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1843

Over de spelling van de bastaartwoorden
in 't Nederduitsch, Door M. (auteur: J.A.
Alberdingk Thijm).
Amsterdam, 1843.

1844

Viooltjens en grover gebloemte, in
ouderlijken gaard gekweekt: Zijn
vrienden aangeboden door J.A.
Alberdingk Thijm.
Amsterdam, 1844.
Drie gedichten van J.A. Alberdingk
Thijm. Bij het borstbeeld van Bilderdijk.
Ermingard van Voorne. De geboorte der
kunst.
Utrecht, 1844.

1846

De klok van Delft, een romantiesch
verhaal.
Utrecht, 1846.

1847

Legenden en fantaiziën.
Amsterdam, 1847.

1848

De in-stand-houding onzer monumenten.
Een brief aan de vierde klasse van het
koninklijk Nederlandsche instituut van
wetenschappen, letterkunde en schoone
kunsten.
Utrecht, 1848.

1849

Palet en harp. Romantiesch dichtwerk in
vaerzen en proza.
Amsterdam, 1849.

1850

Gedichten uit de verschillende tijdperken
der Noord- en Zuid- Nederlandsche
literatuur. Verzameld, naar tijdsorde
gerangschikt, en toegelicht (twee
bundels).
Amsterdam, 1850-1852.
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1851

Een Hollandsch woord aan zijn
landgenoten.
Amsterdam, 1851.
Carel en Elegast. De vier Heemskinderen.
Willem van Oranje. Floris en Blancefloer.
Oud-Nederlandsche verhalen uit den
kring der gedichten, aan Karel den
Groote gewijd, in nieuwer form
overgebracht (...)
Amsterdam, 1851. (Zie 2e dr. onder 1873:
Karolingische verhalen).
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Herleving van Vondel, Eene bijdrage tot
Vondels charakteristiek, ter gelegenheid
van mr. J. van Lenneps uitgave zijner
werken.
Amsterdam, 1851.
1852

Oude en nieuwere kerstliederen, benevens
gezangen en liederen van andere
hoogtijden en heiligedagen, als ook van
den Advent en de Vasten, gerangschikt
naar de orde van het kerkelijk jaar;
Waaraan zijn toegevoegd: een zestal
geestelijke liedekens (...) alle met
zangwijzen voorzien (...) Bewerkt door
Jos. Alb. Thijm en Lamb. Joann.
Alberdingk Thijm (...)
Amsterdam, 1852.
Kerstboekjen. Liederen, die van ouds
gezongen worden in den Advent en de
Kersttijd (...) Met de melodiën uitgegeven
door J.A. en L.J. Alberdingk Thijm (...)
Amsterdam, 1852.

1853

Geertruide van Oosten. Geschiedenis van
een Delftsch begijntjen uit de XIVe eeuw.
(...)
Amsterdam, 1853.
De katholieke kerkregeling in ons
vaderland.
Amsterdam, 1853.
Het voorgeborchte en andere gedichten.
Amsterdam, l853.

1854

De la littérature néerlandaise á ses
différentes époques.
Amsterdam, 1854.
Mejufvrouw Leclerc. Iets uit de jongste
‘oude tijd’. (...)
Amsterdam, 1854.

1855

De kunst in Nederland. I. De kunst en
archaeologie in Holland, Door J.A.
Alberdingk Thijm; (Uit het Fransch
vertaald). II. De kunst in Nederland, Door
Dr. C. Leemans. III. Aanmerkingen op
J.A. Alberdingk Thijm's kunst en
archaeologie in Nederland (Dietsche
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Warande 1855 No 2), door Dr. C.
Leemans.
Nijmegen, 1855.
1856

Op het hof. Bijdrage tot de geschiedenis
van het Nederlandschkatholieke leven der
XVIIe eeuw, uit schriftelijke oorkonden
en gedrukte bronnen deels voorgesteld,
deels afgeleid, en aan zijne geliefde zuster
Dorothea Anna opgedragen.
(z. pl.), 1856.
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1857

Over de kompozitie in de kunst. Eene
aanwijzing der aesthetische verhoudingen
in de architektuur, de muziek, de poëzie,
de schilder-, beeldhouw-, en
gebarenkunst. Eerste stuk.
Amsterdam, 1857.

1858

De heilige linie. Proeve over de
oostwaardsche richting van kerk en
autaar, als hoofdbeginsel der kerkelijke
bouwkunst. (...)
Amsterdam, 1858.
Isabella Clara Eugenia, vorstin der
Nederlanden.
Amsterdam, 1858.

1859

Geen kerkelijke bouwkunst zonder
oriëntatie: een woord tot allen die belang
stellen in onzen hedendaagschen
kerkbouw.
Amsterdam, 1859.

1860

De Hr. W.J. Hofdijk, geschied- en
staatsleeraar. Een woord ter gunste van
konstitutie en historie, uitgelokt door de
onlangs binnen Alkmaar aangerichte
feestelijkheid.
Amsterdam, 1860.
Een Amsterdamsch musijck-collegie in
de XVIIe eeuw, familieherinneringen van
Pauwels Foreestier.
Amsterdam, 1860.

1861

Pieter Pypers, in gezelschap van sommige
zijner tijdgenoten, Door Pauwels
Foreestier, Buikslooter.
(z. pl.; 1861).
De restauratie der groote zaal op het
Binnenhof in 's Gravenhage. Openbare
brief (...) aan de Koninklijke Akademie
van Wetenschappen.
Amsterdam, 1861.

1863

Een weinig Amsterdamsche kritiek bij
gelegenheid der nationale feestvieringen.
Amsterdam, 1863.
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1864

De eerbiedwaardige Maria Christina van
Savoye, koningin der beide Siciliën. Eene
levensschets.
Amsterdam, 1864.
Aan de Leden der Kommissie tot
Voorbereiding der Stichting van het
Museum ‘Koning Willem de Eerste’. (z.
pl.; z.j.).
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1866

Joannes Franciscus Alberdingk Thijm.
Zijne afkomst, zijn leven, zijn charakter.
(als handschrift gedrukt).
Een broederlijk woord, gericht tot de
Katholieke kiezers te Amsterdam en
elders.
Amsterdam, 1866.

1867

Willem Bilderdijk.
(z. pl,; 1867).

1868

Het tiende Nederlandsch letterkundig
kongres. Een schrijven, gericht aan Dr.
W.J.A. Jonckbloet (...) door zijn medelid
J.A. Alberdingk Thijm.
Amsterdam, 1868.
(2e verb. dr. 1868).
Het derde eeuwfeest der overwinning bij
Heiligerlee. Openlijk schrijven aan de
Amsterdamsche ‘Subcommissie’, (...).
Amsterdam, 1868.

1869

De bezwaren van Jhr Dr F.A. Hartsen
‘tegen het Catholicisme’, beantwoord
door J.A. Alberdingk Thijm.
Amsterdam, 1869.

1871

Gedenkschriften van Jan Sinkel de Jonge,
(1721 - 1771).
Amsterdam, 1871.

1872

Een misverstand, uit den weg geruimd.
De gedenkdag van 1 April 1572.
Amsterdam, 1872.
Wat wil men u doen vieren, op 1o April?
Een vraag aan de Katholieken van
Nederland. Tweede druk, met nieuwe
bijlagen.
Amsterdam, 1872.

1873

Karolingische verhalen. Carel en Elegast.
De vier Heemskinderen. Willem van
Oranje. Floris en Blancefloer. In nieuwer
form overgebracht. Tweede, omgewerkte,
uitgave.
Amsterdam, 1873.
Sint-Cathrina te Eindhoven, een type van
kerkbouw voor onzen tijd.
(Amsterdam, 1873).
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1875

Het koggeschip. Legende van
Amsterdam.
Amsterdam, 1875.
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1876

Portretten van Joost van den Vondel.
Eene laatste aflevering tot het werk van
Mr. Jac. van Lennep.
Amsterdam, 1876. (Zie 2e druk onder
1895).
Openingsrede bij de aanvaarding van het
hoogleeraarsambt aan de Rijks-Akademie
van Beeldende Kunsten. (...)
Amsterdam, 1876. (2e verb. dr. 1877).

1878

J.A. Alberdingk Thijm aan mr. C.
Vosmaer. Een woord naar aanleiding van
een artikel in den ‘Nederl. Spectator’ van
15 Juni; over het onderwijs in
schoonheidsleer en kunstgeschiedenis
aan de rijks-akademie. (Onuitgegeven).
Amsterdam, 1878.

1879

Verspreide verhalen in proza. (Eerste
deel-vierde deel).
Amsterdam, 1879-1884.
De jonge Vondel.
(z. pl.; 1879).
Gerard Lairesse.
Amsterdam, 1879.
De zegepraal der schoonheid. Blijspel in
één bedrijf.
Amsterdam, 1879.
Over het nieuwere Fransche tooneel,
door Alexandre Dumas Fils. (Overdruk
De Dietsche Warande, Amsterdam 1879).

1880

De ‘Lilith’ van den heer Marcellus
Emants: eene beoordeeling.
Amsterdam, 1880.

1881

P.-Cz.-Hoofts Warenar met de pot.
Gewijzigd en aangevuld ten behoeve van
het Tooneel onzer dagen, door J.A.
Alberdingk Thijm. (Nieuwe Spelling).
Amsterdam, 1881.
Susanne Bartelotti, Komedie, in twee
bedrijven.
Amsterdam, 1881.
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1882

‘Moraal en aesthetica’. Afweering van
grieven.
Amsterdam, 1882.
Pauwels Foreestier aan den Redakteur
der ‘Dietsche Warande’. Over de
tooneelquaestie.
(z. pl.), 1882.
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1883

Huyg de Groot in Amsterdam, 1632.
Blijspel in twee bedrijven.
Amsterdam, 1883.
Bundel gedichten, schetsen en novellen
van Prof. J.A. Alberdingk Thijm en zijne
Dochter.
Rotterdam, (1883).

1886

Over nieuwere beeldhouwkunst, vooral
in Nederland.
Rotterdam, 1886.

1890

Notre Dame de Forest. Een verhaal uit
de XVIIe eeuw. Met oorspronkelijke
schetsen van den schrijver.
Amsterdam, 1890.
Klimop en rozen. Onuitgegeven en
verspreide gelegenheidsverzen, brieven
enz. van en over Dr. Jos. Alb. Alberdingk
Thijm. Eerste bundel - tweede bundel.
Amsterdam, 1890.

1894

Verspreide gedichten. 1841-1889.
Amsterdam, 1894.

1895

Portretten van Joost van den Vondel.
Amsterdam, 18952. (Uitgegeven door
J.F.M. Sterck).

1908-1920

Werken van J.A. Alberdingk Thijm.
Verzameld en gerangschikt met inleiding
en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel
IV, VIII-XI, XIV.
Amsterdam/'s-Gravenhage, 1908-1920.
(De reeds verschenen dln IV, VIII-XI en
XIV maakten deel uit van een serie, die
gepland was op 20 dln. In een latere,
gewijzigde opzet van 10 dln, te
verschijnen bij de N.V. Uitg. Mij Paul
Brand te Bussum, werd deze nummering
aldus gewijzigd:
dl X - Verspreide verhalen I wordt: dl VI
dl XI - Verspreide verhalen II wordt: dl
VII
dl VIII - Verspreide verhalen III wordt:
dl VIII
dl IX - Verspreide verhalen IV wordt: dl
IX (Leiden, 1925.)
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dl XIV - Verspreide verhalen V wordt:
dl X.
Daarnaast verschenen de Werken - in
eenzelfde lay-out, als volksuitgave bij de
Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen,
1908 vlg.)
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Chronologisch overzicht van de publikaties van briefwisselingen
tussen J.A. Alberdingk Thijm en anderen
J.C. Alberdingk Thijm, Klimop en rozen. Onuitgegeven en verspreide
gelegenheidsverzen, brieven enz. van en over Dr. Jos. Alb. Alberdingk Thijm.
Eerste bundel - tweede bundel.
Amsterdam, 1890.
J.C. Alberdingk Thijm, Briefwisseling van J.A. Alberdingk Thijm en Mr. Isaac
da Costa (1851-1853). In Studiën. Nwe reeks, jrg. 25, dl. 39, blz. 218-276.
Utrecht, 1892.
J.F.M. Sterck, Briefwisseling van J.J.L. ten Kate en J.A. Alberdingk Thijm. In:
Nederland. Tweede deel: blz. 198-220; 321-340. Derde deel: blz. 58-81; 230-244;
215-228; 229-230; 457-480.
Amsterdam, 1893.
J.C. Alberdingk Thijm, Een apologetisch schrijven van Mr. Isaac da Costa
getoetst. In: Studiën. Nwe reeks, jrg. 26, dl. 41, blz. 95-144.
Utrecht, 1894.
Cath. Alberdingk Thijm, Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst
als christen mensch kunstenaar.
Amsterdam, 1896.
S. Muller Fz., Brieven van Alberdingk Tijm. In: De Nederlandsche Spectator
1896, nr. 15 (april), blz. 120-122.
's Gravenhage, 1896.
H. Duurkens, Brieven van Gezelle aan Alberdingk Thijm. In: De Beiaard. Jrg.
2 (sept.-febr.), 1917/1918, dl. 2, blz. 496-508.
's Hertogenbosch, 1918.
Caesar Gezelle, Brieven van Thijm aan Gezelle. In: De Beiaard. Jrg. 6
(sept.-febr.), 1921/1922, dl. 2, blz. 397-401.
's Hertogenbosch, 1922.
M. van Can, J.A. Alberdingk Thijm, zijn dichterlijke periode. Blz. 203-240.
Rotterdam, 1936.
Ada Deprez, F.A. Snellaert en J.A. Alberdingk Thijm. Briefwisseling 1843-1872.
Met een inleiding en aantekeningen.
Gent, 1971.
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Chronologisch overzicht van de bloemlezingen uit het werk van J.A.
Alberdingk Thijm.
J.F.M. Sterck, Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Met portret en facsimile van
handschrift.
Aalst, (1909).
Maria Viola, J.A. Alberdingk Thijm. Een bloemlezing uit zijn verhalend proza.
Met twee portretten, inleiding en aanteekeningen.
Amsterdam, 1909.
M.A.P.C. Poelhekke, J.A. Alberdingk Thijm. Een keus uit zijn werken. Met een
inleiding.
Amsterdam, 1920.
M. van Can, J.A. Alberdingk Thijm. Een bloemlezing uit zijn gedichten. Met
een inleiding.
(z.pl.; z.j.)
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Levensbeschrijving van J.A.A. Th(ijm)(1)
(...) Hij was zijn moeders oudste kind, en kuipersbaarse(2) en hamer
Klonk rustig, lustig, op de maat tot in heur stille kamer.
Al vroeg heeft hij den tol betaald aan Amstels koortsbezoeking,
20 En, Mistress Sames! your spelling-school bracht luttel lijfsverkloeking.
Uw kweekschool ‘Nut van 't Algemeen’(3) heeft toen hem opgenomen;
Maar 't was, of hem het Nutsche bloed door de aadrenniet woû stroomen.
Al steeft ge uw deeg met algebra, uw spijs woû niet beklijven,
Al liet ge 'm zelfs zijn themata naar lust in dichtmaat schrijven.
25 Toen heeft hij, zoetjens, zoetjens aan, bij feestgelegenheden,
Zoo als het hem werd voorgedaan, zijn veêr al eens versneden.
't Geheim van 't schoon heeft Harmen Klijn hem vriendlijk voorgefluisterd,
De vaersleer had hij Withuys'(4) mond aandachtig afgeluisterd.
'k Beken alweêr - 't gaf weinig eer aan deze heusche vrinden;
30 Hij hield zich enkel aan hun leer: ‘'t bij Bilderdijk te vinden’.
Hij zocht in 't land ‘van Teisterbant’(5) en nog wat verder henen...
En werd de ‘Ultramontaansche’(6) klant, begroet met slijk en steenen.
En nu - zoo menig, menig blad heeft hij al volgeschreven,
En vraagt (doch niet om kei of klad): waar' 't beter thuisgebleven?

(1) Levensbeschrijving van J.A.A. Th(ijm): tot dit gedicht is Thijm wellicht mede geïnspireerd
door Bilderdijks bekende gedicht Mijne Geboortsbestemming (De dichtwerken van B.,
Haarlem 1859, XII, 136-143).
(2) kuipersbaarse: kuipersbijl (‘douloire’). Thijms vader was immers kuiper, in de traditie van
het geslacht Alberdingk. Toen de familie in 1835 de dubbele naam ging voeren (zie Inl.)
werden in het wapen de drie rozen der Thijms gevoegd bij de kuipersbaarse der Alberdingks.
Zie Josefs boekje over zijn vader: Joannes Franciscus Alberdingk Thijm, Amsterdam (1886)
52 v. (Afbeelding van het wapen met de baarse op het titelblad).
(3) kweekschool ‘Nut van 't Algemeen’: de school voor uitgebreid lager onderwijs die Thijm
vier jaar bezocht (zie Inl.).
(4) Hendrik Harmen Klijn (1773-1856) en Karel Gotfried Withuys (1794-1865): nederlandse
dichters in de trant van Bilderdijk, met wiens werk ze de jonge Thijm bekend hebben gemaakt
(zie Inl.).
(5) Teisterbant: Thijm wordt volgeling van Bilderdijk, die als afstammeling van de zwaneridder
zegt te stammen uit het land van Teisterbant, d.i. een gouw gelegen tussen Lek en Maas ten
westen van de Betuwe en ten noorden van Toxandrië.
(6) Ultramontaansch: als een aanhanger en voorstander van de geest en de opvattingen van het
pauselijke Rome.

J.A. Alberdingk Thijm, Een keuze uit zijn werk

15

Inleiding(1)
J.A. Alberdingk Thijm (Amsterdam, 13 aug. 1820-17 maart 1889) was in het
Nederland van de negentiende eeuw - ruw gezegd: tussen de oprichting van ‘De
Gids’ en die van ‘De Nieuwe Gids’ - een persoonlijkheid van moeilijk te overschatten
belang. ‘Als beminnaar en beoefenaar van kunst en wetenschap openbaart hij een
veelzijdigheid, waarin hij slechts door Vosmaer geëvenaard wordt.’(2) Als literator
overtrof hij volgens L.J. Rogier al zijn vakgenoten, tot Jonckbloet, Ten Brink en
Busken Huet toe, terwijl hij van het vak kunstgeschiedenis de schepper werd.(3) En
in weidser perspektief: ‘Alle stromingen in katholiek West-Europa schenen in hem
hun middelpunt te vinden.’(4)
Zijn twaalf jaar oudere beursvriend Potgieter heeft hem in de literatuur een
specifieke rol toegewezen: het vertolken van ‘het Hollandsch-Catholijke,’(5) - maar
opvallend is dat hij die rol meestal vervulde met niet-katholieke medespelers en dat
hij de meeste weerklank had bij een niet-katholiek publiek. Als emancipator was hij
eerder een voorganger dan een voorloper. Zijn geloofsgenoten misten na twee eeuwen
kulturele stilstand het elan om hem te volgen in zijn fier zelfbewustzijn; zij
verschansten zich in hun isolement. Daarbij kwam zijn eigenzinnig karakter, waardoor
hij aanvankelijke medestanders van zich vervreemdde.
De nadruk op de rol van emancipator heeft de aandacht geleidelijk wat afgeleid
van de literator Thijm. Toch is zijn pen zijn beste werktuig en zijn scherpste wapen
geweest. Vooral als prozaschrijver stak hij ver uit boven heel wat van zijn tijdgenoten
aan wie de literatuurgeschiedenis aandacht besteedt maar in wie andere kwaliteiten
die aandacht niet afleiden. Nu de belangstelling voor de - voltooide en dus niet meer
aktuele - emancipatie is weggeëbd, wordt het tijd de kwaliteiten van Thijm als
schrijver weer in het licht te stellen.

(1) Voor deze algemene inleiding vergelijke men de monografieën over Thijm.
(2) Kalff, Gesch. Ndl. Lett. VII 552. Een indruk van deze veelzijdigheid geeft de samenstelling
en de inhoud van zijn enorme bibliotheek (ruim 60.000 banden). Zie Cath., Brieven, III v.
en vgl. de veilingkatalogen, Frederik Muller & Co, Amsterdam, april-mei 1890.
(3) L.J. Rogier, Terugblik en uitzicht, Verspreide opstellen (2 dln.), Hilversum-Antwerpen
1964-1965, dl. 2 blz. 270-274.
(4) Van Can 123. Bedoeld zijn: stromingen op kunstgebied.
(5) Zie de inl. tot de afd. De verteller.
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Deze bloemlezing is daar een poging toe. Al is het niet mogelijk gebleken - in de
inleidingen zomin als in de teksten - de emancipator en kulturele voorganger naar
de achtergrond te schuiven: Thijm heeft zichzelf nu eenmaal in de eerste plaats als
zodanig gezien en gemanifesteerd, - toch is het hier te doen om zijn schrijverschap.
En dat weer niet zo dat is gezocht naar het beste uit Thijm maar naar het
karakteristieke, zodat ook zijn zwakke kanten worden getoond.(6)
De bundel is het resultaat van een eerste verkenning door een universitaire
projektgroep die zich tot taak heeft gesteld de literator Thijm en diens konnekties in
de nederlandse letterkunde te bestuderen, uitgaande van zijn geschriften en zijn
schriftelijke nalatenschap, voor een groot deel bijeengebleven als ‘Bibliotheca
Thymiana’ (in het archief van de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen, sinds kort
als onderdeel van het Katholiek Documentatie Centrum). Zij doen dit in het kader
van hun doctoraalstudie Nederlands, al zijn verscheidenen ook na hun afstuderen
blijven meewerken. Verantwoordelijk voor keuze en toelichting zijn: Ate van Balen,
Jan Bervoets, Jan van Dieten, Henk Eykman, Frits Litmaath, Jan Muller, Karel
Reijnders, Marijke Stapert, Camiel Verhamme en Ben Verhoeven, die als permanente
leden de kern vormen van de projektgroep. Zij hebben mogen profiteren van de hulp
der zgn. bijrichtingstudenten, een elk halfjaar wisselende groep. Natuurlijk zijn ze
vooral schatplichtig aan het werk van hun voorgangers als bloemlezers: J.F.M. Sterck,
Maria Viola en M.A.P.C. Poelhekke, en aan dat van de auteurs der monografieën
over Thijm: A.J. (Lodewijk van Deyssel), F.A. Vercammen, M. van Can, W. Bennink
en Gerard Brom.(7) Eigenlijk moet hier ook Thijm zelf genoemd worden, die vooral
zijn novellen van uitvoerige toelichtingen heeft voorzien.(8)
Ook de funktionarissen van de archieven en universiteitsbibliotheken - m.n. te
Nijmegen en Gent - komt welgemeende dank toe, waarbij de bestendige
hulpvaardigheid van de heer E.M.A.M. Loeff van het nij-

(6) In de bloemlezing is voorkeur getoond voor de literator (waarbij de toneelschrijver en op
één uitzondering na de vertaler moesten wegvallen), daarna voor de algemeen-kulturele
publicist (hierbij is de toneelkritikus wegens plaatsgebrek weggelaten) en pas in laatste
instantie voor de emancipator.
(7) Zie de lijst met afkortingen.
(8) Hoe karakteristiek deze ook zijn, o.a. voor Thijms genealogische belangstelling en in het
algemeen voor zijn volledigheidsdrang, - we hebben ze maar ten dele kunnen overnemen.
Ze zijn steeds als noten van Alb. Thijm gesignaleerd.

J.A. Alberdingk Thijm, Een keuze uit zijn werk

17
meegs UB-archief speciale vermelding verdient. Sinds het begin van het studiejaar
1971/1972 geniet de projektgroep de gastvrijheid van het Katholiek Documentatie
Centrum in de U.B. te Nijmegen, waar zij vooral aan archivaris W.A.A. Mes veel te
danken heeft.
N.B. Door druktechnische beperkingen was het niet mogelijk in de
afgedrukte teksten te werken met klein kapitaal en spatiëring, middelen
die - naast kursivering - in de oorspronkelijke typografie werden gebruikt
om woorden te markeren. In al deze gevallen is nu gekursiveerd, behalve
op de weinige plaatsen waar markering ons overbodig voorkwam, t.w. bij
eigennamen.

Jeugd
Josephus Albertus Alberdingk Thijm werd op 13 augustus 1820 te Amsterdam op
de Nieuwezijds Voorburgwal bij de Kolk geboren uit een welgesteld kuipersgeslacht
van duitse afkomst.(9) Pas op zijn vijftiende jaar zal de familienaam worden
gekompleteerd met die van zijn moeder, Catharina Thijm. De familie zal herhaaldelijk
verhuizen, maar Thijm blijft zijn leven lang wonen binnen het centrum van
Amsterdam, waarbij de sierlijk 18e-eeuwse franse kerk op de Nieuwe Zijds de
familiekerk blijft, ook artistiek het middelpunt van Josefs geloofsleven.(10) Meteen al
op de lagere school - een neutrale partikuliere school - leerde hij Engels en Frans,
welke laatste taal hij makkelijk zal spreken en schrijven. Zijn eerste gedichtje had
hij tevoren al geschreven. Ook tekenen hoorde al vroeg tot zijn opvoeding, die zich
afspeelde in een deftig en streng, sober levend maar huiselijk gezin, waar van
familiefeesten veel werk werd gemaakt, met versiering, muziek en voordracht. Zijn
vader Joannes Franciscus (Amsterdam 22 okt. 1788-15 april 1858), een goedhartig
maar wat kortaf en martiaal man, die hechtte aan zelftucht en die zijn gevoelens ook
jegens zijn kinderen niet graag blootgaf, was als inventief fabrikant en geslaagd
zakenman - kuiper als zijn voorvaderen maar later ook geïnteresseerd in konserven
- een persoon van gewicht en rijkdom, vóór 1848 een der

(9) Van de gepubliceerde biografische gegevens zijn - naast die van Thijms eigen hand - het
betrouwbaarst die verstrekt door Jan ten Brink (Nederlands letterkunde in de 19e eeuw II,
Amsterdam 1888, 174-214): ze zijn nagetrokken door Thijm zelf en twee van zijn zoons.
Zie Van Can 41.
(10) Brom 15.
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zestig kiezers van Amsterdam. Hij was scheppend musikus maar miste beeldende
begaafdheid, wat bij Josef net andersom was. Schrijven deed ook de vader al: vooral
muziekkritieken in het spektatoriaal getinte maandblad ‘De Arke Noachs’
(1827-1834), waar hij echter ook moralistische verzen en prozastukjes met ongenadige
satire kwijt kon.(11)
Zeker had men thuis oog voor de veelvoudige talenten van Josef, wiens
geldingsdrang werd gestimuleerd tot literaire prestaties. Toch zag de nijvere vader
ook zijn zoon allereerst graag op een goede plaats in het bedrijfsleven. In lang
schoolgaan of studeren had hij weinig fiducie: na nog vier jaar Nutsschool, uit welke
tijd Josef de kennismaking met Helmers' Hollandsche Natie niet makkelijk zou
vergeten,(12) zag deze zich op zijn vijftiende de leiding op de schouders gelegd van
een nieuw aangekochte zaak in viktualiën, die zijn vader - naar een procédé an
konservering zonder drogen of zout dat hij had uitgevonden - ‘verduurzaamde
levensmiddelen’ noemde.
Josef wordt nu ‘rimeur-épicier’,(13) want hij reserveert de avond en een goed deel
van de nacht voor literair werk en verdere studie. Hij blijft lessen volgen, o.a. van
zijn vroegere hoofdonderwijzer J.W.L.F. Ippel en na 1840 van de engelse
boekhandelaar B.S. Nayler, beiden protestant. Via zijn vader komt hij in kontakt met
twee al oudere dichters, de vrijmetselaars - men was in huize Alberdingk wel goed
maar niet eenkennig katholiek - C.G. Withuys en H.H. Klijn. Zij wijzen hem naar
Bilderdijk. Ook twee studenten, zijn vrienden Willem Cramer en Herman van
Nouhuys, begeleiden zijn studie en geestelijke ontplooiing. Hij zoekt zijn vrienden
en kennissen bijna uitsluitend onder mensen van kunst en kultuur, die hem daarin
verder kunnen helpen. Zo maakt hij in 1841 kennis met Potgieter.
In de literatuur is hem - naast Bilderdijk - vooral de buitenlandse romantiek gaan
boeien. Als kind al had hij de volledige werken gelezen van vertellers als Walter
Scott en Bulwer Lytton, nu buigt hij zich met

(11) Zie Josefs als handschrift gedrukte boekje Joannes Franciscus Alberdingk Thijm. Zijn afkomst,
zijn leven, zijn charakter, Amsterdam (1866) blz. 31-34. Hierin ook een geschreven
psychologisch portret op blz. 57.
(12) Zie de inl. tot de afd. De dichter.
(13) Zo noemt hij zich later (1843) ironisch in een frans geschenkdicht aan Mina Kerst (Cath.,
Brieven, 38). In zijn korrespondentie met H.J. Schimmel komen herhaaldelijk in een en
dezelfde brief beide onderwerpen ter sprake: zaken en literatuur.
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Willem Cramer over franse dichters: Victor Hugo, Lamartine, Théophile Gautier.
Het zal de franse romantiek zijn - niet de zoveel ‘katholieker’ duitse - die hem blijft
trekken. Maar als veel tijdgenoten moet hij eerst de bekoring van de sombere Byron
ondergaan, die hij overigens uit een franse vertaling leert kennen. Nadien typeert hij
zich als ‘den 19jarigen half Byron - half Bilderdijkiaan’.(14) Na een aantal navolgingen
wijst hij echter diens ‘ingebeelde traan’ als dwaasheid af.(15) Tegen Byrons
wereldverachting heeft hij zich trouwens steeds verzet, maar zijn eerste bundels
bevatten inderdaad ‘verscheidene specima van weemoedige en menschenschuwe
lyriek,’(16) zoals De dood des harten uit 1843. Die zwaarmoedigheid was echter niet
zomaar een modekwestie. Zij berustte op een melancholieke inslag van zijn geestelijke
konstitutie en werd akuut door de overbelasting van zijn dubbele werktaak en
waarschijnlijk ook door voor ons niet geheel duidelijke liefdesemoties. Al op zijn
elfde jaar was hij hevig onder de indruk geraakt van zijn nichtje Mimi van Berkel,
en deze kinderliefde zou hem jarenlang ridderlijk blijven inspireren. Zij trouwt echter
een ander en sterft heel jong in 1844. Pas dan komt een eind aan Thijms zwarte tijd,
die een jaar of vijf heeft geduurd. Begin 1845 brengt een hevige zenuwaanval hem
de dood nabij.(17) Voor zijn herstel maakt hij een lange reis door Italië, vergezeld door
Francesco Lurasco, een oom van Willem Cramer die hem een vaderlijke vriend
wordt. Hij zal hem begin 1846 De klok van Delft opdragen. Op 3 juni van dat jaar
trouwt hij dan met de hoogleraarsdochter Mina Kerst, die hij heeft leren kennen ten
huize van de beeldhouwer Louis Royer, waar ze werd opgevoed.(18)

(14) Inl. Viooltjens en grover gebloemte, 1844.
(15) J. Popma, Byron en het Byronisme in de Nederlandsche letterkunde, Amsterdam 1928, 283.
Vgl. U. Schults, Het Byronianisme in Nederland, Utrecht (1929) 126, en Van Can, 82 en 89
v.
(16) Schults, A.w. 124. Men kan een dergelijke karakterisering natuurlijk moeilijk aanvaarden
als een precieze omschrijving van byroniaanse kenmerken.
(17) Het komt ons voor dat zijn biografen niet voldoende onderscheiden tussen Thijms
zwaarmoedige aanleg, zijn zwarte tijd en deze aanval van apoplexie. (Dit is de naam die hij
tenslotte, in 1866, zal geven aan zijn toeval van 4 febr. 1845. Zie het boekje over zijn vader
blz. 55.)
(18) Wilhelmina Anna Sophia Kerst, Doesburg 3 juni 1824 - Bergen op Zoom 13 jan. 1894. Over
de verloving zie Thijms brief van okt. 1845 aan Snellaert, bloeml. dl. III.
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Uit dit huwelijk zullen vijf kinderen geboren worden:(19) de latere jezuïet Jan; Thijms
hartsvriendin Catharina, overigens een niet heel evenwichtige en nogal zwerflustige
tante, schrijfster van opvoedings- en ontspanningslektuur voor dames van de betere
stand (zij zal de belangrijke uitgave verzorgen van Jos. Alb. Alberdingk Thijm in
zijne brieven geschetst als christen mensch kunstenaar, Amsterdam 1896); Frank,
als dandy het bewonderde voorbeeld van zijn jongere broer Karel, later koopman in
Amerika; Maria Carolina, die op haar geboortedag stierf; en de jongste, het zorgenkind
Karel - Lodewijk van Deyssel - die in het begin van zijn literaire loopbaan, in het
tijdschrift van zijn vader, door deze wordt gesteund tegen de potentaten die hij
geërgerd had, - die zich dan voor zijn eerste, geruchtmakende roman Een liefde
(1888) mede inspireert op het huwelijk van zijn eigen ouders, waarna zijn vader zich
groot houdt en solidair blijft, - en die zich hoofs zal revancheren met het prachtige,
zij het door piëteit geflatteerde boek over zijn vader.(20)
Het huwelijk met Mina Kerst werd niet gelukkig. Zij had geen aandacht voor al
wat haar man in kultuur en wereld bewoog, trok zich na de geboorte van Frank in
allerlei kwalen uit het huishouden terug en ging tenslotte in Hilversum wonen, waar
Josef - met zijn idealen van een harmonisch en rijk gezinsleven - haar in het weekeind
vanuit Amsterdam mocht komen bezoeken. Dit zal hij in zijn brieven aan Catharina
voor en na als het grote verdriet van zijn leven aanwijzen, het wordt de oorzaak van
minder akute maar wellicht slopender buien van melancholie, het is ook het enige
waarin hij bekent te kort te schieten in kristelijke levensaanvaarding.(21) ‘Le mal est
irréparable’, al ziet hij wel in dat hij zich niet moet overgeven aan ‘het spiegelgenot
der uitstorting van die zwaarmoedigheid’.(22)

(19) Joannes Carolus, Amsterdam 3 juni 1847 - Grave 22 juni 1926;
Catharina Louise Maria, Amsterdam 29 nov. 1848 - 14 jan. 1908;
Franciscus Lambertus Theodorus, Amsterdam 2 dec. 1854 - New York 1925;
Maria Carolina, geb. en overl. Amsterdam 17 juli 1863;
Karel Joan Lodewijk, Amsterdam 22 sept. 1864 - Haarlem 26 jan. 1952.
(20) J.A. Alberdingk Thijm door A.J., Amsterdam 1893. De verhouding tussen vader en zoon is
in de nijmeegse Thijmliteratuur niet altijd even onbevangen getekend, ten gevolge van Broms
aversie tegen Van Deyssel.
(21) Cath., Brieven, 254.
(22) Ald., 228 en 226.
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Aard, karakter, levenshouding en positie
Afgezien van wat men Mina verwijten kan, had ook Josef zelf niet bepaald een
makkelijk karakter, hij was zeer gekompliceerd en vol tegenstrijdigheid. Men vraagt
zich af hoeveel hiervan te wijten is aan de opvattingen over zelfoverwinning en
wilskracht, over flinkheid, die vooral zijn vader in de opvoeding hanteerde. In een
brief aan zijn dochter zal Josef klagen: ‘sommige zielen worden zoodanig ontstemd
door het heen-en-weêr trekken der zenuwen, dat er aan geene harmonie met de
buitenwereld te denken valt.’(23) En herhaaldelijk schermt hij met de zinspreuk ‘Les
délicats sont malheureux.’(24) Nog in zijn latere levensjaren moet hij bekennen: ‘Ik
ben te week, te gevoelig, een halve vrouw.’(25) In konflikt met deze fundamentele
gevoeligheid kwam een verstandelijke inslag, die als tegenweer werd gekultiveerd
en geleidelijk de boventoon ging voeren, wat innerlijke onvoldaanheid moest
achterlaten. Met zijn sensibiliteit gepaard ging een vroegrijpe sensualiteit,(26) die weer
werd tegemoetgetreden met het vaandel van een geïdealiseerde kuisheid. Een uitweg
vond Thijm in zijn esthetische levenshouding en in zijn vrouwenkultus,(27) beide
maatschappelijk geaksepteerde sublimaties. Hij verstond de kunst ‘het leven te
styleren tot schoone eenheid’(28), al moet hij op momenten van verslagenheid toegeven:
‘ik beken, dat het zot was, een soort van fraai, symmetriek geheeltjen van mijn
onbeduidend leventjen te willen maken.’(29) Deze esthetische houding uitte zich o.a.
in een gestileerd en verzorgd gedrag en optreden, en ruimer gezien in zijn voorkeur
voor al wat aristokratisch en voornaam was. Zo vond hij ‘dat de edelste uitwendige
vrucht der goede opvoeding in het abord, in de attitude, in den toon, in de
gemakkelijke en bevallige omgangsformen gelegen is.’ ‘Volkomen harmonie tusschen
uiterlijk en innerlijk is zoo heerlijk.’(30) In

Ald., 100 (br. van 4 jan. 1856).
Ald., o.a. 207, 249, 304.
Ald., 268 (br. van nov. 1877).
Het woord is van Van Can, 50.
Als uiting van jongelingsreinheid en vrouwenkultus zie het gedicht De jongeling (bloeml.
afd. I). Vgl. voor zijn opvattingen over vrouwelijke schroom de uitweiding ‘for men only’
over het naakt van Ary Scheffer (De Amsterdamsche ten-toon-stelling in 1854, bloem. afd.
III).
(28) Eduard Brom; zie de inl. van Sterck in dl. II van de Verspreide verhalen, blz. IX.
(29) Bij de dood van zijn broer Lambert I dec. 1854. Zie Cath., Brieven, 97.
(30) Cath., Brieven, 175 v.
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
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1873 schrijft hij zijn dochter dat hij de goede-weekplechtigheden heeft gevolgd in
‘un livre aux armes de la Maison de Bourbon.’(31) Evenals zijn meester Bilderdijk
zocht ook hij zijn aristokratische pretenties te ondersteunen door werkelijke of
gezochte genealogische relaties. Het is of men de Heer van Teisterbant zelf hoort:
....‘dit huwelijk voert ons op tot Willem den Veroveraar, tot den H. Lodewijk, ja tot
Karel den Groote, in eigen persoon.’(32) Zijn zoons Frank en vooral ook Karel zullen
hem volgen in zijn opzet om een gestileerd kunstwerk te maken van het leven zelf.
Bij hen echter treedt een verbiezonderde isolatie op die de vader in zijn esthetische
houding, ondanks alle aristokratische inslag, nooit nastreefde. Voor hem waren
schoonheid en kunst een essentieel onderdeel van het leven, eigendom van alles en
allen. In deze opvatting week hij mede af van Bilderdijk, voor wie ze waren
voorbehouden aan uitverkorenen, maar ook van Potgieter, die ze eerder zag als
opvoedingsmiddel tot zedelijke en nationale grootheid dan als iets dat ieders
natuurlijke eigendom is.(33) Thijm stond een gemeenschapskunst voor,(34) die het meest
harmonisch werd belichaamd in de kristelijke - dat was voor hem: de katholieke kunst. Hierover later meer.
De esthetische houding maakt ook dat Thijm de interieuren waarin hij leefde
samenstelde uit mooie onderdelen. In het aangezicht van de dood klaagt hij - overigens
in een poging tot galgehumor: ‘'t Akeligste van die heele historie vind ik die akelige,
onaesthetische hollandsche doodkisten, die zoo wijd, zoo plomp, zoo smakeloos zijn.
Neen, kom dan in Duitschland! Daar is alles netjens, met mooye moulures op het
dakvormige deksel.’(35) Hij weigerde het eigenlijke kunstwerk van deze mooie dingen
te isoleren. Zo heeft hij het over het ‘schrikkelijk misverstand, dat

(31) Ald., 236.
(32) Bedoeld is het huwelijk van een 16e-eeuwse lord Gray (‘de Grays, waartoe moeders
Grootmoeder behoorde’) met een lady Stuart. Zie Cath., Brieven, 272. Vgl. voor het belang
dat hij hechtte aan voorname parentage nog de inleiding tot het verhaal Jan Sinkel, in afd.
II.
(33) Aldus de onuitgegeven doktoraalskriptie van ons vroeger medelid J.B. Kock, Jos. Alberdingk
Thijms bijdrage voor de plannen tot de bouw van het Rijksmuseum te Amsterdam, 1969, blz.
115.
(34) Vgl. voor de merkwaardige visie op de struktuur van deze gemeenschap: ‘L'art n'est pas une
aristocratie; c'est une monarchie patriarchale et très populaire.’ (Cath., Brieven, 212; br. van
24 april 1871).
(35) Br. van 5 juli 1885. Cath., Brieven, 319.
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het artikel schilderijen, bij voorbaat iets aparts is. Mijn goede Heer, uw
horlogieketting, uw soeplepel is veel fraayer dan het meesterstuk, dat onder, boven,
naast andere meesterstukken in uwen schilderijenkamer hangt.’(36) Thijm zocht steeds
naar het mooie geheel, naar harmonie, naar eenheid. Hij is de eerste geweest voorloper van Berlage en Verwey - die literatuur en bouwkunst heeft gekoppeld,
door het vervaardigen van teksten voor de wanden, o.a. van de Rembrandtzaal van
Cuyper's Rijksmuseum. Hij zag in het bouwwerk alle beeldende kunsten
samenwerken, zoals alle kunsten tezamen weer moesten kulmineren in het toneel
(met muziek, dans, tekst, dekor e.a.).(37)
Naast deze esthetische houding kwam dan de vrouwenkultus, die zo karakteristiek
werd voor zijn leven en werk. Thijm was gecharmeerd van al wat vrouw was, vooral
van de spirituele en wellevende jonge vrouw;(38) hij was gul met hoofse hulde, zoals
in de opdrachten van zijn verhalen; als verteller excelleerde hij in het schetsen van
literaire vrouwenportretten, met als geïdealiseerd eksempel zijn vereerde Tesselscha.(39)
Dit alles doet een aangenaam, hoffelijk en een verfijnd levend man vermoeden.
Dat was Thijm dan ook wel, in zijn idealen en op zijn goede momenten. Maar het
werd in zijn karakter verstoord door het eigengereide en gelijkhebberige, het
prikkelbare ook, als men hem niet volgde. Zijn kwetsbaarheid schermde hij af met
scherpte, soms zelfs bitsheid van optreden. Als hij al streed voor een heilige zaak,
dan was het toch niet altijd met de zachtmoedigheid van een heilige. Door dit gebrek
aan soepelheid is hij, die zich - afgezien van Bilderdijk - niemands volgeling wenste
te noemen, niet echt een leider geworden, eerder een eenzaam pionier. Als het
perspektief van zijn blik op de verschijnselen werd bepaald door het katholieke
standpunt dat hij innam, dan valt het toch op dat het

(36) Het Trippenhuis en zijne bewoners, in ‘De Dietsche Warande’ IX 521 v. Ook hierin werd
Thijm gevolgd door zijn jongste zoon. Vgl. Karel Reijnders, Couperus bij Van Deyssel,
Amsterdam 1968, 339.
(37) ‘la manifestation la plus complexe et la plus complète de la beauté dans l'ordre non de la
nature, mais de l'art, c'est l'art dramatique, alliance de....’ (volgt opsomming). Cath., Brieven,
216 (br. van 24 april 1871).
(38) Van Deyssel typeert zijn vader als ‘een zedige, vrome, volkomen onzinnelijke, absoluut
onwellustige charmeur’ (A.J. 343. Zie voor Thijms vrouwenkultus aldaar 340-349 en J.F.M.
Sterck, Inl. Verspreide verhalen dl. IV 1925 blz. VII-XVIII.)
(39) Zie de inl. tot de afd. De verteller.
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zo vaak een heel persoonlijke visie was. In zijn denken was hij een dogmatikus,(40)
echter een die begon met zijn eigen opvatting tot geloofsbeginsel te verklaren, wat
streed met de openheid die hij dacht na te streven. Zijn rechtgelovigheid staat buiten
kijf, al mag de theologisch-dogmatische verantwoording niet zijn sterkste kant geweest
zijn.(41) Maar verder toonde hij - die zich in romantische visie tot voorganger en
woordvoerder geroepen voelde - geen overmaat van volgzaamheid jegens episkopaat
en klerus. ‘Ik heb in de verste verte nooit van eenige geestelijke overheid afgehangen,
dan voor zoo ver ik aan dezen of genen Priester de bediening der Biecht gevraagd
heb. Geen vrijer man dan een Katholiek, als hij den moed heeft en den wil vrij te
zijn.’(42) Hij schreef het geprikkeld toe aan de kulturele achterstand van ‘de clergé’
dat die hem de steun onthield waarop hij aanspraak maakte.
Thijm kon het leraren - dat altijd getuigen was maar soms preken werd - niet laten.
In het debat was hij vaak scherp en onbarmhartig - een tegenstander moest
overwonnen worden -, daarbij onder het mom van geestigheid herhaaldelijk eerder
gevat dan logisch. Bovendien maakte gebrek aan konsekwentie het niet altijd
makkelijk hem te volgen. Al was hij in het algemeen veel ruimer en opener dan het
gros van zijn geloofsgenoten, ook de kleine elite, toch trad hij soms op met een gebrek
aan soepelheid dat afschrikte, met het gevolg dat hij zich ‘lâchement abandonné’(43)
voelde door zijn aanhang. Hij werd geleidelijk steeds eenzamer, nam heel wat van
zijn beste vrienden tegen zich in(44) en zou tenslotte sterven ‘in een trots volgehouden
isolement.’(45) Natuurlijk was dat niet enkel het gevolg van de hier beschreven
kleinheden, - altijd nog kleinheden van een groot man. Zijn tragiek was dat hij zich
in eigen kring te onafhankelijk opstelde om betrouwbaar te zijn als voorman, terwijl
hij naar buiten - ofschoon op voet van kulturele gelijkheid verkerend met
andersdenkenden van formaat - toch deelde in het gebrek aan vertrouwen jegens de
groepering als wier vertegenwoordiger men hem zag.

(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

Zie het overzicht van Thijms overtuigingen aan het eind van deze inleiding.
Van Can, 141 (vgl. bijv. Cath., Brieven, 80)
Br. aan Jan ten Brink, 10 april 1872. Cath., Brieven, 223 v.
Cath., Brieven, 221.
Van Can, 14 noemt Cramer, Nuyens, Schaepman, Hofdijk, Heye.
Van Can, 166.
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Professionele loopbaan
De jaren 1844-1846 - met de dood van Mimi van Berkel, Josefs zenuwtoeval en de
rustpauze van zijn italiaanse reis, en tenslotte zijn huwelijk met Mina Kerst - vormen
de late bezegeling van zijn volwassenheid. In deze zelfde jaren rond zijn
vijfentwintigste begint hij naam te maken als dichter, publicist en als openbaar
persoon. Zijn beroepstaak is al een tiental jaren eerder begonnen, maar ook daarin
zal zich een opgang voordoen in kulturele richting. Wil men deze opgang markeren
dan dienen zich de volgende data aan:
- 15 febr. 1835: bedrijfsleider van de fabriek en handel in scheepskonserven ‘De
XIX Zwitsersche Cantons’, waarin hij sinds 1838 wordt terzijde gestaan door zijn
drie jaar jongere broer Lambert.(46) Deze wordt bij zijn dood als kompagnon opgevolgd
door zijn zwager Mr. E.J. (Evert) Slaghek.(47)
- 1863: Josef laat de konservenzaak over aan Slaghek en neemt zelf de leiding op
zich van de toen overgenomen uitgeversfirma C.L. van Langenhuysen annex drukkerij
en boekhandel, gevestigd ‘In de Berg Thabor’.(48)
- 1876: daarnaast hoogleraar in de esthetiek en kunstgeschiedenis aan de
Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam, waar hij op 4 dec.
zijn intreerede uitspreekt. Na ‘rimeur-épicier’ wordt hij nu ‘Professor-boekverkooper,
met veel zorgen en kommer’.(49) Dit laatste slaat niet op het openlijk konflikt dat hij
al in 1878 had met een aantal studenten die in ‘De Nederlandsche Spectator’ werden
bijgesprongen door Thijms vroegere medestander Mr. C. Vosmaer. Het is uit herhaalde
uitingen in zijn brieven duidelijk dat Thijm genoot van zijn professoraat, waarvan
hij veel werk maakte (al kregen zijn eenzijdige visie en zijn encyklopedische aanpak
niet weinig kritiek). Zijn zorgen had hij in zijn zaken en in zijn maatschappelijk
optreden. Herhaaldelijk rept hij over ‘hetgeen men tijdgebrek noemt maar dat eigenlijk
geldgebrek is (onder de gebreken een van de leelijkste)’.(50) Hij is echter niet aan geld
gehecht en doet

(46) Lambertus Joannes, Amsterdam 30 sept. 1823-1 dec. 1854.
(47) Zie voor een portret van deze merkwaardige man de beschrijving door Van Deyssel
(Gedenkschriften, ed. H.G.M. Prick, Zwolle 1962, 398-402.)
(48) Zie de inl. tot de brief aan zijn vrouw d.d. 1-7-1869, bloeml. afd. III.
(49) Cath., Brieven, 263.
(50) Br. van 20 sept. 1868 aan W.W. van Lennep, Cath., Brieven, 197. Vgl. o.a. ald., 108, 172,
173, 236, 243, 332.
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overigens zijn werk plichtsgetrouw: ‘Ik doe mijne zaken vrij goed, al heel nauwkeurig
en volledig; maar dat kost mij, die van natuur de schoonheid meer dan het nut bemin,
veel inspanning.’(51)

Openbaar persoon
De stijging op de ladder van de maatschappij en kultuur - op 8 mei 1877 bekroond
met een leuvens eredoktoraat, tegelijk met Gezelle - werd begeleid met een groeiende
betrokkenheid in het openbare leven. Deze betrokkenheid heeft zich geuit in een
lange reeks van eigen initiatieven en bemoeiingen, maar herhaaldelijk ook werd hij
door anderen benaderd. Zo wilde men hem in 1850 konsul-generaal van de kerkelijke
staat in Nederland maken, wat hij van de hand kon wijzen met een beroep op zijn
delikate positie als vriend van voorname protestantse letterkundigen en publicisten,
welke invloed hij niet graag zou verspelen.(52) In 1871 werd hij kandidaat gesteld
voor de Tweede Kamer, maar zonder geneigdheid bij verkiezing ook te aanvaarden.
‘Mij ontbreekt alles; - behalve eenige katholieke denkbeelden, een
Nederlandsch-katholiek hart en eenige bedrevenheid in 't spreken.’(53) De praktische
politiek trok hem niet aan, al had hij, nog met zijn broer Lambert, na de aprilbeweging
van 1853 te Amsterdam een katholieke kiesvereniging opgericht (‘Regt voor allen’),
waarvan hij na Lamberts dood met zijn zwager Evert Slaghek bestuurslid bleef.(54)
Zijn eigenlijke initiatieven liggen op het gebied van kultuur, kunst en wetenschap.
Zijn groot-nederlandse opvatting bijv. is niet gebaseerd op politieke ideeën maar op
noties als stam- en taalverwantschap.(55) Hij verwerft in het Zuiden - aanvankelijk op
basis van de gezamenlijke verering voor Bilderdijk - veel vrienden en medestanders,
zoals de leuvense hoogleraar J.B. David en de Gentenaar F.A. Snellaert, en zal er
later ook Gezelle - zijn geestverwant in de eerbied voor volkstaal en

(51)
(52)
(53)
(54)
(55)

Ald., 244(5 febr. 1875)
Ald., 58 en 61 vv.
Ald., 219, vgl. 71 en 217 vv.
J. ten Brink, Gesch. der N.-Ndl. letteren in de 19e eeuw II, Amsterdam 1888, 195.
Al is het mede zijn katholicisme dat hem naar het Zuiden verwijst, toch zal hij ook daar weer
optreden op een interreligieus en -politiek arbeidsveld.
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volkstraditie - voor het Noorden ontdekken, nog voordat Vlaanderen zelf diens waarde
erkent. Hij presenteert hem als dichter in zijn ‘Volksalmanak’, al in 1859.(56) Veel
van Thijms bemoeiingen op het gebied van taal- en letterkunde zijn verweven met
dit streven naar eenheid der taal-genoten aan weerszijden van de grens.(57) Daar zijn
vooral de Taal- en Letterkundige Kongressen die sinds 1849, gemiddeld om de twee
jaar, om beurten in Noord en Zuid worden gehouden. Thijm was er zeer aktief: van
de twintig kongressen tijdens zijn leven woonde hij er dertien bij, trad er op als
woordvoerder namens de Noord-Nederlanders en schreef links en rechts uitvoerige
berichten over het behandelde. Te noemen valt nog - om toch ook zijn praktische
zin te illustreren - het ijveren voor een vrije invoer van boeken in beide richtingen,
en toen dat ondanks tegenstand in het Noorden gelukt was, voor verbetering van
postverbindingen en reisgelegenheid.
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal - de gigantische onderneming waarvan
Thijm de geestelijke vader en de doordrijver was - gaf op de kongressen aanleiding
tot heel wat diskussie. Eerst om de zaak te funderen, later omdat de Vlamingen er
hun taalgebruik in verwaarloosd zien, natuurlijk niet in de geest van Thijm.(58)
Het zal niet verwonderen dat zijn eredoktoraat hem wordt verleend in het Zuiden,
en wel door de universiteit waar hij als 23-jarige, door de konnekties met professor
David, ‘zoo goed als thuis’(59) was, die van Leuven.
Natuurlijk is dit maar een keus uit zijn openbare bemoeiingen, die hem zullen
brengen in kommissies als die voor de oprichting van het Rijksmuseum en die van
het bestuur van de gemeentescholen van Amsterdam (hij was voor openbaar
onderwijs!), en soms door strubbelingen ook weer uit zulke kommissies.(60) Hij speelt
een belangrijke rol bij de Vondel-

(56) In dat jaar o.a. met ‘O! 't Ruischen van het ranke riet.’ Zie verder Vercammen 226. In 1862
draagt Gezelle de bundel Gedichten, gezangen en gebeden op aan Thijm met een gedichtje
dat begint: ‘De broederhand/uit Vlaanderenland/zij u gereikt, o edele taal- en stamvoortreder.’
(57) Zie voor een vollediger behandeling Vercammen 111-221.
(58) Thijm was niet voor partikularisme maar zag de streektalen als voedingsbodem van het
algemeen beschaafd. Zijn ideaal binnen de taaleenheid van N. en Z. was volgens Vercammen
dat van pluriformiteit in uniformiteit Ald., 237).
(59) Cath., Brieven, 37 (br. van 26 sept. 1843).
(60) Zie Aan de leden der Kommissie.... (bloeml. afd. III).
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feesten van 1867 (‘Ik herinner mij, voor mijn godsdienstig leven, geen heerlijker
dagen.’)(61) en treedt ook op bij herdenkingen van Bilderdijk en Potgieter. Hij is een
openbaar persoon, voor het eerst een katholiek die als zodanig meetelt.

Tijdschriftleider
Het belangrijkste deel van zijn openbare taak heeft hij echter vervuld als schrijver,
in bestaande periodieken en in andere die hijzelf oprichtte of aanpaste. Na een aantal
krantestukken in 1840-'41 begint hij zijn karrière als publicist in het najaar van 1841,
als hij geregeld gaat meewerken aan Führi's ‘Kunstkronijk’. Vanaf de herfst van
1845 is het vooral het ‘Algemeen Letterlievend Maandschrift’ dat zijn stukken graag
opneemt. Maar intussen is hij al op weg zelf tijdschriftleider te worden. Begin 1843
was zijn eerste bijdrage verschenen in de ‘Spectator van toneel/concerten en
tentoonstellingen’, die het jaar tevoren door de ondernemende haagse drogist en
dichter Sam Jan van den Bergh was opgericht.(62) De oprichter ziet zich spoedig door
Thijm overvleugeld. Al in datzelfde jaar 1843 wordt deze redakteur, in 1846 neemt
hij de leiding en herschept in 1847, samen met Schimmel en De Bull, het blad, dat
nu is omgespeld tot ‘De Spektator’, in een ‘kritiesch en historiesch kunstblad.’ In
augustus 1849 heeft hij het over ‘ons particulier orgaan den Spectator.’(63)
Zijnmeest eigen stem werd gehoord in de twee periodieken die hijzelf gesticht en
lange jaren geleid heeft. Voor eenvoudige kring richt hij op de jaargrens van 1851-'52
met zijn vriend Herman (H.J.C.) van Nouhuys - die door zijn vroege dood echter
maar drie jaargangen zal helpen voorbereiden - de ‘Volks-almanak voor
Nederlandsche Katholieken’ op, een jaarboekje met kalendarische kerkelijke gegevens
- waardoor het veel aftrek had - en met mengelingen van veler hand in proza en
poëzie, tot anekdoten toe.(64) De titel bevat een duidelijk program, met

(61) Cath., Brieven, 187, okt. 1867.
(62) Over dit tijdschrift bestaat een onuitgegeven doktoraalskriptie van P.G.L. van Rijswijck; De
Spektator van J.A. Thijm (1842-1850), 2 dln. Nijmegen 13 mei 1968. Het eerste artikel van
Thijm, Amsterdamsche Stads-schouwburg, verscheen nog in deel I van de ‘Spectator’, blz.
49-58, enkel ondertekend met de letter M.
(63) Cath., Brieven, 54.
(64) Na zijn dood werd de uitgave voortgezet door zijn zoon Jan, de jezuïet, en door Jan F.M.
Sterck, met als boventitel Het jaarboekje van Alberdingk Thijm.
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de drie elementen volk, nederlands en katholiek, waarbij ‘nederlands’ dient te worden
verstaan als ‘groot-nederlands’ (ook de gegevens der belgische bisdommen worden
vermeld, en er is een heel redelijk aantal vlaamse medewerkers, zoals David,
Dautzenberg en Van Duyse, later als gezegd ook Gezelle). Voor de ‘Volks-almanak’
is het dat Thijm bijna jaar na jaar een van zijn romantische verhalen schreef.
Vanaf 1855 voert Thijm - weer alleen, nu door de onverwachte dood op 1 dec.
1854 van zijn broer Lambert die hem zou bijstaan - ook de leiding van de kultureel
heel wat hoger mikkende ‘Dietsche Warande’, tot die in 1877 - enkele jaren vóór de
fusie met het ‘Belfort’ - wordt overgenomen door zijn broer Paul, de leuvense
hoogleraar. Het zwaartepunt ligt hier in de kultuurgeschiedenis, gezien als middel
tot esthetische opvoeding, waarbij de kunst van het heden wordt gezien in het licht
van de historie. Echter ‘wij willen niet de “restauratie”, maar de voortzetting van het
verleden.’ In het begin betrof dat vooral de bouwkunst, en wel in de neo-gotiek. ‘De
eerste vijf jaargangen van De Dietsche Warande hebben ononderbroken de ideeën
van de Gotiserende bouwkunst erin gehamerd.’(65) Eind 1869 ziet Thijm zelf het
tijdschrift als ‘meer literair dan architektonisch’ en in 1876 blijkt een nieuwe
verruiming uit de ondertitel ‘Nederlandsch Tijdschrift voor Aesthetische Beschaving.’
Anders dan de ‘Volks-almanak’ (met een oplaag van ongeveer 4000 eksemplaren)
heeft de ‘Dietsche Warande’ altijd gebrek gehad aan abonnees: het waren er nog
geen 300. Maar het tijdschrift trok ook bij niet-katholieken belangstelling: antipoden
als Da Costa en Van Vloten werkten eraan mee, en zoals Vercammen zegt: ‘De
Vlaamse liberalen en de Nederlandse niet-katholieken hebben de Warande op de
been gehouden.’ Nog in '70 spreekt Thijm van ‘het voor tweederde protestantsche
publiek van de “Dietsche Warande”.’(66) Ook in het buitenland kende men het
tijdschrift, waarom Thijm het in een ‘Bulletin’ franse samenvattingen meegaf. Maar
in nederlandse klerikale kringen was het niet geliefd. Zelfs moest in 1871 als
tegenwicht ‘De Wachter’ worden opgericht - nog wel door Thijms medestanders
Schaepman en Nuyens - dat, gesteund door het episkopaat, wel 1000 abonnees wist
te verwerven.

(65) Bennink, 59. Geestverwanten in het buitenland zijn o.a. August Reichensperger te Keulen,
Didron Aïné te Parijs, W.H. James Weale te Brugge en Beresford Hope te Londen. Meer
over de neo-gotiek in de inl. tot Aan de leden (bloeml. afd. III).
(66) Vercammen, 251.
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De ‘Dietsche Warande’ heeft heel wat van Thijms krachten gevergd en hem meer
dan eens moedeloos gestemd. Bijna de helft van de plaats-ruimte moest hij zelf
vullen, wat gebeurde onder verscheidene pseudoniemen, waarvan Pauwels Foreestier
stond voor zijn satirische alter ego, die ook al in de ‘Spektator’ aan het woord was
geweest.(67) Onder Thijms bijdragen waren niet het minst belangrijk die over Het
autaar ten Oosten in de derde jaargang, die tot de kern gingen van zijn
kristelijk-symbolische opvatting over bouwkunst. Ze werden gebundeld onder de
titel De heilige linie, Amsterdam 1858.
Met de aktualiteit hield Thijm zich in de ‘Dietsche Warande’ niet zozeer op - even
afgezien van de aktualiteit van de neo-gotiek, - of het moest zijn door de hekeling
van publiek verval van smaak en stijl en het optreden tegen de afbraakwoede die
toen heel wat fraaie historische bouwwerken ten offer koos. Zijn rubriek Wandalisme
was een begin van de strijd die het oprichten van de latere Monumentenzorg
voorbereidde.
Al in 1862 schreef Thijm in een moedeloze bui aan Nuyens dat hij de ‘Dietsche
Warande’ bij gebrek aan steun en weerklank in eigen kring ging sluiten. ‘Ik ga de
tribune van het protestantsche publiek wêer beklimmen, katholieke historie in den
Gids, katholieke verhalen in Nederland en katholieke aesthetiek in de Kunstkronijk
schrijven. Zij wachten mij met open armen en zullen mij betalen, wat ik voor de zaak
der Bisschoppen heb opgeofferd.’(68) In feite was hij nooit geheel opgehouden in
dergelijke algemene periodieken te publiceren. Toen hij omstreeks 1880 de
toneelkritieken weer opvatte die hij in de jaren van zijn eigen tijdschriften niet had
bijgehouden - om het katholieke publiek niet af te schrikken, dat schouwburgen
beschouwde als oorden des verderfs, of alleen uit tijdgebrek? - vond hij daarvoor
vanzelfsprekend gastvrijheid in het neutrale weekblad ‘De Amsterdammer’ van J.
de Koo.

Loopbaan in de letterkunde
Dit alles vergezelde het werk van de literaire auteur Alberdingk Thijm. Deze was
als dichter begonnen met verzen voor intieme kring, die bij hun publikatie in 1844
ook als zodanig worden aangediend: Viooltjens en grover gebloemte in ouderlijken
gaard gekweekt, zijn vrienden aange-

(67) Over Pauwels Foreestier verder in afd. III.
(68) Brom, 77 v.
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boden, - maar in hetzelfde jaar volgde onder de titel Drie gedichten ook al een van
zijn belangrijkste poëtische publikaties van openbare toonaard.(69) Van Can laat Thijms
eigenlijke dichterlijke periode eindigen in 1853, het jaar van Het voorgeborchte en
andere gedichten. In dat jaar verscheen ook het eerste der afzonderlijk uitgegeven
prozaverhalen, Geertruide van Oosten, begin van een reeks die door zijn
middeleeuwse inspiratie en romantische visie geheel in het verlengde ligt van de
epische gedichten. Een aanloop mag men zien in de navertellingen van de
ridder-romans die in 1851 voor het eerst gezamenlijk, zij het nog niet onder de titel
Karolingische verhalen verschenen.(70) Op voorstel van Van Can zou men in de
periode van het proza als rustpunt kunnen nemen 1876,(71) het jaar van de Portretten
van Joost van den Vondel, het jaar ook waarin Thijm in zijn intreerede - naast andere
belangrijke samenvattingen van opinies - ook theoretisch blijk geeft van het feit dat
hij de renaissance niet langer afwijst.

Thijms overtuigingen
Godsdienstzin en schoonheidszin, gesteund door zin voor traditie, gaven richting
aan al wat Thijm dacht en deed. Met Bilderdijk - en bij ons verder Da Costa en Van
der Hoop - behoorde hij tot de ook in het buitenland niet talrijke romantici die het
metafysisch bepaalde denken tot een uiterste konsekwentie doortrokken, doordat ze
kunst en religie identificeerden.(72) Over zijn schoonheidszin is al iets gezegd, zijn
godsdienstzin vatte hij samen in het devies ‘Nil nisi per Christum’ (Niets dan door
Christus), dat hij al jong onder zijn portret met zijn handtekening bekrachtigde en
dat hij verder aan al zijn ondernemingen meegaf. Overigens herkent men bij hem anders dan bij de overige genoemden - in het metafysisch bepaalde denken duidelijk
thomistische modellen. Alle schoonheid - ook die van kunst en literatuur - herleidde
hij tot de volmaakte schoonheid: God, wiens liefde zich weerspiegelt in zijn schepping.
Kunst ontstaat als een menselijk wezen een gedachte uitdrukt in een vorm,

(69) De bundel bevat de gedichten Bij het borstbeeld van Bilderdijk, Ermingard van Voorne en
De geboorte der kunst.
(70) Deze titel dateert van de tweede druk, in 1873.
(71) Van Can, 164.
(72) C. de Deugd, Het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire denken (diss.
Utrecht), Groningen 1966, 126.
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of - korrigeert Thijm - als schoonheid wordt uitgedrukt in de stof, door bemiddeling
van de menselijke geest.(73) In de mens wijzen zowel godsdienstzin en waarheidszin
als kunstzin - nauw met elkaar verbonden fakulteiten waarin deze liefde zich op
menselijk niveau en met menselijke beperkingen manifesteert - terug naar de
goddelijke oorsprong. Aldus kwam Thijm - naast de overtuiging dat er buiten het
kristendom geen waarheid is - ook tot die dat waarlijke schoonheid enkel te vinden
is in kristelijke kunst.(74) Hij ziet God als ‘dien type der Schoonheid, of liever de
Hoogste Schoonheid zelve, waarvan de Hemelwaards strevende afspiegeling de taak
is der kunst.’(75) Dit afspiegelingskarakter verklaart Thijms grote belangstelling voor
symboliek, zoals die o.a. tot uiting komt in De H. Linie. ‘Het wezen van het symbool
is uitsluitend gelegen in de stoffelijke openbaring van het geestelijke, de eindige
afspiegeling van het oneindige’.(76) De relatie van kunst met godsdienst- en
waarheidszin verklaart verder hoe hij - bij zijn overwegend esthetische aanleg - in
de kunst toch aan buiten-esthetische aspekten zoveel aandacht gaf. Zo stelde hij er,
in dit licht, het postulaat van de waarheid (naam gegeven aan de harmonische
betrekking tussen de voorstelling en het voorgestelde),(77) al zou hij daar later wegens
de eenzijdigheid van anderen toch weer de schoonheid tegenover stellen, die ook
van simulatie een gevolg kan zijn (en die trouwens in dat ‘harmonische’ ligt
besloten).(78)
Doordat zijn overtuiging het moest winnen van zijn aanleg, prevaleerde in zijn
kunstopvatting - bij alle voorkeur voor schone vormelijkheid - toch het ethische
principe en won ook de inhoud het in laatste instantie van de vorm. De
gemeenschapskunstenaar Conscience, die een boodschap bracht, stond in Thijms
waardering ver boven de vormvirtuoos Van Duyse.(79) Hoe zijn zedelijke opvatting
het moest winnen van zijn zinnelijke aard kan men zien in de ontboezeming over het
naakt in de

(73) Een overzicht van deze niet geheel uitgebalanceerde opinies over het wezen van de kunst in
een schema dat hij Catharina geeft voor haar lessen. Cath., Brieven, 212 vv.(br. van 24 april
1871).
(74) Van Can, 57, Bennink, 40.
(75) Cath., Brieven, 53 v. (br. van 14 aug. 1849).
(76) Ald., 126 (br. van 18 juni 1860).
(77) Ald., 213 (br. van 24 april 1871).
(78) Zie Over waarheid, vooral in de bouwkunst (bloeml. afd. III).
(79) Vercammen, 34.
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kunst n.a.v. een doek van Ary Scheffer.(80) Het is veelbetekenend dat hij, die erotisch
zeer gevoelig was voor de aantrekkingskracht van jonge-meisjes, zich in zaken van
zedelijkheid steevast beriep op de ‘kieschheid onzer jonkvrouwen’, die niet gekwetst
mocht worden. Zoals toen de Warenar - niet wat de woorden maar wat de situaties
betreft - volgens hem niet onverminkt het toneel op kon.(81) Zelf gaf hij dan echter
weer niet weinig aanstoot door het drukke toneelbezoek van zijn oude dag en de
wekelijkse recensie in ‘De Amsterdammer’. Terwijl hij naast zijn jongste zoon tegen
katholieken van gezag opkwam voor ‘de eer der Fransche meesters’: toneelschrijvers
als Molière, Victor Hugo en de jonge Dumas.(82) Men miste hierin, als vaker bij Thijm,
de konsekwentie.
Wat echter de eenheid van religie en schoonheid betreft, dat was niet zozeer een
kwestie van theoretisch gewonnen overtuiging, maar allereerst van diepste ervaring.
En - waar deze eenheid, die hij als essentieel ervoer, was verloren gegaan - van diepst
gemis. Een romantische ervaring en een romantisch gemis, van waaruit de bezieling
van alle aktiviteiten van Thijm verklaard moet worden. Waar hij behoud of herstel
voorstond, waar hij optrad als voorvechter van traditie of reaktie, was het in wezen
een nieuwe oorspronkelijkheid die hij nastreefde.
Alleen het katholicisme - en wel teruggeleid naar de traditie van de middeleeuwen,
toen geloof en kunst een natuurlijke, in de bovennatuur bezegelde eenheid hadden
gevormd - kon volgens hem de mogelijkheid bieden deze eenheid te beleven. Het
heidendom van de klassieke en renaissancistische kunst had de schoonheid omgebogen
in aardse richting en daardoor van haar oorsprong vervreemd.(83) De hervorming had
de band van de schoonheid met haar oorsprong zelfs tennaastebij verbroken doordat
- in Thijms ogen - ‘het Protestantisme in zekeren zin God van de menschen afscheidt,
en het oneerbiedig noemt heilige, geestelijke zaken, verheven gedachten, af te beelden
en in vormen voor te stellen.’(84)

(80) In het stuk over de Amsterdamsche ten-toon-stelling van 1854 (bloeml. afd. III).
(81) Cath., Brieven, 296 (br. van 15 okt. 1880).
(82) Voor een overzicht van deze ‘toneelstrijd’ zie vooral Bennink, hfdst. X, waar ook verder
over Thijms opvattingen over moraal en kunst.
(83) ‘La Renaissance, le Paganisme dissolvant et destructeur, a mis la discorde entre les arts,
“heeft scheydinge gemaakt” - c'est à notre époque de rétablir leur unité.’ (Cath., Brieven,
216; br. van 24 april 1871.)
(84) ‘Volks-almanak voor Katholieken’, 1853, 199 (gecit. bij Van Can, 135).
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Dit moest de kunst - tengevolge van beide stromingen toch al vervuld ‘door
vleeschelijke lusten’ en omsluierd ‘door stoffelijke nevelen’ - zelfs tot
onvruchtbaarheid doemen. Daarenboven gaven zowel hervorming als renaissance
voet aan het individualisme, en dat bracht tussen volk en kunst een scheiding die
voor beide noodlottig was. Lange tijd heeft Thijm de zestiende eeuw gezien als het
begin der verbastering van kunst en kultuur (zelfs de katholieke Vondel, die als
zodanig gelukkig uit de toon viel, was door zijn voorkeur voor de klassieken besmet),
met pas een aanzet tot herstel in de vroege romantiek, waarna eerst in 1830 de keer
ten goede kwam.(85) Ten goede wel te verstaan door de heroriëntering der romantiek
op de kunst der middeleeuwen. In de jaren 1850-'60 begon Thijms aandacht zich
zowel in de letteren als in de beeldende kunst meer te richten op de zeventiende
eeuw, terwijl hij - zoals gezegd - pas in zijn intreerede van 1876 definitief een ruimer
zicht blijkt te hebben verworven op de renaissance. Vondel heeft hem daarbij
geholpen. Over zijn bezwaren tegen de andere schrijvers van naam in de zeventiende
eeuw is hij nooit helemaal heengekomen.(86)
Zozeer heeft Thijm zichzelf gezien als de pionier van de romantiek in Nederland
dat hij - die pas omstreeks 1840 in het strijdperk was getreden - op zijn oude dag in
ernst kon verklaren: ‘Ik geloof, als ik het zonder praetenzie zeggen mag, dat mijn
characteristiekste verdienste gelegen is in de eerste Nederlandsche schrijver geweest
te zijn, die, zonder met zijne romantische scheppingen eene eerste plaats in te nemen,
de theorieën, die aan de romantiek, als verschijnsel in de geesten, ten grondslag
liggen, zich bewust was en geformuleerd heeft, (...)(87) Deze uitspraak, die in zijn
algemeenheid verbazing mag wekken,(88) kan slechts doelen op Thijms bemoeiingen
om aan de romantiek - via de middeleeuwen, waarmee hij zonder meer ook al niet
de eerste was: Beets en Van Lennep waren hem bij ons voorgegaan - een kern van
katholiciteit te geven. Dat was het ook waardoor hij, anders dan dergelijke
voorgangers, bij zijn streven

(85) Van Can, 124.
(86) ‘Ja, Vriend! Huygens is mijn man niet, zoo min als Cats. Ik hoû van ruime gemoederen.
IJdelheid en gierigheid speelden in het charakter van 's Princen rekenmeester een hoofdrol,
en zwijnerij bleef ook niet buiten zijn boekjen. Hooft was nog de honnetste van al die snuiters.’
(Br. aan Jan ten Brink, 4 sept. 1869; Cath., Brieven, 201.)
(87) Brief aan Jan ten Brink, 6 juni 1884; Cath., Brieven, 316.
(88) Zie bijv. De Deugd, A.w. 4, die overigens verwijst naar een sekundaire bron, blijkbaar zonder
te weten dat Thijm zichzelf zo aandiende.
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op zoveel weerstand stuitte. Men was niet tegen de romantiek, ook niet meer tegen
de middeleeuwen, maar wel nog tegen het katholicisme. En men vertrouwde vooral
de bedoelingen niet die moesten schuilen achter de herwaardering daarvan.
Duidelijk was althans dat Thijm zich niet beperkte tot kunsttheoretische en literaire
bemoeiingen. Dat begon bij zijn streven om de katholieken in de vaderlandse
geschiedenis te rehabiliteren, en het liep bij gelegenheid zelfs uit in demonstraties.
Historisch zag hij de Nederlandse katholieken gekenmerkt door trouw, zowel aan
het beproefde geloof als aan de wettige lands heer, - en trouw was een woord dat bij
hem gevoels wakker riep van nobele ridderlijkheid. Het was Oranje geweest die de
trouw aan zijn vorst had gebroken (en die aldus met zijn aanhang revolutionair was
opgetreden), en het waren de protestanten geweest die de moederkerk hadden
verloochend. Met desastreuze gevolgen voor heel het volk: verbreking van de eenheid
van geloof, van kultuur en van land, terwijl de katholieken hun trouw met
eeuwenlange achterstelling hadden moeten bekopen. Desondanks wilde Thijm - bij
alle bezwaren tegen de rol van vooral De Zwijger - zijn trouw aan de huidige Oranjes
onverkort handhaven(89); hij getuigde daarvan in openbare geschriften zowel als in
brieven en opdrachten aan hen persoonlijk.
Thijm stond naast Da Costa en andere volgelingen van Bilderdijk in hun bezwaren
tegen de geest der eeuw, tegen de revolutie(90) en tegen de ‘vooruitgang’ van
materialisme en liberalisme, maar hij achtte zich als katholiek heel wat meer
gerechtigd in deze houding dan de protestanten met hun rampzalig verleden en hun
beknot erfgoed. En hij weigerde herdenkingen mee te vieren waardoor de katholieken
volgens hem als vaderlanders werden miskend: die van de slag bij Heiligerlee en
van de inname van Den Briel.(91) Hij was de eerste katholiek na eeuwen die als Neder-

(89) Thijm was een voorstander van de konstitutionele monarchie, hoe ook tot stand gekomen.
(Zie zijn inleiding tot De Heer W.J. Hofdijk, een brochure uit 1860.)
(90) Thijm beschouwde de orde in de maatschappij (zoals in de natuur) als de uitdrukking van
een Hoogere Geest (Ald.). Daarom oordeelde hij: ‘il n'est jamais permis de se révolter.’
(Cath., Brieven, 166; br. van 26 jan. 1866.) Volgens Knuvelder Handboek III2 1959) was
Thijm, doordat hij óók was tegen de revolutie die Luther en Calvijn ontketend hadden, de
meest radikale anti-revolutionair van de nederlandse negentiende eeuw. In deze toevoeging
was hij volstrekt origineel.
(91) Zie het stuk n.a.v. Het tiende Ndl. letterk. kongres, bloeml. afd. III.
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lander aanspraak maakte op ontzag. ‘Wat wij zijn, zullen wij krachtig zijn:
Katholieken; Nederlanders; fatsoenlijke luî.’(92)
Thijms opvattingen over de afzonderlijke kunsten en wetenschappen, over
godsdienst, maatschappij en staat, vloeien voort uit het hierboven geschetste of
hangen er althans mee samen. Men kan er twee niveaus in onderscheiden: dat van
de eenvoudige, doorleefde gevoelsovertuigingen en dat van de, op deze basis
opgetrokken, niet steeds evenwichtige denk-bouwsels; zij weerspiegelen de twee
kanten van zijn persoonlijkheid. Op het eerste niveau is daar bijv. zijn voorkeur voor
harmonieuze eenheid, waarvan hiervoren enkele uitingen zijn meegedeeld;(93) voor
schoonheid waaraan iedereen moet kunnen deelhebben; voor vruchtbare traditie.
Van het tweede niveau is de volgende zin, over het kristelijke kerkgebouw, een
voorbeeld: ‘Daar de Schoonheid der kunst eene hoogere bezieling uit God is - eene
verstoffelijking van iets ideaals, waarvan God, in Zijne eeuwige Schoonheid, de
typus is - zoo kan het geen verwondering baren, dat de mensch in een werkstuk, dat
alleronmiddellijkst aan God is gewijd, en voor God gemaakt, de hoogste manifestatie
geeft van zijn kunstgenie; terwijl het almede gemakkelijk te bevatten is hoe God
heeft toegelaten, dat in dat werkstuk de kunsten elkaâr de hand zouden geven en tot
haar verhevenste uitdrukking geraken.’(94) Dit dan op basis van de vermelde
opvattingen over de eenheid van kunst en religie en over de vereniging der kunsten
in de bouwkunst. Op grond van Thijms verspreide uiteenzettingen op dit niveau kon
Bennink stellen dat deze aan de kunst drie eisen stelt: ze moet maatschappelijk, ideëel
en transcendent zijn, wat dan wordt uitgewerkt, systematischer dan Thijm zelf het
ooit gekund heeft.(95) Want een gesloten systeem heeft hij nooit opgebouwd, zomin
als hij ooit een afgerond boek over één onderwerp heeft geschreven. Daarvoor was
hij toch teveel een man van het detail.

(92) Cath., Brieven, 158 (br. van 16 maart 1865). Vgl. de volgende karakteristieke uiting n.a.v.
de manier waarop hij niet-katholieke vrienden in de trein ‘de mon plus joli jargon
comme-il-faut’ heeft verteld over de lagere wijdingen van zijn zoon de jezuïet: ‘J'aime cela!
het hollandsch katholicisme, fatsoenlijk gemaakt! Laten we een beetjen aristokratisch zijn,
al was 't alleen maar om te bewijzen, dat men een zeer groot en openbaar kruis kan maken,
en toch niet tot het schorrimorri behoren!’ Ald. 192, br. van 5 aug. 1867).
(93) Men denke hier opnieuw aan Bilderdijk, die overal naar eenheid zocht.
(94) De kompozitie in de bouwkunst (Werken dl. IV, Kunst en oudheidkunde dl. I,
Amsterdam-'s-Gravenhage 1909, 220 v.).
(95) Bennink, hfdst. II.
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I. De dichter
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De speelman van St. Cecilia. Illustratie door E. Du Jardin in de Volks-Almanak voor Nederlandsche
Katholieken, 1873 (bij blz. 244).
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Bij Royers borstbeeld van Bilderdijk(1)
U min ik, Oude! met uw stroefgeplooide trekken!
U, met dat starend oog, door borstels overbraauwd;
U, met dat peinzend hoofd, wen 't breede zwachtels dekken,(2)
En 't, om der waereld wil, geen valsche lók beschaâuwt!
5 U min ik, in uw vorm, in 't onaanvallig wezen,
Dat lonk noch glimlach heeft, voor jeugd en schuchterheid:
Wat andrer willig hart, toegevend, daar moog lezen 'k Heb uw genaakbaarheid, uw deemoed, nooit geprezen:
'k Heb, u ter liefde, nooit mijn rede of smaak misleid.
10 Maar 'k min u, als gij waart: gelijk gij vóor mij zwevend,
En sprekend uit uw werk, en sprekend uit uw beeld,
In al uw eigenheên, in heel u-zelf herlevend,
Met onbeschrijfbre kracht mijn ziel en zintuig streelt.

(1) Het gedicht Bij Royers borstbeeld van Bilderdijk, waarvan dit de aanhef is, schreef Thijm
toen hij van de uit Mechelen afkomstige beeldhouwer Louis Royer, oom en pleegvader van
zijn vrouw, een gipsen afgietsel ten geschenke had gekregen van dit borstbeeld. Het verscheen
eerst in ‘De Middelaer’ (1840-1843), het tijdschrift van prof. J.B. David en werd later
opgenomen in de bundel Drie gedichten (1844).
(2) Bild. droeg in zijn leidse jaren (1817-1827) binnenshuis een witte linnen doek om zijn
huismuts, als voorbehoedmiddel tegen hoofdpijn. (Zie R.A. Kollewijn, Bilderdijk, zijn leven
en zijn werken II A'dam 1891, blz. 230).
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Inleiding
Al is Thijm zijn leven lang verzen blijven schrijven, zijn ‘dichterlijke periode’ valt
toch samen met de jaren van zijn ontwikkeling, van zijn twintigste tot vooraan in de
dertig. Daarna werd zijn poëzie louter gelegenheidswerk en tijdverdrijf. Toppunt en
eindpunt van zijn echte dichterschap was Het voorgeborchte (privédruk 1851), de
wijsgerig-dichterlijke neerslag van zijn protest tegen een materialistische tijdgeest.
Het had zijn meesterwerk moeten worden, maar liet hemzelf - bij alle poëtische
bewogenheid die ook ons nog weet te treffen - toch onvoldaan.(3) Een zuiver lyrikus
is hij nooit geweest: naast de groep verhalende gedichten heeft hij vooral gewerkt
als tijds- en gelegenheidsdichter. De stroom familiegedichten - genre waarin zijn
vader hem met verve was voorgegaan(4) - is bijna onoverzienbaar.
Bilderdijk was zijn meester, de eerste grote figuur die hij in zijn leven vereerde
en het voorbeeld van zijn dichterschap. In de eerste ook voor de buitenwacht bedoelde
bundel, de Drie gedichten van 1844, die tot zijn beste poëtisch werk horen, kreeg
het vers Bij Royers borstbeeld van Bilderdijk, met de herhaalde verklaring van
genegenheid, de ereplaats voorin. Naast Bilderdijk zou later Vondel komen, maar
dan is de dichter Thijm al gevormd en eigenlijk al uitgezongen.(5) Bilderdijk heeft
hem aan zichzelf ontdekt, Vondel zal hijzelf helpen ontdekken en met hem zal hij
vooral omgaan in zijn geromantiseerde geschiedverhalen: Vondel wordt zijn objekt,
met hoeveel genegenheid ook benaderd.(6) Maar Bilderdijk was het geliefd en
bewonderd model van zijn jonge jaren, de man aan wie hij veel van zijn denkbeelden
en bijna heel zijn dichterschap te danken had.(7) Men hoeft de brief maar te lezen die
hij in 1867 schreef

(3) Anton van Duinkerken, Dichters der emancipatie, Bilthoven 1936, 88.
(4) Zie in Josefs boek over zijn vader: Joannes Franciscus Alberdingk Thijm (Amsterdam 1866)
voorbeelden van diens familieverzen op blz. 48 vv.
(5) De eigenlijke aandacht voor Vondel komt pas in 1851, als hij een reeks kritieken schrijft
n.a.v. de Vondeleditie van Van Lennep. En pas zijn laatste jaren kan men zijn Vondeljaren
noemen. Zie Van Can 96 v.
(6) Zie over de verhouding Bilderdijk-Vondel bij Thijm vooral de inl. van Poel-hekke tot diens
bloemlezing J.A. Alberdingk Thijm, een keus uit diens werken, Amsterdam 1920, 24 vv.
(7) Van Can, blz. 66, noemt naast Bilderdijk, Potgieter en Vondel, die de sterkste invloed op
Thijm hebben uitgeoefend, nog een hele reeks lieden met geringere naklank: Helmers, Tollens,
Withuys, Klijn, Cramer, S.J. van den Bergh, Van Zeggelen, Ten Kate, Heye en Broere.
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aan zijn medevereerder Dr. Jan Wap, brief die eindigt: ‘Zoo eenige bladzij van de
vele, die ik geschreven heb, zoo ooit een volzin, van al wat ik heb gesproken, ergens
een overtuiging heeft helpen vestigen of een goed gevoel heeft helpen wekken dan
heb ik dit aan Bilderdijk te danken.’(8) Er was zoveel in Bilderdijk waarin Thijm
zichzelf kon herkennen: het diep-religieuze, het romantische, het zwaarmoedige, de
autodidaktische veelzijdigheid, het woeden tegen materialisme, liberalisme en
revolutiegeest, - zoveel dat Thijm de meester het liefst helemaal had meegenomen
naar zijn eigen wereld. Veelbesproken is de postume poging daartoe in het al
genoemde gedicht Het voorgeborchte, dat naar inhoud en vorm bewust de taal van
Bilderdijk spreekt(9) en dat ook eindigt met een overbekend citaat. In dit gedicht,
waarin de dichter in het voorportaal van de hemel, een katholieke hemel, Bilderdijk
ontmoet en - als Dante door Vergilius - door hem wordt rondgeleid, legt hij de Meester
een bekentenis tot het katholicisme in de mond die met de opvattingen van de
historische persoon Bilderdijk in strijd was, als men diens uitspraken in hun verband
beschouwt. In het befaamde opdrachtgedicht Aan Da Costa nodigt hij ook deze
‘vriend en vijand tevens’ - met hem verbonden als volgeling van Bilderdijk en
bestrijder van de geest der eeuw - in niet te stuiten bekeringsijver uit de grote stap
te zetten, daarbij alle registers opentrekken van zijn bewogen gemoed.
Anders dan Bilderdijk heeft Thijm het dichterschap voor het grootste deel gestalte
moeten geven in zijn leven; heel wat minder is hij daarin geslaagd in zijn gedichten
zelf. ‘Zijn leven was een pleidooi voor het dichterschap, en wel voor het dichterschap
binnen de maatschappij.’(10) Daarin lag ook een oorzaak van het falen van zijn
gedichten. Aanpassing aan het milieu waarin hij opgroeide - en zulke aanpassing
stond hij voor - zou de natuurlijke en vrije ontplooing van zijn poëzie hebben beknot.
‘Het is werk van een geremd mysticus, dat wil zeggen van een maatschappelijken
man, die ijverig waakt tegen de bezoedeling zijner innigste droomen.’(11) Zijn
opvattingen over versvorm zijn traditioneel. Ook al doordat er weinig enjambement
is, doet zijn poëzie weinig vloeiend en bewegelijk aan. Soms zoekt hij het in
uitbundigheid, zoals in De klok van

(8) Zie deze brief in de bloemlezing afd. III.
(9) In de aanhef echter hoort Van Can reminiscenties aan de derde zang van De Hollandsche
Natie (Van Can 68).
(10) Van Duinkerken, A.w. 82.
(11) Van Duinkerken, A.w. 87 v.
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Delft (dat andere belangrijke gedicht, waarin hij zijn ideeën over de onvolmaaktheid
van alle aardse schoonheid heeft weergegeven). Het bezit een ‘overstelpende rijkdom
aan versmaten en rijmschemata’.(12) Maar een persoonlijke toon heeft hij voor zijn
gedichten niet gevonden, en ook een persoonlijke uiting zijn ze meestal slechts
verstolen en terloops, terzijde van hun eigenlijke thema. Wel treft men vaak aan wat
Van Duinkerken ‘belijdenis-poëzie in een secundaire vorm’ heeft genoemd: heldere
en bewogen samenvatting van de gemoedsoverwegingen die hem dreven, zoals
verering of verontwaardiging. Een voorbeeld zijn de latere Vondelverzen.(13)
Als romantikus was hij - zoals in de algemene inleiding is behandeld - religieus
geïnspireerd. ‘De dichter is de getuige eener verloren gegane harmonie. Zijn woord
wekt heimwee naar de goddelijke orde.’(14) Maar het aantal keren dat de romantische
inspiratie, waarin gevoel en verbeelding prevaleert, in zijn poëzie ook waargemaakt
wordt, is zeldzaam. In feite heeft hij vaak maakwerk geleverd, en daar domineerde
het vernuft.
Wat onze keus betreft: het indrukwekkendst in Thijms oeuvre blijken nog steeds
de twee grote gedichten De geboorte der kunst uit 1844 en Het voorgeborchte uit
1851, waaruit helaas slechts fragmenten konden worden opgenomen.(15) Over het
tweede is al gesproken. Het eerste is een poëtische neerslag van zijn theorie der
schone kunsten, waarin de eenheid van kunst en religie wordt gepostuleerd. De kunst,
die uit liefde wordt geboren, voert terug tot God die Liefde is.(16) Adam, die hier Eva
voor het eerst ziet, wordt hevig bewogen, echter door schoonheidsliefde, niet door
lichamelijke begeerte zoals de Adam die in het gedicht van Marcellus Emants zijn
Lilith ontwaart.(17) Naast de gedichten gewijd aan de drie figuren met wie Thijm zich
nauw verbonden voelde, Vondel,

Van Can 160. Over maat en rijm ald. 158-163.
Van Duinkerken, A.w. 84 v.
Van Duinkerken, A.w. 86.
Vanwege de plaatsruimte moest een derde lang gedicht, De klok van Delft uit 1846, dat in
de ogen van Van Can ‘Thijms dichterlijk meesterwerk’ is, geheel vervallen. Zie Van Can
143-151.
(16) Zie onze alg. inl. en vgl. Van Can 58.
(17) Van Can 61.
(12)
(13)
(14)
(15)
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Bilderdijk en Da Costa, komt dan - uit de groep verhalende poëzie, waarvan in het
werk van Thijm meer aantrekkelijke voorbeelden te vinden zijn - De speelman van
St. Cecilia uit 1872. Van Duinkerken wijst erop dat de schrijver in de romantische
liederen en verhalen in de volkstoon grotere vrijheid heeft gevonden dan in zijn
overige poëzie. In deze richting hadden voor Thijm waarschijnlijk de gunstigste
perspektieven gelegen voor een ontwikkeling die met zijn wegen strookte.(18) Aan
een jongeling, ook uit 1872, is - hoewel een bewerking -(19) typerend voor Thijms
hoofs-romantische houding jegens de vrouw en voor zijn idealen van maagdelijkheid.
Een tot het uiterste beperkte keus uit zijn werk zonder artistieke pretenties: de stroom
van gelegenheids- (vooral familie-) en verpozingsgedichten, die tot zijn ergernis
nogal eens werden gesteld boven zijn ernstig bedoelde poëzie,(20) kon voor de typering
niet gemist worden. Overigens bleek het bij gebrek aan ruimte niet mogelijk een
specimen af te drukken uit al de vele rubrieken waarin de poëzie van Thijm naar de
inhoud verdeeld kan worden. Thema's als Vlaanderen en politiek ontbreken hier
bijvoorbeeld.

De geboorte der kunst
De hele schepping is door God vervloekt na de zondeval van de eerste
mensen, Adam en Eva. Adam zwerft rond, zich herinnerend wat er allemaal
gebeurd is en smachtend naar dat wat voor eeuwig verloren schijnt: de
schoonheid van het Aards Paradijs.
(...) Hij doolt in't wilde, tot een steile heuvlenketen
Zijn oog belet de grens der woestenij te meten.
155 Met moedloosheid in 't hart bestijgt hij 't mullig zand,
Dat wegzinkt voor zijn tred; dat schaars een zoode of plant

(18) Van Duinkerken, A.w. 88, waar gedacht wordt aan een ontwikkeling die gestimuleerd had
kunnen worden door het voorbeeld van Gezelle, Thijms ‘ontdekking.’
(19) Het is in de bundel het enige specimen van de vele vertalingen die Thijm gemaakt heeft. In
de traditie van Bilderdijk was hij daarbij eerder een bewerker; hij achtte een parafrase in
goed Nederlands het hoogst bereikbare. Zie Van Can, 84 v.
(20) Zie de brief aan S.J. van den Bergh, dd. 31 okt. 1848, Bloeml. afd. III. Overigens had hij het woord bedoelend in de zin die Goethe eraan gegeven heeft - in 1842 geschreven: ‘Men
schreeuwt tegen gelegenheidsvaerzen, en daarom vrees ik dat ik nooit in de letterwaereld
reüsseeren zal, want de mijnen zijn het meest allen.’ (Cath., Brieven 14 v.).
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Ten vuistgreep aanbiedt, en gereede valverhindering
Bij 't struiklen van den voet, of lichte hersenzwindeling.(21)
Doch, walging van de streek, wier dor en droef gelaat
Hem rondom aangrijnst - zucht naar beter - stil beraad,
En heimlijk voorgevoel, die dood, of uitkomst, spellen Doen alle kracht voor 't laatst hem nog in werking stellen:
Hij klimt, en klautert voort, en heft zich zwoegend op En, 't aangezicht naar 't Oost, betreedt zijn voet den top.
Daar staat hij! de Eerste Mensch, de erkende Heer der Aarde,
Geheven boven 't Stof! daar spreekt zijn rang en waarde
Weêr uit den fieren stal,(22) en 't helder schittrend oog:
Daar voelt hij, dat hem God zijn grootheid niet onttoog;
Dat, met de onsterflijkheid van't Stof, zijn Zieleluister
Niet onder was gegaan, in 't stelpend zondeduister.(23)
Zijn boezem rijst van vreugd, terwijl zijn oogblik weidt
Door 't lieflijk bloeiend dal, dat, aan zijn voet gespreid,
En van den purpergloor der morgenzon beschenen Door licht en bruin verdeeld, die elders zich vereenen In hoog en laag plantsoen, gebloemte, en zilvervliet Aan 't nooit verzadigd oog een streelend schouwspel biedt.
Zijn heuvel, die allengs, bij nedergang en zwelling,
Zich tusschen 't groen verloor, ving op zijn vruchtbre helling
De koestrende uchtendglans, waar 't geurig palmpriëel
Een lommer aan ontleent - als slechts Natuurs penseel,
't Vermengend met den gloed der ingezweefde stralen,
Op loof, en zoode, en stam, verruklijk weet te malen.
En Adam staarde 't aan: maar zie! op eens verbleekt
Zijn koon, hij steekt het hoofd, de handen uit - daar breekt
Een traan uit de oogen! - ‘God - o God! wat vreemde ontroering’
Zoo roept hij, ‘grijpt mij aan!’ en in zijn zielsvervoering
Vliegt hij den heuvel af, naar 't boschjen, waar de nacht,
Door Eva, (door zijn Bruid!) ten einde werd gebracht.

(21) hersenzwindeling: duizeling.
(22) stal: gestalte.
(23) zondeduister: fig. de ellende waarin de mensen kwamen te leven ten gevolge van de zondeval.
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Daar lag zij, van den blos der liefde en jeugd aan 't kleuren;
190 Een lichte voorhoofstrek-alleen deed nog bespeuren
Dat ze ook het léed der aard gekend had; om heur leên,
Bevallig neêrgevlijd, wond zich de schaapsvacht heen,
Die, van de tengre knie, tot boven éen der armen,
Heur weeldrig schoone leest mocht drukken en verwarmen.
195 De boezem, half bedekt en lichtend blan, bewoog
Den schat van golvend haar, die langs heur schoudren boog.
Haar teedre hand en arm, tot neven 't hoofd gerezen,
Kon daar, in d' eersten slaap, een zachte steun voor wezen Doch 't elpen vingrental liet, achtloos wijkend, los,
200 En 't lieflijk aanschijn boog zich zijdwaarts neêr in 't mos.
Haar Egaâ nadert, doch behoedzaam. Drie paar schreden En ze is de zijne weêr! - maar neen! hij staakt zijn treden;
Een ongekende Macht weêrhoudt hem; richt zijne oog,
Met diep gevoel bezield, naar Eva neêr; betoog
205 Zijn trekken met een gloed van Hemelsch welbehagen;
Kruist hem zijn handen voor den boezem, wild aan't jagen;
Ontroert hem meer en meer; vaart vlammend door 't gemoed,
En barst zijn oogen uit in éenen tranenvloed.
‘O God, weêr zweeft de Vreugd, de Zaligheid van 't Eden,’(24)
210 Dus roept hij overluid, ‘mij door de ontstelde leden!
't Is weêr dat Hemelzoet in 't nameloos gevoel,
Dat mij de ziel verrukt; en wenschen zonder doel
Vervult, door feller nog 't verlangend vuur te ontsteken:
Ze is schoon, ze is schoon - o God! dát doet mijn boezem breken,’
215 En knielend in het stof, zijn oog te hemelwaart,
Dat vlammen schiet naar God, en tranen plengt op de aard,
Doet hij een Englenzang in Aardsche Vormen hooren: En de eerste poëzij, de dichtkunst, is geboren!
De Klank doorzweeft de lucht, tot ze Eva wekt, en streelt.
220 Getroffen hoort zij ze aan; vergeet wat hen verdeelt;

(24) Zaligheid van 't Eden: heerlijkheid van het paradijs, die de eerste mensen ten deel viel vóór
hun zondeval.
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Herdenkt zijne ontrouw, noch haar uitgestane smarte:
En Adam drukt zijn Genade, uit schoonheidsliefde, aan 't harte.
(...)(25)

Aan Mr. Isaac Da Costa
opdracht van: Het Voorgeborchte(26)
Da Costa! strijdgenoot! mijn vriend en vijand tevens!
Mijn vriend: om dat éen vuur ons-beider borst doorblaakt;
Een doel ons leidt: de roem van d'eigen Vorst des Levens:
Om dat ons-beider liefde éen zelfden hoogmoed wraakt:
5 Om dat éen Kunst ons drenkt, met waatren klaar en levend,
Al vliegt gij op de baan, het moedig ros gelijk,
En keert den zandgrond om en plet wat - wederstrevend Uw hoefslag (fier genet!)(27) uw blikk'rend oog niet wijk';
Al kan mijn zwakkren tred, als u, geen roem gebeuren 10
Anch'io son pittor(28) en heb mijn plaats verdiend,
Waar 't heerlijk vaandel golft met teisterbantsche kleuren(29) De plaats en eernaam van uw vriend.
En toch uw vijand! - wie, wie onzer wil 't verbloemen,
Wie galmt niet eerder voor heel Nederland het uit,
15 Dat strijdigheid van Leer, van Dienst, waarnaar we ons noemen,

En Adam (...) aan 't harte: Gen. 4:1 (aant. Alb. Thijm).
Opdracht van: Het Voorgeborchte: door Sterck uitgegeven naar het handschrift van Thijm.
genet: vurig ros.
Anch'io son pittor: Anch'io sono pittore: Ook ik ben schilder! Corregio zou dit uitgeroepen
hebben bij het zien van het schilderij der H. Cecilia van Rafaël in Bologna. Vandaar in
algemene zin gebruikt om aan te duiden dat men zich van schone roeping bewust wordt, dat
men zich kunstenaar voelt.
(29) Teisterbantsche kleuren: vgl. noot 5 bij Levensbeschrijving van J.A.A. Th. Op blz. 14.
(25)
(26)
(27)
(28)
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Weêr- tegen weêrstand in zich sluit?
Niet enkel wederstand: úw zwaard trilt in de schede
Ter schending van mijn Heiligdom:
En ik - wacht, noch hoop, noch bid voor mij den vrede
Dan met het lijkgewaad des roomschen strijders om.

Wat ik als God aanbid - het dierbaarst pand op aarde
Der liefde van den Eengen Heer Het blijk, dat nimmer gift Zijn giften evenaarde,
Het heerlijk middenpunt der Leer 25 Het levend blijk, dat God geen logen heeft gesproken
In 't woord: ‘Ik laat u niet verweesd’,
Het ‘Meer dan manna(30)-zelf’, ‘den kinderen gebroken’,
Gewaarmerkt door Schriftuur en hoorbren Heilgen Geest:
Dat ziet ge - en keert u af! - Het weiden van de schapen
30
Vertrouwt gij eiken vreemdling aan,
Die met den leeraarshoed op de ongewijde slapen
De Kerkgemeente voor wil gaan.
Ach, dierf ik wat gij derft - de Heer is mijn getuige 't Bracht mijn geloof den doodsteek toe:
35 En daarom - schoon mijn hart niet voor uw dwaling buige Gun, dat ik plicht van oodmoed doe!
Want zie! reeds mindre gaaf, reeds minder pand van trouwe
Spoort u tot ijvren voor den Heer:
Wat verg men dies van mij, van mij die Hem aanschouwe
40
Niet slechts in 't minder, maar in 't meer!
O blonk nog eens Gods Zoon, verrezen, u in de oogen O leefdet gij éen uur des levens volheid meê Hoe gingt ge, o Cleophas,(31)dien Heiland nagevlogen,
Die immers op den weg u 't hard reeds branden deê!
45 Heeft God die Kerk gesticht, waar 't klinkt van alle zijden:
‘Ginds is de Christus!’... ‘hier!’... ‘neen, derwaart!’... ‘terwoestijn!’? -

(30) manna: voedsel dat de Israëlieten in de vorm van dauw van Jahweh in de woestijn kregen
(Ex. 16: 13-21).
(31) Cleophas: een van de Emmausgangers (Luk. 24: 13-35).
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Keer, kind, tot 's Vaders huis! en tranen van verblijden,
Zelfs van den ouder zoon, zij zullen 't welkom zijn.

Zondag Laetare(32) (6 Maart), 1853

Het voorgeborchte
De dichter komt op een stormachtige avond, in een soort visioen, in het
voorgeborchte (voorportaal van de hemel) terecht en ontmoet daar
Bilderdijk, die hem rondleidt. Hij ziet veel beroemde mensen; dichters,
schilders en vorsten.

400

405

410

415

420

(...) Mijn Meester(33) buigt de knie; gewijde en trouwe tolk
Stijgt hij de treden op, den Vorsten(34) tegenover:
Zijn graauw gewaad verzinkt; een altoos groenend lover,
Ten krans gestrikt, omgeeft zijn slapen; blanke wol
Plooit om zijn leden; 't oog, van moed en ijver vol
Als bij zijn strijd op aard, maar heden vreemd van driften,
Straalt voor hem uit; zijn handpalm strekt hij, of de schriften,
Die hij ontraadslen moet, aan gene zij der hal
Zich opdoen. - Hij-alleen beheerscht, omvaâmt hier 't al! Hij slaat de handen saam; een traan welt in zijn oogen:
‘Beklaagbren! die de Liefde en 't Eeuwig Alvermogen
Miskennen!’ roept hij uit. ‘Ik klom, met angst en schrik
In 't bloed, den toren op; en ieder oogenblik
Bij 't buitentreên op elk der hoogere ommegangen
Drong de angel dieper door in 't harte: doch 't verlangen
Mijn Holland weêr te zien dreef mij steeds sneller voort.
'k Bereik den top: ik staar; 'k zie wentlend oord bij oord
Mijn blik voorbijgaan: 'k staar: Dát zijn mijn dierbre stranden!
Dáar houdt het trouwe duin de schoone Nederlanden:
Dáar groent de frissche wei; daar rijst het blij geboomt',
Door zilvren vaart bij vaart gevoedsterd en omstroomd;
Daar tiert het welig vee, dat in den lommer huppelt;
Daar bloeit weêr d'akkergrond, nu eeuwen reeds bedruppeld
Met eerlijk arbeidszweet en met Gods zegendauw.
Daar doemen dorp en stad; men telt, men speurt ze naauw
De torenspitsen, uit zoo menig kerk gerezen,

(32) Zondag Laetare: vierde zondag van de Vasten.
(33) Mijn Meester: Bilderdijk.
(34) den Vorsten: Willem van Oranje, Maurits, Karel V, Maximiliaan van Oostenrijk, Willem III
(koning van Engeland), Philips II, Lodewijk Bonaparte, Willem I en Willem II (koningen
van Nederland), Karel de Grote, allen eerder in deze volgorde genoemd (en geroemd).
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Waar leeft en heden heerscht de Vader van voor-dezen...(35)
De Heere leeft en heerscht... Maar hoe! is dat zijn kroost,
Dat ginder, op dat plein, geestdriftig, onverpoosd
Om d'ouden afgod(36) danst - het Berggoud, dat hun oogen
Zelfs bij het Sabbathslicht geen uur verlaten mogen!
Ach, Arbeid, Nijvre Zorg, Verpleging van't Gezin,
Wat ondier, met uw mom, sloop aller woning in!
Geen straf, geen toets van plicht, bleef meer het stoflijk Werken;
't Werd eenig levensdoel, een lust, niet in te perken,
Een wroeten in het slijk, als half gemest gediert',
Dat, bij de dood der ziel, des levens hoogtijd viert.
En ach, geen Christus, die de fel bezeten zwijnen,
Der duivlen huizinge, in de waatren doet verdwijnen!(37)
Geen Christus! ‘Zuiverheid, o Engel, God zoo lief,
Die, bij der kloosten bloei, al blozend u verhief
Ten Hemel, 't hoofd geneigd, maar teedren beurtzang zingend
Met Aagte en Ursula(38)! De bloesemkroon, omringend
Uw gouden lokken, en uw vleuglen statig lang,
Zij liggen uitgerukt. En wie, op breede zwang,(39)
Vliegt, kleppend in triomf, door Neêrlands eerste steden?
Wat nachtgeest durft, ontboeid, den dag in 't aanzicht treden?
Het is een vrouw; de gloed der ontucht dekt haar koon,
Vlamt schichtig uit haar oog, verhoogt wat zij ten toon
Mag dragen, als des tijds geliefdste aanloklijkheden:
Zij mengt zich onder 't volk; zij wendt haar vlugge schreden
Waar de onschuld argloos gáat; zij voegt zich aan haar zij;
Zij ademt in 't gelaat van maagd en jongling; blij

(35) De Vader van voor-dezen: de God van vroeger.
(36) d'ouden afgod: het goud waarvan het gouden kalf gemaakt was, waaromheen de joden dansten
in de woestijn, terwijl Mozes op de berg Sinaï de stenen tafelen in ontvangst nam (Deut. 9:
12-18).
(37) En ach (...) doet verdwijnen!: Matt. 8: 28-32 (aant. Alb. Thijm).
(38) Aagte en Ursula: Aagte - de H. Agatha, maagd en martelaresse, geb. op Sicilië, overl. in
251. Ursula - met vele andere maagden uit Brittannië omtrent Keulen gemarteld in de Ve
eeuw. Vondels treurspel der Maeghden is aan de H. Ursula en haar gezellinnen gewijd (aant.
Alb. Thijm).
(39) zwang: vlucht.
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Geniet ze 't burgerrecht, en de ambtman der Regeering
Verkoopt glimlachend haar den vrijdom tot haar neering!(40)
O Jezus, heilig Lam! schoot ooit uw bloed te kort 't Ware als der Ontucht draak naar recht gevonnist wordt!
Een draak, een monster, wien de vlammende ingewanden
Den muil bewalmen, en doorstralen d'ijsren tanden:
Hij ligt op 't hoofdplein van de steden; vlerk en staart
Beukt ongeduldig, bij zijn vraatzucht, d'achtloze aard:
Hij gaapt bij dag, bij nacht; en duizend reine maagden,
Gods teêrste schepslen, die den Maker zo behaagden
Dat hij met haar zijn Werk de kroon heeft opgezet,
En uit haar midden de Aard bekeerd heeft en gered,
De schoonste kindren uit de steden, uit de dorpen,
Zij worden jaar op jaar in 's monsters muil geworpen.
Met rozen op dat hoofd, van moederkussen warm,
Den glimlach op 't gelaat - zoo zinken zij in d'arm
Der vuige mannen, die de boeting van hun tochten(41)
Met maagdenmoord bij -moord nog nooit te kostbaar kochten:
Zij zijn de heerschers, zij - de Heeren: hun 't gebied!
Hun 't goud, hun al wat leeft, wat ademt, en geniet!
Zij maken wetten, en (hoe liefdevol!) zij geven
Hunn' offers vrijheid in dier wetten schaâuw te leven,
Tot dat - genoeg!...
‘Wat woelt op gindsche Raadhuistrap? De mannen, zoo verlicht, zoo rijk aan wetenschap,
Zoo groot, dat elk beklaagt, waar allen zijn als Koningen,
Ten staatsgebied zich slechts gewone menschenwoningen
Nog toegeschikt te zien - de mannen, wijs en groot,
Zij strijden onderling. Hoe? leer- en leergenoot,
Gedoopten, Kindren Gods, zich noemend naar éen Meester,
Die louter liefde was, zij haten dús? Geen vreest er
Des vaders toren, als hij 's broeders recht verkort,
En, uit de Raadzaal, waar 's Lands heil gewogen wordt,
Hem wrevelig buitenstoot, ja, vaak, rampzalig drijver,
Zijns broeders welvaart knot, uit Christen-Godsdienst-ijver?

(40) den vrijdom tot haar neering: verlof om haar bedrijf uit te oefenen.
(41) tochten: begeerten.
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Zoo wordt de haat, de twist, de laster 't kenmerk dan
Van d'in mijns Heeren Bloed gewasschen Christen man?
Zoo wreef men 't Heilig Schrift, dat vleugelt over de aarde,
De vaste tafel(42) af, die d'echten zin bewaarde!
Helaas! de trouwe geest des voorzaats ging te niet,
490
Die de oude deugd bewaarde in 't opgezongen Lied,
Dat d'oudren aan hun kroost ten zielevoedsel gaven:
Traditie ligt versteend - en zelfs het stof der graven
Naauw spreekt het van 't Voorheen en predikt hun dat de aard
De vaas niet zijn kan, die hun laatste kracht bewaart.
495 Hoe velen, die bij 't zien van 's Heeren jongsten Bode(43)
Nog zelfs niet roepen: ‘God, onferming in den doode!’

500

505
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‘'t Is éen verwarring! - ach! - mijn blik werd bij 't gezicht
Door heeten traan op traan verstoken van zijn licht:
Ik wendde d'oogen af... Dát lot had ik op aarde
Zoo spoedig niet voorzien! - 't Geloof, dat kracht en waarde
Voor 't jong geslacht verloor - de leer van 't Christendom,
Al meer en meer besnoeid, verminkt, en van rondom
Geplunderd, punt voor punt vernietigd en versmeten,
Wordt bij der menschen werk als grondslag gants vergeten.
De Kunst, verbasterd van haar toonbeeld, God in't Vleesch-(44)
Bootst, laf en zinlijk, na; een hulpeloze wees,
Van blij en heilrijk kind der Kerk, als ze in 't verleden
(De tijd der Eenheid) was!... maar álles ligt vertreden
Wat Aarde en Hemel bond. Het Volksbestuur, de Staat,
Gescheiden van de Kerk, draagt roem op 't Heidensch zaad,
Hem in den schoot gestort, en heeft aan Neêrlands wetten
De ontkenning van God-zelf ten voetstel durven zetten.
Verdeeld is elk gezach, en ieder scheurt een reep
Van d'in oneindigheid verbrokten Koningssleep:
Min schrander dan de vrouw, voor Salomo ten oordeel!
Éen drijfveer kent me', éen doel: 't zijn - éigen roem en voordeel.

(42) De vaste tafel: de wet van God, geschreven op de stenen tafelen van Mozes.
(43) 's Heeren jongsten Bode: de bode (engel) van de laatste dag, de dag van het laatste oordeel.
(44) God in 't Vleesch: Christus, de mensgeworden God.
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Men haat de Tucht - en zij-alleen maakt éen en sterk;
Men haat den krijgsmansplicht; men haat en vloekt de Kerk,
De Moederkerk, voor wie mijn hart steeds warm geslagen,(45)
520 Die 't nooit verworpen heeft; neen, zelfs, wier recht te schragen
'k Mij-zelf ten spijt bestond!... Helaas, helaas; helaas!(46)
't Is de oude hovaardij - die, nooit ten einde raads,
Zich weêr een waereld schept, waarvan de mensch én midden
En oorzaak is en Heer. - Zij weten van geen bidden,
525
Geen buigen, geen gezach, geen onderwijzing, geen
Schriftuur dan die een elk kan toetsen en ontleên.(47)
De Heer verbergt zich: Sints zijn Heilige Openbaring
Het weerloos speeltuig werd van drieste Schriftverklaring,’
De Dichter poost. Het oog des Grooten Keizers(48) staat
530
Vol tranen; hij verritst: ‘Beminden,’ zegt hij, ‘laat,
Aleer dit droef verhaal voltrokken is, ons allen
Ter onzer broedren hulp op beide kniën vallen,
En smeeken uit dees meer aan 't stof ontheven stand
Des Heeren hulpe voor ons arme Nederland.
535 Wij hebben eenmaal in de dwaling rondgewandeld,
Maar uit wat baatzucht ooit door zondaars werd gehandeld Toch minden wij dat land, getuige van ons lot:
En deze liefde is deugd, is gunstig pleit bij God!’
Zij knielen neêr; daar rijst vereend een zang naar boven,
540 Om 't menschdom hulp te biên en God den Heer te loven.
't Is of in 't hoog gewelf, als in des Heeren kerk,
Een orgelklank zich huwt aan 't Godgevallig werk:
Er schalt en galmt een stroom van zoete melodiën,
Als Englenharpmuziek. De ontslaapnen, op de kniën,

(45) Men haat (...) warm geslagen: ‘Mijn hart heeft ten allen tijde warm voor de Moederkerk
geslagen.’ Bilderdijk, Een Protestant aan zijne Medeprotestanten (1816), bl. 1 (aant. Alb.
Thijm).
(46) Helaas!: zie de Dertiend'-half deelen der Geschiedenis des Vaderlands van Bilderdijk,
doorloopend (aant. Alb. Thijm).
(47) Zij weten (...) en ontleên: aldaar, Dl. V. bl. 94 (aant. Alb. Thijm).
(48) des Grooten Keizers: van Karel de Grote.
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Zien naar de boogen op; daar zweeft al meer en meer
Een lichtgloed door de ruimte; 't is of een eedler sfeer
Er de ademtocht verzacht, doorgeurt, en hooger leven
Weêr deel wordt van wie half aan 't stoflijk' zijn hergeven.
Het halgewelf verdwijnt; een lichtzee neemt de plaats.
Wat wiekgeruisch! - daar daalt, bij galm en gloorgekaats,
Een blonde jongling af, gedost in d'eigen wijzen
Als hij, die 's Heeren Graf bewaakte na 't verrijzen
De vleuglen hangen moê zijn slanken leden langs;
Naar 't voorhoofd toont een kalmte, onstoorbaar, en een glans
Die hooger kennis tuigt en dieper Godgenieten
Dan de erfsmet toelaat, zelfs voor zaalgen, na 't vervlieten
Der aarsche tochten.
Met een palmtak in de hand,
Zweeft de Engel in hun kring: ‘Gij bidt voor Nederland,’
Zoo zegt hij; ‘God de Heer had mij de dienst en hoede
Dier volken toevertrouwd. Wat Boosheidsengel woede
Door gantsch Europa, en de ontstelde harten schokk'
En streel, en tegen God den mensch ten opstand rokk',
Opdat of Helleval of Paradijsverwijzing
Of Zondvloed noodig zij of Kruising en Verrijzing
En veler vroege dood en rijk aan rijk geslecht Geen lánge zege wacht den Booze: 's Heeren Recht
Wordt niet zóo ver miskend op de eens gekerstende(49) aarde,
Sints daar Gods Kerk zijn Geest ontving, en Hem bewaarde,
En Hem bewaren zál tot aan der Eeuwen end.
Het menschdom, menig werf beproefd, en schier gewend
Helaas, in d'eigen strik te vallen en hervallen,
Zal eindlijk oog en hart doen opengaan; en allen,
Ter kennis van 't verleên, na zoo veel ramps, gebracht,
Beseffen eens den staat, de dwaling, van 't geslacht,
Dat zelfs het Stof niet kent, waarin het machtloos dwaerelt,
En God doorgronden wil, den Schepper hunner waereld.
Zij zullen, bij het licht van 't meer ontwaakt verstand,
Den hemel wijken zien, die nog hun aarde omspant,
En, niet vermeenend meer dien welf te kunnen peilen,

(49) gekerstend: gedoopt, Christen gemaakt (aant. Alb. Thijm).
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580 De Noordstar van 't Geloof aanvaarden voor 't verzeilen.
Nog zwerven zijn in 't rond, en geven 't weerloos schip
Van hun gepeinzen prijs aan de overgolfde klip,
Aan 't onvertrouwbaar veld der baren, waar de dooden
Ontelbaar zijn als 't zand der kust die zij ontvloden.
585
Maar eindlijk landen zij ter Hooge Rots weêr aan,
Waar, achttien eeuwen lang, reeds op te pletter gaan
De baren, door den Geest des Afgronds opgedreven.
Als 't ál éen zee zal zijn, de stranden gants begeven
Voor 't vrije dobbren op den wilden oceaan,
590
En de opgestoken storm de schepen af zal slaan
Van 't eenig anker, van den laatsten band der hope Als hooggeklommen nood 't regeeringloos Europe
Ten speelbal heeft gemaakt en schimp van 't golvend lot Dan blinkt voor aller oog de Kerkespits van God:
595 Dáar is Geloof en Hoop; dáar zijn de kostbre schatten,
Die de Aarde noch de Rede in heur gebergte omvatten;
Daar is de rust voor 't hart; daar - 't voedsel voor den geest;
Daar - 's levens kern, die nooit onvruchtbaar is geweest:
Daar is de heiliging, Godwijding aller daden;
600 Daar is de rijke spil, van waar de duizend draden
Der levenskrachten voor een nieuwe maatschappij
Ontsponnen worden; dáar is eenheid, harmonij,
't Geheim des Staatsbestuurs, het doel der wetenschappen,
De weg om Hemelwaards te trekken, dáar de trappen
605
Waarlangs de Kunstenaar ter hoogste schoonheid klimt,
Het pad, waarop aan 't eind het goud der tarwe glimt,
Die 's landsmans zorge boeit; dáar vloeit de kostbre beker
Waaruit men Liefde drinkt; de Liefde! ‘O rampenkweeker,
O Paradijsslang!(50) wel ontwierpt gij wonderbaar,
610
Om man en vrouw, éen vleesch, te scheiden, door ze elkaâr
Te doen verzoeken en elkander aan te klagen! Helaas, waar liefde zwicht, hoe is daar leed te dragen!

(50) Paradijsslang: de duivel, die, in de gedaante van een slang, Eva verleidde tot het eten van
de verboden vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad in het paradijs (Gen. 3:
1-15).
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Helaas, werd de eerste grond gedrenkt met broederbloed(51) Wat wonder dat daar haat en bittre tweedracht woedt
En 't leven duldloos maakt, en 's waerelds arme wijzen,
Al vluchtend op de zee des twijfels, doet vergrijzen!
Maar eenmaal dringt een stem tot in hun eenzaamheid,
Die tot de Petruskerk hun veege zielen leidt:
De liefde, daar gesmaakt van 's Heeren heilgenaden,
Bezielt hen, wekt hen op tot nieuwe liefdedaden!
't Verstand verdeelt en scheidt, vereenlingt, en vervreemdt:
De liefde, 't hart, verzaamt, geeft, geeft; en wat zij neemt 't Is geen bereekning; 't is het zoete recht van broeders:
En 't beeld uit 's menschen jeugd, zijn eerste, dat der moeders
Heur kindren zoogend, wordt weêr ieders liefste beeld,
Dat heel zijn leven richt. Wat hem in 't harte speelt
Hij toetst het aan Gods Wet, nadruklijk uitgesproken;
Zijn rede en eigen zin had duizend werf ontbroken
Als gids en rader: - maar 't bevel spreekt door de Kerk,
Door die niet falen kan - door 's Heeren schoonste Werk En lage zelfzucht zwicht: geen opgeworpen dwaling
Wordt meer met kunst bepleit; een hooger lichtbestraling
Daalt over de aarde neêr, en schenkt ook Nederland
Eene uitkomst, waar uw hart, zoo menig hart naar brandt:
‘Gods kindren keeren tot zijn ordening weêrom
Hereend wordt Kerk en Staat en tot éen Heiligdom!(52)
‘'t Zal waarlijk Eenheid zijn: éen Kudde, éen Doop, éen Leer,
Eén Waarheid: 't Woord was God(53) - en God blijft eeuwig Heer.’

Hij zwijgt - zacht zweeft een klank door 't hooge wulfsel henen:
640 De Dichter schijnt zijn stem ten uittochtzang te leenen.

(51) Broederbloed: het bloed van Abel, die door zijn broeder Kaïn vermoord werd (Gen. 4: 3-16).
(52) Gods kindren (...) een Heiligdom!: Bilderdijk, Krekelzangen, 1, bl. 158 (aant. Alb. Thijm).
(53) Joh. 1: 1-18.
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In 't wemelend muziek, bij 't flaauwen mijns gezichts,
Lees ik of hoor in 't lied, of in den vloed des lichts:
‘Ja, de dagen(54)
Onzer plagen,
645 Lieve broeders, gaan voorbij.
Uit dit duister
Rijst de luister
Van een nieuwe heerschappij.
'k Zie de kimmen
650
Reeds ontglimmen
Van een nieuw, een Godlijk licht!
Op de randen
Dezer stranden
Straalt zijn glans mij in 't gezicht
655

Wat verschijne,
Wat verdwijne,
't Hangt niet aan een los geval.
In 't voorleden
Ligt het heden
660 In het nu wat worden zal.
Mocht mijn' lippen
Dat ontglippen
Wat mijn brekend oog hier ziet!
Mocht ik 't zingen
665
En mij dringen
Door dit wemelend verschiet!
Holland groeit weêr!
Holland bloeit weêr!
Hollands naam is weêr hersteld!

(54) Ja, de dagen: dit zijn de vijfde en volgende strofen van het slotstuk van Bilderdijks Afscheid
(1811) met weglating van strofen 7-10, 12-14, 16, 17 en 19 en met enige varianten.
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670 Holland uit zijn stof verrezen,
Zal op nieuw ons Holland wezen...
Stervend heb ik 't eens gemeld!’(55)
De klank smelt wech; het licht verzinkt; ik voel me omvangen
Door plotselinge koû: met doodsbleek op de wangen
675
Is 't of 'k ontwaak en uit den vreemdsten sluimer keer.
'k Zie rond: hier rijst 'et duin; ginds golft het rustig meer:
De vooglen zingen 't lied van d'uchtend, en zijn stralen
Zie 'k uit de blaauwe lucht op 't schuim der golven dalen.

Geschreven in Herfstmaand van het Jaar der Genade 1851.

Aan mijn zoontjen Frank,(56)
Met een lineaal
Op het hobblig pad van 't leven
Naar den rechten weg te streven,
Recht in 't front en zonder beven
Op den vijand vuur te geven,
5 Recht door zee en zonder reven
Over 't vlottend meer te zweven,
Zonder stooten, zonder wringen,
Voor de waarheid in te springen
Dat zijn alles flinke dingen,
10
Sprekend uit de gladde taal
Van dees zuivren lineaal.
Wees zoo kantig als zijn zijden,
Maar zoo klaar ook t' allen tijden

(55) Ja, de dagen (...) 't eens gemeld (vs. 643-672): ontleend aan Hollands Verlossing door
Bilderdijk, Afscheid (1, bl. 89-93) (aant. Alb. Thijm).
(56) Frank (1854-1925): derde kind van Thijm. Zou als jonge man faam verwerven als
briefschrijver en als dandy, en in beide opzichten zijn jongste broer Karel (Lodewijk van
Deyssel, 1864-1952) tot model dienen. Zie diens Gedenkschriften, ed. Harry G.M. Prick,
Zwolle 1962, vooral blz. 334 vlgg. en 687-689. Frank werd later koopman en verbleef het
grootste deel van zijn leven in de Verenigde Staten, waar hij ook zou sterven.
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U aan andrer dienst te wijden;
Wees hun regel, wees hun hulp.
'tGeen volstrektlijk niet beteekent,
Als men op een aanval rekent,
Kruip dan veilig in je schulp.
Neen! ver van je wech te frommelen,
20
Mag je met je lineaal,
Hoort men naar geen andre taal,
Boef en booswicht al te maal
Duchtig op hun kop gaan trommelen.
15

6 Dec. 1866.

Aan een jongeling
1
Gij, die den zoeten stroom der lente
Vast tintlen voelt in hart en aâr,
Wien de onschuld op het voorhoofd prentte
Het eermerk van uw twintig jaar;
2
5 Geliefde jongling, die de weelde
Der jeugd u toewenscht - en verstoot;
Wien God een reine ziel bedeelde,
Maar ze in een aarden vat besloot!
3
Daar zien Drie Beelden, die bewaken
10
De reinheid, die gij bevend draagt:
O wil dat drietal nooit verzaken,
Dat om uw hart en blikken vraagt.
4
Dat is, voor-eerst, Zij, die den bloezem
Van d' eersten vreugdelach u schonk,
15 En aan wier heilgen moederboezem
Het wichtje een melk vol kuischheid dronk;
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5
Dat is, daarna, het minlijk wezen,
De zoete glimlach van den mond
Der Zuster, - in wier trouw voor-dezen
20
Ge een steun en lieve speelnoot vondt.
6
't Is, eindlijk, nóg een jonge Vrouwe,
Een maagd, wellicht uit vreemde stad, Maar die een troost in iedre rouwe;
Een zon zal wezen op uw pad.
7
25 Zij kent u niet, noch zelfs ook vraagt ze
Wie haar naar 't autaar voeren zoû;
En toch in haar gedachte draagt ze
Uw beeltnis en schenkt u haar trouw.
8
De maagdlijkheid van haar gedachten
30
Bewaart zij u, van kindsbeen af:
Zoudt ge u dan niet voor ontrouw wachten
Aan haar, die reeds zich-zelve u gaf?
9
O dat voor u haar beeld reeds heden
Een waarborg tegen 't misdrijf zij!
35 Als de Engel, warend om uw schreden,
Wel ongezien, maar toch nabij.

Naar Anatole de Ségur(57)
1872

(57) Anatole-Phillippe, Comte de Ségur (1823-1902): frans schrijver.
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De speelman van St Cecilia
1
De speelman streek zijn vedel,
Te noen en 's avonds laat;
Des avonds bij de linde,
Des morgens langs de straat.
2
5 Hij speelde, en onder 't strijken,
Sloeg vaak zijn hart van vreugd,
Of dekte een blos de kaken
Van zijn onnooz'le jeugd.
3
Wel was hij rijp van jaren;
10
Maar toch nog rein van hart;
En weende 'i onder 't spelen,
't Was nooit van rouw noch smart.
4
Hij had een oude moeder;
Hij was haar leste spruit.
15 Een moeder te verzorgen
Is beter dan een bruid.
5
Zij leefde en sloofde binnen,
En voor haar kind-alleen;
En wat hij buiten gaârde,
20
Bracht hij naar moeder heen.
6
Hij vedelde uit den treure,
Hij kon geen boerenwerk;
Zijn veêl was ook zijn liefde....
En speelluî zijn niet sterk.
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7
25 Hij vedelde aan de linde,
Hij vedelde op de deel;
Bij bruiloft en processie,
Op 't raadhuis en 't kasteel.
8
Maar nimmer keerde 'i 's avonds
30
Naar moeders rieten kluis
Of even door't bosschaadje
Sloop hij in 't bedehuis.
9
Een kleine landkapelle
Stond daar in de eenzaamheid,
35 Met lieflijk-sombre welve
Als ten gebed bereid;
10
Met waslicht, dat, men wist niet
Door wie, ontstoken werd;
Met stilte en rust, zoo welkom
40
Aan 't arme menschenhart;
11
Een landkapel, - den speelman
Vooral zoo over-dier
Om 't lieve beeld der Heilge,
Dat daar omloverd wier'.
12
45 't Was 't beeld der schoone jonkvrouw
Sancta Cecilia,
De patrones der speelliên
En 't oud Do-re-mi-fa.
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13
Hoe vaak heeft onze borst hier
50
Zijn teêrste lied gespeeld,
Hoe vaak hem 't vriendlijk lonkjen
Der kuische maagd gestreeld.
14
Hoe vaak, als hij zijn blikken
Bij 't waslicht opwaart sloeg,
55 Was 't of zij met haar oogen
Hem nog een wijsjen vroeg.
15
Hoe stroomden dan de tranen
Hem langs de wangen af,
En scheen 't hem of ze een glimlach
60
In ruil dier tranen gaf.
16
En toch zij was zoo rijzig,
Zoo princ'lijk om te zien,
Dat hij haar niet dorst naderen,
Dan zinkend op de knîen:
17
65 ‘Op kroon en gordel vonkelt
Robijn en esmeraud;
Haar orgel(58) is van zilver;
Haar schoentjes zijn van goud.’
18
Zoo staat zij daar te pronken,
70
En weet het zelve niet;
En zachtjens speelt de speelman
Haar 't eerst elk nieuwe lied.

(58) Orgel: de heilige Cecilia, patrones van de organisten, muzikanten en muziekhandelaars,
wordt afgebeeld met een orgeltje in haar hand, of zittend aan een orgel.
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19
Maar eens daar vliegt hij haastig
En doodsbleek aan haar voet,
75 En, tranen op de snaren,
Speelt hij met woesten gloed.
20
En die de taal der tonen,
Hun droefste taal verstaat,
Verneemt dat, ach, zijn moeder
80
Van nooddruft sterven gaat.
21
Zij krank, - hij, aan haar leger, Zoo stond zijn ambacht stil:
Eilaas, hun rest de nood slechts,
Die hij niet klagen wil.
22
85 Wie kan in droefheid spelen...
Wie? - Onze speelman, ja!
Maar niet dan aan de voeten
Van Sanct Cecilia
23
En die de taal der tonen
90
Verstaat, - lonkt blij te moê
Hem aan, - en schopt hem liefdrijk
Haar gouden schoentjen toe!
24
Hij neemt het diep bewogen
Maar onverwonderd aan,
95 En kust het menigwerven,
En haast zich daarvandaan.
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25
En waar uit buurmans winkel
't Ghecroonde Goudt-Aes(59) hangt,
Daar telt men van het broodgeld,
100
Zoo veel als hij verlangt.
26
Maar aanstonds is de buurman
Naar 't Dorpgerecht gegaan,
En geeft, als eerlijk goudsmid,
Een snooden diefstal aan.
27
105 ‘De speelman-lediglooper
‘Steelt, ongehoord bedrijf!
‘Cecilië uyt den Bossche
‘De kleêren van het lijf.
28
De gouden schoen ter tafel, 110
Hij was bewijs genoeg,
Voor 't Recht, dat d'armen speelman
Terstond in banden sloeg.
29
‘De dieven moeten hangen,’
En de arme vedelaar
115 Wordt heengeleid ter galge,
Of hij een gouddief waar!
30
Toch vraagt hij van 't Gerecht nog
Ontroerd deze éene gunst, ‘Zijn uiterste oogenblikken
120
Te heilgen door zijn kunst.’

(59) Ghecroonde Goudt-Aes: uithangbord van een goudsmid.
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31
De vedel in zijn handen,
Schoon hij ten schandpaal gaat,
Geleidt men hem door 't boschjen,
Waar't dierbaar kerkjen staat.
32
125 Daar knielt hij nog voor 't laatste
Al spelend voor haar neêr,
Die hij heeft aangehangen
Met liefde, trouw en teêr!
33
Daar bidt hij, in zijn spelen,
130
Al schreyend van haar af:
‘Ach, wil mijn moeder troosten,
In 't leed dat ik haar gaf!
34
Ze kan mij niet verdenken;
Maar och, de schande is groot,
135 En de oneer van haar zone
Vervolgt haar in den dood.’
35
Het volk tracht uit te vorschen
Wat toch de speelman speelt;
Zij luistren naar zijn tonen,
140
En zien naar 't Heilge Beeld.
36
Het volk slaat spraakloos gade,
Al wat de speelman doe...
Daar werpt zijn Patronesse
Hem 't andre schoentjen toe!
37
145 Nu dringt het volk naar binnen:
't Veroordeelt langer niet

J.A. Alberdingk Thijm, Een keuze uit zijn werk

67
Dien 't met zoo groote gunsten
Van God gezegend ziet.
38
150 Gelukkig, die geloof heeft!
Het is de gouden straal,
Die uit het Eden wemelt
In 't arme Tranendaal.

6 Okt. 1872

Vondel
Geboren dichter, rijk aan koninklijke vonden;
De schepper van de Taal, die thands van Zuid tot Noord
Wat Neêrlandsch denkt en voelt betoovert door haar woord,
En broeders sterker bindt dan staatswet en verbonden.
5 De Stad der Bickers(60) en de Stad van Rubens(61) konden
Zich niet verstaan op 't punt dier wondere geboort':
Dies deed Colonia haar oud-Romeinsche poort
Hem open: en hij zong de Rhijn- en Tibermonden.
Wat lag aan Virgilius, eens gids op Dantes baan,
10 Hem innig aan het hart! en toch zijn dietschen zinne
Klonk teêrder nog het lied der schoone Rhijn-meerminne.
En nog was 't niet genoeg: de Heilige Jordaan
Deed hem de stoutste hand in 't gouden snaartuig slaan,
En Vondels Muze spant de kroon van Koninginne.

10 Nov. 1887

(60) Bickers: Amsterdams geslacht.
(61) Stad van Rubens: Antwerpen.
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Verpozing
Sneldicht
‘Ik denk, dus ben ik,’ spreekt de keur de theoristen.
‘'k Bemin, dus zal ik zijn,’ vervoegt ter-stond de Christen.

Wandspreuk
Een les die ons de Zondvloed biedt:
De waterdrinkers deugen niet.
Twee Huys-Vaders
Jan swoeght en sweet,
Op dat hy Keet
Samt haerliê negen kleyne vraten
Toch goed besorght moogh achterlaten;
Terwijl dat Piet, in teghendeel,
Maer swoeght en sweet opdat hij Neel
En 't neghental aen hem ghegeven
Eens onbesorght kan laten leven.

Arme Jaap en Rijke Klaas, in 't jaar 1900
Bij een Schilderij van het jaar 1300, voorstellende eene Kerk, met uittrekkende
Bruiloftsgenoten
Jaap: Wat is dat voor een huis? wat is het fabrikaat,
Dat daar gewonnen wordt? Géen schoorsteen schijnt te rooken?
Klaas: Daar plachten ze voorheen de zielespijs te koken:
Nu weten wij dat ziel noch zielespijs bestaat.
Jaap: Wat is dat voor een stoet van blinkend opgedrilden?
Wat knielt het volk daar neêr - het Soevereine Volk?
Klaas: 't Is dat ze Schoonheid toen, en schoone Vormen wilden,
En meenden dat een God zag neêr door lucht en wolk.
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Jaap: Wat zijn ze daar gaan doen?
Klaas: 't Bezit des mans bezeeglen
Van dees zijn mooie vrouw. Dat noemden zij getrouwd.
Jaap: Wat gruwbre dwinglandij! - als dus jou Keetjen houdt
Van mij - dan zullen wij die zaak niet mogen reeglen
Naar ons genoegen?
Klaas: Neen! - en alles wel beschouwd 'k Ben Kommunist - maar houd apàrt Kee en mijn goud.

1850

Twee akkers, twee bruiden
1
Bouw niet op verscheiden hoeven
Aan verscheiden vlieten;
Ginds zal 't onkruid wortel schieten
Onderwijl gij hier blijft toeven.
Droom niet van een heil, dat u de sterren
Hier ontzeggen; tracht naar geen geluk van verren.
2
Bouw niet op verscheiden landen,
In verscheiden streken;
't Is daarginder onkruid kweken:
Minnenijd strekt reeds haar handen.
Die twee bruiden zich heeft uitgekoren
Schijnt een jager, jagend langs twee sporen.
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II. De verteller
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Inleiding
De verhalen van Thijm - waarvan hij de eerste schrijft tegen het eind der jaren '40,
als voortzettingen in proza van wat hij met zijn epische gedichten bedoeld had(1) zijn historische novellen en schetsen in de romantische traditie van zijn tijd, echter
met een heel eigen toon van hoofse verfijning en intieme kultivering. Naast het
polemisch proza vormen ze zijn belangrijkste bijdrage tot de nederlandse letterkunde.
Op zijn beste momenten - bijna overal in de vroege verhalen maar ook in grote delen
van de latere - toont Thijm zich een begaafd verteller die de kunst verstaat het verleden
tastbaar te maken. Waar hij niet in uitmunt is hechtheid van kompositie: er komen
nogal eens wat lijnen van zijn verhaal los te liggen. Zijn specialiteit is het ontwerpen
van taferelen,(2) die dan vaak in los vertelverband naast elkaar worden geschikt. Met
een ongemene kennis van de geschiedenis geschreven, gaan ze in tal van onderdelen
verder dan deze kennis toestaat. Zoals hijzelf zegt: ‘Wel beschouwd is bij een goed
historiesch kunststuk het onderscheid van het waar gebeurde en het andere slechts
hierin gelegen, dat het laatste in zijn onderdeelen van de zelfde stof is als het eerste,
maar dat het verband verdicht is, bij het eerste is ook het verband uit de natuur
genomen. Het eerste is, zoo doende, speciaal, het tweede algemeen, het eerste individu,
het tweede type.’(3) Zijn verbeeldingskracht doet hem dermate geloven in zijn rol van
ooggetuige, dat hij onbekommerd aanvult wat hij niet uit de boeken weet en dat hij
die boeken zelfs durft tegenspreken. In een verhaal over Huygens en Vondel zegt
hij dat deze twee zich wel niet zullen hebben voorgesteld ‘dat een zoon der XIXe
Eeuw zich vermeten zoû - niet te-vreden met de dikke quartijnen, die door hen-zelven
of hunne vrienden, met of zonder de noodige lofdichten, aan het publiek zijn
overgegeven, - het oor te leggen op hun hart, om te trachten er de slagen van te tellen;
den blik van hun oog, den trek om hun mond, het gebaar van hun hand te bespieden,
om hiermeê aan te vullen, of hiermeê te weêrspreken, wat zij hebben goedgevonden
ter mededeeling aan het nageslacht te verstrekken door geen

(1) Brom, 92.
(2) Dit talent blijkt al in een brief aan prof. David van sept. 1843, als hij een anekdote over
Bilderdijk vertelt in de vorm van een genretafereeltje. Cath., Brieven, 43-45.
(3) Nareden bij de Verspreide verhalen, ed. Sterck 1909. dl. 1316.
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ánder orgaan dan dat van Costers ‘lofrijcke vondtéé’ (versta: door middel van de
drukpers).(4) En hij deed dit met zoveel overtuigingskracht dat heel wat lezers - zoals
Sterck weet te melden - hebben geloofd dat Vondel werkelijk als weduwnaar heeft
gedongen naar de hand van Tesselschade, Thijms lieve idool. Sterck waarschuwt
ook dat de Portretten van Joost van den Vondel - anders dan men misschien zou
aannemen - wat de hoofdfeiten betreft op een minder vaste historische grondslag
steunen dan de Verspreide verhalen, tenminste het merendeel daarvan.(5) Verhalen
dus, maar geenszins geschreven uit louter artistieke aandrift. De vader van Van
Deyssel - ook al was zijn levenshouding al duidelijk esthetiserend - beoefende de
kunst nog niet óm de kunst, een slogan die hij overigens wel kende.(6) Hij was een
verteller met de boodschap van een verkondiger, en hij moest zich in zijn verhalen
tegelijk als geleerde waarmaken.
Zijn taak was hem, zoals in de algemene inleiding vermeld, door Potgieter
toegewezen. ‘Uit zijnen mond mocht ik het eerst de zending vernemen, die mij in
mijn vaderland door aangeboren zin en tijdsomstandigheden werd opgedragen.’ Toen
Potgieter, al in 1846, in Thijm voor onze letterkunde ‘de ontwikkeling eener nieuwe
zijde’ zag: ‘het Hollandsch-Catholijke’, klonk dit hem als een bevel in de oren. ‘Ik
voelde dat mij van de uitvoering rekenschap zoû worden gevraagd’.(7) Hij
interpreteerde deze opdracht zo dat hij, ook en vooral door zijn literaire werk, zijn
geloofsgenoten kultureel weer op niveau moest brengen en hun het gevoel van eigen
waarde moest hergeven waarop hun rol in de nederlandse geschiedenis hun recht
gaf. Al had hij niet de illusie daarin al bij zijn tijdgenoten te zullen slagen: hij mikte
op ‘een volgend Katholiek geslacht’.(8) Door zijn mede-katholieken hierover voor te
lichten, en wel in de aantrekkelijke vorm van verhalen, wilde hij meteen de
buitenwacht van

(4) Verspreide verhalen, ed. Sterck 1909, dl. V 231 v.
(5) Ald., dl. I blz. X. Vgl. nog de opmerking van Thijm zelf, waar deze in zijn Nareden de
verhouding van historiciteit en verdichting der onderscheiden verhalen aangeeft: ‘ofschoon
ik niet mag nalaten mij te vleyen, dat in den hoogeren zin alles op den naam van historiesch
aanspraak mag maken.’ (Ald., I 316).
(6) Vgl. Over waarheid, vooral in de bouwkunst, bloeml. afd. III.
(7) Thijm in de opdracht van de Portretten ‘aan de nagedachtenis van E.J. Potgieter’ (ed. Sterck
1908, blz. XV).
(8) Cath., Brieven, 99.
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andersdenkenden de verkeerde indruk wegnemen - een indruk die volgens hem het
gevolg was van geschiedvervalsing, bedoeld of onbedoeld - dat dit katholieke aandeel
miniem of zelfs schadelijk was geweest. ‘Men heeft gedurende de twee eeuwen, van
1566 tot het einde der XVIIIe Eeuw, het mogelijke gedaan om het Katholieke
Nederland af te breken. (...) Alle Katholieke herinneringen schenen van den
Nederlandschen bodem wechgevaagd. De kerken en kloosters werden beroofd van
hunne goederen, gewijde vaten en kunstwerken. (...) De voortbrengsels van Poëzie
en Kunst der Katholieke eeuwen werden door een bijna eenparig en toch bewusteloos
streven van alle Nederlandsche standen, vergeten en vernietigd; hunne waarde werd
niet onderzocht, maar hun bestaan werd stilzwijgend ontkend en daarmeê vervielen
zij.’(9) Zo heeft hij dus vooral voor zijn ‘Volks-Almanak’ de reeks verhalen geschreven
die, toen hij ze van 1879 tot 1884 chronologisch ordende in de vier delen Verspreide
verhalen, het katholieke aandeel bleken te illustreren in bijna alle tijdperken van de
vaderlandse geschiedenis, met aanvankelijk een voorliefde voor de middeleeuwen,
later voorde 17e en - wat vaak vergeten wordt - voorde 18e eeuw.
Wat ook bleek was dat de erudiet in Thijm geleidelijk steeds meer terrein was
gaan winnen op de verteller, iets wat een merkwaardige tegenstrijdigheid is in deze
geromantiseerde verhalen. Wel zocht de romantiek een van haar effekten in het
realistische detail(10), maar bij Thijm werd het - na nog vrijwel onaangetaste verhalen
als De organist van den Dom (uit 1848) en Geertruide van Oosten (uit 1853) - een
ware woekering van geschiedkundige wetenswaardigheden, waarbij hij vooral
volledigheid nastreefde in die van genealogisch-heraldieke aard. Karakteristiek
worden dan zinnen als de volgende, over het tweede huwelijk van zijn vader: ‘Het
schijnt dat 's Vaders vriend, de Heer Anthonius Kock, die, door zijne tante, Mevrouw
de wed. Wijnandus Franciscus Koch, geb. Kock, en later door zijne vrouw (de
beminnelijke Antoinette Françoise Catherine Elisabeth Cavalini (noot: zie de Bijlagen)
aan de familie Thijm verwant was en die, met onzen Vader samenwonend, dagelijks
getuige was van zijn ver-

(9) ‘Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken’ (II) 1853, Aan den Lezer. blz. VI.
(10) Om nauwkeurig te zijn: dat konkrete detail was niet-kontemporain en werd ingevoerd in een
overigens idealistisch kunstwerk. Zie Philippe van Tieghem, Petite histoire des grandes
doctrines littéraires en France, Paris 1950, 215.
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laten toestand als weduwnaar, - de kennismaking der aanstaande echtgenoten
bevorderd heeft.’(11) Voortaan worden verteltaferelen afgewisseld door steeds grotere
brokken onderrichting, nog afgezien van de uitvoerige annotatie.
Ongetwijfeld beoogde Thijm hiermee hun echtheidsaanzien te dienen, wat ook
van belang was voor hun overtuigingskracht als argumenten van katholieke vindikatie.
Maar was bij dit vertoon van eruditie ook niet de autodidakt in het spel, die zijn
geleerdlieid wilde waarmaken? Terwijl voor Thijm - nazaat van Bilderdijk, ook in
dit opzicht - een niet bijkomstige bekoring zal hebben gescholen in de papieren
omgang met hooggeboren geslachten en hun familiegegevens.
Naast zijn voorkeur voor adellijke en hoog-burgerlijke lieden is minstens zo
karakteristiek de favoriete rol die hij in zijn verhalen toedeelt aan de vrouw, vooral
de spirituele jonge vrouw, met als liefste en levendigste vertegen woordigster de al
genoemde Tesseltje.(12) Trouwens, bijna al deze verhalen zijn met een hoofs gedicht
opgedragen aan eenvrouw uit zijn familie- of kennissenkring. Waarbij de kiesheid
die hem kenmerkte hem natuurlijk niet in de steek liet: ‘Ach, dat Gij mij een ogenblik
hebt kunnen verdenken Magdalena van Vaernewijck eener ongehuwde vrouwe, wélke
ook, onder mijne verwanten of goede vriendinnen, te hebben willen opdragen!’(13)
Al mogen de vrouwenfiguren bij Thijm geïdealiseerd zijn - hij kon zich als
romantisch charmeur geen lelijke en geen boze vrouw voorstellen(14) - en al mogen
zij in historische juistheid tekortschieten, - ze zijn dan toch levendig en pittig getekend.
Daarnaast valt het boekachtige en bleke, het gebrek aan robuustheid, van de meeste
mannen op.(15) Hier wreekt

(11) Joannes Franciscus Alberdingk Thijm, 22. Men kan dgl. mededelingen ook bij Van Deyssel
aantreffen, bijv. passim in de Gedenkschriften (zie ed. Prick 1962, blz. 398 v. over de
parentage van Evert Slaghek).
(12) Volgens Sterck heeft Thijm Tesselschade getekend naar het model van zijn eigen zuster
Antoinette, de vrouw van architekt Cuypers, en van Louise Sterck-Kervel. (Inl. Verspreide
verhalen II blz. X.)
(13) Brief van 7 maart 1853 aan Elisabeth Hasebroek, die hij zegt niet in haar kwaliteit van jonge
vrouw maar enkel van schrijfster bedoeld te hebben. Cath., Brieven, 76. In het verhaal wordt
o.a. de prostitutie aan de orde gesteld.
(14) Vgl. J.F.M. Sterck, Inl. Verspreide verhalen IV 1925, blz. XII en XIII.
(15) Vgl. Maria Viola, Inl. tot haar Bloemlezing uit zijn verhalend proza. Amsterdam 1909, blz.
VII v.
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zich het projekteren van Thijms eigen, negentiende-eeuws geësthetiseerd ideaalbeeld
op historische personen. Het duidelijkst slachtoffer daarvan is Vondel, een personage
dat toch uitvoerig en met liefde, in zekere zin zelfs overtuigend, getekend wordt,
maar dat desondanks geen Vondel is geworden maar een portret van wat Thijm had
willen wezen, iemand die handelt vanuit diens wensen en met diens gevoelens.(16)
Thijm kon geen karakters scheppen die hemzelf niet geleken of nastonden.
W. Bennink wijst erop dat in deze verhalen maar een zeer beperkt aantal motieven
is gebruikt, waarvan het kunstenaarsmotief overheersende betekenis heeft gehad. In
en om een kunstenaar uit het verleden wordt de kultuur van zijn tijd idealiserend
opgeroepen. Dat begint al bij De organist vanden Dom en het kulmineert in de vele
Vondelverhalen. Als grondtrek van de schrijver ziet Bennink piëteit en veneratie ten
opzichte van de kunstenaar die zo'n verhaal draagt. Daarnaast komen het
gezelschapsmotief en het jongelingsmotief, beide ook kultureel bepaald en beide een
afspiegeling van Thijms voorkeur in zijn eigen leven en omgang. Het
gezelschapsmotief ziet men op de vele plaatsen waar hij zijn personages in
bijeenkomsten samenschikt - liefst in een patriciërswoning en met een kulturele
inslag - een afspiegeling vaak van wat hij zich voorstelde van zijn eigen geliefde
kringen als ‘De vioolstruik’ (1846-1887) en ‘De vrijdagsche vereeniging’ (opgericht
1848).(17) Van huis uit had hij deze voorkeur voor kulturele bedrijvigheid in het kader
van huiselijke gezelligheid meegekregen.(18) Het jongelingsmotief komt naar voren
waar hij in historische gestalten als Pieter Nieuwland, Antonides van der Goes en
Dirk Dircxen Bommel zijn ideale type van de jongeman schetst: eenvoudig en
goedhartig, van verfijnde beschaving en ‘gereguleerde hartstochtelijkheid’, afwijkend
dus van het duitse romantische jongelingstype, dat eerder gekenmerkt wordt door
ongeremdheid.(19) Weinig romantisch is het dat Thijm in zijn verhalen nauwelijks
aandacht heeft voor de natuur.

(16) Vgl. J.F.M. Sterck, Inl. Verspreide verhalen II 1909, blz. X v.
(17) Zie een beschrijving van deze kringen bij Van Deyssel (J.A. Alberdingk Thijm door A.J.,
Amsterdam 1893) 167-184. ‘De Vioolstruik’ was huiselijk opgezet, ‘De vrijdagsche
vereeniging’ had meer het karakter van een debatingclub. Zie Ten Brink, A.w. II, 191.
(18) In 1866 vergelijkt hij het huis van zijn vader, ‘dat edel middelpunt voor vriendschap, kunsten letteroefening’ met het Muiderslot (ook zijn vader was, als Hooft, twee keer gehuwd!)
Zie J.F. Alberdingk Thijm, 5.
(19) Bennink. 80-110.
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Wel de bezonde stadsbeslotenheid heeft hij graag getekend.(20) Trouwens, donkere
partijen zal men na het voorgaande niet zozeer verwachten in zijn verhaaltaferelen.
Ze laten zich het best vergelijken met wat al te helder geïdealiseerde
genreschilderingen van geësthetiseerd leven, hoog-burgerlijk of aristokratisch. Dit
suggereert een l8e-eeuwse erfenis,(21) maar natuurlijk zijn er in de verhalen ook tal
van 19e-eeuwse romantische trekjes. Ze liggen niet zelden op het raakvlak van religie
en erotiek. We noemen maar de motieven van de bekering van een minziek ridder
tot de zaak van God doordat hij blind wordt en aldus de blik, die van de wereld wordt
afgetrokken, binnenwaarts moet richten (De organist van den Dom, 1848); de om
Godswil versmade ridder, die later de vorst zelf blijkt te zijn (Geertruide van Oosten,
1853); de mooie jonge vrouw die ter liefde Gods maagd blijft en haar minnaar
versmaadt (Op het hof, 1859). Terzijde van het religieuze liggen erotisch-romantische
motieven als: het opduiken uit het water (het IJ!) van de ring van een meisje door
een man van nederige geboorte die haar aanbidder blijkt te zijn en die haar tenslotte
dan ook zal mogen huwen (Christina van Zweden, 1864); in hetzelfde verhaal de
wrede grap van het bedriegen van een onervaren meisje doordat men haar om een
weddenschap verwikkelt in een gefingeerde huwelijksplechtigheid; het redden van
een veroordeelde held van eenvoudige afkomst doordat de adellijke dame die hij
verdedigd heeft hem op weg naar het schavot ten huwelijk vraagt (Dirk Dircxen
Bommel, 1866). Ook algemener romantische verhaalmotieven als ontvoering en
moord door vergif (Gerard Lairesse, 1877).
Opvallend is, - naast Thijms belangstelling voor zaken die zich met zijn katholieke
kijk makkelijk laten rijmen, zoals mystieke motieven en de stigmatisering in
Geertruide van Oosten - zijn kennelijke aandacht voor verschijnselen die daarbuiten
vallen, zoals de voorspellende kracht van helderziendheid, sterrewichelarij en
chiromantie (Geertruide van Oosten; Jacob van Campen, 1682; Johanna Koerten,
1877; Notre Dame de Forest, 1888).
Dit over bedoeling en motieven. De stijl van deze verhalen is geanalyseerd door
Van Deyssel, die daarbij uitging van fragmenten van een ervan.(22) Als karakteriserende
eigenschappen van dit proza vindt hij

(20) Poelhekke, Inl. Bloeml.
(21) De relaties van Thijm met de 18e eeuw behoren tot de minst onderzochte.
(22) Nl. Joan Nanning. Zie L. van Deyssel, Werk der laatste jaren, Amsterdam 1923, 189-207.

J.A. Alberdingk Thijm, Een keuze uit zijn werk

79
opgewektheid (die ook levendigheid genoemd wordt), frisheid en stevigheid. Zijn
gezelschappen beschrijft Thijm niet met de wijsgerige distantie van de humor (als
Hildebrand) maar vanuit de houding van een gewone deelnemer, echter een die meer
‘taalkundige, letterkundige, Amsterdamsche-geschiedenis-kenner en opmerker’ is.
Het proza heeft niets van het vervloeiende der impressionisten: in de ‘volzinvakken’
zijn de volzinnen ‘als blokjes naast elkaâr gezet’. Dit proza is dan ook, in Van
Deyssels terminologie, ‘meer gebouwd en gebeeldhouwd’, terwijl dat der tachtigers
‘meer is geschilderd en gezongen’. Door dit gebouwde is de stijl te vergelijken met
die der klassieken, waartegenover men ook staat met ‘de; plechtige
ontzach-gevoeling’, ja de ‘zalige bewondering’ die juist bouwwerken kunnen
opwekken. Wat Van Deyssel hier opmerkt, klopt met de opmerking van Brom dat
Thijm in de beeldende kunst uitsluitend oog had voor het monumentale, niet voor
het pikturale.(23) Trouwens hij was afkerig van de haagse school en van het
impressionisme.(24) Wat Van Deyssel mist is de overdracht van gemoedsbewegingen
en verbeeldingsvermogen van de schrijver op de geest van de lezer; - zijn bekende
kriterium.(25) Men zou dit mogen vertalen als: er is een sterk verstandelijke inslag, er
wordt meer meegedeeld dan overgedragen. Daarbij is de mededeling er een met
ruime aanduidingen, niet met fijne trekjes. In bepaalde wendingen ziet Van Deyssel
‘de omzetting in woorden eener beweging van den menschengeest, die tot het
omgangsleven van menschen met menschen in weidsche en diepe verhoudingen
behoort,’ mensen die ‘in edele hoffelijkheidsbewegingen en reserves’ leven.
Met een drietal voorbeelden worden tenslotte psychologische opmerkingen
gedemonstreerd van een soort die wel in de Camera maar weinig of niet meer in de
nederlandse letterkunde van na 1880 voorkomt.
Enkele jaren voor de Verspreide verhalen, in 1876 nl., had Thijm uit de
‘Volks-Almanak’ en andere periodieken de al enkele malen genoemde reeks Portretten
van Joost van den Vondel gebundeld, voor die gelegenheid aangevuld met de vier
slottaferelen.(26) Terwille van de eenheid

(23) Brom. 177 v.
(24) Bennink, 155.
(25) Vgl. over Van Deyssels kritische normen: K. Reijnders, Couperus bij Van Deyssel, Amsterdam
1968, 514-564; voor het kriterium van de overdracht o.a. ald., 593 v.
(26) Zie voor de volgende gegevens vooral de inleiding in Stercks uitgave van de Werken (dl. IX,
1908.)
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werden ze op heel wat plaatsen omgewerkt, terwijl de samenhang werd gediend door
overgangspassages. Zoals Thijm in de oorspronkelijke uitgave doodleuk meedeelde,
waren ze bedoeld als ‘een laatste aflevering tot het werk van Mr. Jac. van Lennep’,
d.w.z. tot de uitvoerige biografie in diens twaalfdelige uitgave van Vondels werken.
In feite waren ze bedoeld als een korrektie hierop. Thijm wilde het belang van Vondels
overgang tot het katholicisme voor diens leven en werken demonstreren aan een
reeks biografische taferelen. Dit weer getrouw aan de hem door Potgieter - die ook
zijn aandacht had gevestigd op de 17e eeuw - toegewezen taak. De bundel was dan
ook aan Potgieters nagedachtenis opgedragen. Hij ‘vormt de kroonlijst van het gebouw
hetwelk de heer Thijm sedert jaren bezig is, ter eere van het oude geloof in Nederland
op te trekken.’(27) Van Vloten werd erdoor geïnspireerd tot zijn bekende karakteristiek:
‘Dit is nu geen Vondel op sterk-, maar op wijwater.’(28) Erudiete recensenten als Huet
en Vosmaer, voor wie deze nieuwe Vondel wel een verrassing was maar niet helemaal
een welkome, hadden voor de faktuur van het boek grote waardering.(29) Maar het
meeste sukses had Thijm ditmaal werkelijk bij de lezers die hij vooral op het oog
had: de gewone katholieken.(30)
Ook in deze bundel van grotere samenhang hebben we weer te doen met losse,
niet zelden fragmentarisch geschetste taferelen. Of zoals Huet het zag: ‘Twintig
kleine hoofdstukken worden u hier aangeboden, waarvan elk op zich zelf een
oud-amsterdamsch schilderijtje uit de 17de eeuw vormt, maar zóó, dat zij in elkander
voegen als de deelen van één groot mozaiek, voorstellend het leven van Joost van
den Vondel.’(31) Volgens Sterck wordt Thijm in onze letterkunde met dit genre, dat
hij op geheel eigen wijze beoefent, misschien alleen geëvenaard door Van Lennep.

Verantwoording van de keuze
Naast het meest bekende en algemeen als het best beschouwde verhaal De organist
van den Dom, dat in de middeleeuwen speelt en nog puur

(27) C. Busken Huet, Litt. fant. en krit. XXV, 178.
(28) Bespreking in de ‘Kunstbode’ 1876, 158 en 169 v.
(29) Dat de waardering van de vakhistorici, die in de werkwijze van Thijm een vorm van misleiding
zagen, minder groot was, laat zich begrijpen.
(30) Trots vermeldt hij in een brief dat er ook zeker 200 eksemplaren in protestantse handen zijn.
Cath., Brieven, 267.
(31) Busken Huet, LF XXV, 181.
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verhaal is, illustreren minder bekende verhalen Thijms belangstelling voor andere
tijdperken. In de 17e eeuw moest Vondel wel het middelpunt zijn. Uit de Portretten
van Joost van den Vondel is, geheel op de manier waarop de bundel zelf door Thijm
is samengesteld, een kollage gemaakt van fragmenten met als thema's geboorte en
dood. Tenslotte een lang, en weer kompleet, verhaal uit de 18e eeuw, ‘een tijdperk,
dat Thijm bijzonder goed wist te schilderen, omdat hij er zoo uitnemend in thuis was,
wellicht nog beter dan in de 17e, en er een bijzondere liefde voor gevoelde.’(32) Uit
dit verhaal, virtuoos van stijlnabootsing, blijkt ook duidelijk Thijms karakteristieke
gehechtheid aan zijn voorgeslacht.

De organist van den Dom
- A.D. 1483 Viderunt oculi (ejus) salutar tuum, quod parasti ante faciem omnium
populorurn.
(Zijne) oogen hebben uwe zaligheid gezien, die Gij bereid hebt voor het
aangezicht van alle volkeren.
Lucas II, 30, 31.
Thijm schreef dit verhaal in het revolutiejaar 1848 en zag het, ondanks de
middeleeuws-katholieke inslag, geplaatst in het jaarboekje ‘Aurora’ van
het jaar daarop. Volgens Brom was het bedoeld ‘als een stil protest tegen
de tijd’,(33) en dat laat zich uit de slotregels ook duidelijk aflezen. De traditie
der hoofse opdrachten werd ingezet doordat Thijm het, echter nog niet in
een gedicht, stelde onder het patronaat van ‘Mevrouwe Wed. den Heer
A.M. Hendrichs, geb. Moorman,’ een gastvriendin. Historieverhaal is het
nog enkel door zijn kader, niet wat de hoofdpersoon betreft. Deze is de
drager van de religieuze boodschap van het verhaal: wie God wil zien,
moet blind worden voor de wereld. De passages waarin de
mystiek-muzikale vervoering van de blinde organist beschreven worden,
tonen Thijms romantische kreativiteit op haar best. Een aanzet tot het
archivaristische aspekt, dat in latere verhalen steeds toenam, is te vinden
in het grafschrift aan het slot. Dit grafschrift is volgens Thijm zelf,
‘behoudends het uit 's lands alg. geschiedenis bekende,’ ook het enige
historische in dit verhaal.
Wat dat ‘uit 's lands alg. geschiedenis bekende’ betreft, het verhaal
behandelt een moment uit de beroeringen rond Utrecht en de Bourgondiërs
in de jaren tachtig van de 15e eeuw. De stad was in opstand gekomen tegen
bisschop David, een onecht kind van Filips van Bourgondië. Deze had in
1455 de benoeming van David
(32) Sterck, Inl. Verspreide verhalen IV, 1925, blz. V.
(33) Brom, 92.
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echt kind van Filips van Bourgondië. Deze had in 1455 de benoeming van
David bij de paus bewerkstelligd ten nadele van de door de kapittels
verkozen elekt Gijsbert van Bredero. Ondanks een minnelijke schikking
onttrok David zich steeds meer aan zijn beloften tegenover Gijsbert. De
nasleep hiervan, maar ook andere moeilijkheden tussen Utrecht en Holland,
tussen Hoeken en Kabeljauwen, resulteren in de vlucht van David uit
Utrecht, dat na de dood van Karel de Stoute in 1477 de door de bisschop
ingetrokken privileges met sukses weer had opgeëist. Toen het utrechts
kapittel daarop Engelbert tot bisschop verkoos, wist David van Sixtus IV
een ‘maanbrief’ los te krijgen, waarbij Engelbert, Utrecht en Amersfoort
gesommeerd werden de aangeslagen goederen van de bisschop terug te
geven en weer aan hun geestelijke en wereldlijke Heer te gehoorzamen.
Toen ondanks een lichte aarzeling allen de waarschuwing van de paus in
de wind sloegen - het pauselijk gezag was in Utrecht door een vroegere
kwestie al tot een minimum gereduceerd - deed de paus hen in augustus
1482 in de ban. Dit banvonnis, ook wel interdikt genoemd, was een
kerkelijke straf waarbij in dit geval aan Utrecht verboden werd liturgische
vieringen te houden. Ook was het de betrokken priesters en gelovigen niet
toegestaan de sakramenten toe te dienen en te ontvangen.
Met de inname van Utrecht in augustus 1483 door Maximiliaan werd het
gezag van bisschop David hersteld.

I
Vele jaren achter-een had meester Janes, de blinde organist van den Dom, een
jongsken tot geleider gehad, wanneer hij zich, door de duistere kronkelstraten of
langs de hooge grachten der oude bisschopsveste, naar de kerk begaf. Maar het
jongsken was een man geworden; en al had meester Janes gehoopt, dat deze
vernuftigste en goedhartigste der scholieren, die hij den kerkzang leerde, zich in
rijper leeftijd, geheel aan de Kerk zou hebben verbonden - 't was toch onzeker, of de
Voorzienigheid den arbeider in 's Heeren wijngaard de stad van Utrecht tot werkplaats
zou aanwijzen, en de beide vrienden niet scheiden zou. Bovendien - de wekelijksche
spaarpenningen, door den blindeman opgelegd, waren, na twaalf of dertien jaren van
ontbering, niet toereikend, om den jonkman te Leuven in de H. Godgeleerdheid te
laten studeeren, en de hoogte te doen beklimmen, waar Janes zijn leerling wel eens
op gewezen had. Nu trok een rijk en edel Heer zich den vriendelijken weesknaap
aan; en de Heer, een man van het zwaard, wilde niet, dat de jonkman uitsluitend een
man des gebeds en der leering zou worden. De blinde Orgelspeler beried zich dan,
en zeide: ‘Jacob! ik heb dikwijls met zorge mijn stervensuur te gemoet gezien - voor
het geval, dat ik u zonder toevlucht zou achterlaten. Jacob, mijn kind! de goede God
heeft gewild, dat gij voor zijn Rechtvaardigheid strijden, in plaats dat ge zijn Wijsheid
verkondigen en het offer
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zijner Liefde(34) bedienen zoudt. Ga, mijn kind, dan in vrede, en onder de schutse van
Gods lieve Heiligen!’ De knaap kwam in de krijgsdienst, en stierf een vrome, maar
vroege, krijgsmansdood.
Van dat het jongsken hem verlaten had - zag men meester Janes nog even
welgemoed, even rustig en vrolijk als te voren, zijne morgen-, middag-, en
avondwandelingen doen naar den Dom; maar de kleine jongens en meisjens uit de
buurt, die naar hem heen liepen en hem bij de hand vatt'en, en om een gesneden
heiligjen of doosjes, een houtskoolschrapjen of knipseltjen vleiden, die hij, op het
gevoel af, zoo aardig wist te maken, werden nu wel eens onvriendelijk aangebromd
door een kleinen gebaarden hond, die den blinde aaneen koord vooruithuppelde. Vier jaren had 'et hondtjen trouw zijn dienst gedaan - toen het begon te kwijnen en,
na weinige dagen lijdens, stierf.
Meester Janes weigerde met een half droevigen glimlach, toen een medelijdende
choorknaap hem een plaatsvervanger voor het poesbaardtjen aanbood. ‘Och,’ zeide
hij, ‘ik heb den weg nu al zoo veel jaren gegaan, dat ik hem wel ken - en hij mij.’
Ook had Heer Gijsbert van Brederode, Proost(35) in Nieuw-Munster en Elekt(36) tot het
Bisdom, voor hij naar elders toog, een verblijf aan den goeden Organist verschaft,
achter het Bisschopshof; zoo dat het voor dezen, sints toen, maar een stapjen was van zijn woning naar het Munster-kerkhof, en de hoofdkerk in; van welker kleinste
zijdeur, die in verband met het orgel stond, hij den sleutel steeds bij zich droeg.
Men zou zich vergissen, indien men meende, dat in de weigering van meester
Janes de minste zweem was eener wanhópige gelatenheid, bij de verliezen, waarmeê
hij geslagen werd. O neen! zijn hart lag op zijn gelaat - en dat gelaat was zoo kalm,
zoo vergenoegd, als de voren, welke smarten van vroeger dagen er in geploegd
hadden - de van zelve wat weemoedige uitdrukking der blindheid - de zachter
levensgloed des ouderdoms, die door een geelachtige kleur en uiterst magere vormen
niet werd geloochend - slechts toelieten.
Zeven winters en zeven zomers hadden hun bloemen beurtelings op de
donkergekleurde hooge vensters der Domkerk geblazen of doen tieren

(34) het offer zijner Liefde: het heilig misoffer; daarin wordt Christus' offerdood voor het heil der
mensen herdacht.
(35) Proost: de leider van het raadskollege (kapittel) van een bisschop.
(36) Elekt: een benoemd bisschop, die in zijn bisdom nog geen rechtsmacht heeft.
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in de open plaats der Abdij van St Paulus, sints meester Janes, die ze niet anders
gewaar werd, dan in de sneeuwveders rondstuivende langs zijn kaproen,(37) of in de
geur, die hem uit de kloosterdeur soms te gemoet speelde - met een eenvoudigen
rietstok tot geleider, ter kerke ging. Wanneer hij uit het naauwe straatjen kwam, dat
het Bisschopshof van de Salvatorskerk of Oud-Munster scheidde, was hij
naauwkeuriger uurwijzer voor de geestelijke bewoners en burgerlijke omgeving van
de vier, vijf Godsgestichten, die op dit punt der stad elkander belendden, dan de klok
van den Dom zelve; slechts wen hij zijn plaats op het orgel had ingenomen, gebeurde
't somwijlen, dat hij zijn tijd van gaan, ja van eten en rusten, dat hij de gantsche
waereld vergat.
De burgers konden zich kwalijk begrijpen, hoe Janes dus lang kon zitten spelen,
en zingen met halver stem, terwijl de kerk reeds ledig was, en vaak des avonds nog
uren na het blusschen der kaarsen en lampen. Eenige zijner leerlingen, knapen der
schole, welke door het Kapittel van St. Maarten(38) aan de kerk gehecht was en van
de Kanunniken onderwezen werd, bleven soms, na den afloop der les aan het kleine
orgel, stil zitten luisteren en toezien, uit een hoek bij een der pijlerbundels, die, van
de zoldering des orgels af, nog weder een aanzienlijk eind omhoogrezen, alvorens
het schemerachtig gewelf van de middenbeuk der kerk te helpen schragen. Dan schoot
de zon haar laatste roode stralen door de geschilderde glazen bezielend neêr op de
figuur des blinden Orgelspelers, wiens eerwaardig hoofd, met luttel graauwe haren
omkranst, helder verlicht afstak op de duisternis, die de ruimte rondom het orgel
vervulde. Dan begon hij doorgaands, gants in elkander gedoken, met gekromden rug
over de toetsen gebogen, een zachte en treurige melodie te spelen; en fluisterend
ontgingen aan zijn mond eenige weinig verstaanbare woorden als vertaling der
uitgebrachte orgelklanken. Als een dichte vlucht, van blanke duiven, ontvloden de
statige of zangerige akkoorden zwevend of klapwiekend aan het orgel, en gingen
zich in de holle ruimte der kerk verspreiden, vermengen, en eindelijk daarginds boven
het outaar, als in God gewijde zuchten, wegsterven. (Men herinnert zich, dat tóen
het plein, hetwelk thands tusschen den toren en de kerk gevonden wordt, niet bestond,
en

(37) kaproen: kap, waarvan een deel op de schouders afhangt, vaak in verschillende kleuren.
(38) Kapittel van St. Maarten: raad van de bisschop van Utrecht. De patroon van Utrecht is St.
Martinus.
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door de volle lengte der kerk het choor en de dwarsbeuken met den toren vereenigd
waren.) Langzamerhand verhief zich dan het spel van den blindeman. 't Scheen den
vroom-aandachtigen kinderen toe, of naar mate dat de avondschemer de vormen van
hun goeden meester minder duidelijk omtrok - zijne figuur daarentegen meer verlicht
werd, als door een gloed, die werd geboren tusschen hem en zijn speeltuig. 't Was
of dit laatste eene kneed baarheid onder de vingeren van den bezielden speler aannam,
die er hem tonen uit deed voortbrengen, in kracht, of in fijnheid, in omvang, of in
rijkdom van schakeeringen, het gekende vermogen eens orgels ver te boven gaande.
De meester werd als éen met zijn orgel. Naar mate, dat de melodie zich verhief en,
van de teêre klacht der geboeide ziel, in het smachtend, het vurig, het luid schallend
lied van den met geweld tot zijn God opsteigerenden geest overging, rees ook zijn
lichaam uit den gedrukten, den verworpen toestand op, waarin het plach te verkeeren;
zijn voorhoofd scheen het gewelf des Hemels te willen doordringen; zijne uitgedoofde
oogen schenen blikken te vinden om tot de Godheid op te varen. 't Was of hij zweefde
voor het speeltuig, en toch bewoog hij met een ongekende vaardigheid en veerkracht
de toetsen en pedalen, die den innigen galmen zijner ziel ten echo beloofden te zijn,
ja soms eene uitdrukking gaven, die hem nog hooger begeesterde, die als een nieuw
en vruchtbaar zaad in zijn gemoed viel, om een nieuwen rijkdom van klankgebloemte
met weelderigheid te doen ontspruiten. Soms ook loste zijn gevoel zich op in een
zachte, schier eentonige, maar onophoudelijke bruising van geluiden, dan beefden
zijn klamme vingeren over het klavier; zweetdruppelen vloeiden hem langs het
gloeiend wezen, terwijl hij met effen voorhoofd en wenkbraauwen, en strakstaande
oogleden, de lippen vooruitbracht, als om den dauw eener bovenaardsche muziek,
door niemant dan hem-zelven gehoord, in op te vangen. En uren, uren lang, al
fluisterend en zingend, en soms ook in krachtige galmen losbarstend, die het
kerkgewelf doordaverden, herhaalde hij: ‘Deus mens et omnia!.... Deus, Deus meus
et omnia!’ Mijn God - en mijn al! Huiverend van ontzag; bevangen van een gevoel,
dat zij zich niet wisten te beschrijven, zaten dan de kinderen in hun schuilhoek en
vouwden onwillekeurig de handen en baden een Onze Vader. De lichte schuring
hunner voeten over de steenen draaitrap, waarlangs zij zich verwijderden, wekte hem
dan gewoonlijk op uit zijne verrukking; althands wanneer het knaapjen, dat de
blaasbalg trad, niet ingesluimerd was, en dit den kunstenaar reeds tot zich-zelven
had gebracht. Met de grove mouw van zijn tabbaart wischte hij zich dan het
aangezicht; sloeg nog eens zijne doffe oogen ten Hemel, zegende met de voorste
vin-
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geren der rechter hand het klavier, en haastte zich huiswaards.
En zijn te-huis? - Die hem in zijn kamer werkzaam gezien had - zou niet gedacht
hebben: hoe ongelukkig is het - blind aan beide oogen te zijn! Hij had een vrij ruim
vertrek, met een hoog licht. Op de tafel tegen den dam,(39) die twee van onderen met
luiken gesloten vensters scheidde, stond een ebbenhouten kruis, met ivoren Christus;
ter wederszijde van de tafel een lederen vouwtaboeret; in den linker achterhoek van
het vertrek was zijn eenvoudig leger, met bruine wollen gordijnen omhangen;
daarneven stond een knielbank en hing een wijwaterbakjen met palm en rozenkrans,(40)
terwijl de gewitte muur overigens met een St. Franciskus in puntboogvormige lijst,
een gesneden beeld der H. Maagd tusschen twee kandelaars, en een paar teekeningen
in honigverw versierd was. Een kleine notenboomen kast met open vakken en deurtjes
- waarin eenige lange jaren gebruikte boeken - stond bij het venster; daartegenover
zag men een draaibank met eenige werktuigen; een ijzeren, doch nimmer ontstoken
lamp hing van den zolder af, een kleine harp aan den muur, en op de reeds genoemde
tafel, vond men gewoonlijk nog de bouwstoffen of laatste voortbrengsels van den
arbeid des werkzamen blinden. Men moest hem dan ook gadeslaan in deze
huishouding - hoe juist zijn greep, hoe vast zijn tred, hoe naauwkeurig elke handeling
was, en hoe hij de oogen wendde naar al wat hij deed, als in de dagen, toen hij nog
niet van het gezicht was beroofd. Meestal neuriede hij, onder het snijden, schrijven,
of teekenen, een vrolijk wijsjen; dikwerf greep hij naar zijn harp - maar de herinnering,
dat er geen orgeltonen uit te trekken waren, deed ze hem meest spoedig weêr uit de
handen leggen. En 's Saturdaags, voor hij naar de vesper(41) ging, stak hij een
waskaarsjen op bij het beeld der Consolatrix afflictorum.(42) Maar eigenlijk gezegd beschouwde hij zijn thuis-zijn als verloren oogenblikken - en zijn te-huis, zijn eigenlijk
te-huis was

(39) dam: gedeelte van een muur tussen twee kozijnen.
(40) wijwaterbakjen met palm en rozenkrans: wijwaterbakje: een bakje met gewijd water, o.a.
voor het maken van een kruisteken; daarboven hing vaak een palmtakje, ter herinnering aan
de glorieuze intocht van Christus in Jeruzalem; rozenkrans: een gewijd kralensnoer, dat bij
het bidden gebruikt wordt.
(41) vesper: deel van het breviergebed dat 's middags wordt gebeden of gezongen; later ook
godsdienstoefening voor het kerkvolk.
(42) Consolatrix afflictorum: troosteres der bedroefden (eretitel van Maria).
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onder de hooge gewelven, te midden der Martelaars en Oudvaders,(43) in de lichtlijk
met wierook doortrokken lucht der Domkerk, en bizonder op de bank van zijn dierbaar
orgel, zijn zielespîegel, zijn tweede hij-zelf, het speeltuig, waar hij zich onophoudelijk
in uitstortte. Hij had dat orgel nooit gezien - en toch hij kende het beter dan iemant
in het gantsche Sticht, en beter dan hij iets ter waereld kende. Hij kende niet alleen
het groote kunstwerk in zijn drieledigen slanken en rijk versierden vorm - maar
onderscheidenlijk de deugden en gebreken, en het voorkomen, van al de duizend
pijpen, en desgelijks van de toetsen, registers en pedalen; hij droeg steeds een dwaal
bij zich of een vlerk, om de minste stofjens van het speeltuig zelf of het gebeitelde
houtwerk af te wisschen; ende talrijke beeldtjens en ornamenten, vooral Ste Cecilia(44)
met haar orgel te linker-, en St Maarten te paarde te rechter zijde, werden door hem
bemind en onderhouden, als kinderen door eene teder zorgende moeder.
Maar van Augustus des jaars onzes Heeren 1482, tot omstreeks een maand later
van het daaraanvolgende jaar - wat mag oorzaak zijn, dat meester Janes veel minder
ten orgel klimt? en wanneer hij zich nog somtijds naar de kerk begeeft, dat hij dan
niet den moedigen tred heeft van een man, die weet welke taak hij in de waereld
vervullen komt - maar dat hij bukkend voortsluipt, en met onzekere schreden, half
schichtig, binnentreedt, als een ware blindeman - doch dan géen Organist van de
Domkerk, maar een schooier? - En hóe komt hij zoo ernstig, ja, droef bijna te moede,
als of hij met den goeden Vader in den Hemel en zijn gemeenzame vrienden, die in
de glansen van het Eeuwig Licht uitrusten van hun aardsche pelgrimaadje, in onmin
verkeerde; als of hij nog iets anders vreesde dan zijn God te beleedigen, en of hij het
beste gedeelte zijns levens niet had doorgebracht, met te bidden om de genade van
in geen doodzonde te vervallen? De oorzaak hiervan is deze: is de zelfde, die de
klokken, welke tot het gebed plachten te roepen, stom heeft gemaakt, die den koster
verzuimen doet, al slaat de stadsklok het uur der Diensten, de kaarsen aan te steken,
en het misboek open te slaan; die de groote feesten laat aanlichten,(45) en houdt de
kerkdeuren gesloten, en geeft hier en daar

(43) Oudvader: kerkvader, een erenaam in de kerk voor heilige, door de kerk zelf erkende, oude,
kerkelijke schrijvers.
(44) Ste Cecilia: heilige, patrones van de kerkmuziek.
(45) aanlichten: dagen, aanbreken. Versta: wanneer de grote feesten aanbraken bleven toch de
kerkdeuren gesloten.
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slechts een in zijn tabbaart voortwandelenden en zijn brevier(46) biddenden Kapittelheer
of kloosterbroeder te beschouwen - voor de plechtige processie van honderd priesters,
met prachtige kazuifels(47) en choorkappen en witte alben of nederig monniksgewaad:
van duizenden burgers, en vele flambouwen en vanen, en het teeken onzer verlossing
vooruit, en den Bisschop met het Hoogwaardig(48) onder den fluweelen hemel in 't
midden; - de oorzaak, die de halve stad doet bidden en weenen - terwijl de wederhelft
mokt en vloekt en plannen smeedt en bloedvergiet, en op zeker oogenblik den
Bisschop haar gevangene maakt en op een hooikar wechzendt uit haar gebied: 't
Interdikt van den H. Vader Sixtus den IVe; het Banvonnis, tegen de Utrechtenaars
uitgesproken, die ongehoorzaam zijn geweest aan de bevelen der Kerk; het Banvonnis,
dat Gods huis gesloten heeft! Men stelle zich voor, hoe onze meester Janes onder
omstandigheden te moede was, die hem zijn arbeid en zijn vermaak, zijn Godsdienst
en zijn tijdverdrijf, die hem zijn poëzie, zijn leven betwistten en half ontnamen. Wel
hield hij zijne zangschool - maar wie kan dat met lust doen, met kracht, met geduld,
als er geen gebed, geen gezang aan vooraf is gegaan? O, wat placht hij des Saturdaags
die schoone Litanie(49) met een ziel, met een zalving, met een uitdrukking te begeleiden,
wanneer de stella matutina,(50) de blinkende Morgensterre van den Nieuwen Dag, de
rosa mystica, de geurige Roos uit Jesses stam, werd toegesproken, wanneer de virgo
virginum, de mater amabilis vereerd werd en om voorspraak gesmeekt bij haar
beminden Zoon! Thands - niets van dat al! De stem zijns orgels bleef dan ook
spraakloos; de kerk leêg: de ziel van Janes kwijnde. En toch kende hij niets van die
weeke droefheid, welke voor een later, beschaafder, deels meer, deels minder
spirituëele eeuw bewaard bleef. Het gemoed van den Organist bleef kalm, en even
zeer zijn

(46) brevier: een boek, waaruit de geestelijke dagelijks de hem door de kerk voorgeschreven
gebeden bad.
(47) kazuifels: zijden bovenkleed bij liturgische plechtigheden; de kleur is afhankelijk van de tijd
van het kerkelijk jaar of het feest van de dag;
choorkappen: mantelvormig priesterkleed bij een processie;
albe: wit miskleed onder het kazuifel.
(48) het Hoogwaardig: de gekonsakreerde hostie (ouwel), waaronder de katholieken het lichaam
van Christus aanbidden.
(49) Litanie: gebed, beurtelings wisselende aanroepen en smeekbeden.
(50) stella matutina, rosa mystica, virgo virginum, mater amabilis: eretitels in de litanie van
Maria; resp. morgenster, mystieke roos, maagd der maagden en minnelijke moeder.
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wezen. Zelfs dacht hij niet altoos aan zijn gemis - doch het meest, wanneer hij in
zijn kamer was, en zich dan soms herinnerde, hoe het kwam, dat de handen hem
verkeerd stonden voor ieder werk - doordien, namelijk, dit het uur was, waarop hij
het smeekgebed ‘Defensor’ of den hymnus ‘Tantum ergo’ plach te spelen.

II
In de maand Augustus van het jaar 83 werd Utrecht belegerd door Aartshertog
Maximiliaen, met oogmerk om den verdreven Bisschop, Heer David van Borgondië,
op den bisschoppelijken stoel te herstellen. Vreemd en onheilspellend klonk Janes
en allen ouderen van dagen nog steeds het gedruisch der ijzeren kogels in de ooren,
die met het pas honderd jaar in beperkt gebruik zijnde buspoeder uit zware slangen(51)
en mortieren tegen de vesten der stad werden geworpen. En toen hij zesden September
een dofdreunend hoefgetrappel waarnam, riep hem een schoolknaap in 't voorbijgaan
toe: ‘dat dit het leger was van mijn Heere Maximiliaen, den Hartog, die met de
Hollandsche Kabeljauwen de stad binnentrok, over de breede brug,’ waar de
belegerden, als vredesvoorwaarden, hunne gracht meê hadden moeten overdekken.
Daar hadt ge gewoel en gejoel, en levendigheid van allerlei aard, en Janes herinnerde
zich de dagen toen hij aan zoo iets deel had genomen; en als hij niet zoo dicht aan
het graf had gestaan, en niet zoo innig gewenscht had naar Gods heerlijkheid, dan
zoû het hem bijna gesmart hebben, dat hij blind was, en dien luisterrijken stoet niet
bewonderen kon.
Ondertusschen werd er dien eigen avond nog een dienaar des Bisschops, die zijne
stad weder was binnengetogen, tot meester Janes gezonden, met uitnoodiging voor
dezen, om zich over een uur in het Hof te bevinden. De bode vond den Orgelspeler,
na hem in zijn woning en in den Dom gezocht te hebben, bezig met zijn avondgebed
in de krocht of onderaardsche kerk van den Salvator, gezegd Oud-Munster, waar het
Zwarte Kruis hing, dat het der Genade van den Almachtigen God en Vader behaagd
had, in den fellen brand van 't jaar 1148, ongedeerd te midden der vlammen te doen
in stand blijven - toen de Kapelle van het Kruis, ja een groot gedeelte der stad in de
asschen werd gelegd.

(51) slangen: lange kanonnen van klein kaliber, ook wel falkonetten genoemd.
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Hier stoorde de Bisschopsdienaar den Organist in zijne devotie, en bracht hem den
aanzoek van zijn Heer; terwijl hij niet naliet er bij te voegen, dat het was om Hertoge
Maximiliaen, die een groot liefhebber der muziek(52) scheen, en gezegd werd de kunst
te hanteeren, genoegen te geven en voor hem op het orgel te spelen.
‘Wél,’ zeide meester Janes, ‘wat zoû ik doen in zulken doorluchtigen kring, en
voor zulke ooren, gewoon aan het allereêlste, aan de bevallige waereldsche liederen,
die ik vergeten heb, en belust op een kunst, die meer beschaafd en vernoegender is
dan de mijne! Dat zoû den Hoog Eerwaardigen Heer Bisschop en Hooggeboren Vorst
Maximiliaen, oprecht gesproken, gants te leur stellen, - vooral,’ voegde hij er met
een onschuldig schalken glimlach bij, ‘na de maaltijd, waarin zij hun lichaamskrachten
hebben ververscht, en nu ook wat uitspanning voor den geest verlangen. Neen,
meester Guïdo! in trouwe, raad dat den Hoog Eerwaarden af.’
- ‘Wél gij simpele!’ hernam Guïdo; ‘voorwaar, ik begin haast aan de subtielheid
van blindemannen te twijfelen!... Geloof mij,’ voer hij voort, berouw hebbend over
dit harde woord, door den lichten blos van Janes niet gewettigd: ‘geloof me, meester
Janes!’ en al sprekende met halve stem, voerde hij hem naar buiten; ‘gij doet er
u-zelven geen voordeel meê - met zwarigheid te maken. Zie, ronduit gesproken menig éen, die weet uit wat goed deeg uw hart gekneed is, doet het leed, dat gij in
zulke mizerie en hulpeloosheid verkeert. Menig éen, en ik-zelf... (hoe excellent hebt
ge mijn jongen toch den “Stabat mater”(53) niet leeren zingen!)... ze zeggen te-gader:
Dat is, bij St Maarten! toch niet wel van het Kapittel, dat de Heeren niet wat meer
aan Janes doen.’
Blinde Janes maakte een beweging met de hand: ‘Ik woon immers voor niet!’
zeide hij zacht. ‘God zegen Heer Gijsbrecht van Brederode!’
Guïdo: ‘Nu, laat dat zoo zijn! Maar ziet ge - tegen u in vertrouwen gezegd: zijn
Hoog Eerwaardige zal tot den Hartog voor u spreken, en die is hier nu Heer, en die
bezorgt u des noods tot een prebènde(54) in Oud-Munster tóe... haha!’ Guïdo
schaterlachte en zag hierop den blindeman doordringend aan.

(52) een groot liefhebber der muziek: Cuspînianus (aant. Alb. Thijm): Duits geleerde, humanist
en diplomaat, in dienst van keizer Maximiliaan.
(53) Stabat mater: gezang ter ere van Maria, staande onder het kruis.
(54) prebènde: praebende of preuve; de opbrengst van een kanonikaat, soms ook aan waereldlijke
personen gegund (aant. Alb. Thijm).
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Deze schudd'e het hoofd en zeide: ‘Waarom aldus te spreken, Guïdo? Hebt gij ooit
gezien, dat ik iets verlangde, buiten hetgeen mij door Gods goedheid ten deel is
gevallen? Waarom zegt ge toch, dat ik in mizerie ben? - Had ik dan niet alles kunnen
verkrijgen, wat ik wenschte - mids ik het gewenscht had?’
Guïdo zett'e groote oogen op.
‘Ieder kan alles wel krijgen,’ hernam de blindeman, ‘of althands er naar streven;
en dat is het halve genot - want krijgen, neen, dat doen we niets: maar ik heb de
gracie gehad, dat mijn Engelbewaarder mij gezeid heeft, wat het beste te verlangen
was, en het meeste te genieten.’
Guïdo, die den arm van meester Janes hield, sloot zich vaster en met belangstelling
aan zijn zijde. Zij versnelden hunne schreden eenigszins, die leidden door de eerste,
de beste straten. Janes scheen zoo verlangend tot spreken, dat hij vergat wáar en tot
wien. Hij bewoog met levendigheid zijn wandelstaf, en vervolgde, het gelaat recht
voor zich uit, zijne mededeelingen.
‘Dat was een belangrijke dag. Maar ik had ook al wat beleefd! Mijn vader was
een Ridder, die nog onder Hertog Philips van Borgondië, met wien hij bizonder
bevriend was, gestreden heeft; ik-zelf ook ging toen ten oorlog, jong zijnde. Mijn
vader - helaas! waarom kan ik hem niet zegenen, met de eerbiedige teêrheid van den
zoon, bij des Christens liefde!.... hij nam deel, onder Heer Roelant van Wtkercken,
Kapitein van den Hertog, aan den tweeden strijd voor Alfen(55) tegen de Hoekschen.
Verrukt op het zien van Vrouwe Jacoba, die persoonlijk in den strijd was,.. verried
hij zijne vrienden,.. en des Hertogen heir werd deerlijk geslagen, terwijl mijn vader
(vreeslijke vergelding!) overleed aan de gevolgen eener wonde, die hem zijn
hoofdman, Heer Roelant, eigenhandig had toegebracht. Mijne moeder stierf van
verdriet. Ik, die aan geen Vorst bij banden des bloeds, noch eede, noch genegenheid
verbonden was, en slechts naar de glorie dorstte der avontuurlijke ridderfeiten, ik
woonde, weinige jaren na de dood der ouders, een steekspel bij, door de vrienden
van Gravin Jacoba, ter harer eer, te Sint-Maartensdijk gehouden.
‘Daar was een meisjen,.. dat ik liefhad, onder de toeschouwers, en een jonkman
onder de kampioenen, dien ik in die tijd haatte - om dat ik hem als een ondeugd
aanrekende, wat ik in mij-zelven geneigd was een deugd te noemen: zijne liefde,
namelijk, voor haar, die ik beminde, en die

(55) tweede strijd voor Alfen: meiavond, 1426 (aant. Alb. Thijm).
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mij haar trouw had verpand. Maar ik wilde mij voor goed aan de vervolgingen van
den jonkman onttrekken, en ik zeide: - Jonkheer, zei ik tot hem, ik hang mijn geluk
aan de punt van deze speer! - Dat is een gladde spijker, was zijn andwoord. - Te beter
zal hij door een trotsche borst gaan, hernam ik met den moed, die kracht op alle
wapens en liefde bij roemzucht weten in te boezemen. Wij staken met lansen op
elkander, en ik werd voor dood uit het renkrijt(56) gedragen. De Jonkvrouw, die wij
beminden, vernam het ongeval, en snelde mij te hulp; zij erkende zich niet door onze
afspraak gebonden. Zij weigerde mijn verwinnaar volstandig. Doch drie maanden
na onzen kampstrijd, werd zij, ter jacht uitrijdende, door een pijl getroffen, doodelijk
getroffen,... waarop gesneden stond: noch hem, noch mij! Ik zocht de afwassching
mijner bevlekte eer en den troost mijner droefheid in de geleerdheid der boeken. Ik
kan mij die tijden, die schoone tijden nog zoo levendig herinneren, toen ik zien kon
- uit beide mijne oogen! O wat heerlijke, fijne, schilderstukken in die
klooster-geschriften, en gebloemde, met goud en kleuren afgezette lijsten op dat
blank perkament, met een afwisseling van roode en zwarte lettertjens beschreven!
Mijn hart ging open bij het openen der geel koperen knippen, waar de wijsheid,
meende ik, achter opgesloten lag. Ik heb in de boekerijen der Paters Benediktijnen
wat te gast gegaan! Ik las, ik las, ik gunde mij naauw den tijd tot bidden - en dat alles
maar om mijne liefde te vergeten en mijn oneer - maar vooral, vooral mijne liefde de band was zoo sterk geknoopt geweest.... zoo pijnlijk losgereten!
‘Ik werd van klooster tot klooster, van stad tot stad voortgedreven en had geen
rust. Alle geheimen der natuur, alle zwarigheden der schriften, alle spitsvondigheden
des verstands, wilde ik onderzoeken en oplossen; maar de vurig begeerde rust bleef
uit - onder wat stapels van kundigheden ik mijn gemoed ook poogde te verdrukken
en tot kalmte te dwingen. Eindelijk waakte de zucht naar krijgsroem weêr bij mij op,
en ik geraakte in dienst onder een Duitschen Vorst. - Bij het vallen des avonds van
een vermoeienden dag dwaalde ik langs eene rivier, die de Neckar heet, en zett'e mij,
toen ik een tijd lang gezworven had, op een steen aan den weg neder. Daar zag ik,
op eenigen afstand van mij, in het duister, een schoonen jonkman staan, zeer slank
van gedaante, en hebbende een langen witten tabbaart aan - zóo dat hij groote plooien
op de aarde maakte rondom zijne voeten - en geene muts of kaproen op het hoofd.

(56) renkrijt: strijdperk.
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Om zijn voorhoofd en haren, die alle, golvend, naar achteren gekemd waren, scheen
het mij of het helder dag was, maar met een warm en wasemachtig licht. Hij zag mij
niet aan - maar naderde mij zachtkens; hij nam mij bij de hand en ik voelde geene
huivering door de leden, ook zeide hij mij: ‘volg mij, vriend!’ zonder dat ik hem
hoorde spreken. Toen leidde hij mij het bosch in, en ik behoefde daartoe mijne voeten
niet te bewegen; ik voelde den grond althands niet, dan door de dorre bladeren die
omkrulden, waar wij langsgingen. Toen werd het bosch éene groote duisternis - waar
niets was dan stilte en koû. Ik voelde echter wel, dat het daar zeer groot moest zijn.
Nu en dan dacht ik, dat ik daalde, en bij wijlen zag ik als een lichte wolk, die mijn
hoofd voorbijtrok. Of de jongeling mij toen vasthield, weet ik niet. Even min hoe
lang de reis heeft geduurd. Maar daar kwam ik allengskens in een schoonen hof, met
boomen, waaraan zilveren appels groeiden, en de bladen waren hoog groen; doch
de hemel was er zwart, of zoo donker, dat het zwart geleek. Daar ontstelde ik - want
ik zag vóor mij het beeld van Keizer Karel, die den waereldbol, waar een blinkend
kruis op geplant stond, in de hand hield en, in zijn rechte, een zwaard, dat als een
witte vlam was. En ik werd gewaar, mij dacht ik las het, met zoo vele woorden, in
de gestalte van den heiligen krijgsman en waereldheer: ‘Niet in den oorlogsroem,
niet in den rijkdom, ligt de zaligheid - maar in het doen van Gods wil.’ En ik toog
van daar; en ik kwam aan een helder, groot, water, en een eerwaardig hoofd kwam
boven uit het meer, en ik vroeg wie hij was: en ik vernam: ‘Albertus Magnus,’(57)
deze nu is de wijze man uit Keulen, die alle vragen wist op te lossen, die in den winter
door kunst den zomer wist te scheppen, en die uitnemend was in geometria en fyzika.
‘De diepten heb ik gepeild,’ luidde zijn woord; ‘de zee is zwaar om te dragen; en de
paerlen zijn dof, als ze aan het licht komen. Niet in het weten ligt het geluk der aarde,
maar in het offeren van alles aan God.’ Ik spoedde mij verder, en bevond mij tusschen
vele populieren; de lucht werd helderder, en er was een gezichteinder, die een zacht
en aangenaam purperlicht vertoonde. Daar lag een witmarmeren vrouwenbeeld op
een graf - en de plaats naast haar was

(57) ‘Albertus Magnus’: bisschop en kerkleraar uit de twaalfde eeuw; leermeester van Thomas
van Aquino; niet alleen zeer kundig in de filosofie en theologie, maar ook in de mechanica
en natuur- en scheikunde. Vandaar zijn titel: doctor universalis.
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ledig. Zij hield de handen niet gevouwen - maar bedekte zich het voorhoofd. Dat
was Heloïse.(58) Met roerelozen mond zeide zij, terwijl een traan langs hare witte
koonen gleed: ‘De liefde brengt het geluk niet aan - maar het hoopen op de eeuwige
zaligheid - waar wij den geliefde zullen vinden.’ Toen zag ik niets meer - maar hoorde
een zoete muziek rondom mijne ooren, voelde een zacht streelende hand, die mij al
zegenend het hoofd drukte, en ik gevoelde, dat het licht om mij worden moest - en
ik wilde de oogen openen.... en ik werd gewaar, dat ik blind was! - Dit heeft ieder
steeds bedroefd, dien ik het verhaald heb - maar mij bedroefde het in geenen deele
- ik had geen tijd daaraan te denken: want ik was een nieuwe mensch geworden: ik
zag van binnen een licht, dat mij alle denkbeelden vrolijk en aangenaam kleurde; en
dat begaf mij nooit. Ik viel op mijne kniën, en dankte God en stortte veel tranen. Ik
heb sedert altoos een hooger gevoeligheid, als een lenigheid en veêrkracht, gehouden
in de hand, waarbij de Engel-bewaarder mij geleid had. En mijn maliënjak afleggende
ging ik God dienen, en bad om Nederigheid, en vermeerdering van Hope, en inniger
Liefde, en diep Berouw over mijne hartstochtelijke feilen. En al het verledene was
mij als eene doorloopen leerschool, doch aan de spijl, waar de lauwer moest
opgehangen zijn, wees een mensch-lievende hand mij naar Boven, waar men alleen
voldoening en ruste vinden zal.- En als ik nu het orgel bespeel ter eere van God dan ben ik soms ver van de waereld, en meen den Vader te zien, tronende boven de
wolken, en den Zoon, die de Liefde is, en den Geest der Wijsheid en Vertroosting;
en ik denk, dat het zoo goed was van den Hemelschen Vader. ons in de droefheden
en ellenden dezer waereld niet onbekend met Hem gelaten, maar zich veropenbaard
te hebben in den Zoon, die God en mensch was; en dien Zoon eene vrouw tot moeder
te hebben gegeven, die ook Joannes en ons-allen eene moeder geworden is, en eeuwig
in den Hemel voor ons bidden blijft; om dat zij al onze nooden beleefd heeft. ‘Zoû
ik dan nu nog iets van den Hertog vragen?’

III
‘En zullen wij uw organist nog mogen hooren, mijn lieve en Hoog Eerwaardige Heer
Oom?’ vroeg Hertog Maximiliaen aan den naast hem

(58) Heloïse: vrouw uit de twaalfde eeuw met grote kennis van de latijnse taal en letteren; beroemd
om haar schoonheid, maar vooral door haar ongelukkige liefde voor Abélard.
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gezeten Bisschop, die minder eere deed aan de maaltijd, door 's Hertogen hofmeester
in de keukens van het Bisschopshuis bereid, dan zijn doorluchtige neef.
‘Ik zal er dadelijk naar laten vernemen,’ andwoordde de Kerkvoogd met zichtbaren
ijver; want hij wenschte vurig ook van zijnen kant iets toe te brengen ter
veraangenaming van het maal, dat, bij den uitgeplunderden staat zijner
voorraadkelders, geheel uit de proviziewagens van den zegevierenden belegeraar
had moeten aangerecht worden. Onder de gasten merkte men op: Graaf Martijn van
Polheim aan 's Hertogs linker zijde, dáarnaast Heer Jan van Egmont, Heer Lantsloot
van Barlemont, Petyt Salizart, den Heer van der Merwede, en, aan de rechter hand
des Bisschops, Heer Frederick van Ysselsteyn, Heer Balthazar van Wolckensteyn
en Heer Floris van Cortgeen. De maaltijd was wel niet zoo prachtig en vrolijk, als
vele dezer Heeren er aan het hof van Hertog Karel of Philips den Goede hadden
bijgewoond - maar, na zoo menig etensuur in de legertent; of te paarde, of te midden
van het geschut gesleten, waren hunallen de pasteien met hazenvleesch, de geleien,
en suikerwerken, toch hoogst welkom; en ook gedeeltelijk in het genot der goede
vruchten, die men op had gedragen en van welke, besproeid met een beker hypokras,(59)
Maximiliaen een bizonder minnaar plach te zijn, scheen de Hertog de beroeringen
te willen vergeten, die zijne Nederlanden voortdurend ontrustten.
‘En gij, mijn Heer van Barlemont,’ zeide de Hertog: ‘zult gij ons niet eens op een
uwer oude liedekens vergasten?’
- ‘Uwe Genade zal mij verschoonen; de damp van dat verwenschte buspoeder zit
mij nog te veel in de keel,’ andwoordde Heer Lantsloot, die geen voorstander van
het onridderlijke wapen was, terwijl hij eens kuchte, ten bewijze der gegrondheid
van het exkuus.
‘Gelukkig,’ hernam de Hertog, dat het uw keel nog niet in die mate heeft aangedaan,
of gij weet een geestige verschooning met heldere stem uit te brengen. Maar ook wat
vermoeiens is de kunst van den zang wel waard!.... Daar was een tijd, dat wij beter
harp en cither dan lans en zwaard hanteerden.’ De Bisschop maakte zich gereed
hierop eene beleefdheid aan zijn zeer geduchten Heer neef toe te voegen - maar de
vriendelijke Vorst ging voort, en zeide: ‘De toonkunst bleef immer geliefd ten

(59) hypokras: op kruiden getrokken rode of witte wijn, die vooral als bruiloftsdrank werd
geschonken.
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hove van mijn Heer Vader, en eilaci, kwade tongen willen wel zeggen, dat de zucht
voor zang en spel, voor de vrije kunsten(60) in 't gemeen, er schuld aan heeft, dat onze
vijand Mathias van Hongarije schier zonder slag of stoot den Keizer uit zijn
Hertogdom heeft kunnen verwijzen. 't Moet evenwel een harde ommekeer voor den
Vorst geweest zijn...’
- ‘'t Is een groote genade,’ sprak Bisschop David, terwijl vele heeren onder elkaâr
een ander gesprek met zachte stemmen hadden aangeknoopt, dat uw Hooggeboren
Heer Vader zich zoo rustig wist te schikken in zijn lot...’
- ‘Inderdaad,’ sprak de Hertog; ‘op al de muren der konventen,(61) die de verdreven
Vorst aandeed, schreef hij (naar hij mij verhaalde) steeds wel te moede: Rerum
irrecuperabilium summa felicitas, oblivio(62), en die troost maakte werklijk zijn geluk
uit; ofschoon het schrijven van de spreuk mogelijk het beste bewijs was, dat hij het
verlorene niet vergeten had.’
- ‘De spreuk is een wijsgeer waard,’ merkte de Graaf van Polheim aan...
‘Meer dan een Ridder,’ fluisterde Jan van Egmont Heer Lantsloot in 't oor.
‘En 't is juist aan een organist, die Heer Frederick in de kerk der Kapucijnen te
Lintz hoorde spelen, dat hij ze verschuldigd is,’ ging de Hertog voort. ‘De Keizer
heeft mij ook alle kunstbroeders van dien wijsgeerigen orgelspeler, sints dat oogenblik,
aanbevolen. 't Was een recht schoon gezang, dat door dezen vervaardigd was, en
waar die spreuk in voorkwam. Mijn vader zong er dikwerf de wijs van. Ik herinner
ze mij nog volkomen. De Keizer placht op een bepaalden dag des jaars eene vizitatie
te volbrengen bij de graven der Hertogen, onze voorvaders, in de kelders der
Kloosterkerk op de Neumarkt. 't Was in het jaar O.H. 1458, dat hij zich weêr als naar
gewoonte van dien vromen plicht gekweten had, toen men hem zeer bewogen met
zijn fakkeldragers boven zag komen en het choor

(60) de vrije kunsten: de zeven vrije kunsten of artes liberales werden als zodanig reeds door
Seneca aangeduid. Sedert Posidonius, Grieks filosoof en geschiedschrijver uit de tweede
eeuw v. Chr., golden ze als voorbereiding voor de filosofie, later met deze als voorschool
voor de theologie. Zij omvatten: grammatica, rethorica, dialectica, arithmetica, geometrica,
musica en astronomia.
(61) konventen: kloosters.
(62) Rerum .... oblivio: het vergeten der onherwinbare zaken is er het hoogste geluk van (aant.
Alb. Thijm).
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binnentreden. Gedurende het lof(63) bad hij vurig; en daarna werd de kantiek(64)
gezongen, waarvan deze regels hem immer bijbleven:
‘Het hoogst geluk is in 't vergeten
Van 'tgeen men niet herwinnen kan.’

En zie - of de zanger met een profetischen geest ware bezield geweest - des daags
daaraan werd de Vorst van zijn land en al zijn goederen beroofd!’
's Hertogen gelaat was eenigszins somber geworden, bij het laatste gedeelte van
zijn verhaal. Gelukkig kwam in dit oogenblik Guïdo, des Bisschops eerste dienaar,
binnen, en zeide, dat meester Janes in de kapel de bevelen des Genadigen Heeren
afwachtte.
Maximiliaen gaf dadelijk het teeken tot opstaan van tafel, bood zijn jeugdiger arm
aan den Praelaat,(65) en al de Edelen volgden hen ter kapel.
De blinde speelman had reeds op het orgel plaats genomen, en zonder eenige
verontschuldiging begon hij te praeludiëeren. Het voorspel was weder eenigszins
weemoedig, en toch kwam er nu en dan een fijn en vrolijk, ja, soms een ironiesch
trekjen in door - maar toen het praeludium eenige oogenblikken had aangehouden,
voegde de zacht bevende, doch helder klinkende en tot het binnenste der ziele
doordringende stem van den Organist er een zang met woorden aan toe:
‘Wat zijn de goedren dezer aarde Als kaf verstuivend voor den wind? Roem, Rijkdom, Schoonheid! - luttel waarde
Voor wie er God niet in bemint!
Geniet men God, de bron der zielen
In d'aardschen glans van Goed en Schoon Ook de arme kan toch werken, knielen,
En hymnen richten tot Gods Throon.
En brengt men 's Slachtlam waskaarsoffers,
En schrijft Diens Naam een kerk in top Ontsluit de Koning Hem zijn koffers De weduw draagt haar penning op.

(63) lof: middagviering ter aanbidding van Christus (met veel gezangen).
(64) kantiek: kerkgezang, geestelijk loflied.
(65) Praelaat: oorspronkelijk titel van een geestelijke die een eigen kerkelijk rechtsgebied bezat;
later in algemene zin gebruikt.
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De Geest der Sterkte, Geest der Wijsheid Spreekt Deze door't gewet Verstand:
Licht, dat de onnoosle Jeugd en Grijsheid
Hem, in 't Geloof, volmáakter vand.
Die zoo veel schats kent in den Hemel,
Als Jezus' dood verzameld heeft,
Wat vraagt die nog in 't stofgewemel,
Een glans, die geen vernoeging geeft!
Die zoo veel vrienden, zoo veel magen,
De heilge martlaars van voorheen,
En dierbre zielen dézer dagen,
Ginds in den Hemel heeft bij-een,
Wat hij op aard ooit heb bezeten Hij blijft een welgelukkig man,
Wiens hoogst geluk is in 't vergeten
Van 't geen men niet herwinnen kan.
Wat prijs heeft wacht ons in den Hoogen;
Dát vind ons hart veredeld weêr....
Wend, wend van de ijdelheid onze oogen:
Trek ons ten Hemel, lieve Heer!’

- ‘Bij Sint Ernst! dat is het lied van den Organist der Kapucijnen(66),’ riep Maximiliaen,
die al dadelijk bij het herkennen der melodie den Bisschop teekenen van verbazing
en genoegen had gegeven.
Doch de Hertog bedwong zich, tot het lied ten einde gespeeld was, en stapte daarop
regelrecht naar het vóoreinde der kapel. Janes was van het orgel gekomen, en naderde
den Hertog eerbiedig. De laatste stak hem de hand toe, niet wetende, of zich niet
herinnerende, dat de goede man blind was. ‘Gij hebt schoon gespeeld, meester Janes!
maar de Utrechtsche kerken zijn de eerste niet, die gij van uw zielvolle tonen doet
weêrgalmen....’
- ‘Ik heb, als ieder, veel gezworven, mijn Heer en Hertog!’ andwoordde de
blindeman.
‘Ja, en gij zijt te Lintz geweest, in het jaar van 58,’ hernam de Vorst.
‘Ik heb er gespeeld in de kerk van de Eerwaarde Vaders Kapucijnen..’
- ‘Mijne Heeren!’ zeide de Hertog, zich tot de Edelen wendende: ‘gij

(66) Kapucijnen: een tak van de kloosterorde der franciskanen, gesticht in de zestiende eeuw.
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ziet hier voor u een man, die in de heuglijkste gedachtenis leeft van mijnen Heer en
vader, Keizer Frederick; laat ons naar de eetzaal te-rug-gaan, en den blinden Organist
aanzitten met den Hertog!’
Het geschiedde, gelijk de Hertog beval. Toen de gasten weder plaats genomen
hadden, deed Maximiliaen zich een beker vullen, en zeide: ‘Dezen beker, breng ik
toe aan meester Janes, den kunstrijken Organist van den Dom - maar ik wil aan den
heildronk een ruime gave verbinden. Meester Janes, wat verlangt ge van ons?’
Janes, bij wien de blos der schroomvalligheid afwisselde met dien der
genoegdoening - welk laatste gevoel hij zich niet ontveinzen kon over dezen triomf
zijner kunst - werd op eens bleek, toen de Hertog het woord Organist van den Dom
had uitgesproken.
‘Ik heb niets te begeeren, Heer Hertog!’ zeide hij; ‘ik ben gelukkiger, dan een
zondaar licht valt te verdienen, en het eenige, dat ik wenschen zou....’
- ‘Welnu?’ sprak de Hertog.
‘Dat kunt Gij mij niet geven,’ zeide Janes, met eene kinderlijke vrijmoedigheid.
De Edelen meesmuilden. De Hertog was eenigszins onthust - maar herstelde zich
onmiddelijk. ‘'t Is waar,’ zeide hij op een toon, die het midden hield tusschen losse
bevalligheid en gemoedelijke ernst, ‘de beschikking over 's menschen zintuigen
behoort niet aan de Koningen en Vorsten; geen haar des hoofds gehoorzaamt een
anderen Prince dan onzen Heer God-alleen.... maar wellicht kan ik iets ter léniging
uwer droevige blindheid aanbrengen...’
Het gelaat van Janes verhelderde zich: ‘Mijne droevige blindheid? - het is niet
mijne blindheid, die mij droevig maakt: maar dit smart mij, dat ik mij gedragen moet,
of de Hemelsche Vader en Jezus' lieve Moeder met alle Gods Heiligen geen behagen
meer hadden aan het orgelmuziek der aarde, en of de Stichtenaars doof waren
geworden voor den heerlijken klank van de vox humane(67) in den Dom. En Gij, Heer
Hertog (vergeef den blindeman zijn onbescheidenheid), kunt Gij van de stad afnemen
den Ban, die de klavieren des orgels voor mij gesloten heeft, en de Domkerk
leêggevaagd?’
Met waardigheid greep de Hertog bij deze woorden den beker, en opstaande, en
het hoofd ontdekkende, zeide hij: ‘Hoog Eerwaardige en

(67) vox humane: een register in het orgel; de pierre philosophale-der orgelmakers (aant. Alb.
Thijm).
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Hooggeboren Heer Bisschop, gij, Heeren Edelen uit Borgondië, Vlaenderen, Hollant
en Artezië, gij burgers, die ons hooren moogt - wij doen u kond in dezen plechtigen
oogenblik, dat het onzen H. Vader, den Paus Sixtus den IVe, behaagd heeft, op ons
eerbiedig verzoek, deze stad met hare poorters en bewoners van den Ban en alle
Interdiktiën, daaruit voortvloeiende, te ontslaan; te rekenen van het oogenblik, dat
onze geliefde en Hoogwaardige Oom, Heere David van Borgondië, Bisschop van
Utrecht, weder te midden zijner verdwaalde, maar tot hem weêrgekeerde kudde werd
ontvangen. En zoo wijd ik dezen beker aan Zijne Heiligheid den Paus, aan mijnen
geminden Heer en Oom, en, met Diens verlof, aan den goeden Organist zijner in eer
herstelde Domkerke!’ Op wíen dit bericht en deze heildronk een diepen indruk maakte
- zeker meester Janes was niet de minste noch de laatste om zijne blijdschap en
erkentelijkheid er over te betoonen. Hij tastte rond zich, om de handen van den Hertog
te ontmoeten - waar hij heete tranen op schreide.
Des daags daaraan had er een plechtige omgang plaats, waarbij meester Janes
gelegenheid had al de God verheerlijkende kracht zijner ziele en zijns speeltuigs over
de Utrechtse Burgerij te doen uitgaan.
Ongestoord en ten einde toe bleef de man in zijne bediening werkzaam, tot dat
hij, in het jaar O.H. 1487, opging tot den Hemel, wiens voorsmaak hij zoo langen
tijd en innig genoten had, en waar hij de Wijsheid, de Liefde, en de Glorie zoû vinden
die hij hier slechts even had mogen bemerken.
Wanneer men het kapittelklooster aan den jammerlijk gehavenden, en nog
jammerlijker gerestaureerden, Utrechtsen Dom nog heden ten dage, van het
Munster-kerkhof af, binnentreedt, en men begeeft zich rechts af, in de open gang,
die een zoo schoon overblijfsel van de Gothische Bouwkunst te bewonderen geeft,
dan vindt men, in éen der loze ogieven(68) tegen den muur, dit grafschrift:

Int Jaer ons He'n. M. cccc. lxxxvii. op sinte Egidius avont sterf blyde(69)
Janes orgāiste deser kercken.

(68) ogieven: kruisbogen van een gewelf, waarvan de uitspringende armen, de welfribben of
graten, elkaar diagonaalsgewijs in de top kruisen.
(69) blijde: d.i. blinde (aant. Alb. Thijm).
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Zijne nagedachtenis bleef in zegening! zijn voorbeeld blijve niet zonder vrucht voor
een geslacht, waarvan zoo velen op het punt staan zich aan de golven der mateloze
kennisdrift, des hoogmoedigen ongeloofs, der koude verloocheninge Gods, prijs te
geven!

Aanteekening
Mijne wraking der ‘restauratie’ van den Dom betrof in Juli 1848 alleen
den aanbouw van het tijdperk, dat door den geest van Suys bezield werd.
Toch valt ook zeer te betreuren, dat Kamperdijk meest met portlandsch
cement gewerkt heeft. Alszins geschikt om ons te troosten, is het besluit,
waartoe men in ónze dagen gekomen is, om in de transfrontalen de
geschiedenis van St Maarten te herstellen, waarvan de hoofdtrekken in de
geringe overblijfsels gelukkig herkend zijn geworden. Mochten wij nog
eens de wechbreking der binnenbetimmering beleven, even wanstaltig als
de westelijke aanbouw.
Sept. -78.

Drie Vondelportretten
Deze kollage uit de Portretten van Joost van den Vondel is samengesteld
uit de verhaaltaferelen die als titel dragen De dood eener vriendin,
Bedevaart naar Agrippine en Die leelijke prij. Het eerste tafereel maakt
ook deel uit van De liefdesgeschiedenissen van twee Nederlandsche
dichters, dat werd opgenomen in Verspreide verhalen V: een duidelijke
aanwijzing van de verwantschap der Portretten met de overige verhalen.
De gekozen stukken tonen Vondel op ongeveer zestig-, tachtig-, en
negentigjarige leeftijd. In het eerste ligt zijn vriendin Tesseltje op haar
sterfbed, in het laatste sterft hij zelf. Daartussenin onderneemt hij een
pelgrimage naar zijn geboortehuis in Keulen en mag er als grijsaard nog
eens slapen in het bed waarin hij ter wereld is gekomen. Alleen het stuk
over Keulen is beknot, de twee andere zijn volledige taferelen.

De dood eener vriendin
In verscheidene Vondelportretten tekent Thijm de vriendschap tussen
Vondel en Maria Tesselschade (1594-1649), de dochter van Roemer
Visscher. Volgens Thijms voorstelling zou Tesseltje, zelf katholiek, grote
invloed hebben uitgeoefend op de bekering van Vondel, die hij in 1641
stelt. (Vgl. het verhaal Het tweede portret). In werkelijkheid is Maria
Tesselschade zelf pas in 1641 of 1642 overgegaan tot
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het katholicisme,(70) en Vondel heeft van die bekering niet geweten:(71)
Thijm heeft hier dus als zovaak een personage uit zijn verhalen
gemodelleerd naar zijn wensen, niet naar wat hij wist.
Ik scheide mij van de stoffe ‘Vondels overgang’ niet af, zonder u nog eens in het
gezelschap der edele vrouw te hebben gevoerd, die er zoo zichtbaar aan meêgewerkt
heeft.
Daar ligt, binnen Amsterdam, in de noorder streek der Burgwallen van de Westof Nieuwe Zijde, een pleintjen, dat men de Kolk(72) noemt. Nog heden geeft een
XVIIe-eeuwsch Gildehuis, dat den achtergrond inneemt, er een aardig oudsteedsch
voorkomen aan. Hoeveel meer dan ademde het den schilderachtigen geest onzer
burgerij ten jare 1649, toen de koopmanshuizen ter rechter hand, in wier gevels zich
veel stijl- en kleur-gevoel uitsprak, nog niet vervangen waren door de hedendaagsche
woningen.
Op Zondagavond, den 20n Juni des voormelden jaars, stapte een krachtig man,
wiens gevorderde leeftijd uit zijn gehaasten tred en wakkeren blik niet zoû worden
opgemaakt, over een der bruggen, die, bij het Damrak, de Oude en Nieuwe Zijde
verbinden. Trouwens de helderheid van zijn donker oog zoû, ter dezer stond, door
niemant zijn opgemerkt: want zijn gelaat was betrokken en de breed gerande zwarte
hoed zat hem diep over het voorhoofd. Een mantel van fijn zwart laken had, op dezen
zomeravond, de bestemming niet hem te verwarmen - al wisselden zich de
gemoedsaandoeningen en daarmeê koude en hitte snel bij hem af.
Al spoedig meldde hij zich, aan een der genoemde koopmanshuizen, op de ‘Colck’
aan. De deurklopper was met een doek omwonden, om een lijder of lijderes
daarbinnen niet te storen. Een blik, die uit het voorhuis, door een getralied venster
naast de deur, op de stoep werd geworpen, was genoeg om de nog jonge vrouw, die
opendeed, den bezoeker terstond te doen verwelkomen, met een gefluisterd woord
en eene uitdrukking, in wier droefheid zich eenige voldoening mengde. Als iemant,
die den weg wist, klom de bezoeker naar boven, en werd op het portaal te gemoet
getreden door eene tweede vrouwelijke persoon, die uit de voorkamer kwam en, in

(70) J.A. Worp, Een Onwaerdeerlycke vrouw. Brieven en verzen van en aan Maria
Tesselschade, Den Haag 1918, blz. XXXIV.
(71) J.F.M. Sterck, Inl. Verspreide verhalen IV, 1925, blz. XIII.
(72) Thijm was op de Kolk geboren (Nieuwe Zijds Voorburgwal 51) en had er zijn vroege
jeugdjaren doorgebracht.
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de deur staande, met zachte stem zeide: ‘Zoo, vader, zijt gij daar?... Dat is gelukkig...
Zij rust nu een weinig... Maar het zal niet lang meer met haar duren...’ - ‘Wat zegt
ge?’ andwoordde de vader ontroerd: ‘zoo spoedig al?’ en hij trad binnen.
Schuins tegenover de kruisvensters, die voor drie vierden met groen saayen(73)
gordijnen waren afgesloten, stond een ledekant, met vierkanten hemel. De zieke, die
er de tederste verpleging in ondervond, had verkozen met het hoofd naar de deur te
liggen en dus min of meer tegenover den dag.
De vreemde Heer naderde het bed, nam den hoed van het nog niet vergrijsde hoofd,
en zag om het half geopend ledekantgordijn naar het hoofdeneinde heen.
De zieke opende de oogen; een lichte glimlach ging over haar bleek gelaat, en met
vrij duidelijke stem zeide zij: ‘Zoo, Vondel, zoo, mijn vriend, zijt gij daar? - Gij hebt
lang getoefd...’
- ‘Dezen morgen heb ik u nog gezien,’ andwoordde hij; ‘ik heb, na de troostende,
maar vermoeyende plechtigheid(74) van heden, niet vroeger te-rug durven komen...’
- ‘Ga zitten, mijn vriend, dáar tegenover mij, dan zie ik de laatste stralen van Gods
lieve zon allerduidelijkst, en u, dien ik verlaten ga, juist zoo als het zijn moet, - in
een schemer.....
‘Veel meer als een schemer, is het hierbeneden toch niet, niet waar Vondel?...’
Zij, die daar op haar sterfbed lag, en wie de ontroerde dichter, anders zich-zelven
steeds meester, het andwoord op dit laatste gezegde moest schuldig blijven, was
Maria Tesselschade Roemers dochter.
Sedert de dood van haar jongste eenig overgebleven kind(75) voor nu bijna twee
jaren, had zij geene gezondheid meer gekend. Altijd krachtig, zich-zelve
beheerschende, en overgegeven in den wil van God, had zij

(73) saayen: bn. van saai = zekere gekeperde wollen stof, serge.
(74) troostende, maar vermoeyende plechtigheid: ‘sakrament der stervenden’ of ‘heilig oliesel’
(R.K.)
(75) jongste eenig overgebleven kind: Maria Tesselschade huwde in 1623 met de zeeofficier
Allard Crombalgh. In 1625 wordt hun dochtertje ‘Teetje’ (Taddea) geboren, in 1628 Maria
en in 1631 Magdalena, die echter meteen na de geboorte sterft. In 1634 sterft Taddea, evenals
haar vader. Tesselschade blijft alleen achter met haar dochter Maria die sterft in 1647, 19
jaar oud.
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zich nooit eenige uiting van droefheid ingewilligd en dit zoû, vreesde men, haar einde
verhaasten.
De koorts, die haar in heur laatste levensjaren meermalen gekweld had, was haar
komen overvallen in haar vaderstad, waar zij zich, na 5 Feb. van 't jaar -48, weêr was
komen vestigen. Vondel zag óok wel, dat hij hier de laatste oogenblikken zijner
vriendin kwam bijwonen.
‘Hoe zal 't met me gaan, Vondel?’ vroeg zij, over hem heen door de verwijderde
kleine vensterruiten ziende.
Als om de matheid harer oogen te logenstraffen, andwoordde de dichter: ‘Wel, ik
sprak van morgen Dr Voscuyl, en die zeide mij: zoo lang er leven is, is er hoop.’
Tesselschade bewoog lichtelijk het hoofd, als om te schudden: ‘Hij geeft hoop,
om Lijsbeths wille...’ Lijsbeth(76) heette Tesselschades nichtjen, en de dokter was
dezer schoonvader. ‘Maar dat bedoel ik niet: ik spreek niet van de aarde: ik trek u
niet langer neder, Vondel,’ en hiermeê doelde zij op het slot der toeëigening van
Peter en Pauwels.(77)
‘Ik spreek van hierna...’
- ‘Lieve, goede vriendin, hoe kunt ge daarover in 't onzekere wezen?’ hernam de
dichter. ‘Hebt ge niet altijd gewenscht dáar te zijn, waar uw geliefden u zijn
voorgegaan, en hebt ge er niet altijd voor gewerkt?...’
- ‘Helaas!’ zuchtte zij naauw hoorbaar, en wenkte Vondel met de oogen, dat hij
zich over haar heen zoû buigen en luisteren:
‘Ik betreur zoo diep, dat ik ooit onze Moeder, Christus Bruid,(78) heb kunnen
bedroeven... door dat huwlijk... Maar toch - hij was zoo goed... beter dan ik. Ik had
niet moeten toegeven... vooral van... de

(76) Lijsbeth: Elisabeth van Buyl, de dochter van Truitgen Visscher, de middelste der drie zusters,
was in Aug. 1641 getrouwd met Joriaen Voscuyl, den zoon van Dr Everard Voscuyl (aant.
Alb. Thijm).
(77) de toeëigening van Peter en Pauwels: Vondel droeg zijn spel Peter en Pauwels in een
opdrachtvers van 58 regels op aan Eusebia = (waarschijnlijk!, volgens Thijm zeker) Maria
Tesselschade. De hier bedoelde versregels uit dat opdrachtvers luiden:
‘Eusebia laat los: gij trekt mij neder,
Die reede al uit den damp der wereld was,...’
(Zie ook Thijms verhaal Peter en Pauwels, waar Thijm dit gedicht van Vondel citeert).
(78) onze Moeder, Christus Bruid: de R.-K. kerk wordt vaak als zodanig voorgesteld.
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kinderen... O lichtzinnig, ellendig was het, die voorwaarde(79) aan te gaan... van... de
eerste volgt de moeder,... de tweede den vader... Maar God heeft mij wel weten te
vinden: hij rukte het onnoozel kind van mij wech en den vader er bij...’
- ‘Ik heb wel eens gedacht,’ zeide Vondel met eene fluisterende en eenigszins
gedempte stem, dat de goede God u de beproeving had willen sparen een uwer
kinderen de Belijdenis der dwaling te hooren doen, en uwen braven man den
tweestrijd, die voor hem uit uw manlijk voortschrijden
‘......op het padt náe Roomen, ván Geneven’(80)
zoû voortgekomen zijn.’
- ‘Allaert was goed,’ zeide zij: ‘God zal hem genadig zijn geweest: maar ik, - heb
ik mijn Heiland, heb ik het Eeuwige wel vurig genoeg bemind?...
- ‘Gij, niet genoeg!’ riep Vondel: ‘Hoe menig maal hebt ge mij gesticht en
opgevoerd:
‘Ghy haeckt te spoên, met wijde en wisse schreden
Naer 't zaligh honck, waer op uw liefde viel.’(81)
Dat aandoenlijk woordtjen honk was, in dien zin, het eerst door Tesselschade
gebruikt.(82)
‘Maar voor ons, die te-rug-blijven,’ zeide Vondel: ‘dat is slimmer...’(83)
Vondels dochter, die op een bidstoel geknield had, was achter hem gaan staan, en
leunde hem op den schouder. Lijsbeth Voscuyl had zich aan het hoofdeneinde gezet.

(79) voorwaarde: het eerste kind uit het huwelijk met A. Crombalgh zou katholiek gedoopt en
opgevoed worden, het tweede protestant, enz.
(80) ‘......op het padt náe Roomen ván Geneven’: de aanvangsregel van Huygens' gedicht
De tweede Tessels-Schade (woordspeling: zij ontleende haar naam aan de eerste schade
bij Tessel), van 15 januari 1642, luidt: ‘IS Tessel op het pad na Roomen van Geneven?’
(Vergelijk o.a. dr. F.L. Zwaan, Voet-maet rijm en reden, Zwolle 1963, blz. 42).
(81) ‘Ghy haeckt (...) liefde viel’: vrij geciteerd naar Vondels opdrachtvers Aen Eusebia bij
zijn treurspel Peter en Pauwels.
(82) het eerst door Tesselschade gebruikt: in een gedicht bij een brief aan Hooft.
(83) slimmer: erger.
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‘Gij hebt uw lieve dochter,’ ging Tesselschade voort: ‘Ik had niets meer...’
Met de dubbele gevoeligheid van iemant, die op het uiterste ligt, nam de lijderes,
bij dit zeggen, den zweem eener droevige wolk wáar op Vondels voorhoofd. Zij stak
hare bleeke hand naar hem uit: ‘Boven zullen wij nog veel méer hebben...’ zeide zij,
met verzwakkende stem. Vondels hand lag intusschen in de hare, zij drukte ze zacht,
en riep, als wechgerukt, in haar geliefd Italiaansch:
‘Mira il ciel, com' è bello, e mira il sole,
Ch'a se par che n'inviti, e ne console.’(84)

Toen sloot zij de schoone oogen; een lichte rilling ging over haar heen; zij was niet
meer. De vaerzen zijn van Tasso, en uit het door haar met Vondel vertaalde
heldendicht. Zij luiden bij onzen Ten Kate aldus:
‘Aenschouw die zon, hoe blinkt zij aan den boog!
Zij lacht ons toe, zij lokt ons naar omhoog!’

En vier dagen later werd ‘Roemers jongste kind’ naar hare laatste rustplaats gebracht,
in de Oude-kerk te Amsterdam. Twee uren lang heeft de groote klok de bezige burgerij
nog van eene der uitmuntendste vrouwen gesproken, die mijne vaderstad heeft
opgeleverd: maar weinigen hebben iets van de leêgte gevoeld, die dit verscheiden
in het hart van Neêrlands groofsten en grootschen dichter heeft achtergelaten.

Bedevaart naar Agrippine(85)
De familie- en kennissenkring waarin Vondel in 1666 - bijna 79 jaar oud
- verkeert, wordt uitvoerig beschreven in het verhaal waarvan hier het
middenstuk wordt opgenomen. Op uitnodiging van een nicht van Vondel
zal men naar Keulen reizen om bij haar huwelijk aanwezig te zijn. Ten
huize van Joan de Wolff, zoon van een zwager van Vondel, wordt het
reisplan besproken. Het gezelschap bestaat uit: Vondel; Joan de Wolff;
diens vrouw Agnes Block en hun twee kinderen; Jan Blesen, geboortig
uit Keulen en verliefd op Vondels kleindochter Maria van den Vondel; en
Trijntje Linnichs-de Vries, oomzegster van Vondel. In het gedeelte dat
volgt op het afgedrukte fragment wordt het bruiloftsmaal weergegeven,
en

(84) ‘Mira il ciel (...) e ne console’: uit Gerusalem liberato door Torquato Tasso, boek II, vs. 36
(aant. Alb. Thijm).
(85) Agrippine: de stad Keulen, genaamd naar keizerin Agrippina.
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vooral de poëtische omlijsting daarvan. Busken Huet heeft o.a. dit verhaal
geroemd als een meesterstuk ‘van vinding, voorstelling, humor en stijl’.(86)
(...) Ziet ge, 14 dagen later,(87) daar wel die 8 personen door de antieke, ietwat donkere
en tamelijk vuile straten van Ceulen laveeren? Een weinig vriendelijk ‘Nachforscher
in Historischen Dingen’,(88) hun tijdgenoot, zegt van ‘Cöln’, dat het ‘ohnstreitig eine
der gröszten Städte in Deutschland’ is, maar tevens de ongezelligste van Europa:
‘Denn man höret daselbst nichts anders als Gloken läuten, sieht auch fast niemand
anders als Pfaffen, Mönche und Studenten,’ en voor zoo ver de menigte kerken de
ingezetenen eener stad tot Heiligen maken kunnen, doet Keulen er een heel bod naar,
‘inmassen man daselbst so viele Kirchen und Kapellen zählt, als Tage im Jahre sind’.
Onze wandelaars laten zich daar echter niet door afschrikken. Zij stappen langzaam
voort, als lieden, die den tijd hebben; zij bekijken de gevels van boven tot beneden,
als lieden die hier zelden komen; zij loopen dicht bij elkaâr, als lieden die zich hier
niet te-huis-gevoelen. De oude man, met den nog vasten maatgang van wandelstok
en beenenpaar, is de groote Agrippijner,(89) Vader Vondel-zelf; naast hem gaat zijn
dierbaar kleinkind, het ranke, blonde meisjen, dat, zonder het te bemerken, zeer de
aandacht trekt; ter anderer zijde wandelt het flinke echtpaar Hans de Wolff en Agnes
Block; de stokkerige en lustige Jufvrouw Linnichs heeft zich Johan Blesen
geannexeerd, en Pieter de Wolff en zijn vrouwtjen springen over de keulsche plassen
met nog grooter vlugheid dan noodig is.
De Hollandsche karavaan is door de familie van de bruid zeer vriendelijk
ontvangen. Men heeft het noodige logies voor eenigen hunner besteld in het ‘Gasthof
De Vogel struys’. Een broeder van Sophia Catharina van Wichem (zoo heette de
bruid) had zich als hun geleider aangeboden; maar Johan Blesen meende, dat hij in
zijne geboortestad genoeg te-huis was, om dezen dienst vriendelijkst ablehnen zu
können. Thands komt men uit den Dom; men praat over de schoonheid van kerk en
torens, en berekent, wanneer zij volbouwd zullen kunnen zijn. Wellicht kwam het
jaartal 1875 over hunne lippen. Men doet aan Vondel en aan zijn jongen

(86) Busken Huet, LF XXV, 181.
(87) Te weten in mei 1666.
(88) ‘Nachforscher in Historischen Dingen’: in de ‘Rheinischen Antiquarius’, Ed. 1744, blz. 721
(aant. Alb. Thijm).
(89) Agrippijner: Vondel is immers in Keulen geboren.
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medeburger vragen omtrent den Keulschen Senaat, een lichaam, dat monsteren(90)
kan met de XXXVI Raden van het eenige Amsterdam. Men verneemt, dat de
Keurvorst-Aartsbisschop in Bonn woont, en dat hij, naar een oud privilegie, nooit
langer dan 3 dagen in de stad Keulen verblijven mag. Ook Vondel schijnt die
autonomie van den fieren Gemeenteraad niet te mishagen. Ieder oogenblik staat men
voor eene of prachtige of somber grootsche, ja zelfs vaak voor een met tinnen
versterkte woning. Doorgaands beandwoord een adelijke naam aan dat aristokratiesch
charakter; niet zelden die van een der Domheeren, die alle van adelijk bloed moesten
zijn.
In dit oogenblik bevindt men zich in het St Matthaeus- of eigenlijk Mathiasstraatjen,
na dat men een blik in Filzgraben en Mühlenbach geslagen heeft. De stap van Vondel
versnelt zich, in evenredigheid van het kloppen van zijn hart. Hij vat zijn kleindochter
bij de hand, en slaat, door zijne oude herinneringen geleid, waar men de St-Jorisstraat
rechts, de Groote Wischgasse links heeft, de laatste met opgewektheid in. Het hoekhuis
is het oude klooster der Cisterciënsers, een Absteigquartier der Abdij van Heisterbach,
waar de beroemde Caesarius, wellicht de stof tot de Beatrijs leverde aan een der
grootste nederlandsche dichters der XIIIe Eeuw.
Maar vlak naast de kloostergebouwen staat een huis, waar iets nog belangrijkers
met een nog grooter Nederlandsch dichter gebeurde. Het huis van middelmatigen
omvang heeft in zijn overhangenden gevel een steen gemetseld, waarop een
vioolbloem gebeiteld is, met het onderschrift

Zvr fyolen.
Voor dit huis houdt het gezelschap stil. De meesten zien het aan met een zekere
nieuwsgierigheid; maar Vondel is getroffen. In dat huis kwam hij, voor bijna 80 jaar
geleden, ter waereld.
Het heeft, sedert, opgehouden een winkel te zijn. Het is nu bewoond door een
rechtsgeleerde en pleitbezorger, den Heer en Mr Fransoys Provoost, die niet Franz
met z heet, om dat hij geen Hoogduitscher van oorsprong is, maar, even als Vondel,
een Andwerpenaar: hij is de 43-jarige kleinzoon van Vondels oudere (halve) zuster
Susanna, en heeft weinig gemeenschap met de naar Amsterdam uitgeweken familie
onderhouden.
Om eens te zien, hoe zijne keulsche neven en nichten over hem denken,

(90) monsteren: vergeleken worden.
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heeft de dichter met de amsterdamsche afgesproken, dat hij zich niet terstond bekend
zoû maken.
Toen men den stoepzerk van Advokaat Provoost betreden wilde, zag men dat het
huis te huur en de deur op een kier stond.
‘Mayke,’ zeide Vondel tot zijn kleinkind, ‘meld gij u eens aan, en zeg dat er
vreemdelingen zijn, die wel gaarne het huis eens zien zouden.’
De vrienden bleven op eenigen afstand wachten, welk onthaal het kind genieten
zoû.
Toen zij de deur openstiet, kwam, in het zelfde oogenblik, haar een 16-jarig meisjen
tegen, haar in sóort van schoonheid geheel ongelijk. Zij immers was zeer blond; dit
Fräulein, dat de dochter van den huize scheen, was zeer zwart. Zij voegde bij hare
donker bruine, fluweelzachte oogen en glimmende haren, die in lange tressen op den
rug afhingen, den vriendelijksten glimlach; en als zij ging spreken en hare roode
koontjens, zich róndend, aan het mondtjen gehoorzaamden, dat twee rijen witte
tandtjens zichtbaar liet, was haar lieve stem in volkomen harmonie met dit uiterlijk.
Vader Vondel had niet zoo ras bedacht, dat Mayke geen Keulsch Duitsch wist te
spreken; maar het kind had er weinig verlet om: want, toen zij in zuiver Amsterdamsch
de vraag deed, waarmeê men haar belast had, andwoordde het Juffertjen Provoost;
ter-stond gewonnen door Maykes verschijning: ‘Toetoe, seekes kuundegai de kamers
bezien...’ met andere woorden: zij sprak het gekleurdste Vlaamsch, dat men maar
wenschen kon.
‘Ge zait doch niet alleën, schoon kient?’ vervolgde zij.
‘Neen,’ andwoordde Mayken blozend, ‘mijne vrienden zijn ginds!’ - ‘Laot ze dan
maor komen!’ zeide 't meisjen, dat we verder maar Hollandsch zullen laten spreken:
‘ik sal ik zelf met uliê rondgaan.’
En Vader Vondel en Mijnheer en Jufvrouw de Wolff, de oudere en de jongere, en
Jan Blesen en Jufv. Linnichs en Mayke, alles ging binnen. Met uitzondering van een
paar kamers, waar het gezin op dit oogenblik bij-een was, liet de Jongejufv. Provoost
hun alles zien.
Op eene achterkamer gekomen, zag men in een hoek een niet zeer groot, donker
houten, ledikant staan.
Toen Vondel den drempel van deze kamer betrad, scheen er iets bizonders bij hem
om te gaan.
‘Zet u wat neder, oude Heer!’ zeide Fräulein Provoost vriendelijk. ‘Gij zult wel
moê zijn,’ en zij schoof een vierkanten armstoel nabij.
‘Ik ben niet moê!’ andwoordde Vondel; maar nam toch plaats. ‘Vertel
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mij eens, meisjen,’ vervolgde hij zacht, en nam hare beide handen: ‘hoe heet gij?’
- ‘Saerken Provoost, Mijnheer!’ was het vrijmoedig andwoord.
‘Saerken! - Ik had dat aan uw oogen moeten zien.’ De dichter rees op, boog het
hoofd aan het oor van Agnes de Wolff en zeide: ‘De oogen van mijn vader.’ Toen,
zich op nieuw tot het meisjen wendende, vroeg hij. ‘En wat doet daar dat ledikant?
- Het schijnt ongebruikt.’
‘Dat is een familiestuk,’ andwoordde Saerken, en terwijl de vriendelijke uitdrukking
op haar gelaat plaatsmaakte voor eene ernstige, voegde zij er bij: ‘daar is een groot
man in geboren... het doet Vader wel verdriet, dat hij tot het Pausdom is overgegaan:
maar hij is anders een groot en vroom man: een dichter, zoo als wij er hier in
Duitschland geenen hebben; zelfs Martin Opitz(91) geleek hem niet: hij is Vaders
oudoom: hij heet Vondel, zoo als onze oude grootmoeder, die nu al lang dood is....’
Vondel werd sterk aangedaan: hij ontblootte zich het hoofd; trad naar het bed, en
knielde er bij neder. In stilte bad hij, dat God de ziel mocht hebben van de dierbare
vrouw, die, voor nu bijna 80 jaar geleden, hem dáar het leven geschonken had.
Vragend zag Saerken het gezelschap aan. Vondel rees op, trad zachtkens op haar
toe, zag haar nogmaals in de oogen, en zeide: ‘Die dichter, kind, van wien het jammer
is, dat hij het Pausdom aanhangt, maar die er niets tegen doen kan, - dat oude
familielid, wiens geboortelegersteê gij zoo eerbiedig bewaart, - ziet gij vóor u: ik
ben het zelf,’ en hij nam haar lief gezicht tusschen zijne magere handen, en drukte
haar een innigen kus op het voorhoofd.
Op het zelfde oogenblik trad door de openstaande deur de Rechtslicentiaat Fransoys
Provoost de kamer binnen. ‘Wat hoor ik daar!’ riep hij, ‘geschiedt mij de eer dat
mijn beroemde Oom mijn huis bezoekt? God zegene u die gedachte!’ en hij nam met
zijne beide handen Vondels rechte. ‘Maar nu zult gij ook nergends in waardschap
gaan dan hier.... Gij zult slapen in de legersteê uwer moeder... Saerken! zorg dat het
bedde gemaakt wordt... Wij zullen de eer hebben onzen grooten Oom te herbergen.’

(91) Martin Opitz (1597-1639): Duits dichter, vooral theoreticus en als zodanig wegbereider van
de barok. Belangrijk werk: Buch von der Deurschen Poeterey (1624): regelboek voor de
dichtkunst.
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Vondel zweeg, zeer aangedaan. ‘Daar kunt ge niet tégen hebben, Oom,’ zeide Agnes:
‘dat is wel aardig, na zulk een lang leven weêr eens in het zelfde ledikant te liggen.’
Intusschen had Mayken een fluisterend praatjen met haar nichtjen Saerken
begonnen.
‘Weet je wat het is,’ zeide zij: ‘we laten grootvader nooit geheel alleen 's nachts.
Er zoû hem soms iets kunnen overkomen.’
- ‘O dat is niets,’ zeide Saerken, ‘we zullen in het kamertjen hiernaast een bedtjen
voor ons-tweën spreiden. Je wilt immers wel bij me slapen?’
- ‘Van harte gaarne,’ zeide het blondtjen; ‘Grootvader,’ vervolgde zij, ‘als onze
Heer Neef het goedvindt, zullen uw kleindochters (want, ja, Saerken is immers óok
haast een kleindochter van u) in het kamertjen hiernaast slapen, met open deur: dat
is gezelliger.’
- ‘Goed, kinderen,’ zeide Vondel, en een gevoel van geluk spreidde zich op het
denkend wezen van den grijzaart.
Terwijl de Heer Provoost het gezelschap, dat bij de Van Wichems gewácht werd,
uitgeleide deed, vroeg Vondel aan zijn neef, of hij van plan was te verhuizen, om
dat het huis te huur stond.
‘Ik denk er over,’ andwoordde de Heer Provoost. ‘Ik heb nog een ander huis, dicht
bij de Rechtbank. De Heer Von Imstenrath, die eerstdaags zijne bruiloft viert met
eene hollandsche Juffer van Wichem, scheen de Fyool van mij te willen huren. Ik
heb mij gehouden, als of ik dit niet wist, en het huis te huur gezet, om er hem te meer
belust op te maken, en een hooger huur te kunnen bedingen.’ De Heer Provoost
grimlachte hoorbaar, terwijl hij dit bewijs leverde van zijn goed overleg; maar Vondel
was geen man, die zulke slimheden waardeeren kon.
Twee dagen daarna had de plechtigheid plaats, die tot aanleiding of voorwendsel
van het uitstapjen der vrienden gestrekt had. Tot het belangrijkste wat daarbij voorviel,
behoorde, dat, naar Duitsch gebruik, een familielid der Bruid den Bruidegom en een
van den Bruidegom de Bruid naar het altaar zoude geleiden, maar dat, bij gebreke
van verwanten, die stemden in het huwelijk van den Edelen Heer von Imstenrath
met eene burger Juffer, men Vondel, den eerbiedwaarde, verzocht de Bruid op te
leiden; terwijl De Wolff den Bruidegom ter zijde stond.
Het gastmaal in den namiddag was luisterrijk, vrolijk, en van langen adem. Om
Mayken genoegen te doen, had men haar nichtjen en nieuw
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vriendinnetjen Saerken, die zoo trouw met haar de wacht aan Grootvaders slaapkamer
gehouden had, uitgenoodigd als tweede speelgenoot; en, zoo ooit, stal dit spannetjen,
met witte rozen in het blonde, met roode rozen in het zwarte haar, het hart van al de
bruiloftsgasten.
Aan den grijzen Vondel, den dichter uit Holland, werd de eer gelaten het eerste
feestgedicht ten gehoore te brengen. Wellicht herinnert gij het u.
‘Nu met blijde bruiloftsrijmen
't Vrolijck feest van Imstenraedt
En Katryne, op 't spoor van Hymen
Ingewijt!’(92)

Die leelijke prij
In het vorige verhaal van de bundel is de hoogbejaarde Vondel op bezoek
geweest bij de burgemeesters van Amsterdam om een betrekking op het
stadhuis te vragen voor zijn kleinzoon - nu nog schoenmakersknecht -, de
zoon van Joost jr. en Baertgen Hooft.(93) Echter tevergeefs.
Nu wacht Vondel op de dood, die hij vroeger als ‘die leelijke prij’ (dat
vuile kreng) had beschouwd, betiteling die nu in milde ironie wordt
herhaald.
Zijn onthaal bij de twee Burgemeesters was de laatste te-leur-stelling, die Vondel te
trotseeren had. 't Was misschien niet eens goed gezien, dat men eenen ambtenaar,
eene soort van Heer, wilde maken van het Sint-Krispijns-kind,(94) dat hij tot eenigen
kleinzoon had.(95) Misschien oordeelde die kleinzoon wel, dat een kousen-kooperszoon
en -kleinzoon niets beters dan het vak van schoen-maker kon uitoefenen; althands,
op zijne beurt, een zoon Joost hebbende, bracht hij dezen er in op, gaf hem een
meisjen uit Waalwijk, het schoenenland, tot vrouw en liet toe, dat hij zich dáar ging
vestigen.
De oude, beroemde grootvader was toen lang overleden.
Zijne laatste levensdagen heeft Vondel doorgebracht op het Cingel schuins over
de Warmoesgracht. Het is dus de stem van de Jan-Roodenpoorts-toren geweest, die
hem van zijn naderend doodsuur sprak. Dit

(92) Vondel, Ter bruilofte van Franciscus van Imstenraedt en Sofia Katharina Wichems, WBX,
692.
(93) Zie het verhaal Baertgen Hooft.
(94) Sint-Krispijns-kind: Crispinus, patroonheilige van de schoenmakers.
(95) kleinzoon: Joost (1651-1693).
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zoû echter al heel onverwacht moeten slaan, als het Agnes de Flines-Block,(96) die
insgelijks op ‘de Cingel’ woonde, pijnlijk verrassen zoû.
Tot zijn einde toe bleef zij den stokouden Oom hartlijk bewaken en verzorgen.
Had hij haar echter vroeger wel eens te kennen gegeven, dat hij tegen het sterven
opzag, en den wagen van Elias(97) wel ter zijner beschikking zoû willen hebben, thands zeide hij vaak tot haar: ‘Bid voor mij, dat God de Heer mij uit dit leven wil
halen!’ en als zij dan, zinspelende op hetgeen hij eens aan Anna gezegd had, vroeg:
‘Wilt gij dan nu dat die leelijke prij kome?’ zeide hij ten laatste: ‘Ja, dat ze kome!
of ik langer wachtte, Elias' wagen blijft uit. Men moet den gemeenen weg in.’
In het laatst van Januari 1679 zaten op een avond zijne vrienden Philip Koning(98)
en Jacob Leeuw bij hem: de laatste was een neef van Agnes en getrouwd met een
Jufv. de Flines. Vondels kleinzoon was nog op zijn werk. De vrouw maakte den
4-jarigen stamhouder naar bed. De binnenkamer, waar zij zich bevonden, was een
vrij groot vertrek. Een flink vuur van turven en talhouten vlamde onder den hoogen
en breeden schoorsteen. Schuin daartegenover, tegen het portaal aan, waarmeê men
naar de hoogere verdieping ging, was eene bedstede van de kamer afgenomen, die
tot slaapplaats voor den hoogbejaarde strekte. Tegenover deze stond eene fraai
besneden kast, die in twee verdiepingen verdeeld was: boven, open; onder, met
deurtjens gesloten. In het open gedeelte prijkten eenige pronkglazen, en ook twee
metalen bekers of koppen. De eene was de gedreven zilveren kop of schaal, op
aangeschroefden voet, die de Wethouderschap aan Vondel had vereerd voor zijn
heerlijk gedicht op de ‘Inwijdinghe van 't nieuw Stadthuis’; de andere was een
wijnkom, met deksel en lepel, even-eens van zilver, die hij van de Heeren Raden ter
Admiraliteit voor zijn gedicht op het Kattenburgsche Zeemagazijn gekregen had.
Verder was de kamer hoogst eenvoudig gestoffeerd. Alleen hing er nog een fraai
door Philip de Koning geschilderd portret van Vondel tegen een der wandvlakten.
Koning, de schilder hier prezent, onze oude kennis, nam in dit oogenblik, een
delfsch kommetjen en een bord van een rek, haalde wat water, bracht zijn penceelen
te voorschijn, en terwijl Vondel in het hoekjen van

(96) Agnes Block: was eerder gehuwd met Joan de Wolf, zwager van Vondel.
(97) wagen van Elias: de profeet Elias verlaat de aarde in een vurige wagen. (2 Kon. 2:11).
(98) Philip Koning: vermoedelijk Philips Koninck (1619-1688): etser en landschap-, portret-,
historie- en genreschilder.
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den haard zat, gedoken in wollen slaapmuts en kamerjapon, ging Koning naar den
schoorsteen, nam er een veegjen roet uit en begon op het bordtjen verf te maken.
‘Kom aan, vader Vondel,’ zeide hij: ‘nu zullen we je nog eens op 't papier brengen.’
Koning had reeds zijn tweede schetsjen vluchtig maar raak geteekend en
gewasschen,(99) toen Vondels aangezicht eenigszins begon te veranderen. Hij had veel
hinder van de koude en was in de laatste maanden merklijk verzwakt. Men maakte
zich dus al licht ongerust, ‘dat hij er nog eens heel gaauw uit zoû kunnen wezen.’
Het hoofd, dat hij voorover gebogen had gehouden, richtte hij op, omvatt'e krachtig
de beide armen van zijn leunstoel, en scheen naar adem te hijgen. Zijn gelaat was
bleek, zijne oogen gesloten. Toch kwam hij al spoedig weêr bij; maar men oordeelde
veiligst, hem naar bed te helpen.
Agnes kwam hem dagelijks eenige uren gezelschap houden. Verzorging had hij
weinig noodig. Toch oordeelde Dr Le Blon, wiens hulp men had ingeroepen, dat het
tijd was hem te bedienen. In den avond van Saturdag, 4 Februari, ontving hij met
veel godsvrucht de Laatste H. Sakramenten uit handen van Pastoor Wandelman.
Behalve zijn zoon en schoondochter, waren de familiën Blesen en De Flines, ook de
advokaat Plemp, bij de plechtigheid tegenwoordig.
Daar scheen waarlijk eenige opleving zich bij hem in te stellen. Toen hij, na een
uurtjen slapens, ontwaakte, was Agnes Block alleen in de kamer. Zij zat bij de tafel,
waarop een geopende brief lag. Die brief was van Rebecca Bruyningh, eene dochter
van Vondels overleden zuster Catharina, wier andere dochter in Brussel bij de ‘arme
Clarissen’ was ingetreden. Rebecca had een goed huwelijk gedaan met Reinier van
Estvelt, en woonde met hem op eene fraaye hofstede in de omstreken van Arnhem.
Onkundig van Vondels zeer verminderenden toestand noodde zij in dien brief
hem, tegen het voorjaar, nog eens bij zich, buiten. Agnes herlas dit voorstel met een
weemoedig genoegen. Eenige beweging in de bedstede hoorende, trad zij op den
ouden dichter toe.
‘Hoe gaat het, Vader?’ vroeg zij.
‘Goed!’ was het andwoord, en hij stak zijne hand uit, en drukte de hare nog stevig.
‘Het gaat goed;... maar ik ben een beetjen koud. Het zal Daarboven beter zijn...
Agnes!...’ ging hij voort en wenkte haar naderbij te komen, om te luisteren. ‘Ik heb
een grafschrift gemaakt,’ en een glimlach ging over zijn gelaat:
‘Hier leit Vondel... zonder rouw!’

(99) gewasschen: wassen: door middel van water de kleuren lichter doen worden.
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bij dezen vaersregel sloeg hij, met een onbeschrijflijke uitdrukking van gerustheid,
de oogen ten Hemel, en vervolgde:
‘Hij 's gestorven van de koû!’
- ‘Och, beste-Vader,’ vermaande Agnes, ‘zoo moet-je nu niet doen.’
- ‘Wel kind, ik ben reisvaardig!’ zeide hij zacht. ‘Agnes! zet me hier op de tafel
den zilveren Burgemeesterskop eens neêr.. en de kom en lepel van de Amiraliteit...
Zoo! - De kop is... voor Pieter Blesen... en de kom... voor Sybrant... De zilvere...
vergulde... kop van de schilders, die bóven staat, moet je aan Beckjen Bruyninghs
sturen, en bedanken haar wel voor haar heusch verzoek. De gouwe penning van de
ouwe Princes moet je geven... ja!... och, ik had op Anna minder betrekking... anders...
ik had gedacht... aan haar zoon, als erfgenaam van...’
- ‘Van Tesselschade,...’ vulde Agnes aan, die begreep, dat hij Anna Roemers en
Mr Romanus van Wesel bedoelde.
Vondels gelaat verhelderde zich nog weêr, en met een glimlach zag hij
Hemelwaards; terwijl het scheen, dat zijne oogleden vochtig werden. Dit ging
blijkbaar met eenige pijn vergezeld. Hij sloot de oogen, en haalde wat dieper adem.
Toen hij ze opende, vroeg hij: ‘Waar had ik 'et ook over?’
- ‘Over de penning van de ouwe Princes, Vader,’ andwoordde Agnes.
‘O ja! die moet je zenden aan Antonides,(100)... mijn groothartige zoon in de kunst.
De penning... leit in het heimelijke laâtjen van de gesneden kast, bij de ketting en
medalje van de Koningin... Die moet Joost goed bewaren voor zijn kinderen... Aan
jou, Agnes, voor al je liefde, geef ik mijn schilderij... Oome Joost, zoo als 'i dáar
boven de kast hangt... Ze zeggen, dat het goed geleken heeft...’
- ‘Dank je, Vader-lief!’ zeide Agnes, terwijl zij hem kruste, en een paar tranen uit
hare oogen rolden.
‘Ik kan je nooit genoeg bedanken,’ zeide Vondel, ‘voor al je hartelijkheid.’
- ‘Och, Vader, spreek daar niet van,’ zei Agnes, ‘wat hebben wij geen verplichting
aan u, aan je voorbeeld, aan je vruchtbaar woord... Wat is mijn Sybrant...’

(100) Joannes Antonides van der Goes (1647-1684): dichter en bewonderaar van Vondel, die hem
zeer waardeerde.
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Juist toen zij dien naam uitsprak, kwam de goedhartige zijde-lakenen wever binnen,
en vroeg zacht, hoe het ging.
Vondel herkende hem; ‘Ik ben aan 't uitdeelen van mijn schatten,’ zei Vondel.
‘Mijn schrifturen zijn óok voor nicht Agnes,’ ging hij voort: ‘Men kan goed
wéchgeven, als men het zélf toch niet meer bewaren kan... Het kan misschien nog
een poosjen.... met me duren; maar opkomen er van,... doe ik niet meer...’
- ‘O, dat kan men niet weten,’ zeide de vriendelijke De Flines.
‘Neen, kinderen!’ hernam de 90-jarige... ‘Maar, als ik zeide, ik ben nu kant en
klaar, en ga, voor korter of langer, nog een beetjen slapen...’
Er was in de kamer, waar Vondel lag, een ledikant opgezet, ten gebruike van de
gene, die een deel der nacht bij hem waakte.
‘Ik blijf van nacht hier,’ zeide Agnes tot haar man, terwijl ze 't gordijn der bedstede
een weinig dichtschoof.
‘Blijf-je?’ fluisterde hij, ‘zoû het afloopen?’
- ‘Men kan niet weten,’ was het andwoord.
De Flines ging naar huis, en de zoon van Vondel, benevens zijne vrouw, die al
veel gewaakt hadden, en zoo min als iemant werklijk gevaar duchtten, gingen naar
hunne kamer.
Agnes bleef op: zittend in een grooten stoel, en schonk zich nu en dan een kop
van haren geliefden koffidrank.
Zij hield zich met geestelijke lektuur en bidden bezig. Zij las juist uit het handschrift
van Begijntjen Aeltgen Jansdr vande Poel,(101) dat in Vondels handen was gekomen,
een preek van Marius(102) over den text ‘Salich sijn die dooden, die inden Heer
sterven... want haer wercken volgen henlieden’, toen zij den slapende eenigszins
ongelijkmatig hoorde ademen. Zij ging bij het bed. Hij lag recht op den rug - gelijk
de middeleeuwsche Koningen op hun grafzerk; zijn gelaat was buitengewoon bleek,
maar zeer kalm. Zijn sterk geteekend profiel, waarvan ook de mond maar weinig
was saamgedrukt, daar Vondel nog vele en gave tanden had behouden, werd volledig
gemaakt doordien hem, op een klacht van verhoogde warmte aan de slapen, bij groote
koû des lichaams, het hoofd ontbloot

(101) Begijntjen Aeltgen Jansdr vande Poel: deze begijn komt ook voor in het verhaal In 't huis
van Marijtgen Willems uit het portret Vondels overgang, waar zij de preken van pastoor L.
Marius op schrift stelt.
(102) L. Marius: pastoor van de Begijnhofskerk te Amsterdam; mogelijk de bekeerder van Vondel.
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was; dit scheen zoo eerbiedwaardig, dat men zich onwillekeurig een lauwerkrans
dacht, om die dunne, sneeuwitte lokken en dat hooge voorhoofd gebogen.
‘Hoe schoon en heilig is hij toch!’ dacht Agnes, en in het zelfde oogenblik openden
zich nog even de oogen, zagen haar aan en sloten zich, in deze tijdelijke orde, - voor
eeuwig. Uit de lichte rilling en verbleeking, die hiermeê gepaard scheen te gaan
maakte Agnes al op, dat het gedaan was. Te-recht mocht Brandt(103) zeggen: ‘zyn
adem en geest ontging hem zoo zacht en onvoorziens, dat de vrienden, die in huis
waaren, om op zijn einde te letten, zynen uitgang naaulyx merkten.’ Juist klonk door
de vensters, in de stilte der nacht, het weemoedig-vrolijk vier- of vijftal noten der
torenklok, dat het lied van 4 uur scheidde van dat van half vijf.
Zoo was dan dit leven van een-en-negentig jaren, twee maanden en negentien
dagen ten einde; zoo was een der beste en grootste zielen van de aarde wechgegaan,
die de XVIIe Eeuw tot cierraad gestrekt hebben: tot cierraad - en méer dan dat: want
ofschoon geen in 't oog vallende plaats op het gebied van staat en maatschappij
innemend, had Vondel op de openbare meening toch grooter invloed gehad, dan
menig zich voorstelt: zijn voorbeeld, vooral zijn verheffend manlijk voorbeeld, was
de best mogelijke lofspraak op de beginselen, die hij beleed.
Ondanks zijn krachtig en kennelijk Katholicisme, dat hem dreef, zoo als Brandt
getuigt om, met ‘alle bedenkelijke vlyt’ ‘zyne vrienden en bekenden tot de Roomsche
kerk te brengen’, genoot hij de hoogste achting van de dichters en wetenschappelijke
mannen zijner dagen. Antonides, Vollenhove, De Decker, Brandt, ook Hieronymus
Sweerts beschouwden hem in minder of meerder mate als hunnen vader, en zelfs de
pedante aanvoerder der Kunstbent,(104) die in de ‘Soete Rust’ vergaderde, heeft hoogen
lof voor hem, terwijl nog in 1639, dus na den Gijsbreght en vader Gozewijn de
laatdunkende Steendam, hem in zijn eigenaardigen stijl, den ‘eelsten Rijmer’ noemde
‘van 't gansch Batavia.’
Het was dan ook niet moeilijk om veertien dichters bij-een te krijgen, die,

(103) Geeraerdt Brandt (1626-1685): Nederlands letterkundige en historicus; schreef biografieën
van Hooft, Vondel en De Ruyter.
(104) pedante aanvoerder der Kunstbent: Jan Zoet. Zie over hem Thijm in Afgewezen, het tweede
verhaal van Bollandistisch slotverhaal.
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als dragers, Vondel naar zijn laatste verblijfplaats zouden geleiden. Antonides, die
door de bescherming van den bekenden bemiddelden dichter Buysero eene aangename
betrekking in Rotterdam had gekregen, kwam haastig en zichtbaar onsteld over.
Helaas, zeide hij, ‘hadde ik ten minsten nog
‘die eere dan genoten
Dat ik den grijzen helt zyne oogen had gesloten,
En mogelyk noch eens het aangename woort
Van Zoon al stamelende uit 's vegen mont gehoort.’

Honderden menschen schijnen bij de begrafenis op de been te zijn geweest, en daarbij
eene gepaste stemming geheerscht te hebben, althands een eenvoudig man voerde
den dichter Sweerts in onrijm te gemoet:
‘O Sweerts, draagt gy dan na het graf
Die groote Vader, die u gaf
Verstant en sterkte in uwe beenen.
Men overdekt hem met een steen,
Maar weet, gy, zoon, en iedereen
Zal Vondel's dood noch lang beweenen.’

Die steen bedekte het graf, waar zijn kleinzoon Willem en lieve dochter Anna reeds
voor eenige jaren geleden in waren bijgezet. Het Zuid- of Damportaal der kerk
inkomende, vond men het graf niet ver van het choor, bij den Matthaeus-pijler.
De Heer Joan Six liet er een latijnsch tijdvaers op beitelen. 92 jaar na zijn
verscheiden kwam het Genootschap Diligentia omnia op het denkbeeld een lijkbus(105)
tegen een der pilaren te doen aanbrengen, niet ver van zijn graf. Het genootschap
gaf aan dit denkbeeld gevolg ‘in aanmerking genomen hebbende de uitneemende
diensten, in der tijd aan de Nederduitsche Taal en Dichtkunst door den Dichter Joost
van den Vondel bewezen, en aangespoord zijnde door het voorbeeld van verscheiden
Natien’.

Gedenkschriften van Jan Sinkel de Jonge
Deze gefingeerde fragmenten uit het dagboek van een 18e-eeuwse
boekhouder verschenen het eerst in de ‘Volks-almanak voor Nederlandsche
Katholieken’ van 1872. Over de historische waarde ervan schrijft Thijm:
Het verhaal ‘is weder eene

(105) lijkbus: urn.
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mengeling van gebeurde en verdichte zaken. Al de personen, die er in
voorkomen, zijn historiesch (zeer enkele figuranten uitgezonderd). Zoo
ver blijkt, heeft alles kunnen gebeuren, gelijk het door mij, voorgelicht
door de papieren der Braamcampen en Brederoden, wordt verondersteld.
De brief van Cornélie Andrioli aan Henri van Brederode is echter geheel
verdicht, en ik weet niet of zij een poging gedaan heeft, om hare afkomst
uit de Oostenr. Springers (wier wapen ik beschreven heb) te bewijzen.’(106)
Het middelpunt van het milieu dat in dit verhaal wordt opgeroepen vormt
Thijms voorvader Gerrit Braamcamp, koopman en kunstverzamelaar,
stichter van het Trippenhuis en van de kunstkollektie aldaar, waaruit het
Rijksmuseum zou groeien.(107) Gerrit Braamcamp speelt ook een rol in
Thijms verhaal Joan Nanning. Van het geslacht Braamcamp wordt in de
aantekeningen bij Jan Sinkel de genealogie opgegeven, waarvan de
dokumenten ‘voor een deel, geput zijn uit openbare registers, en voor een
ander deel mij heuschlijk zijn verstrekt door den Portugeeschen
Oud-Minister A.J. Braamcamp, te Lissabon.’ Over parentage gesproken!
Hoe trots Thijm hierop was, blijkt uit zijn opmerking over de genealogie:
‘Men ziet uit het geslachtstafeltjen der Braamcampen, dat de Lisbonsche
hoog aanzienlijke alliantiën aangingen. Wat de keuze van de vrouwen der
Amsterdamsche betreft, zoû men haast zeggen, dat zij, bij voorbaat, reeds
een goeden wenk hadden willen opvolgen, door een geestig man
ander-halve eeuw later te geven. Men weet dat Mr. Jac. van Lennep, in
een paradoxale bui, met een patriciesch grimlachjen de afstamming aller
deftige Amsterdammers uit den “Ridder Andries Boelens” beweerd heeft.’
De kring, ‘waarin de Heeren Braamcamp huwden (en verkeerden) (was)
een der oud-Amsterdamsche (....), die den godsdienst en den traditiën van
het voorgeslacht getrouw waren gebleven.’
Het verhaal zelf is, zij het tamelijk lang, zeer levendig verteld en bezit een
kompositie die heel wat hechter is dan die van de meeste andere. Dit is
o.a. te danken aan de kunstgreep dat de hoofdpersonen - boekhouder (aan
het eind: rentmeester) Jan Sinkel en Geertje Springer elkaar telkens in hun
leven ontmoeten, weliswaar onder gewijzigde omstandigheden maar zonder
dat zijn nederige verering en haar genegenheid veranderen, ook al brengt
zij het tot een adellijk huwelijk.
Wat het opdrachtssonnet betreft, door Thijm in 1883 geschreven voor de
herdruk: Sterck herinnert er o.m. aan dat Busken Huet Thijm in 1864
gehuldigd had in een geestige kritiekdie(108) die eindigde: ‘De kracht zijner
tegenspraak zou uitnemend kunnen werken op onze algemeene beschaving;
en vast zouden er ten onzent in zaken van kunst en kennis minder
ongelukken gebeuren, indien men meer aandacht verkoos te schenken aan
zijne denkbeelden.’ Op deze kritiek, waarin ook Joan Nanning ter sprake
komt, slaat de eerste strofe van Thijms sonnet. De
(106) Opmerking voorafgaand aan Thijms uitvoerige historische en vooral genealogische
Aanteekeningen, die voor de huidige lezer van het verhaal voor het merendeel niet van
belang zijn.
(107) Over het Rijksmuseum zie het stuk Aan de leden der kommissie enz., bloeml. afd. III.
(108) LF II, 131-162.
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voorlaatste regel ervan houdt verband met diens vers bij de huldiging van
Victor Hugo, 27 februari 1881, waarover hij door Hofdijk scherp werd
aangevallen:
‘Tout homme a deux pays: le sien et puis la France.’
Soldats, nous saluons, Hugo, votre étendard.
Oui, tout poète est fier de sa double naissance.
Salut, père de tous, Charlemagne de l'art.(109)

Aan Coenr. Busken Huet
Nor fools nor follies tempt (you) to despise
The meanest thing that craw'l beneath (your) eyes.
Byron, Engl. Bards and Scotch Reviewers
Gij hebt mijn' Braamcamp,(110) met zijn zinnelijke tronie,
Om 't stralend oog, dat voor Itaalje blaakt,
Om kunstentempelbouw, bewerkt door time en money
En noeste vlijt, - een nieuwen naam gemaakt.
Uw koningsstaf, uw pen, die beurtlings druipt van honey
En kina,(111) zweept al wie zij streelt of raakt
Straks op een Beyaert voort, of strompelenden pony:
Gij geeft de onsterflijkheid, ook waar gij wraakt.
Dat is uw schaduwzij: gij spilt het eeuwig leven,
Aan wat uw tooverroede, ondanks u-zelf, beroert:
Zachts(112) dat dus Sinkels asch zijn grafjen worde ontvoerd!
Men meent, dat gij te sterk een nadruk hebt gegeven
Aan 't woord, ‘dat gij (als elk) twee vaderlanden’ hebt:
Wat schaâ, zoo ge, in ons Dietsch, maar toovert, heerscht en schept!

26 Feb. 1883
A. Th.

(109)
(110)
(111)
(112)

J.F.M. Sterck, Verspreide verhalen IV 1925, 2.
Braamcamp: zie inleiding bij dit verhaal.
honey/En kina: versta: zoet tegenover bitter.
zachts: waarschijnlijk.
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Gedenkschriften van Jan Sinkel de jonge,
practiseerend boekhouder en be-eedigt translateur.
Instrueert ook het Italiaansch en Scheeps boekhouden en in de Fransche en
Italiaansche Taalen.
Laus Deo.
Amsterdam, 12 9bris(113), 1745.
Alhoewel Ingeschreeve boekhouder en geadmitteert Vertaalder, zo zoude ik my ter
naawer nood voor een Schryver durven uyt te geeven, waare het niet dat ik, met
alszodanig naa allen schyn optetreeden, toch geensins van meeninge ben eene plaats
in het Gild (zal ik maar zeggen) van Letterkonstenaars te willen occupeeren.
Ik heb dit 4to-Comptoirboekje,(114) ongeacht deszelfs lynen van Guldens, Stuyvers
en penningen, aangelegt tot een Memory-boek,(115) minder omdat het tot een klein
‘Memoriael’(116) door de Hand van den Boekbinder geschikt was, als omdat ik daarin
hoop aanteteekenen wat voor myne naa-Neeven misschien, om de Lessen die daaruyt
mooglyk te trekken zyn, nog meer geriefs zal aanbieden dan voor My zelfs, die myn
eigen Leeven als te min singulier en te onwaerdig aanzie, om my te vermaaken in
deszelfs beschryvinge. Egter beweegt my daarby geensins het voorneemen of de
wensch om dit deel Schryvens eenmaal aan de Druk-persse over te leveren; zynde
ik volkomen voldaan, indien myne Neeven (zeg ik) by gebreke van stamhouders aan
my ontsprooten (en de hoop op dewelke by my niet zeer leevendig is), indien HunEd:
uit myne History kunnen leeren: hoe wisselvallig het lot der menschen op deeze
Werelt genoemt moet worden; hoe de Fortuyn by een Wiel is te vergelyken, waarvan
de eene spaak nu opwaarts dan nederwaarts wyst; de Ryke man en de behoeftige
vaak onder het zelfde dak slaapen, en zo voort.
Het is u bekend, geliefde Neeven en Nigten (want ook de meyssies mogen, tot de
jaaren gekomen, de lezinge van deze Aanteekeningen wel

(113)
(114)
(115)
(116)

12 9bris: 12 november.
Comptoirboekje: kasboekje.
Memory-boek: notítieboek.
‘Memoriael’: aantekenboek (m.n. van kooplieden).
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onderstaan),(117) dat uwe groot-Ouders, - al lang vóór dat Pensionaris Slingeland
aanquam, - overleden zyn, en dat, ofschoon uw Vader, mijn broeder Barent, tot
Swolle verbleef, ik daarintegen naa Amsterdam ben gezonden en aldaar vrindlyk
wierd opgenomen door uw Oome zaliger, Jan Sinckel, - wiens genant(118) ik ben; met
der Woon gevestigd in de Tuyn-straat, alwaar de ‘Gekroonde Helleveeg’ in den gevel
stond.
Ik kan met waarheyd zeggen, dat ik geensins, door de vermelding van dit Huys,
iets ten quaade bedoel opzigtens uwe Meuje zaliger, Oomes eerste vrouw: Dirckie
Hendricksdochter van Hengele. Meuje was tien jaaren vroeger op deze Werelt geweest
als Oome: het was dus geensins te bewonderen, dat zy wel eens een boos buytje had.
Daarinboven zy was van Calkar van daan, en die hooge spraak geeft ook al te met
iets van hards en wreeds aan hetgene men, om van zyn Hert geen moordkuyl te
maaken, zo al zegt en doet. Oome is dan ook, toen zy het tydelyke met het eeuwige
had verwisselt, en het beetje Geld en goed, dat zy naaliet, met de Dood ontruymt
had, in het groote Huys in de N. Lelystraat gaan woonen. Meesterknegt op een
droogscheerderswinkel, heeft hy nu 12 jaar geleeden Meuje Betje getrouwd en zig
dus andermaal in den Huwelyken staat begeeven; iets dat hy zeker niet zou gedaan
hebben, indien hy van denzelven ware afgehouden door quade ondervindinge. Nederig
ging hy nu niet op de Vygendam, maar op de Goudsbloemgragt (vulgo(119) 't Fransse
Pad) ter markt, en haalde daar Meuje Betje van daan, die hy de voorzigheyd gebruykte
niet, zo als Meuje Dirkie zaliger, 10 jaar ouder, maar 11 jaar jonger dan zyn eygen
zelver te kiezen.
Om terug te komen op myn eerste jaaren. Oome besteede my op School by Meester
Albertus Rockhorst, die toen ter tyd woonde op de Nuwendyk by de Capel-steeg. Ik
heb daar, naa vermoogen, heel goed geleerd. Ik had veel liefhebbery in Schryven en
rekenen, en de Vrouw van den Meester leerde my netten knoopen en allerley
Huisselyke verrigtingen. Bovendien assisteerde ik, twee maal in de week, by de
teken-lessen van Mr: Gerard Lairesse de Jonge,(120) en een yeder vond dat ik wel
aanleg had. Op

(117)
(118)
(119)
(120)

onderstaan: ondernemen.
genant: naamgenoot.
vulgo: in de volksmond.
Mr. Gerard Lairesse de Jonge (Luik 1640-Amsterdam 1711): Gérard (de) Lairesse: schilder,
etser en theoretikus. Vgl. Thijms verhaal Gerard Lairesse (1879).
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zekeren dag hield, by het uytgaan van 't School, Meester Rockhorst my staande en
nam my meê in de binnen-Camer, waar ik, behalve de Vrouw van den Meester,
iemand aantrof, die een deftigen Rok droeg, een heel goedig gezigt had, maar
byzonder zwarte Handen.
‘Zie, Rutgert,’ zeyde Mr: Rockhorst tot dezen jongen Heer: ‘dit is nu het jongetje,
dat ik meende. Hy is nu 12 jaar en gaat het School verlaaten: maar toen hy pas vyf
was, had Vader Zaliger al zo eenen schik in hem! Hy is óók uit Overyssel geboortig:
hy is schrander, oplettend en gehoorzaam. Ik geloof dat gylieden een heel goed
jongetje aan hem zult hebben, en dat hy voor het Comptoir-werk niet minder zal
wezen als voor de Kelder.’
De jonge Heer, die ondertussen al een getrouwd Man van 26 jaaren was, zeyde
niet veel, maar zag my heel vrindelyk aan.
Den volgenden morgen, in plaats van tegen quartier voor achten naa 't School te
trekken, quam de jonge Heer my aan Huys opzoeken. Oome Jan was byzonder
minzaam, dat anders in die dagen nog al eens ongelyk uit kon vallen: het was
naamelyk Februwary van het jaar, waarin hy den 13n: van Lente-maand de
Bruydegom van Betje Hendriks worden zou. Een dag of agt geleeden was hy óók in
zo eene goede luym. Zy hadden hem by het Lakenbereyders-Gild tot Oeverman
aangestelt.
Toen de jonge Heer, die zich Rutgerus, of ook wel Rodrigo Braamcamp noemde,
zeyde ‘dat zy 't met my probeeren souden’, had Oome geen lof genoeg voor my, en
zeyde, dat hy myn kleeren en myn wywatersbakkie (een geschenk van moeder
zaliger), door eene zorgvuldige Hand by elkaâr gepakt, in de loop van den Dag in
de ‘Zoutsteeg’ zou laten bezorgen.
Ik hoorde van dat alles heel nieuw op; maar dacht best maar op zien komen te
speelen.(121) De Heer Rodrigo nam my by de Hand (hy droeg nu fraaye gestreepte
wanten van figonia-wol; de zwarte hand trof my dus niet als gisteren). En daarmede
wierd ik, op eene heel eenvouwige manier door myn peet-Oome aan de deur gezet
(die my toch niet voor niet al die jaren den kost had gegeven, dewyl familie in Swol
óók al zo wat aan ons deed). Hij scheen te vinden, dat zyn groote Huys nog te kleyn
was om er my en Meuje Betje te gelyk in te herbergen. Noghtans hadden Meuje
Dirckie en ik en Oome er, met een Dienstmeyd, heel goed in kunnen logeeren en
Meuje Dirckie was nog wél zo veel ouder en dikker als Betje; maar dit is waar, zy
wist goed ruym baan te maaken, als het noodig was..

(121) op zien kómen te speelen: een afwachtende houding aan te nemen.

J.A. Alberdingk Thijm, Een keuze uit zijn werk

124
De Heer Rodrigo Braamcamp was sedert 4 jaar getrout met de jonge Juffrou Jacoba
Francisca van Malsen, van Mynheer van Malsen van de Heeregracht, - een heel deftig
huwelyk; hy woonde met haar op de Cingel, in een fraay Huys, en nu ging hy, met
my aan zyne Hand, van de Tuyn-straat naa de Zoutsteeg.
Hier traden wy in eene nette Tappery binnen, van 2 hooge raamen en een Deur in
't midden. 't Was een der weynige Huysen met nieuwerwetse schuyf-raamen. Waar
ze voor dienden weet ik niet, want zy scheenen niet veel open te komen. Er waren
sassinetten(122) voor, waar Heeren en Dames met hoeden met pluymen op afgeschildert
waren. Boven de deur stond een verguld Inkhorentje, met een halve wapencroon
verciert; alles keurig uit wageschot(123) gesneden. Aan een lang, gekrult yzer, wapperde
de oude wyn-krans(124), en tegen de Posten waren, ten overvloede, nog een paar halve
vaatjes vastgemaakt, waarop vry wyn stond. Om kort te gaan, het was een effectieve
Herberg.
In den winkel zag het er heel netjes uyt. Daar was aan den eenen kant een kleyn
spreek-Camertje afgeschooten; aan de andere zyde, achter de Toon-bank, was tegen
den muur een soort van Capelletje verbeelt; naamelyk een boog van Timmerwerk
en daar was een Schildery, dat Bachus op zyn Wyn-vat voorstelde, - een beeld dat
altyd lagchte. Het was echter al heel vuyl geworden en moeyelyk te onderscheyden,
zelfs al brande s' avonds de Toon-banks viere-kaars als een lier.
Op het oogenblik toen wy de Voordeur weêr achter ons hadden hooren
digt-klingelen, ging zy weêr open, en twee knegts met een boom op de schouders
sukkelden het stoepje op, terwyl zy een groote mand met halve flessen naa binnen
sjouwden.
‘Geertje,’ zeyde een van hen, ‘daar moeten briefies op. Het bennen die halleve
bouteiljes Porteport voor Myn Heer Andrioli....’
Myn Heer Rodrigo bragt my langs een krom trapje naa de agterkamer, die met
venstertjes op de winkel keek; ik kon dus maar even in de vlugt zien, wie dat Geertje
was, die die briefies op te plakken kreeg: maar ik moet bekennen - en durf het te
doen, omdat dit Memory-boekie niet zal geleezen worden vóór dat Oome Jan Sinkel
in het donkere koude graf

(122) sassinetten: schermen.
(123) wageschot: rechtdradige eiken planken.
(124) de oude wyn-krans: uitsteken van den wijnkrans. Dit was een bepaling van het Gild (aant.
Alb. Thijm).
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leyt, - dat ik een gloeyende kleur naa myn kaaken voelde stygen, dat het my hier
onder de linker borst geweldig begon te jaagen, en ik nog amper weet, hoe ik met...
Rutgert (zal ik maar zeggen) op de agter-Camer gekomen ben, zo was ik van het
beeven.
Dat was toch vreemd, dat ik zo sterk was aangedaan, by een gezigt waar de Knegt
(Jurrie heette hy) zo totaal koel by bleef. Ik begryp het nog niet; nog heden ten dage
niet, en het is tog al bykans 13 jaar geleeden.
Zy was een jonge Juffrou van ruim 16; volwassen en heel verstandig. Daar waren
er die haar byzonder mooy vonden. Toen ik met den Heer Rodrigo op de agter-Camer
gekomen was, en hy even uitkeek op de binnenplaats, van waar men door een gangetje
ook in het pak-huys kon komen, dat drie stoepen verder in de steeg stond,(125) kon ik
my niet weêrhouden door de dunne gordyntjes nog eens in de winkel te gluren. Ik
zag daar Geertje zitten, achter de toonbank: zy was met eenig Naay-werk bezig en
gebruykte onderwyl haar morgen-boteram en koppie koffy. De Zon scheen ik weet
niet op welke glazen van de Zoutsteeg; maar daar quam ten minste door de
bovenvensters een lantaarnachtige glans, die het hoofd van Geertje met een helder
licht omringde. Zy had blonde hairen, zag een weinig bleek en had een fyn gevormd
gelaat. De oogen waren nu neêrgeslagen, maar als zy er u meê aanzag dan was er
iets roerends in te bespeuren: ik voelde daarbij haast altyd een ligten trek tot schreyen.
Ja, het quam my voor, dat ook by de oogen van Geertje het vuur, vreemd genoeg,
iets met traanen te doen had; ofschoon zy altyd kalm en vrindelyk was, en ik haar
nooyt eigentlyk bedroefd heb gezien. Als ik iets meer van haar gelaat moet zeggen,
dat ik (de goede God weet met hoe veel dankbaarheid voor zo eene heerlijke schepping
en ook met hoe veel respect) zo dikwyls heb aangekeeken, dan viel er in op te merken
voor-eerst (zo als de Heer Gerret Braamcamp, de Broeder van Rutger, gezeyt zou
hebben) heele eygenaartige oogkassen, volstrekt niet eivormig, maar met een slechts
zeer ligt geboogen bovenkant, die, links en regts van ieder oog, in een flaauwen hoek
wegzwymde; deze voorhoofdskant werd naader aangeduyd door de fynste en gladste
wenkbrouwen, die de Ridder van der Werff ooyt geschilderd heeft. Het zacht ronde
jukbeen van den gelaats-hoek (ik wil toch eenige eer doen aan het teekenonderwijs,
dat ik van den

(125) Toen ik (...) in de steeg stond: de pakhuizen der wijnkoopers moesten ten minste drie huizen
van eenige tapperij verwijderd wezen, om het sluiken (versta: smokkelen) te voorkomen
(aant. Alb. Thijm).
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zogenaamden ‘jongen mr Lairesse’ genooten heb), begon vry hoog, en de
vastgetrokken, maar donzige kaak had ook aan de onderzyde niets weeks of zwaks;
haar benedenlinie boog naar voren om, tot het mooyste ronde, met een licht putje
gemerkt kinnetje, dat men zig voor kan stellen. De oortjes waren fyn en wit, en pasten
goed by den hals, die aanstonds in een kameryksch doekje wegdook. Boven op haar
hoofd ruste een muts met randstrooken, die egter zo wel het hairkroontje van agteren,
als de golvende vlokken aan de slaapen, vrij liet: groote ringen, ieder met een
bloed-coraal verciert, had zy in hare oortjes.
Je zult wel zeggen, Kinderen, wat heeft Oome dat allemaal goed opgenomen; maar
ik heb er ook zes Jaar tyd voor gehad, en nog heden zou ik dat heele persoontje
hairfyn kunnen uytschilderen, had ik daar de talenten voor van den Heer Gerret
Braamcamp.
In den vroegen morgen, toen ik met zyn Broeder Rutgert op die agter-Camer stond,
was Gerret waarschynlyk nog met zyne schilderyen en rariteyten bezig; maar zyn
Comptoir-stoel hield als altoos Post, met drie andere krukken, in het vertrek beneden,
dat uyt de hoogte insgelyks zyn ligt van de binnen-plaats kreeg.
‘Zie,’ zeyde de Heer Rutgert, ‘deze Camer is eygentlyk ter dispositie van de
Winkeljuffrouw. Zy slaapt hier niet in huys - zy heeft een Camer op het Biggynhoff;
maar zy kan hier s'avonds en als het in de winkel te druk is om sommige bezigheden
regulier af te doen, gebruyk van maaken. Ik toon je dit vertrek, om u te doen beseffen,
dat wy 't aan u niet voor slaap-Camer kunnen in-ruymen.’
Uyt deeze communicatie bleek my, dat ik niet slegs in dienst by de Heeren
Braamcamp treeden zou; maar dat ik ook door hen in huys wierd genomen. Ik schikte
my in myn lot.
Daarnaa deeden wy eene visite op het Comptoir, - een zeer laag vertrek, als ik
zeyde vlak onder de agter-Camer. Uyt de winkel trad men er, met drie treden, door
een gangetje in af. Het gangetje had ook een deur op de binnen-plaats, en bragt ons
in de keuken. Daar vonden wy eene burger-vrouw, bezig met het opvouwen der
nachtponnen van twee kinderen, die zy juist naa school was wezen brengen.
‘Dat is Tryntje,’ zeyde my de Heer Rodrigo, en voegde er naaderhand by, toen
wy de localiteit verder inspecteerden, ‘zy is een heele knappe vrouw; zy houd hier
het Huys schoon; zy kookt ook voor Geertje; zy is de vrouw van Jan Mencke, die
knegt is by myn broêrs schoon-ouders, in den yzerwinkel op het Water.’
Dit egtpaar, vernam ik laater, woonde hier in de keuken en in een

J.A. Alberdingk Thijm, Een keuze uit zijn werk

127
camertje daarboven. De camers boven de winkel waren verhuurt. Ik wierd
nieuwsgierig waar myn nachtleger gespreid zou worden. De geheele wandeling door
het Huys had de bestemming my het bewys te leveren, dat ik het met een hokje boven
het spreek-Camertje, - dat niet anders dan met een leêr te beklimmen was, voor lief
moest nemen. Ik zag daar niet veel bezwaar in. Duyzend maal liever was my toen
nog dat hokje, dan laater de aanzienlyke Boekhouders-plaats op het groote Comptoir,
in de laage binne-Camer. Ik zat op het Comptoir, wel is waar, tegenover myn
wakkeren oudsten Patroon, den Heere Gerret of eigenlyk Geraldo Braamcamp, ZEd: keek my niet veel op de vingers, want hy was nog al eens absent, - bezig het
zy met zyne andere handels-zaaken, het zy met zyne konst-verzameling: maar uyt
myn slaap-Camertje had ik zo van zelf het oog op de winkel, en over de toonbank;
en zag daar het cappelletje met den lagchenden god Bachus, en daarvoor, op haar
hooge matte stoeltje: Juffrouw Geertje. Ik heb haar, van het jaar -32 tot het jaar -39,
altyd ‘Juffrou’ genoemt. Het verscheurde myn ooren (om van myn Hart te zwygen)
dat die lompe wyn-kuypersknegts haar maar altyd ‘Geertje’ vóór en ‘Geertje’ náá
tytuleerden; ja zelfs al te met wel eens ‘Geert’ kortaf, of zelfs ‘Giert’, en dan met
eene vertrouwelykheyd, of met eene bedaardheyd, of op een boertenden toon, of met
eene protectie, die my erg tegenstonden.
Langen tyd was ik beniewt te weeten, wat eygentlyk myne betrekking by de Heeren
Braamcamp zoude zyn. Hun oude man, die vooral tot gerief van de schippers, die
op St Ubes voeren, en hier aan de Wal hun zout losten, de tappery in de Vergulde
Inkhoren ondernomen had, was al een jaar of eenige dood. De oudste broeder,
Mynheer Gerret, was ingeschreeven in het Wynkoopers-gild; de jonge Heer Rutger
oefende, eigenlijk gezegt, de Tappery uyt. Gyl. weet, dat de zelfde persoon geen
agt-mingelens wynkooper(126) mag wezen en verkoopen wynen, brandewyn, azynen
en bieren ter sleet(127) by mindere maat. Maar zo ging dat hêel goed. Als broers elkander
verstaan, kan de eene hand de andere wasschen. Laater hebben de Heeren beslooten,
dat Rutgert Meester in het Kuypers-gilde worden zou; daarmeê wonnen ze de kosten
van andere Wyn-Verlaa-

(126) agt-mingelens wynkooper: wijnhandelaar en gros (een mingel was plm. 1 liter).
(127) ter sleet verkoopen: slijten, tappen.
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ters(128) uyt, en zoo zou men zien gebeuren, dat de beide broeders Maandag-avend de
eene in de Coe-straat, de andere in de Barnde-steeg by de Confraters der beide Gilden
zyn pyp ging rooken.
Ik was nu eygenlyk niet in wyn-koopers-dienst: want dan had ik als Leerling
ingeschreven moeten worden. Ik heb het nooyt goed begreepen; maar de Heeren
waren best voor my, en ik stroopte met playsir 's morgens myn mouwen op en veegde
den winkel aan; dat is my nooyt te veel, noch te min geweest, en als Juffrou Geertje
dan kwam, en zeyde, dat ik netjes geveegd en goed gestrooyd had, dan was ik nog
veel gelukkiger als dat de Heeren my een vrindelyk woord gaven over het bezorgen
hunner brieven en pakjes en het vullen van inktkokers en zandbakken.(129)
Het was dan in de Zout-steeg een wel-becalante affaire. Gemeen volk kwam er
niet. Matroos zocht het in andere kroegen: maar knappe schippers kwamen er niet
zelden by kelkies een deel der fusten leêgdringen, die ze zelf uyt Spanje of uit
Bourdeau hadden aangebragt. Daar ik een groot gedeelte van den dag aan het
Copyboek zat, en ook de ingekomen factuuren voor de Wyn-Negotie (wel te
onderscheiden van de Tapperye) had in te schryven, merkte ik al-ras, dat het debiet
vry wat toe-nam, en het verwonderde my niet, toen de Heer Gerret my op een zekeren
morgen zeide, dat hy het Comptoir, voor de Negotie en Reedery, ten zynen huyze
ging overbrengen, maar dat hy, voor 't gemak, van de Heeregragt van daan ging en
een grootere, digter aan de legplaats der schepen gesituëerde wooning ging betrekken.
Maar eer 't zo ver was, moest er nog veel gebeuren.
Onder de fatsoenlijkste persoonen, maar die ik het nooyste(130) zag opdagen in den
Vergulden Inkhoorn, behoorde de Italiaander van wien ik hierboven gesproken heb,
wiens naam de eerste was, dien ik daar ooyt had hooren uytspreeken: de wel-Edele
Heer Bartolomeus Andrioli, geboortig uyt de stad van Milanen, voornaam Coopman,
en Consul van Zyne Keyserlyke Apostolische Majesteyt in Amsterdam.
Ik had iets tégen dien Heer. Hy quam altyd in den winkel met zoo'n geel-bleek
gezigt, hy lagchte zeldzaam, ofschoon hy nog niet veel meer dan 30 jaaren oud kon
zyn; hy droeg altyd een zwarten rok, met fraaye zyden gewerkte knoopen en fyn
zwart zyden boordsel; de slippen van zyn hals-

(128) Wyn-Verlaaters: verlaten: van het ene vat in het andere overgieten.
(129) zandbakken: zand werd gebruikt om inktschrift te drogen.
(130) het nooyste: het minst gaarne.
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doek en zyn lubben(131) waren keurig geborduurt, zyn kapsel was met zorg gepoedert,
zyn blaauwe kin zeer glad geschoren, en (met al zyn bescheydenheid) als hy
binnen-quam keeken de lieden op, en spraken met zagte stem.
Dan was altyd zyn eerste blik om het hoekie van het beglaasde schot op de
toonbank; hy keek Geertje egter bynaa niet aan, maar staarde op den dikken god
Bachus, en met den gouden knop van zyn rotting tegen de lippen, vroeg hy dan: ‘of
de Heeren op de Comptoir waren’.
Allengs gebeurde het tog al eens, dat hy juyst onder beurs-tyd quam. De malagaasse
schippers waren dan afgezakt en de Coop-luy, die van den Nuwendyk door de
Zoutsteeg naa de Beurs dwaalden, had ik zien voor-bygaan. By hun terugkomst uyt
den tempel van Mercurius, zouden zy niet voorby-gaan; maar een glaassie Portaport
voor de toonbank komen gebruyken.
De Heer Andrioli deed daar zelden aan. Het was onder Beurstyd eygenlyk ‘eeten’
voor Juffrou Geertje en voor my, met het huyshouden van Jan Mencke; maar wy
moesten elkander zo wat aflossen, om de winkel niet alleen te laaten.
Ik was zo ongeveer anderhalf jaar by de Heeren Braamcamp, toen - waarom zou
ik den juisten datum niet vermelden? - op Maandag den 19 September 1735 - hun
Milaneesche Calant, tegen half een, als de Beurs-gasten binnen waren geloost(132), in
ons Wynhuys trad. Juffrou Geertje kleurde een weynig, en toen Tryntje aan het
trappie kwam wenken, dat het eeten klaar was, gaf Geertje my een teken, dat ik maar
gáan zou. Schoorvoetend voldeed ik aan dit bevel.
Ik zette my, tusschen den oudsten jongen en Jan Mencke zelver, aan de
keuken-tafel; ik hoorde den jongen zyn Onze-Vader afraffelen, maar dagt aan niets
minder dan den goeden God; ik greep myn yzeren vork, maar ik kon geen enkelen
aardappel naa binnen krygen.
‘Jan zit zeker de kermis in het hoofd,’ zeide de goede Tryn. Het is waar, dat die
Amsterdamsche pret dezen morgen was ingeluyt; niet waar, dat ik er aan dagt - om
de kermis wil. Ik luysterde naa hetgeen in de winkel gesproken wierd, hoewel ik er
geen gebenedyd woord van zou hebben kunnen verstaan; maar ik herleefde, als ik
de deur hoorde klingelen; hetzy

(131) lubben: geplooide kraag.
(132) Ik was (...) binnen waren geloost: De Beurs begon in 1733 te Amsterdam te 1 uur (aant. Alb.
Thijm).
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dat ik hier uyt opmaakte ‘de Italjaan trekt af’; het zy dat ik bly was, dat ze gestoort
wierden. Daar kreeg ik een ingeeving; ik had gedaan met eeten, of eygenlyk met niet
eeten.... Wat belette my naa myn Camertje te gaan?
Ik stond op, en sloop naa vooren. Geertje en de Italjaander zaten niet meer in den
winkel, noch ook in het spreek-camertje. Een Leerling uit de wyn-koopery tapte
achter de toonbank, voor een Sparwouwer boer en boerin (wier sjees op het Damrak
te wachten stond) een glaasje brandewijn. Ik klom langs myne leêr naa myn insteek.
Dit myn slaapsalet was een soort pypelaâ en liep van het bovenvóórvenster tot aan
het schot der Camer van Geertje. Aan het raam stond myn tafeltje en zyn 2 stoelen,
tegen den muur een laâtafel voor myn goed; daarboven hingen twee schilderytjes,
dan kwam myn Canarivogel, dan myn wywatersbakkie, dan (in de diepte) myn
bedsteê.
Ik hield het voor zeker, dat Geertje een onderhoud met den verveelenden Consul
had op haar Camer. Ik vond dit allerslegst.... en ik bekenne u, myne waarde Neeven
en Nigten, dat ik de zwakheyd had op myn bed te klimmen, om, zo mogelyk te
verstaan, wat daar, achter schot, gesproken wierd.
Ik ley myn oor er tegen. Myn eerste indruk was een gelukkige: ik herkende de
stem van mynheer Gerret. Zy waren dus met haar drieën aan het redeneeren.
‘....kunnen duuren,’ hoorde ik zeggen, door de diepe, eenigsins ruwe stem van den
oudsten Patroon.
‘Menschelyker wyze,’ antwoorde de Consul; ‘de dure van tijde zal zó lang niet
zyn.... Il mio Zio(133) ise oud', “eel oud”: iets als settanta-quattro, vier en seventig.’
- ‘Gy weet, carissimo(134),’ antwoorde Gerret, ‘dat ik je heel graâg gelukkig zou
zien, maar Gertruda is een pupille van myn ouwen man zaliger, en ik moet voor haar
zorgen als een Vader. Ik kan haar niet zo heel lang laaten verkeeren...’
- ‘In dite lande,’ zeide de Italjaan, ‘ziet zich, naa my dunke, nog al gemeenlyk' dat
de jonge lieden niet subito trauwe...’
- ‘Neen, maar... het zou hier een vryaadje zyn met iemand uyt een land, waar...
men wel dadelyk trouwt...,’ hernam Gerret.

(133) Il mio Zio: Myn Oom (aant. Alb. Thijm).
(134) carissimo: myn waarde (aant. Alb. Thijm).
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‘Caro mio Geraldo(135),’ was het wederwoord, ‘UE. wilt my toch niets désobligeants(136)
zeggen?...’
‘Neen, neen!’ zeide Gerret, en lagchte eenigsints hard, dat my zeer onaangenaam
was.
Intusschen had ik het geluyd van Geertje nog niet gehoort.
Al vroeger had ik ontdekt, dat ergens in myn bedsteê een quast uit het hout was
gevallen. Dit schuyne kykgaatie zogt ik op, en kon genoegzaam zien wat er omging
in Geertjes Camer. Zy zelve zat by het venster aan de binne-plaats, met gebogen
hoofd en neêrgeslagen oogen; haare lokken hingen langs haar slaapen; haare lieve
handen, die nooyt ledig konden zyn, maakten een groot getal plooytjes in den zoom
van haar boezelaar.
‘La signorella(137) ies 18 jare, van 'aar leef-tyte, niet waare?’ vroeg de Heer
Andrioli...
‘Ja, in lang nog niet meerderjarig,’ zeide de Heer Braamcamp, met een grimlach.
‘Bene! Laat ons over-komen als lieden van eere,’ zeide de Italjaan. ‘Iek, voor myne
persone, verbiende my; iek beloove, dat iek 'aar 'and zal neemen, met veel
dankbaar'eid, zoo gouw als die 'and gegeeven kan zyn... Zy en gy blyft vry... Wy
mogen dan tog wel goede vrienden zyn, niet waar, Gertruda?...’
Geertje, die anders geestig en wel ter taale was, antwoordde niets. Zy stond op;
zy liet den Consul toe hare hand te neemen en daar een ringetje aan te steeken. Daarop
ging zy van de Camer en nam haare plaats in den winkel weêr in.
‘Ik zal haar dan een weynig meer in onzen kring brengen,’ zeide de Heer Gerret.
‘En gy zulde “aar istruzion” in 't Fransse en Italjaansse laaten geeven;’ zo ging de
Consul voort. De beyde vrinden scheenen accoord te gaan.
Dit was een der rampzaligste dagen van myn leeven. Ondertusschen gaf ik my
niet geheel aan myne droefheyd over. Ik had al spoedig begrepen, hoe de vork in
den steel zat.
De Heer Rutger had my al menig maal gezegd, dat de Heer Bartolomeus Andrioli,
in Milanen, een ouden, trotschen Oome had, de Marquis d'Andrioli, die schatryk was
en waar hy van moest erven. Haha,

(135) Caro mio Geraldo: myn lieve Gerrit (aant Alb. Thijm).
(136) désobligeants: onaangenaams.
(137) La signorella: het Juffertjen (aant. Alb. Thijm).
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dacht ik by my zelf: nu durft hy niet met het meissie van zyn keus te trouwen, uit
vreeze, dat die hoovaerdige Oome hem dan onterft - om dat zy niet adelyk en is. Er
was in myn bedroefd hart nog plaats voor eenige voldoening, toen ik dit begreepen
had; in myne beurs had ik nog een paar zest'halven,(138) om op een boekenstalletje
een italjaansche Grammaire te koopen.
s'Morgens en s'avonds laat, had ik, sedert 2 jaar, al braaf Fransch gestudeerd; daar
voegde ik het Italjaansch nu by. Ik had bovendien in de Nes een oude kennis woonen,
een italjaansse kok, die er byzonder zyn werk van maakte, om by zyne landgenooten,
als ze gastereerden,(139) de saucen te komen bereyden; en had zig hieruyt een aardig
middel van bestaan gevonden. Zyn vrouw was een fransche Camenier, die hy by
Mevrou Surmont van Vlooswyk, waar zy nog al op nieuwe snufjes gesteld waren,
had leeren kennen. Dit waren heele goede beste menschen: die kok en zyne gade.
De Zondagsuuren, die hy niet by zyn calanten moest doorbrengen, sleeten wy te
samen. De man was dol op de Canzoni van Torquato Tasso, en hield vol, dat al de
Italjaanen braave lieden waren, ja dat Boccaccio in de Goede Week begonnen was
zyn Decamerone te schryven. Hy las tog niet veel, maar kon alles van buyten. Zyne
vrouw had een heele raare bibliotheque van Mevrouw van Vlooswyk meêgebragt:
ik erinner my vooral 6 kleine deeltjes, vroeger goud op sneê, geschreeven door
Scarron en dan 2 deeltjes getitelt Le diable boiteux van Le Sage. De auteur heette
Le Sage,... en in alle eer en deugd zat ik by Madame Mondotegiove (zoo heette de
kok) die boekies met haar over en over te leezen, om my in de uytspraak te oeffenen.
‘C'est gay; c'est drôle, c'est amusant,’ zeyde zy maar altyd, en begon dan te lagchen
en ons een vierde of vyfde koppie Coffy in te schenken. Hy, de man, Pasquale, zat
dan, onder de hand, in zeer kleyne hoeveelheden, soms maar weer eenige nieuwe
saucen te probeeren, met paddestoelen, kleyne roode ajuyn en allerley goed
klaargemaakt, dat hem een vernieude reputatie by zyne Calanten bezorgen moest.
Zo heb ik, binnen het jaar, vlot Fransch spreeken en tamelyk veel Italjaansch
geleerd en zeyde op zekeren vroegen morgen aan Geertje, dat Mynheer Gerret my
van haare studys gesproken had - en vroeg bescheyden: ‘hoe 't er meê ging?’ - ‘Och,
slecht,’ zei ze, ‘zo zonder Meester...’

(138) zest'halven: zilveren muntstukken van vijf en een halve stuiver.
(139) gastereerden: een gastmaal hielden.
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- ‘Zo? heb-je geen meester?’
- ‘Neen, in 't begin had mynheer Gerret gedacht, dat ik voor gezelschap by de
Juffrou komen zou; en mynheer Gerret, die zelve ook les in 't Italjaansch nam, had
gezegd, dat het zoo goed te pas zou komen, als ik het kon: omdat de Juffrou er geen
playsir in heeft; en de Juffrou zeyde dat Mynheer haar geen rust liet, om eens samen
een groote reys naar Spanje te maaken, en dan in Italië, daar veel schilders schynen
te woonen, eenige maanden....’
- ‘Dus zoudt gy dan, als derde man, die reys van veele maanden meêdoen?’ vroeg
ik.
- ‘Ja, ten minste zo was het zeggen.’
Ik wist wel, dat dit de reden niet was, waarom Geertje Fransch en Toscaansch
moest leeren.
- ‘Maar toen?’ zey ik....
- ‘Maar toen vond de Juffrou weêr beter, dat ik een Meester apart zou hebben, en
nu schynt dit wat duur uyt te komen.’
Dit bericht was my zeer naa wensch. Toen ik s' avonds van dien dag Mynheer
Gerret een paar Comptoir-boeken naa zyn huys moest helpen draagen, verhaalde ik
hem iets van het gesprek, dat ik met Geertje gehouden had, en zeyde hem tevens,
‘dat, al was ik nog maar een jongen, ik nog al veel aan 't Fransch en Italjaansch
gedaan had, en als hy misschien begeerde, dat ik Geertje instrueeren zou, dat het
zeer tot zyn dienst was.’
En dit is gebeurd; en wy hebben zelfs Tasso en den Inferno van Alighieri
gedeeltelyk geleezen, maar den 5 canto(140) heb ik altyd overgeslaagen. Snelle
vorderingen maakte zy; te snel; en zy was zo goed en zo vrindelyk voor my: zo
geduldig en leerzaam, en altyd even opgenruymd; en als zy dan het vouwbeen nam
en my een tikje op myn wang gaf, dan was ik gelukkiger dan ooyt een Professor van
Leyden of aan de Crusca(141) zig gevoeld heeft. En tog had zy altoos den ring van den
Italjaan aan haren vinger; maar dit moet ik zeggen, hy hield zig aan de afspraak: hy
bleef ernstig met haar en quam minder aan dan vroeger: ten minste, zoo ver ik merkte.

(140) den 5 canto: de vijfde zang van Dantes Inferno bevat veel erotische passages. Vgl. tevens
het kommentaar in deze Canto van Francesca bij het voorlezen van het boek over Lanceloot
door haar minnaar Paolo: ‘Een koppelaar was het boek’.
(141) Crusca: letterkundige akademie in Italië, opgericht in 1583.
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Dog, alweêr op zekeren dag (ik zou hem volmaakt goed kunnen noemen, maar het
is zonder interest voor u), daar stormt hy den winkel in, zoo wild, dat zyn driekanten
hoed haast haaken bleef tusschen deur en Post.
‘Gertruda!’ riep hy uit: ‘sono il più felice dei mortali! Oh, che potessi dire: noi,
noi, siamo i più felici del mondo, noi, noi!’(142) Hy lette niet op my; hy lette nooyt op
my. Ik stond met den langen stoffer in de hand. Geertje werd zo bleek als een doek.
‘Che cosa la commuove tanto?’(143) riep zy, zonder haast te weeten wat taal zy sprak.
‘È morto, il Zio, è morto!’(144) riep hy uyt, en hy nam haar beyde handen over de
toonbank heen, en hy smeekte luydkeels om vergeeving en hy trok haar in het midden
van den winkel, en hy viel voor haar neder en sloeg zyne armen om hare kniën en
riep, altyd in de zelfde taal: ‘O zeg niet, dat myn geluksdag nog niet aanbreekt!’
Gy kunt in het Amsterdamsche Puy-boek(145) leezen, dat den 13. Maart 1739 de
ondertrou van Bartolommeo Andrioli en Geertruy Springer is ingetekent, en het
schynt, dat zy, zo als veele Roomschen getrout zyn te Abcou.
Maar wat gy nergens leezen kunt als in dit Memoryboekie is de volgende brief
van Geertje, aan een Juffrou, wier kennis zy ten huize van Gerret Braamcamp gemaakt
had, en die zeker niet bestemt was in myn handen te komen.
Deze Juffrou, die ik meermalen gezien en gesproken heb en die eene zeer deegelyke
Vrouw was, had den deftigen Heere Gerardus Jacobus Staats tot echtgenoot en was
de Vrouws zuster van Mynheer Gerret. Zy was een jaar of tien ouder dan Geertje en
had vrindschap met haar aangeknoopt, doordien zy, toen het arme kind nog naaulyks
wist waarvóor zy Italjaansch en Fransch leerde, haar in deze taalen opwekkend had
toegesproken: dus eene zeer beschaafde Dame - dogter uyt een der groote yzerwinkels
op het Water.
De brief is in het Italiaans geschreven; ik zal denzelven hier, voor u vertaalen:

(142) Sono il più (...) noi, noi!: ik ben de gelukkigste man van de waereld! o dat ik kon zeggen:
wij zijn, wij zijn de gelukkigsten (aant. Alb. Thijm).
(143) Che cosa (...) tanto?: wat doet u zo erg aan? (aant. Alb. Thijm).
(144) È morto, il Zio, è morto!: de oom is dood, dood (aant. Alb. Thijm).
(145) Puy-boek: boek waarin de bruidsparen werden ingeschreven; zo genoemd omdat de namen
van de pui van het stadhuis werden afgekondigd.
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Milano, den 15n Mey 1739
Myne lieve Jansie!
Wel foey, hoe komt UE: er toe, my zulke harde verwyten toe te voegen, en dan nog
wel op zo een plaagzieken ironicquen toon? UE: heeft mooy praaten by het kalme
leventje, dat UE: nu al sint veel jaaren leyd. Uw grootste drukte en zorg is het
wegbergen van uw zilver, dat in de gepasseerde Maand by uwe Kopere Bruyloft
gedient heeft, en voor zulke huysselyke zaaken moet Leentje UE: al mooy in de hand
komen. Maar zie myne drukten eens, en dan nog wel voor mij, die zo weinig gewent
ben. Uw zwager heeft my, wel is waar, uyt zyn hvys op de Heeregragt laaten trouwen,
en Betje(146) heeft er zig in geschikt om my ook by haar de Bruyds-dagen te doen
vieren; UE: heeft alles gedaan wat gy kondt om my eenigsins voor te bereyden op
den nieuwen levens-stand, die ik aanvaerden ging; zelfs Santje,(147) die het anders nog
al hoog heeft, was heel lief voor my; ook de jonge Kee(148) heeft my nog al
aangetrokken: maar het was dan ook wel noodig!
UE: vraagt my, hoe ik het hier hebbe. Wat zal ik UE: daar van zeggen? - Het zyn
wel geen Don-Jerolimoos of Don Rodderiken of Donquichotten, daar ik vroeger met
neef Gerret een of ander van in de Schou-burg gezien heb: maar er zyn, buyten de
Signors en Signoras, waar mede wy verkeeren, hier veele Donnen: dat wil hier zeggen
edelen. En deze personen zyn beleeft genoeg; te beleeft zelfs. Ik spreek van de Heeren;
de vrouwen zyn alder-, alderliefst, maar ik geloof, dat het geschiedt om u zo veel te
beter agter uwen rug te kunnen betrekken. Zy kunnen my niet uyt-staan; dat merk
ik wel. By de familie van myn man komt er nog by, dat hy ze niet heeft kunnen wys
maaken uyt welk aanzienlyk koopmans-geslagt ik gesprooten zou zyn. Eenigen
hebben zelver te kennen gegeeven, dat ze wel eens zouden willen zien, hoe er zo een
hollandsche kettersche trou-acte uyt ziet; en of ik al zeg, dat de Pastoor van Abcou
ons huwelyk heeft ingezegend, daar glimlagchen zy over.
Wy hebben hier de Casa Cattanea betrokken, een groot gebou, dat toevallig
leêgstond. Myn man heeft een heele hofhouding aan moeten leggen, en zyne
bezigheden zyn zo veelvouwig, dat ik hem maar weynig zie.
Och, Jans, waar zyn die dagen heen, toen ik, in 't begin by Bet, en laater by UE:
en altyd haast in uw byzyn, les in het Fransch en Italiaansch nam van dat goede Jantje
Sinkel! Dat was een hart van goud, en ik neem my altyd nog qualyk, dat ik ooyt heb
kunnen glimlagchen, als hy, met zo veel kieschen schroom en toch zo gejaagt, my
zyne diensten aan-bood. Die borst zou door een vuur voor my geloopen hebben. Hy
was nog al wat jonger dan ik, en zo kon ik my met hem op een voet

(146) Betje: Elizabeth Clumper, huisvrouw van Gerret Braamcamp (aant. Alb. Thijm).
(147) Santje: Susanna Margareta Hensbergen, die (sept. 1731) met Anthony Clumper, een broeder
van Betje Braamcamp en Jansje Staats, getrouwd was (aant. Alb. Thijm).
(148) Kee: Cornelia Maria Clumper, geb. 1721, in 1742 getrouwd met den Edelman Pierre Francisco
Charlé (aant. Alb. Thijm).
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van gemeenzaamheid zetten, die niet zou hebben aangegaan, als hy 20 en ik 17 jaar
was geweest. Maar hy was ook zo verlaten: van ieder-een haast verwaarloost. Ik
geloof dat hy het oude ‘zyde halsdoekje’, dat ik hem eens voor zyn pennen gegeeven
had, wel voor ‘muts’(149) in zyn marquisen Croon zou hebben willen gebruyken, als
hy op zo iets, zo veel of zo weynig als de Andriolis, aanspraak had. Wat heb ik dien
jonge zien blozen en bleek worden naar omstandigheden! Ik wist me daar qualyk in
te gedragen: ik vond het wreed my te ont-trekken, en ik vond het valsch hem eenige
hoop te geeven. Twintig keer heb ik tog den moed gehad, - als het woord hem op de
lippen quam, - iets te zeggen of te doen, dat met het wegjaagen van een vlieg of mug
gelyk stond. En hy had zo veel deugden: opregt, werkzaam, nederig, godsdienstig;
liefhebbery in alles wat goed was.
Maar myn loopbaan was met een lineaal getrokken: ik zag maar ééne lyn voor
my. Honderd maal heb ik by de Braamcampen gevoeld, dat myn vader als een arm
man, met veel schulden, gestorven was. Het cyfer van zyn debet in het boek van
Gerret, ben ik, door Sinkel (en dis is de eenige onbescheydenheid die hy ooyt gepleegd
heeft) te weeten gekomen. En van dien band wilde ik my, ten koste van alles, los
maaken.
Hoe zou een arme boekhouders-vrou uyt de ‘Voetboogstraat’ (waar hy, naa ik
hoor, thans woont) er ooyt aan hebben kunnen denken haars vaders eer te herstellen
en aan de Heeren Braamcamp te vergeeven te hebben, dat zy my 10 jaar lang aan
het kraantje hebben gezet. Nu kan ik het hun vergeeven, en ik doe het, en ik hoop
dat myne kinderen het hart hoog genoeg zullen draagen, om te vinden, dat hunne
moeder goed gehandeld heeft.
...................................
Myn man zal denkelyk nog eens naa Holland gaan, voor wy te samen naar huys
keeren. Hy heeft eene villa op het meir van Como voor de zomermaanden gehuurd.
Hy wil onder dien adel daar - onder ons gezegd en gezweegen - nog een beetje met
my te pronken. Och, dat hy wist, hoe my dat altyd koud laat en vaak tegen staat!
Maar hy heeft 3, 4 jaar op de dood van zyn oom den Marquis, my ten gevalle, gewagt;
ik mag hem dus, in het geoorloofde, niets ontzeggen. In den naazomer begint de
Scala weer te speelen; daar wil hy my met geweld naa toe brengen; en dan komt ook
neef Gerret naa Italien. Met dien zouden wy dan nog eens weer de Borromeïsche
eilanden gaan bezoeken. Ach, lieve Jans, dat UE: hier was, hoe gelukkig zou ik my
voelen! hoe zou ik in alles vermaak scheppen.
Vaarwel! de goede God zy met UE: uwen lieven man en kinderen. Bid eens een
wees-gegroetje voor
Uw dankbaare vrindin
Geertruy Springer,
huysvr. v. Bartol. Andrioli.
Maar hoe, geliefde neeven en nigten, is Oome Jan nu tot de kennis van dien brief
gekomen? - Allereenvouwigst. Op een morgen, 't was nog geen half agt, sta ik my
te scheeren (ik woonde bereyds, nog als jonggezel, in

(149) muts: binnenbekleding van stof.
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de Voetboogstraat): daar tikt een rottingknop tegen de deur van myn slaap-Camer
‘Binnen - als 't u blieft’ (de huysgenooten maakten zoo veel pligtpleegingen niet).
Daar staat de kleyne Heer Gerardus Jacs Staats vóór my. Ik ontstelde, maar had tog
al gauw myn Camizool(150) en rok op myn bed gegooid, om hem den eenig bruykbaren
stoel aan te bieden.
‘Sinkeltje,’ sprak hy, naar my opziende (hy noemde my altyd Sinkeltje, ofschoon
ik een kop grooter was dan ZE:): ‘Sinkeltje, gy kunt my een groot vermaak doen....’
- ‘Wel zo, mynheer Staats!’ antwoorde ik, en hield van verbouwereerdheyd myn
handdoek vóór: ‘Wel zo, mynheer! en dat is?’
- ‘Ik heb hier een brief, zie-je? - een brief uyt Italien... Die moest gy my eens
vertaalen... Wil-je dat? - Ik vraag niet of gy 't kunt,’ ging hy voort, en lagchte eens
helder; ‘je bent zulk een monster(151) van taale-geleertheyd, dat..’ en hier begon hy
weêr te schaterlagchen en te hoesten, en werd zo rood, dat ik hem een glas water zou
aangeboden hebben; maar de pomp was wat ver van de hand en myn scheerwater
warm en zeeperig.
Ik zag den brief in, en toen ik de hand herkende en mynen naam er by herhaaling
in zag, ontstelde ik al vry hevig. De Heer Staats scheen dit echter niet te bemerken.
‘Och, ik zal je zeggen wat het is,’ ging die Heer voort. ‘Myne vrouw en ik wy
wilden elkander eygentlyk eene vlieg af-vangen. Het is zoo moeylyk om hier egte
milaneesche zy te krygen... Ik wilde myne vrouw met een mantelettje verrassen op
haar verjaardag, en zy schynt my te willen voorkomen door my een zyden huys-muts
te schenken, die s'avonds de perruyk komt aflossen.... Nu loopt daar stellig deze brief
over... Ik lees er het woord muts in; dat is onvertaald gebleeven, en dan wordt er van
een “zyde halsdoekje” in gesproken - dat staat er ook in 't Hollandsch, en dat zou by
Vecchio (dat is die koopman op den Groenen Burgwal) te krygen zyn. Zy heeft zeker
by Vecchio zo een doekje eens gekocht, en zegt nu aan Jans: “je hoeft, voor de muts,
zoo ver niet te loopen; je kunt in Amsterdam te regt;” en dan noemt ze u, Sinkel,
Sinkeltje; jy moet er vóór gespannen worden; jy bent in 't geheym...’ Hier op begon
de Heer Staats weêr braaf te lagchen. Ik was my zelver in de weg, van ongeduld om
dien brief te leezen; en het vreemde misverstand van den braaven Heer Staats
vermaakte my niet zo veel als men denken zoude.

(150) Camizool: lang vest.
(151) monster: toonbeeld.
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‘Goed, myn Heer,’ zeyde ik: ‘UE: zal zo vry zyn my dan den brief hier te laaten, om
hem op myn gemak eens te bestudeeren...’
- ‘Ja, jongetje,’ zeyde de Heer Staats, ‘maar maak een beetje haast, hoor! want ik
heb hem stilletjes uit myn vrouwtje 'er beugeltasch genomen...’
Ik hield dan den brief; ik las, en herlas hem, schreef hem voor my zelven in 't
Hollandsch over, en - ik maakte my aan myn eerste leugen schuldig: ik ging den
Heer Staats verhaalen, dat hy goed geleezen had. ‘Ja, dat dagt ik wel,’ zeyde hy: ‘Ik
kan wel niet veel Italiaans: maar ze zouden er my tog niet in verraaden en verkoopen.’
Zo had ik dan aan myne liefde te wyten: 1o de onbescheydenheid van het
quastgat,(152) 2o het misbruyk van vertrouwen met Mynheers boeken, 3o het bedriegen
van den goeden Heer Staats: en tog had ik het beminnen van Geertje (om het dien
naam maar eens te geeven) altyd het beste en edelste gevonden, waar ik toe in staat
was. Nooyt had ik God zo goed en zo yverig gebeden, als toen ik nog eenige hoop
voedde... Nu, dat bidden blyft dan ook goed, al is myn hoop in rook vervloogen. En
nog heden... ik geef geen aalmoes, ik bid geen tientje van myn paternoster(153), of ik
denk aan Geertje, en de waterlanders dreygen boven te komen, en ik dank Onzen
Lieven Heer, dat er een eeuwigheid is.
(Zijn bestek belet den uitgever de gedenkschriften van Jan Sinkel hier volledig op
te nemen. Trouwens daar is veel in, wat den lezer niet onderhoudend voor zoû komen.
Wij slaan dus een groot getal datums over; zelfs die waarop de 28-jarige boekhouder
in het huwelijk trad met een 30-jarige jonge-dochter, een buurmeisjen uit de
Voetboogstraat, Ludewina Scholten genaamd. Ik zie geen kans deze echtverbintenis
boven het peil van eene zeer alledaagsche huiselijke schikking te verheffen, ofschoon
men vertrouwen mag, dat door de genade van het Sakrament de echtgenoten - die
kinderloos bleven - in vrede en eendracht het vijftal jaren gesleten hebben, die
Ludewina Scholten aan de zijde van Jan Sinkel zoû doorbrengen. Wij bladeren het
memorieboekjen verder door en keeren tot onzen vriend terug op -)

(152) quastgat: ontstaan doordat de kwast (knoest) uit het hout verdwenen is.
(153) paternoster: rozenkrans, d.w.z. gebedssnoer, verdeeld in groepen van tien kralen (R.K.).
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Dingsdag, den 20. Jan. 1750
Wy hebben eergisteren een allerheerlykst feest gehad. Het was de inwyding van de
nieuwe wooning van Myn Heer Gerret. ZE: heeft naamentlyk met November Anno
Passato(154) het Trippenhuys(155), op de Cloveniersburgwal betrokken, en dewyl er vry
wat aan te doen was, om het in te rigten voor zyn Cabinet, om er al zyne schilderyen,
teekeningen, prenten, beelden, snywerken en rariteyten in over te brengen, is het
Niewe-Jaar geworden voor dat er van de inwyding spraake wezen kon.
Myn Heer had my waerdig geacht om óók geïnviteerd te worden en heeft my
zelver met een nog zeer goede bruyn-roode rok, met perle-d' amour knoopen vereert,
om die, met myn zwarte fluele trouwbroek en zilvere vergulde kuytgespens, aan te
doen. ZE: is altyd vrindelyk en goed voor zyne onderhoorigen.
Het was eene zeer fraaye party.
Toen ik aan de Vorstelycke Wooning aanschelde, aan de zyde van de Hoog-straat,
zynde de wederhelft in gebruyk by Heeren Bewinthebbers der O.I. Compagnie, wierd
ik terstond open gedaan door een deftig gegalonneerden lakkey, waar ik moeyte had,
Piet, het zoontje van Jan Mencke zaliger, in te herkennen. In het voorhuys stond het
beroemde Musicaale Horologie van Myn Heer, (dat 10 bysondere airtjes speelt), op
zyn mahoniehouten voet, zeer fraay gemaakt met kopere sponningen. Boven aan de
trap, die met een dikken looper belegt was, stond Phlip de huys knegt, pik in 't zwart
en ryk gepoederd. Hy nam my myn driekanten hoed, die nog al verscheydene
dienst-jaaren telde, heel bescheyden af en verzogt my een oogenblik te wagten tot
dat het volk uyt een Coets, die juyst voor de deur stond, naa binnen gegaan zou
wezen. Op die Coets had ik een mooy wapen zien pryken, vertoonende een rood St
Andreas-kruys(156) op een goud veld. Ik hoorde, dat die Coets expresselyk van
Rotterdam hier heen was gezonden, om den Heer Cornelis van der Kun en zyne
niewe bruyd, de zuster van Doctor Boes, overal naa toe te brengen.
Daarop ging Phlip voor de Heer en Dame uyt, die de trap op quamen, opende de
dubbele deur van de zaal en riep af: ‘de Heer Cornelis van der

(154) Anno Passato: verleden jaar.
(155) Trippenhuys: aldus genaamd naar de familie Trip; zie verder de Inl. bij dit verhaal en bij Aan
de leden der kommissie (afd. III).
(156) St. Andreas-kruys: kruis in de vorm van een X.
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Kun van Rotterdam en Juffrou Maria Petronella Boes, Bruydegom en Bruyd’. Ik
zag, met een zwenk, dat aan beyde in de Camer een mooye bouquet werd ter hand
gestelt. Achter hen aan quamen nóg een Heer en een jonge Heer, die zonder aandienen
binnen gingen. ‘Zie zo, Sinkel,’ zei Phlip, ‘ga jy nu ook maar in de Zaal.’ Dit deed
ik, en was een oogenblik verblind van het zonlicht, dat langs de half opengeschooven
gordynen naa binnen viel op de ryke gewaaden van al die Heeren en Dames. Behalve
de gasten, die zachtkes door elkander woelden, was de fraaye Camer nog als het
ware bevolkt door de heerlyke schilderstukken die tegen de wanden hingen, en onder
dewelke zeer uytblonk het schildery van Myn Heer zelf; waarboven twee palmtakken
en een eyke-crans vastgemaakt waren. Dit pourtrait was in der tyd door den
bequaamen schilder Engel Sam,(157) uyt de geest en toen hy den Patroon maar ééns
gezien had, gedaan en nu hier opgehangen door zyne eygene zorgen en die van Jacob
de Wit.
Getroffen door al dat schoons, bleef ik een weynig by de deur staan; maar Myn
Heer Gerret zag my zo gauw niet, of ZE: quam op my af, nam my hartelyk by de
hand, en zeyde: ‘Zo, Sinkel, daar doe je wel aan! Ben je daar?’ - en hy keek
glimlagchend naa myn bruyn rooden rok, zyn oude kennis. ‘Maakt je vrou het óók
nog goed?’
- ‘Ik meriteer zoo veel attentie niet, Myn Heer,’ zeyde ik, en de traanen quaamen
my van dankbaarheid in de oogen: Myn Heer beproefde nog my aan de Juffrou te
presenteeren: maar dat hoefde niet: zy was te druk in gesprek.
Hare bedryvigheid werd nu egter weêr een oogenblik afgebroken, door dat de
deuren weêr opengingen en Phlip aankondigde: ‘de Heer Capiteyn François Marie
Demareste, Graaf van Rochefort, Bruydegom, en zyne Bruyd Juffrou Johanna Theresia
Thym.’ Dat was een fraay gezicht, in deze zaal, die als ik zeyde, vol hing met de
Meesterstukken der schilder-Const en waar een ryk gekleed gezelschap met zagte
stemmen aan het spreeken was, - dat binnenkomen van dien kloek gebouwden,
kostbaar genestelden(158) Officier met zyne geestige 28-jarige, maar nog frissche Bruyd
aan zyne arm.
Een jongen Heer, naast my, hoorde ik egter zeggen: ‘Het is of Juffrou Thym op
haar ouden dag nog eens probeeren wil, hoe veel graden méer eygenwaan een Gravin
op tipje mag hebben dan een koopmans-dogter.’

(157) Engel Sam (1699(?)-1769): houtkoper en schilder van portretten, portretstukjes en
kabinetstukjes met bijbelse en mythologische voorstellingen.
(158) genestelde: met nestels (sierkoorden) op het uniform.
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Ik vond dat ‘ouden dag’ al heel onverdiend: want Juffrou Thym zag er nog heel
bloeyend uyt, en had niet noodig gehad eenig rood opteleggen, zo als by de meeste
andere Dames wel het geval was.
Ik had qualyk den tyd gehad dit oordeel by my op te maaken, toen de deuren, die
Phlip ditmaal had laaten aanstaan, zig weder openden, voor een egtpaar, dat met den
Graaf en zyne Bruyd in de zelfde Coets had gezeten.
Het was of ik door de grond zonk, toen Phlip afriep: ‘de Heer Marquis
Bartolommeo Andrioli en Mevrou zyne egtgenoote.’ Bedaard traden zy binnen:
Geertje, de blonde schoonheyd, in lichtblaauw flueel gekleed, met een langen sleep
aan haar kostelyke japonssen rok, met een overvloed van kanten, waaruyt haar blanke
armen te voorschyn quamen, met perlen om den hals, en perlen om de polsen.
By die fraaye kleedy zou zeker een opgeruymd en glimlagchend aangezigt gepast
hebben: maar dit ontbrak, helaas! Geertje was, in die jaaren, onherkenbaar geworden:
hare vroeger, slanke en regte leest quam min of meer voorover, haar gelaat was
bleeker als voorheen; hare oogen hadden hun glans verlooren, en uyt een
onbedriegelyken trek naast den mond sprak haar verdriet; zwak was haar gang, naast
den ernstigen, kleynen, geelen Italiaansen Heer.
Toen de Heer en Juffrou Braamcamp henlieden welkom heetten, quam er een
lagchje op Geertjes gelaat; maar het was als een naajaars zonnestraal tusschen graawe
wolken.
Wat ging het my egter aan, of die menschen in haar elfjarig huwelyk, minder of
meer gelukkig waren! Als men zig over het lot van alle ongelukkigen zou aftobben,
had men wel dagwerk. Geertje, het is waar, was eene oude vrindin van my.... Mogt
ik dus geen interest in haar stellen? En vreemd genoeg: ik vraagde my, of ik wel zo
zeker gewenscht zou hebben, dat zy gelukkig geweest was met dien 49-jarigen
Consul, thans erfgenaam van de goederen en het Marquisat van zyn Oome.
Ik had my zo iets niet moeten vraagen. Op de tweede verdieping in de
Voetboogstraat zit Ludewina Scholten; naayt, op dit oogenblik, aan de trouw-japon
van diezelfde Juffrou Boes, in wier gezelschap ik de eer heb te zyn; Ludewina
Scholten is de braave, werkzaame vrouw van Jan Sinkel; of zy een beetje driftig is,
een beetje veel praat, wat heel gaerne haar zin doet, Jan Sinkel geensins voor een
groot Boek-houder aanziet, en altyd nog vreest dat hy het geld over de huyzen zal
gooyen, - wat zegt dat? - Dat geeft Jan Sinkel het regt niet, zo ontzettend aangedaan
te wezen, by
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de overweeging van het verdriet, waar moogentlyk Mevrou de Marquisin Andrioli
aan lyd.
Nog stond ik hierover in gedagte, toen Myn Heer Gerret op Geeertje toestapte en
haar, met een veel aangenaamer gezigt als ik hem ooyt in de Zoutsteeg heb zien
zetten, zyn arm aanbood en de vrinden het teken gaf om in de Eet-zaal te gaan, uitzigt
hebbende op den tuyn. De Consul bood zynen arm aan de gastvrouw; de beide
Bruydegoms aan hunne Bruyden, Dr: Boes, de 35-jaarige wynkoopers-zoon, wiens
vrouw 7 jaar ouder was dan hy, aan de jonge vrouw van Nicolaas van de Putte(159);
de Heer van de Putte aan Juff. Clumper van 't Water (eene van Hensbergen - die van
adel zyn) haar man aan de vrou van Myn Heer Rutger; Mynheer Rutger aan de vrou
van den Wel Edelen Heer Charlé; Myn Heer Charlé aan de vrou van Dr: Boes, een
Juffrou Wykerslooth; de Heer Gerardus Jacs. Staats aan eene ongetroude Juff. Koch.
En zoo kwam het uit, dat de lieve goede vrindin van Geertje, Jansje Clumper,
huysvrou van den Heer Staats, ofschoon eene Dame van 45 jaar, door niemand van
deze aanzienlyke lieden kon opgeleyd worden.
Wat zou ik doen? - Daar bleeven nog over: de konstvrinden van Myn Heer Gerret:
de beroemde schilders Jacob de Wit(160) en Engel Sam, welke laatstgemelde, thans
houtkooper hier te Amsterdam, Myn Heer Gerrets rechter hand was in het schikken
van zyne konstverzameling; een jonge Heer Koch van 19 jaar, en het zesjarig zoontje
van Herman Braamcamp, den derden broeder, die in Portugal een hoog-aanzienlyk
huwelyk had geslooten en die dit jongske, by een reysje naa Amsterdam, had agter
gelaaten, om hem Hollandsch, te doen leeren.
Ik nam dit kind by de hand, om er meê naa binnen te gaan, als al de anderen
wegwaren, en sprak het een paar woorden toe in 't Portugees, daar ik - een jaar of
twee vóór myn huwelyk - óók nog al wat aan gedaan had.

(159) de jonge vrouw van Nicolaas van de Putte: juffrou Elisabeth Thijm (aant. Alb. Thijm).
(160) Jacob de Wit (1695-1754): Nederlands schilder en etser. Hij schilderde ook plafonds met
allegorische of mythologische voorstellingen en supraportes (schilderingen boven deuren)
met putti (naakte knaapjes, vaak met vleugels). Deze ‘witjes’ (meest grisailles met
kinderfiguren) die veel zijn nagevolgd, werden ook graag toegepast als schoorsteenstukken.
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Jansje, de Dame zonder Heer, my een vrindelyk hoofdknikje geevende, boog by het
kind neêr, en tragte zig met een italjaanschen volzin er verstaanbaar voor te maaken.
Intusschen had Jacob de Wit uit zyn 60-jaarigen leeftyd het besluit geput om
Juffrou Staats den arm te prezenteeren, en hy stond op het punt aan zyn voorneemen
gevolg te geeven, toen die goede Vrou tegen my zeyde: ‘Willen wy samen gaan,
Mynheer Sinkel?’ en zonder schroom mynen arm nam.
‘Wat is Geertje veranderd, niet waar!’ zeyde zy. - ‘Ja, HEd: gezondheid schynt
veel geleden te hebben,’ antwoorde ik.
Juffrou Staats zuchtte zagt, en zeide: ‘Gy hebt haar óók nog al gekend, in vroeger
tyd... zy spreekt my altyd met veel agting van U.’
Ik dorst daar niets op te antwoorden.
Toen ik zo in de eet-Zaal kwam, met Juff. Staats aan mynen regter arm en den
kleinen Gerardo Wenceslau aan mijn slinker hand, terwyl Jacob de Wit en Engel
Sam ons op den voet volgden, bleef dit niet onopgemerkt by Geertje, die een blik
sloeg op Juff: Staats waar een weemoedig genoegen in lag.
De maaltyd was ryk. Ik had nog nooyt zo iets bygewoond. Op de tafel stonden 2
zwaar vergulde zilvere beelden, met naame Jupiter(161) en Hercules.(162) Op de vorken
en lepels was een wapen gegraveerd, vertoonende, onder anderen, een Inkhoorn, die
zig opwerkt tegen een schuyn plankje, dat op watergolven ligt. Alles wierd uyt zilver
gedient. - Naast my zat Engel Sam; om het hoekje vóór de tafel de kleine jongen;
tegenover my de jonge Heer Koch en, naa boven toe, naast dezen: Jacob de Wit.
Er wierden veele gezondheden gedronken. Aan het dessert vroeg de Heer Jacob
de Wit permissie een paar woorden te mogen spreeken.
Hy zeyde belast te zyn door zyn kunstbroeder Cornelis Troost,(163) die ongelukkiger
wyze door ziekte verhinderd was aan dit schoone feest deeltenemen,(164) den
uytmuntenden gastheer geluktewenschen met de inwyding van zyne
Vorstelyke-wooning en Const-galery. De Heer Troost had de vryheid genomen zo
veel proeven van de by Punt en Tanjé in bewerking zynde ‘corps de garde van
Hollandsche Officieren’ te laaten

(161)
(162)
(163)
(164)

Jupiter: oppergod der Romeinen.
Hercules: Griekse halfgod.
Cornelis Troost (1697-1750): Amsterdams pastel-en aquarelschilder.
Hy zeyde (...) deeltenemen: Troost stierf in 't zelfde jaar (aant. Alb. Thijm).
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trekken,(165) als er gasten aan dit Feest deelnamen, opdat ieder, door deze plaat, eene
schildery van Troost voorstellende, die tot de verzaameling van den Heere Braamcamp
behoorde, en welke plaat met het wapen van - en eene toewyding aan - den beroemden
konstbeschermer pryken zou, - een aandenken zou bewaren van deze vernieude
Konststigting.
Daarop vroeg de Heer Engel Sam het woord, en zeyde dat hy, in naam van zyn
gewezen stadgenoot, den Rotterdamschen Digter Dirk Smits,(166) den Heer Braamcamp
een lofdicht wenschte aantebieden, ten geleyde van het tweede Deel van Van Gools(167)
‘Nieuwe Schou-burg der Nederl. Kunstschilders en Schilderessen’, dat aan den Heere
Braamcamp stond opgedraagen te worden. Sam vroeg, ten overvloede, vergeeving
voor hetgeen er tot zyn eyge lof in het vers voorquam. Het begon in dezer voege:

Schilderkroon
voor den Heere Gerard Braamcamp
De spraeklooze Echo der Natuur',(168)
De Schilderkunst, die 't minnevuur,
In Vorsten, Edelen en Braven,
Van ouds gestookt heeft en gevoed,
En elk verlieven deed op haer gelaet en gaven,
Zag nu die drift allengs verminderen in gloed'.
Men zag de lelyen en rozen,
Die op haar schoone wangen blozen,
Van drukk' besterven en vergaen;
De tranen vloeiden uit haer oogen,
Enz.

(165) proeven trekken: afdrukken maken.
(166) Dirk Smits: ambtenaar bij de wijnbelasting te Rotterdam: dichter van De Rottestroom (1751);
navolger van Poot; 1726 lid van het dichtgenootschap Natura et Arte.
(167) Jan van Gool (1691-1751): legde zich toe op de schilderkunst en schreef het bij Thijm
vermelde werk (1740-'41). In dat werk komen ook gedichten van hem voor.
(168) Echo: bergnimf in Boeotië, die Hera bezighield terwijl Zeus met andere nimfen flirtte. Daarom
beroofde Hera haar van het gebruik van de tong.
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Minerva(169) kreeg medelyden met de Schilderkunst, en zond den ‘schranderen
Merkuur’,(170)
Om, in des weerelds koopkantoor
Aen 't Y, der Schilderkunst den heilschat op te speuren,
Dien zy in huis en hof, paleis en kerk verloor.
......................
Hy (Merkurius) zag 'er, by zyn martelaren
In 't midden van den vloedt, ook Braamcamps goê Fortuin
Staêg worstelen, in schyn' eens Inkhoorns, met de baren.

Merkuur reikt Braamcamps Fortuyn(171) zyn slangenstaf.(172) De Braamcampen, van
ouds wynkoopers, hebben eene groote hout-negotie en scheepstimmerwerf opgezet:
Dat paer verplant Germanjes woudt
Langs 't vlak des oceaens, zoover de zeilen varen,
Aen 's weerelds uiterste eindt, en (puren) goudt uit hout.
......................
(Nu komt hem) door het golfgeruisch
Byzonder uit het ryk der fiere Lusitanen,(173)
Het lachende Geluk,(174) belaên met rykdom, t' huis.

Intusschien verlieft Gerret meer en meer op ‘de edle Schilderkunst,’
Geneest met klinkklaer goudt haer diepe boezemsmart,
En kuscht, verlieft, den daeuw der tranen van haer wangen.

De Schilderkunst spreidt nu
haer duizendkleurde straelen
Door 't burgermeesterlyk ja vorstelyk Paleis,
Daer hy haer majesteit doet op den eertroon pralen,

in 't beroemde Huys der Heeren Trip namelyk.

(169) Minerva: dochter van Jupiter, goden van de wijsheid en dapperheid; beschermster van kunsten
en wetenschappen.
(170) Mercuur: Mercurius, god van de koophandel en van de dieven; bode der goden.
(171) Fortuyn: Fortuna, de godin van geluk en ongeluk.
(172) slangenstaf: kleine staf, omkronkeld door twee slangen en bekroond door twee vleugels; het
attribuut van Mercurius.
(173) Lusitanen: bewoners van Lusitanië, ongeveer het tegenwoordige Portugal.
(174) Geluk: voorspoed.
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Daer aest zyn geest op 't oogbanket,
Hem door zyn' Hartvriendt voorgezet,
Den wakkren Sam, die zyne zinnen
Met kunstpenseel' en vriendschap' streelt,
Enz.
De rei der negen Zanggodinnen,
Die om zyn schilderzin hem minnen,
Vlocht hem dees groene schilderkroon,
En zingt zyn' lof op hare feesten;
Ja eert hem in haer Koor, met blyden toon op toon,
Als stut der Amstelbeurse en steun der Schildergeesten.

De Heer Braamcamp was met deze attenties, naa 't scheen, zeer ingenomen: hy ging
de Heeren De Wit en Sam hartelyk de hand drukken. De Wit deelde de prenten van
Troost om, waar niet alle gasten even spoedig weg mede wisten. De gastheer wierd
nog eens geplaagd om ter eere van De Wit de dichtregels op te zeggen, die hy aan 's
mans schildery van Mozes in de Raadkamer ten Stadhuyze gewyd had, en er was
aan klinken en toejuichen geen gebrek. Op eens nam egter myn goede Patroon op
nieuw het woord en zeyde: ‘Nu is het aan my om te drinken op diegeenen welke my,
in de schikking van myne Schilderyen, het maaken van den Cataloogus, en wat dies
meer zy, het trouste hebben geholpen. De digter Smits heeft myn waarden vrind Sam
reeds genoemd; ik voeg er myn braaven boek-houder, en taal-geleerde - Jan Sinkel
- by. Sam en Sinkel, ulieden gezondheid!’ Er ging waarlyk by die woorden een heel
gul hoezee op: veele Heeren reezen van hunne plaatsen om ons, aan het beneden-eynd
der tafel (naa deze hulde van den gastheer), te komen filiciteeren: en te midden van
het gewoel, wie kwam tot my? - Geertje, de Marquisin, met het blaauw flueele kleed,
en, met my klinkende, terwyl er traanen in haar oogen stonden, zeyde zy zagt: ‘Sinkel!
God zegen-je!’
Het was een heerlyk feest geweest - dien Zondag van 18 Jan: 1750! (Hier blijft weêr een katerntjen(175) van Jan Sinkels ‘Gedenkschriften’ ongedrukt.
Wij vervolgen tien jaar later.)

Duynenberg, onder Velsen, 2 Oct. 1760.
Ik kan myne oogen, ik kan myn hart naauwelyks gelooven. Toen ik, van 't voorjaar,
in zo een opgeruymde stemming dwaalde van de Heerengragt,

(175) katerntjen: een aantal (oorspr. vier) in elkaar gevouwen vellen als deel van een handschrift
of boek.
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op 't hoekie van de Heysteeg, naa myn Camer in de Hoogstraat, zo regt in myn schik,
dat myn landsman Dorus Crajenschot(176) myn voorstel had aangenomen om eene
vertaaling van de Sermons du R.P. Bourdaloue(177) ter persse te leggen, en ik
naarekende, welk een zorgeloos leeven ik zou hebben, als ik, buyten en behalve myn
salaris by de Heeren, maandelyks nog dat appeltje voor de dorst by Dorus zou beuren,
- dagt ik, dat ik de gelukkigste man van de weereld was. Vrou noch kinderen tot
mynen laste, had ik nuu op 40-jaarigen leeftijd een stillen en zaligen ouden dag vóór
my. Sints dat Ludewyntje ter rusten is, heb ik geen benaaut oogenblik meer gehad.
Ik was zo te-vreden!.... En zie, dat geluk was nog niets by hetgeene my nu, eergisteren,
overkomt. Ik was by Pater Biene in de Mis geweest (in het Boompie),(178) toen Myn
Heer Rutger, by het uytkomen, my op myn schouder tikte en zegt: ‘Sinkel, ik heb
een aartig werkie voor je.’ - ‘Zo, Myn Heer,’ zeg ik, ‘en waar bestaat dat in?’ - ‘Och,
het is minder als niets,’ zegt hy. ‘Je weet misschien, of misschien weet je 't niet, dat
het nu toch eindelyk tot een liquidatie zal komen met het comptoir van den Heer
Andrioli zaliger: maar het stuyt nog af op eenige bezwarenissen. De Weduw kan
hare pretentiën uyt de particuliere Boeken van haaren man zaliger niet genoegzaam
doen valideeren.(179) Nu wenschte zy een eerlyk, trou en geduldig boek-houder te
hebben, om die boêl eens netjens uyt malkaâr te werken. Zy zey my dat in de vlucht,
en ik beloofde, dat ik haar yemand bezorgen zou. Ik heb er met myn Broêr over
gesproken, en die vind ook, dat wy U wel een Week of vier missen kunnen.... Die
Boeken zyn buyten..... Zy heeft nog een groote kist met oude papieren en
perkementen, meestal italiaansse: die moeten ook naa-gekeeken worden, en daarvan
eene lyst opgemaakt.... Niemand is daar beter voor dan jy.....’
Ik bedankte Myn Heer voor zyne goede verwagting en vroeg of hy my genoemd
had.
‘Neen,’ zeyde hy, ‘ik heb in 't begin niet op U gezonnen: maar dat is

(176) Dorus Crajenschot: uitgever te Amsterdam.
(177) Sermons du R.P. Bourdaloue: Louis Bourdaloue (1632-1704), Frans jezuïet, invloedrijk
kanselredenaar; tot 1669 leraar, vooral in de wijsbegeerte, aan de jezuïetencolleges, te Bourges
en predikant in de provincie; daarna hofprediker te Parijs.
(178) Boompie: Boomskerk in Amsterdam.
(179) pretentiën doen valideren: aanspraken (rechts-) geldig doen zijn.
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stellig goed. Mevrou Andrioli kent je van ouds, van oude dagteekening; en dewyl
myn Broêr en ik je recommandeeren.....’
- ‘Maar, Mynheer,’ zeyde ik, ‘zal ik daar dan moeten logeeren?’
- ‘Wel zeker; bekommer je daar niet over. Er is plaats genoeg op Duynenberg. Je
kunt dan de Dames meteen een handje helpen om de papieren voor het trouwen van
de jonge Juffrou in orde te krygen.’
- ‘Is het tog waar, Mynheer, gaat Juffr. Cornelia trouwen?’
- ‘Wel zeker, man, waarom zou ze niet? zy heeft geld genoeg, en haar galant is
van hooge geboorte: de Baron van Brederode - niets meer of niets minder als dat.
Hy is 23 jaar en het aanstaande Bruydje 20.....’
- ‘Maar, Mynheer....’
- ‘Nu geen maren, Sinkel.’
- ‘Maar als Mevrou maar goedvindt....’
- ‘Mevrou zal het zeker goedvinden. Kom, geen bezwaaren.... Morgen ryden wy
er samen heen. Dat 's afgesproken, Sinkel!’ en Myn Heer Rutger, die anders niet zo
familiaar als Myn Heer Gerret met my was, nam myne hand en schudde die. Ik was
getroffen over zyne goedheyd. Ik dorst niets verder te zeggen. ZE: ging de Vyzelstraat
in, en ik het Rokin langs. Ik zag eens met genoegen naa de hand, die hy zo vrindelyk
gedrukt had. Wat was de zyne blank en zagt geworden; wat zag die er anders uyt,
dan toen hy my voor 't eerst naa de Zoutsteeg geleyde; toen deed Mynheer nog alle
dagen haast wynkooper-knegtswerk, en daar had hy zulke zwarte handen van. Wat
was er sedert al gebeurt! En ik - gaan logeeren by Geertje, op haar buytenplaats! 't
Was my onbegrypelyk, onbegrypelyk...

Duyn b. 4 Oct.
Ik wierd eergisteren gestoort, toen ik juyst het woordje ‘onbegrypelyk’ geschreeven
had. Myn Heer Rutger is naa stad terug gekeert. 't Is hier het verrukkelykste weêr,
dat men zig denken kan. Ik staa al vroeg op, en zet my voor myn venster en kyk naa
hartelust over den binnenweg en het stuk weyland dat zich daar voor my uytstrekt,
en aan geene zyde met zulk een breeden achtergrond van digt geboomte bezet is. De
boomen zyn zo voor elkander gegroupeert, dat de stammen niet zigtbaar zyn: dat is
zo gezellig. De zon en de herfst leggen er geele en bruyne tinten op; het gras
daarintegen schynt op deze robbelige(180) wei overal met een koel blaau waas

(180) robbelig: bultig, ongelijk.

J.A. Alberdingk Thijm, Een keuze uit zijn werk

149
bedekt. In de verte loopt hier en daar een boer of een melk meyd en weeten, zoo min
als ik, van den Prins geen quaad. 't Is hier al heel mooy: een waar Paradys. Myn
venster staat open; er is haast geen wind, en toch vaart er, nu en dan, uyt de
aangrenzende bogaart een zagte geur van rypend ooft naa binnen. 't Is wel opmerkelyk,
dat Adam en Eva juyst door een appel gevallen zyn. My dunkt, ik raak aan het
philosopheeren... En tog wat zou zo eene heerlyke natuur weezen, als er geen huys,
geen omgang met menschen was!...
Ik wist my naulyks goed te houden, toen ik voor vier dagen geleeden hier aanquam.
Onder weg was Myn Heer Rutgert op de gedagte gekomen, dat er nog al vry wat
verschil bestond tusschen den eersten keer, dat ZE: my, in de Zoutsteeg, by Geertje
introduceerde, en deeze voorstelling aan de Marquisin Dowarière d'Andrioli. ‘Sinkel,’
zeyde hy, ‘nu zullen we eens niet zeggen aan Mevrou, wie ik haar brengen kom.’
- ‘Och, myn Heer, zo als u best dunkt,’ zeyde ik. Wy hadden een mooye berline,(181)
en het was niets koud. In het logement den Toelast te Haarlem gebruykten Myn Heer
en ik, ieder, een broodje met vleesch en een kop Coffy. Toen wy hier op Duynenberg
aanquamen, was het, of men in het groote huys het kraaken van de steentjes en
schulpen al gehoord had, want daadelyk ging boven de hooge stoep de deur open;
de knegt quam naa buyten, en eene alderliefste jonge juffrou met heldere bruyne
oogen verwelkoomde Myn Heer en nam hem zyn flueele reyszak af. Niet groot van
stuk, hief zy zig op om hem te zoenen, en Myn Heer zeyde in 't Fransch waarschynlyk voor de booyen, want Myn Heer weet tog wel dat ik wel Fransch ken:
‘Haha, Mademoiselle Cornélie; men is waarschynlyk zo hartelyk, om dat men weet
welke papieren ik in myn zak heb.’
- ‘Heb-je de papieren al, stoute neef?’ zeyde zy en fronste comicq haar gezigt.
‘Ten minste ik heb een man, die ze je klaar zal maaken. Het Juffertje zag toen naa
my en maakte een ligte buyging met het hoofd. ‘Kom binnen, Heeren’, zeide zy, en
dat deed my playsir, dat ze ons samen toesprak. Aan de Camer-deur quam Mevrou
Andrioli, die de rou al een weynig verligt had (het was in het 3de jaar), den Heere
Braamcamp te gemoet. Ik bleef agter. Het was een breed portaal, waar 3 marmere
treden heên-leidden; regts was er een kleyn dessert-camertje; Myn Heer gaf my

(181) berline: soort koets.
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een duw, en zeide my: ‘Wagt daar even.’ Ik liet my gezeggen, maar kon toch niet
naa-laaten de lieftalige uytdrukking en staatige dienaresse(182) te bewonderen, waar
Geertje (zal ik maar zeggen) Myn Heer Rutgert mede ontving. Zy spraken vry luyd
en de deur bleef aanstaan.
‘En waar is myn Secretaris?’ vroeg de altyd even welluydende stem van Mevrou.
‘Gy zult hem zo zien verschynen’, antwoorde Myn Heer Rutger. ‘He ja,’ zeyde
de Jonge Juffrou, ‘waar is uw bedeesde reys-gezel gebleeven? - Het is nog al een
goeje physionomie; ik had anders al aan mama gezegt: zoo'n vreemde man in huys,
en dat nog wel in den tegenwoordigen tyd...’
- ‘Maar als die vreemde man nu eens een oude vrind was van Mama,’ zeyde de
Heer Braamcamp, met een zugt tot schertsen, die ik vroeger nooyt by hem bespeurt
had.
‘Een oude vrind?’ zeyde Mevrou, en ik hoorde aan haar stem, dat de glimlach,
waar zy Myn Heer Rutger mede ontvangen had, haar nog niet had verlaaten... O, dat
maakte my zoo gelukkig! Welk een onderscheyd van uytzigt - nu, en toen ik HEd:
in het Trippenhuys had gezien.
‘Ja, wie denk-je?’ vroeg Rutger, en de goede Heer scheen erg in zyn schik, dat hy
even als zyn broeder Gerret, tog wel jokken en boerten kon. Het was wel vreemd:
want ZE: had anders de naam van heel styf te zyn.
‘Wie?... wie?’... zeyde Mevrou, al naa-denkende ‘de dichter Samuel Apostool, die
my al in het jaar '35 met zyn heerlyke versen vervolgt heeft?’ Myn Heer Rutger
schudde van neen. Ik was inmiddels uyt myn dessert-Camertje gesloopen, en stond
op een afstand in de Zaal te gluuren: ‘Monsieur Guilleaume Surninom, hoek
Calver-straat en Dam?’ Mynheer Rutger schudde.... ‘Niet? - De Heer Hermanus
Stoopendaal, die my eens geïnviteert heeft, om met hem naar eene
liefhebbery-Comedie te gaan...’ Mynheer Rutger schudde. ‘De eerzame Johannes
Jolles toch niet, van de Keysersgragt? of misschien het Heertje Libertus
Munnikhuyzen, bygenaamt “Il piccolo Donati”, van wege zyne verhouding tot zyn
langen Patroon, Giovanni Donati,(183) je peetoom, Cornélie...’
- ‘Wel, Mama! wat een vrinden!’ zeyde deze: ‘kom, kom, lieve Neef, laat het uyt
zyn! Wat moet die man ook wel denken? Waar is hy gebleeven? Ik ga hem haalen.’
En met-een stond het lieve kind pal voor my. ‘Kom binnen, myn Heer’, zeyde zy,
‘kom tog binnen!’

(182) dienaresse: een soort kniebuiging.
(183) Il piccolo Donati: de kleine Donati.
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Mevrou Geertje zag op. ‘Sinkel!’ riep zy uyt, en dat met zo' een hartelykheyd, dat
my alles voor myne oogen begon te draayen. Zy trad op my toe, en ik zou haast
zeggen met eenige aandoening in haare zoete stem, zeyde zy: ‘Wel zo, myn oude
vrind, dat is my eene groote verrassing, dat de Heeren Braamcamp my U tot raadsman
bestemd hebben.’ Ik stond zeer bedremmeld.
‘Mevrou,’ zeyde ik zagt, en durfde haast niet op te zien: ‘als ik met myne geringe
kennis UE: van dienst kan wezen,... dan heeft UE: maar te disponeeren...’ maar ik
had wel willen zeggen: ‘dan maakt gy my tot den gelukkigsten boekhouder ter
weereld.’ De jonge Juffrou kwam er óók by, en zeyde: ‘Zo, Mama, is dat nu die wel
bekende Jan Sinkel, van wie Mama my zoo dikwils gesproken heeft?...’
- ‘Dat moet wel de zelfde zyn, Jonge Juffrou,’ zeyde ik, moed vattende; ‘ofschoon
het natuurlyker zou wezen, dat UE: Mama minder om anderen, anderen daarintegen
meer om uw Mama zouden gedacht hebben...’ maar daar wierd op deze hakkelende
woorden niet veel gelet. De Juffrou ging maar voort met spreeken, terwyl ik plaats
moest neemen op een van de mooye stoelen, met paarsgeprest flueele zittingen.
‘Maar, Mama, je hadt me altyd van zo een jongetje gesproken, en Myn Heer, men
mag het op zyn leeftijd wel zeggen, is niet meer in de eerste jeugd; hy kan wel een
jaar of zes ouder wezen dan Mama...’
- ‘Ja, Juffrou,’ zeyde ik, ‘ik zie er oud uyt, niet waar? - zo bleek en mager, en
nochtans...’
- ‘Zeker,’ zeyde Mevrou, ‘Myn Heer Sinkel is merkelyk jonger dan ik...’
- ‘'t Is my zelven onbegrypelyk, Mevrouw; vroeger minder dan nu: maar UE: is
verjeugdigd, sedert...’
- ‘Ja, sedert ik langer buyten ben...’ haastte Mevrou zig te zeggen. Ik meende: sints
de dood van den Italiaanschen Heer.
En zo ging het al voort. Myn Heer Rutger bleef dineeren; ik moest mede aan tafel
eeten. Myn Heer overnachte er, en den volgenden morgen vertrok hy weêr vroeg.
Nu was ik nog ruym zo veel op myn gemak. Die beyde Dames waren zo vrindlijk
voor my.
Mevrou zeyde my: ‘Sinkel, je moogt my geen Mevrou noemen.’ Ik wist niet, waar
zy heen wilde: want het oude ‘Juffrou Geertje’ quam tog niet meer te pas.
‘De Pastoor hier,’ zeyde Juffrou Cornélie noemt Mama altyd ‘Mama’, ofschoon
hy wel 10 jaar ouder is...’
- ‘Dat gaat voor my tog in 't geheel niet,’ zeyde ik. Eyndelyk werd
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er iets op gevonden. ‘In Italië noemde ieder my Signora Gertruda,’ zeyde Mevrou.
‘Nu,’ hernam ik, ‘dat zou nog aangaan: wy hebben tog zo veel Italjaansch samen
gesproken:’ en daarop hervielen wy in onze oude taaloeffeninge, en het gesprek
wierd zo leevendig, dat Juffrou Cornélie zeyde: ‘Neen, neen, Myn Heer Sinkel, dat
gaat niet aan: dat moet je my óók eerst Italjaans leeren.’
- ‘En wil la sua moglie(184) wel hebben,’ ging la Signora Gertruda voort, ‘dat je zo
lang van Huys gaat?....
‘Ik ben al 7 jaar weduwnaar, Signora,’ was myn antwoord; en of dit Mevrou geen
playsir deed, maar zy scheen daar op wat minder vrolyk gestemd.
Myne bezigheden weezen zich van zelve aan. Ik kreeg eene massa rekeningen,
brieven en andere papieren om naa te zien en een bewys van Comptoir-boeken, die,
onder ons gezegd, na kip nog hen leeken.
My wierd aanbevolen, my niet te veel, nog te lang in te spannen. Men at in dat
Huys alle dagen soupe; onder den naam van minestra, met veel geraspte kaas; maar
een half-uur vóór dat wy aan tafel gingen, bragt dat lieve kind my al een uytgeschepten
theekop van dien kragtigen bouillon, om dat ik my, zoo als zy zeyde, versterken
moest. Ik beken, dat ik my wel wat oud en paayagtig(185) voel; voor-al wanneer ik, by
het scheeren, my in het spiegeltje zie.
Toen, by zulk eene gelegenheyd, Myn Heer Staats my eens in de Voetboog-straat
quam overvallen, zag ik er ten minsten nog een beetje fleuriger uyt. Als ik niet beter
wist, zou ik denken, dat ik 60 jaar, in plaats van 40 was.
De foppery van dien brief met dat ‘oude zyde doekje’ vecchio fazzoletto di seta,
dat een Zytje zou beteekenen, by den Coopman Vecchio te bekomen, is noyt uytgelekt.
Ik heb hier nu weêr een anderen brief voor my leggen: maar die is aan my zelver
gerigt, en wel in 't Portugees; en die komt heel uyt Lisbon. Ik wist niet wat ik zag,
toen ik hem ontving. Myn huysbaas uyt de Hoogstraat zond hem hierheen, en de
Jonge Juffrou, wier Aanstaande Zee-Capiteyn is by de Portugeesse Marine (de Heer
Henri van Brederode namelyk, eenig overgebleevene van dien naam) herkende
daadelyk de portugeesse Taal op het addres. Tot eene vereering voor

(184) la sua moglie: uwe vrou (aant. Alb. Thijm).
(185) paayachtig: oud.
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myne naa-neeven wil ik hem hier vertaalt invlegten. Buyten op stond de naam en
woonplaats van myn Huys-heer; dan volgde:
Esta carta sara dada
ao mais avisada e muy famoso
Mestre deste sciencia,
o muy honesto Joaon Sinkel, o Moço,
morador em dita Cidade.

Lisbon, dezen 26 September, 1760
Hoog-geleerde, zeer bequame en wydberoemde
Heer en Meester!
(Myne lieve Neeven en Nigten bidde ik, hier en verder wel in het oog te vatten, dat
men, by de fiere Lusitaanen, zeer aan de gebloemde en allerdeftigste wyze van
spreeken en schryven is overgegeeven. Deze tytuls hebben dus, in zo verre, geene
volstrekte waarde.)
Hoog-geleerde, zeer bequame, en zo voort.
De voortreffelyke en ryk met aardsse goederen gezegende Heer Herman
Braamcamp, woonende in deze Hoofdstad, heeft de meer dan gewoone
beleefdheyd gehad my op te geeven: uwe waarde woonplaatse in de
beroemde Stad van Amsterdam, geensins de minste in de bloeyende
provinciën van de wel-vereenigde Hollandse Republyck.
De nederige dienaar van Uwe Eerbiedwaardigheyd...
(die tytels kunnen eygenlyk niet naa den aart vertaald worden.)
...Eerbiedwaardigheyd meent, dat het niet zal uytmaaken eenig bezwaar,
zo hy zig verstout Uwe Eerb: in de Portugeesse en niet in de Vlaamse taal
te schryven. De poliglottische..,
(dat wil zo veel zeggen als alle taalen magtige.... weder eene gebloemde spreekwyze)
‘poliglottische bedreevenheyd van Haar
(van my naamelyk)
is zoodanig, de oude en nieuwe weereld door, bekend....
(dat is weer eene figuur van rhetoricq)
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dat myne geringheyd wel niet in twyffel kon staan, ofschoon in de idioma
Framenga (d.i. de Hollandsche taal) niet geheel onervaren, of ik my tot
Haar in eene der spraken van dit schier-eyland zoude mogen dirigeeren.
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Om ter zaake te komen, staa uwe Eerb: my toe te zeggen, dat ik, op den
zeer vereerenden wensch van den nooyt genoeg te pryzen en Hooggebore
Heere Baron van Brederode en zyne waardige, lieftalige en daarby
insgelyks hooggeborene Vrou Moeder, beyde zeer voortreffelyke
bewooners van deze Hoofdstad, my bezig houde met het op maaken van
het Doorluchtig Tabel der Hoog-Edele Voor-ouders van welgemelten
Heere en van zyne schoone en deugd-ryke Jonkvrou Bruyd, uwe gevierde
Stadgenoote: Mejuffer Cornelia Maria Andrioli.
Niet zonder eenige moeyte heb ik de adels-quartieren(186) van den Hoog
geboren Heer Baron op eene geschikte Caart of Tabel gebragt en heb de
behoorlyke plaats of ruymte ter bywerking van de hooggepreezen
quartieren der Jonkvrou Bruydt, zo als betaamde en voor 't oogenblik paste,
blank gelaaten. Ik gaa verder, en hebbe de eer Uw Eerb: mede te deelen,
dat ik zelfs eenige moeyte onder-vinde, om de Quartieren der Donzella in
de vrouwelyke liniën voltallig te maaken. Het is ondertusschen voor het
geheel zeer gewenscht, dat ook ten dezen aanzien het verlangen van den
Hooggeb: Heer Baron en zijne Doorluchtige Vrou Moeder de Dowarière
van zynen zaligen en wyd-beroemden Heer Vader, voldaan worde. Uyt
overweeging van een en ander kom ik derhalve tot Uwe Eerb: met het
vrindelyk en onderdaanig verzoek my, met keerenden algemeenen Courier,
te willen melden, welke de quartieren der gepreezen Juffrou zyn, liefst
met eene kleyne tekening van de heraldicque schilden en figuuren.
Sempre prestes a vosso servico,
dat is zo veel te zeggen als:
steeds volvaardig tot uwen dienste, en ‘a seu mandando, Señor meu’, en
my by U aanbeveelende, Myn Heere! heb ik de groote voldoening my te
mogen noemen
Van Uwe Eerbiedwaardigheyd de meest onderdaanige en meest verplichte
Dienaar
Thomaz Pereira Bruno
Wat die wel-meenende Heer Pereira Bruno van my begeert, is niet zo een, twee, drie
ten uytvoer te brengen. Jantje Sinkel is wel niet zo heelendal onbekend met wapens
en dergelyken, maar tog by lange naa de geleerde man niet, waarvoor die beleefde
Portugees hem schynt te houden.
Ik ben hier druk aan 't rommelen geweest in een oud coffer, dat in der tyd met
witte gestreepte zyde van binnen bekleed was, dog nu met duyzende wormgaatjes
door en door geboord is, wat eventwel niet verhindert dat er nog eene massa duffe
opgevouwe parkementen in liggen, die door de kleyne indringers onaangeroerd zyn
gelaaten. Ik heb daarin gevonden
(186) adels-quartieren: kwartier: stamdeel, dat iemands afstamming van vaders of moeders
zijde aanwijst (in casu als bewijs voor adellijke afkomst).
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een stamboom van de familie der Andrioli's, waar uyt blykt, dat de moeder van myn
geelen Italjaan Benzoni genaamd was. Een hazewindhondje staat in haar wapen en
daaronder een massa veeren. Er zyn ook voorhanden twee groote rollen, insgelyks
parkement, behelzende eene getuygenis van den Keyzerlyken Wapen-Heraut, dat er
Marquisen van Andrioli al in oude dagen geweest zyn en dat het edele geslacht van
Benzoni uyt Venetië stammen zou. Tot zoo ver gaat dit nu goed; maar de Milaneesse
Myn Heer Bartolommeo Andrioli is in Amsterdam met Juffrou Springer getrouwd,
woonende op het Biggynhoff, hebbende tot oom en neefs de Heeren Braamcamp,
voor 40 jaar wyn-koopers en zo voort, en zo voort, in de Zoutsteeg. De schatryke
Heer Gerret, of, zo als het nu heet, Geraldo Braamcamp is vereerd met boeken en
plaaten die aan hem zyn opgedraagen, en die vertoonen een wapen samengesteld uit
twee palm-takken (och Heer, neen! dit moet ik zeggen: oorlogzuchtig of bloeddorstig
zyn de Patroonen dan ook niet), vier boompjes en de bekende vergulde Inkhoorn....
Als men dat in Lusitanië voor een adels-tytul wil aanvaerden, dan zal het als zodanig
voor de moeder van myne.... van Mevrou Geertje, wil ik zeggen, kunnen dienen, en
niemand zal gelukkiger wezen dan Jan Sinkel: want Juffrou Cornélie houdt byzonder
veel van den Heer van Brederode, en deze schynt er op te staan, dat zyne Bruyd van
adelyke geboorte zy.... Maar de naam van Springer - met dien Springer zit Jan Sinkel
dwars in zyne maag. Kon hy over die moeyelykheyd maar heen springen, met zyn
op de comptoir-kruk verstramde beenen....
(Eenige dagen later vinden wij Sinkel in Amsterdam.)

Amst: 5 Oct: 1760
Ik heb myn Memory-boekje medegenomen - nu ik voor een paar dagen te huys ben:
want ik gevoel wel, dat er een belangryk oogenblik in myn leeven is aangebroken.
Wat waren die Vrouwen ontroerd. Ik heb het pourtraict gezien van dien Jonker
van Brederode: hy heeft wel een goedig gezigt; maar ik begryp tog niet, hoe hy zulk
een sterke neyging aan dat mooye, lieve Juffertje heeft kunnen in-blaazen.
Ik zat juyst over haare gewenschte adels-quartieren te redeneeren, toen Mevrou
Gertruda by my binnen-quam. Myn arm hart liet niet naa sterk te kloppen en my
eene onmerkbaare trilling door de leden te jaagen, die de pen in myne hand beeven
deed. Ik stond op. ‘Blyf zitten, Sinkel,’ zeyde

J.A. Alberdingk Thijm, Een keuze uit zijn werk

156
Gertruda met een treurig gezigt en eene gedekte stem. ‘Ik kom u vraagen, om aan
het ontbyt te komen.... maar ik wilde u eerst over iets spreeken;’ en zy zette zig, met
die aandoenlyke blaauwe oogen van altoos, tegenover my.
‘Ik geloof dat wy, myne dogter en ik, in u een goeden vrind hebben, niet waar?’
Ik kon niet naa-laaten half op te springen van geluk, van verrassing en van
bereydvaardigheyd. Zy ging voort.
‘Gy weet, dat de Baron Henri van Brederode, de laatste mannelyke afstammeling
uyt dat oude geslacht, om de hand van Cornélie heeft aangehouden. Zy heeft hem
van het voorjaar, toen hy, als Kommandeur by de Portugeesse Marine, hier eene
commissie by de Staaten heeft af te leggen gehad, in den Haag, en laater in Amsterdam
ontmoet. Hy is een braaf jonkman; naa wy verneemen, niet geheel onbemiddeld, en
schynt Cornélie opregtelyk lief te hebben. Het meysje, ik zeg het aan u, als aan een
ouden vrind, die goed en kiesch voelt, houdt ontzettend veel van hem. Voor haar
bestaat geen geluk dan met dien man. Ver verwyderd van haaren geest is alle
denkbeeld van grootheyd (daar heeft haare moeder, met Gods hulp, tegen gewaakt);
of zy dus met een erfzoon trouwt uyt het geslacht, dat zig het alder-edelste noemt,
is haar even onverschillig, als dat er tegen de wettigheyd der Catholicque branche
bezwaaren gemaakt worden. De errinneringen der familie zyn, sints de laatste twee
eeuwen althans, volkomen eervol. Gy hebt ons gezeyd, dat de papieren, wat
Wees-Camer(187) en dier-gelyke betreft, gemakkelyk in ordre te stellen zyn, en gy zult
ondervinden, dat wat de geldelyke belangen betreft, myn Man wel niet accuraat boek
heeft gehouden, maar dat wy tog niet te veel verteerd hebben, sints wy in Holland
gebleeven zyn. Dáár is dus geen bezwaar: maar wat erger is, en wat my, voor myn
kind, ontzettend quelt, is dit: De Moeder van Henri van Brederode is eene Freule
van Zeller. De Zellers zyn eene oude familie uyt Gelderland; dat is van algemeene
bekendheyd: maar om met Henri's overleeden Vader, den Heer van Bolswaert en
Aerlanderveen, te kunnen trouwen heeft Jonkvrou van Zeller, die smoorlyk op den
man verliefd was, haare vier quartieren, dat zyn, geloof ik, twee adelyke grootvaders
en twee adelyke grootmoeders, moeten bewyzen; en dit heeft verschrikkelyk veel
voeten in der aarde gehad. De oude Jonker van Zeller, voorganger van Herman
Braamcamp als Resident van Pruyssen, was in

(187) Wees-Camer: overheidskollege tot het beheer der bezittingen van wezen en van onbeheerde
nalatenschappen.
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Portugal getroud met een meysje uyt Hamburg, die een mooy gezigtje moet gehad
hebben, maar juyst niet van byzonder hooge geboorte was. Het onmogelyke is dus
gedaan om de grootouders van Henri's Moeder een adelyken tint by te zetten. Dat
heeft ysselyk veel moeyte gekost, en het ongeduld van Freule van Zeller moet alleen
maar te vergelyken zyn geweest by haar wrevel tegen den toch zo zeer geliefden
Bruydegom, over zynen eysch, dat zy, van moeders zyde, wat edeler bloed mocht
hebben. Eyndelyk is die zaak, met veel schryven en wryven tog in ordre gekomen.
In Duytschland schynt men nog al bedreeven te zyn in het regelen van zulke quaesties.
Maar het heeft de trots van Jonkvr: van Zeller een kneep gegeeven, die zy nooyt
verlooren heeft, en zy heeft gezwooren, dat haar zoon en dogter, op hunne beurt, niet
trouwen zouden dan met persoonen, die ten allerminste hunne 4 quartieren konden
bewyzen.
‘Wy hebben gisteren avond laat nog een brief van Henri gekreegen, die myne arme
Cornélie op vry wat traanen gestaan heeft en my den ganssen nacht heeft
beziggehouden.
‘Nu moet ik u zeggen, dat Cornélie een groot vertrouwen in uw kennis en yver
heeft. Zy weet, zo goed als ik, dat gy ons vrindschappelyk gezind zyt. Ik bid u dus,
zeg haar aan het ontbyt, dat zy gerust kan zyn - en, Sinkel, verzin er wat op, dat wy
uyt deezen moeyelyken pas geraaken. Het zou de dood wezen van het kind, indien
dit huwelyk niet door kon gaan.’
Zy stond op en stak haar hand naa my uyt. Ik vatte ze in verrukking aan; en een
paar traanen rolden er over, toen ik, half betoverd, my bukte en het waagde die hand
met beevende lippen te kussen.
Wy gingen in de ontbytkamer. Ik was stil; want men had my mogen doodschieten,
als ik er de minste kans op zag die lieve Vrouwen in dezen van dienst te zyn, en myn
portugeesen Vrind met het zelfde te gerieven. Nochtans wat het was weet ik niet:
maar ik, die anders my zelver steeds mistrou, die weynig van heraldicque zaaken af
weet, die wist, dat Gertruda een burger meysje was, ik zeyde tot Cornélie: ‘Lieve
Juffrou, wees te vrede, houd goeden moed! ik zal uwe zaak in ordre brengen.’
Dat hadt gy moeten zien, lieve Neeven en Nigten, hoe dat wierd opgenomen! Gy
had de schittering van die bruyne oogen moeten zien, den blyden lach van dat mooye
mondje: wat zeg ik? - zy vloog op en naa my toe en kuste de magere harde wangen
van den armen boek-houder.
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Duynenberg, 20 Dec: 1760.
Wat is er sedert ik het laatst, in deze Memories, de pen op het papier zette, al gebeurd!
Het schynt my een droom. Hoe dankbaar is Jan Sinkel aan den goeden Geever, dat
Hy hem zo zigtbaar heeft bygestaan. Het is zeker, om dat ik het werk der vertaalinge
van Pater Bourdaloues ongeëvenaarde stigtings predicaties heb op my genomen, dat
de goede God my dit teeken van zyne gunst heeft willen geeven. Ik moet het tog
hier, ter altijd duurender gedagtenisse van zyne onverdiende weldaaden, ter neder
schryven.
Den eygensten dag, dat ik aan de jonge Juffrou Andrioli beloofd had te zullen
doen wat my-zelver eene onmogelijke zaak toescheen, verzogt ik la Signora Gertruda
my met een wagentje naar Amsterdam te laaten brengen. Dit gebeurde. Ik hield my
onder-weg zoo kort mogelyk op, en over-leyde wat ik zou aanvangen. Zonderling
genoeg, scheen ik, in myn graauwen rok en camizool, met myn qualyk verzorgde
vaale perruyk, met myn (Dank zy Signora Gertruda's linnen-meyd) hagelwitten
halsdoek, peper- en zout koussen en 25-jaarigen rotting, - my zelver toe een Ridder
uyt de oude romancen te zyn, die gezwooren had met behulp van zyn degen een
7-koppigen draak te verslaan, al wist hy heel goed, dat hy het onmogelyke beproefde.
Die vrouwen hadden inderdaad Jantje Sinkel het spoor dermaate byster gemaakt, dat
hy voor haar, met zyn arm hoofd door eenen muur zou geloopen zyn. Maar wat hielp
het my, of ik my trooste met het voorbeeld van de oude Paladynen? Er moest hier
gehandeld worden. Ik peynsde en peynsde, en besloot te beproeven, of die circul
misschien tog niet gequadrateerd kon worden. Ik hield zo veel van dat volkje, daar
op Duynenberg, en de groote Vondel voerde al tot zin-spreuk: Liefde verwint het Al.
Toen ik aan de Haarlemmer poort quam, was ik met myn plan gereed. ‘Waar wil
Myn Heer heen?’ vroeg de koetzier. Onder gewoone omstandigheden zou ik gezegt
hebben: ‘Daar heb jy een sesthalf, Maarten, ga waar Mevrou je gezegt heeft, ik zal
op myn voetjes wel verder komen.’ Maar ik dagt: neen: tyd gewonnen - is veel
gewonnen.
Zonder aarzelen antwoordde ik: ‘naa de Princegragt, over de Passeerdergragt’. 't
Was niet al te ver van het Haarlemer Pleyn: dit viel Maarten meê, om zyn blesje.
Al spoedig quam ik aan het gewenschte huys. Ik moest naamelyk by ‘Stads ‘Extra
Scriba(188) en wapen-teekenaar’ zyn. Ik schel: Nicolaas van Frankendaal, die ik zogt,
was niet thuys. ‘Myn man is op het Stad-

(188) Scriba: sekretaris.
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huys bezig. Hy moet aan den Schilders-baas deze en gene dingen zeggen over de
Schilden, die de Heeren in de nieu gestoffeerde Vierschaar(189) willen laaten
aanbrengen.’ Best!
Die Amsterdamsche Burgemeesters-wapens haalen voor de vreemdeling op van
het aanzien en de macht onzer Hollandsche Overigheyd, en zy pronken er niet minder
mede dan de Doges van Venetië of Genua, of de Podestaten van Florentië met
háárlieder zegels: maar zouden ze daarom juyst tot de Cruys-togten opklimmen? Ik
heb zelfs wel gehoort, dat de goude ballen in het wapen der Medicissen
dood-eenvoudig pillen zyn - eene gedagtenis van het apothecarsambt, door die Medici
vroeger, met goed succes, uytgeoeffend. En tog, wat gaan zy-allen niet voor groote
luyden door!
Hier over naa-denkende, quam ik met myn wagentje al spoedig agter het Stad-huys.
Ik loop binnen en vraag aan den ouden Gillis van der Helden, die een wandelingetje
met myn Heer den Schout gedaan had, en in al zyn waerdigheyd van roê-draagende
Bode my in de Groote Zaal tegenquam, waar ik Nicolaas van Frankendaal vinden
kon. Hy had de goed-heyd my by hem te brengen. Ik nam Nicolaas, die juyst van
het werk quam, meê in myn wagentje: ik had het van daag maar voor het zeggen: en
wy reeden te-rug naa 's mans woon-huys. Hoe ik hier gevaaren ben, kan blyken uyt
een brief, dien Juffrou Andrioli drie dagen later aan den Heer van Brederode richte,
en waarvan ik het zaakelijke hier kan mededeelen, daar zy my de eer heeft gedaan
het uyt een opstel van my over te neemen, dat ik weêr uyt de papieren van Nicolaas
- by elkander had gebragt.
(Wy breken hier de Gedenkschriften van onzen eerzamen boekhouder nogmaals
af, om liever den brief in zijn geheel te laten volgen, gelijk die in het archief der
Brederoden voor-handen is. Wij vertalen hem uit het Fransch.
Adres:
Madame,
Madame la Douarière de Brederode, née de Zeller,
Rua de Rebolleyra, Freguezia de Sam Nicolau, à Lisbonne.
(Pour Monsieur le Baron Henri de Brederode, Commandeur de Marine, au service
de S.M. le Roi de Portugal.)

(189) Vierschaar: rechtbank; oorspronkelijk een door vier scharen of banken ingesloten ruimte
voor de rechters, terwijl de toeschouwers er rondom heen stonden.
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Mon cher Henri,
Hoe zal ik u het gemengd gevoel verbergen, dat mij, bij het lezen van uw laatste en
voorlaatste brieven, zoo geheel vervuld heeft! Ongetwijfeld eerbiedig ik het
plichtbesef, dat u voorschrijft te oordeelen en te handelen zoo als Mevrouw uw Mama
het verlangt. Ik kan zelfs mij eenigszins verklaren, dat de Douairière, die zoo veel
verdriet en moeite heeft doorgestaan, toen, in een gelijk geval als het onze, Zaliger
uw vader aan Haar zekere eischen heeft gesteld, die, in hare schatting, bijna met een
breuk gelijk moeten hebben gestaan: ik kan mij verklaren, dat Zij ongeneigd is, nu
ik mij, naar allen schijn, voor nog grooter moeyelijkheden geplaatst zie, mij dat gene
te sparen wat haar zulk eene pijnlijke levensperiode bezorgd heeft. Uwe Mama,
hoezeer mijne geringe verdienste inderdaad waardeerende boven haren prijs, kan
onmogelijk gevoelen, wat wij voor elkander zijn en welk belang er hier op het spel
staat: maar ik moet bekennen, dat de hooge redelijkheid, die uit elken volzin uwer
brieven sprak, doch die, voor mijn gevoel, geenszins van een gloed doortrokken en
verlicht is, als Gij mij in uw laatsten afschetst, slechts een matigen weêrklank bij mij
heeft gevonden. Ik had van een Edelman en Officier zeker niet mogen verwachten,
dat hij zijn eigen adel hooger zoû hebben aangeslagen dan gij den uwe doet, ondanks
de kiesche uitdrukkingen, die Gij tegenover het meisjen van minder geboorte bezigt;
maar wat ik wel had mogen verwachten, was de uitdrukking van wat meer
dévouement(190) ten opzichte van haar, die ge tijdens uw verblijf in Holland, onder
bidden en weenen, de heiligste en onwankelbaarste trouw hebt gezworen. Ik heb niet
begeerd dat gij uwe moeder ongehoorzaam zoudt zijn: de gedachte doet mij het bloed
naar het hoofd stijgen: niet om de onderstelde ongehoorzaamheid, maar om dat ik
duizend maal liever morgen het leven met de dood zoû verwisselen, dan den man,
die mij gevraagd, gebeden heeft zijne levensgezellin te worden, den indruk te geven,
dat ik, bij verzwakte liefde aan zijne zijde, den minsten stap zoû willen doen ter
wechneming der hinderpalen, naar aanleiding waarvan zijn hart (dat ik hier niet
qualificeeren wil) genoegen zoû hebben genomen met eene langzame oplossing der
geknoopte banden.
Als ik dan ook, met dit schrijven, er toe overga u mede te deelen, wat de uitkomsten
zijn geweest van een onderzoek, hetwelk ruim zoo veel uwerzijds, door bemiddeling
van uwen lissabonschen homme d'affaires, den Heer Pereira Bruno, is uitgelokt, als
door mij en mijne moeder, - dan is dit niet minder om de eer mijner familie tegenover
de al te wreede Douarière voor te staan, dan om eene betrekking vooruit te brengen,
die, helaas, al het voorkomen eener onderhandeling gekregen heeft en wier succes
ik geen stroobreed bevorderen wil, al was Henri van Brederode mij noch duizend
maal liever dan hij mij plach te zijn.
Ziehier de historie mijner familie van Moeders kant, gelijk die uit authentieke
bescheiden, berustend in eene partikuliere verzameling te Amsterdam, blijkt en
gestaafd kan worden.
Onder Don Jan van Oostenrijk heeft in den slag van Lepanto zich roemrijk
onderscheiden zekere Thaddaeus Springer, een Duitsch Edelman, en hoofdman van
eene bende voetknechten. Deze Thaddaeus was gehuwd met eene Jonkvrouw

(190) dévouement: toewijding.
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van Wassenaer, zuster van den eenig overgebleven mannelijken telg uit den oudsten
stam van dat geslacht, die bovendien op haren broeder André de wettìge geboorte
vooruit had. Don Jan liet niet na bij den Koning van Spanje aan te dringen op eene
verhooging van adelijke privilegies voor den jongen Thaddaeus Springer, wiens
naam door het hert werd verbeeld, dat in zijn wapen stond. Maar elke poging bij den
Koning, stuitte hierop af, dat Thaddaeus zich in de dwalingen van Luther had laten
meêsleepen, en geene zwarigheid zoû gemaakt hebben de zaak der hervorming ook
in het slagveld te dienen.
Hij bleef dus een eenvoudig edelman, soldat qui n'avait que la capé et l'épée. Maar
wat gebeurt er, door eene eeuwig te zegenen schikking der Voorzienigheid! Op
zekeren dag is Thaddaeus op eene jachtpartij. Met een trouwen dienaar was hij er
op bedacht eenig wild in strikken te vangen, om het ten geschenke te bieden aan een
der Protestantsche Vorsten. Inderdaad slaagt hij er in een uitmuntend groot koningshert
en eene fijn gebouwde ree levend meester te worden.
Hoogst te vreden over zijne vangst begeeft hij zich huiswaards met zijnen knecht.
In de nabijheid van een katholiek dorp gekomen, hooren zij in de verte het geluid
eener altaarschel, en eenige oogenblikken later komt er een priester aantreden, die
met twee Misdienaars, een van welke een waskaars in lantaarn droeg, het H.
Sakrament(191) naar een zieke ging brengen. Men stond in een hollen weg van niet te
groote breedte. Thaddaeus voelt een hevigen afkeer bij zich oprijzen. Hij had
gemakkelijk, daar hij te paard was, met zijne hertebeesten kunnen wechrijden: maar
de Booze kwam in zijn hart en spoorde hem aan zijne verachting voor het aanbiddelijk
Altaargeheim(192) duidelijk aan den dag te leggen. In plaats van heen te gaan, stijgt
hij af, als wilde hij zich gereed maken de gebruikkelijke kniebuiging te doen, bij het
voorbijtrekken van Ons Heer.(193) De Priester nadert met het Sakrament. Thaddaeus,
in plaats van zich ter aarde te werpen, keert het den rug toe, en plaatst zijne dieren
in de zelfde richting op den weg: maar op het oogenblik dat de kleine Heilige optocht
voorbijgaat, keeren paarden en herten, als door een onzichtbaar leidsel bewogen,
zich om, en de edele dieren zinken op de kniën, als om te voldoen voor de
hardnekkigheid van hunnen eigenaar.
Het behoeft niet gezegd te worden, welken indruk dit wonder maakte op de ziel
van den oprechten krijgsman en jager: hij wierp zich in aanbidding voor de H. Hostie
neêr, en is van dat oogenblik af een ijverig kind der Kerk geweest. De Koning van
Spanje of Duitsche Keizer (de dokumenten geven het aan) heeft, ter eere van die
heerlijke gebeurtenis, aan het geslacht van Springer een nieuw wapen verleend. Zie
voeren, sedert, wat ze altoos hadden: een hert, en in de twee andere quartieren het
2e en 3e van Wassenaer met veranderde kleuren: maar het roode hert werd in een
gouden veranderd, het staat in een zwart veld, als zinnebeeld der dwaling, waaraan
Thaddaeus ontrukt is, en het hert keert zich om: het is wat de wapenkundigen noemen:
un cerf contourné.
Later is de familie in aanzien niet vooruitgegaan. Mijn grootvader heeft zich

(191) H. Sakrament: Christus onder de gedaante van brood.
(192) aanbiddelijk Altaargeheim: het brood dat op wonderbaarlijke wijze Christus' lichaam
geworden is en dat aanbeden dient te worden.
(193) Ons Heer: Christus onder de gedaante van brood.

J.A. Alberdingk Thijm, Een keuze uit zijn werk

162
verbonden aan eene dochter uit de Overijselsche Braamcampen. Voor deze familie
die zoo hoog in het handelspatriciaat staat aangeschreven, heb ik niet op te komen.
Ik ben gelukkig, behoef ik het u te zeggen, overgelukkig in deze ontdekking; maar,
Henri! meer om den zegen, dien God aan mijn voorgeslacht, en daardoor aan mijne
tedere moeder en my bewezen heeft, dan om welke voldoening ook, die het den
Heeren van Brederode, vroegeren of lateren, zoû kunnen bezorgen.
Ik acht u te zeer, om, wat er ook gebeurd zij, mij niet te teekenen,
Uwe Vriendin,
C.M.C. Andrioli
Op dezen brief van het edele meisjen volgde het andwoord, dat men zich denken
kan. De Baron van Brederode noemde zich-zelven een onwaardige, die bijna niet
verdiend had de hand te verwerven eener vrouw, welke, al ware 't slechts door den
harden, maar fieren brief, dien zij hem had gezonden, aanspraak had op een
Koningsthroon.
Het huwelijk werd nog in December van dat zelfde jaar voltrokken, als blijkt uit
de hier volgende akten:
‘Int jaar 1760 den 15 December zyn tot Amsterdam in de kerk genaamt ‘het Boompje’
getrouwt de Wel Edele Heer Hendrik Lodewyk Pieter Baron van Brederode, en
Juffrouw Cornelia Maria Catharina Andrioli. Getuigen... (een paar namen van
dienstboden der Paters, gelijk men zich in die dagen behielp). Welkers
overeenstemming met onze registers betuigt
‘Gegeven in dezelve kerk en steeden int jaar 1763, den 24 April.’
‘Joannes Baptista Biene
Rooms Catholiek Priester.’
Voords:
‘Attesteren wy onderschreven Schout en Scheepenen der Ambagts Heerlykheidt
Velsen, dat op heden door ons in den Huwelyke Staat zyn bevestigd, de Hoog
Welgebore Heer Hendrik Louis Petrus Baron van Brederode, gebore te Lissabon, en
wonende in de Stad Amsterdam
met
Jonkvrouwe Cornelia Maria Catharina Andriolij, gebore en woonende in de Stad
Amsterdam.
‘Des ten oirconde, bij ons gedaan op de Hofstede Duynenberg, gelegen onder
Velsen, op den 16de December, Ao 1760.’
‘J.v. Kalker.
‘Hermanus Bakels.
‘Jan Crouwel.
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En hoe liep het af met Jan Sinkel den Jonge? - Met zijne weinigheid ging het boven
hopen en wenschen.
Hij werd rentmeester op Duynenberg. Hij bleef de nederige en eerbiedige vriend
van la signora Gertruda en werd de rechter hand van den Baron van Brederode, die
in Holl. dienst was overgetreden. Hij was geregeld wekelijks drie dagen in
Amsterdam, waar hij den Heeren Braamcamp nog zekere Comptoir-diensten bleef
bewijzen. Hij had inmiddels als extern Goeverneur(194) bij den jongen Gerardo
Wenceslau gefungeerd - dat kind met wien hij in het Trippenhuis, aan den arm van
Juff. Clumper, zijn eerste entrée de salle had gemaakt.
Had hij, nu of dan, naar zijn eigen getuigenis met ‘nyd en spyt’ te worstelen, de
oude Heer Gerret Braamcamp hield hem steeds de hand boven het hoofd. In Jan.
1770 droeg hij hem het eerste deel zijner vertaling van Bourdaloues Zondagspreeken
op en het volgende jaar wijdde hij zijne overzetting der Leerredenen op de Feestdagen
aan zijn voormaligen leerling Mr G.W. Braamcamp Hermanszoon, zoo even
aangeduid.
Wie twijfelt nog, of de man een gelukkig sterfbed gehad heeft? - De Nederigheid
was zijne geleidster bij zijn leven, en de zuiverste en tederste Vriendschap drukte
hem de oogen toe, toen Geertje Springer, haar blikken ten Hemel slaande, tot hare
dochter zeide, met eene stem vol tranen: ‘Oprechter vriend heeft uwe moeder nooit
gehad.’

Nashcrift
Sedert ik mijn ‘Jan Sinkel’ schilderde, kwam ik in het bezit van een zeldzaam
werkstukjen van zijne hand, een 8o boekdeeltjen van 59 + XIX bladzijden, getiteld:
‘Nieuwe denkbeelden of leer regels over de spraakkunst, de welsprekendheyd, de
digtkunde en de wysbegeerte, uyt het Frans Vertaald door Jan Sinkel. En door den
Vertaalder vermeerdert, met leer regels over de spellinge. En eene verdedinge voor
de Letter Y, tegen de Heer B. Huydecoper.(195) Te Amsterdam, By Jan Schuring,
Boekverkoper in de Nes.’

(194) extern Gouverneur: uitwonend privé-leraar.
(195) B(althazar) Huydecoper (1695 - 1778): letterkundige en dichter; een der grondleggers van
de nederlandse filologie; medeoprichter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde;
had sukses als toneeldichter in de trant van het franse klassicisme.
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Voor dit werkjen is geplaatst de volgende:
Opdragt,
An den Heer en Geneesmeester,
Petrus Josephus Gaine,
Myn Heer!
Het is geenzins om u uyt laaggezieldhyd, een van laffe vlytaal dampent
Wierooks-Vat al kruypende, toe te zwayen, dat ik u deze wynige bladen opdrage:
maar alleen om in 't openbaar, en voor de hele wereld zo 't mogelyk was, myne
erkentenis te betuygen, an hem wiens wetenschap, oordeel, ondervindinge en vlyt,
my als van de dood verlost hebben.
Duld dan dat ik u die anbiede, als een geringe vrugt van myne verpligtinge, en een
hulde, die ik met verschuldigde agtinge, an uwe uytmuntende bekwaamhyd doe; met
toewenzinge, dat den Hemel u een gelukkig en lang leven geliefd te verleenen, tot
nut van de gene die uwe weergaloze ervaarendheyd nodig hebben, en roem van ons
Vaderland: en dat ik nog lang het vermaak mag hebben, om te zyn.
Amsterdam den 17 van Wintermaand 1761
Myn Heer,
U Dienaar en Vrind
Jan Sinkel
De elukubratie(196) over de spelling, die de goede Jan Sinkel ons ten beste geeft, doet
niet aangenaam aan: er is iets stekeligs in (trouwens dit schijnt zoo bij 't onderwerp
te hooren); de kwinkslagen zijn meestal mislukt; de verwaandheid, uit verwarring
van begrippen voorkomende, is hinderlijk en zoû men in zijn persoon, naar mijn
schets, niet onderstellen; de konkluzies zijn onbevredigend.
Uit zijne ‘Verdedinge der letter y tegen den Heer B. Huydecoper’ zoû men haast
opmaken, dat de vernuftige Baljuw van Texel eens iets krenkends voor Sinkeltjen
gezegd had. Ons mannetjen ontsteekt volstrekt geen nieuw licht in 't vraagstuk, dat
trouwens door Huydecoper zoo goed is toegelicht, dat men de onkunde, die nog
heden algemeen op dat punt heerscht, wel beschamend mag noemen. Sinkel zegt, en
't is waar, Huydecoper heeft zich, op eene enkele plaats in deze verhandeling, niet
juist uitgedrukt; maar ieder mensch van gezond verstand en goeden wil moet hem
toch begrijpen, en dat is gewenscht óok: want wat hij in dezen zegt is, in 't algemeen,
juist.

(196) elukubratie: moeizaam tot stand gebracht werkstuk.
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Sinkel begint al aanstonds met het woord spelling niet goed te begrijpen, en daaruit
volgen allerlei verwarde redeneeringen.
De zaken die hij, in dit boekjen, uit het Fransch vertaalt, zijn duister geredigeerd.
Voor de aardigheid wil ik hier een paar van de klaarste uitspraken overschrijven.
‘Alle Taalen der magtige Volkeren die de wetenschappen hebben aangekweekt,
zyn even volmaakt.’
‘De perzonelyke styl kan in 't oneindige veranderen, 't is de bezondere wyze om
zyne gedagten na uyt te drukken, zy is volgens den Schryver, de Stoffen, de Landen
en tyden verschillende, zoo als zynde (l. zyn de) groote, vrolyke, verhevene, lage,
zagte, listige, makkelyke, gedwongene, Digtkundige, Redenaars, Spreukryke, Brieffen,
boertende, langdradige, zenuagtige, zwakke en bloeiende styl, &c.’
‘Die zig toeleggen om de schryfwyze van eenige van hun voorgegaane groote
mannen, na te volgen, kunnen wel gelukken regelmatig te schryven: maar zy hebben
nooit de levendighyd die zy zouden gehad hebben, met hun eigen nyging te volgen.’
‘In de Schilderkunst is 't gemakkelyker ryke verven als goede tekeninge te
gebruyken, zoo ook, die geen volmaakt denkbeeld van hunne stoffe hebben, willen
dat door een bloeiende styl vervullen.’
‘In de Welsprekendhyd en Bouwkunde is alle cieraad die enkel maar opschikt (l.
opschik) is, te veel; het is een eygenschap der eerste verstanden om zig hier in te
matigen.’
‘De Schoolgeleerden die op eene koele en drooge wyze de waarheeden van den
Godsdienst verhandelen, zyn niet min belaggelyk, als zy, die vervoerd worden, en
scheldwoorden gebruyken, om een punt van ydele wetenschappen staande te houden.’
‘De regels doen de misslagen vermyden, maar zy maken geen schoonhyd.’
‘De vindinge is zoo eigen aan de Digtkunde dat een Digter zoo wel tegen de regels
van de kunst zondigd, in de zaken te verhalen zo ze geschied zyn, als een Geschied
Schryver, die de zaaken verhaald, als ze zouden kunnen geschieden.’
‘De verbeeldinge zoekt de welluydendhyd en maatklank in alles te vinden, dat
niet gemaakt is als om ons te verlustigen, zoo als de Blyspeelen, de Fabelen, en de
Liedjes, die niets van de Digtkundige styl hebben.’
‘Een Heldendigt is een daad die op een anelkander geschakelde wyze is beschreven,
om den Lezer te bewegen en te verrassen; zo als de wederkomst van Ulysses op
Ithaca: Eneas stigtinge in Italien; het innemen van
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Jerusalem; de Reis van Thelemachus om zynen Vader te zoeken: een Geschiedkundig
Digtstuk, kan uytmuntende zyn, zonder deze aneenschakelinge van de daad.’
‘Een Roman is een slag van Heldendigt, dat zoort die niet als minnehandelinge
vervatten, is byzonder eygen an de Franssen, by wien men alleen een voorbeeld van
een gemakkelyke en beschaafde verkeeringe tussen de mannelyke en vrouwelyke
geslagten vind.’
Hoe weinig deze uittreksels ook voor den geregelden gedachtengang van ons
Sinkeltjen - en voor zijne taalheerschappij getuigen, - wij werpen er een blik te meer
door op zijn eigenlijk wezen, en daarom heb ik ze aan mijn verhaal willen toevoegen.
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III. De publicist en briefschrijver
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Ultramontaansche scherpschuttersoefeningen, illustratie van de jongste geschriften van den heeren
Alberdingk Thijm, Brouwers en Schaepman. Karikatuurtekening in ‘De Nederlandsche Spectator’
1868.

J.A. Alberdingk Thijm, Een keuze uit zijn werk

169

Inleiding
Volgens Van Deyssel verheft het proza van zijn vader zich ‘in sommige
kunstbeschouwingen uit het tijdperk 1850-1860’ nog aanmerkelijk hoger dan in,
zelfs zeer goede, verhalen, en wel ‘in de streng gebouwde, en karakter van grootheid
aannemende, vormen.’(1) Dat moet dan slaan op werken als Over de kompositie in de
kunst, van 1857, en De heilige linie, van 1858. Na 1860 staakte hij zijn theoretische
bedrijvigheid,(2) afgezien natuurlijk van zijn intreerede. Toch zal de lezer van nu
waarschijnlijk boven de theoretikus Thijm de voorkeur geven aan de polemist, die
een beweeglijker proza heeft geschreven, vurig en scherp tegelijk. Omdat bijna al
wat hij schreef als een uitdaging beschouwd kon worden, heeft hij gelegenheid te
over gehad tot dergelijke polemiek. Er werd in den lande - vooral op het gebied van
geloof, kunst, historie en verdere geesteswetenschappen - weinig aangeroerd waar
hij zich niet in mengde, als hij al niet als eerste het woord gegrepen had. De stroom
van zijn geschriften, gepubliceerd in de eigen periodieken of elders, was zo groot
dat Sterck in de niet voltooide uitgaaf der Werken tien delen van het bekende kloeke
formaat dacht te vullen met opstellen en artikelen: drie delen kunst en archeologie,
een deel letterkunde, een deel taalkunde, een deel geschiedenis, twee delen toneel,
een deel biografieën en een deel vlugschriften, waarbij hij waarschijnlijk nog heel
wat ongebundeld zou hebben gelaten. De indeling geeft een indruk van de mate
waarin Thijm zijn aandacht verdeelde over de verschillende gebieden, al moet men
natuurlijk niet vergeten het informatieve part in de vijf delen verhalen mee te tellen.
Daarbij komt dan de korrespondentie die zijn publicistische arbeid begeleidde:
een niet te stuiten stroom van brieven, waarin hij meestal meer dan een onderwerp
per keer aanroerde. Van Deyssel vermeldt een gemiddelde van twaalf binnenkomende
brieven per dag, ruim veertig jaar lang, zodat de kollektie bij Thijms overlijden meer
dan 150.000 stuks zou hebben bedragen.(3)

(1) L. van Deyssel, Werk der laatste jaren, Amsterdam 1923, 197.
(2) Bennink, 60.
(3) J.A. Alberdingk Thijm door A.J., Amsterdam 1893, 49. De verzameling in het archief der
nijmeegse UB omvat nu nog plm. 7000 brieven aan Thijm en plm. 1600 brieven (ten dele
ontwerpen en afschriften) van zijn eigen hand.
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Aan zijn eigen brieven besteedde Thijm veel zorg, ook wat het schrift en verder
uiterlijk betreft. Van Deyssel vermeldt dat hij in zijn jeugd zijn hand had gestijld op
die van Bilderdijk, terwijl volgens Catharina na 1839 ook taal en spelling de invloed
van de meester verraden.(4) Elders beweert zij dat Thijm al bij het schrijven van zijn
brieven aan publikatie gedacht heeft: ‘1. Heeft hij zelf mij opgedragen zijn brieven
te publiceren, 2. Heeft hij mij gezegd en geschreven dat hij zijn brieven met zooveel
zorg schreef, dat zij eigenlijk persklaar waren, en dat hij met het oog daarop het
onnodig achtte een boek te schrijven met zijn ideeën.’(5)
Van deze brieven kunnen wij er overigens enkel een handvol afdrukken, bij wijze
van toegift of voorproef. Ze zijn met opzet zo verscheiden mogelijk gekozen, om
althans een indruk te geven van een aantal uitersten.
De voornaamste overtuigingen en opvattingen die bij Thijms literaire,
wetenschappelijke en maatschappelijke bedrijvigheid hebben voorgezeten, en die
natuurlijk vooral ook in zijn publicistische en epistolaire werk naar voren komen,
zijn geschetst in onze algemene inleiding. Het was moeilijk binnen ons bestek een
representatieve keus te doen uit de overvloed van opstellen, stukken en brieven. Ook
hier weer hebben we getracht hem vooral tot zijn recht te laten komen in de
verschillende aspekten van zijn schrijverschap, - van betoger, via polemist tot verteller.
Ook is er toch naar gestreefd, althans een redelijk aantal van de terreinen van zijn
belangstelling aan bod te laten komen. Zo vindt men hier de kunsttheoretikus en
kunstkritikus zowel als de man van praktische kunstpolitiek, waarbij ook zijn
opvattingen over neogotiek ter sprake komen. In dezelfde stukken echter toont zich
ook de kristelijke dogmatikus, de ethikus en de moralist. Daarnaast wordt de historikus
gepresenteerd, met zijn heel eigen opvatting over de rol der katholieken in de
vaderlandse geschiedenis, waaruit hij dan weer konsekwenties trok voor zijn
maatschapplijk optreden. Ook de voorvechter van de groot-nederlandse gedachte
laat zich kennen. De opvattingen over letterkunde zijn in de twee voorgaande
afdelingen tot hun recht gekomen; hier wordt volstaan met een bekentenis tot
Bilderdijk en een stellingname ten opzichte van Da Costa. De sociale opvattingen
van Thijm - waarover weinig is gepubliceerd - blijken bij een arbeidskonflikt waarin
hij wordt verwikkeld.

(4) A.J., 52; Cath., Brieven, 334, noot 1.
(5) Ingezonden stuk in het ‘Algemeen Handelsblad’ van 25 febr. 1896. Vgl. hierover H.J.A.M.
Schaepman, Menschen en boeken I2 Utrecht 1896, 75.
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Zijn persoonlijkheid komt duidelijk naar voren uit zijn wijze van ageren en reageren.
Daarnaast wordt in de teksten een blik gegund op de melancholikus en op de man
die meer aandacht heeft voor meisjesschoon dan voor landsschapschoon. Een
merkwaardige aankondiging van zijn verloving lijkt in zijn haperingen vooruit te
lopen op die welke zijn huwelijksleven te wachten staat.
De enige die in deze bloemlezing niet duidelijk naar voren komt is de gelovige
kristenmens in zijn dagelijkse handel en wandel. Daarvoor moet worden verwezen
naar de bundel die zijn dochter uit zijn brieven heeft samengesteld.
Het zal duidelijk zijn dat wij door het beperkte bestek herhaaldelijk niet de
voornaamste publikaties konden aanbieden waarin Thijm zich over een bepaald
onderwerp heeft geuit, maar onze toevlucht moesten nemen tot minder belangrijke
maar dan ook minder uitvoerige. Waarbij de levendigheid herhaaldelijk het gebrek
aan uitvoerigheid goed maakt.

Schilderijen, weemoed en zinlijk genot
Deze recensie-met-uitweidingen publiceerde Thijm in de ‘Dietsche
Warande’ I (1855) 164-177, en wel als een gefingeerd ingezonden stuk,
een brief geschreven aan de redakteur door Pauwels Foreestier. Hij had
dit pseudoniem al gebruikt sinds 1843 (in ‘De Spektator’) en zou er zich
van blijven bedienen, niet alleen voor verslagen en ontboezemingen maar
ook voor verhalen, zoals Joan Nanning en Magdalena van Vaernewijck.
Onder het mom van de rentenier uit Buiksloot aan gene zijde van het IJ
trachtte hij de zwaarwichtigheid af te schudden die hem was opgelegd
door zijn rol in het openbare leven, en te schrijven met luchtige spot, meer
terloops ook. Deze dubbelganger moest ‘het ironisch dualisme’
verpersoonlijken, ‘waar de romantiek zo graag zijn heil in zocht’.(6) Men
denke aan Beets-Hildebrand of aan HaverSchmidt-Piet Paaltjens. Maar
volgens geen van zijn beoordelaars is Thijm in deze verdubbeling echt
geslaagd: de romantische gespletenheid die men bij hem toch wel kan
onderkennen, ging niet zover dat hij zich kon opstellen tegenover zichzelf.
Het resultaat is volgens Brom een echo in plaats van een tegenstem.(7)
Soms, m.n. in de verhalen, is een onderscheid niet te bespeuren, elders
klinkt de stem van Pauwels Foreestier wat gemoedelijker, minder
gespannen dan die van Thijm zelf, al kan ook hij scherp uitvallen. Wat de
‘brieven’ betreft: die in dialoogvorm - waar o.a. ook Pauwels' vrouw Mieke
aan het woord komt -

(6) Brom 39.
(7) Aldaar. Vgl. o.a. Busken Huet, LF II 162; J.F.M. Sterck, inl. Verspreide verhalen V
1909, blz. VIII en M.A.P.C. Poelhekke, inl. bloeml. J.A. Alberdingk Thijm 1920.
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zijn meestal levendiger en luchtiger dan die waarin hij alléén zijn betoog
afsteekt. In het hier opgenomen stuk, dat tot de laatste kategorie behoort,
schiet de auteur in bewogenheid overigens niet te kort, mede doordat hij
naast zijn verslag over het tentoongestelde een aantal onderwerpen aanroert
die voor zijn alter ego van groot belang zijn: weemoed en melancholie;
vluchtigheid van aards geluk; echte kunst is kristelijke kunst; zinnelijkheid
en eerbaarheid in de kunst; eerbied voor vrouwelijke schroom; realisme
in de kunst; en rijkdom in de kunst, waarvan hij meer houdt dan van zg.
eenvoudigheid.
Aan het eind van het stuk hebben wij een opsomming van verder aanwezige
schilderijen, met waarderingsnotities als ‘aardig’ en ‘oorspronkelijk’,
weggelaten.

De Amsterdamsche ten-toon-stelling van schilderijen, enz. in 1854
IVe brief van Pauwels Foreestier
Buiksloot, Oude-jaars-avond, 1854.
Aan den Heere Redakteur der ‘Dietsche Warande’
De laatste dag des jaars stemt tot weemoed - weemoed over het vervlogen geluk, dat
Gods vadergoedheid u beleven liet, weemoed bij het herdenken der droefheid, die
in den afgeloopen tijdkring uw deel werd. Dat is toch wel 's menschen natuurlijkste
stemming op deze vergankelijke waereld: weemoedigheid: en daarom, al zag een
duitsch aesthetiker(8) onlangs eenig bezwaar in het over-een-brengen van Von
Schadows(9) adeling der melancholie met des kunstenaars bekenden godsdienstigen
gemoedsaard - mij dunkt, dat noch Albert Dürer(10) noch de nieuwere

(8) duitsch aesthetiker: Rob. Waldmüller (aant. Alb. Thijm).
(9) wsch. Friedrich Wilhelm von Schadow (1788-1863): duits schilder en schrijver; direkteur
van de akademie te Düsseldorf, waar hij de grondlegger was van de ‘Düsseldorfer
Malerschule’. Hij schilderde hoofdzakelijk werken met religieuze inhoud.
(10) Albert Dürer (1471-1528): schilder en graveur. Belangrijkste Duitse kunstenaar uit de 16e
eeuw.
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duitsche schilder en wijsgeer zich door hun medegevoel voor de ‘Melencolia’(11) aan
het Christendom vergrepen hebben. Maar iets anders is het den weemoed, ook den
edelsten en minst gekunstelden - van den anderen is hier geene sprake - voor de beste
en meest gewenschte stemming van 's menschen ziel te houden: onze natuurlijkste
neigingen zijn onze waardigste niet. Diepen zin heeft Albert Dürer weten te leggen
in zijne zinnebeeldige voorstelling van die geheimzinnige droefheid, welke zich soms
van ons hart meester maakt, en ons vaak even sterk naar de slaking der aardsche
banden en het genot der eeuwigheid verlangen doet, als de blijdste verrukking en het
helderst voorgevoel eener betere toekomst.
‘Gothique Albert Durer, oh! que profondément
Tu comprenais cela dans ton coeur d'Allemand!
......................
Le coer tout inondé d'une austère tristesse,
Tu vivais pauvrement à l'ombre de la Croix,
En Allemand naïf, en honnëte bourgeois,
Tapi comme un grillon dans l'âtre domestique;
Et ton talent caché, comme une fleur mystique,
Sous les regards de Dieu, qui seul le connaissait,
Répandait ses parfums et s'épanouissait.
Il me semble te voir an coin de ta fenêtre
Étroite, à vitraux peints, dans ton fauteuil d'ancêtre.
L'ogive encadre un fond bleuissant d'outremer,
Comme dans tes tableaux, ô vieil Albert Durer!
Nuremberg sur le ciel dresse ses mille flèches,
Et découpe ses toits aux silhouettes sèches;
Toi, le coude au genou, le menton dans la main,
Tu réves tristement au pauvre sort humain;
Que pour durer si peu la vie est bien amère;
Que la science est vaine et que l'art est chimère;
Que le Christ à l'éponge a laissé bien du fiel,(12)
Et que tout n'est pas fleurs dans le chemin du ciel;
Et l'âme d'amertume et de dégoût remplie,
Tu t'est peint, ô Durer! dans ta mélancolie,

(11) Melencolia: kopergravure uit 1514 van Dürer: treurende gevleugelde vrouwefiguur omgeven
door vele attributen waarvan de symboliek talrijke verklaringen heeft opgeroepen, o.a. van
astrologische aard.
(12) Que le Christ (...) du fiel: 't is overbodig te zeggen, dat ik dit schoone beeld wensch opgevat
te zien in den zin waarin Thomas a Kempis uitroept: ‘Et quomodo potest amari vita, tantas
habens amaritudines, tot subjecta calamitatibus et miseriis?’ (aant. Alb. Thijm).
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Et ton génie en pleurs te prenant en pitié
Dans sa création t'a personnifié.
Je ne sais rien qui soit plus admirable au monde,
Plus plein de rêverie et de douleur profonde
Que ce grand ange assis, l'aile ployée au dos,
Dans l'immobilité du plus complet repos.
Son vêtement drapé d'une façon austère
Jusqu'au bout de son pied s'allonge avec mystère;
Son front est couronné d'ache et de nénuphar;
Le sang n'anime pas son visage blafard;
Pas un muscle ne bouge: ou dirait que la vie
Dont on vit en ce monde à ce corps est ravie,
Et pourtant l'on voit vien que ce n'est pas un mort.
Comme un serpent blessé son noir sourcil se tord
Son regard dans son oel brille comme une lampe,
Et convulsivement sa main presse sa tempe.
Sans orde autour de lui mille objets sont épars,
Ce sont des attributs de sciences et d'arts:
La règle et le marteau, le cercle emblématique,
Le sablier, la cloche et la table mystique,
Un mobilier de Faust, plein de choses sans nom;
Cependant c'est un ange et non pas un démon.
Ce gros trousseau de clefs, qui pend à sa ceinture,
Lui sert à crocheter les secrets de nature.
Il a touché le fond de tout savoir humain;
Mais comme il a toujours, au bout de tout chemin,
Trouvé les mêmes yeux flamboyaient dans l'ombre,
Qu'il a monté l'échelle aux échelons sans nombre,
Il est triste; et son chien de le suivre lassé,
Dort à coté de lui, tout vieux et tout cassé.
Dans le fond du tableau.....
Une chauve-souris qui d'un donjon s'envole
Porte écrit dans son aile ouverte en banderole:
Mélancolie.....
Voilà comme Durer, le grand maître allemand,
Nous a représenté, dans ce dessin étrange,
Le rêve de son coer sous une forme d'ange.’(13)

En inderdaad - hoe ijl en hoe snel, hoe licht wechsmeltend bij den min-

(13) Théophile Gautier (1811-1872): Frans dichter; behoorde aanvankelijk tot de groep der
romantische schrijvers. In 1836 verschijnt zijn roman Mademoiselle de Maupin. In de inleiding
gaf hij een uiteenzetting van zijn opvatting over de dichtkunst (l'art pour l'art, verheerlijking
van de schoonheid), die lijnrecht stond tegenover die van de romantici.
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sten gloed der opkomende verrukking, zijn de gants uit blanke was geweven
vleugelkens des besten aardschen geluks. Een voorval, dat onvoorziens intreedt en
maar een oogwenk aanhoudt, vernielt den arbeld van jaren, beschaamt den
rechtmatigsten trots, kwetst, ter dood toe, de zuiverste liefde, verdelgt, bij een glimlach
der natuur, soms bij het rustig glansen der blanke maan, of bij de meest belovende
dageraad, de ‘zekerste’ toekomst der aardsche zaken. De akademieleeraar die den
modernen steen der wijzen, het eigenlijk goudmakersrecept, de formule van het
‘Godsbestaan’ meent gevonden te hebben, gelijk de kennis van dat ‘Godsbestaan’
nú, na duizenden jaren slovens en peinzens, naar aanleiding der laatstverbreide
dwalingen van 's hoogleeraars onmiddelijke voorgangers, zeer zeker en onmisbaar
in het licht zal treden, - hij heeft een begin gemaakt met der angstig wachtende
waereld een slip van het ontzaglijk geheim op te dekken; heden heeft hij het voorspel
afgeblazen; veler ooren heeft hij tot zich getrokken: hij kondigt voor ‘morgen’ de
geheele openbaring aan van zijn geheim; op ‘morgen’ is de waereld gered, de
menschheid gelukkig!.... Hoe zoû de denker zich bedriegen! - Hij heeft zulk een
stellig zelfbewustzijn; hij ziet zoo zonneklaar in, waarom zijn voorganger gedwaald
heeft; hij begrijpt, geheel, den ontwikkelingsgang der ideën tot op zijn eigen stelsel;
hij heeft den boom der kennis van knobbel tot knobbel, van tak tot tak (niet zonder
veel kleêrscheuren) beklommen, tot op het punt, dat nog niemant bereikt had; hij is
van zoo vlekkeloze goede trouw; al beven zijn leden van bewogenheid bij het licht,
dat hem verschenen is, al breekt slechts pijnlijk de glimlach der zelfvoldoening door
den blos der vermoeyenis, al kleeft aan zijne haren het zweet van den onverpoosden
arbeid, al hechten zijne klamme handen zich liefst om den stam vast, wanneer hem
een oogwenk lang het menschelijke overvalt en hij vluchtig aan duizelen denkt:
morgen, morgen, den zoo-veelsten der tegenwoordige maand van het jaar
1800-vier-of-vijf-en-vijftig, zal het Woord van de lippen des wijzen vloeyen, waar
alle geslachten tot heden te vergeefs naar gewacht hebben. Eindelijk dan toch zal
geen te-leur-stelling rijzen, waar vervulling gevraagd werd - en het zij van den
leerstoel te Tübingen, het zij te Berlijn, of te Parijs, het zij uit de oorden der
ballingschap, ver van het ondankbaar vaderland, het zij, ja, te Utrecht of te Groningen,
zal het ware ‘beginsel’ aller kennis worden uitgesproken. En ach God! als wij eens
het ‘beginsel’ maar meester zijn, dan wordt immers de ‘wetenschap’ in korte dagen
volbouwd. Wat heerlijk vooruitzicht - niet slechts de algemeene theorie der gedachten,
niet slechts de noodzakelijkheid of ontbeerbaarheid eener
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Godsdienst, niet slechts de vraag naar het ‘of’ en het ‘hoe’ van het ‘Godsbestaan’
zal worden opgelost; maar men zal, op den koop toe, begiftigd worden met het ware
stelsel der staatkunde en staathuishoudkunde, met de eenig zuivere theorie der kunsten,
met de fijnste geheimen der natuur; de mensch is op het punt het gebruik te leeren
van de beide waerelden der ideën en der stoffelijke verschijnsels.... Maar zie:
‘Tusschen éen en nogmaals éen,
Vlamt en klieft de bliksem heen!’

de wijsgeer, in hoe weinige ponden lichaams zijn groote geest ook huize, wordt
allengs den boventak, die hem droeg, te zwaar; hij valt; een zuchtjen vloeit van zijne
lippen: - de waereld is op nieuw in stikdonkere nacht gedompeld. Ach, had de
hoogleeraar deze éene gebeurlijkheid maar een weinig vroeger berekend en
georganizeerd! hadde hij zijn encyklopaediesch stelsel op dit éene punt - éenen dag
levensverlenging - maar bij voorkeur, en, des noods, door eene geringe onbillijkheid,
wat meer bijzonder ontwikkeld, - de waerled waar' immers gered geweest!
Zoû de waereld gered zijn geweest? - Het bleeke hoofd van den doode zegt noch
ja, noch neen. Zijne ziel is tot de aanschouwing van andere toestanden geroepen, die,
meen ik, zeer veel verschillen van hetgeen de wijze man als mogelijk in eenig
toekomstig leven geadmitteerd had. Of is die ziel dat niet? Is die ziel, met den laatsten
ademtocht in den geur der grashalmen verzwonden, die zijn toevallig hoofdkussen
zijn? - Arme, ellendige individuën, in dat geval, wier hooge aanleg, en onverzadelijke
begeerte naar het absolute niets blijkt te zijn dan een werktuiglijke, platte
verandwoordingloze drijver tot den arbeid aan het gebouw der ‘menschheid’, waarvan
geen éen individu het genot zal hebben; elendige ‘menschheid’, gierigaart,
dwingeland, zonder hart, ding zonder bewustzijn, waaraan de heerlijkste, de
grootmoedigste individualiteiten ten offer worden gebracht; om wiens wille de
grootste ongerechtigheden gebeuren, de straffelooste misdaden; en in wiens lofprijzing
zich de woedendste Godslasteringen mengen. Arme, onnoozele hals van een wijsgeer,
die uw bestaan niet verder, niet hooger kost opschroeven, dan tot het offerouter, waar
het door de nooit verzadigde tand der zoogezegde ‘menschheid’ verslonden wordt.
‘Neen,’ roepen alle kunstenaars, alle gevoelige harten, ‘neen, wij willen niets
weten van uw leven zonder de kroon der eeuwigheid, van uwe belangen der
“menschheid”, waaraan alle individuën zonder onderscheid
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worden ten prooi geworpen; van individueelen aanleg, die nimmer tot ontwikkeling
komt; van persoonlijk lijden zonder vergelding, van misdaad zonder straf; neen, wij
willen niets weten van een God, die slechts behagen zoû scheppen in het voor hem
allen omvatbaar werkstuk “menschheid”, en geen vader van zijn kinderen zoû zijn;
den dieren gelukkiger, harmonischer leven dan den menschen zoû gegeven hebben.’
‘Neen,’ zegt Ary Scheffer,(14) ‘daar is eene eeuwigheid, en onze ziel doet beter
daarop te hopen, in deze hoop haar geluk te vinden, dan het dadelijk en tastbaarst op
de waereld aangebodene te genieten.’ Ary Scheffer schildert het kunstwerk ‘Hoop
en Genot’, en dit stuk, ‘Toebehoorende aan den Heer F(ould?) te Parijs’, wordt onder
no 333 op de Amsterdamsche Ten-toon-stelling gebracht, en op de eereplaats
gehangen.
Men zoû aanmerking kunnen maken op de benaming van het schilderij: ‘hoop’
en ‘genot’, algemeen genomen, staan niet tegen malkander over, noch op eenigerlei
wijze zuiver náast elkander. ‘Hoop’ hebben is reeds ‘genieten’; de ‘hoop’ kan zich
ook zoowel tot louter aardsche als tot hemelsche voorwerpen uitstrekken, en het
‘genot’ kan evenzeer van beiden verstaan worden. Ondertusschen blijkt uit de
voorstelling, dat hier alleen aan de ‘hope des Hemels’ en het ‘genot der zinnen’ te
denken valt. Dit laatste is bij den Heer Scheffer eene schoon geschilderde naakte(15)
jonge vrouw, wier lichaam uitdrukt wat het, naar het verlangen des Heeren Scheffer
(en van zijn lastgever?), behoort uit te drukken. (Men dient mij te veroorloven aan
te nemen dat ik hier niet voor vrouwen spreek; want ook bij den meesten ernst in de
behandeling, kan ik hier geene andere oogen dan die van mannen, van denkers, van
filozofen, ter kunstbeschouwing toelaten.)
Wat behoorde die vrouw, naar het inzicht des kunstenaars, uit te drukken? Gesmaakt en nog te smaken ‘genot’; ‘genot’ in zijn gisteren en in zijn morgen. En
dat doet ze; daarin is de kunstenaar geslaagd. Hij heeft een model gehad, dat zich
met virtuoziteit tot deze uitdrukking geleend heeft; een ‘geoefend’ model; un modèle
aguerri - om uit te drukken: zinlijk genot. Met de schoone rechter hand rust deze
weelderige perso-

(14) Ary Scheffer (1795-1858): befaamd nederlands portret- en genreschilder.
(15) naakte: de erntfeste Heeren van den ‘Tijdspiegel’ (Febr. 1855) noemen deze persoon, waarvan
alleen de beenen bedekt zijn, ‘luchtig gegordeld’ (aant. Alb. Thijm).
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naadje op een panthervel. Scheffer heeft Dante gelezen (men weet het gelukkig nog
van elders):
Ed ecco quasi al cominciar dell' erta
Una lonza leggiera e presta molto
Che di pel maculato era coperta.(16)

In de fijne, zachte linker hand wrijft het ‘Genot’, met eene haar passende onzinnige
lichtvaardigheid, de malsche rozebladeren zelve stuk, die het zinnebeeld harer lusten
zijn. Heur glansrijk rood-blond haar is naar achter gekamd; en hare onmatig
schoon-bedoelde oogen wenden zich onder de lange, zwarte opgeslagen wimpers
over den rechter schouder heen, om eene andere personaadje aan te staren, die nevens
haar staat. Deze andere personaadje, zoo in de onmiddelijke
reukbadgeuren-wasemende nabijheid der half gestrekte figuur van het ‘genot’, is een zedig in 't wit gekleed meisjen, dat de dwaasheid heeft de jonge, baldadige
courtisanne te willen bestrijden; en tot dit einde met den vinger ten Hemel wijst,
terwijl zij haar kalm aanziet.
Ziedaar het ‘Hemelsche’ en het ‘Aardsche’, gelijk de schilderij op eene latere
ten-toon-stelling is aangeduid, voorgesteld in hun eeuwigen kamp, naar de opvatting
van onzen, om andere werken te-recht beroemden, landgenoot Ary Scheffer.
Ik kan u niet zeggen, welk een pijnlijken indruk deze schilderij op mij gemaakt
heeft. Ware dit stuk van een christelijk-genoemd kunstenaar de maatstaf der
zedelijkheid in onze tegenwoordige maatschappij, in onze nieuwere kunst - ik zoû
met droefheid bekennen, dat de Christenen oneindig ver in zedelijkheid bij de
heidensche Grieken achterstaan, en dat de christelijke kunstenaars, ter hunner
bekeering tot orde en betamelijkheid, in de leer moeten gaan bij de klassische
kunsttheoristen van de vorige Eeuw. - Ieder voelt, dat het hier niet geldt de quaestie
te bespreken van het al of niet naakt in de kunst der christen waereld: het geldt hier
een geheel ander onderwerp. Hier doet zich niets minder voor dan de vraag, of de
naaktheitd door beroemde schilders moet afgebeeld en door

(16) Ed ecco (...) era coperta: En zie, vlak bij het begin van de steilte, Een luipaard, licht en snel
van beweging, Die met een gevlekte huid was bedekt.’ (Dante Alighieri, Divina Commedia,
I Inferno, vertaald door Frederica Bremer, 4e druk, Haarlem 1950, blz. 33).
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befaamde kunstkenners gehuldigd moet worden, wanneer in hare voorstelling die
hoedanigheid juist praedomineert, welke onverdorven zielen tot schaamte stemt bij
het zien van naaktheden? Scheffer aarzelt niet deze vraag toestemmend te
beandwoorden. Daar komt het op aan, en dat hebben de beste der Grieken ontkend.
Neen, roekelozen! gij kunt uwe toegevendheid voor de lubrieke(17) neigingen van een
deel des publieks niet met die grootsche voorbeelden goedmaken, die als grieksche
kunstwaereld en grieksche Godenleer, in dezer edelste verschijning, bekend zijn.
Ieder weet, dat slechts de dogmen des Christendoms die verhevene begrippen en
goede gewoonten van zedelijkheid hebben voortgeplant, welke tot heden het behoud
en de rijkdom zijn der europeesche maatschappij; maar daarentegen - hoe ruim eene
plaats in de denkbeelden der Heidenen ook aan de zinnelijkheid gegund wierde - de
schaamte werd toch tot de schoonste cieraden der grieksche schoonheidsgodesse
gerekend, en het zijn niet de beelden der Venus-Pandemos,(18) welke den roem der
antieke kunstwerken in de waereld hebben verzekerd. De vrouwen van Lesbos zijn
berucht door hare losbandigheid, en niet-te-min voelden de Lesbiërs zoo diep wat
zij aan de waardigheid der hooge kunst verschuldigd waren, dat zij de ‘gekleede’
Venus van Praxiteles(19) voor zich kozen, en de ‘naakte’ Euplea den knidischen
matrozen en kooplieden willig overlieten. Zoowel de ‘Mediceesche’(20) als de ‘Venus
van Milo’(21) munten uit door al die ingetogenheid, welke de voorstelling toelaat. Ik
zeg niet, dat in eene christelijke maatschappij het maken van naakte beelden, als
idealen van schoonheid of bevalligheid, mag aangeraden of veroorloofd worden;
maar ik zeg, dat in de antiek-heidensche maatschappij de schoonste ‘Venussen’ zich
niet kenmerkten door hartstocht en wulpschheid; en ik zeg er bij, dat de grieksche
beeldhouwers, makers der bedoelde meesterstukken, bewezen hebben den vrouwen
huns volks meer eerbied toe te dragen, dan Ary Scheffer aan de vrouwen toedraagt
van het christelijk Europa der XIXe Eeuw. Ary Scheffer en zijne partij hebben zich,
naar mijne meening, op eene onverschoonlijke wijze aan de kuischheid en

lubriek: grof zinnelijk.
Venus-Pandemos: godin van de aardse en veile liefde.
Praxiteles: grootste beeldhouwer in Athene uit de 4e eeuw voor Christus.
‘Mediceesche’ Venus: Venus Medici. Beeld van een staande naakte Venus, afkomstig uit de
verzameling Medici.
(21) Venus van Milo: beeld van staande Venus met kleed om de heupen geslagen, gevonden op
eiland Melos.
(17)
(18)
(19)
(20)
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kieschheid vergrepen, waarvoor men eerbied eischen mag in eene door het
Christendom geadelde samenleving. Een toestand, die eene Moedermaagd als het
ideaal der menschelijke volkomenheid, als de Moeder huldigt van den Zone Gods,
is onvereenigbaar met het ontuchtige stelsel, dat de verleidelijke afbeelding van
dierlijke lusten meêbrengt.
Men voelt, wat ik bedoel: ik herhaal: ik kom hier niet op tegen de levensgroote
voorstelling van naaktheden, maar tegen de levensgroote en meesterlijke voorstelling
der naaktheid, in zoodanige stemming en zoodanige houding als in 't algemeen het
bedekken bij de Christenen ten regel heeft doen stellen. Ik weet, dat in de christelijke
maatschappij de schoonste, reinste en onschuldigste maagden naar de balzaal gedreven
worden, ontkleed op eene wijze, die men in het ‘dagelijksch leven’ hoogst oneerbaar
noemen zoû, ik weet, dat dit geschiedt met het oogmerk om door muziek, licht,
reukwerk en beurtelings verhittende en verkoelende dranken die maagden te doen
deelnemen aan den dans met vaak wildvreemde ‘dandies’ - maar toch, men stelt,
gelijk Scheffer op de amsterdamsche expozitie, geene courtisane ter aanschouwing
in de danszaal; men zoû eene ontkleeding, als Scheffer zich onderstond, hoogst
ongepast rekenen: en des-niet-te-min wordt het stuk van Scheffer ter ten-toonstelling
op de eereplaats gehangen! Welke fatsoenlijke neêrlandsche vrouw durft er in
toestemmen, om, in tegenwoordigheid van mannen, dat naakte ‘genot’ van Scheffer
te gaan bezichtigen?
Men komt, door deze bedenkingen, onwillekeurig tot de vraag, of men, in spijt
van het voortreflijk talent, door Scheffer ook in dit stuk niet verloochend, den
bezoeksters der expozitiezalen het pijnlijk gevoel niet had behooren te sparen van
‘met neêrgeslagen oogen’ voorbij de eereplaats dezer op het openbaar gezach
steunende inrichting te moeten treden. Had men het stuk niet willen afwijzen - dan
zoû men het wellicht in eene bijzondere kamer achter slot hebben kunnen houden,
ten einde ten minste den burger lieden de ergernis te sparen, welke nu gegeven is.
Boven sprak ik van het voorstellen van naaktheden, in zekere gevallen. Een
voorbeeld zal mijne meening toelichten. Dat men Scheffers naakte ‘Francesca da
Rimini’(22) expozeere, in de armen van haren geliefde!...

(22) ‘Francesca da Rimini’: schilderij van Ary Scheffer, voorstellende de twee geliefden (Paola
en Francesca), die verrast worden door haar echtgenoot op het moment dat zij elkaar omhelzen;
geïnspireerd op de 15e zang van Dantes Inferno.
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ik zal er mij niet tégen kanten. Waarom niet? - Om dat Francesca daar voorgesteld
wordt, zwevende met biggelende tranen op haar gelaat in de plaatse waar geween is
en gekners der tanden. Dáar praedomineert de smart; en waar smart, bittere en sombere
smart heerscht - daar heerscht de wellust niet, en het christelijk geweten des
toeschouwers voelt dat het goed is in te gaan tot het huis der droefheid, beter dan tot
het huis der blijde maaltijd.
Maar dan moet de smart niet uitgedrukt worden zoo als op de ‘Magdalena’ (no
342) van Schiavoni.(22a) Wraakroepend onrecht en heiligschennis is het, die deze
weeke Venetiaan pleegt, op het voorbeeld van den vlaamsch-romeinschen Maes,(23)
wanneer hij de verhevene Magdalenafiguur vernedert om voorwendsel tot het
straffeloos schilderen van naaktheden te zijn. Vergeeflijker dan zoodanige huichelarij
schijnt mij het schilderen der zedelooste orgie, die ten minste den moed harer opinie
heeft. Deerniswaardig, inderdaad, komen mij die kwà-jongensachtige uitvluchten
voor, tot het vinden van gelegenheid om een ‘beetjen naakt’ aan te brengen: akelige
half-sensualisten, die den moed en de kracht mist om heet of koud te zijn! Mizerabele
toilet-, bad-, windvlaag-, en ‘Fantaisie’-schildertjens, die uwe arme hersens uitput,
om toch maar een betamelijk etikettjen te vinden voor uwe beschroomde
liederlijkheedtjens! Onmannelijke, onridderlijke, lage geniën ‘qui bàtissez un roman
sur une jambe de femme’! Laffaarts, die geene overmoedige, woeste, zelfmoordende
ontuchtigen durft te zijn, en toch een weinig van den slijkpoel der slechte plaatsen
steelswijze wenscht te mengen in de kunstgerechten, die gij gemeenen liefhebbers
voorzet. Foei over u! gij zijt onwaardige voedsterlingen der heilige Kunst.
Ik spreek de fransche klein-genre-school(24) niet vrij, om dat zij wat meer durft,
dan sommigen onzer goede Hollanders, die aan de zinnelijkheid geofferd hebben;
maar bij hen is ten minste steeds een tint van ele-

(22a) Niet duidelijk is uit deze beperkte gegevens wie de maker van dit schilderij ‘Magdalena’ is.
Waarschijnlijk is het de venetiaanse schilder Natale Schiavoni (1777-1858) of één van zijn
zoons, de schilders Felice (1803-1881) of Giovanni (1804-1848) Schiavoni.
(23) Jan Baptist Lodewijck Maes (1794-1856): verblijft vanaf 1821 in Rome.
(24) fransche klein-genre-school: groep franse schilders uit de 19e eeuw die zich toelegden op
de genre-kunst, d.w.z. de kunst, die de afbeelding van een al dan niet gefantaseerd tafereel,
aan het dagelijks leven ontleend, tot onderwerp heeft, waarbij de menselijke figuur de hoofdrol
vervult.
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gantie over de kompozitie verspreid, die het kunstwerk wel te gevaarlijker maakt,
maar den kunstenaar toch beter houding waarborgt, en bij hem van meer talent getuigt.
Tot de sensualistische, gemuskeerde,(25) schilderijen van deze school behoort Coulons(26)
‘Watteau op het land’ (no 53); daar heeft men de ‘marquise’, in het behaagziek
kostuum, dat den mannen ontleend werd, ‘qui promène ses longs doigts aux ongles
roses’ in de zijden lokken van den weeken herderinnenschilder.... Maar met zijn no
54 maakt Coulon veel goed. Dat schilderijtjen, in den katalogus zeer oneigenaardig
‘De wijsgeer’ genoemd, heeft waarschijnlijk den naam van ‘Le philosophe’ gedragen:
't is binnen den kring, dien de schilder zich gesteld heeft, voortreffelijk:
allereenvoudigst van ordonnantie(27); rijk aan gedachten; met fijnheid is de toestand
gekozen; hooge gaven van teekening en kleur ontwikkelt hier de kunstenaar. Een
allerliefst juffertjen op hooge hakjens, gekleed in den donkergelen gebloemden sac,
- en die zeer goed een ‘Letje Brunier’(28) van Wolff & Deken zoû kunnen zijn, staat
bij een antieke kunstkast eene prent te bezien, waarop een paar gelieven zijn
voorgesteld. Naast haar, staat, in distraktie,(29) de nog onbejaarde eigenaar der hen
omgevende oudheden. Hij schijnt, in zijn zwarten rok en zijden kousen, ongevoelig
voor de bevalligheid der jonge bezoekster. 't Is onmogelijk, de treffende natuurlijkheid,
de volmaaktheid der uitvoering, die toch niet in het scherpe van Meyssonnier(30)
vervalt, naar waarde te beschrijven. Ik waag het deze schilderij, in hare soort, een
meesterstuk te noemen. Tot de zelfde school behoort Chavet.(31) 't Spreekt niet ter
gunste dezer schilders, dat zij bij voorkeur de vormen voor hunne kunstontwerpen
ontleenen aan een tijdperk van verval als de XVIIIe Eeuw. Daarmeê misdoet Bles(32)
minder dan de Franschen, in de verhouding als Willem IV en Karel van Lotharingen
minder gezegd kunnen worden de personifikatiën eener goddeloze Eeuw

(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

gemuskeerd: geparfumeerd.
Louis Coulon (1819-1855): Belg van geboorte, maar werkzaam in Parijs.
ordonnantie: schikking.
Letje Brunier: vriendin van Sara Burgerhart in De historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart
van Betje Wolff en Aagje Deken, 1782.
distraktie: verstrooidheid.
Ernest Jean Louis Meissonnier (1815-1891): frans schilder en grafikus; vooral beroemd als
realistisch schilder van krijgstaferelen.
Victor-Joseph Chavet (1822-1906): frans portret- en genreschilder.
David Joseph Bles (l82l-1899): nederlands schilder en graveur.
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te zijn dan Louis XV. Des ongeacht, men moet een fransch genre-schilderij, dat
groote deugden heeft, niet veroordeelen om dat het naar de mode van de ‘petits abbés’
en ‘petits marquis’, van de geraffineerde ‘beaux-esprits’ en vergroofde wijsgeeren
gekostumeerd is. Stelt zoodanig schilderij, gelijk no 42 van Chavet, eene scène voor,
die niet slechts wat het kostuum, maar ook vooral wat het denkbeeld betreft, al te
zeer van den voltairiaanschen eeuwgeest doordrongen is, dan kan de beoordeelaar,
voor wien het schoone niet strijdig met het goede mag wezen, daaraan geen lof geven;
vooral niet indien, gelijk hier, de bewerking even week en vaag en chiffonnée(33) is
als het onderwerp: maar weet de schilder, ook bij eene keuze uit de XVIIIe Eeuw,
de natuur met zulk eene verwonderlijke trouw en zelfverzaking weêr te geven als in
no 44, ‘De Violoncelspeler’ - dan verstomt de kritiek, en de toeschouwer roept uit,
wat heerlijke historische bladzijde uit het leven van een redelijk schepsel Gods geeft
gij mij daar, in de volkomenste samenstemming van ‘orde’ en ‘beweging’, in de
treffendste ‘maat’ en ‘harmonie’, te genieten. Ik erken, dat deze jonge Heer van het
jaar 1785, zittende in het midden van zijne weinig gemeubelde kamer, met dat
schamplicht, dat van boven langs zijn gelaat en verderen persoon valt, bedaard
violoncel spelend, en den kalmen muzieklezenden blik slaanden op den stoel, waar
hij zijne sonate heeft liggen, regelrecht uit de realistische kunstkraam op deze
ten-toon-stelling is gevallen: maar ik zeg - dat wie zoo het leven in een zijner
duizenden verschijnsels kan betrappen en weêrgeven, wie zoo kan mierissen,
metzuwen, douwen, of terburghen(34) even onsterflijk zal zijn als zijne meesters; en
ik zeg er bij, dat wie onsterflijk is, daardoor bewijst eene groote kracht met zich om
te dragen, die op iets anders aanspraak heeft dan op onze geringschatting of
verwaarlozing. Zeker, een kunstenaar, die morgen door het werktuig van den fotograaf
beschaamd wordt, heeft niet de hoogste trap in zijn bedrijf bereikt; maar de natuur
te kunnen vermenigvuldigen is toch niet iets zoo onaanzienlijks, dat het de minachting
eeniger in de wolken timmerende theoristen zoû verdienen. De natuur
vermenigvuldigen is de genietingen vermenigvuldigen, die de natuur ons aanbiedt,
en ik verzeker u, dat het eene groote rust en eene

(33) chiffonnée: kreukelig, verfomfaaid.
(34) mierissen, metzuwen, douwen, terburghen: werken in den trant van resp. Frans Mieris
(1635-1681), Gabriël Metsu (1629-1667), Gerard Dou (1613-1675), Gerard ter Borch
(1617-1681), nederlandse portret- en genreschilders.
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groote vreugde voor het hart was van de genen, die de herleving der natuurlijke kunst
in het eerste vierde dezer Eeuw bijwoonden, toen men eindelijk eens van de schoolse
en quazi-idealistische banden in poëzie en plastiek verlost werd, en toen al die
opgeblazen geestdrift voor het kunstmatig klassicismus een weinig bekoeld werd in
de schilder- en letterwerken, die maar eene trouwe afspiegeling der in- en uitwendige
natuur waren. Had ik op deze ten-toon-stelling zes schilderijen moeten uitkiezen,
om in mijne zijkamer te Buiksloot te hangen - dit zwarte Heertjen van 1785 - hij zij
dan zoo gefotografiëerd als men maar wil, hadde er toe behoord.
Zeer in 't charakter is het zoetzangerig ‘abbé’tjen, met zijn geblankette wangetjens
van Montfallet(35) (no 272); ook daar bleef de oude en nieuwe konventie, omtrent
hetgeen men schoonheid van gelaat te noemen heeft, even zeer buiten het spel als
bij Chavet en in den no 54 van Coulon; en dat is al veel - want inderdaad, de type
van den mooyen mensch, de type Grevedon,(36) die den type Apollon vervangen heeft,
begon bij velen dermate alle verscheidenheid te verdrijven, dat men haast liever de
leuze had aangenomen gezien ‘Le laid c'est le beau’. De bedoelde armoede aan
vinding van schoone fyzionomiën is vooral bij de fransche schilders van ernstige
onderwerpen te bespeuren; en te beginnen met Scheffer, het zij, dat hij zijn ‘Faust’
het zij dat hij den ‘Heiland’ schildert, te eindigen met Landelle,(37) die zijn zinnelijk
penceel aan de voorstelling van een ‘Christus met Petrus en Joannes’ gewaagd heeft,
- vindt men overal den type van den mooyen écuyer uit den cirque(38) van Franconi(39)
te-rug. Ik zonder hier, behalven enkele anderen, den onnavolgbaren Delaroche(40)
volstrektelijk en met nadruk uit.
Daarom zie ik gaarne eens een portrét van Scheffer. Daarin loopt hij geen gevaar
het ideaal buiten de natuur te zoeken in eene zekere konventioneele schoonheid, die
of te charakterloos is, om iemant te kunnen

(35) Adolphe Montfallet (overl. 1900): frans schilder.
(36) Pierre Louis (Henri genaamd) Grevedon (1776-1860): frans schilder en lithograaf.
(37) Charles Zacharie Landelle (1812-1908): frans portret- en genreschilder, leerling van Ary
Scheffer.
(38) écuyer uit den cirque: hengst uit het renperk.
(39) Paolo Franconi: 18e eeuws napolitaans kunstenaar.
(40) Paul Delaroche (1797-1856): frans portret- en genreschilder.
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treffen, of the theatraal, om, ver van de stralende quinquets(41) of gasbekken, waarmeê
de lofspraak zijner bewonderaars hem omringt, eenige illuzie te kunnen geven.
Scheffer heeft op deze ten-toon-stelling een der beste portretten gehad, die hier in
Nederland van hem bekend zijn.
Met eene waardigheid en eenvoud, die wel wat minder uit de hetrurische(42) waereld
had kunnen genomen worden, heeft hij ons de trekken voorgedragen van een der
beschaafdste en rijkste kunstminnaars der hoofdstad: de Heer Wittering heeft dan
ook ten aanzien van Scheffer bewezen, naar ik hoor, wat een Prins der kunst toekomt.
Het gelaat is uitmuntend geteekend en gemodeleerd; ik zoû er bijvoegen - gekoloreerd,
scheen mij het gamma dezer kleuren niet wat laag toe, wat grijs met andere woorden.
De over-een-stemming der beide handen laat, wat den toon betreft, te wenschen over;
de eene is wat warmer dan de andere, zonder dat de verscheidenheid van plaats dit
schijnt te wettigen. Overigens zondigt de schilderij wel weêr eenigszins door die
zedigheid, welke van het siloët of profiel meent te mogen vergen, dat dit de platheid
der partijen en face goed make. Kompozitie kan men ook niet zeggen, dat er in de
schilderij gevonden wordt; en als de werkeloosheid dezer slappe handen, de
onbeweeglijkheid dezer geheele figuur diepte van gedachte bij den schilder voorstelt
- dan zoû men wel eens tot het besluit gebracht kunnen worden, dat de grootste
passiviteit de diepste gedachte verheelde, en dat een doek met niets er op het in diepte
bij een rijk gestoffeerd en levensvol zoude winnen. - Om u de waarheid te zeggen,
kan ik de zoogenaamde eenvoudigheid niet goed velen; zij is een kind van de
économie,(43) zoo voor den ‘Ware-nar’ der ideën als voor dien der gouden schijven;
en de kunst is niet ‘zuinig’; zij heeft wel wat anders te doen dan zuinig te zijn; zij
moet schoon wezen, en de schoonheid is rijk; zij leeft, zij bloeit, zij ontwikkelt zich
in duizend verscheidenheden, zij stort zich weelderig uit, zij streeft met de ongemeten
vlammen der geestdrift ten Hemel, en verteert zich, zonder spaarzaamheid, om hooger
op te leven aan de Bron, waaruit zij haren oorsprong nam.
Ik moet, à-propos van portretten, een welgemeend kompliment maken aan den
Heer De Bloeme. Dat is een uitmuntend paar beeltenissen, dat hij tot deze
ten-toon-stelling heeft bijgedragen. Hij heeft, dunkt mij, het

(41) quinquet: (petroleum) lamp met dubbele luchtstroom.
(42) hetrurische: etruskische.
(43) économie: het juist verdelen van de kunstmaterialen.
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charakter der personen volkomen gevat. Hij heeft ze gekozen in die aktie, in die
kleeding, met die uitdrukking, welke hen in hun stand, met hun smaak, (ik aarzel
niet te zeggen, ofschoon ik ze niet ken -) met hun deugden eigen zijn. Hier is geen
voorwenden eener (gemaakte) eenvoudigheid, die de plaats van eene geheimzinnige
sublimiteit moet vervullen: hier is een gelukkig hollandsch echtpaar, dat op zijne
wijze begrijpt in effigie decent (netjens gekleed) voor den dag te moeten komen.
Hier is ook, in de behandeling, geen jacht op kleurloosheid en verfloosheid; hier is
natuurlijk koloriet, goede teekening; hier zijn vele verdiensten bij-een, en ik ben de
meening toegedaan (al heeft zij ook geen waarde), dat men zoo min in eenige stad
van Nederland als te Buiksloot, een kunstenaar vinden zal, die portretten maakt,
waarin méer goeds vereenigd is dan in die van den Heer De Bloeme.(44) Toch ligt het
vrouwenportret, waarmeê Schwartze(45) zijn reputatie gemaakt heeft, mij nog levendig
bij; toch hebben wij hier het portret van den ouden Pieneman(46) door den jongen. Ik
schat het talent van Nikolaas Pieneman(47) gants niet laag: ik waardeer de
hoedanigheden van gelijkenis, effekt, stoutheid van penceel, enz., die ook in deze
beeltenis van zijn met zoo veel roem bekenden vader uitkomen: maar mij dunkt, dat
die vader-zelf dezen kop niet vrij zoû pleiten van, in de halve tinten vooral, eenigszins
valsch van kleur te zijn: het is of de liefde voor de rembrantieke tint en toets den
kunstenaar de heldere natuur wat heeft doen verwaarlozen, en hij geen volkomene
harmonie in zijn kunstig effekt heeft weten te brengen. Ik schat De Bloeme hier
dichter bij Van der Helst,(48) dan Pieneman bij Rembrandt te staan. Nederland heeft
met vreugde vernomen, dat de geachte zoon van den verdienstelijken vader weder
tot gezondheid gekomen is; moge zij hem opwekken tot het ondernemen van eenigen
grootschen arbeid op het veld der vaderlandsche historie: hij heeft stoutheid, elegantie,
kleur, en, bij seriëuze studie, kennis der vormen genoeg, om den nazomer van zijn
leven met zoo iets te illustreeren.... (...)

(44)
(45)
(46)
(47)
(48)

Herman Anthonie de Bloeme (1802-1867): nederlands portretschilder.
Johann Georg Schwartze (1814-1874): nederlands portret- en landschapschilder.
Jan Willem Pieneman (de oude) (1779-1853): nederlands portret- en historieschilder.
Nikolaas Pieneman (de jonge) (1809-1860): nederlands portret- en historieschilder.
Bartholomeus van der Helst (1613-1670): nederlands portretschilder.
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Maar 't is reeds lang Nieuwe-Jaar, vriend! Gods zegen! De Uwe,
P.F.

Het rooms ontwerp van het Rijksmuseum
neogotiek en klassicisme
De strijd tussen klassicisme en neogotiek in de bouwkunst - waarin Thijm
als pleitbezorger van de neogotiek en zijn zwager P.J.H. Cuypers als
verreweg de grootste bouwmeester in die stijl zo'n belangrijke rol hebben
gespeeld - kwam tot een hoogtepunt bij de voorbereiding van wat tenslotte
het Rijksmuseum zou worden.(49) Het was oorspronkelijk bedoeld ter
herdenking van het vijftigjarig bestaan, in 1863, van het koninkrijk der
Nederlanden - vandaar de oorspronkelijke naam: ‘Museum Willem I’ maar het zou pas in 1885 geopend worden, overigens in afwezigheid van
de koning, die weigerde ooit een voet te zetten ‘dans ce monastère.’ Het
museum moest dienen ter vervanging van het Trippenhuis (zoals men zich
herinnert gesticht door Thijms voorvader Gerrit Braamcamp, die er ook
de eerste kollektie in had bijeengebracht(50). Daar was in 1815 de
verzameling ondergebracht van het ‘Groot Koninklijk Museum’, dat bij
dekreet van koning Lodewijk Napoleon aanvankelijk, in 1808, was
gevestigd in het voormalige stadhuis op de Dam; maar ook de nieuwe
behuizing bleek al spoedig onvoldoende.
Thijm, die eigenlijk een tegenstander was van musea: kunstwerken moesten
volgens hem in het leefmilieu worden geïntegreerd, - Thijm behoorde toch
tot degenen die in 1862 met het plan aanklopten bij de burgemeester. Hij
werd ook sekretaris van de kommissie van voorbereiding en opsteller van
het program van eisen, later ook van de jury. Aanvankelijk was het vooral
de opzet van een initiatiefnemer als Alexander Ver Huell waartegen hij
zich keerde: het museum moest een pantheon worden der vaderlandse
geschiedenis,(51) en Thijm vreesde dat daarbij ruimschoots het licht zou
vallen op anti-katholieke momenten in die geschiedenis.(52) Later ontbrandde
de eigenlijke strijd over de bouwstijl. Thijm had in par 7 van zijn program
de eis opgenomen dat het uiterlijk van het museum aangepast moest zijn
aan de inhoud. En die inhoud zou in hoofdzaak bestaan uit kunstschatten
uit de 16e en de 17e eeuw. Cuypers, een der inzenders, had daarom bij
zijn ontwerp twee façades ter keuze getekend: een gotische (zoals ook het
inwendige
(49) Voor deze inleiding hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de onuitgegeven
doctoraalscriptie van ons vroegere medelid drs. J.B. Kock, Jos. Alberdingk Thijms
bijdrage tot de plannen voor de bouw van het Rijksmuseum te Amsterdam, Nijmegen
1969.
(50) Zie de inl. tot het verhaal over Jan Sinkel in afd. II van deze bloemlezing.
(51) Vgl. Potgieter, Het Rijks-Museum te Amsterdam (‘De Gids’ 1844).
(52) Vgl. hierachter zijn stuk over Het tiende Ndl. letterkundig kongres.
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van het gebouw) en een renaissancegevel. Dat dit laatste mogelijk was,
volgde uit zijn algemene stelling dat de renaissance-façades op de gotische
gekalkeerd zijn. Zijn ontwerp kreeg de tweede prijs, maar werd evenals
het klassicistische plan van twee Duitsers, dat de eerste prijs kreeg, voor
uitvoering afgewezen. Toen, 25 febr. 1864, begon de strijd vóór en tegen
het ‘rooms ontwerp’ van Cuypers. Thijm oordeelde: we moeten een van
beide bekroonde ontwerpen voor uitvoering aanwijzen, en wel nr. 2, want
dat is konform par. 7 van het program. Maar men besliste dat een bekwaam
bouwkundige - uitgaande van wat op tafel lag, dan wel buiten de bekroonde
plannen om - een nieuw ontwerp zou maken en men wees daarvoor aan
het jurylid Godefroy, een notoir tegenstander van de neogotiek. Toen nam
Thijm ontslag uit de kommissie en schreef aan zijn medeleden de brief,
gedateerd 7 mei 1864, waarvan het volgende het middenstuk uitmaakt.
Hij bood de brief wel in gedrukte eksemplaren aan, echter met de
mededeling dat hij vooralsnog niet voor openbaarmaking bestemd was.
In het vervolg van zijn brief gaat hij ook in op een van de pijnlijkste
bijkomstigheden in deze kwestie: de man wiens ontwerp hij voorstaat is
zijn eigen zwager; hij meent diens ontwerp echter ook in deze brief te
moeten verdedigen. Cuypers kan trouwens wijzen op wat hij tot dusver
heeft gepresteerd, o.a. de bouw van meer dan twintig kerken. Het is echter
niet omdat Cuypers is afgewezen dat Thijm nu ontslag vraagt, maar omdat
een streep is gehaald door par. 7. ‘Het is mij niet te doen om een triomf
voor de gothiek, maar voor het rationeel germaansch beginsel’.
Wat zich na dit stuk heeft afgespeeld laat zich als volgt samenvatten. Thijm
schrijft nog een brochure(53), maar wijdt verder vooral aandacht aan het
Trippen-huis en zijn historie. Godefroy geeft zijn opdracht terug en in
1877 zal ook de kommissie worden opgeheven. In 1875 bestelt de minister
van binnenlandse zaken bij vier architekten tegen betaling een ontwerp.
Dat van Cuypers wordt bekroond en in 1876 volgt zijn benoeming door
de koning tot ‘Architekt van 's Rijks Muzeümgebouwen’. Hij overschrijdt
de begroting met liefst 100%, en ook de kwestie der gevelvarianten wekt
weer beroering. Hij mag tenslotte de gotische variant uitvoeren. Tegen de
geweldige hetze krijgt hij dan, pas in 1881, weer steun van Thijm, echter
een veel bezadigder Thijm. Er volgt een uitvoerige korrespondentie, en
Thijm helpt zijn zwager o.a. aan passende muurteksten voor de
Rembrandtzaal. Als Thijm de regering zijn boeken- en prentverzameling
wil afstaan voor het museum, strandt dit op de voorwaarden die hij stelt.
En als hij eind 1882 solliciteert naar het algemeen direkteurschap, wordt
hij nogmaals teleurgesteld. Het ambt zal voor het eerst worden bekleed
door Fr. D.O. Obreen.

(53) Het kunstmuzeüm te Amsterdam. 25 juni 1864, 21 blzz. Ook daarin heeft hij het over
‘de redelijke, germaansche konstruktie der middeleeuwen’ die dan van buiten eventueel
bekleed zou kunnen worden met renaissanceproporties. Overigens had Thijm al in
1858 van de gotiek verklaard: ‘Zij zou met nog meér recht Fransch dan Germaansch
kunnen heeten’, iets waarin hij afweek van o.a. Huet en Vosmaer.
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Aan de leden der kommissie tot voorbereiding der stichting van het
muzeüm ‘Koning Willem de Eerste’ (1864)
(...) Ik zoû echter, van den beginne af, mij van alle medewerking verschoond hebben,
zoo het Kunstmuzeüm zich niet vóor alles als een Nederlandsch Muzeüm kenmerken
zoû. Ik hechtte er weinig aan, dat deze nederlandsche eigenaardigheid uit den naam
van den architekt zoû spreken; maar zoo veel te meer, dat zij zoû schitteren in de
doordachte toepassing van nederlandsche elementen bij deze monumentale stof. Ik
ben van de genen, die de praetensiën van het kosmopolitisme niet met de fierheid
van het vaderlandsch gevoel weten te vereenigen. De laatste sluit voor mij de eersten
uit. 't Is in mijne schatting geenszins eene schoone eigenschap van het voertuig
stoomboot, dat het in alle landen en waerelddeelen genoegzaam de zelfde fyzionomie
heeft. Onze stamgenoten zeggen: in Vlaenderen Vlaemsch. Dat is ook mijne leer.
Het nivellement vindt in mij een onbekeerbaar tegenstander. Ik heb mijn land lief:
en ik heb het lief om zijn eigenaardigheden. Liefde die niet individualizeert, niet
charakterizeert, die haar voorwerp niet hemelsbreed verschillend vindt van alle
andere, - is geen liefde; is platte, half-doode welwillendheid, die straks voor
onverschilligheid plaats maakt. Wij hadden met een kunstschat te doen, die zich
vooral zoû kenmerken, door zijne frissche, heerlijke, veelzijdige voorstelling van
het burgerlijk leven onzer Vaderen der XVIIe Eeuw. Onze uit de omwenteling der
XVIe geboren krachtige gemeente-Aristokratie, onze Magistraatspersonen en
Schutter-kapiteinen, onze Regenten der Godshuizen en Overlieden der Gilden, - het
Regeeringsbeleid en het Poorterschap, Opvoeding en Armverzorging, Neering en
Bedrijf, het fiere zelfbewustzijn der Gemeenten, bepaaldelijk van ons Amsterdam,
zoû spreken uit de honderd levensgroote Regenten-, Doelenen Gildestukken, die de
kern der Galerij zouden uitmaken: een Versailles van het Hollandsch leven, met den
krachtigen polsslag van 1600! Strijd en vrede, gezach en zelfbestuur, nijverheid en
menschenliefde zouden zich ontrollen in eene reeks van tafereelen, vercierend eene
reeks van zalen, besloten tusschen twee feestdisschen: het Braspenningsmaal van
Cornelis Anthonissen(54) en het Banket van den Vrede, van de verzoening der

(54) Cornelis Anthonissen (ook wel Anthonisz of Teunissen) (plm. 1500 - plm. 1553):
noordnederlands houtsnijder, kartograaf en schilder van schutter-stukken. In 1533 schilderde
hij de Braspenningsmaaltijd, voorstellend zeventien schutters aan een tafel.
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partijen, door Bartholomaeus Van der Helst:(55) 1533-1648: eene keten, met
flonkersteenen als De Staalmeesters en De Nachtwacht.
Waar moesten die vaderen geherbergd worden? In een op de grieksche tempels
en romeinsche badstoven geïnspireerde pinakotheek?(56)
Men heeft zulk gebouw bij uitnemendheid een muzeüm genoemd, om dat, sedert
men muzeüms is gaan bouwen, vele exemplaren aldus zijn ingericht: maar men heeft
hier niet met eene stichting te doen, die zonder antecedenten, zonder stellige
bestemming wordt opgebouwd, en alleen geschiktheid moet hebben om schilderijen
te bevatten: men behoeft eene woning voor eene aangewezen verzameling; en de
eerbied en liefde, die de groote meesters der XVIIe Eeuw ons inboezemen, legt ons
de verplichting op hen te huldigen in de bouwvormen van hun tijd; het juweelkoffer,
waarin die kleinooden moeten opgenomen worden, dient in harmonie te zijn met zijn
inhoud. Het uiterlijk van het Muzeüm moet den vreemdeling reeds verkondigen, wat
soort van kunst achter die muren gehuldigd wordt.
Deze en geene andere beteekenis heeft de opname van § 7 in het Programma.
Onder No 19 komt in het archief der Kommissie het eerste opstel voor van ons 1e
program (gelijk de Kommissie het gehandhaafd en onderteekend heeft), en daar lees
ik, onder § 6: ‘De bouwstijl en het materiaal moet geëvenredigd zijn aan de
hoofdbestemming van het gebouw: de bewaring en ten-toon-stelling van
Nederlandsche Kunstschatten, vooral uit de XVIe en XVIIe Eeuw.’
Hoe zal men nu in ‘stijl en materiaal’ kunnen uitdrukken, dat de hoofdbestemming
van het gebouw de bewaring en ten-toon-stelling is van nederlandsche kunstwerken
‘vooral’ uit de XVIe en XVIIe Eeuw - tenzij men, voor de keuze van den bouwstijl,
te rade gaat bij het Nederland van 1600? Ik heb niet kunnen denken, dat de
Kommissie, ook na de uitbreiding, die haar doel en die haar ledental ondergaan heeft,
in § (6, later) 7 eene andere beteekenis heeft kunnen leggen dan de aangeduide;
behalven dat de ‘monumentale bedoeling’ nog méer aanleiding gaf om den stijl op
nog grootscher schaal toe te passen. Men heeft, nu onlangs, gezegd,

(55) Bartholomaeus van der Helst (in feite 1613-1670): hollands portretschilder. Zijn naam is in
de eerste plaats verbonden met de Schuttersmaaltijd in het Rijksmuseum te Amsterdam,
geschilderd n.a.v. het schuttersfeest ter viering van de vrede van Munster 1648. Dit schilderij
moet het Banket van de Vrede zijn.
(56) pinakotheek: schilderijenkabinet, museum.
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dat er in Nederland eigenlijk in 1600 geen bouwstijl bestaan had; dat onze architekten
in Italië gingen reizen en van daar een bouwstijl herwaards brachten. Men vergist
zich in de datums en qualifikatie. Men heeft het oog op Van Campen, onder wien
(in 1629-1640) de omwenteling in den nederlansdschen bouwtrant plaats had, dien
ik getracht heb, in mijne levensbeschrijving van dien uitstekenden kunstenaar, te
charakterizeeren. Maar ik zoû willen vragen, uit welke italiaansche stad de motieven
voor raadhuizen, doelens,(57) hallen en wagen, de poorten en gast- en gilde-huizen
onzer grootere en kleinere steden omtrent 1600 gehaald zijn. De Maatschappij van
Bouwkunst, die met zoo loffelijken ijver de fraaye gevels van gehouwen en gebakken
steen uit dat tijdvak opmeet en algemeen maakt, moge 't andwoord geven. De
architekten, zoowel die b.v. van de allerliefste (reeds gesloopte) Waterslootsche Poort
te Delft of van het (mede gesloopte) St-Jans-gasthuis te Hoorn, als die van onze
vorige Haarlemerpoort en eerste Gereformeerde Kerken te Amsterdam - van het
Leidsche Raadhuis en van de vorige Amsterdamsche Beurs - beoefenden wel de
proporties der vreemde Renaissance-kunst, maar zij drukten er den hollandschen
stempel zoo zichtbaar op, dat zij die evenredigheden, dat nieuw geheel, tot het hunne,
tot het onze maakten.
Daar staan, voor den bouwmeester onzer dagen, twee wegen open. De eene is die,
welke werd aangegeven en aangeprezen door den welbespraakten architekt van het
Paleis van den Hoogen Raad, in de eerste vergadering van onzen Jury. De Heer
Rose(58) verhief hoog het voorrecht der vrije schepping voor een architekt: en uit de
schijnbaar op elkander afgeprente en zich nooit verzakende eenstemmigheid van de
drie bouwkunstenaars in ons midden, mag men opmaken, dat hij tevens sprak in den
naam en uit het hart der Heeren Godefroy(59) en Metzelaar.(60) De architekt dan moest
niet aan banden liggen, moest vrij scheppen; en uit

(57) doelens: mv. van doelen = oefenplaats voor schutterij of schuttersgilde. Schietbaan.
(58) W.N. Rose (1801-1877): architekt; rijksbouwmeester, o.a. van het gebouw van de Hoge Raad
te 's-Gravenhage; restaureerde de ridderzaal op een wijze die grote verontwaardiging verwekte;
ook Thijm liet hierbij zijn stem horen.
(59) A.N. Godefroy (1822-1899): architekt; werkte onder meer mee aan de bouw van de
Koopmansbeurs op de Dam in Amsterdam; was bestuurslid van de Mij. tot bevordering van
de bouwkunst.
(60) Coenraad Metzelaar (1846-1881): landschapsschilder. Een van zijn schilderijen was Het
Rijksmuseum van Amsterdam.
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dezen hoofde kwam de redenaar zeer nadrukkelijk op tegen § 7 van ons Programma,
waarin een stijl aan de hand werd gedaan. - Dat is éen weg. Deze weg leidt tot het
maken van gebouwen, zoo als de meeste, wie wij in de laatste twintig jaar in ons
Vaderland zagen verrijzen; hoewel de vrije schepping daarbij somtijds den steun
inriep van de vrije scheppers Von Schinkel(61) en Von Klenze,(62) die ondertusschen
het best gewerkt hebben, als zij de Grieken het trouwste navolgden.
De andere weg, de andere leer is de volgende. Meer dan eenig kunstenaar moet
de architekt zich hoeden voor de weinig beminnelijke hoedanigheid, die men
‘onkunde’ noemt. Meer dan eenig kunstenaar moet de architekt een historiesch
kunstenaar willen zijn. Dat een dichter, die zijn geestvruchten zedig verbergen kan
in de gesloten bladen van een zwijgend daar neêrliggend boek, dat een zanger, of
redenaar, wier melodiën en woorden vervliegen op den wind, dat een schilder van
kabinet-tafreelen,(63) - zich veroorloven, zonder van het verledene te getuigen, geheel
hun eigen weg te gaan, de vaak vluchtig waargenomen natuur en de behoefte van
hun eigen gemoed alléen tot leidslieden nemende, - is toe te laten, ja te wettigen en
heeft ons niet zelden verrassende, ofschoon geheel op zich-zelven staande aesthetische
voortbrengsels geschonken: maar hij, die de Monumentale Kunst beoefent, hij die
werkt in het groot, onder den open, blaauwen hemel, ten aanschouwe van allen, en
schier meer voor den nazaat, dan voor den tijdgenoot, hij wiens werk aan de
hoofdvoor-waarde der duurzaamheid voldoen moet, - hij is niet gerechtigd, zonder
het verledene te raadplegen, de toevallige ingevingen van zijn luim, of laat het zijn,
van zijn individueele smaak tot een kunstwerk te bestemmen: want dat kunstwerk
wordt een geschenk aan het gantsche Volk, wordt eene erfenis voor de Eeuwen. De
architekt, de schepper met groote en grootsche proportiën, moet, wat de konsequentie
zijner handeling, wat de gelijkmatigheid daarvan betreft, het meeste den Schepper
der Natuur nastreven, die met geen sprongen te werk is gegaan, en die harmoniën

(61) Karl Friedrich Schinkel (1781-1841): architekt. In Italië onder invloed van de antieken
gekomen, werd hij in Duitsland leider van de herleving der klassieke vormen van bouwkunst.
(62) Leo von Klenze (1784-1864): architekt; een van de voornaamste vertegen-woordigers van
het zuidduitse klassicisme.
(63) kabinet-tafreel (meestal: kabinetstuk): schilderij, bijzonder geschikt te hangen in een kabinet
(pronkvertrek).

J.A. Alberdingk Thijm, Een keuze uit zijn werk

193
gesticht heeft tusschen het gisteren en het heden, tusschen de verschijnselen van hier
en van ginds.
Men gevoelt wel, dat een kunstwerk, dat zich ieder oogenblik in 't openbaar aan
de waarneming en waardeering van het algemeen opdringt, aan geheel andere eischen
beandwoorden moet, dan een kunstwerk hangend in een kabinet, sluimerend in een
boek of in de snaren van een klavier.
Daar behoort nog wat meer huivering van eerbied voor het groote raadsel der
Schoonheid, voor de opvatting van gantsche volken en geslachten, voor de
antecedenten der kunst, in de borst van een architekt, of in 't algemeen van een
beoefenaar der monumentale kunst te wonen, dan in die van hen, welke aan andere
vakken hun krachten wijden.
Maar daar komt, voor den architekt der XIXe Eeuw, nog eene geheel bizondere
moeilijkheid bij. Onze tijd heeft geen bouwstijl: men erkent het om het zeerst. En
indien al uit de ijzer- en glas-konstruktiën ooit een zeker eigenaardig en harmoniesch
stelsel van evenredigheden voort zal komen - waar men een kunstbouw met materialen
als berg- en baksteen in het leven heeft te roepen, daar laat onze tijd ons om een stijl
verlegen. Stijlen worden niet door dezen of genen uitgevonden. De stijl van een
tijdperk ontwikkelt zich van zelf uit het gezamendlijk streven der beoefenaars van
het kunstvak. Onze Eeuw, die de Muziek geschapen heeft, meent daarmeê genoeg
te hebben gedaan: een Bouwstijl brengt zij niet voort. Dat zijn geene meeningen; dat
zijn feiten.
Toch moet er gebouwd worden. De architekt moet als altoos voldoen aan de
ernstige eischen, die den monumentalen kunstenaar worden voorgelegd en die ik
boven heb ontwikkeld. Het is onbillijk, het is onverand-woordelijk éen individueel
kunstenaar - wie hij zij - het recht toe te kennen, dag aan dag, aan den openbaren
weg, voor het gantsche volk het woord te voeren, eeuwen lang, in eene vormentaal,
die bij hem de ingeving van een oogenblik zoû geweest zijn. Zulke overmacht, zulk
overwicht, zulke aanspraak op de oplettendheid van het algemeen, van heden tot
over eeuwen, kan geen geschapen geest worden toegekend. Daarom, onder anderen,
moet die architekt zijne verantwoordelijkheid dekken met den voorgang van een
tijdperk, waarin de natuur, waarin het volk dat grootsche verschijnsel, in éene zijner
gestalten, heeft opgeleverd, dat men Stijl noemt.
Wat moet de keus van dien stijl bepalen? Het doel, waarvoor men werkt. In de
eerste plaats: ‘in Vlaenderen Vlaemsch’: in Nederland neêrlandsch! Vooral zal de
architekt zich Nederlander moeten betoonen, als hij bij uitstek nederlandsche
bedoelingen verwezenlijken moet: het vieren
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eener nationaal-nederlandsche gebeurtenis - 1813; het vieren van
nationaal-nederlandsche glorie - de republiek van 1600 en haar beschavings-toestand
in zijn edelste uitdrukking - op de doeken onzer door gants Europa bewonderde
Meesters. (...)

Over waarheid vooral in de bouwkunst
Thijm was een eerlijk man, hij kon van zichzelf getuigen dat hij nooit
gelogen had.(64) Het begrip waarheidszin hoorde volgens hem in één trits
met godsdienstzin en schoonheidszin, zo belangrijk was het voor hem.(65)
Maar het is duidelijk dat waarheid een term is die om toelichting vraagt
als hij wordt toegepast op werken van kunst, en niet het minst van
beeldende kunst. In deze brochure van 1870 behandelt hij, overigens niet
voor de eerste keer, deze kwestie, waarbij hij begint met tussen schoonheid
en kunst een ethische drempel te leggen. Kunst moet niet alleen onze
zintuigen strelen maar ook onze zedelijke zin. Het is aardig te zien hoe
Thijm in dit stuk terugkomt van de al te principiële stellingname van zijn
jongere jaren, en niet meer mordicus tegen elke ‘verdichting’ en tegen
elke afwijking van de grondvormen gekant is. Het stuk is dan ook gekozen
omdat het niet alleen meer afgerond is dan een fragment uit de vroegere
fundamentele publikaties als Over de kompozitie in de kunst en De heilige
linie zou zijn, maar daarop ook een korrigerend kommentaar levert.
Ér is geen woord, waarvan meer misbruik gemaakt wordt, dan van het woord
waarheid. Henry van Meerbeke(66) heeft met snijdend vernuft in het licht gesteld en
met gloeyende striemen gekastijd den verwaten onzin, die den kermistentsteiger
beklimt, alsof hij opging ten Kapitool, en in de breede stroomen zijner
welbespraaktheid den volke verkondigt, dat men ‘het welzijn des Vaderlands’ boven
‘partijbelang’ stelt, dat men ‘vooruitgang’ wil, zonder ‘omkeering’, dat men
‘rechtschapenheid’ en ‘welgezindheid’, ‘wakkerheid’ en ‘onbevangenheid’ voorstaat,
met verwerping van alle ‘holle theoriën’. Tot mijne groote verwondering heeft de
Heer Gorter(67) een oogenblik gemeend, dat de auteur van den

(64)
(65)
(66)
(67)

Cath., Brieven, 87.
Zie alg. inl. onder Thijms overtuigingen.
Henry van Meerbeke: pseudoniem van M.W. van der Aa (1831-1905).
de Heer Gorter: Simon Gorter (1838-1871) predikant en publicist; schreef over de bedoelde
roman van Van Meerbeke een artikel in ‘De Gids’, getiteld De verkiezingsroman.
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‘Verkiezingsroman’(68) dien onbeschaamden onzin in bescherming had genomen.
Eenig nadenken moet leeren, dat Henry van Meerbeke de frazenmakers voorbeeldig
heeft willen afstraffen; de eerste indruk van zijn boek is de bevestiging van hetgeen
men reeds voor-lang had behooren in te zien: dat er niemant ter waereld is, die
erkennen zal: partijbelang boven het welzijn des Vaderlands te stellen, vooruitgang
te willen door volslagen omkeering; rechtschapenheid, welgezindheid, wakkerheid
en onbevangenheid den schop te geven. En daar nu ieder dus, ten dezen, de zelfde
leer verkondigt, zoo kenmerkt zij niet de genen, die den brutalen moed hebben haar
voor zich in beslag te nemen. Op ander gebied verkondigt men, dat men ‘de
Godsdienst’ voorstaat, maar met ter-zijde-stelling van alle ‘dogmatiek’. Met eene
voorgewende onnoozelheid staren die ‘godsdienstige’ lieden de arme tobbers aan,
die voor dat overtollig ding, dat men een dogma noemt, zich doodwerken, en zich
zouden willen doodvechten. Indien het bij de groote wijsgeeren, die, met de grootste
en bescheidenste naïeviteit opmerken, dat zij het welzijn des Vaderlands praefcreeren
boven partijbelang, en den godsdienst boven den omhaal der dogmen, geen
komoediespel, maar de zuivere uitdrukking hunner waarnemingen en overtuigingen
was, die zij uitspraken, zoû men reden hebben hunne gematigdheid te bewonderen:
want wat zoû ergerlijker, wat meer ten-hemel-schreeuwend zijn dan het drijven eener
tegenpartij, die - werkelijk als pendant van de leer en de daad dezer edeldenkende
rechtschapen wijsgeeren - zeggen en praktizeeren zoû: wij oefenen l'art pour l'art:(69)
wij hechten aan den godsdienst niet, maar alleeen aan de dogmen; wij rekenen een
godsdienst zonder dogmen zeer wel mogelijk, maar voor liefhebberij houden wij er
eenige dogmen bij op na. Indien onze wijsgeeren werkelijk geloofden, dat er redelijke
wezens waren, die zóo spraken en preêkten, zoû er nooit grooter voorbeeld van
oodmoedigheid en zachtmoedigheid dan door die wijsgeeren zijn gegeven. Bij
redeneeringen en

(68) ‘Verkiezingsroman’: Van Meerbekes boek Zoo wordt men lid van de Tweede Kamer, een
Hollandsche verkiezingsroman, Amsterdam 1869.
(69) L'art pour l'art: Uit het gebruik van deze slogan, die hem o.a. bekend kan zijn uit zijn lektuur
van Théophile Gautier in de vroege jaren veertig, mag geen invloed van Thijm op de
nederlandse Tachtigers gekonkludeerd worden. De term werd het eerst gebruikt door Benjamin
Constant in zijn Journal intime, en wel op 10 febr. 1804. Hij kan Tachtig langs tal van wegen
bereikt hebben. (Zie: C. de Deugd, Art for art's sake and form and matter, in Miscellania
litteraria v.h. Instit. voor vergel. Lit.-wetensch., Utrecht, uitg. Groningen 1959, blz. 41-51,
i.c. blz. 47).
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handelingen, die den kalmsten Hollander uit zijn vel zouden doen springen,
vergenoegen die wijsgeeren zich met in koeranten, tijdschriften en strooibriefjens te
zeggen: ‘alle eerbied voor ieders gevoelen (ook voor den dolhuispraat onzer
tegenpartij) - maar wij doen een beroep op den beschavingsgraad onzer medeburgers,
in de hoop, dat ze, met ons, voortaan 'slands belang boven privaat belang, den
godsdienst boven de dogmen, zullen stellen.’
Eens zal dat toch uit moeten zijn. Eens zal het op moeten houden (in onze denkende
eeuw), niet dat iemant zegt 's lands belang boven partijbelang te verkiezen, en te
beweeren dat hij hen bestrijdt die het omgekeerde doen: maar dat iemant van de
onderstelling uitgaat - het openbaar beleden beginsel van mijne tegenpartij is ‘het
partijbelang over het landsbelang te doen zegevieren.’ Eens zal de groote hoop toch
moeten gaan begrijpen, dat men ‘eene partij’ voorstaat, om dat men meent, dat alleen
langs dien weg het landsbelang gediend kan worden; dat men zijn godsdienst in
dogmen formuleert, om dat elke daad een leer als kern in zich besluit, en dat een leer
eene reeks van dogmen is. Èens zal het zoo ook uit moeten zijn, dat iemant with a
now-look-at-me sort of air deklameert: Ik ben een voorstander van de waarheid.
Waar loopt, in 's Hemels naam, de krankzinnige los, of springt in vrijheid de
kakatoe, die bazelen zal: ‘Ik ben bepaald tégen de waarheid!’?
Ieder is vóor de waarheid. Als het schijnt, dat iemant er tegen is, komt dit hier van
daan, dat men door het woord verschillende (tegenstrijdige) dingen aanduidt. Te
prediken: ‘Wij staan de waarheid voor,’ zonder tevens een duidelijk en volledig
andwoord te geven op de roerende vraag van den Romeinschen Landvoogd aan den
Heiland, - is: prêcher des convertis, storm loopen op open deuren.
Men kan, zonder het gezond verstand in het aangezicht te slaan, prediken: ten
voordeele van de afschaffing der slavernij, van de afschaffing der polygamie, ten
voordeele van het eigendomsrecht. Daar zijn leeraren, vooral praktici, die de slavernij,
de polygamie handhaven, het eigendomsrecht ontkennen: maar men kan niet prediken:
‘Staat, mijne vrienden, staat de waarheid voor!’ even min als onze geestdrift zich
kan bot vieren in eene rede, die zoû behooren aan te toonen, dat twee maal twee vier
is, of dat het schoone zich in-zonderheid door schóonheid kenmerkt.
Maar wat is dan nu de waarheid in de kunst - de waarheid, die iedereen zegt te
begeeren? Of liever: wat behoort men te begeeren, als men zegt, dat men, in de
bouwkunst bijv., de waarheid wil?
Wat moet de kunst doen?
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De schoonheid uitdrukken.
Is alle uitdrukking der schoonheid kunst?
Neen, men noemt het alleen, in den eigenlijken zin, kunst, wanneer de menschelijke
geest van eene stof, die zij der natuur en der geschiedenis van het Godsbedrijf met
de menschen ontleent, de schoonheid inprent.
Alles dus wat door den menschelijken geest met bewustzijn is geschapen (eigenlijk:
vervormd) en wat harmoniën oplevert die, bij het verheffen van onzen zedelijken
zin, ook ons gezicht, ons gehoor of ons gevoel streelen, is kunst; en in die harmoniën
ligt de schoonheid.
Maar even-zeer nu als vergiften aangenaam voor de reuk of de smaak kunnen zijn,
en schijnbaar een goed en wenschelijk voedsel aanbieden, even-zeer kunnen
verschijnselen eene harmonie veinzen, die er niet in ligt, en dan is zulk verschijnsel
aesthetiesch onverduwbaar, kwetsend voor ons hart, en moet veroordeeld worden.
Gaan wij eens op de voorbeelden in.
Men bouwt een huis. Men behoeft in dit huis slechts éenen schoorsteen, en dat
wel tegen den noordgevelmuur; maar voor de symmetrie steekt men een tweeden
schoorsteen (boven den zuidmuur) uit. Is dat te veroordeelen?
Daar zijn twee gevallen mogelijk.
Of, dat men, fijner opgevoed, behoefte hebbend aan meer comfort, meester zijnde
van meer geld, werklijk een tweeden schoorsteen bouwen zoû:
Of, dat de éene schoorsteen volstaat, al werd er ook bijna nooit in gestookt, om
het huis te verwarmen.
In het laatste geval is de tweede schoorsteen stellig te veroordeelen. Want het oog,
dat een tweeden begeert, heeft ongelijk. Schijnt de voorgevel een tweeden te eischen,
dan zal dit aan de samenstelling van dien voorgevel liggen, en men moet het evenwicht
door andere middelen trachten te verkrijgen.
In het eerste geval is de tweede schoorsteen even geoorloofd als valsche kuiten,
blanketsel, valsch haar, elke affektatie(70) geoorloofd is.
Mag een arm edelman, die slechts éen toonbaar pak heeft, niet met dit pak aan het
hof komen en zijn rok zoo weinig ontzien alsof hij eene rijk-gevulde kleederkast
bezat?

(70) affektatie: gemaaktheid, gekunsteldheid.
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Ik neem aan, dat het bedrog nooit uitkomt.
Mag die edelman door een diavolinitjen(71) niet te-gemoet-komen aan andere
gebreken? (Ik onderstel daarbij, dat niemant weet, wat de diavolini-geur verbergen
moet.)
Mag iemant, die gewoonlijk een onaangename uitdrukking op zijn gezicht heeft,
niet zijn best doen om die uitdrukking te verbeteren?
Mag iemant, die een ander haat, hem niet zoo zachtmoedig behandelen, als-of hij
hem welwillend gezind ware?
Mag men gebreken, die men niet uitroeit, niet verbergen?
Men heeft, hier en in het buitenland, dikwijls sterk gelaakt, dat men de kerken van
kromme zolderingen voorzag, die uit latten, riet en pleister samengesteld, gemetselde
gewelven moesten verbeelden; terwijl men, om de verdichting volkomen te maken,
de vensters afscheidde door beren,(72) die ten doel hadden te schijnen de (niet
bestaande) gewelven te contrebutteeren.(73)
De predikers der waarheid in de kunst komen daar hevig tegen op. Men mag
(volgends hen) dus geen gewelven simuleeren. Ik onderstel altijd, dat het namaaksel
niet als zoodanig herkend wordt: dat de genen, die den schoonheidsindruk van het
monument moeten ontvangen, niet in hun genot gestoord worden.
Men mag dus geen gewelven simuleeren. Maar als nu een missionaris onder de
ongeloovigen vele bekeeringen gemaakt heeft, en hij heeft hun o.a. geschetst het
aesthetiesch genot, dat aan het bezitten van een schoone kerk, bijv. op de onbewoonde
plek, waar hij aan 't preêken is, verbonden zoû zijn: hij schildert, voor de jeugdige
verbeelding van dat volk, zulk een kerk met de levendigste kleuren: wat doet hij dan?
Hij simuleert niet maar een gewelf, maar een geheel gebouw!
Wanneer een romandichter zegt, dat op zekeren avond, op een (thands eenzame)
gracht van Amsterdam zich een volksmenigte, waaronder eenige fakkeldragers,
verdrong, en dat welhaast in dat licht een tal van koperen speeltuigen schitterden,
dat ook de uitgetrokken sabels van eenige wachthoudende ruiters door die fakkels
verlicht werden, dat al spoedig het venster openging van een verlichte bovenkamer,
dat een in 't zwart gekleed Heer, met een paar vrienden, daarvóor verscheen, - en dat
de muziek

(71) diavolinitjen: kruidig reukwerk.
(72) beren: schuinaflopende stukken aan de buitenkant van muren (muurstutten).
(73) contre-butteeren: stutten.
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een hymne speelde, gekomponeerd ter eere van Rembrandt; dat éen uit de menigte
naar voren trad, en uitriep: ‘Dat de Monarchen Thoré(74) verbannen: wij, republikeinen
der kunst, zullen, zoo-lang wij adem hebben, hem loven en liefhebben: want hij is
de eerste, die onzen Koning, Rembrandt, begrepen en verklaard heeft.’
Mag een romandichter dat niet schrijven? Liegt hij dan? Of mag men wel grachten,
huizen, tuinen, ook kerken, op plaatsen fingeeren waar ze niet zijn, maar geen
gewelven?
Zeker mag de romandichter het schrijven: maar - hij mag zich niet voor een
geschiedschrijver uitgeven. Men mag kerken, ook gewelven fingeeren; maar men
moet daarbij niet de praetensie hebben als architekt te handelen.
Een kerk heeft nog andere bestemmingen dan indrukken aan hare bezoekers te
geven. Eene kerk is een monument. Eene kerk moet niet slechts duurzaamheid
uitdrukken, maar ook duurzaam wezen - in zich-zelve. Hare hechtheid moet het
zinnebeeld zijn van de degelijkheid der leer, die er in verkondigd wordt en van de
onveranderlijkheid der Heilige Personen, die er in vereerd worden.
Daar is ook nog heel veel anders in dat onderwerp te onderscheiden.
Wat in den eenen kring toegelaten kan worden, kan het daarom nog niet in den
anderen. De quaestie van waardigheid treedt daarbij zeer op den voorgrond.
Daar zijn ook twee beginselen, die, beide, hunne rechten hebben. Het eene zoû
men kunnen noemen het beginsel der naïeve rondheid, het andere dat van het
vindingrijk beleid. Ik stap telkens over op het zedelijk gebied: om dat de waarheid
dáar te vergelijken is bij de waarheid in de kunst.
Een kind is charmant, met zijne ongekunstelde gebaren, zijne stamelende taal,
zijne gevaarlijke oprechtheid. Geef het kind achterdocht, overleg en toeleg: geef het
voorzichtigheid, nagedachte, omzien: de charme is wech. Maar neem een volmaakt
opgevoed meisjen: een schoone natuur, met wijsheid getemd en ontwikkeld;
natuurlijke bevalligheid, door de kunst verhoogd; heuschheid, in de plaats gesteld
van ongeduld en wrevel; gebreken in houding, gang, groet, uitspraak, bestreden en
wechgenomen;

(74) Theofile Thoré (1807-1869): frans politikus en kunsthistorikus; schreef onder pseudoniem
W. Bürger; nam deel aan de revoluties van 1830 en 1848; werd in 1849 verbannen en vestigde
zich te Brussel; schreef artikelen over o.a. Hobbema; vertaalde Scheltema's boek over
Rembrandt.
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de wilde hartstocht bedwongen - haar stroom langs bloemrijke oevers geleid. Ontneem
aan dit meisjen al dat gene, waarmeê de opvoeding haar omringd en gekroond heeft,
maak van deze rijke roos weder eene magere quintefeuille:(75) de charme is wech. 't
Is niet waar, dat de goede opvoeding alleen ontwikkelt (ook dát is eene overdrijving);
zij deelt meê, zij verrijkt, zij verciert. Uwe juweelen oorknoppen, mijne schoone!
die soms zoo'n wondertreffenden wedstrijd aanvangen met de hemelsche lichten van
uw gelaat, zijn niet uit uw persoon ontwikkeld, maar van heel ver uit een donkere
mijn gehaald en met geweld aan een gouden boogje door uw fijn oortjen gehecht.
En wie zal hunne werking miskennen? Die witte roos in heur haren, dat blaauwe
blinkende lint, zijn ze uit de persoonlijkheid der jonkvrouw ontwikkeld?
't Is een dwaling: dat alléen vormen toe te laten zijn, die uit den grondvorm van-zelf
en natuurlijk opschieten. Ik heb de hand moeten leenen aan de verkondiging van die
dwaling: om dat men op de vreeslijkste wijze in het tegenovergestelde uiterste ging
vervallen: maar de naturalisten(76) zijn op het punt alles te gaan overheeren, en daarom
moet er gewaakt worden voor ieders rechtmatige grenzen.
Daar is natuur en kunst - in de kunst. Gij herinnert u de vraag van een
fijnbewerktuigden geest, naar de schoonheid eener melkgevende koe en eener
Madonna van Rafaël: beiden toch schoonheid, riep hij mistroostig uit.
Men heeft opgemerkt, dat de natuurlijke sluiting eener ingang eene beklampte
reeks van staande planken was; op welke klampen dan tevens zeer geschikt de
scharnieren konden worden aangebracht. Men spijkerde ook wel scharnierarmen met
hunne vertakkingen vast op de zijde, die niet beklampt(77) was, en zoo stevigde men
ook hier het geheel der deur-geledingen.
Anderen volgden eigenlijk de zelfde gedragslijn, maar geleid door een ander
beginsel, en kwamen dan ook tot geheel verschillende rezultaten. Zij hadden als
hunne voorgangers hout dat te klein was; zelfs niet slechts te smal, maar te kort. Het
was ook zeer dun. Wat deden zij? - Zij brachten óok klampen aan; maar dwongen
deze tot ongekende plichten. De

(75) quintefeuille: vijfvingerkruid.
(76) naturalisten: volgens Thijm blijkbaar die 19e-eeuwse kunstenaars die de natuur zo realistisch
mogelijk weergaven.
(77) beklampen: met klampen aan elkaar hechten. Klamp: bindlat of bindijzer.
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klampen werden vierkant in het verstek(78) gewerkt; of althands om een vierkant
paneel in verband met elkander gebracht, zoo-dat ook zij het trekken van de eigenlijke
deur (of 't paneel) verhinderden. Zelfs herhaalde men deze vorm: paneelomlijsting,
soms twee, drie keer boven elkaâr in de zelfde deur. 't Was zeer rationeel, dat de deur
zich verdikte, waar ze sluiten moest in de sponning; maar het was óok rationeel, dat
het paneel naar het midden versterkt werd: ook dit geschiedde. Nog diende de
omlijsting tot de opneming van tralies, of glas, of wat men liever in de deur wilde
zetten. Men onthield zich aan te duiden, hoe de omlijsting bewerkt was; men sloeg
er de pennen tot op het hout toe in, en schaafde alles netjens glad: men wilde geen
sporen van vermoeyenis vertoonen; alles moest schijnen door een stralenschietend
scheppingswoord in het leven geroepen te zijn. Wat is leelijker, dan te hooren, met
hoe-veel moeite een zanger zijn si-b-mol voor den dag brengt. Het moet, in de kunst,
alles van-zelf schijnen te gaan. Zweet komt er niet bij te-pas. De goden weten daar
niet van. Daarom gaven de klassieken hun zelfs geen aderen. Toen God Adam tot
den stoflijken arbeid veroordeelde, leidde hij hem een straf op; schreef hem geenszins
troost en genoegen voor; dat was het oogenblik niet. Willen wij daarom anderen
aesthetiesch genot geven, dat verwant is aan hooger leven, dan moet hij niet aan de
vaerzen kunnen rieken, wat olie er bij verbrand is en wat oogen er zich rood op
gepeinsd hebben. Men mag dus in het kunstwerk zeer wel verbergen de herinnering
van den arbeid, waardoor het tot stand is gekomen.
De kunst is eene der tooveressen, die, door zedelijke middelen, ons gelukkig
moeten maken. Maar alles moet redelijk zijn.
Geschilderde glazen met veel clair obscur, veel diepte enz., zijn dáarom niet te
veroordeelen, wijl zij ons doen denken, dat men door dat venster eene tweede kerk
binnengaat: maar wijl het de roeping van dat glas is het licht door te laten en de lucht
buiten te sluiten. Begrenzing is hier genoeg-doening. Men wénscht al die percees(79)
niet. Daarentegen kunnen spiegels en gesimuleerde doorgangen in lusthuizen en
waranden vaak met volkomen redelijkheid, ter aangename begoocheling van den
bezoeker, worden aangebracht.
Alle verdichting is dus geen leugen, en strijdt niet met de stelling, dat er waarheid
in de kunst moet zijn.

(78) verstek: schuine stootnaad van elkaar ontmoetende lijsten enz., die samen een rechte hoek
maken.
(79) percees: openingen voor licht en lucht.
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Een wezenlijk onderscheid is nog te maken tusschen afbeelden en voorstellen. Iets
kan vaak volkomen wettig worden voorgesteld, ook indien de afbeelding ongeoorloofd
zoû zijn. Niets verhindert ons tegen de wanden eener statiezaal de voorstelling van
slingerende planten, van geschreven architektuurvormen, ja van geplooide gordijnen
te geven. Het idee: plant, bouwlijn, draperie daar te vinden, is aangenaam voor den
bezoeker. Maar tracht hem niet te doen gelooven, dat daar bloemen slingeren, pinakels
klimmen, gordijnen hangen. Gij zult hem beleedigen en niet voldoen. Uwe zaal is
geen tooneel, waar alles berekend is op een voorbijgaand effekt en naar een vasten
afstand. Walgen zal hij van uwe geëmpateerde(80) rhododendrons en courtines.(81)
Daar zijn velerlei middelen om aesthetiesch genot te geven. De kunstenaar kan
veel zelf doen, maar kan ook veel aan den toeschouwer willen overlaten; daar zijn
vele graden tusschen afbeelden en voorstellen.
De beandwoording der vraag: waaraan moet het gebouw voldoen? zal doorgaands
den twijfel omtrent het geoorloofde van een en ander oplossen.
Wat is de historie der vormen? dat komt er ook al bij te pas.
En dan de konsciëntie daarbinnen; die uitroept ‘dat niet.’
Daar is een regel, bij het heerlijkste en vurigste christendom, die zegt: ‘Bemin
God, en doe wat ge wilt.’ Zoo'n regel is er ook in de kunst: ‘Bemin de schoonheid en ga door!’ Maar deze liefde is geen jongelingsgril: kennis, veel kennis moet er aan
vooraf, moet er meê gepaard gaan. Ginds, ver, ver, van over de zeën, kwam Cristoval
Colon,(82) in doodsbleeke geestdrift, met de tijding aan: ‘Er is daar een nieuwe
Waereld!’
21 Febr. 1870

Als Alberdingk niet vlagt, dan smijten w'em in de gracht
Thijms opvatting over de rol van katholiek en protestant in de Tachtigjarige
Oorlog is ter sprake gekomen in de algemene inleiding.(83) Hij heeft die
herhaaldelijk uiteengezet, o.a. in vlugschriften als De Hr. W.J. Hofdijk,
geschied- en

(80)
(81)
(82)
(83)

geëmpateerde: dik met verf geschilderde (empäter = de verf er dik opleggen).
courtines: gordijnen.
Christoval Colon: Christoffel Columbus.
Zie Thijms overtuigingen.
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staatsleeraar (1860), Het derde eeuwfeest der overwinning bij Heiligerlee
(1868) en Een misverstand uit den weg geruimd. De gedenkdag van 1
April (1872). Het ging in dergelijke vlugschriften, zoals ook in het
onderhavige, niet alleen om een historische kwestie (had Willem van
Oranje het recht gehad zijn trouw aan de wettige landsheer te breken, en
waren het niet veeleer de katholieken geweest die volgens het juiste
principe hadden gehandeld?) - en zelfs niet om het algemene uitgangspunt
dat revolutie ongeoorloofd is. Waar het vooral om ging was of de
katholieken van nu - gezien hun verleden - het recht hadden op een
volwaardig nederlanderschap. De viering, vooral officieel, van vaderlandse
herdenkingen als die van de slag van Heiligerlee (1568), de inname van
Den Briel (1572) of Alkmaars ontzet (1573), zag Thijm mede als een
demonstratie tegen het katholieke voorgeslacht en daardoor tegen de
katholieken van nu. En hij stelde daartegenover zijn eigen demonstratie
van het openbare protest in woord en geschrifte en van het ostentatief niet
meevieren. Jammer genoeg voor hem zagen de meeste katholieken - ook
de clerus en bijna alle leken van gezag - het belang en vooral het opportune
van de demonstratie niet in. Wel gingen er in Leiden studenten de straat
op en wel vond hij bij niet-katholieken als Potgieter en de gebroeders
Jacob en Willem Warner van Lennep begrip. Maar hij voelde zich toch
maar ‘lâchement abandonné’ door zijn vrienden.(84)
Overigens werd de zaak niet door iedereen licht opgenomen. Op 1 april
1872 zong men op straat:
Als Alberdingk niet vlagt,
Dan smijten w'em in de gracht.

En hijzelf stelde zich weerbaar op en droeg zowaar ‘een heel aardig
revolvertjen, waar men 6 schoten na elkaâr mee doen kan’ bij zich.(85) Maar
het bleef bij woorden.
Het valt te begrijpen dat Thijm zich boos maakte toen nu net op een van
de Letterkundige Kongressen waarvoor hijzelf zo geijverd had,(86) meningen
werden geuit en gedichten voorgedragen die - o.a. door de voorstelling
dat alleen zij die in de zestiende eeuw ‘Wilhelmus bliezen’ de ware
vaderlanders waren geweest(87) - een wig dreven in de nederlandse natie.
En dat terwijl die Kongressen juist het broederschapsgevoel der dietse
stamgenoten moesten herstellen. Dat hijzelf door zijn onverzoenlijk
standpunt en zijn demonstraties de integratie der katholieken in het
nederlandse volk schaadde, zag hij niet in. En men moet toegeven: zijn
tegenstanders daagden hem uit door van de door hem gewraakte
herdenkingsfeesten inderdaad anti-katholieke demonstraties te maken.
Thijm schreef dus een openbare brief aan de voorzitter van het kongres
van dat jaar 1868 en verspreidde die als vlugschrift, waarbij hij meteen
(84)
(85)
(86)
(87)

Cath., Brieven, 221.
Van Can, 25 (een variant van het rijm bij Kalff VII 685).
Zie de alg. inl. onder Openbaar persoon.
Waarbij de filoloog Thijm meteen verzet aantekent tegen een onjuist gebruik van de
uitdrukking.
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HET TIENDE NEDERLANDSCH LETTERKUNDIG K O N G R E S .
EEN SCHRIJVEN, GEDICHT AAN Dr W.J.A. JONCKBLOET,88) Voorzitter van het
Kongres, DOOR ZIJN MEDELID J.A. ALBERDINGK THIJM.
‘Houdt den vreemden vijand buiten,
Die hegeerig op a loert,
Tracht de tweedracht uit te sluiten,
Die van binnen oorlog voert.’
Mr J.E. BANCK, Heiligerlee.89)
AMSTERDAM,
C.L. VAN LANGENHUYSEN,
1868.

88) Jonckbloet, W.J.A. (1817-1885): hoogleraar, achtereenvolgens te Deventer, Groningen en
Leiden, laatstelijk in de Ndl. letterkunde. Liberaal lid van de Tweede Kamer. Medeoprichter,
o.a. met Matthijs de Vries, van de ‘Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche
letterkunde’; ook verder vooral kenner van de Mnl. letterkunde (verscheidene tekstuitgaven).
Zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in 6 delen (1 1868, 4 1888) was het eerste
wetenschappelijke werk van die aard. Hij zag de letterkunde als de ‘spiegel van de
verstandelijke, zedelijke en aesthetische ontwikkeling en vatbaarheid eens volks’.
89) Mr. Johan Erich Banck (Soerabaia 1833 - Den Haag 1902): nederlands dichter van
deens-duitse afkomst; rechter in Den Haag; kocht in 1859 het eiland Schiermonnikoog. De
Cantate van Heiligerlee, 1868; Verspreide Gedichten, 1868. Daarna nog een aantal dichten prozawerken, deels van spektatoriale aard.
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Geachte vriend.
Thuisgekeerd van onze vierdaagsche kampanje, voldoe ik eene behoefte van mijn
hart, met u te betuigen, hoe levendig ik waardeer de tegenwoordigheid van geest, de
kiesche onpartijdigheid, en den mannelijken nadruk, waarmeê Gij onze vergaderingen
en feesten gepraezideerd hebt. Aan meerderen, die insgelijks aanspraak op dank
hebben, maar vooral aan U zijn wij den goeden afloop dezer nationale solemniteit(90)
verschuldigd, en zoo er hier en daar misdaan is, men behoort het den Voorzitter van
het Kongres niet te wijten.
Het is dan ook onder den indruk, dien het bestier uwer krachtige hand op mij
gemaakt heeft, dat ik de volgende bladzijden gemeend heb tot U te mogen en te
moeten richten. Is er iets bruikbaars, iets praktiesch' in - Gij vooral zult kunnen
bewerken, dat het tot zijne bestemming kome.
Ik had mijne aanmerkingen, mijne bezwaren, mijn bescheiden raad, kunnen
uitspreken op eene onzer vergaderingen; maar eene geschikte aanleiding en een
gepast oogenblik daartoe heeft mij ontbroken. Bovendien, allicht had ik, zonder het
te willen, hartstochten kunnen gaande maken, en uitslag en gevolgen van het Kongres
in gevaar brengen.
Ziehier wat ik aan uwe kennisneming en die onzer mede-kongressanten wensch
te onderwerpen.
Men heeft, in velerlei vorm, - algemeen, - zonder tegenspraak noch voorbehoud,
aangedrongen op het bevorderen van het broederschapsgevoel tusschen de Dietsche
stamgenoten. Wij begrijpen, alle, om het zeerst, dat dit geheel op den weg ligt onzer
Kongressen, en dat, treffen zij

(90) solemniteit: plechtigheid.
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volkomen doel, uit zulke samenkomsten een steeds vruchtbaarder en krachtiger
Gesammtleben van alle Nederlandschsprekenden moet voortkomen.
Wie echter twee handen harmoniesch wil doen samenwerken, behoort, in de eerste
plaats, er op te letten, dat de vingers van elke hand op zichzelve met elkaâr in goede
verstandhouding zijn. Wil men, om maar eens iets te noemen, den mantel der liefde(91)
over zeker gebrek van zijn naaste spreiden, dan is het niet genoeg dat beide handen,
op doelmatigen afstand, zich naar dien mantel uitstrekken, maar dan zal, aan elke
hand, duim en voorvinger gereed moeten zijn, om tot elkander te komen en de
mantelslippen vast te klemmen. Of de twee handen van een pianist met weêrzijds
overleg de hooge en lage toets-oktaven onder zich verdeelen, geeft niets, ten zij het
rechter, zoowel als het linker vijftal ieder op zich-zelf over-eenstemme en de vingers
elkander niet tegenwerken.
Deze stelling nu, die mij voorkomt niet betwistbaar te wezen, schijnt door de
Regelingskommissie van het Kongres en door sommige andere onzer medeleden
niet begrepen te zijn.
Gij gevoelt misschien reeds wat ik bedoel: de stelling wordt, stilzwijgend of ronduit,
geloochend, bij sommiger beoordeeling onzer geschiedenis der XVIe en XVIIe Eeuw.
Wanneer men daarover het woord neemt, in proza of in dichtmaat, gebeurt het
niet zelden, dat men de rechten verkort van landgenoten, van medevertegenwoordigers
onzer nationaliteit, van broeders, die wel hunne eigen geschiedenis en familie-traditie
hebben, maar niet-te-min tot de volkseenheid der XVIe zoowel als der XIXe-eeuwsche
Nederlanden behooren.
Men stelt voor, en niet zelden met groote brutaliteit, alsof alleen zij ‘die Wilhelmus
bliezen’ in 1568 en 1572(92) de echte, de eenige Nederlanders zijn, die in aanmerking
komen, die als ons voorgeslacht begroet en vereerd behooren te worden. De
geloofsbelijdenis voor Kerk- en Staatsleven, door die mannen geredigeerd, door
hunne geestverwanten der XVIIe Eeuw in praktijk gebracht, en nog heden door een
deel der natie, met in-acht-neming der omkeering in de ‘winden der leeringe’,(93)

(91) de mantel der liefde: Gen. 9:24; Lev. 6:160 (vgl. 6:181; 5:361); Spreuken 10:21; 1 Kor. 17:7;
1 Petr. 4:8.
(92) 1568 en 1572: 1568 Slag bij Heiligerlee, begin van 80-jarige oorlog. 1572 Den Briel in
handen der Geuzen; martelaren van Gorcum, Alkmaar en Roermond.
(93) ‘winden der leeringe’: Efez. 4:14.
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toegepast, dringt men het geheele Nederlandsche Volk op, als katechismus hunner
nationaliteit, als gildebrief in de werkplaatsen der nederlandsche beschaving, als
diploma voor de Nederlandsche Kongressen.
Dat is een enorme onrechtvaardigheid, en de tweedracht, voortspruitend uit het
drijven dier opvatting en uit ons verzet daartegen, zoû op den duur samenwerking
onmogelijk maken. De vingers van de hand stemmen niet over-een, de eenvoudigste
gamme(94) kan op het klavier niet worden uitgevoerd: Hoe wil men zich dan verstaan
met de andere hand, en eene sonaat ten gehoore brengen?
Men treedt in Kongres bij-een, niet wijl men over alle punten eenstemmig denkt:
maar juist om, door het vergelijken en weêrzijds toelichten der meeningen, de
waarheid, zoo mogelijk, wat nader te komen. Ik ben de laatste om eene onmogelijke
en onwenschelijke gelijkheid van verstands- en gevoelsvoorstellingen, in de leden
van vergaderingen als de onzen, te eischen. Ik verlang ook niet, dat iemant iets afdoe
van hetgeen hij voor waarheid houdt, om de stelling van zijn buurman met wat
gunstiger oog te kunnen aanzien. Ik, voor mij, althands, zoû hartelijk bedanken, om
mijn armen geest in de vorm te laten overgieten, waarin die der Trissotins(95) onzer
Kongressen zijn plooi heeft gekregen, en hoe groot een vereerder ook van de vrouw,
laat ik ons medelid, den Heer Roorda van Eysinga, liefst aan zijn lot over, wanneer
hij de scheppende hand zal slaan aan de vorming zijner Femmes savantes, en den
stempel van zijn wijsgeerigen kus zal gaan drukken op de lippen zijner vrouwelijke
evenkniën. Leve de verscheidenheid! Ik vind het heel gelukkig, dat Henriette(96) geen
Grieksch verstond; ik vind niets walgelijker dan l'esprit de nous et nos amis;(97) en
voel mij in gezelschappen, waar men chorus maakt,(98) in den lof daaraan gegeven,
niet te huis; noch ook wensch er te worden toegelaten.
Maar komen wij, met heel de rijke verscheidenheid der menschelijke gaven en
begrippen, in Kongres bij-een: wij dienen toch op den zelfden

(94) gamme: toonladder.
(95) Trissotin: personage uit de Femmes Savantes van Molière (1673), een stuk waarin ijdelheid
en pedant optreden gehekeld worden.
(96) Henriette: eveneens personage uit Femmes Savantes. Zij is i.t.t. de andere belangrijke personen
in het stuk een beminnelijk, geestig meisje met een ‘gezond verstand’.
(97) l'esprit de nous et nos amis: kliekjesgeest.
(98) waar men chorus maakt: waar allen het met elkaar eens zijn.
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grond te staan. Wij kunnen, wij moeten, de speren kruisen, maar, om met eenigen
uitslag elkander in het schild te kunnen varen, dienen wij toch de renbaan gemeen
te hebben: op éen en zelfden bodem moet het ongeduld der strijdpaarden zijn getrappel
doen hooren. Het is anders geen Kongres. Als de éene rechts gaat en de andere links,
treedt men niet samen.
Het punt, waar wij in moeten over-een-stemmen (zullen wij met vrucht kunnen
werken) is: de overtuiging, dat alle Nederlanders, en vooral zij die dezen titel aan
afkomst, bloed, en taal ontleenen, recht hebben als vertegenwoordigers der
Nederlandsche Nationaliteit op te treden, en dat niemant eene nationaliteitsleer mag
verkondigen, die een gedeelte der natie van de volkseenheid der landskinderen zoû
uitsluiten.
En deze overtuiging nu wordt op onze Kongressen niet geëerbiedigd. Ik vind het
al erg genoeg, dat de louter goeds bedoelende Heer Moltzer,(99) à propos van de
toelichting eener spreekwijze, met eene lichtvaardigheid, die men een Hoogleeraar
niet ten goede mag houden, gewaagd heeft van vervloekte of rampzalige of
barbaarsche dagen, waarin menschen om het geloof op den brandstapel werden
gebracht. Hij, zoowel als de Heer van Beers,(100) schijnen het er voor te houden, dat
er nog in de drie laatste eeuwen Vorsten en staatslieden geleefd hebben, die, uit pure
liefhebberij, de menschen tot koteletten lieten roosteren of tot frikadellen lieten
hakken. Filozofen uit zulke school begrijpen niet, dat er, in het uitbarsten van oorlogen
(welke nooit afhangen van de grillen eens individuus), zoowel als in de uitspraak
van het volksgemoed, gebiedend dat het zwaard der justitie gezwaaid worde, en
heterodoxe stellingen wrakend, alsof zij niet slechts het zaad der misdaad inhielden,
maar alsof de misdaad hare giftvrucht reeds gedragen had, - dat zich daarin eene
mystische daad voltrekt, hoog verheven boven de bevatting hunner huis-

(99) H.E. Moltzer (1836-1895): hoogleraar in het Nederlands te Groningen en te Utrecht.
Proefschrift: Geschiedenis van het Wereldlijk Tooneel (1862). Met J. te Winkel gaf hij de
Bibl. van Mnl. Letterkunde uit (sedert 1868) en publiceerde daarin de Mnl. Dramatische
Poëzie (1875); Floris ende Blancefloer (1879); werkte mee aan de Bredero-uitgave;
publiceerde in 1881 Studiën en Schetsen.
(100) Jan van Beers (1821-1888): leraar te Lier, daarna te Antwerpen; schreef eerst sentimentele
poëzie: De zieke jongeling (1846), geparodieerd door Piet Paaltjens; daarna:
Jongelingsdroomen (1853), Levensbeelden (1858) en Rijzende Bladen (1884); was als
voordrager in Noord- en Zuid-Nederland beroemd.
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vaderlijke sentimentaliteit. Men lette nu wel op, dat ik Professor Moltzer niet kwalijk
neem, weinig lust te hebben den brandstapel voor zijne overtuigingen te beklimmen,
en daarom zich met eenigen wrevel over hem uitlatend; maar ik meen wel, dat men,
om dien stapel in diskrediet te brengen, zich niet, in een praatjen over spreekwijzen,
aan moet stellen, als of de quaestie der doodstraf reeds lang beslecht was. Doet men
dat - dan schijnt men de vrijheid niet te eerbiedigen, waarmede sommige de
handhaving der doodstraf begeeren, die zoo oud is als de waereld, en men dringt een
kongres overtuigingen op, die zijne leden kunnen ontberen zonder het radikaal(101)
van kongreslid te verliezen.
Zoo heeft Professor Heremans(102) ook, alsof het eene onbetwistbare waarheid was,
medegedeeld, dat de achterlijke stand der letterkunde in het Belgiën der XVIIe Eeuw
was toe te schrijven aan de censuur. Mijn goede vriend Heremans mag, zeer zeker,
deze stelling aankleven. Anderen hadden er tegen op mogen komen, en hadden
kunnen aantoonen, dat Poirters onder de censuur niet achterstond bij Cats, zónder
haar; dat de latijnsche letteren van Belgiën ónder de censuur niet achterstaan bij de
Hollandsche zónder haar; en dat de geheele Vondel gerust in Belgiën, mét haar
censuur had kunnen gedrukt worden: hetgeen in Holland zónder deze het geval niet
heeft mogen zijn. Ondanks de hooggeprezen (en nooit bestaan hebbende) vrijheid
in de Republiek der Vereenigde Nederlanden, besloeg men Vondel, tot twee maal
toe, in boete, wegends zijne gedichten,(103) sprak een vonnis tegen hem uit, en achtte
het (bij monde van Pieter Cz. Hooft) zeer mogelijk dat de moedige dichter, t' avond
of morgen, in het vrije Holland, om zijn schrijven en drijven nog eens van kant
geholpen wierd, en dat nog wel ‘zonder dat een haan er naar kraayen

(101) radikaal: diploma, bewijs van bevoegdheid
(102) Jacob Frans Heremans (1825-1884): eerst leraar aan het atheneum te Gent, vervolgens
(1864) hoogleraar in de ned. taal- en letterkunde aldaar; ijverig strijder voor de vlaamse
rechtsgelijkheid; medestichter van de Z. Ned. Mij. voor Taalkunde (1870); richtte het ‘Ned.
Museum’ op (1874-1888); schreef over spraakkunst, metriek, Middel-nederlands, gaf
bloemlezingen uit o.a. de 2-delige Nederlandsche Dichthalle (1858-1864).
(103) censuur op Vondels werk: Palamedes (tegen Maurits gericht) kostte hem f 300 boete.
Bovendien moest hij een tijdlang onderduiken. Een boete kreeg hij ook voor Maria Stuart.
Adam in Ballingschap kon in de 17e eeuw door tegenwerking helemaal niet opgevoerd
worden. Lucifer moest na twee voorstellingen van het programma genomen worden en de
opvoering van de Gysbreght is enige tijd uitgesteld.
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zoû.’ Dat is, dunkt mij, eene censuur wel après coup, maar die niet minder ingrijpend
was dan de Belgische. Nochtans, ik herhaal het, Professor Heremans mag gerust over
de censuur den staf breken; hij mag, ondanks deze klare en nooit betwiste feiten,
vasthouden aan de meening, dat de roemrijke regeering der groote Isabella(104) ook
rijk aan vlaamsche dichters zoû geweest zijn, zoo men geen censuur had gehad; maar
ik kan niet toelaten, dat zulke stellingen maar zoo losjens-wech verkondigd worden,
alsof het gantsche Kongres het er eens meê moest wezen. Dat is miskenning van den
waren toestand der quaestie, en gebrek aan eerbied voor anderer overtuiging.
Ik heb echter nog ernstiger grieven.
Sommige onzer als ‘vaderlandsch’ gereputeerde dichters vooral hebben een
handtjen, om in zake van nationaliteit altijd la part du lion voor zich en de hunnen
te nemen. Zij stellen als uitsluitend nationaal voor, wat alleen past in het kader der
bizondere denkwijze van de eene helft der natie.
Bij de schitterende uitvoering op den Maandagavond van het Kongres, een koncert,
dat door U-zelven is aangeduid als het glanspunt onzer samenkomst, heeft men twee
stukken ten gehoore gebracht, waaraan de valsche stelling ten grondslag ligt, dat
alleen zij ‘die Wilhelmus blazen’ ware Nederlanders zijn. Dat kunnen wij ons niet
laten welgevallen; zoo iets zullen wij in eeuwigheid niet zonder verzet laten
voorbijgaan.
Welke voorstelling maken de Heeren Banck en Van den Bergh(105) zich toch van
ons hart, van ons gezond verstand, van ons geheugen, dat zij meenen, wanneer ze
maar, met gezichten bolbleek of magerbleek van geestdrift, de ongerechtigheden
plegen, die Heiligerlee en Hansken van

(104) Isabella (Segovia 1566 - Brussel 1633): Isabella Clara Eugenia, dochter van Philips II en
Elisabeth van Frankrijk, infante van Spanje, aartshertogin van Oostenrijk, souverein over de
Nederlanden. Zij schonk haar bijzondere aandacht aan het godsdienstig en geestelijk leven
van de Zuidelijke Nederlanden en trachtte de hier ontluikende opstandige beweging tot
stilstand te brengen.
(105) Samuel Johannes (Sam-Jan) van den Bergh (1814-1868): drogist, in de literatuur belangrijk
als organisator; een der oprichters en meer dan 25 jaar voorzitter van ‘Oefening Kweekt
Kennis’; redakteur van het jaarboekje ‘Aurora’; initiatiefnemer tot het kritiektijdschrift ‘De
Spektator’ (1842-1850), waarvan Thijm later de leiding overnam; zeer vruchtbaar
vaderlandslievend dichter, o.a. van Balladen en gedichten (1852) en vele bundels meer;
verdienstelijker als vertaler, o.a. naar Byron, Longfellow en Tennyson.
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Gelder(106) heeten, dat wij daar dan doodbedaard bij zullen toeluisteren, en door zulke
mannen, al zeggen zij ook
‘Dat God ze dichter aadlen woû,’
ons zullen laten bespotten, en ons voor geschonken ‘vrijheydt’ in de handen laten
stoppen, wat op verdrukking van ons voorgeslacht, verbod van godsdienstoefening,
kerkering en beboeting onzer priesters, en van ons, die ze herbergden, is uitgekomen!
De Heeren Banck en Van den Bergh hebben te vroeg viktorie gekraaid, als ze
gemeend hebben, dat van uitstel onzer verontwaardigingskreet afstel zoû komen.
Laten de Heeren Banck en Van den Bergh, in de zomerluwte of bij de
winterhaardsteê, hunne bijdragen tot een levend anachronisme, tot een
Geusen-liedtboeck van de helft der XIXe eeuw, opstellen; laten zij een zaal huren,
om die vaerzen uit te galmen; laten zij een komponist vinden, die die vaerzen (als
hij kan) op noten zet; laten zij een orchest vinden, om zulke stukken uit te voeren;
laten zij ze uitgeven, annonceeren en aanbevelen: ik heb met dat alles vrede: maar
men late zulke stukken niet tot een ‘Nationaal Concert’ toe: men kan dat niet doen
zonder de helft (al is het ook de kleinste en minst gegoede helft) der natie in het
aangezicht te slaan, en ofschoon wij de leer wel kennen, die ons aanbeveelt de rechter
wang aan te bieden,(107) wanneer wij op de linker een kaakslag hebben ontvangen, daar zijn er ook onder ons, die zich geroepen voelen meê te werken om de balans te
herstellen, en die meenen, dat zonder eenige policie(108) de zaken in de war loopen;
weshalve zij op zich nemen, nu en dan, met de genoemde souffleteurs(109) op
nadrukkelijke wijze af te rekenen.
Ik zoû dwalingen, als waaruit de genoemde dichters kracht putten voor hunne
elukubraties,(110) nog kunnen verschoonen, wanneer de toestand een andere was, dan
de geringste opmerkingsgave ons leert. Zagen vaderlanders als de aangeduide, naast,
onder en boven zich, te midden

(106)
(107)
(108)
(109)
(110)

Heiligerlee en Hansken van Gelder: gedichten van resp. Banck en Van den Bergh.
de rechter wang aanbieden: vgl. o.a. Matth. 5:39.
policie: zorg en dienst voor veiligheid, orde en rust.
souffleteur: iemand die oorvijgen geeft, fig. iemand in het gezicht slaat.
elukubratie: moeizaam tot stand gebracht werkstuk.
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hunner geestverwanten, slechts Duitschers, Franschen, Spanjaarden en Italianen, die
hunne qualiteit van Nederlanders ontleenden aan het vervullen van zekere
formaliteiten, welke hen, naar de wet, tot Nederlanders maakt, - ik zoû mij kunnen
verklaren, dat dichters, in hunne geestvervoering te groot om zich met den inhoud
en de werking der landswetten bekend te maken, uitriepen: ‘Geen Nederlanders, dan
die hier geboren zijn en opgevoed, en spruiten uit Nederlandsche ouders!’ Ik zoû,
zeg ik, dat wel niet kunnen billijken; maar ik zoû het kunnen verklaren. Maar is dat
de toestand?
Menig onzer, al is hij geen kind der Corvers, Bickers, Hoofden of Huydecopers,(111)
kan toch bijv. zijne XVI Amsterdamsche burgerquartieren(112) vertoonen, en deze
reeks van voorzaten beleden, zoo als wij nóg belijden, bij alle over-een-komst met
de nakomelingen der bedoelde geslachten, in nationaliteit, ja zelfs in gemeentegevoel,
overtuigingen op het gebied van godsdienst en historie, die afwijken van de hunnen,
maar onze nationaliteit (zoû ik meenen) onverlet laten. Of zoû, bij voorbeeld, de
burgerij van Amsterdam van nationaliteit veranderd zijn, toen haar magistraat ten
laatste, en het laatste van alle hollandsche steden, in 1578, zich onder de
gehoorzaamheid des aanvoerders van den opstand schaarde? Niemant, die de waarde
kent van stam, van bloed, van taal, zal de dwaasheid hebben dit te beweeren.
Gij merkt wel op, geachte Vriend, ik onderzoek, in dit oogenblik niet aan welke
zijde, ter XVIe Eeuw het recht was: dat heeft op dit oogenblik voor mijn betoog geen
belang: daaromtrent kan en mag men van oordeel verschillen: daarmeê staat of valt
het kenmerk niet onzer nederlandsche nationaliteit: maar wat ik wél mag en moet
vasthouden is, de eisch, dat dit laatste door al mijne landgenoten erkend worde: dat
erkend worde, dat Joost Buyck de zelfde; zoo niet hoogere aanspraken op den titel
van volbloed Amsterdammer, van Nederlander had als Willem Bardes; dat de
Roomsche Wuytiersen en Cromhouten niet minder echte Nederlanders

(111) Corvers, Bickers, Hoofden of Huydecopers: voorname, niet-katholieke Amsterdamse
geslachten.
(112) XVI burgerquartieren: kwartier: stamdeel, aanwijzende iemands afstamming van vaders- of
van moederszijde. XVI kwartieren zijn iemands betovergrootouders; dit ten bewijze van zijn,
in dit geval burgerlijke, afkomst. Zijn eigen 16 ‘poortersquartieren’ geeft Thijm in een der
genealogische tabellen, achterin het boekje over zijn vader van 1866.
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waren dan de Gereformeerde: dat wij niet zijn een pak vagabonden, zonder te-huis.
Is het tot samenwerking in onze kongressen niet noodig, dat men eenstemmig
denke omtrent het recht der opgestane Nederlanders van de XVIe Eeuw, dat men
Bor(113) en van Meeteren(114) veroordeele en Opmeer,(115) van Meerbeecke(116) en
Augustinus van Teylingen(117) voorsta: - het is wél noodig, dat men onze
nationaliteitsrechten erkenne! Wat denkt men aan verbroedering tusschen de Noorder
en Zuider neven: wanneer de kinderen uit het tweede Hollandsche huwelijk, het
huwelijk der wordende Republiek met de Hervorming, hun ouder broeders, en dezer
nakomelingen verzaken?
Het is immers de ongerijmdheid-, neen, de onrechtvaardigheid-zelve, zich aan te
stellen als de vertegenwoordigers der gantsche Noord-Nederlandsche nationaliteit,
en twee vijfden der natie uit te sluiten; door niet de taal, die wij spreken, en die ons
moet doen kennen, maar het willekeurig overgenomen wachtwoord der partij van
den opstand het paspoort tot onze Kongresvergaderingen te verklaren.
Ik wil U méer zeggen: het is juist door de hoedanigheid, die Gij het diepste vereert
in de ‘Wilhelmusblazers’, dat wij ons zoo diep geërgerd

(113) Pieter Christiaanszoon Bor (1559-1635): protestants nederlands geschiedschrijver en notaris:
schreef Oorspronck, begin ende vervolgh der Nederlantsche Oorlogen (5 dln. 1621-1634),
een geschiedenis van Den Bosch alsmede een rijmwerk over de vaderlandse geschiedenis
(1617), alsmede twee tragikomediën in proza.
(114) Emanuel van Me(e)teren (1535-1612): protestants nederlands geschiedschrijver; in 1550
naar Londen vertrokken; was daar van 1583 tot zijn dood consul der ned. kooplieden. In
1599 liet hij zelf de Belgische ofte Nederlantsche Historien van onsen tijde verschijnen, na
enkele voordrukken buiten zijn weten. Er blijven echter moeilijkheden met de autoriteiten.
(115) Petrus Opmeer (1526-1595): veelzijdig katholiek geleerde; studeerde theologie,
rechtswetenschap, geneeskunde, wiskunde; schreef ter verdediging van het katholieke geloof.
Zijn bekendste werk, Historia martyrum Batavicorum (1625) waarvan in 1700 een ned.
vertaling verscheen, is een belangrijke bron voor de kennis van de vervolging der katholieke
Hollanders in de Geuzentijd.
(116) Adriaan van Meerbeecke (1563-1627): katholiek belgisch geschiedschrijver; schreef o.a.
over de 80-jarige oorlog.
(117) Augustinus van Teylingen (1587-1669): jezuïet, 50 jaar werkzaam als missionaris in
Amsterdam. Onder de schuilnaam Peregrinus Amstelius schreef hij enige ascetische werkjes.
Het meest bekend is zijn Opkomst der Nederlandse Beroerten. Vondel eerde hem met een
lijkdicht.
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voelen, bij de miskenning, waarvan wij aanhoudend het voorwerp zijn. Gij vereert
in die fraktie van ons gezamendlijk voorgeslacht vooral hun vrijheidszin: welnu, het
is juist, om dat van hunne triomfen, onze nederlagen en vernederingen, onze kerkering
en verbanning, onze reduktie en veroordeeling tot pariaas dagteekent, dat wij
onmogelijk de onzinnigheid kunnen begaan, van, op uitnoodiging van mijn vriend
Van den Bergh en van mijn goede kennis Banck, ‘Vive le gueux!’ te roepen. Deden
wij het - Gij zoudt de eerste zijn, om ons te verachten, en wij zouden het verdienen.
Bemint Gij, naast hun zin voor vrijheid, den prijs, dien het voorgeslacht op zijne
rechten stelde, - het is juist, dewijl ook wij, waar wij rechten kunnen laten gelden,
geene gebeden willen storten, dat wij er op aandringen in onze qualiteit van zelfstandig
denkende, -gevoelende, en -werkende Nederlanders erkend te worden.
Dat het dan nu toch eindelijk eens gedaan zij, met de anachronistische
te-rug-zetting, waarvan wij, door de veroordeeling ónzer nederlandsche voorstellingen,
ónzer tradities, onzer vaderlandsliefde, steeds het voorwerp zijn.
Men moet in Nederland omtrent de zaken der XVIe Eeuw kunnen denken zoo als
wij - zonder verketterd te worden. Kan dat niet, dan trekken wij ons te-rug en zullen
het betreuren, dat kleingeestigheid en armhartigheid de blikken onzer landgenoten
dermate beneveld hebben en dat het land voortaan in twee kampen zal verdeeld zijn.
Waarom heeft men ten jare 1815 naar een nieuw volkslied omgezien?(118) Om dat
men te-recht begreep, dat de schoone melodie, waarop het ‘Wilhelmus’ gezongen
wordt, zoo min als de woorden van Marnix, pasten op den nieuwen toestand. Het
‘Wilhelmus’ was een partijlied, en dat men het nu nog laat spelen is een overtollig
bewijs, dat onze wakkere vaderlanders den text van hun eigen volkslied niet meer
kennen: want de Zwijger zegt er in, dat hij ‘den Coninc van Hispanien’, het voorwerp
van den afschuw der Bancken, Berghen, enz. ‘altijt gheeert’ heeft. Wij, intusschen,
die weten, hoe het met dien eerbied gesteld is geweest, kunnen niet als tamme schapen
meêhuppelen op die vaderlandsche tonen, meenende dat het vaderland even slecht
gediend wordt door kinderen, die

(118) Waarom heeft men (...) omgezien?: gekozen werd toen als volkslied het Wien Neerlandsch
bloed van Tollens (1817), dat bekroond was samen met Wij leven vrij van Brand van Cabauw.
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zich tot dupes laten maken, als door voorstanders en voorplanters van ongerechtigheid.
Wat is er sedert 1815 gebeurt, dat het zoogenaamde volkslied, hetwelk men toen
onbruikbaar verklaard heeft, en door een ander heeft doen vervangen, nu weêr, à tort
et à travers door de orchesten gespeeld wordt?
Wat er gebeurd is? - twee dingen: dat het rechtsgevoel allengskens is gaan inslapen,
en dat men den text van zijn eigen volkslied (?) glad is gaan vergeten. Op eene
vergadering van 50 onzer would-be-vaderlanders zijn er geen 2 te vinden, die een
enkel koeplet van Marnix' fraai gedicht uit het hoofd kennen: maar zij weten of
meenen, dat het tegen de zoogenaamde Spaanschgezinden (!!) gericht is, en dit is
genoeg om het in de mode te houden.
Wat de zaak in zich-zelve betreft, is er, ik beken het, niet veel aan verbeurd. Met
het kalmste geweten van de waereld heb ik, in den haagschen schouwburg, telkens
als het Wilhelmus gespeeld werd, even als de andere gasten, kunnen opstaan; niet
alleen om dat Hare Majesteit, onze uitmuntende en veelgeliefde Koningin,(119) meende
te moeten oprijzen, bij hetgeen men de intentie had tot eene hulde te maken aan het
regeerend stamhuis; niet alleen om dat ik en wij-allen met eene liefde aan de dynastie
van Oranje-Nassau verknocht zijn, die te degelijker is, naar zij op meer beproefde
grondslagen is gevestigd, en dat ik niet zoû willen wagen mij in eene mijner fierste
pretensiën (die van een trouw onderdaan te zijn) miskend te zien (al kwam die
miskenning uit eene valsche redeneering voort): maar om dat, après tout, uw schoon
Wilhelmus, Mijne Heeren Banck en Van den Bergh, al wat gij er nog van hebt
onthouden, de muzieknoten namelijk, vroeger - vóor 1568 - het liedt van Tsaerles,(120)
dat is van Karel den Ve, heette, - en dat, in later tijd, door de Katholieken de wijs is
gebruikt, om er een hunner meest populaire geestelijke liedtjens, en door de
tegenstanders van Prins Maurits om er een loflied voor Frederik Hendrik op te zingen.

(119) onze uitmuntende en veelgeliefde Koningin: koningin Sophia Frederika Mathilda, prinses
van Württemberg, koningin der Nederlanden (1818-1877); huwde in 1839 met haar neef
Willem, erfprins der Nederlanden, die in 1849 als koning Willem III de troon besteeg.
(120) het liedt van Tsaerles: de melodie van het Wilhelmus is in de loop der tijden sterk gewijzigd.
Oorspronkelijk was het een loopliedje van soldaten (Brom). Bij de oorspronkelijke tekst
staat aangegeven ‘na de wijze van Chartres’.
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Er schijnt aan het lot van Marnix' Wilhelmuslied iets treurigs verbonden te zijn. Niet
alleen toch, dat het weinig eer was voor een Vorst met een hymne begroet te worden,
die als jachtlied voor zijn ouden Patroon (Karel den Ve) gekomponeerd was, dat het
door de texten der dissenters(121) zijne beteekenis heeft verloren, dat het in de
patriotsche tijden zeer ontwijd is, door het travestissement(122) van de ‘ellebogen door
de mouwen en de hairen door den hoedt’, dat zelfs den HH. Banck en Bergh deze
parodie stellig beter bekend is dan de oorspronkelijke text: dat het ten laatste geworden
is hazepeper zonder haas, Aballino(123) zonder bandiet, een lied zonder text: maar de
reeks der streken door het duiveltjen van den spot aan onze vaderlanders gespeeld,
is, ter dezer zake, nog niet ten einde. De Heer Banck namelijk, die het glanspunt
zijner ‘cantate’ stelt in het ‘Wilhelmus-blazen’ heeft zich geheel vergist, in de
beteekenis van deze spreekwijze. Het volk is niet zoo banaal, om eene spreekwijs
als die betreffende de luiden ‘die Wilhelmus blazen’ in bewaring te nemen, als het
alleen maar beteekende: ‘ha ha, ik herken, al of niet, de kokarde mijner partij!’ Met
zulke platte dingen stellen alleen individualistische opgewondenheden, dichters, die
kunstmatige volksgeestdriften bereiden, poëterijapthekers van een zeer zedigen rang
zich te-vrede. Het volk gaat dieper. De spreekwijze is: ‘Het zijn ze niet, die Wilhelmus
blazen’: dat wil zeggen; dat zij, die het hardste schreeuwen juist niet de warmste
voorstanders eener partij zijn. En zoo zoû men kunnen zeggen, dat de drukke
toespelingen op dit gezegde eene heilzame waarschuwing bevatt'en, voor die genen
die zouden gelooven, dat de Wilhelmusblazers beter Nederlanders zij, dan wij die
met volle borst het ‘Wien Neêrlandsch bloed’ aanheffen.
Geachte vriend! ik ben aan het einde van mijn beklag. Mocht de gegrondheid van
mijn verzet u gebleken hebben! Mocht gij met mij inzien, dat voortaan de
nederlandsche nationaliteit behoort vereerd te worden op breedere grondslagen dan
zekere partijmeening der XVIe Eeuw, kunst-

(121) dissenters: andersdenkenden, in het bijzonder niet tot de staatskerk behorende protestanten.
(122) travestissement: vermomming.
(123) Aballino: Abällino, Venetiaans roverhoofdman, is de hoofdpersoon van de roman Abällino
der grosse Bandit (1794) door Heinrich Zschokke (1771-1848). De eerste uitvoering van de
sindsdien zeer populair geworden toneelbewerking, geschreven door de auteur zelf, werd in
1795 geënsceneerd door Goethe.
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matig levendig gehouden, door dichters, dien het niet minder aan vindingrijkheid
dan aan rechtsgevoel schijnt te ontbreken. Slaan wij de handen in elkaâr, om met
openheid en loyauteit voortaan van die bazis verwijderd te houden, wat haar zoû
kunnen verzwakken, en het gebouw, dat wij wenschen op te trekken, in gevaar
brengen. Laten wij het zóo maken, dat, indien op onze Nederlandsche Taal- en
Letterkundige Kongressen, de schim van den grootsten dichter der Nederlanden in
ons midden kwam zitting nemen, de auteur van Palamedes, van Maria Stuart, van
Lucifer (naar uwe eigene interpretatie) ‘niet weemoedig of geërgerd zoû behoeven
op te staan, om een nazaat te veroordeelen, die de nederlandsche nationaliteit tot een
dampkring verontreinigd heeft, waarin Joost van den Vondel niet zoû kunnen ademen.
Met gevoelens van hoogachting en vriendschap, als steeds,
de Uwe,
J.A. Alberdingk Thijm
Amsterdam,
4 September 1868.

Brieven
Meisjes kijken, Mina kiezen
Na zijn zenuwtoeval van 4 februari 1845 maakte Thijm met zijn vaderlijke
vriend Carlo Francesco Lurasco later in dat jaar, van 19 juni tot 13
september een reis die naar Italië zou voeren. Zoals uit dit fragment van
een reisbrief blijkt keek hij daarbij, volgens zijn aard, graag naar meisjes.
Heel karakteristiek is echter dat hij dit kijken verplaatst op het moreel
onschadelijke plan van het kunstkijken: de sublimering waarover in de
algemene inleiding is gesproken. Niet alles waarop hij zinspeelt is ons
duidelijk (het is onwaarschijnlijk dat ‘de groote gebeurtenis’ slaat op iets
in zijn eigen leven), maar het fragment is aantrekkelijk door de kijk op de
nog net niet 25-jarige jongeman, die na een krisis in zijn leven voor een
belangrijke beslissing staat. Merkwaardig is ook de literaire - op Bilderdijk
geïnspireerde - stijl, en dat in een brief aan zijn ouders. - Nog
merkwaardiger is overigens de manier waarop hij later in het jaar zijn
geleerde vlaamse vriend Snellaert deelgenoot maakt van zijn verloving
met dezelfde Mina Kerst die hij op reis al met zijn andere kennisjes en
met de duitse meisjes vergeleek.
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Aan zijn ouders, dd. 25-6-1845
Bonn, 25 Juni, 1845
Ik begin dezen brief, waarde Ouders, zonder te weten, waar of wanneer ik 'em zal
vervolgen en afmaken - doch gedrongen, door de veelheid der indrukken, die zich
daaglijks bij ons afwisselen, om er eens eenige van over te prenten in Amsterdam;
eene stad, met wie ik op den vertrouwelijksten voet ben, en al mijne wedervaringen
pleeg te deelen.
Of ik u een geregeld verhaal van onze reize tot heden doe en hoe laat we zijn
opgestaan - hoe lang wij op den postwagen gezeten hebben - met welke menschen,
en of onze handteekening op de nachtlijst nog al redelijk uitgevallen is - daar hebt
ge niet veel aan, en ik nog minder. Zoo iets zou mij ook te moeilijker vallen naar er
twee groote zaken met te meerder nadruk om epistolarizeering bij mij aanhouden.
Zoo'n weinigjen rondzwervende in de historie der laatste dagen, zal ik mij dus
gemakkelijker van mijn taak kunnen kwijten. Ik heb u, geloof ik, geschreven, dat ik
Gelderland (vooral bij 't mooie weêr, dat we gehad hebben) een schoon land(124) vond;
doch het lijkt nog niets naar de omstreken hier te Bonn. Ik ben anders nu toch te
Kleef ook geweest (een Zondag) maar de aanblik van het Zevengebergte heeft mij
verrukt. We hebben nog niet per stoomboot gereisd en een watertocht met een
roeischuitje naar den Kleefschen berg is al wat ik nog gevaren heb (gevaren in uwe
betekenis - wij fahren de helft van den dag). Wij hadden pas een paar minuten bij
Meiwald, aan den Kleefschen Beerebijt vertoefd, of Eskens(125) lag ons om den hals,
met en benevens nog een paar andere Hollanders. Ze zijn hier vrij goed gelogeerd
en Catautjen(126) is een redelijk knap meisjen geworden.

(124) een schoon land: vgl. echter de uitlating van Van Deyssel: ‘Thijm - dit is het ronde woord,
- hield niet van de natuur. Hij wist dit zelf zeer goed en liet zich vaak in dien geest uit. Als
hij buiten was en weêr naar huis verlangde, naar zijn geliefde stad, en iemand vroeg om
verklaring dier grenzenlooze voorliefde, dan zeide hij: “Ik houd meer van menschen dan van
boomen”.’ (J.A. Alberdingk Thijm door A.J., Amsterdam 1893, blz. 121). Vgl. Thijm zelf in
een brief van 11 juli 1866: ‘Je n'aime pas tant la campagne (...) (Cath., Brieven, 178.).
(125) Eskens:?
(126) Catautjen: Cataut van Berkel, een van Thijms Delftse nichtjes. Vgl. de brief van Alb. Thijm
aan F. Borret d.d. 26 september 1843: ‘(...) Ik verliefd? Och Heer, goede vriend, que diable
irais-je faire dans cette galère? Ik neem het mij kwalijk, dat de kermis mij aanleiding bracht
eenige liefheden aan Cataut van B. of aan Mina Kerst te bewijzen;(...)’

J.A. Alberdingk Thijm, Een keuze uit zijn werk

219
De societeit zou mij echter, daar te Kleef, in 't geheel niet bevallen. Ik heb er nog
zien dansen ook ('s avonds im Thiergarten); maar behalven een meisjen, dat de
volkomen type der ovale portretten en slanke figuren van den gotischen Holbein(127)
was, hebben wij er niet heel veel opmerkelijks en fait de schöne Cleverinnen gezien.
Maar spreek me van de meest burgerlijke deerntjens te Krefeld, en ik zal u zeggen,
dat ze er pikant uitzien en een partij van hun kapsel weten te trekken, die ze ver boven
onze gewone meisjens in gratie doet uitsteken. De dames, die ik tot dusver gezien
heb, bevallen mij het minst; en toch was Charlotte Slaghek(128) en Tante Cataut v.B.
du nombre. Ze hebben mij niet over de groote gebeurtenis gesproken; Charlotte wist
het trouwens nog niet, en scheen stupéfaite.
Maar om op die Krefeldsche burgeresjens te rug te komen: ze zijn meest donker
van teint, hebben zwart haar, en loopen alle blootshoofds; met bloote armen en een
omgespelden doek, welk een en ander hun natuurlijken bouw nog slanker maakt, en
ze meer op de figuren van Memling(129) en die andere oude schilders gelijken doet;
nu begrijp ik die Middeleeuwsche Kunst eerst, en wat er schoons in die zedige lijnen
steekt. Onder al onze kennisjens, heeft alleen Mina zekere verwantschap met dezen
duitschen type. (...)
Uw dankbaren zoon
Joseph
Vergelijk de parallelle passage uit het aantekenboekje (manuscript) met
98 pagina's ‘Reisaanteekeningen’, pag. 3-7:
Saturdag, 21 Juni, 45.
Gewandeld naar Sonsbeeck en de Hartjensberg; (boven Hartjensberg:
water-

(127) Holbein: Hans de Oude (1465-1524); duits schilder; zijn stijl is laat-gotisch; later
renaissance-invloeden; vooral van belang als portrettist. Hans de Jonge (1497/8-1543), zoon
van Hans de Oude; werkte in Bazel en Engeland; was o.a. hofschilder van Hendrik VIII;
eveneens portrettist.
(128) Charlotte (Woldina Maria) Slaghek: (1825-1901) schoonzuster van Thijm (in eerste huwelijk
getrouwd met diens broer Lambert, later tweede vrouw van Dr. F. Kuiper).
(129) Hans Memling (ca. 1435-1494): vlaams schilder; leefde en werkte te Brugge; vooral bekend
als schilder van Madonna-taferelen.
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werken, grot, belvedere, Doesborch in de verte) 't was goed, dat wij niet
naar Kleef gereden waren. Daarna, naar de tent - de sociëteit; gezicht op
de Schipbrug; Van Dam en zijn gade - na ‘hetzelve’ Charlotte Slaghek.
De aptheker en zijn weêrhelft (Rogge - met witten das en een soli deo)
Naar Kleef vertrokken ten 5 uur - boek, spiegel en haakjen vergeten jammer van het boek voor het mooie boek, jammer van den spiegel, voor
Charlotte, die in den cabriolet zat, en van het haakjen ook. Duitschland.
Tot heden is ieder onzer dagen gekenmerkt door iets vivifiants - zoo van
het domein der Gratiën - which heaven preserve us!
De weg van Nimwegen naar Cleef, over Ubbergen met al zijn koepeltjens
op de bergen en Beek en Cranenburg, met een oud kerkjen.
Zondag, 22 Juni.
In den vroegen morgen (dat heet half 10 naar mis en preek); jufvr. Van
Berkel - conf. 't onderstaande. Gevloden uit den König von Preuszen naar
buiten; berg en dal; naar het Maurits-graf langs het Kermis-Thal geroeid
en getentjacht; Charlotte Slaghek was hier niet bij; weêrom geklauterd
naar Meiwald; muziek; Eskens met vrouw, kind, en zijn millionair Lubs
Heer van Tutjehorn enz. enz. enz; Koekkoek; Mej. Ouwerkerk de Vries;
gedineerd bij Meiwald; studenten, ver van de tedere hartjens, zegt Fr.
Kleefsche Berg erreeren!!! Thiergarten; Vossgarten; (boven Vossgarten:
Cataut Eskens) Robbers; bal; boek te rug gekregen. The ‘favorite of yours’.
d.h. Fs is eene adelijke dame!!!
Maandag, 23 Juni, 45. In Dusseld. Zondag avond in der haast ingepakt;
Heden morgen ten 5 uur uit de veêren; om zes uur p. Schnellwagen over
verscheiden breedstraatsche stadtjens, waarvan Krefeld het merkwaardigst
is, naar Dusseldorf. Te Crefelt de begraafplaatsen gezien, waar de twee
gelieven hand aan hand een eed van eeuwige trouw kwamen zweren. De
Krefeldsche meisjes zijn slank van bouw, even als ze door de Duitsche
schilders, sints de vroegste tijden gerepreezenteerd worden; zij loopen alle
blootshoofds, met netjens gescheiden en zorglijk opgenomen haren. Bij
Robberts hebben wij op het bal mede een jufvrouw gezien, die de
volmaakte type der vrouwen van Memling en Holbein en toch gratieus
was. Het zijn hier in Dusseldorp almede pikante gezichtjens. Ten 4 uur
zijn we hier aangekomen; hebben gedineerd met de familie Elink Herk
(?), en zijn naar de Schlossgarten (boven Schloss: Hof) gaan theedrinken
NB. NB. Dr. Reyffert en echtgenoot. Nog werk gemaakt van Bake. Hij is
hier niet bekend. Echter zagen wij een paar schilderijen van Von Schattau
(boven tweede lettergreep van Schattau: dow), direkteur der Akademie:
Een verloren schip en een H. Hedwich. Het laatste was tamelijk goed; het
eerste Duitsch, doch zonder gratie noch naïveteit, slecht van kleur en (als
was 't) een parodie op Scheffer. Morgen ter ten-toon-stelling.
Dinsdag, 24 Juni, 45.
Wij zagen gisterenavond een dwergjen van nog geen twee voet, met name
Lehnen, kundig fijnschilder.
Heden St. Jan. half 10 (vlek) kerk; leelijk van buiten - beter van binnen -;
een slecht schilderij - ecce homo - (boven ecce homo: gegeeselde Christus)
van de Dusseldorfse school; een ander, Madonna met het Kind: goed, niet
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geaffekteerd; meer romantiek dan de Madonnaas der rafaelsche school;
Ausstellung; weinige schoone schilderijen: 't best - een teekening van H.
Mücke, voorstellende Godfr. v. Bouillon Jeruzalem bestormd hebbende;
Zie kataloog.
Vertrokken naar Köln 12 uur 15 per post.
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Aan F.A. Snellaert(130) dd. (...)-10-1845
Mijn waarde vriend,
Nog vol van het lief onthaal, dat mij in Gent wedervaren is, zend ik u, dadelijk of
althands een veertien dagen na mijn thuiskomst eene welgemeende dankbetuiging
toe. ‘Gij hadt die veertien dagen er niet over heen behoeven te laten loopen!’ zegt
ge mogelijk; ‘ge hebt u leelijk versproken man!’ - ‘'k Vraag je exkuus - ik heb me
niet versproken; maar raad eens wat mij gepraeokkupeerd heeft? Erfenissen? Neen!
Sterfgevallen - zonder die? Neen! Voordeelige handelszaken? Neen!
Vriendenontrouw? Neen, Goddank! Kunst of Letteren? Neen! en toch niet God betere
't! Ik heb me - we hebben ons geëngageerd! En ra reis wie en wie! ‘Jij!’ Natuurlijk,
man, dat 's goed geraden: maar met - met - Jufvrouw...... Kerst, de dochter, de eenige,
lieve, knappe - om strijd geestige en gevoelige dochter van uw ouden professor.(131)
Zij heet Mina, en ge kent haar reeds een beetjen uit mijn Viooltjens,(132) si tanti prettii
est(133) - de lektuur, wel te verstaan. Ik ga zoo zoetjens aan nu weêr

(130) F.A. Snellaert (1809-1872): arts te Gent. Vlaams letterkundige, een der eerste vlaamse
vrienden van Thijm. Een der organisatoren van het eerste Taalen Letterkundig Kongres (Gent
1849). Speelde een grote rol in de vlaamse beweging. - Na het voltooien van deze bloemlezing
werd deze brief ook afgedrukt in F.A. Snellaert en J.A. Alberdingk Thijm, briefwisseling
1843 - 1877 met inl. en aant. van Ada Deprez, Gent 1971. Prof. Deprez is ook de schrijfster
van De jonge Snellaert (1809-1838), Gent 1970. Van ons medelid Frits Lithmaath is de studie
Ferdinand-Augustijn Snellaert en het Kunsten Letterblad (onuitgeg. doctoraalscriptie,
Nijmegen mei 1970).
(131) ouden professor: Snellaert heeft van 1827 tot 1829 gestudeerd aan de Rijksmilitaire
Geneeskundige School te Utrecht, waar hij het diploma gezondheidsofficier behaalde. Hij
was daar o.a. leerling van kolonel dr. J.F. Kerst (1799-1874), Thijms toekomstige schoonvader.
Overigens leerde Thijm Mina kennen ten huize van haar oom, de beeldhouwer Louis Royer,
waar ze na de dood van haar moeder werd opgevoed. (Vgl. J.A. Alberdingk Thijm door A.J.,
Amsterdam 1893, 96.)
(132) Viooltjens: Viooltjens en grover gebloemte, in ouderlijken gaard gekweekt. Zijn vrienden
aangeboden / door J.A. Alberdingk Thijm, Amsterdam 1844. Inderdaad had Thijm de bundel
op 22 mei 1845 aan Snellaert ten geschenke gezonden.
(133) si tanti prettii est: als hij (de bundel) van zo'n grote waarde is.
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aan mijn gewone zaakjens(134) - en zal uw lijstjen(135) niet vergeten. Hiernevens mijn
bondelkijn.(136) Vd Bergh(137) zal u eerstdaags schrijven.
Groet sv.p. den Heer Willems(138) eerbiedig en hartelijk van mij. En geloof me
semper idem, vriend!
Uw genegen dienaar Jos Alb Thijm.
Amst. Oktr. 45.

Bilderdijk en Da Costa
Over de betekenis van Bilderdijk voor Thijm, die zoals uit onderstaande
brief blijkt moeilijk overschat kan worden, is gesproken in de algemene
inleiding en die tot de afdeling De dichter. Dr. Jan Wap was de organisator
van een postume huldiging van Bilderdijk op 26 maart 1867, waarbij een
gedenksteen werd geplaatst in diens woonhuis te Den Haag. Blijkbaar
heeft hij Thijm uitgenodigd het woord te voeren, waarop deze in zijn brief
heeft uiteengezet daartoe niet in staat te zijn.
Met Da Costa verbonden Thijm een aantal overtuigingen die men kan
samenvatten met de titel van de befaamde publikatie van Da Costa:
Bezwaren tegen den geest der eeuw (1823). In geloofszaken echter stonden
zij fel tegenover elkaar, zodat Thijm de ander in het hiervoren opgenomen
gedicht Aan Mr. Isaac da Costa kon typeren als ‘mijn vriend en vijand
tevens’.
Dat hij hem als dichter niet hoog had, mag blijken uit de hier volgende
brief. (Vgl. Briefwisseling van J.A. Alberdingk Thijm en Mr. Is. da Costa
(1851-1853) in ‘Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig
gebied’ 25e jrg., dl. 39 (1892) blz. 218-276)

(134) gewone zaakjens: na zijn italiaanse reis hervat Thijm nu weer zijn gewone bezigheden.
(135) lijstjen: Snellaert had Thijm een lijstje vlaamse toneelstukken uit de 17e eeuw gestuurd, die
in Holland gedrukt waren, met het verzoek ze voor hem te kopen.
(136) bondelkijn: de bundel Drie gedichten van 1844. Thijm had hem in mei 1845 aan Snellaert
te koop aangeboden voor f. 1,25: weggeven mocht niet van de uitgever omdat het boek slecht
ging.
(137) VdBergh: Sam-Jan.
(138) Willems: Jan Frans Willems (1793-1846), de vader der vlaamse beweging; woonde in 1845
in Gent.
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Aan J.J.F. Wap,(139) ongedateerd.
(...) Het is mij onmogelijk, op dit oogenblik het woord te nemen. Hoewel alleen mijne
kindsheid samenvalt met de laatste levensdagen van Bilderdijk, en ik dus het geluk
niet gehad heb, hem persoonlijk te ontmoeten, ben ik mij bewust in geheel bizondere
betrekking tot hem te staan. Ik ben te zeer getroffen, om hem hier op waardige wijze
te kunnen huldigen. Bovendien van de grootsche Eenheid van zijn persoon heeft
men, na het uit zoo veel welsprekende monden gehoorde, den indruk ontvangen; en
om hem in zijn verscheidenheid, in zijn veelzijdigheid te schetsen laat ons tijdsbestek,
laat deze gelegenheid niet toe. Ik heb hier Bilderdijk gehuldigd gezien als den Dichter
bij uitnemendheid, den waardigen nazaat van Vondel op den rijksstroom(139a) der
Nederduitsche Poëzie; ik heb hem door een der hoofden van onze historische
Taalschool(140) hooren roemen als voortreflijker in sommige zijner geniale misslagen,
dan andere in hunne meest logische stellingen; ik heb de stem der sympathie gehoord,
die hem in zijne bovenaardsche bespiegelingen schijnt te willen nastreven, voor
anderen weêr is hij de staats- en Rechtswijsgeer bij uitnemendheid; maar voor mij
is hij dat alles, en is hij nog veel méér. Voor mij is Bilderdijk bij uitnemendheid de
man, het charakter, de groote persoonlijkheid, in deze eeuw van halfheden; het
levendigste en krachtigste protest tegen de stofvergoding, waarvan wij getuige zijn
en die zich voor allen dienst van het schoone, goede en grootsche in de plaats schijnt
te willen stellen. Van mijne vroegste jeugd af, is hij mij het model geweest, dat ik,
schoon ook op oneindigen afstand, steeds gepoogd heb na te streven. Ik heb aan mijn
vader het levenslicht en mijne eerste opvoeding te danken; ik ben geboren in den
schoot eener Kerk, wier dienaren, mij de dierbaarste en onontbeerlijkste
grondwaarheden hebben geleerd; -

(139) Jan Jacobus Franciscus Wap (1806-1880): ijverig katholiek publicist en organisator van het
letterkundig leven; vereerder en epigoon van Bilderdijk, voor wiens nagedachtenis hij zich
verdienstelijk heeft gemaakt (o.a. Bilderdijk. eene bijdrage tot zijn leven en werken, Leiden
1874). Thijm heeft meegewerkt aan Waps tijdschrift ‘Astrea’ (1851-1859), voornamelijk
aan de franse bijlage ‘l'Astrée.’
(139a) rijksstroom: aldus bij Poelhekke. Bedoeld: rijkstroon?
(140) een der hoofden van onze historische Taalschool: waarsch. is bedoeld Matthijs de Vries
(1820-1892) met zijn Improvisatie ter gelegenheid van de steenplaat-sing (...) (1867). Vgl.
ook diens De Ndl. taalkunde beschouwd in hare vroegere geschiedenis (...) (1894), blz. 27.
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maar na dit voorbehoud is er dan ook niemant in de waereld aan wien ik mij zoo diep
verplicht voel als aan den Man, wiens nagedachtenis wij vieren. Tot de harmonieën
van die menschelijke verschijning heb ik mij altijd het krachtigste aangetrokken
gevoeld; hij heeft mij altijd het rechte woord gegeven voor de behoeften mijner ziel.
Zoo eenige bladzij van de vele, die ik geschreven heb, zoo ooit een volzin, van al
wat ik heb gesproken, ergens eene overtuiging heeft helpen vestigen of een goed
gevoel heeft helpen wekken, dan heb ik dit aan Bilderdijk te danken... Zóó veel heb
ik aan Bilderdijk te danken; maar hem prijzen, vermag ik niet; daartoe is hij mij te
na. (...)

Aan S.J. van den Bergh(141) dd. 21-8-1843
(...) Foei!!! dat gij er aan hebt durven denken Da Costa bij Bilderdijk te vergelijken
- want ik zal uw hyperbool, dat Da Costa Bilderdijk overtreft, maar eens met
toegeeflijkheid opvatten. Ik zou anders groote lust hebben tegenover uw hyperbool
een anderen over te stellen, door te zeggen, dat Da Costa veeltijds een schreeuwlelijk
is: - maar zijn wij raizonabel. Wat heeft Da Costa gemaakt? Een paar wijsgeerige
dichtstukken (in navolging van Bilderdijk), die nog al niet zondigen door vreemdheid
of vermetelheid in de opvatting; eenige waarlijk fraaie lierzangen, doch waarin een
verschrikkelijke hoogmoed en gebrek aan sociabiliteit niet te miskennen is. Een vaers
over de laatste vijfentwintig jaren,(142) dat schoonheden telt, maar daarnevens ook nog
al droogheden en plaatsen, die van minder smaak getuigen: vuur sist het bijv. uit de
buik van den fellen salamander, waarbij hij den spoorwagentrein vergelijkt. En gij
wilt Da Costa in vergelijking brengen met den dichter(143) die een plan als

(141) Samuel Johannes (Sam-Jan) van den Bergh (1814-1868): zie noot 105, blz. 210.
(142) vaers over de laatste vijfentwintig jaren: de ‘tijdzang’ Vijf en twintig jaren, een lied in 1840
(1840).
(143) den dichter(...) behandelen: Bilderdijk, wiens epos De ondergang der eerste wareld
(geschreven 1809-1810) in 1820 en wiens leerdicht De ziekte der geleerden in 1807 verscheen.
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dat van den ondergang der eerste waereld wist te omvatten; die een onderwerp als
de Ziekte der Geleerden(144) zoo schoon en hoog dichterlijk wist te behandelen, die
bundels volschreef met de meest dichterlijke lierzangen, welke men zich denken kan,
en zoo subjektief, als men ze bij Da Costa kan vinden; den man, die in alle genres
werkte, die, zoo wel als Da Costa treurspelen uit het Grieksch vertaalde, maar er en
passant een stuk of acht van eigen vinding aan toevoegde; den man eindelijk, die
eene school gekreëerd heeft, die zoo veel tot de ontwikkeling van de hedendaagsche
kunst (heeft) bijgedragen, en zonder wien Da Costa ternaauwer nood een Feith waar
geweest.
Vergeef mij mijn rondborstigheid, Sam: zij blijft onder ons. (...)

Knittelverzen met knittelverzen bestrijden
Thijm heeft zich herhaaldelijk beklaagd dat men aan zijn
gelegenheidsgedichten - en vooral aan de humoristische en satirische
daaronder - meer waarde hechtte dan aan zijn serieuze poëzie.(145) Onder
die humoristische bevinden zich ook een aantal knittelverzen, in de trant
van die van de Schoolmeester. In zijn brieven aan Sam Jan van den Bergh
bediende hij zich wel vaker van poëzie, maar het was een aardige vondst
om zich in knittelverzen boos te maken over het feit dat men zijn
knittelverzen zo bewonderde.

Aan S.J. van den Bergh dd. 31-10-1848
Wel Sam, wat blijft uw stuk over de Legenden van V. Lennep(146) eeuwig uit!
Ze vinden mijn knoedelvaerzen(147) zoo wonderschoon, dat niets mijn knoedelrijmlust nu
meer stuit;

(144) De ziekte der geleerden: leerdicht in zes zangen (1807) waarin Bilderdijk de ‘Ilias van plagen’
beschrijft die hem steeds vervolgd heeft, met in zang I o.a. de beroemde regels over het
heilzame van de pijn.
(145) Vgl. Van Can, 155 v.
(146) Legenden van V. Lennep: Nederlandsche legenden, 2 dln., Amsterdam 1847.
(147) knoedelvaerzen: knittelverzen.
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Potgieter, Da Costa, Brester, Hofdijk, Schimmel, De Bull, Simon van den Bergh,(148) zij zijn
alle gelijk gek:
‘Wel,’ zeggen ze, ‘dat doet me nu toch pleizier, wat ik daar ontdek,
Dat Alberdingk ook vaerzen kan schrijven à la portée de tout le monde;
Waarachtig, dat is “geestig,” da's “aanschouwlijk” en “voortreflijk”, en “onverbeterlijk!”
Zoo klinkt het uit eenen mond.
Ach hemel! als we wat maken met onze ziel en onze konsciëntie Dan roepen de kunstrechters; wat een duisterheid! wat een stroefheid! wat een eigenaardigheid!
wat een pretentie!
Of ze roepen in 't geheel niet - zoo als de Gids, zaliger memori,
Die dood is voor alles, behalven voor politiek, en zoo wat godsdienst, en wat historie!
En als ik vaerzen maak, waarvan ik er om de vijf minuten wel een kan k kken Dan schreeuwen ze: jongen, jongen, wat een genie! zoo zal Alber-dingk-Oosterwijk Bruyn(149)
nog eens in komen te pakken’.
Aijaijaijai! fijfijfij! van die verdomde publieke opinie!
Wel door en door verdomd, als ik zie met hoeveel domheid ze mijn goeje stukken onder en
mijne dwaze stukken stellen boven hunne linie De demarkatie lijn namelijk tusschen de knappe menschen en de prulwerkers bij het gild.
Gij, intusschen, mijn waarde, gij moogt er van zeggen al wat ge wilt.
Zoo ge mij maar bijgaand briefjen even bij Verhulst(150) wilt laten bezorgen,
En gelooven wilt, dat ik gister was en heden ben, en altoos blijf tot morgen,

(148) J, Brester (1805-1862), A.J. de Bull (1823-1888), S. van den Bergh: letterkundigen.
(149) J. van Oosterwijk Bruyn (1794-1874): ‘humoristisch’ dichter: Luimige dichtstukjes (1824
en 1830), De boertige Zangster (1837).
(150) Johannes Josephus Hermanus Verhulst (1816-1891): komponist en dirigent; opleiding vnl.
te Leipzig, waar hij bij Mendelssohn werkte en bevriend was met de Schumanns. Hij was
sterk gekant tegen de muziek van de toenmaals modernen, Liszt en Wagner. Hij komponeerde
een mis, een requiem, koorwerken en liederen. Over hem Thijm in Een Hollandsch Woord,
1851.
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Uw hartelijken vriend, zoo wel in proza als in rijm
(Terwijl ik u mijn vrouw 'er komplimenten maak) Joseph A. Alberdingk Thijm.

(onleesbaar). 31 Okt. 1848

Een staking breken
Sinds 1863 was Thijm de eigenaar-direkteur van de firma C.L. van
Langenhuysen (opgericht in 1826), kombinatie van een drukkerij, uitgeverij
en boekhandel, gevestigd ‘In de Berg Thabor’ aan de Singel (hoek
Beulingstraat). Volgens zijn zoon werkten in de drukkerij meer dan dertig
man, in de binderij veertien man, terwijl het winkelpersoneel zes tot acht
man sterk was.(151) Het was vooral de binderij waarin Thijm zijn
prachtlievendheid kon uitleven;(152) de drukkerij was wat Van Deyssel
noemt gewoon een fabriek(153); daar werd o.a. het dagblad ‘De Tijd’ gedrukt.
De uitgeverij hield zich in de eerste plaats bezig met het bezorgen van
edities van de eigen werken van Thijm, verder die van Nuyens en nog
enkele andere enigszins omvangrijke uitgaven. Maar de hoofdzaak vormden
een ‘aanmerkelijke hoeveelheid kleine goedkoope godsdienst-boekjes die
in een groot aantal jaarlijks het licht zagen en vele uitgaven beleefden.’(154)
Zoals we vermeld hebben werkte Thijm in zijn zaak met redelijke toeleg
maar geen overmaat van ambitie. ‘Nu is drijven eigenlijk niet het woord
om Thijm's handelen ten opzichte zijner zaken aan te duiden, het was
veeleer doorgaans een passief leiden.’(155) De kas en het uitbetalen van de
Ionen hield hij echter altijd in eigen hand, hoeveel tegenzin hij ook had in
de omgang met geld.(156) Zelf zegt hij dat hij geen schriel patroon was.
‘Mijne zaken gaan daarbij zeer goed, druk zelfs, maar ik betaal mijne
ijverige (en arme) drukkers nog al ruim, dus is betrekkelijk daar de
opbrengst klein, voor zoo'n groote zaak.’(157) Dat was acht jaar na het
konflikt waarover onze brief verslag uitbrengt.
Socialistische opvattingen waren het laatste wat men hem kon
aanwrijven.(158) Van zijn vader had hij de liberale mentaliteit van de
eigenmachtige patroon geërfd. Zijn beleid diende het belang van de zaak,
en daarin hadden staat noch arbeiders zich te moeien. Verdienden de
arbeiders te weinig, dan vloeide dit voort uit ‘een oekonomiesch
verschijnsel’, ‘uit het bekende feit namelijk dat het aanbod (van

(151)
(152)
(153)
(154)
(155)
(156)
(157)
(158)

A.J., 58.
A.J., 69 v.
A.J., 61.
Ald.
A.J., 59.
Ald.
Cath., Brieven 260 (br. van 1877), vgl. 224 (br. van 1872).
A.J., 285-288.
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krachten) de vraag overtreft’: dan dalen de lonen maar niet de prijzen der
eerste levensbehoeften.(159) Wat de praktijk van zijn optreden tegenover de
werklieden betreft, kan men hem zeker geen onbarmhartigheid verwijten.
Maar eigenmachtig was hij wel, en in een konfliktsituatie kon hij optreden
‘met eene vastberadenheid, die meer dan éen in de wol geverfd autoritair
patroon hem zou hebben benijd.’(160) Dat bleek vooral bij de staking
waarover hij hier heet van de naald vertelt.

Aan W.A.S. Alberdingk Thijm-Kerst, dd. 1-7-1869
Amsterdam, Donderdag 1o Juli 1869
Lieve Mina
Ik heb drie dagen doorgebracht in de uiterste spanning; drie dagen vol aktie, vol
konferentiën, vol toespraken; van veel geloop en gereis; van teleurstelling en
welslagen, van ergernis en bevrediging: in éen woord - ik heb onder veel afmatting
van hersens en zenuwen en groote slapeloosheid, eene werkelijke, zorgbarende grève
doorworsteld met mijn drukkersvolk.
Vrijdag, 25 Juni, toen ik de werkstaking reeds dreigend voelde naderen, heb ik
een onderhoud met Regenboog(161) gehad en heeft hij mij een voorstel tot regeling
van zekere salariëeringen en verdeling van werkzaamheden gedaan, dat ik
onvoorwaardelijk heb aangenomen. Hij beloofde mij toen en verklaarde mij, dat ik
nu zeker kon zijn van al mijn volk; dat niemant mij verlaten zoû, en de nieuwe
Courant 1o Juli behoorlijk zoû kunnen verschijnen.
Saturdag, den 26en, kwamen mij echter twee mijner menschen, Bukling en Aarts,
aanzeggen, dat men Vrijdagavond in den Typographenbond(162) tot eene werkstaking
besloten had, indien de patronen niet in zijn geheel het ‘Nieuwe Tarief’ aannamen,
dat door de drukkersgezellen

(159) J.F. Alberdingk Thijm, 28 (Thijm beschrijft hier de opvattingen van zijn vader).
(160) A.J., 67, waar deze het verhaal van dezelfde staking vertelt. Overigens met vermelding
van het feit dat Thijm ‘de aanleggers der manifestatie’ zou ontslagen hebben, waarvan
hier niets blijkt.
(161) Regenboog: meesterknecht der drukkerij van C.L. van Langenhuysen.
(162) Typographen-bond: de eerste vakbond in Nederland ontstond in 1866, toen de Algemene
Ned. Typografen-bond een aantal vakverenigingen van grafische handwerkslieden
organiseerde om steun te verlenen aan werkloze kollega's en om een forum te vormen voor
‘een gedachtenwisseling over de algemene beroepsbelangen der leden’.
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Brief aan W.A.S. Alberdingk Thijm-Kerst, d.d. 1-7-1869. Tekst zie blz. 228-232.
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was opgemaakt. Ik zeide hun, dat zij niet vrij waren zich aan die uitspraak van de
Bond te onderwerpen; want, dat ze Vrijdagmorgen, bij monde van Regenboog, mijne
konditiën aanvaard hadden. Daarop antwoordden zij, dat ze het bij den Bond zouden
zien te plooyen, indien ik hun beloofde bij de Redaktie van den Tijd aan te dringen
op verbetering der betaling van het zetloon der koerant. Ik antwoordde, dat ik eigenlijk
dit niet behoefde te doen, uit hoofde der overeenkomst van den 25en (welke
over-eenkomst mij eene opoffering van f 500 p. jaar kostte), maar dat ik toch bereid
was de Heeren nog eens over de zaak te spreken. Zoo ging ik naar buiten.
Maandagmorgen vernam ik al spoedig, dat het op de drukkerij hommeles was. De
bond had Saturdagavond geen genoegen genomen met de verantwoording mijner
werklieden en Maandag 's avonds moesten zij bewijzen, dat ik aan de bondseischen
had toegegeven. Te half 3 kwam Regenboog bij mij, en vroeg om het beloofde
antwoord en uitsluitsel van de Redaktie. Ik ontkende beloofd te hebben, dit zoo
spoedig te zullen leveren. Daarop kondigde Regenboog mij werkstaking aan van al
de knechts en ook van hem, indien ik niet terstond het verlangde antwoord gaf. Ik
zeide, dat ik mij, met het pistool op de borst niet zoû laten dwingen tot iets dat geheel
van mijne goedheid moest afhangen. Ik voegde erbij, dat hij, Regenboog, laag en laf
gehandeld had, door Vrijdag- en Saturdagavond in den eisch van den Bond te berusten
- daar hij en ik gekontrakteerd hadden. Ik zeide, dat ik het uiterste wagen zoû, in
geen geval aan onredelijke eischen toegevende. Dat de krant dan maar niet verschijnen
moest, enz. Dat ik van hem zulk een gedrag niet verwacht had; ik zette mijn hoed
op, en ging heen, in een groote agitatie.
Ik gelastte Okhuysen een lijst te maken van al mijn volk, daarachter twee kolommen
te trekken, naar de drukkerij te gaan, en, hoofd voor hoofd, af te vragen - zonder zich
met eenigen redetwist op te houden - ‘of zij Woensdagmorgen te werk zouden komen,
ja of neen’: Deze ondervraging beginnende bij de onzelfstandigste. Dat gebeurde.
Intusschen was ik onderricht, dat op vele drukkerijen het werk gestaakt was. Ik had
verschillende konferentien met patronen gehad; maar wist niet wat te doen.
Okhuysen kwam te rug, en - op éen na, hadden al mijn werklieden verklaard niet
te zullen terugkomen (Dinsdag was het trouwens Zondag).(163)
Toen vloog ik naar Overveen om Van der Aa(164) op te zoeken; ik

(163) D.w.z. een kerkelijke feestdag die als zondag gevierd werd.
(164) M.W. van der Aa (1831-1905): vanaf 1869 eigenaar en direkteur van ‘De Tijd’; schreef onder
het pseudoniem Henry van Meerbeke. Vgl. blz. 194 v.
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haalde hem in Haarlem uit de Komedie. Wij gingen bij den Bisschop om volk te
vragen van de drukkerij Zijner HoogwD. De Bisschop zeide, dat hij voor mij bidden
zoû, hij dronk een glaasjen Lemoinne-Ladon op mijn gezondheid, maar renvoyeerde
ons naar de direktie der drukkerij. Toen ging ik naar Enschedé.(165) 't Was 's avonds
9 uur. Deze was terstond klaar om te helpen. Met hem reden wij naar zijn Oom - den
anderen chef der firma, en vandaar naar de drukkerij. Wij overwogen de mogelijkheid
om de Tijd in Haarlem te drukken; maar konkludeerden tot de verkieslijkheid van
eenige zetters uit Haarlem zoo mogelijk meê te nemen. Ik keerde met den trein van
dezen huiswaards.
Dinsdag, 29 Juni (Petrus en Paulus) bracht Van der Aa mij uit Haarlem een
meesterknecht, die mij tijdelijk door Enschedé zoû worden afgestaan.
Wij gingen met Okhuysen naar de Blaeuwe Werelt,(166) waar de meesterknecht een
reëe(167) kaerel, van alles kennis nam. Hij beloofde mij den volgenden morgen p. len
trein met 8 zetters en 2 drukkers tot mij te komen, en stond in voor de verschijning
van den vergrooten Tijd op 1o Juli.
Intusschen had ik geschreven en getelegrafiëerd om volk naar Arnhem, Utrecht
en Rotterdam. En ondervond wel moeilijkheid, maar van meerdere kanten toch
toezegging van hulptroepen. Ik was dus gerust: kant en klaar kon ik de grève het
hoofd bieden.
Woensdag, 30 Juni, vóor 7 uur was Regenboog al bij mij. Hij zag er zeer deemoedig
uit, en kwam, uit naam van al de gezellen vragen, of zij weêr te werk mochten komen.
Ik antwoordde, dat ik met hem niet onderhandelen kon; want dat de gezellen zich
aan onze afspraken niet stoorden. Ik was zeer koel en ernstig tegen hem. Ik zeide,
dat ik niets te duchten had. Dat met den trein van ½ 8 een corps zetters, met
meesterknecht en drukkers, in aantocht waren, en dat de Tijd verschijnen zoû. Hij
vreesde, dat de ongewoonte van dat nieuwe personeel ongunstig op het blad, bij zijn
eerst vernieuwd op-

(165) Enschedé: de boekdrukkersfirma ‘Joh. Enschedé en Zonen’ te Haarlem, opgericht in 1703.
(166) Blaeuwe Werelt:?
(167) reëe: flinke.

J.A. Alberdingk Thijm, Een keuze uit zijn werk

232
treden, werken zoû. Ik antwoordde hem, dat dit mijne zaak was; Dat hij het recht
verbeurd had belang daarin te stellen.
Hij smeekte mij het gewone personeel niet af te wijzen. Hij had ze verzameld op
het pleintjen achter de Begijnen, en zij zouden trouw hun plicht doen.
‘Op éene voorwaarde’, zeide ik, ‘zal ik het gebeurde ter zijde zetten en U. lieden
weder aannemen. 't Is deze: gij geeft u op genade en ongenade over. Ik zal de loonen
regelen; en daar zullen allen, vooruit, blindelings genoegen meê nemen. Alles wordt
aan mij overgelaten. Met gebonden handen en voeten stellen allen zich ter mijner
beschikking. Ik kan van daag of morgen gedaan geven, wien ik wil: in éen woord zij onderwerpen zich onvoorwaardelijk. Nemen ze dat aan - dan zal ik ze vooreerst
houden. Het vertrouwen echter is wech; en daarom zullen ze mij een akte van
onderwerping teekenen, op zegel, en door de noodige poenaliteiten geschraagd. Ik
laat daar niets op afdingen. 't Is mij onverschillig, of ik een nieuw personeel in dienst
neem of niet’.
Daarmeê ging hij heen. Intusschen had ik order gegeven niemant op de zetterij
toe te laten. Ik begaf mij derwaards, en Regenboog kwam naar mij toe, met een blij
gezicht berichtende, dat zij alles aannamen. Ik bleef koel en ernstig. Ik ging naar
boven, en deed ze in een halven cirkel rondom mij scharen. In korte woorden gaf ik
de historique van het gebeurde sints Vrijdag, en hield hun vóor, hoe slecht zij
gehandeld hadden. Toen vroeg ik hun, man voor man, of zij zich onvoorwaardelijk
onderwierpen. Allen antwoordden bevestigend. Daarop gingen zij aan 't werk!
Beneden komende, vond ik mijn nieuw personeel. Ik bracht hen naar den Berg Thabor
en liet ze ontbijt en cigaren geven. Daarna bezichtigden ze mijne snelpersen. Zij
waren te vreden, dat de zaak geschikt was. Ik gaf den meesterknecht een boodschap
voor Enschedé meê, en we scheidden. Gisteren is dus de Tijd verschenen. 's Avonds
liet ik al mijn mannen aan den Berg Thabor komen en las hen op zegel het stuk voor,
waarvan ik hier een afschrift bijsluit. Niemant sprak een woord. Ik gaf Regenboog
de pen, en hij teekende, en daarna al de anderen in alfabetischen orde door mij
afgeroepen.
Ik was aangedaan, en voel dat ik geen geboren dwingeland ben. Toen zeide ik:
‘Ik dank je, mannen. Ge hebt een goede daad gedaan. Ik verzeker je, dat je zult
bevinden je niet in je patroon vergist te hebben - met je geheel aan hem te
onderwerpen.’ Ik zeî nog een paar woorden over de nieuwe koerant, en zond ze wech.
Aan het slot, zeide ik: ‘de vrede is nu gesloten; de vriendschap nog niet; maar ik heb
goede hoop.’
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Hoe die arme kaerels het gisteravond in hun Bond gemaakt hebben - weet O. Lieve
Heer. Handelsblad en Amsterdammer hebben bericht gegeven van hunne
onderwerping. Al de patroons feliciteeren mij. Ik zeg maar: aux grands maux, les
grands remèdes!
Maar zulke dingen gaan je niet in je koude kleêren zitten.
Mijne positie tegenover Van der Aa is nu wel niet verbeterd: want de hefboom
der grève, die hem tot beter betalen had kunnen noodzaken, heb ik zelf verbroken;
maar ik heb mijn plicht gedaan.
Adieu, lieve! Ik ben nu gezond en frisch.
Tot Saturdag(168)
Uw Jos.
Kus de kinderen en Tante.
De Bisschop enz. hebben niets willen doen.

(168) Tot Saturdag: mevrouw Thijm, die ziekelijk was, bracht de zomers door in Zandvoort of in
Hilversum. Haar man kon zich pas na afloop van zijn weektaak (zaterdagavond) bij haar
voegen.

J.A. Alberdingk Thijm, Een keuze uit zijn werk

234

Herkomst der opgenomen stukken
Voor de keuze van de teksten is gebruik gemaakt van de volgende uitgaven*):
blz. 14

Levensbeschrijving van J.A.A. Th.
(fragment)
uit: Bundel gedichten, schetsen en
novellen van Prof. J.A. Alberdingk Thijm
en zijne dochter. Met beider portret.
Rotterdam, 1883. Blz. 1-2. Ann. Datering
volgens de handschriftencatalogus in de
Bibliotheca Thymiana: 1862.

I. De dichter:
blz. 40

Bij Royers borstbeeld van Bilderdijk
uit: Drie gedichten van J.A. Alberdingk
Thijm. Bij het borstbeeld van Bilderdijk.
Ermingard van Voorne. De geboorte der
kunst. Utrecht, 1844. Blz. 1-8.
Ann. Het HS, aanwezig in de B.Th., bevat
opdracht aan L. Royer. De datering is:
15.7.1842.

blz. 44

De geboorte der kunst (fragment)
uit: Drie gedichten enz. 1844, blz. 75-78.
Ann. Eerste uitgave in: Kunstkronijk, 3e
jrg., blz. 1-3. Aldaar echter nog zonder
opdracht in dichtvorm aan J.W. Cramer;
Alb. Thijm signeerde met ‘M’; datering
volgens de HS-cat. B.Th.: 6.6. 1842.

blz. 47

Aan Mr. Isaac Da Costa
uit: Verspreide gedichten van J.A.
Alberdingk Thijm. 1841-1889. (Met
portret). Amsterdam. C.L. van
Langenhuysen, 1894. Blz. 58-59.
Ann. Eerder gepubliceerd in de brochure:
Mr. Isaac da Costa blz. 29-30.
Amsterdam, 1860. Datering volgens
HS-cat. B.Th.: 6.3.1853.

*) Door plaatsgebrek is het niet mogelijk alle vindplaatsen te vermelden. Waar niet van een
eerste uitgave gebruik werd gemaakt, wordt deze in de annotatie expliciet vermeld.
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Het voorgeborchte (fragment v. 398-678)
uit: Het voorgeborchte en andere
gedichten, van J.A. Alberdingk Thijm.
Amsterdam, 1853. Blz. 18-28.
Ann. Eerste uitgave volgens HS-cat.
B.Th. in: Vergeet mij niet.
Muzen-almanak voor 1852. (34e jrg.).
Amsterdam. (1852). Blz. 129-160.
Datering volgens HS-cat.
B.Th.:....-9-1851.

blz. 58

Aan mijn zoontjen Frank, met een lineaal
uit: Bundel gedichten enz. 1883, blz. 57.

blz. 59

Aan een jongeling
uit: Verspreide gedichten enz., 1894, blz.
118.
Ann. Eerste uitgave in: Volks-almanak
1874. Amsterdam, 1874. Blz. 198-199.
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blz. 61

De speelman van St Cecilia
uit: Verspreide gedichten enz., 1894, blz.
120-125.
Ann. Eerste uitgave in: Volksalmanak
1873, blz. 244-252.

blz. 67

Vondel
uit: Verspreide gedichten enz., 1894, blz.
194.

blz. 68

Sneldicht
uit: Verspreide gedichten enz., 1894, blz.
224.

blz. 68

Wandspreuk
uit: Verspreide gedichten enz., 1894, blz.
190.

blz. 68

Twee huys-vaders
uit: Bundel gedichten enz., 1883, blz.
218.
Ann. Eerder verschenen in: Volksalmanak
1873, blz. 261.

blz. 68

Arme Jaap en rijke Klaas
uit: Het voorgeborchte enz., 1853, blz.
80.

blz. 69

Twee akkers, twee bruiden
uit: Bundel gedichten enz., 1883, blz. 8.

II. De verteller:
blz. 81

De organist van den Dom
uit: Verspreide verhalen in proza, van
Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Eerste deel,
blz. 61-80. Amsterdam, 1879.
Ann. Eerste uitgave in: Aurora.
Jaarboekje voor 1849. 's-Gravenhage,
1849. Blz. 178-207.
Ann. Datering blijkens HS-cat.
B.Th.:....-7-1848.
Zie ook: Chronologische lijst mijner
gedrukte opstellen 1840-72, aanwezig in
de B.Th., alwaar de vermelding: 15 Juli.
Deze lijst is diplomatisch herdrukt (tot
1853) in: Dr. M. van Can, J.A. Thijm, zijn
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dichterlijke periode, Rotterdam, 1936,
blz. 241-151.
blz. 101

De dood eener vriendin
uit: Werken van J.A. Alberdingk Thijm.
Verzameld en gerangschikt met inleiding
en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel
IX - Portretten van Joost van den Vondel.
Herzien naar het handexemplaar van den
schrijver met portret, plaat, facsimile en
genealogische tabellen.
Amsterdam/'s-Gravenhage, 1908. Blz.
103-107.
Ann. Datering waarschijnlijk nà 1874.
Het tweede hoofdstuk van de
Vondelportretten, getiteld Vondels
overgang, bestond aanvankelijk uit vier
schetsen en werd als zodanig voor het
eerst gepubliceerd in: Volks-almanak
1874, blz. 277. Pas in de eerste, volledige
uitgave der Vondelportretten in 1876
werd deze vijfde schets daaraan
toegevoegd op blz. 81-84. Zie hierna.

blz. 106

Bedevaart naar Agrippine (fragment)
uit: Werken J.A. Alb. Thijm. Ed. Sterck,
dl IX, 1908, blz. 200-205.
Ann. Eerste uitgave in: Portretten van
Joost van den Vondel. Eene
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laatste aflevering tot het werk van Mr.
Jac. van Lennep door Jos. Alb.
Alberdingk Thijm. Amsterdam, 1876,
blz. 158-167.
blz. 112

Die leelijke prij
uit: Werken J.A. Alb. Thijm, Ed. Sterck
dl IX, 1908., blz. 258-265.
Ann. Eerste uitgave in: Portretten enz.,
1876, blz. 203-209.

blz. 118

Gedenkschriften van Jan Sinkel de Jonge
uit: Verspreide verhalen. Ed. J.A. Alb.
Thijm, dl 4, Amsterdam 1884, blz. 1-52.
Ann. Eerste uitgave in: Volks-almanak,
1872, blz. 3-68. In de B.Th. is een
overdruk aanwezig, met aantekeningen
van Thijm zelf en ingebonden in een
perkamenten omslag van een oud
administratieboek van een schip. Blijkens
een tweetal vermeldingen op de eerste
bladzijde links bovenaan bestemd voor
voordracht in het najaar van 1871.

III. De publicist en briefschrijver:
blz. 172

De Amsterdamsche ten-toon-stelling van
schilderijen, enz. in 1854, IVe brief van
Pauwels Foreestier
uit: De Dietsche Warande, 1855, blz.
164-177.

blz. 189

Aan de leden der kommissie tot
voorbereiding der stichting van het
Muzeüm ‘Koning Willem de Eerste’ 1864.
(fragment)
Ex. aanwezig in de B. Th. nr. 6.
Ann. Blijkens voetnoot bij de titel een
privédruk. Geen vermelding in de Lijst
mijner gedrukte opstellen.

blz. 194

Over waarheid, vooral in de bouwkunst
Ex. aanwezig in de B. Th. nr. 1.
Ann. Eerder verschenen in: Kunstkronijk,
N.S., jrg. 12 (1870) blz. 17-20. Datering
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volgens Lijst mijner gedrukte opstellen:
21 Februari 1870.
blz. 204

Het tiende Nederlandsch letterkundig
kongres
Ex. aanwezig in de B. Th. nr. 86.

blz. 218

Aan zijn ouders, 25-6-1845
Brief, aanwezig in de B. Th.

blz. 219

Reisaanteekeningen
Manuscript, aanwezig in de B.Th., blz.
3-7.
Ann. Eigenhandig door Thijm geschreven
beschrijving van zijn italiaanse reis, begin
juni tot september 1845; gevolgd door
vijf bladzijden notities over zijn verloving
met Mina Kerst.

blz. 221

Aan F.A. Snellaert, okt. 1845
Brief, aanwezig in de UB van Gent, nr.
G. 15751/6(16)
Lit. Ada Deprez, F.A. Snellaert en J.A.
Alberdingk Thijm. Briefwisseling
1843-1872, met een inleiding en
aantekeningen, Gent 1971. Br. nr. 14, blz.
36.
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blz. 223

Aan J.J.F. Wap, ongedateerd
Brief, overgenomen uit M.A.P.C.
Poelhekke, Een pionier, J.A. Alberdingk
Thijm, 1840-1853, Nijmegen (1885).

blz. 224

Aan S.J. van den Bergh, 21-8-1843
Brief, aanwezig in de B. Th.

blz. 225

Aan S.J. van den Bergh, 31-10-1848
Brief, aanwezig in de B. Th.

blz. 228

Aan W.A.S. Alberdingk Thijm-Kerst,
1-7-1869
Brief, aanwezig in de B. Th.
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