muelen, H.C. van der, 30, 57-8.
Muller, Frederik, 200, 244.
Muller, P.N., 199, 227, 279-80, 284.
Muller, prof. S., 106.
Multatuli (zie ook E. Douwes Dekker), 137,
206, 219, 272, 279.
Musset, Alfred de, 274.
Napoleon I, 135-6.
Napoleon III, 221.
Nayler, B.S., 56.
Necker, J., 27.
Nippold, dr. F., 201-2, 279, 284.
Nijhoff, Martinus, 244.
Oehlenschlaeger, A.G., 184.
Oldenbamevelt, Johan van, 87.
Oltmans, J.F., 169, 173.

297

Personenregister

Palm, J.H. van der, 94.
Paul, Jean, 98.
Pelkwijk, ter, 13.
Pellecom, ds. A.N. van, 115-7.
Penning, W.L., 285-6.
Percy, bishop Thomas, 56.
Petrarca, F., 89, 233.
Pieneman, J.W., 131.
Pol, dr. H., 131, 169-70, 173-4.
Poot, H.C., 148, 156.
Pope, Alexander, 56.
Portinari, 232.
Potter, L.J.A. de, 32, 43.
Prescott, A., 102.
Prins van Oranje, 44.
Pruimer, 11.
Prytz, Hilda, 60, 62, 64, 67, 69, 81.

Shelley, P.B., 15, 56, 253-4.
Sheridan, R.B., 56.
Smit, prof. W.A.P., 290.
Sophia, Koningin, 225
Spandaw, mr. H.A., 114.
Speyk, J.C.J. van, 55, 67, 194, 245.
Spijkerman, 13.
Stael, Mad. de, 124.
Stakenburg, dr. A., 291.
Staring, A.C.W., 55, 122, 157, 189, 257, 267,
287.
Starter, J. J., 156.
Staverman, W., 287.
Sterne, L., 89, 98, 204.
Stracke, D.A., 291.
Strausz, D.F., 172.
Sundorff, 57.

Quack, H.P.G., 202-4, 211, 225, 284.
Quanjer, 11.
Quincey, Th. de, 273.
Quinet, Edgar, 253.

TaMe, H., 213, 251.
Tasso, T., 233, 237.
Tegner, E., 67, 72, 215, 231.
Terwey, T., 279, 286.
Tesselschade, 185.
Tex, mr. C.A. den, 56.
Tholl, Anne van der (zie ook Anna Huet),
208.
Thorbecke, J.R., 179, 188, 206, 226.
Thijm, J.A. Alberdingk, zie Alberdingk
Thijm.
Tideman, J., 180.
Tielemans, J.F., 32.
Tjeenk Willink, 283.
Tollens, H., 25-6, 114, 147, 157, 185-6.
Toussaint, A.L.G. (zie ook Bosboom-Toussaint), 123-6, 132, 172-3, 175-7, 187.
Treskow, A. von, 292.
Trip, Adr., 292.
Trip, Elias, 57, 292.
Tromp, M.H., 87.
Tijl, M., 29.

Raaf, dr. K.H. de, 48.
Reichstadt, hertog van, 253.
Reigersbergen, Maria van, 185.
Rembrandt, 87.
Richardson, S., 101.
Riehm, H., 187, 190.
Robide van der Aa, zie Aa, van der.
Rochussen, Ch., 283.
Rosen, graaf von, 60.
Ruyter, Michiel Adriaensz. de, 27-8, 48, 87,
143.
Sabbe, Maurits, 34.
Saint-Brice, Mme, 60, 62-6, 292.
Sainte Beuve, Ch., 208-9, 213.
Saint Simon, markies de, 63.
Scheffer, Ary, 203.
Schele, A.D. van Buren, 113.
Schelfhout, A., 131.
Schiller, Fr., 38, 129, 127, 231.
Schimmel, H.J., 187-8, 193, 201, 218, 226.
Schleiermacher, F.E.D., 249.
Schotman, J.W., 290.
Schouwenburg, 13.
Schut, J.E., 75.
Scott, Sir Walter, 58, 74, 92,123-4, 220.
Sedaine, M., 63, 135.
Seghers, Hercules, 87.
Sevigne, Mme de, 237.
Shakespeare, W., 56, 219, 231.

Uhlenbroek, 198.
Utrecht, Maria van, 185.
Valentin, Fanny, 60, 62-3, 69, 77, 81-2, 100,
(263), 292.
Velde, A. van der, 152.
Vermeer, Johannes, 87.
Verwey, Albert, 82, 230, 274, 285-8, 290.
Veth, P. J., 174, 180, 187-8.
Visscher, Roemer, 162.
Vissering, S., 178.
Vlerk, 127.

298

E.J. Potgzeter

Vloten, J. van, 118, 172, 180, 188, 284.
Voeten, Bert, 291.
Vondel, Joost van (den), 34-5, 137, 143, 189,
191, 203, 238-9, 245, 248, 273.
Voorheim Schneevoogt, G.E., 77, 108, 178,
180, 190, 201.
Vosmaer, Carel, 279.
Voss, J.H., 38.
Vries, Jeronimo de, 24, 52-9, 65, 70-1, 74.
Vries, jongedames de, 56.
Warren, S., 102.
Washington, George, 26-7, 182.
Washington Irving, zie Irving.
Westerman, Marten, 72, 76, 92.
Willem I, Koning, 31.
Willem II, Koning, 136, 167.
Willem III, Koning, 279.
Willem de Zwijger, 167, 182, 219.
Willem II, stadhouder, 274.
Willem III, stadhouder, 87, 192, 274, 276.

Willems, Jan Francies, 31-5, 38, 43, 46, 53,
57.
Willet, dr., 54.
Winkler, dr. T.C., 225.
Wiselius, S.I., 189.
Withuys, C.G., 38, 55, 57, 59, 65, 70, 72, 74,
105.
Witt, Jan de, 87, 274, 276-8.
Wohlfahrt, B., 58, 60.
Wijk, Hilda, zie Prytz.
Wijk, Olof, 60-2, 67.
Ynterma, J.W., 36, 55, 70, 72, 74, 102-4,
106, 108.
Young, Edward, 89.
Zimmerman, J.C., 21, 187-9, 197-201, 211,
215-6, 227-8, 238, 260, 280, 283, 287.
Zimmerman, W.H., 23, 59, 74, 187.
Zocher, J.D., 167-8.

