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Voorwoord
Bij de voltooiing van deze uitgave wil ik graag mijn dank betuigen aan dr. Harry G.M.
Prick, wiens niet aflatende betrokkenheid, aanmoediging, steun en advies van grote
betekenis zijn geweest. Ook dank ik drs. Kees Thomassen, die de moeite heeft
willen nemen mijn transcriptie met het origineel te vergelijken, waardoor ik voor
menige misstap werd behoed. Prof. dr. F.L. Bastet en drs. R. Breugelmans ben ik
zeer erkentelijk voor hun hulp bij het Grieks en Latijn; de laatste dank ik tevens voor
zijn waardevolle adviezen inzake de annotatie. Dr. L.L. van Maris bood zijn
gewaardeerde hulp bij het soms wat merkwaardige Frans dat Beets gebruikt. Drs.
Henk Eijssens, drs. Marita Mathijsen en drs. Dick Welsink dank ik voor de kritische
wijze, waarop zij zich over de aantekeningen hebben gebogen.
Voorts dank ik in het bijzonder Jacqueline Bel, dr. Christiane Berkvens-Stevelinck,
Boudewijn Büch, Charlotte de Cloet, drs. Conny Felius, drs. M. van Hattum, drs.
Jan Jaap Heij, mevr. A.C. Hofman-Allema, drs. A. de Jonge, drs. G. Kamphuis, dr.
P.J. Koets, drs. E.J. Krol, drs. Marja Lust-Bout, drs. Alexis Raat en drs. Maria
Wensveen.
Tenslotte dank ik graag de medewerkers van de Universiteitsbiliotheek te Leiden
(in het bijzonder de afdeling Westerse Handschriften), de Universiteitsbibliotheek
van Amsterdam, het Nederland Letterkundig Museum en Documentatiecentrum,
de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief, het Centraal Bureau voor Genealogie,
het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, het Nederlands Theater
Instituut te Amsterdam, het Academisch Historisch Museum te Leiden, het archief
van het Leids Studenten Corps en de gemeente-archieven van Leiden, Haarlem,
Amsterdam, Den Haag, Nijmegen, Rotterdam en Delft.
Mogen er nog enige problemen onopgelost zijn gebleven, aan de hulp van de
hier genoemde personen en instellingen heeft het niet gelegen. Het spreekt vanzelf
dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor deze uitgave geheel bij mij berust.
P.v.Z.
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Nicolaas Beets, Het dagboek van de student Nicolaas Beets, 1833-1836

7

Inleiding
Toen Nicolaas Beets in 1833 naar Leiden kwam, was hij bijna negentien jaar oud.
Hij was geboren op 13 september 1814, te Haarlem, waar zijn vader apotheker was
en dus tot de gegoede burgerij behoorde. Temidden van een harmonieus gezin had
hij een onbezorgde jeugd doorgebracht, omringd door goede leermeesters, zowel
op de Hollandse en Franse als op de Latijnse school. Zijn belangstelling voor de
literatuur had zich al vroeg ontwikkeld. Behalve Latijn, Grieks en Frans had hij zich
ook Engels eigen gemaakt, dankzij de omgang met een Engelse familie, die zich
voor enige tijd in zijn geboortestad gevestigd had; Laurence Sterne, Walter Scott
en Lord Byron behoorden tot zijn favoriete auteurs. Zelf had hij reeds poëzie en
proza gepubliceerd in de belangrijkste almanakken en tijdschriften van die periode;
in de vaderlandse letteren was hij dus geen onbekende. Met vrienden had hij
rondgezworven in de prachtige omstreken van Haarlem, hij had planten verzameld
en genoten van de ongerepte schoonheid die de natuur toen nog te bieden had.
Zijn belangstelling strekte zich uit van de oude Bilderdijk, die zijn laatste levensjaren
te Haarlem doorbracht en die hij meermalen op straat ontmoette, tot de jonge meisjes
van de zangvereniging, aan wie hij zijn eerste verliefdheden dankte. Nu zou hij zich
gaan toeleggen op de theologie, in de oudste universiteitsstad van ons land, die
kon bogen op een eerbiedwaardig verleden.
Het Leiden van 1833 was echter een verarmde stad met een kwijnende nijverheid
en een leger bedeelden. Ooit waren binnen haar muren zeventigduizend mensen
gehuisvest geweest - in de zeventiende eeuw was Leiden de tweede stad van
Holland - maar nu bedroeg dit aantal minder dan de helft. De universiteit beleefde
weliswaar geen bloeiperiode, doch bleek voor de stad toch van enorme betekenis:
het huisvesten, voeden, kleden en amuseren van de zeshonderd studenten
verschafte in elk geval een deel van de bevolking een redelijk bestaan. Niet alleen
hospita's en leveranciers, maar ook dienstboden en oppassers waren bij dit proces
betrokken, al bleef het contact tussen de kwekelingen van het Bataafs Athene en
de autochtonen tot een minimum beperkt.
Wie zich als student aan de Leidse academie wilde laten inschrijven, diende eerst
een bezoek te brengen aan enige hoogleraren, teneinde een soort toelatingsexamen
af te leggen. Pas daarna werd in het Album Studiosorum door de rector magnificus
persoonlijk de naam van de nieuwe student genoteerd, met daarbij de datum, de
plaats van herkomst, de leeftijd en de gekozen studierichting. Nu kon men de colleges
gaan volgen, die doorgaans begonnen in de tweede helft van september. Wilde
men echter in de studentenwereld worden toegelaten, dan moest de aankomende
student eerst een groentijd doormaken die enige weken duurde. Het Leids Studenten
Corps werd pas op 1 maart 1839 opgericht; vanaf 1799 bestond er echter al zoiets
als een studentencorps. Hiertoe rekende men alle studenten die ontgroend waren
door een ontgroen-senaat onder toezicht van het Collegium omnium in Belgio
Senatuum Supremum. De ontgroensenaten Amicitia, Duce Minerva en Intro Ubique
dateerden van 1799; Minervae Sacrum, speciaal voor theologanten en dus ook voor
Nicolaas Beets, volgde in 1801. Daarnaast bestonden nog enige kleinere senaten,
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die soms alweer spoedig van het toneel verdwenen. In 1839 werden alle nog
bestaande senaten verenigd in het Leids Studenten Corps.
Hoe functioneerde zo'n ontgroen-senaat? De inrichting was een afspiegeling van
de universitaire wereld: aan het hoofd stond een Rector Magnificus, bijgestaan door
Assessoren en Pedellen en andere functionarissen. Tijdens de groentijd diende het
groen op vantevoren bepaalde uren bij de leden van de senaat thuis te verschijnen
om allerlei opdrachten uit te voeren. De inauguratie was gebaseerd op de
universitaire promotie: het groen diende een proefschrift te vervaardigen over een
opgegeven onderwerp. Dit ‘prulschrift’, zoals de benaming luidde, diende ten
overstaan van de senaat te worden voorgelezen en verdedigd; het slachtoffer kon
bij voorbaat op ongezouten kritiek rekenen. Wanneer zijn werkstuk naar behoren
tot op de grond was afgebroken werd het groen weggevoerd om even later weer
terug te worden gehaald voor de eigenlijke promotieplechtigheid. Hierop werd het
Io vivat gezongen en mocht de betrokkene zich als student beschouwen.
Het leven van de student zag er gewoonlijk als volgt uit: om acht uur in de morgen
begonnen de colleges, die tot het middaguur werden voortgezet. Hierop werd de
societeit bezocht tot het tijd was voor het middagmaal, dat om drie uur plaatsvond.
Tegen vijf uur ging men naar huis om te studeren of zich te kleden teneinde bij een
hoogleraar op de thee te gaan. De schouwburg begon om zes uur of half zeven; de
voorstelling duurde tot tien uur. Omstreeks die tijd genoot de student die op zijn
kamer had zitten werken het avondbrood, al dan niet in gezelschap van vrienden.
Dit was ook het uur waarop de disputen bijeenkwamen of soupers werden
georganiseerd; zij die het meest aan het gezelschapsleven hechtten waren tot het
ochtendgloren op de sociëteit te vinden, de anderen gingen rond middernacht naar
bed.
De studie was niet bijzonder intensief en bovendien lang niet altijd inspirerend.
Voor het propedeutisch examen moest een algemeen studieprogramma worden
gevolgd, met een aantal vakken die niets met de gekozen studierichting te maken
hadden (zo zien we de theologant Beets zich over de wiskunde buigen). Wat de
theologie betreft hield men zich meer met exegese en filologie bezig dan met
moderne theorieën, zoals die in Duitsland door bijvoorbeeld Schleiermacher
ontvouwd waren. Deze situatie verschafte de studenten veel vrijheid, waar de besten
onder hen een verstandig gebruik van maakten. Zo kon Leiden zich in de periode
van 1830 tot 1840 ontwikkelen tot een literair centrum van nationale betekenis, waar
de buitenlandse Romantiek, en dan vooral de Engelse en Franse, met enthousiasme
werd ontvangen en nagevolgd.
Het hoogtepunt van die bloeiperiode lag juist in de jaren tussen 1833 en 1837,
de tijd dus die Nicolaas Beets in zijn Dagboek beschreven heeft. De
Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid, opgericht in 1833, vormde de
kern van deze ontwikkeling. Behalve Beets behoorden ook Hasebroek en
Kneppelhout tot de leden, die, samen met Bernard Gewin en Laurens Beynen de
toon aangaven. Nicolaas Beets werd al spoedig de centrale figuur, die ook contacten
met de rest van de letterkundige wereld legde: met Potgieter, Bakhuizen van den
Brink, Aarnout Drost en Jan Pieter Heye, aanvankelijk verenigd in het tijdschrift De
Vriend des Vaderlands , later in De Muzen , en tenslotte, na de dood van Drost, in
De Gids (1837), waarmee
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het zwaartepunt van het letterkundig leven zich naar Amsterdam verplaatste.
In het Dagboek zien we hoe Nicolaas Beets zich als romantisch auteur ontplooit:
zijn eerste Byron-vertalingen verschenen in 1834, net als Jose, een Spaansch
Verhaal ; in 1835 volgden De Masquerade en Kuser . Zijn aanzien stijgt, niet alleen
in de studentenwereld en de kring van literair geinteresseerde professoren als de
grijze Van der Palm, de jurist Van Assen en de kritische bibliothecaris Jacob Geel,
maar ook buiten Leiden, bij mannen als Hendrik Tollens en Jacob van Lennep. Hij
houdt lezingen voor de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en de Hollandsche
Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen, hij gaat voort met het
publiceren van proza en poëzie in almanakken en tijdschriften, waardoor zijn
landelijke bekendheid toeneemt.
De belangstelling van de student Nicolaas Beets blijft niet beperkt tot de literatuur.
Het toneel interesseert hem, terwijl de beeldende kunsten en de muziek ook zijn
aandacht trekken. Hij maakt uitstapjes naar Amsterdam, 's-Gravenhage en
Rotterdam, gaat in de omgeving van Nijmegen enige tijd van het natuurschoon
genieten en is tijdens de vakanties maar ook daarbuiten veel in zijn geboortestad
Haarlem te vinden, waar hij ook aan het culturele leven deelneemt.
Het Dagboek geeft over dit alles unieke informatie; tevens krijgt men een goed
beeld van het dagelijks leven in die tijd, niet alleen van het studentenleven met
colleges, tentamens, de onvermijdelijke thé's bij de verschillende professoren, de
sociëteit en het dispuut, maar ook over literaire soirées en muziekavonden, en de
omgang met verschillende aanzienlijke Leidse families. Kerkbezoek wordt
afgewisseld met wandelingen in de vrije natuur, roeitochtjes en biljartpartijen. Het
is de tijd van de trekschuit en de diligence, de stadspoorten gaan 's morgens open
en 's avonds weer dicht, en wie de poort uitwandelde bevond zich meteen op het
platteland. Het maatschappelijk leven voltrekt zich volgens een vast patroon, al zijn
het juist de studenten die zich daar het minst van aantrekken. De omgang der
geslachten is aan strenge regels gebonden; de vriendschap ontwikkelt zich sneller
dan de liefde. Niet toevallig eindigt dit Dagboek juist op het moment dat Beets op
huize De Nijenburgh te Heiloo gaat logeren: daar verblijft hij onder één dak met de
jonge freule Aleide van Foreest, die in 1840 zijn vrouw zal worden.

Het handschrift
In het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage
bevindt zich het handschrift waarop deze uitgave is gebaseerd. Het bestaat uit 230
genummerde pagina's met enige bijlagen. Het opschrift luidt: ‘Uittreksel uit mijn
dagboek 1833, 34, 35, 36’, en is net als de tekst in Beets' hand. Het is niet mogelijk
om dit uittreksel exact te dateren, maar er bestaan aanwijzingen dat Beets er
omstreeks 1890 aan gewerkt heeft. In de ‘Inleiding’ van zijn Everhardus Johannes
Potgieter, Persoonlijke Herinneringen, Haarlem 1892, schreef Beets: ‘Als, in het
Decembernommer van den jaargang 1886, “De Gids” zijn toen vijftigjarige loopbaan
herdacht, en uitnemende pennen zich beijverd hadden om ultnemenden onder zijne
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eerste en latere redacteuren in hunne waarde, kracht, karakter, en persoonlijke
eigenaardigheden te schetsen en voor oogen te stellen, voelde ik de begeerte in
mij ontwaken om daaraan ook mijne herinneringen toe te voegen.’ Beets had de
Gids-redacteuren Potgieter, Bakhuizen van den Brink, Schneevoogt en Gerrit de
Clercq van nabij gekend: ‘Klaar en duidelijk stonden mij alle dezen, en alles van
hen, uit die langverleden dagen voor den geest. Aanteekeningen, toen gehouden,
konden in bijzonderheden mijn geheugen tegemoet komen; hunne brieven had ik
trouw bewaard. Met ijver bracht ik alles bijeen, met warmte zette ik mij aan het
voorgenomen werk.’ De rijkdom van de stof, en de vele verplichtingen in zijn druk
bezet leven vertraagden de werkzaamheden, maar in februari 1892 kon Beets de
inleiding bij zijn monografie over Potgieter afsluiten. In de aantekeningen die Beets
bij het afschrift van zijn Dagboek heeft gemaakt, wordt meermalen naar deze
Persoonlijke Herinneringen verwezen, terwijl éénmaal ook de Potgieter-biografie
van J.H. Groenewegen wordt vermeld, die in 1894 te Haarlem verscheen. Het is
aannemelijk dat Beets voor zijn studie over Potgieter nog van het oorsponkelijk
Dagboek gebruik heeft gemaakt; in de Leidse Universiteitsbibliotheek wordt namelijk
een blad met aantekeningen bewaard waarop in telegramstijl verwezen wordt naar
data uit zijn Dagboek waar Potgieter of Bakhuizen worden genoemd en die niet in
het ‘Uittreksel uit mijn Dagboek’ zijn opgenomen. Mogelijk is Beets dus pas nà 1892
met het vervaardigen van dit uittreksel begonnen; hij heeft er dus in elk geval tot en
met 1894 aan gewerkt.
Dr. H.E. van Gelder, die in 1956 onder de titel Hildebrands voorbereiding, Het
dagboek van de student Nicolaas Beets ongeveer 90 procent van de overgeleverde
tekst publiceerde, vermoedde dat Beets van plan was, zelf nog een uitgave te
verzorgen. De aantekeningen die Beets naast zijn afschrift heeft gemaakt, pleiten
ook voor deze opvatting. Kennelijk is het nimmer Beets' bedoeling geweest, het
origineel van zijn Dagboek te publiceren, al heeft hij een enkele maal wel van een
oorspronkelijk fragment gebruik gemaakt, hetgeen dan te zien is aan de ouderdom
van het papier, het handschrift en de kleur van de inkt. Deze oorspronkelijke
fragmenten zijn echter door de oudere Beets bewerkt: namen werden onderstreept,
hier en daar werd de spelling aangepast. De achterzijde van deze fragmenten, die
niet voor publikatie bestemd waren en vaak dagboeknotities bevatten die ook - zij
het in bewerkte vorm - in het afschrift voorkomen, stellen ons in staat om na te gaan,
in welke mate Beets het origineel heeft gevolgd. Een voorbeeld moge dit
verduidelijken. De notitie betreffende zaterdag 29 maart 1834, toen Beets te Haarlem
verbleef, luidt in de oorspronkelijke tekst:
‘V.M. 9 ure op. Aan het Dichtstuk 't welk den naam van Jose dragen zal
voortgegaan. 12 ure. Met John gewandeld en gebilliard. 3 ure. N.M. Met
Ko Kruseman gewandeld en gebilliard! 7 ure. Vergadering van 't
gezelschap Oefening in Wetenschappen bijgewoond, ook nog op de
katheder gestaan en 1 klein stukjen van Byron voorgelezen.
1/2 12.’
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In het afschrift werd dit:
‘Ik heb in deze vacantie een dichtstuk opgezet dat den naam van JOSE
zal dragen en werkte er heden aan voort.
's avonds mijn vaders gezelschap Oefening in Wetenschappen
bijgewoond. Ook op den catheder gestaan, een kleinigheid van Byron
voorgedragen.’
Men ziet dus dat Beets, althans wat dit fragment betreft, enerzijds bepaalde gegevens
heeft weggelaten: de tijdsaanduidingen, de wandelingen en de biljartpartijen, terwijl
hij er anderzijds weer verklaringen aan toevoegt, die de tekst voor een groter publiek
begrijpelijk maken.
Wat de kwantitatieve verschillen tussen het origineel en het afschrift betreft, kan
het volgende worden opgemerkt: pagina 39 van het origineel is in het afschrift pagina
18 geworden, terwijl pagina 71 van het origineel uit diezelfde reeks in het afschrift
pagina 34 is; 32 pagina's origineel leverden dus 16 pagina's in afschrift op. Aangezien
de omvang per pagina ongeveer hetzelfde is gebleven, kan men, althans voor deze
periode, die loopt van 27 februari tot 10 april 1834, vaststellen dat het afschrift
ongeveer de helft van de oorspronkelijke tekst weergeeft.
Behalve fragmenten uit het originele Dagboek zijn in het afschrift ook fragmenten
opgenomen van weer een ander afschrift, dat kort voor het ‘definitieve’ afschrift
vervaardigd moet zijn en waarin ook weer wijzigingen in de ‘definitieve’ hand zijn
aangebracht, zij het veel minder ingrijpend. Ik vermoed dat het hier om fragmenten
gaat die in de periode dat Beets aan zijn monografie over Potgieter werkte van het
origineel zijn afgeschreven, maar zekerheid is hierover niet te geven.
Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat zich tussen de bladen van het afschrift
enige losse blaadjes bevinden met aantekeningen die uit de studententijd stammen,
naast aantekeningen van later datum. Het verband met het Dagboek is niet altijd
evident, terwijl ook niet duidelijk is hoe ze in het afschrift terecht zijn gekomen. De
aantekeningen die relevantie bezitten ten aanzien van het Dagboek, werden net als
de aantekeningen in de marge, in de noten opgenomen.

Verantwoording van deze uitgave
De tekst van het handschrift is in deze uitgave zo nauwkeurig mogelijk weergegeven.
De spelling werd gehandhaafd, met uitzondering van de y in hy en zy, waar het een
tussengevoegd fragment uit het origineel betrof; in deze gevallen werd omwille van
de uniformiteit de spelling hij en zij aangehouden. Ook de interpunctie werd conform
het handschrift weergegeven; fouten werden niet verbeterd. Het niet altijd consequent
gebruik van beginkapitalen is ongewijzigd overgenomen. De wijze van dateren
varieert bij Beets; zijn datering is ongewijzigd afgedrukt aan de linkerzijde van de
pagina, terwijl aan de rechterzijde in cursief door mij steeds plaats, dag, maand en
jaar zijn vermeld.
In de noten treft men allereerst de aantekeningen aan die Beets zelf in de marge
van
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zijn handschrift heeft aangebracht, of die op losse blaadjes tussen het afschrift te
vinden waren. Dergelijke aantekeningen worden aangeduid met: B: ‘aantekening
van Beets’. Alles wat zich tussen de aanhalingstekens bevindt, ook vierkante haken,
is van Beets. Daarna volgt dan, bij hetzelfde nootcijfer, de verklaring van de
betreffende passage in de tekst, met - zo nodig - een toelichting op de in de
aantekening verschafte informatie.
Bij het geven van verklarende aantekeningen heeft mij een eerstejaars student
in de letteren of de geschiedenis anno 1982 voor ogen gestaan; wat voor hem of
haar problematisch zou kunnen zijn, is zoveel mogelijk opgelost. Dat betekent dat
niet alleen Latijn en Grieks, maar - in de meeste gevallen - ook het Frans in de noten
vertaald werd. Van personen worden zo mogelijk de volledige naam, het geboorteen
sterfjaar en de functie(s) gegeven; wanneer een persoon voor de tweede maal
voorkomt, wordt doorgaans niet terugverwezen; in zo'n geval raadplege men het
register. Bij studenten en hoogleraren is niet steeds vermeld, dat zij in Leiden
studeerden of doceerden; bij de omschrijving van de leeropdracht is het Album
Scholasticum aangehouden. Zo mogelijk is ook het adres van de personen die Beets
bezocht achterhaald, niet alleen in Leiden maar ook in Haarlem, Amsterdam,
Rotterdam en Delft. De naam van de persoon die in de tekst alleen met een afkorting
of intitiaal wordt aangeduid, vindt men, indien de context niet voldoende verheldert,
in een noot. Bij boektitels wordt, indien mogelijk, de juiste titelbeschrijving gegeven.
Citaten worden, indien mogelijk, thuisgebracht en geconfronteerd met de
oorspronkelijke tekst. Personages uit romans of toneelstukken worden alleen nader
toegelicht, wanneer de tekst zonder die verklaring onbegrijpelijk wordt; wel is in
zulke gevallen steeds de roman of het toneelstuk genoemd, waaruit het personage
afkomstig is. Annotatie krijgen verder nog: verenigingen, genootschappen,
instellingen, openbare gebouwen, uitspanningen; ook mythologische figuren,
bijbelteksten, gewoonten, gebruiken en alles wat verder nog voor de hedendaagse
lezer onbegrijpelijk zou kunnen zijn, worden nader toegelicht.
Teneinde deze toelichtingen niet al te zeer in omvang te doen toenemen, is van
de mogelijkheid om uit de bewaard gebleven, maar nog ongepubliceerde
correspondentie tussen Beets en zijn directe omgeving te citeren alleen gebruik
gemaakt, wanneer de tekst hierdoor werkelijk verhelderd werd. Het zou echter zeer
wenselijk zijn, dat de correspondentie Beets-Kneppelhout en Beets-Potgieter op
korte termijn integraal wordt uitgegeven, omdat daarin een schat aan gegevens
over het literaire leven in die periode is opgeslagen. Veel materiaal ook is te vinden
in de Collectie Beets van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden,
ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek, die echter nog niet volledig toegankelijk
is. Het is daarom niet uitgesloten dat brieven of bescheiden, die hier als ‘niet
gevonden’ moeten worden opgegeven, nog eens boven water komen, al dient men
te bedenken dat Beets op latere leeftijd met de oorspronkelijke tekst van zijn Dagboek
mogelijk ook ander materiaal uit zijn studententijd aan de vergetelheid heeft
prijsgegeven.
In de toelichtingen wordt regelmatig verwezen naar de biografische studie van
G. van Rijn [en J.J. Deetman], Nicolaas Beets , in drie delen, z.j. te Rotterdam
verschenen, waarin men niet alleen brieven van en aan Nicolaas Beets, maar ook
re-
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censies op werk van Beets uit soms moeilijk toegankelijke tijdschriften
gereproduceerd vindt. Hoewel deze studie niet altijd betrouwbaar is en zonder
register moeilijk toegankelijk is, kan zij bij lezing van dit Dagboek toch goede diensten
bewijzen. Dat geldt ook voor de uitgave van Beets' Dichtwerken , waarvan de eerste
drie delen in 1876 verschenen, het vierde in 1889 en het vijfde in 1900; men moet
zich wel realiseren dat het dichtwerk uit Beets' studententijd in deze uitgave vaak
belangrijke wijzigingen heeft ondergaan, hetgeen in de toelichtingen niet steeds kan
worden vermeld.
Na de tekst met annotaties volgen de bijlagen, waarin oorspronkelijke fragmenten
uit het Dagboek worden afgedrukt of verwijzingen naar verdwenen fragmenten.
Daarna is een beknopte bibliografie opgenomen, waarin de belangrijkste
geraadpleegde werken worden vermeld. Nadere gegevens over de afbeeldingen
zijn te vinden in de lijst met illustraties. Tenslotte volgt het personenregister, waarin
de gecursiveerde pagina-cijfers naar de biografische informatie verwijzen.
Peter van Zonneveld
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Haarlem, donderdag 5 september 1833
Haarlem . 5 Sept.
Gewichtige verandering. Ik zal niet eerst na de Paaschvacantie, maar reeds nu,
bij het heropenen der collegies, naar Leiden gaan.

Leiden, donderdag 12 september 1833
Leiden . 12 Sept.
1
Gisteren avond met de laatste schuit hier aangekomen, verzelschapt door Bram,
2
op wiens kamers ik voorloopig logeer. Met een aanbeveling van den Haarlemschen
3
4
Rector Venhuizen Peerlkamp, naar zijn broeder den Lit. Prof. HOFMAN PEERLKAMP
getogen, die mij, na lezing van dien brief en een kort gesprek over Beckers
5
Algemeene Geschiedenis en het lezen van een caput uit Livius ‘dignum censuit ut
6
7
ad academicas lectiones admitterer.’ Daarna moest ik bij Prof de GELDER in de
Mathesis worden getenteerd, alsmede in de Algebra. Ik had van de eerste véél, van
de laatste álles vergeten en beefde op 't gezicht van een lei, die met driehoeken en
cirkels beschilderd op tafel lag. Z.H.G. vroeg mij echter slechts wat ik aan de
wiskundige wetenschappen gedaan had, en na het beantwoorden van deze vraag,
aarzelde hij niet mij insgelijks een testimonium te geven, waarin hij verklaarde mij
8
‘privata disquisitione’ bekwaam genoeg bevonden te hebben. Ik vroeg hem wanneer
zijne collegies beginnen zouden. Hij wist het nog niet. ‘Zijn vrouw’,

1

2
3
4
5
6

7
8

B: ‘[Abraham Scholl van Egmond. Med. Stud. Mijn neef van Moederszijde, later mijn
schoonbroeder. “Mijn Oudste Academievriend” Camera Obsc.’
Abraham Scholl van Egmond (1810-1871). Student in de medicijnen 1828-1835. Zijn moeder,
Johanna Dorothea de Waal Malefijt (1782-1853) was een oudere zuster van Beets' moeder,
Maria Elisabeth de Waal Malefijt (1787-1855). Geneesheer te Nijmegen. In 1853 gehuwd met
Beets' zuster Maria Elisabeth (1822-1903). De Camera Obscura werd aan hem opgedragen:
‘Narede, en Opdracht aan een Vriend’, eerste druk, Haarlem 1839, pp. 245-251; op p. 251
wordt hij door Hildebrand ‘Zijn Oudsten Academievriend’ genoemd. Zie ook de ‘Narede’ bij
de derde druk, Haarlem 1851, pp. 157-160, en het ‘Laatste Bijvoegsel’ in de zevende druk,
Haarlem 1871, pp. 263-264, waarin Hildebrand over zijn dood en begrafenis schrijft.
Scholl van Egmond woonde op de Turfmarkt 11, bij de weduwe van Hoeken.
Jacobus Venhuizen Peerlkamp (1788-1864). Rector van de Latijnse School te Haarlem
1822-1852.
Petrus Hofman Peerlkamp (1786-1865). Hoogleraar Bespiegelende Wijsbegeerte en Letteren
1822-1849. Tekstediteur van internationale vermaardheid. Hij woonde op de Oude Vest 45.
Karl Friedrich Becker (1777-1806). Duits historicus. Zijn Algemeene Geschiedenis in 21 delen
verscheen te Haarlem tussen 1826 en 1840.
Dignum censuit ut ad academicas lectiones admitterer: waardig heeft geacht dat ik tot de
academische lessen werd toegelaten. De oorspronkelijke tekst van het testimonium luidt: ‘P.
Hofman Peerlkamp dignum censet ornatissimum N. Beets, qui admittatur ad lectiones
Academicas. Leidae a.d. XII Sept. MDCCCXXXIII.’ (P. Hofman Peerlkamp keurt de edele N.
Beets waardig tot de Academische lessen te worden toegelaten. Te Leiden 12 september
1833). UBL Ltk Beets vrl. nr. 35.
Jacob de Gelder (1765-1848). Hoogleraar in de Wis- en Natuurkunde 1819-1840. Hij woonde
op de Haarlemmerstraat 52.
Privata disquisitione: na een onderzoek onder vier ogen.
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3. Testimonium van Jacob de Gelder (12 september 1833)
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zeide hij, ‘lag op sterven. Dáar hing het van af. Stierf zij van de week nog: dan
9
aanstaanden Maandag. Stierf zij van de week nog niet: dan wachtte hij nog wat.’
10
Daarop naar den Rector Magnificus, NIEUWENHUIS , die mij op de rol der
11
Academieburgers inschreef en alzoo een mijner liefste wenschen vervulde.
Jacob de Gelder: intéressante kop; mooi van lelijkheid; hoog voorhoofd; weinige,
stugge, verwarde grijze haren; diepliggende oogen; sterk opgetrokken neusvleugels;
strak gesloten mond; gele kleur. spreekt langzaam.
12
J. Nieuwenhuis: gepoeierd; onbeduidend, rubicond gelaat; de neus nog wat
rooder dan de rest.
P. Hofman Peerlkamp : grijs stoppelig haar; rond gezicht; korte neus; kleine,
geestige oogen; ingetrokken mond; vooruitstekende kin; groningsche spraak; ieder
13
woord afzonderlijk. [Was het dit, wat zijn collega MACQUELYN, (Prof Med.) reus in
den mond, goed en gemakkelijk Latinist, naar hij mij later verhaalde tot hem had
doen zeggen: ‘de wereld staat verbaasd over uw Latijn; maar je bek staat er niet
na’].
Kamers gezien, maar nog niet gehuurd.

Delft, vrijdag 13 september 1833
Delft . 13 Sept.
Verjaardag. God dank dat ik dien als ingeschreven student vieren mag. Met Bram
14
eenige dagen bij zijn ouders. Maandag híj naar Leiden, ík naar Haarlem om daar
15
tijding te wachten wanneer ik voor den studentensenaat moet verschijnen. Liefst
nog zoo lang mogelijk thuis, zoo kort mogelijk groen.

9
10
11

12
13

Zijn echtgenote, Cathalina van Rooijen, stierf nog diezelfde week: op zaterdag 14 september
1833. Zij werd 74 jaar.
Jacob Nieuwenhuis (1777-1857). Hoogleraar in de Bespiegelende Wijsbegeerte en Letteren
1822-1843. Hij woonde op de Breestraat 109.
In het Album Studiosorum wordt vermeld: de datum van inschrijving, de naam van de student,
de plaats van herkomst (in het Latijn), de leeftijd en de gekozen studierichting. Op 12
september 1833 staat vermeld: ‘NICOLAUS BEETS Harlemo-Batavus. 19, T.’ (kolom 1300).
Harlemo-Batavus: uit Haarlem. T: Theologie.
Rubicond: vuurrood.
Michiel Jacobus Macquelyn (1771-1852). Hoogleraar in de Geneeskunde 1824-1841.
Gespecialiseerd in de tandheelkunde. Treedt op in de Camera Obscura (‘Gerrit Witse’). Zie
2

14
15

ook: Hildebrand, Na vijftig jaar , Haarlem 1888 , p. 21.
Cornelis Scholl van Egmond (1777-1850) en Johanna Dorothea de Waal Malefijt (zie n. 1).
Zij woonden op de Oude Delft 30 te Delft.
Vóór de oprichting van het Leidsch Studenten Corps (1 maart 1839) werden aankomende
studenten ontgroend door een aantal ontgroensenaten. De belangrijkste waren Intro Ubique,
Duce Minerva, Amicitia en Minervae Sacrum. Behalve de laatste stonden alle senaten onder
supervisie van het Collegium Omnium in Belgio Senatuum Supremum.
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Haarlem, dinsdag 17 september 1833
Haarlem 17 Sept.
16
Mijn moeder is naar Leiden geweest. Zij heeft, onder geleide van Bram, kamers
17
voor mij gehuurd; Beestenmarkt, boven een kruidenier; tegenover die van Bram
Turfmarkt; het breede Galgewater tusschen ons.

Leiden, maandag 23 september 1833 - zaterdag 19 oktober 1833
Leiden 23 Sept.-19 Oct.
GROENTIJD
Elck moet sijn avontuer uitharden
18
VONDEL (Ifigen. in Aulis)
I may not think - on what I am or what I was.
19
BYRON
20

21 Sept. Waarschuwing gekregen dat de Theologische Senaat ‘Minerva’ hare
eerste vergadering op Maandag 23 Sept houden zal op de kamers van den Senator
21
22
B. Gewin (Apothekersdijk boven Kelderman) en dat het derhalve voor mij zaak
23
is mij Maandag morgen op 't collegie te laten vinden. JAN WILLEM ENSCHEDE , Med
Stud, uit Haarlem mijn lotgenoot, Zondag avond per schuit van zessen uit Haarlem
24
vertrokken. Bij Bosch en Vaart komt G. Willink, Jur. Stud mede een lotgenoot, bij
ons aan boord. Week aan week, Donderdag per schuit van half twee naar Haarlem,
Zondag per schuit van zessen naar Leiden. E. en ik op den-

16
17
18
19

20
21

22
23
24

Maria Elisabeth de Waal Malefijt was in 1806 gehuwd met Martinus Nicolaas Beets
(1780-1869).
Beestenmarkt 57, bij Van Dijk (thans Steenstraat 35).
Deze regel is afkomstig uit Vondels drama Ifigenie in Tauren (1666), vs. 509 (Vondel, Werken
(W.B.-editie), deel 10, Amsterdam 1937, p. 259).
Deze regel is afkomstig uit Byrons gedicht ‘Away, away, ye Notes of Woe!’ (1811). De tekst
luidt: ‘I must not think, I may not gaze, / On what I am - on what I was’ (vs. 7-8), in: Byron,
Poetical Works (ed. Frederick Page), Oxford z.j., p. 63.
Minervae Sacrum (1801-1839).
B: ‘[Bernard Gewin, th. stud. Na 't verlaten der Academie schrijver van de Lotgevallen van
Joachim Polsbroekerwoud. In afleveringen bij Frijlink (Amst.) verschenen.] Predikant
achtereenvolgens te Oosterland, Loosdrecht, Heemstede (NH.) IJsselstein, Utrecht’
Bernardus Gewin (1812-1873). Student in de theologie 1830-1838. Schreef onder het
pseudoniem Vlerk de Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden
(1840). Predikant te Oosterland 1841, Oud-Loosdrecht 1853, Heemstede 1854, IJsselstein
1861, Utrecht 1869. Nicolaas Beets droeg aan hem zijn vertaling op van Parisina en andere
gedichten van Lord Byron, Haarlem 1837, en schreef in 1873 het gedicht: ‘Bij het graf van
Bernard Gewin’, in: Dichtwerken III, Amsterdam 1876, p. 563.
Gewin woonde op de Apothekersdijk 5, bij Kelderman.
Jan Willem Enschedé (1815-1867). Student in de medicijnen 1833-1842. Geneesheer te
Haarlem.
Gerrit Willink (1814-1876). Student in de rechten 1833-1838. Hij woonde op het buiten Bosch
en Vaart, even ten zuiden van Haarlem.
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4. De Beestenmarkt te Leiden vóór 1860; de kamers van Nicolaas Beets bevonden zich in
het huis achter de vierde boom van rechts, op de hoek van de Narmstraat (thans Steenstraat
35).
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zelfden Zaterdag (19 October) ontgroend; hij te Lisse voor den Senaat Amicitia;
26
ik te Leiden voor den Senaat Minerva op de kamer van den Th. Stud Opzoomer
met een achttal anderen, nadat men ons van 's morgens 8 op alle mogelijke manieren
had trachten te overtuigen dat wij stommelingen waren, onwaardig in het
Studentencorps te worden opgenomen, en onze Ouders niet dan treurige slachtoffers
van onze pedante onkunde. Mij was onder anderen opgelegd een opstel over
27
Tollens te schrijven ‘met eigene gedichten toegelicht’. Er deugde natuurlijk niets
van. Bij elken volzin, dien ik voorlas, teekenen van verontwaardiging en afgrijzen.
‘Wie had mij in de wereld geschopt om een oordeel over Tollens te hebben?’ enz.
enz.
28
Een krachtige toespraak ten slotte van den Rector VAN HAMEL , kwam daar op
neer dat het onmogelijk was ons tot studenten te verheffen; ten zij dan uit genade;
en van het recht genade, maakte dan de rector om onzer ouderen wille gebruik en
29
zulks op voorspraak van een barmhartig Oud-Senator (Avunculus) in de vergadering
tegenwoordig.
Plotselinge verandering van tooneel. Een reeds in een hoek bij den schoorsteen
gereedstaande bokaal met Madera kwam ter tafel. De Senaat rees van zijn zetels
30
op. Io vivat werd aangeheven. De bokaal ging rond. Wij konden de trap afstormen,
om buiten gekomen aan den eersten den besten student, dien wij tegen kwamen,
kennis of niet, te verkondigen dat wij waren ontgroend.

25
26

27

28

29

30

Amicitia (vóór 1799-1839). Dergelijke bijeenkomsten werden te Lisse gehouden in Logement
De Zwaan, waar ook promotiediners plaatsvonden.
B: ‘[Willem Opzoomer. Oudere broeder van C.W. overl. als pred. te Wijk bij Duurstede].’
Willem Opzoomer (1811-1871). Student in de theologie 1831-1836. Predikant te Waddenoyen
1838, Wijk bij Duurstede 1846. Hij woonde in de Raamsteeg 19, bij J. Robert. Cornelis Willem
Opzoomer (1821-1892) was een bekend hoogleraar in de Wijsbegeerte te Utrecht (1864-1889).
Hendrik Franciscus Tollens (1780-1856). Gevierd dichter van godsvruchtige,
vaderlandslievende en huiselijke poëzie; tevens verfhandelaar. Het opstel van Beets is
vermoedelijk niet bewaard gebleven.
B: ‘[J.A. van Hamel. Theo. Stud. later predikant (Waalsch) te Groningen, Haarlem, Leiden.]’
Joost Adriaan van Hamel (1810-1885). Student in de theologie 1828-1834. Waals predikant
te Middelburg 1835, Haarlem 1840, Groningen 1850, Leiden 1863, emeritaat 1880.
Blijkens de bul (UBL Ltk Beets vrl. nr. 35) is dit: Nicolaas Johannes Tenckinck. (1810-1836).
Student in de letteren en de theologie 1826-1834. Ongehuwd overleden te Paramaribo. Zie
voor zijn optreden ook noot 35.
Io vivat: bekend studentenlied, waarvan de oorsprong duister is; het dateert vermoedelijk uit
de 17e eeuw. De eerste regels luiden: ‘Io vivat! Io vivat! Nostrorum sanitas!’ (Hoezee! hoezee!
leve de gezondheid der onzen!). Bundels studentenliederen uit de 19e eeuw openen doorgaans
met dit lied. Het was echter ook buiten de studentenwereld bekend; zie bijvoorbeeld de
Verzameling van Gezelschaps-liederen, Bijeenvergaderd ten dienste van den Beschaafden
Stand , Dordrecht 1835, derde druk, p. 103.
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Leden van den Senaat Minerva waren o.a. behalve van Hamel, Opzoomer en Gewin
31
32
33
34
35
Berns, W. Hoffman, W.C. Knottenbelt, Sluiter, Ramaer.
Gedurende mijn groentijd slechts op zes bestellingen gefigureerd; geexamineerd,
zotheden moeten doen; maar tot geen laagheden gedwongen. De belangrijkste was

31
32
33
34
35

Henricus Marinus Berns (1813-1895). Student in de theologie 1831-1837. Predikant te
Renswoude 1838, Spankeren 1847, eervol ontslagen 1875.
Willem Hoffman (1805-1872). Student in de theologie 1826-1837. Studie niet voltooid;
aanvankelijk hulppredikant te Zutphen en te Wanneperveen, later koopman te Amsterdam.
Willem Christiaan Knottenbelt (1813-1875). Student in de theologie 1831-1839. Predikant te
Mijnsherenland 1840.
Hermanus Hendricus Sluiter (1814-1885). Student in de theologie 1832-1839. Predikant te
Terwolde 1841, Vlaardingen 1848, Amsterdam 1851, emeritaat 1881.
Louis Johan Theodoor Ramaer (1813-1859). Student in de theologie 1831-1837. Predikant
te Oyen 1838, Engelen 1853. Blijkens de notulen van deze vergadering werd Beets niet met
acht, maar met vijf anderen ontgroend: Joannes Arntzen, Antonie Niermeyer, Pieter Nicolaas
Pieterszoon Zijnen, Hermanus Willem Witteveen en Samuel Willem la Lau. Over de
plechtigheid zelf vermelden de notulen onder meer het volgende: ‘Buitengewone vergadering
gehouden den 19 Oct: 1833, ten huize van den Fiscus loco Abactis. De Rector opent de
vergadering. Alle leden tegenwoordig behalve de Assessoren I et II, de laatste zonder wettige
kennisgeving. De Rector herinnert de leden aan het doel der vergadering en verzoekt hun al
het hunne in het werk te stellen, ten einde de plegtigheid den meest mogelijken luister bij te
zetten. De groenen worden binnengebragt. De Rector maakt hun bekend dat de Senaat
besloten heeft eene poging in het werk te stellen of zij kunnen toegelaten worden tot het
Studentencorps. Hij vermaant hun bescheiden op alles te antwoorden. Zij worden geamoveerd,
uitgezonderd Beets die zijn stuk voorleest over Tollens, in hoeverre die ter navolging
aanbevolen kan worden, opgehelderd door zelfvervaardigde proeven. Het stuk is over het
algemeen wel, doch niet zonder eenige pedanterie. [...]Hierna gelast de Rector den pedel de
groenen Beets, Arntzen en Niermeyer binnen te werken. Zij worden in het Hebreeuwsch
geexamineerd. De twee eersten weten er niets van, met den laatsten is het iets beter gesteld.
Voorts worden zij in het Grieksch geexamineerd. Niermeyer schijnt hier iets van te weten.
Beets en Arntzen leggen ook hierin volslagen onkunde aan den dag. Hierna worden zij in het
Latijn geexamineerd en hiermede gaat het ook al even als met het Grieksch. Inmiddels treedt
de Rector Avunculus Tenckinck binnen en vereert de vergadering met zijne tegenwoordigheid.
De groenen worden geamoveerd [...] Na deliberaties wordt besloten, daar hunne kundigheden
in het geheel niet toereikend waren om hen tot student te promoveren, het jus gratiae op hen
toe te passen. Zij worden binnengebragt. De Rector maakt hen met het besluit der vergadering
bekend en levert hen over in handen van den promotor, Rector Avunculus Tenckinck die hun
de promotiebul voorleest. De Rector wenscht hen terwijl hij hun de bullen overhandigt geluk
met hunnen betrekking als student en de plegtigheid wordt met broederdronk en handdruk
besloten.’ (Archief Leids Studenten Corps, nr. 28). De bul, gedateerd 19 oktober 1833, is
ondertekend door: N.J. Tenckinck, Rector Avunculus; J.A. van Hamel, Rector Magnificus;
p.o. A. Verweij, Assessor I; B. Gewin, Assessor II; W. Hoffmann, Quastor; J. Nieuwenhuys,
Abactis; W. Opzoomer, Fiscus; H.M. Berns, Examinator; L.J.T. Ramaer, Mag. officiorum;
W.C. Knottenbelt, Pedelly. (UBL Ltk Beets vrl. nr. 35).
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5. Lidmaatschapsbul van Minervae Sacrum (19 oktober 1833).
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6. Detail van 5. (zie noot 35).
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36

37

bij W. Hoffman, bij wien ik den Theol Candidaat VAN DE LINDE vond, mijn
dichtportefeuille had moeten meebrengen, en een vers moest maken op eindwoorden
mij door Van de Linde opgegeven, op een insgelijks opgegeven onderwerp:
38
Bilderdijk.
Alras na de ontgroening opgenomen als Lid van het Hollandsch Letterkundig

36

37

38

Op bestellingen figureren betekent dat men tijdens de groentijd op een afgesproken uur bij
een ouderejaars student op bezoek diende te gaan om allerhande opdrachten uit te voeren.
Hoffman woonde op de Aalmarkt 12, bij Gors.
B: ‘[G. van de Linde. - spoedig daarna niet om de lofflijkste reden naar Londen vertrokken,
waar hij als “graduate of the University of Leiden’ les begon te geven, en een Institutrice
trouwde. Groot vriend van Jacob van Lennep. Sedert vermaard als “de Schoolmeester”.]’
Gerrit van de Linde (1808-1858). Student in de theologie 1825-1834. Begin 1834 noopten
amoureuze en financiële perikelen hem heimelijk naar Engeland te vertrekken. Zie hiervoor:
Marita Mathijsen, Henk Eijssens en Dick Welsink, Schandaal in Leiden, Brieven over de
lotgevallen van de theologiestudent Gerrit van de Linde , Amsterdam 1978. In Londen nam
hij in 1835 een kostschool over en in 1837 trouwde hij met Caroline de Monteuuis (1819-1881),
de dochter van een Noordfranse kostschoolhouder. Sinds zijn studententijd bevriend met
Jacob van Lennep, met wie hij tot zijn dood correspondeerde en die in 1859 De Gedichten
van den Schoolmeester uitgaf. Zie hiervoor: Waarde Van Lennep, Brieven van De
Schoolmeester (ed. Marita Mathijsen), Amsterdam 1977.
B: ‘[Bout rimé op Bilderdijk. In 1880 door mij afgestaan voor het Lustrum feestnommer van
de Vox Studiosorum, die het als facsimile plaatste. Gewin had het fraaie stuk indertijd weten
machtig te worden, en na diens dood kwam het tot mij terug.]’
Willem Bilderdijk (1756-1831). Dichter en geleerde. Na een grillige levensloop van 1817 tot
1827 te Leiden privaat-docent in de Vaderlandse Geschiedenis en het Staatsrecht; tot zijn
leerlingen behoorden o.a. Da Costa en Jacob van Lennep. Zijn reactionaire denkbeelden
hadden veel weerstanden opgeroepen, maar de heftigheid waarmee hij zich als romantisch
dichter en als denker manifesteerde, had op de Leidse studenten inspirerend gewerkt.
Het vers is te vinden in het lustrumnummer van Vox Studiosorum, juni 1880.
Ook afgedrukt in: G. van Rijn [en J.J. Deetman], Nicolaas Beets , deel 3, Rotterdam z.j., p.
[98]. Gerrit van de Linde schreef op 24 oktober 1833 aan Jacob van Lennep: ‘Ik zend u
hiernevens een vers hetwelk een groen in mijne tegenwoordigheid op een door mij opgegeven
onderwerp en op gegeven eindrijmen heeft vervaardigd, en hetwelk mij zoo bij uitstek heeft
bevallen (sauf quelques remarques) dat ik mij niet heb kunnen weerhouden het u mede te
deelen en gaarne getroost ik mij de moeite van het afschrijven. Zoo ik er uw oordeel bij
gelegenheid eens over mag vernemen. De maker heet Beets en is de zoon van een
Haarlemsch Apotheker, zijn voornemen is theologant te worden, doch behalve dat hij zeer
schoone verzen maakt en een fraaije stem heeft, weet hij volstrekt niets gelijk bij zijne
ontgroening is gebleken.’ (Waarde Van Lennep, pp. 26-27). Het origineel niet in UBL Ltk
Collectie Beets.
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7. Groenvers van Beets over Bilderdijk, op eindwoorden van Gerrit van de Linde (voor
transcriptie zie p. 255).
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40

Dispuut Utilitatis Ergo. Voorzitter GIJS VAN DER LINDEN J. medeleden JAN VAN
41
42
43
HEUKELOM Ph., WILLEM MOLL T. , JAN ENSCHEDE , JAN WILLEM ENSCHEDE M.
44
45
46
LIDT DE JEUDE J. JAN DE KLOPPER J. JANSEN (G.J.H.) . T.

Leiden, vrijdag 15 november 1833
Leiden . 15 Nov.
47
lle
48
lle
49
In den franschen Schouwburg Mad. VERNEUIL opvolgster van Mad. MARS
50
bij het Theatre Français te Parijs, in de rol gezien van Amélie in ‘Il y a seize ans’
Een slecht stuk, zonder een der eenheden, zonder orde, op den basis eener
51
verkrachting. Haar ‘n'est ce pas que c'est affreux!’ was ontzettend; een
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Utilitatis Ergo: over dit letterkundig dispuut zijn geen nadere gegevens bekend. Op 30 oktober
1833 schreef de secretaris aan Beets: ‘WelEdele Heer! Ik heb de Eer UE

d

by dezen, in
d

qualiteit van Secretaris van het letterkundig Gezelschap Utilitatis Ergo, te berigten dat UE
met algemeene stemmen tot Candidaat in bovengenoemd Gezelschap zijt aangenomen en
d
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verzoekt UE in gevolge van dien op de Eerst volgende Vergadering Vrijdag 1 Nov ten huize
van den Heer Kneppelhout te willen verschynen waarmede ik de Eer heb te zijn UED
Dienstwillige Dienaar J.V. Heukelom, jr. Secretaris.’ Op 31 oktober werd een voor Beets
bestemd ‘Diploma, van Gewoon Werkend Lidmaatschap’ ondertekend door G.M. van der
Linden, President, en J.V. Heukelom jr., Secretaris. (UBL Ltk Beets vrl. nr. 35).
B: ‘[G.M. van der Linden, geliefd leerling en vereerder van Thorbecke. Na zijne promotie adv.
in den Haag. Lid van de 2e Kamer.’
Gijsbertus Marinus van der Linden (1812-1888). Student in de rechten 1830-1836. Advocaat.
Lid van de Tweede Kamer 1849; tevens landsadvocaat. De bekende staatsman en
rechtsgeleerde Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872) was van 1831 tot 1850 hoogleraar te
Leiden, waar hij onder de studenten een grote populariteit genoot.
Jan van Heukelom (1813-1886). Student in de wiskunde en natuurwetenschappen 1830-1837.
Lakenfabrikant en wolspinner te Leiden; lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Ph:
Philosophie (wiskunde en natuurwetenschappen).
B: ‘W. Moll: eerst pred. te Eemnes, en te Arnhem, later Prof te Amsterdam, († 1880)’
Willem Moll (1812-1879). Student in de theologie 1830-1837. Predikant te Lage Vuursche
1837, Arnhem 1845. Hoogleraar in de Kerkgeschiedenis te Amsterdam 1846.
Johannes Enschedé (1811-1878). Student in de rechten 1831-1837. Lid van de firma Joh.
Enschedé en Zonen te Haarlem.
Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude (1815-1874). Student in de rechten 1833-1838.
Procureur 1839.
Jan de Klopper (1813-1887). Student in de rechten 1831-1836. Substituut-officier van Justitie
te Arnhem.
Gerhardus Jan Hendrik Janssen (1815-1868). Student in de theologie 1832-1839.
Burgemeester te Rijssen.
De Schouwburg aan de Oude Vest te Leiden werd Hollandse of Franse Schouwburg genoemd,
al naar gelang het gezelschap dat er speelde.
Mademoiselle Verneuil: niet gevonden.
Anne Françoise Hippolyte Boutet Monvel (1779-1847), genaamd mademoiselle Mars, was
een zeer bekend Frans toneelspeelster.
Il y a seize ans: succesvol toneelstuk uit 1831, van Victor Henri Brahain Ducange (1783-1833).
De voorstelling begon om 18.30 uur (Leydsche Courant 15 november 1833).
‘N'est-ce pas que c'est affreux?’ (is het niet afschuwelijk?) zijn de woorden waarmee de
32-jarige Amélie in 1830 een monoloog besluit over de verschrikkingen die haar 16 jaar
tevoren zijn overkomen (Il y a seize ans, acte III, scene XII, Bruxelles 1835, p. 130).
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8. Lidmaatschapsbul van Utilitatis Ergo (31 oktober 1833).
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donderslag! Het beste, wat ik die geen WATTIER
op de planken heb aanschouwd.

52

of SNOEK

53

gezien, tot nog toe

Haarlem, woensdag 1 januari 1834
Haarlem . 1 Januari 1834.
Het is middernacht. Onder hevige stormen is het Oude jaar van ons gescheiden,
en rust even onherroepelijk in den duisteren nacht der eeuwen, als het eerste sedert
de schepping der wereld. Wat heeft het aangebracht? Zegening en onspoed; genot
en droefheid; hoop en teleurstelling; de laatste te bitterer, naarmate de eerste grooter
was. O hoevelen heeft het ongelukkig gemaakt! hoevelen zien met gebroken harten
den nieuwen tijdkring tegemoet, die met den lach der genoegens op de van vreugde
blozende wang den nu vervulden intraden.
Heb dank, goede Beschikker der wereld! voor Uwe genadige, liefderijke
beschikkingen omtrent mij en die mij dierbaar zijn, voor het leven, dat gij mij
behouden hebt, de genietingen die Gij mij vergund hebt, de zorgen waarvan Gij mij
hebt ontlast, en de heerlijke vooruitzichten, die Gij mij hebt geopend!
En hoe heb ik dit alles beantwoord? Ach, ik heb in zonden en zwakheid gewandeld.
Ik denk met huivering aan de vele struikelingen op mijn weg, en aan het weinige
goed, dat ik verrichten mocht. Maar gij, lieve Hemel! zult een hart met zachtheid
oordeelen, dat u soms vergeet, maar nooit hoont, dat zijn medemenschen soms
veronachtzaamt, maar nooit haat; dat afhankelijk is van hartstochten en driften,
maar vol van berouw en ootmoed, en geheel begeerte zich te verbeteren naar Uwen
wil!
Zoo moge het nieuwe jaar zich voor mij openen, en ik het ingaan; op Uwe hoede
gerust en voornemende U getrouw te zijn.

Haarlem, zaterdag 11 januari 1834
Haarlem 11 Jan. 1834.
54
Als gast van praeceptor POSTHUMUS een vergadering bijgewoond van het
55
Gezelschap ‘Letterkunde’ (Concertzaal).
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Johanna Cornelia Wattier (1764-1827). Toneelspeelster. Gehuwd met de architect
Bartholomaeus Wilhelmus Ziezenis. Napoleon noemde haar de grootste actrice van Europa;
zij schitterde in Frans-klassieke treurspelen en Shakespeare-vertolkingen.
Andries Snoek (1766-1829). Toneelspeler. Zijn bijnaam was: de Nederlandse Talma. Net als
mevrouw Ziezenis-Wattier, met wie hij vaak optrad, blonk hij uit in het treurspel.
B: ‘Posthumus’ [potloodaantekening].
Nicolaas Posthumus (1798-1840). Vanaf 1822 praeceptor (leraar klassieke talen) en later
conrector aan de Latijnse School te Haarlem.
Vermoedelijk het Letterkundig Gezelschap en Muzijk-Collegie, dat vergaderde in de Kruisstraat
te Haarlem, waar zich ook de Concertzaal bevond.
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Notaris SACRÉ las er een onuitgegeven H.S. van BILDERDIJK voor zijnde eenen
den

beoordeeling in verzen van het ‘ Dichterlijk Tafereel der Stad Leyden op den 12
den

58

van Sprokkelmaand 1807’ [na de ‘Ramp’ van den 7 ] van Mr. R.H. ARNTZENIUS,
destijds afzonderlijk uitgegeven, later ook in zijne na zijn dood uitgekomen
59
dichtbundels geplaatst. BILDERDIJK noemt het ‘Aanmerkingen door een oud
liefhebber der Poezij’. Het is een doorvlechting van het dichtstuk van ARNTZENIUS
met verzen in dezelfde maat, zoodat het geheel altijd uit Coupletten van tien regels
bestaan blijft. Keurig geschreven; de versregels van ARNTZENIUS met rooden, die
van BILDERDIJK met zwarten inkt. Geen der toehoorders mocht het een oogenblik
in de hand hebben. Nooit hoorde ik geestiger en leerzamer satire.
De Coupletten voorkomende in de Aanteekeningen achter BILDERDIJKS Perzius
‘Mij dunkt dat zijnen, haren, hunnen’ enz, en ‘Wanneer men gore melk ziet gieten’,
60
herkende ik als aan dit dichtwerk ontleend.
61
Enkele sallies prentten zich terstond in mijn geheugen. Zoo, waar ARNTZENIUS
62
de in den Ramp gesneuvelden aanspreekt als ‘naakt als bij hun komst in 't leven’,
BILDERDIJK invalt met:
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Aegidius Walaardt Sacré.(1791-1857). Notaris te Haarlem.
Handschrift UBL Ltk 392. Het opschrift luidt: ‘Het Dichterlijk Tafereel der Stad Leyden, in den
avond en nacht van den 12den van Louwmaand 1807, door Mr. R.H. Arntzenius, aan een
Oud Liefhebber der Dichtkunst voorgelezen.’ De verzen van Arntzenius zijn geschreven in
rode inkt; die van Bilderdijk in zwarte inkt. Het dichtstuk wordt gevolgd door een vers, getiteld
‘Na het lezen van Bilderdijks Dichterlijke beoordeeling van het Dichterlijk Tafereel der Stad
Leyden [...] door N. Posthumus, gedateerd ‘8 December 1833’. Op 12 januari 1807, 's middags
om kwart over vier, ontplofte in het Rapenburg te Leiden een met 37.000 pond buskruit geladen
schip. Er vielen 151 doden en ongeveer tweeduizend gewonden; een groot deel van de
binnenstad was verwoest. Zie hiervoor: L. Knappert, De Ramp van Leiden - 12 Januari 1807
- na honderd jaar herdacht , Schoonhoven 1906. Bilderdijk, wiens huis op de Hogewoerd
beschadigd werd, stelde samen met Matthijs Siegenbeek een gedenkboek samen: Leydens
Ramp , Amsterdam 1808. Zie hiervoor: Peter van Zonneveld, ‘Bilderdijk en Leiden’, in: Jaarboek
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1980-1981, Leiden 1982, pp.
16-24.
Robert Hendrik Arntzenius (1777-1823). Advocaat, politicus en dichter.
R.H. Arntzenius, Dichterlijk Tafereel der Stad Leijden, in den avond en nacht van den 12den
van Louwmaand 1807 [...], Den Haag 1807. Later in: Nagelaten Gedichten II, Haarlem 1825,
pp. 27-45. Beets vergist zich in de maand: Sprokkelmaand is februari, terwijl de Ramp in de
Louwmaand plaatsvond, niet op 7 maar op 12 januari.
W. Bilderdijk, Perzius Hekeldichten , Rotterdam 1820. Het eerste citaat luidt daar: ‘Ik denk,
dat HÁREN, ZÍJNEN, HÚNNEN [...]’; het tweede: ‘Als of men gore melk ziet gieten [...]’ (p. 71). In
de ‘Aanteekeningen’ schreef Bilderdijk over stijl en metriek, toegelicht met voorbeelden.
Sallies: geestige zetten.
Dit citaat luidt: ‘En naakt, als bij uw komst in 't leven [...]’. R.H. Arntzenius, Dichterlijk Tafereel,
p. 17.
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Zoo heeft men bij zijn komst in 't leven,
In Leyden toch een broek aan 't g..!
Ik vond dat nergens nog beschreven;
Maar 't is een voorrecht voor de stad
63

Zoo waar ARNTZENIUS de muren ‘gonzend’ doet nederstorten:
Maar ‘gonzend’ zegt gij? gonzend! gonzend!
Gegons is 't dreunen door de lucht,
Op de aarde ploffend noemt men bonzend,
Dat is niet eenerlei gerucht.
Zoo bonst een dronkaard op de deuren,
Zoo, met zijn kopstuk op den grond.
Dat zijn nuances in de kleuren,
Die nooit een kladder recht verstond
Nog eens men hoort de muggen gonzen,
Eens oliemolens stampers bonzenenz.

Het is te hopen dat dit voor jonge dichters zoo leeringrijke stuk niet altijd uit eerbied
voor den nagedachtenis van den braven Arntzenius, een groot vriend van mijn
64
vader, zal onderdrukt worden. .
65
Ik droeg in deze vergadering mijne overzetting van BYRON's ‘Fare thee well’
voor.

Leiden, dinsdag 14 januari 1834
Leiden 14 Jan. 1834
De vacantie is om; heden hier terug.

63

64

65

Dit citaat luidt: ‘Daar stort haar woning gonzend neêr.’ R.H. Arntzenius, Dichterlijk Tafereel,
p. 15. In de Nagelaten Gedichten is dit veranderd in: ‘Daar stort haar woning daavrend neêr.’
(p. 37).
B: ‘[Van Vloten nam het op in zijne uitgave van de “Dichtwerken van Mr. Willem Bilderdijk,
met uitzondering van eenige stichtelijke en gelegenheidsstukken.” 2e Dl. Arnhem-Nijmegen
Gebr. Cohen. 1884.’
Het werd gepubliceerd in: Willem Bilderdijk, Dichtwerken (ed. J. van Vloten), Leiden/Deventer
1869, pp. 283-293; later ook in de door Beets genoemde uitgave: aldaar pp. 287-312.
‘Fare thee well’ (1816), in: Byron, Poetical Works, pp. 86-87. De vertaling van Beets, getiteld
‘Vaar gy wel.’, werd voor het eerst gepubliceerd in: Verzameling van Voortbrengselen van
Uitheemsche Vernuften , Derde Stukje, Amsterdam 1834, pp. 66-69. Onder de titel ‘Vaar gij
wel’ ook in: Dichtwerken I, Amsterdam 1876, pp. 238-239.
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9. Titelblad.
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Leiden, woensdag 15 januari 1834
Leiden 15 Jan.
66
67
68
Met Beynen gedisputeerd over ROUSSEAU. Kneppelhout leest mij zijne in de
69
vacantie geschrevene fransche stukjes voor.

Leiden, donderdag 16 januari 1834
Leiden 16 Januari.
70
Met WILLINK den eersten zang van BYRON's ‘Lara’ gelezen.
71
Aan mijn vertaling van den ‘Prisonner of Chillon’ gewerkt.

Leiden, zaterdag 18 januari 1834
Leiden 18 Januari
72
73
Bezoek bij MACQUELIN. Biccard en zijn vrouw geven mij zulk een uitlokken-

66

67
68

69
70

71

72
73

Laurens Reinhard Beynen (1811-1897). Student klassieke talen 1829-1835. Docent in de
oude talen aan het Instituut Noorthey te Voorschoten 1836. Gepromoveerd in 1837. Docent
aan het Gymnasium te Den Haag 1838; rector van 1862 tot 1878. Veelzijdig publicist; lid van
het Haagse letterkundige gezelschap. Oefening kweekt Kennis. Zie: J. Dyserinck, Dr. L.R.
Beijnen , 's-Gravenhage 1906.
B: ‘Dr. Boot's’ [potloodaantekening]. Het is niet duidelijk wie Beets hier bedoeld heeft.
B: ‘Kneppelhout’ [potloodaantekening].
Johannes Kneppelhout (1814-1885). Student in de rechten 1831-1837. Na de publicatie van
enige in het Frans geschreven werken, o.a. Mes Loisirs (1832) en Fragments de
Correspondance (1835), die niet veel succes hadden, verwierf hij vooral bekendheid door
zijn Studenten-Typen (1839-1841) en Studentenleven (1841-1844). Beets zag Kneppelhout
voor het eerst op het Plato-college van professor Bake; een persoonlijke ontmoeting volgde
op de kamer van Hasebroek. Zie hiervoor: J. Dyserinck, Herinneringen aan Nicolaas Beets
, nieuwe uitgave, Utrecht z.j. [1904], pp. 92-93. In de academische vacanties werd een
levendige correspondentie gevoerd, die ook na de studie, zij het minder frequent, werd
voortgezet. Onder het pseudoniem ‘Baculus’ treedt Kneppelhout op in de Camera Obscura
.
Vermoedelijk gebundeld in: Souvenir, La Haye 1835. Hierin o.a.: ‘Maria’, pp. 12-57 (gedateerd
‘Décembre 1833’).
Lara (1814), in: Byron, Poetical Works, pp. 303-319; Canto I pp. 303-311. Beets vertaalde
Canto II strofe 1 onder de titel: ‘Uit “Lara”’, gepubliceerd in: Verzameling van Voortbrengselen
van Uitheemsche Vernuften, Amsterdam 1834, pp. 34-35. Een herziene versie, onder de titel:
‘Uit Lara. Morgenstond’, werd gepubliceerd in: Navolgingen van Lord Byron, Haarlem 1848,
pp. 97-98, met kleine wijzigingen overgenomen in: Dichtwerken I, Haarlem 1876, pp. 187-188.
Prisonner of Chillon (1816), in: Byron, Poetical Works, pp. 336-340. De vertaling van Beets,
getiteld: ‘De Gevangene van Chillon’, werd voor het eerst gepubliceerd in: Gedichten van
Lord Byron, Haarlem 1835, pp. 1-32. Een geheel omgewerkte versie in: Navolgingen van
Lord Byron, pp. 1-26, met kleine wijzigingen overgenomen in: Dichtwerken I, pp. 107-127.
Macquelyn woonde op de Oude Singel 160.
B: ‘Biccard’ [potloodaantekening].
François Louis Charles Biccard (1809-1884). Student in de medicijnen 1829-1834. In 1832
gehuwd met Augusta Wilhelmina Magdalena Thalman (1804-1890). Na een kort verblijf te
Parijs vestigde hij zich in 1835 als arts in Zuid-Afrika, aanvankelijk te Durbanville, later in
Kaapstad. Vanaf 1872 chirurg-superintendent op Robbeneiland. Ook actief op staatkundig
terrein.
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de beschrijving van hun Kaap de Goede Hoop, dat, was ik proponent en werd ik
74
derwaarts beroepen, ik het dadelijk aannam.

Leiden, zondag 19 januari 1834
Leiden 19 Januari Zondag.
75
Schoone preek van VAN DER PALM gehoord over ‘Jezus' Kindsheid’ (Luc. 2,
76
41-52.)
77
78
79
80
81
Vijf Medici bij mij op thee: Scholl, Biccard, Giltay, Sandifort, Maas. Maas,
een der soliedste jongelui, die ik nog ontmoet heb.
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77
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79

80
81

B: ‘beroep naar de Kaap’ [potloodaan tekening].
Beets zou later tot tweemaal toe (1852 en 1853) door de Synode der Nederduitsche Hervormde
Kerk van Kaap de Goede Hoop worden beroepen tot hoogleraar aan het Theologogisch
Seminarium te Stellenbosch; hij ging er, zij het na enige aarzeling, niet op in. Zie: G. van Rijn,
Nicolaas Beets , deel II, pp. 200-213. Zie ook het gedicht ‘Aan Nederland’ (1855), waarvan
de derde strofe luidt: ‘Ik heb van 's werelds end, / Van 't lieflijkst zuideroord, / Een lokstem:
“Kom tot ons!” gehoord; / Maar de ooren afgewend.’ (Dichtwerken III, Amsterdam 1876, p.
204).
Johannes Henricus van der Palm (1763-1840). Befaamd kanselredenaar. Hoogleraar in de
Oosterse Talen 1796-1799. Agent van Nationale Opvoeding 1799-1805. Hoogleraar in de
Gewijde Dichtkunst en de Welsprekendheid 1805-1836. Beets had grote bewondering voor
hem, huwde met zijn kleindochter jvr. Aleide van Foreest, en schreef de biografie Leven en
Karakter van J.H. van der Palm (1842).
‘Jezus op zijn twaalfde jaar in den tempel te Jerusalem’, in: J.H. van der Palm, Leerredenen
XI, Leeuwarden 1844, pp. 111-131. Aldaar is de Bijbelplaats abusievelijk aangeduid als Lucas
1, 41-52.
B: ‘A. Scholl van Egmond.’
B: ‘F.L.C Biccard’
B: ‘C.M. Giltay’
Karel Marinus Giltay (1811-1891). Student in de medicijnen 1830-1834. Daarna geneesheer
te Rotterdam.
B: ‘E.C.A. Sandifort’
Eduard Charles Alexander Sandifort (1811-1841). Student in de medicijnen 1828-1834.
B: ‘A. Maas’
Adrianus Maas (1811-1869). Student in de medicijnen 1828-1834. Daarna geneesheer te
Schiedam.
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Leiden, maandag 20 januari 1834
Leiden 20 Jan.
82
83
84
85
HASEBROEK 's Voorstel in de fransche Kerk. ‘Ik ben de goede Herder’.
86
Plato's ‘Phaedo’ bestudeerd.

Leiden, donderdag 23 januari 1834
Leiden 23 Januari
87
IJselijk geschrikt van de visite van den Pedel, die mij aanzegt, dat de Literarische
88
Professoren de collegegelden zeer gaarne vooruit zagen betaald.

Leiden, vrijdag 24 januari 1834
Leiden 24 Januari
89
De lezing van WALTER SCOTT's ‘Abbot’ ook op het college van de Gelder
voortgezet.
90
Theebezoek bij Prof HAMAKER . Hij verhaalt mij veel van een Indisch drama met
91
welks lectuur hij bezig is. Mijn verzoek voor alsnog van 't respondeeren op 't
Hebreeuwsch verschoond te blijven, wordt mij, die te Haarlem geen de minste
gelegenheid gehad heb, eenig onderricht in die taal te krijgen, en aan de Academie
gekomen, nog beginnen moest met de letters te leeren, vriendelijk toegestaan.

82

83
84
85
86
87
88
89
90

91

B: ‘Hasebroek’ [potloodaantekening].
Johannes Petrus Hasebroek (1812-1896). Student in de theologie 1829-1836. Predikant te
Heiloo 1836, Breda 1843, Middelburg 1849, Amsterdam 1851, emeritaat 1883. Schreef proza,
poëzie en leerredenen. Bekendste werk: Waarheid en Droomen (1840) onder het pseudoniem
Jonathan. Hasebroek was zijn leven lang met Beets bevriend; zij ontmoetten elkaar voor het
eerst op 15 februari 1833, tijdens een lezing van Jacob van Lennep, die in Leiden verzen van
Byron voorlas; deze datum zouden beiden tot op hoge leeftijd herdenken. Zie: J. ten Brink,
Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe eeuw , deel 1, Amsterdam 1888,
p. 293; in 1883 schreef Beets het gedicht ‘Aan mijn Jonathan, op het Gedenkfeest onzer
vijftigjarige vriendschap [...]’, in: Dichtwerken IV, 2e deel, pp. 147-148. Beets droeg zijn Kuser
aan Hasebroek op, aanvankelijk met het anonieme gedicht ‘Aan een vriend’ (Haarlem 1835,
pp. VII-XIII) later met ‘Aan mijn vriend J.P. Hasebroek’ in: Dichterlijke Verhalen , Haarlem
1848, pp. 77-80; ook in: Dichtwerken I, Amsterdam 1876, pp. 335-337. Van zijn kant droeg
Hasebroek zijn bundel Poëzij (1836) aan Beets op. Nadien hebben beiden hun vriendschap
nog meermalen in verzen bezongen.
Voorstel: oefenpreek.
De Franse Kerk of Gasthuiskerk, l'Eglise des Wallons, op de Breestraat naast de
Stadsgehoorzaal.
Johannes 10, vs. 11.
De Phaedo werd bestudeerd voor het college van Bake (zie noot 106).
Pedel: bode van de universiteit; functionaris die academische plechtigheden en examens
regelt.
Het was in deze periode gebruikelijk dat de studenten collegeld betaalden aan die hoogleraren,
bij wie zij college liepen.
Walter Scott (1771-1832). Schots letterkundige, die vanaf 1820 in West-Europa grote
bekendheid genoot door zijn historische romans. De roman Abbot verscheen in 1820.
B: ‘Hamaker’ [potloodaantekening].
Hendrik Arent Hamaker (1789-1835). Hoogleraar in de Oosterse Talen 1817-1835. Hij woonde
op de Hooglandse Kerkgracht 22.
Respondeeren: antwoorden op tijdens het college door de hoogleraar gestelde vragen.
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10. Walter Scott (l771-1832).
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's Avonds in de Leidsche Maatschappij Mr. JACOBUS SCHELTEMA gehoord over
‘De propriëteit der dingen’ van Bartholomeus den Engelschman , de oudste
94
95
Encyclopaedie. Daarna den Heer RAU , een vertaling van een stuk van
96
LAMARTINE, zoo ongelukkig voorgedragen, dat ik over de waarde van zijn werk niet
kan oordeelen.

Leiden, zaterdag 25 januari 1834
Leiden. 25 Jan. (Zaterdag)
97
98
Brief van mijne moeder, met de blijde tijding dat ik het Haarlemsch Stipendium
van f 200 verkregen heb. Dit verheldert mijn gemoed. Niets hinderde mij meer dan
dat ik mijn ouders zooveel geld moest kosten.
Namiddag naar Haarlem willen wandelen, maar 't niet verder gebracht dan
Sassenheim, waar ik voor de verzoeking van de diligence bezweek.
Den Zondag te Haarlem doorgebracht.

Leiden, dinsdag 28 januari 1834
Leiden 28 Jan. Dinsdag.
99
Algemeene Studenten Convocatie in het groot auditorium bijgewoond. Zoo'n
100
vergadering is nogal een verwarde winkel. BEYNEN , praeses van de Lit. fac.
praesideerde; maar 't was zijn schuld niet dat de orde niet groot was.

92

93
94

95
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100

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden (opgericht in 1766), waar Nicolaas
Beets in 1841 lid van werd, organiseerde regelmatig vergaderingen, waar ook niet-leden
werden toegelaten. Deze vergadering vond plaats in de Stadsgehoorzaal op de Breestraat.
Jacobus Scheltema (1767-1835). Geschiedkundige en advocaat.
Zijn ‘Verhandeling over het werk van BARTHOLOMEUS DEN ENGELSCHMAN, de Propriëteiten der
dingen, gedrukt te Haarlem 1485, voornamentlijk in betrekking tot de Natuurkunde als
wetenschap, in de vijftiende eeuw’, werd afgedrukt in zijn Geschied- en Letterkundig
Mengelwerk 5, III, Utrecht 1834, pp. 1-53. Deze Bartholomaeus Anglicus († 1190-na 1250)
was een geleerde monnik die een van de belangrijkste en meest verbreide encyclopedieën
van de middeleeuwen schreef: De proprietatibus rerum. De Nederlandse vertaling door Jacob
Bellaert, Van de proprieteyten der dingen, verscheen in 1485 te Haarlem.
B: ‘Rau’ [potloodaantekening].
Sebald Jean Everard Rau (1801-1887). Student in de rechten te Leiden 1818-1825; volgde
ook de colleges van Bilderdijk. Letterkundige en jurist (o.a. rechter te Nijmegen 1850-1859).
Volgens de Handelingen van de Maatschappij (1834, p. 63) droeg Rau een vertaling voor
van de vijftiende Méditation van Lamartine, voorafgegaan door een inleiding in proza over
‘die soort van gevoelige Dichtkunst’. Alphonse de Lamartine (1790-1869), een Frans romantisch
dichter, die in deze periode, ook in Nederland, een enorme populariteit genoot, vooral vanwege
zijn Méditations poétiques (1820).
Brief niet gevonden.
Over dit ‘Haarlemsch Stipendium’ is op het Gemeente Archief Haarlem niets bekend.
Algemene Studentenvergadering. Voor een beschrijving van een dergelijke bijeenkomst zie
‘Convocatie’ in Studentenleven van Klikspaan.
B: ‘Beynen’ [potloodaantekening].
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Met WILLINK Mathesis gerepeteerd; met toelating van episoden over Godsdienst,
101
102
Bijbel, Geest der eeuw, Byron, Victor Hugo, etc. etc.

Leiden, vrijdag 31 januari 1834
Leiden 31 Jan.
Mijn verzameling van Gedichten uit het Engelsch van Lord Byron zoo goed als
gereed. Was er nu maar iemand die ze wilde drukken! O, Nieuwe Auteursangst,
nieuwe zorgen! Met hoofdpijn naar bed.

Leiden, zaterdag 1 februari 1834
Leiden 1 febr.
Met Hasebroek Hebreeuwsch. 's Avonds ‘De Gevangene van Chillon’ op mijn
103
104
dispuut voorgelezen. Als gast tegenwoordig WILLEM ENSCHEDÉ, oudlid.

Leiden, zondag 2 februari 1834
Leiden 2 febr.
105
Brief van JOHN LOCKHART.

101

102

103
104

105

In 1823 had Bilderdijks leerling Da Costa (1798-1860) zijn Bezwaren tegen den geest der
eeuw gepubliceerd, waarin hij zich keerde tegen de vrijheid van drukpers, de afschaffing van
de slavernij en de Grondwet. Deze felle aanval op de eigen tijd werd gevolgd door een heftige
discussie.
De Franse Romantische School van Victor Hugo (1802-1885) en de zijnen riep in die jaren
veel weerstanden op, vooral vanwege de ontoelaatbaar geachte afwisseling van het edele
en het triviale en de aandacht voor het wanstaltige in hun geschriften.
Utilitatis Ergo.
B: ‘[W. Enschedé; later Phil. Nat. profr. te Groningen’.
Willem Adriaan Enschedé (1811-1899). Student in de wiskunde en natuurwetenschappen
1827-1834. Hoogleraar in de wis- en natuurkunde te Franeker 1835. Van 1843 tot 1881
hoogleraar te Groningen, waar hij van 1851 tot 1886 ook bibliothecaris was.
B: ‘[John Ingram Lockhart; een der jongere zonen van Mr. James Lockhart. Uit het Noorden
van Engeland met zijn talrijke familie op Koningstein aan het Zuider Buitenspaarne.
John I. Lockhart later schrijver van een “British Ismaelite” brochure tegen het Primaat, en van
verscheidene bijdragen tot dagbladen (Engelsche). Ook een sensation Roman: getiteld:’
John Ingram Lockhart (1812-na 1887) was een zoon van James Lockhart (1763-1852), een
Engelschman die in 1819 met zijn gezin naar Holland gekomen was, en zich als onderwijzer
in de Engelse taal te Haarlem had gevestigd; hij had drie dochters en zes zonen. Hij
publiceerde aldaar enige wiskundige werken, o.a. Leerwijze om den cubik-wortel uit alle
getallen te trekken , Haarlem 1821. Samen met John Lockhart las Beets de werken van Byron
en Scott; de Gedichten van Lord Byron (1835) werden aan hem opgedragen. In 1835 vertrok
de familie weer naar Engeland. De door Beets bedoelde brochure is: An Apology for a thief,
or the title of ‘Divine Right’ a mask to cover the iniquities of the great, by a British Ismaelite,
Oxford 1839. Bijdragen aan dagbladen: niet gevonden. De roman is: The Wife's Peril, A
Romance, 3 vol., London 1867.
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Leiden, maandag 3 februari 1834
Leiden 3 febr.
DE GELDER en HAMAKER beiden ziek. Sterft de eerste, dan maakt hij mij, die op
't punt sta mijn Mathesis examen te doen compleet ongelukkig.
106
Bij Bake op ‘Phaedon’ gerespondeerd.

Leiden, vrijdag 21 februari 1834
Leiden Vrijdag 21 febr.
107
De kopij van ‘Parisina’, met de noten voltooid.
108
109
's avonds souper, op de Burcht, van Utilitatis Ergo. Veel vreugd, veel
champagne, zeer laat.

's Gravenhage, zaterdag 22 februari 1834
's Gravenhage Zaterdag 22 febr.
r
110
111
Met mijn gastheer (den h . S.) MEYERBEER's ‘Robert le Diable’ gaan zien en
hooren. De muziek van 't stuk overheerlijk. De conceptie van 't stuk ook niet kwaad.
Met dat al de strekking gevaarlijk. Doch opera's worden zelden verstaan, en indien
al, 't is tegenwoordig een tijd, waarin het nieuwe een genoegzame reden is om
godsdienst, goede zeden, en goeden smaak ten offer te brengen. Trouwens de
112
decoraties lieten niets te wenschen over.

's Gravenhage, zondag 23 februari 1834
's Gravenhage 23 febr.
Wandeling met mijn gastheer, een totaal buitenman. 'k Slaagde er in een
conversatie naar zijn hart gaande te houden over buitenleven, koren, schapen,
paarden, koeien, boomen, stukken land enz., maar groot was mijn verlegenheid,
wanneer hij mij in staat achtte een paard of stuk land te tauxeeren.

106
107

108
109
110
111

112

John Bake (1787-1864). Hoogleraar Griekse en Latijnse Letterkunde 1815-1857.
Parisina (1816), in: Byron, Poetical Works, pp. 330-336. De vertaling van Beets, getiteld:
‘Parisina’, werd voor het eerst gepubliceerd in: Nicolaas Beets, Parisina en andere gedichten
van Lord Byron, Haarlem 1837, pp. 1-43. Een herziene versie werd onder dezelfde titel
gepubliceerd in: Navolgingen van Lord Byron, Haarlem 1848, pp. 63-94, met kleine wijzigingen
overgenomen in: Dichtwerken I, pp. 159-184. De vertaling van Stanza XV-XVII werd reeds
afgedrukt in: Verzameling van Voortbrengselen van Uitheemsche Vernuften, Derde Stukje,
Amsterdam 1834, pp. 21-26.
De Burcht: het Heeren-Logement van de heer Kramer, aan de voet van de Leidse Burcht. Dit
Logement bezat een Sociëteitszaal, waar disputen als Utilitatis Ergo bijeenkwamen.
Utilitatis Ergo: over deze bijeenkomst niets bekend.
Heer S.: niet gevonden.
Giacomo Meyerbeer, artiestennaam van Jakob Liebmann Meyer Beer (1791-1864). Duits
componist, pianist en dirigent. Verwierf grote bekendheid door zijn vele opera's; Robert le
Diable (1831) was, ook in Nederland, een van de meest succesvolle. De tekst was van Scribe
en Germain Delavigne; de uitvoering vond plaats in het Théatre Royal Français te
's-Gravenhage, dat in die dagen in Europa een goede naam had, naast Parijs en St.
Petersburg.
Het decor was ontworpen door B.J. van Hove.
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In 't Bosch de prinses van Oranje ontmoet, die om de foule te vermijden haar
ochtendwandeling vroeger dan deze doet en reeds terugkeerde. Zij was verzeld
van éene dame, en werd gevolgd door twee lakkeien. Op eenigen afstand volgde
haar rijtuig. Heerlijk gezicht, dat eener Vorstin, die de liefde van haar land, de lust
van haar volk is, weldadig en liefderijk, als een Engel Gods; schoon, vriendelijk,
innemend, gracieus als de veder op haar hoofd, Geheel Vorstin, geheel Gratie.

's Gravenhage, maandag 24 februari 1834
's Gravenhage 24. februari.
114
Marktdag. Alle markten met mijn gastheer rondgegaan. Op 't stadhuis de
115
levensgroote portretten van den Koning en Prinses Marianne gezien. Uitnemend
geschilderd; goed gelijkend. Wie de laatste daar voor zich ziet in den vollen luister
van onschuld, minzaamheid en deugd, rein als het parelkleurig zijden kleed waarin
zij is afgebeeld - diens gemoed schiet vol, wanneer hij bedenkt dat deze lieve
116
konings-spruit misschien in zeer slechte handen is gevallen.

Leiden, woensdag 26 februari 1834
Leiden 26 febr.
117
Armenconcert. Zeer geoccupeerd door 't gezicht van een jong meisje, dat de
gepersonificeerde coquetterie was. Aardig uit de verte die kunstgrepen en
manoeuvres te beschouwen, en de tooverkracht te zien, die haar slagen doet. Aardig
het compressement der respectieve slachtoffers, om het dichtst bij het slachtmes
te wezen.

Leiden, donderdag 27 februari 1834
118

Leiden Donderdag 27 febr.
119
Op het college van PEERLKAMP rookt het. Alles hoest. Steenkoolrook blijk-

113

114
115

116

117

118
119

B: ‘Anna Paulowna’.
Anna Paulowna Romanowa (1795-1865). Grootvorstin van Rusland, zuster van tsaar Alexander
I, in 1816 gehuwd met prins Willem Frederik George Lodewijk (1792-1849), de latere koning
Willem II.
Op maandag was er groenmarkt, boter- en korenmarkt, vleesmarkt, en bloemenmarkt (zie
de 's Gravenhaagsche Stads Almanak voor het Jaar 1834 , 's-Gravenhage z.j. pp. 17-18).
Portret van Willem I (1830) door Cornelis Kruseman. Prinses Marianne (1810-1883), dochter
van Willem I. Haar portret werd geschilderd door Carel Joseph Begas (1832). Zie: P.C.G.
Guyot: Opgave der schilderijen, hangende op het Raadhuis te 's-Gravenhage, 's-Gravenhage
1860.
Prinses Marianne was in 1830 gehuwd met Albert van Pruisen (1809-1872), over wiens
bedenkelijke levenswandel zich al spoedig geruchten verspreidden; het huwelijk was niet
gelukkig en werd in 1849 ontbonden.
Armenconcert: concert van het studentengezelschap Sempre Crescendo in de
Stadsschouwburg. De toegangsprijs bedroeg ƒ1,50; de opbrengst, groot ƒ670,22, was voor
de armen (Leydsche Courant 7 maart 1834). Zie ook ‘Sempre Crescendo’ in Studentenleven
van Klikspaan.
Zie bijlage nr. 1.
Petrus Hofman Peerlkamp (zie noot 4).
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baar nergens zoo ondragelijk als op een collegie. Peerlkamp dicteert een regel of
zes; toen, mistroostig naar de kachel ziende (hij-zelf had echter nog niet eenmaal
120
gekucht): Quid faciemus? Fumus non diminuitur - Ergo discedamus modo.’
121
Bij HASEBROEK met OPZOOMER gedisputeerd over de grens tusschen Tooneelen Kamerreciet.
122
Brief aan M. WESTERMAN , boekhandelaar te Amsterdam:
Mijnheer!
Ik weet niet in hoever UEd. bewust is dat de persoon, die het onderneemt zich
bij dezen tot u te wenden, nu en dan eene poging waagt in het vak der Poezy, welke
indien de uitslag eenigszins evenredig zijn kon aan zijnen brandenden ijver niet
geheel verwerpelijk zouden zijn.
Vier achtereenvolgende jaren leverde ik successivelijk stukjens in den
123
124
Muzen-Almanak en nu en dan trad ik in 't een of ander Maandschrift voor 't
publiek op; de bijval die ik op onderscheidene wijzen ondervinden mocht, heeft mij
stout gemaakt eene gewaagde stap te doen, waarvan dit mijn schrijven aan UEd.
een gevolg is.
125
Eene Engelsche familie met welke ik te Haarlem tot mijn groot genoegen van
tijd tot tijd in aanraking kom, uitmuntend in smaak en belezenheid, en dwepende,
als alle Engelschen, met de dichterlijke voortbrengselen van hunnen Byron, terwijl
zij door een achtjarig verblijf hier te lande genoegzaam met de Hollandsche taal
bekend is spoorde mij aan de overbrenging van sommige van des Lords dichtstukken
te wagen. Ik ondernam het van tijd tot tijd en bracht achtereenvolgens al het door
mij in deze verrichte onder haar oogen, en had het genoegen bij des Dichterlijken

120
121
122
123

124

125

Quid faciemus? Fumus non diminuitur - Ergo discedamus modo: Wat zullen wij doen? De
rook wordt niet minder. Ons rest dus weg te gaan.
Hasebroek woonde op de Haarlemmerstraat 26.
Marten Westerman (1775-1852). Schilder, toneelspeler, boekhandelaar en uitgever. Schreef
een groot aantal toneelstukken. Brief UBL Ltk Beets vrl. nr. 99.
In de Nederlandsche Muzen-Almanak 1831 publiceerde Beets: ‘Ter Nagedachtenisse van
Vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk, geboren Schweickhardt’, pp. 261-264; in 1832 volgde
‘Het Veld-viooltjen’, pp. 63-67; in 1833 ‘Zwijgen’, pp. 85-93; in 1834 ‘Aan een' vondeling’, pp.
86-93.
Het eerste door Beets gepubliceerde gedicht was ‘Aan Nederlands beminde prinses Marianne,
bij gelegenheid van haar huwelijk’, gedateerd Haarlem, 14 Sept. 1830, anoniem verschenen
in: Letterkundig Magazijn van Wetenschap, Kunst en Smaak 1830, Tweede Stuk, p. 621.
Hierna volgden, in de Vaderlandsche Letteroefeningen 1831, Tweede Stuk: ‘Het Hollandsch
Hart’, pp. 292-295 (ondertekend: N. Beets). In de Bijdragen tot Boeken- en Menschenkennis
1832, deel I, verscheen: ‘Colma’, pp. 306-309 (N. Beets). Het eerste door Beets gepubliceerde
prozastuk was: ‘Proeve eener hulde aan Sir Walter Scott’, in: Algemeen Letterlievend
Maandschrift 1832, Mengelwerk, pp. 677-682 (N.B....). In het Algemeen Letterlievend
Maandschrift 1833 verscheen in het Mengelwerk: ‘De Man van Smaak’, pp. 168-170 (N.B.),
‘De Trouwlooze, Klagt van Lizette’, pp. 306-307 (N. Beets), en ‘Argant aan Elvire’, p. 572 (X.).
B: ‘[Een Engelse familie. Die van de Lockharts. Zie boven]’.
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11. J.P. Hasebroek (1812-1896).
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Edelmans landgenoten eene mij hoogst vleiende toejuiching te verwerven waar bij
zich die van een aantal vrienden zoo te Haarlem als aan de Akademie voegde, en
wel van dezulken op wier oordeel ik prijs stel. Het duurde niet lang of men ging
verder, en uitte den wensch, waarmeê (ik belijd het openhartig) zich mijne eigenliefde
spoedig vereenigde, deze mijne proeven in druk te zien uitgaan.
Hiertoe ben ik, schoon aarzelende besloten, en dientegevolge zend ik u, die het
126
voorrecht hebt tevens Dichter en uitgever te wezen de Kopij ter inzage toe, die ik
genegen ben tegen tamelijke voorwaarden aan u af te staan, zoo UEd. daartoe
mocht inclineren.
Ik zal van mijn werk niets zeggen - UEd. zelf kunt het beoordeelen, - dan alleen
dat ik u verzoek de bijgevoegde noten niet in aanmerking te nemen als zijnde die
ten ruwste vertaald en zullende zij eene nadere polijsting ondergaan, wanneer het
tot een uitgave komen mocht, gelijk ik met al het vuur van een jong mensch, die
van begeerte brand om zich te toonen, wensche.
In ieder geval reken ik op uwe kiesche stilzwijgendheid aangaand mijn plan en
op een zoo mogelijk spoedig antwoord, in afwachting waarvan ik de eer heb te zijn
Mijnheer etc.
adres 127

P.S. Indien mijne bezigheden het toelieten, zou ik mij zekerlijk a costy bij u
vervoegd hebben; doch indien gij genegen mocht zijn aan mijn voorstel gevolg te
geven, zal ik niet in gebreken blijven in de eerstkomende vacantie persoonlijk kennis
te maken.

Leiden, maandag 3 maart 1834
128

Leiden Maandag 3 Maart 1834.
129
Bij de Gelder getenteerd. Hij begon met een quitantie voor 't collegegeld te
schrijven. 't Begin alzoo in allen gevalle cijfers en berekening. Vervolgens gaf hij mij
een ☐√ te trekken. Daarna een ❒√. dit ging uitmuntend. Eene vergelijking met 1
e
onbekende ging vrij wel, met 2 onbekend zeer moeielijk, en van een 2 macht-vergelijking begreep ik niets. Ik had gehoopt dat hij 't hier, wat de Algebra
betrof, bij gelaten zou hebben, maar hij deed mij nog onderscheidene vragen waarop
ik 't antwoord schuldig bleef; ik weet niet veel van de Algebra. Hij ging hierop tot de
Geometrie over - en liep de 5 eerste boeken van zijn Leerboek alle geregeld door:

126

127
128
129

B: ‘[Westerman tevens Dichter en Uitgever - en daarenboven Acteur in den Holl. Schouwburg.
Pere noble. Maar ik [heb] hem, op zijn beurt, in den Gijsbrecht van Amstel, in de titelrol en
dus als heros, zien optreden!’
Voor het optreden van Westerman als Gijsbrecht zie dit Dagboek, woensdag 7 januari 1835.
a costy: ten Uwent.
Zie bijlage nr. 2.
Een notitie in het handschrift van De Gelder tijdens dit tentamen in UBL Ltk Beets vrl. nr. 35.
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ik bleef hem slechts een paar malen (waar 't formules betrof)'t antwoord schuldig;
hij was hier over zeer te vreden. Hij eindigde met mij een paar stellingen ter nadere
inzage tegen 't Examen aan te bevelen. Ik vroeg hem of hij dacht dat 't nog al gaan
zou - ‘Ja’, zeide hij, ‘Ja dat zal wel schikken; ge begrijpt zelf wel dat ge geen
130
overvlieger zijt.’ Dit wist ik zoo lang als ik met cijfers en lijnen te doen gehad heb.
Kwart voor 8 was 't tentamen afgelopen.
131
Dadelijk ging ik naar Willink om hem van den uitslag te informeren: hij moet
morgen ten 6 ure getenteerd worden.
132
Van hem begaf ik mij naar de Comedie, zag het laatste bedrijf van Iflands ‘Speler’
133
zeer wel uitvoeren en daarop een kleine vaudeville.
134
De Heer Fleming, docent in 't Engelsen hier ter stede, en geboren Engelschman
heeft van mijn plan gehoord om Byron bij de Holl. Natie te introduceeren, en heeft
den wensch geuit bij mij geintroduceerd te worden. Hasebroek heeft het hem beloofd.
Donderdag e.k.zal 't op theetijd plaats hebben. Hasebroek laat niet na mijn lof, en
met veel vergrooting, overal uit te bazuinen, waar hij meent dat hij er mij pleizier
meê kan doen; ik kan in hem deze zijne vreemdheid aan jaloezij en deze zijne ware
belangstelling in mijnen opgang niet genoeg roemen.

Leiden, dinsdag 4 maart 1834
t̳

135

Leiden Dinsdag 4 M 1834.
Prof. Hamakers college gesloten gevonden. De reden schijnt te zijn dat hij gisteren
slechts 1. auditor had.
- Wandeling met Hasebroek in Gods vrije opwekkelijke natuur. Nooit beleefde ik
zachter en schooner weder als gedurende dezen ganschen winter, waarin de meeste
wateren geen ijs gezien hebben.

130

131
132

133
134

135

Overvlieger: hoogvlieger, uitblinker. Het gebruikte Leerboek was: Jacob de Gelder, Beginselen
der Meetkunst, ontworpen naar haren tegenwoordigen staat van vorderingen , 's-Gravenhage
en Amsterdam 1829, derde geheel omgewerkte en veel vermeerderde druk. De 5 eerste
boeken beslaan pp. 1-164.
Willink woonde op de Vismarkt 20 (bestaat niet meer).
August Wilhelm Iffland (1759-1814). Duits toneelschrijver die, net als August von Kotzebue,
ook in Nederland grote bekendheid genoot. Zijn toneelstuk Der Spieler (1798) werd opgevoerd
in de vertaling van D. Onderwater.
Berquin, of de Vriend der Kinderen, vrij gevolgd naar het Frans van J.N. Bouilly en J. Pain,
door C. Alex van Ray.
William Fleming (1804-1848). Engels interieurschilder; leerling van Charles Howard Hodges.
Kwam in 1821 naar Leiden, waar hij in 1842 tot lector in de Engelse Letterkunde werd
benoemd.
Zie bijlage nr. 3.
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Leiden, woensdag 5 maart 1834
t

Leiden Woensdag 5 M 1834
136
Vergad. der Rederijkers kamer voor Uiterlijke Welsprekendheid waar ik door
den Praeses (Gewin) als Candidaat tot het Lidmaatschap word geinstalleerd.
137
138
Ik reciteer Hertog Richard van Tollens naar Southey en val mede.

Leiden, donderdag 6 maart 1834
Leiden 6 Maart
Gerespondeerd op 't Grieksch (BAKE).
139
Koffie gedronken bij SCHOLL met BEYNEN en PLUYGERS .
Thee bij HASEBROEK met KNEPPELHOUT die ons het opstel voorleest van een brief
140
door hem aan Jules Janin te schrijven
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137

138

139

140

De Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid binnen Leiden, opgericht op 27
september 1833 ten huize van Bernard Gewin, Apothekersdijk 5, was een studentengezelschap
dat zich toelegde op de voordracht van literair werk. Leden waren o.a. Beynen, Kneppelhout,
Hasebroek en Gewin. Zij kwamen elke woensdag om de veertien dagen in het
Heeren-Logement bijeen en werden door hun medestudenten de ‘Romantische Club’ genoemd,
vanwege hun voorkeur voor Byron en Victor Hugo. Zie ‘De Rederijkerskamer voor Uiterlijke
Welsprekendheid’ in Studentenleven van Klikspaan, en [L.R. Beynen], Lotgevallen der
Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid binnen Leyden, gedurende het tweede
jaar van derzelver bestaan , Leiden 1835.
Reeds op 5 februari 1834 was door President Gewin en Secretaris Beynen de volgende
verklaring opgesteld: ‘De Rederijkers Kamer voor Uiterlyke Welsprekendheid Verklaart tot
Candidaat te hebben aangenomen, den Heer N. Beets, om by de eerstkomende vacatuur
als lid te worden aangenomen.’ (UBL Ltk Beets vrl. nr. 35). Op 20 februari 1834 had Beynen
aan Beets geschreven: ‘WelED Heer! Deze dient om UED te berigten, dat UED op onze
laatste gewoone vergadering, gehouden op den 19 Feb. als Candidaat zijt aangenomen van
de Rederijkerskamer, UED tevens verzoekende op onze eerstkomende buitengewoone
vergadering te willen tegenwoordig zijn, welke gehouden zal worden op aanstaanden Zondag
den 23 Feb. ten huize van den Heer Opzomer.’ (UBL Ltk Beets Correspondentie). Beets zal
aan deze uitnodiging geen gehoor hebben gegeven, daar hij op deze dag te 's-Gravenhage
verbleef.
‘Hertog Richard’, in: H. Tollens Cz., Romancen, Balladen en Legenden , Tweede Stukje,
Rotterdam 1819, pp. 17-24. Robert Southey (1774-1843), Engels dichter van grote
vermaardheid. Hij was o.a. bevriend met Bilderdijk en verbleef in 1825 te Leiden in de woning
van Bilderdijk.
B: ‘[Leden Gewin, Beynen, Kneppelhout, Molewater, Sandifort, Opzoomer, Volck enz.]’
Jan Bastiaan Molewater (1813-1864). Student in de rechten, later ook in de
natuurwetenschappen en de oude letteren; tenslotte gepromoveerd in de geneeskunde
(1830-1840). Als student zeer gezien; door zijn welsprekendheid grote invloed. Vanaf 1848
geneesheerdirecteur te Rotterdam, waar hij ook het Wetenschappelijk Instituut en het
Doofstommeninstituut oprichtte.
Christiaan Johannes Volck (1814-1848). Student in de rechten 1831-1840.
B: ‘Pluygers’ [potloodaantekening].
Willem George Pluygers (1820-1880). Student in de letteren en de theologie 1827-1836.
Rector van het gymnasium te Delft en te Leiden. Bibliothecaris te Leiden 1858-1879; hoogleraar
Latijn en Griekse Oudheden 1862-1879.
Jules Janin (1804-1874). Frans letterkundige. Zijn roman Barnave (1831) was hier niet
onbekend (vgl. ‘De Familie Stastok’ in de Camera Obscura ). Brief niet gevonden. Uit ‘Une
visite chez M. Jules Janin’, opgenomen in J. Kneppelhout, Prose et Vers, Leyde 1838, pp.
133-140, blijkt dat Janin op een brief van Kneppelhout heeft geantwoord.
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Leiden, vrijdag 7 maart 1834
Leiden 7 Maart
141
Brief aan Mijn Vader om hem met mijn plan ten opzichte der Byronniana bekend
te maken.

Leiden, zaterdag 8 maart 1834
t

Leiden 8 M 1834
N.M. van half 4 - 5 't schrikkelijk druk gehad ten einde alles in gereedheid te
brengen en te laten brengen ter ontfangst van het Dispuut. Zulk een dag is een
gulden dag voor de hospita, een ezelsdag voor de dienstmaagd, en een der pijnlijkste
voor den student. Van 6 - 2 Dispuut
‘Een kille doodskou' greep mij aan
142
Toen elk mijn disch verliet.’

Niet omdat de eenzaamheid als den Hertog, in 't vers waar uit deze regels zijn, mij
siddering aanjoeg, maar 't is een der elendigste gewaarwordingen, wanneer men
een dozijn jongelui op zijn kamer gehad heeft en die behoorlijk uitgelaten, terug te
keeren op zijn vertrek. Alles van zijn plaats, alles vuil - De symmetrie waarop gij en
uw hospita met vereende krachten zoo gewerkt hebt en telkens veranderd en
verbeterd, geheel verbroken. Uw lamp staat niet meer in 't midden; uw kaarsen
branden in de pijp - de helft van uw wijnflesschen ligt op zijn kant op tafel - een paar
zijn er nog overeind; gij valt over een kurk die op de grond ligt en trapt een pijpe-kop
tot gruis - uw brood ligt in ongeregelde brokken in de broodmand en op de borden
- uw kaas -- kunt gij niet aanzien - daar staat een wijnglas half vol met asch van een
cigaar die aan de wanden hangt; de tafel is vol asch uit de pijpen - hier staat dit
kopjen dat bij dat schoteltjen hoort - hier ligt een heele plas wijn, gestort - doch nu
wordt de beschrijving al te hartroerend en ik schei er dadelijk uit - Met overdenkingen
aan onze laatste gesprekken ontleend ging ik te bed en viel weldra in slaap.

Leiden, zondag 9 maart 1834
L. Zondag 9 Maart 1834.
V.M. Indien de zon over het schouwspel van wanorde en elende dat mijn kamer
opleverde is opgegaan, ik heb het niet gezien. Om zeker te weten alles aan een
kant te vinden kwam ik niet dan ten 10 uren uit mijn slaapvertrek. Eere zij de
dienstmaagd! 't was of er niets gebeurd was. Alles was op zijn plaats, de tafel glom
als een spiegel, 't ontbijt was netjens opgezet &c. Ik bracht nu ook mijn kamer dadelijk
in zijn vorige toestand en herstelde de boeken die ik gewoon ben rondom mij te
heb-

141
142

Martinus Nicolaas Beets (1780-1869). Apotheker, lector aan de School voor Schei-, Artsenijen Kruidkunde te Haarlem. Brief niet gevonden.
Vrij naar Tollens, ‘Hertog Richard’: ‘Een kille doodskou greep hem aan, / Toen elk zijn' disch
verliet’ (zie noot 137).
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ben in hunne rechten. - Ik ontfing een brief van huis waaruit mij bleek dat mijn vader
143
gaarne zien zou dat ik mijn Byronniana zonder mijnen naam uitgaf. Ik had
hieromtrent nog geen stellig besluit genomen. Thans gedraag ik mij geheel aan
hem. Gelezen - 1 ure. De heer Fleming, die donderdag verhinderd was, kwam mij
nu, gepresenteerd door Hasebroek , bezoeken. Wij waren spoedig op ons gemak;
't is een levendig en spraakzaam Engelschman, die mij voorkomt veel gevoel en
144
smaak te bezitten: op de punten van Byron en Sterne waren wij het dadelijk eens.
Ik las hem een en ander van mijne Byronniana voor, waarmede hij zeer tevreden
was.

Leiden, dinsdag 11 maart 1834
Leiden. 11 Maart. Dinsdag.
Buitengewone vergadering van de Rederijkerskamer, ten overstaan van 24
145
genoodigden.
Leden:

B. Gewin Th. president, L.R. Beynen L.
146
Secret., J.P. Hasebroek T. thes.
147

W. Opzoomer T. | C.H.B. Boot J. | J.
148
Kneppelhout J. | A.M. Berkhout T. |
149
150
C.M.A. Simon v.d. Aa J. | C.J. Volck
151
152
J. | J.B. Molewater M. | Dr. Beck T.
| (afwezig E.C.A. Sandifort M.)

Gasten

143
144

145
146
147
148

149
150
151
152
153
154

153

154

P.J. de Fremery L. | W.G. Brill
R.C. Bakhuyzen v.d.

Th. |

Is ook gebeurd.
Laurence Sterne (1713-1768). Engels letterkundige, die door zijn humoristische werken The
Life and Opinions of Tristram Shandy (9 dln., 1759-1767) en A Sentimental Journey through
France and Italy (1768) ook in Nederland zeer populair was.
Deze vergadering wordt noch door Klikspaan, noch door Beynen vermeld (zie noot 136).
thesaurier: penningmeester.
Cornelis Hendrik Boudewijn Boot (1813-1892). Student in de rechten 1830-1835. Verdienstelijk
rechtsgeleerde. Minister van Justitie 1858-1860. Tenslotte Lid van de Raad van State.
Anton Maurits Berkhout (1813-1845). Student in de theologie 1830-1837. Predikant te
Heinenoord 1839, Vlaardingen 1842. Publiceerde verzen in de Nederlandsche Muzen-Almanak
en de Almanak voor het Schoone en Goede.
Charles Meinard Adelaïde Simon van der Aa (1810-1855). Student in de rechten te Groningen
1831-1832 en te Leiden 1832-1834. Later o.a. redacteur van de Friesche Volksalmanak.
Zie noot 138.
Zie noot 138.
Dr. Beck: niet gevonden.
Petrus Isaac de Fremery (1809-1894). Student in de letteren 1830-1831. Later wethouder
van Leiden en Lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Willem Gerard Brill (1811-1896). Student in de theologie en later in de letteren 1828-1837.
Leraar aan het gymnasium te Zutphen. Hoogleraar Nederlands en Geschiedenis te Utrecht
1859-1881.
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12. De Burcht, gezien vanuit de zaal waar de Rederijkerskamer bijeenkwam.

13. De Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid.
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155

Brink T. | A. Scholl van Egmond M. |
J.A. van Hamel T. | F.W.A. Beelaerts van
156
157
Blokland J. | J.C.G. Boot L. & J. | V.J.
158
Berkhout T. | G.E. Voorhelm
159
160
Schneevoogt M. | ... Zubli Th. Cand.
161
| A.A.T. Mounier T. | G.M.v.d. Linden
162
163
J. | C.H. La Lau M. | S.F. Landry J. |
164
P. Rijke Doctorandus Philos. |
165
166
L.P.J.v.d. Spiegel J. | F. Boonacker
167
T. | J. Nieuwenhuyzen T. | L. Ramaer
T. |
De recieten vielen allen gunstig uit. De aandacht was alleruitmuntendst en de
Rederijkers hebben alleszins eer van hun werk gehad. 't Was een schoon gezicht
de bloem van de Leydsche Academie bijeen te zien, want zoo mag men dezen
uitgelezen kring noemen.
De op de werkzaamheden gevolgde avondmaaltijd, waaraan al de Rederijkers
en zestien der genoodigden deelnamen, getuigde van gulle vroolijkheid,
eensgezindheid, opgewondenheid, hartelijkheid. Om 5 uren in den morgenstond
werd de par-

155

156
157

158
159

160
161

162
163
164
165
166
167

Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink (1810-1865). Student in de theologie te Amsterdam
1826-1831 en te Leiden 1831-1834. Redacteur van De Gids 1838-1844. Doctor in de letteren
te Leiden 1842. Van 1843 tot 1850 wegens grote schulden verblijf in het buitenland. Van 1850
tot zijn dood verbonden aan het Algemeen Rijks Archief te 's-Gravenhage, aanvankelijk als
adjunct-archivaris, later als rijksarchivaris. Voor deze periode zie: De studietijd van R.C.
Bakhuizen van den Brink door brieven toegelicht , (ed. L. Brummel), Achter Het Boek VII,
1-2-3, 's-Gravenhage 1969.
Frans Willem Anne Beelaerts van Blokland (1810-1886). Student in de rechten 1830-1836.
Johan Cornelis Gerard Boot (1811-1901). Student in de rechten en de letteren 1829-1836.
Rector van het gymnasium te Leeuwarden 1839, hoogleraar Klassieke Talen te Amsterdam
1851-1870; buitengewoon hoogleraar in het Latijn 1877-1882.
Victor Jacobus Berkhout (1811-1873). Student in de theologie 1830-1836. Predikant te Sint
Pancras 1839, Monster 1844.
Gustaaf Eduard Voorhelm Schneevoogt (1814-1871). Student in de geneeskunde 1832-1838.
Geneesheer aan het Buiten-Gasthuis te Amsterdam 1840-1862. Vanaf 1851 buitengewoon
hoogleraar in de Neuropathologie te Amsterdam (later omgezet in lectoraat). Redacteur van
De Gids 1841-1871.
Everard Ambrosius Zubli (1808-1880). Student in de theologie 1825-1830. Waals predikant
te Nijmegen 1835, Delft 1848, 's-Gravenhage 1857, emeritaat 1877.
Adrien Abraham Théophile Mounier (1812-1884). Student in de letteren en de theologie
1828-1834. Waals predikant te 's-Hertogenbosch 1837, Batavia 1852, Rembang en Japara
1856, Rembang 1857, Passoeroean 1857, Soerabaja 1858, emeritaat 1881.
Cornelis Hendrik La Lau (1810-1843). Student in de geneeskunde 1829-1836. Arts te Leiden.
Samuel Franciscus Landry. Geboren te Demerary omstreeks 1810. Student in de rechten
1829-1835.
Petrus Leonard Rijke (1812-1899). Student in de wiskunde en natuurwetenschappen
1830-1836. Hoogleraar in de Wis- en Natuurkunde 1845-1882.
Laurens Pieter Jan van de Spiegel (1815-1845). Student in de rechten 1831-1836. Secretaris
van legatie en tijdelijk zaakgelastigde bij de Zuid-Duitse hoven.
Vincent Ferdinand Jacob Boonacker (1813-1876). Student in de theologie 1830-1835. Predikant
te Leersum 1837, Enkhuizen 1848, emeritaat 1869.
Jan Nieuwenhuis (1811-1834). Student in de theologie 1830-1834.

Nicolaas Beets, Het dagboek van de student Nicolaas Beets, 1833-1836

51
tij gesloten. Ik was zwaar verkouden, en ofschoon ik mij van wijn onthouden had,
was dit er niet beter op geworden.

Leiden, donderdag 13 maart 1834
Leiden Donderdag 13 Maart.
Om zeven uren op. Van acht tot negen, voor 't laatst collegie bij DE GELDER . Van
negen tot half twaalf met Willink Mathesis en Algebra gerepeteerd. Van 12 tot 1.
168
examen in deze vakken voor DE GELDER, ten overstaan van REINWARDT met
Willink en vijf anderen. De eerste vraag die DE GELDER mij deed was: ‘Wat is een
169
getal? - Ik herinnerde mij uit mijn eerste rekenboek bij Prinsen, de definitie ‘Een
verzameling van eenheden.’ Het was mis. Het moest zijn ‘de naam die men aan
een verzameling van eenheden geeft.’ Ik had er niet tegen. Het ging verder nog al
goed; zoo goed, dat wij nog wel den tweeden graad werden waardig geacht! de
eerste wordt trouwens hoogst zelden op dit examen gegeven, en kwam mij die mij
nooit zwaar op de Sciences Exactes heb toegelegd althans zeker niet toe. De
tweede? - Hoe het zij; ik dank den Hemel, dat ik mijn hoofd nooit meer zal hebben
te breken met lijnen en cirkels! 's avonds de hand aan een dichtstuk gelegd.

Leiden, maandag 17 maart 1834
t

Leiden 17 M
Met Hasebroek geredetwist over de betrekkelijke waarde der Schilderkunst met
de andere Fraaie Kunsten.
Hasebroek heeft geen gevoel voor de Schilderkunst, en, om dat te kunnen
goedpraten, wil hij ze laagzetten, en zulks in vrij sterke termen, die mij hinderden;
want ik heb groote achting voor 't penseel. Ik wil er nooit meer met Hasebroek over
spreken.

Haarlem, donderdag 20 maart 1834
t

Haarlem 20 M
170
Te voet herwaarts gekomen met 2 andere Haarlemmers, WILLEM BERKHOUT
171
J. St. en HUURKAMP VAN DER VINNE Med. St. Half 10 de poort uit. In eéns door tot
172
Hillegom. Een half uur rust. Nu tot het Posthuis (Berkenrode). Daar verkwikking.
Half 4 aan den ouderlijken disch.

168
169
170
171
172

Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854). Hoogleraar Scheikunde, Kruidkunde en Natuurlijke
Historie 1819-1845. Het testimonium, ondertekend door Reinwardt: UBL Ltk Beets vrl. nr. 35.
Pieter Johannes Prinsen (1777-1854). Onderwijs- en opvoedkundige te Haarlem.
Willem Philip Teding van Berkhout (1815-1839). Student in de rechten 1833-1838.
Vincent Hendrik Huurkamp van der Vinne (1811-1863). Student in de medicijnen 1829-1836.
Geneesheer te Haarlem.
Posthuis Berkenrode: posthuis ter hoogte van het huidige buitengoed Berkenrode; lag een
half uur gaans ten zuiden van Haarlem op de weg naar Leiden.
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Haarlem, vrijdag 21 maart 1834
t

Haarlem 21 M
173
i
Brief van Westerman in antwoord op den mijne van 27 febr .
Weledele Heer,
Overkropte bezigheden hebben mij belet zoo spoedig ik wel gewenscht had de
dichtstukken, met welker toezending UEd. mij vereerd heeft, te lezen, en ik moet
Ued wel mijn hartelijken dank betuigen voor het genoegen hetwelk ik daarin heb
mogen vinden. Niets zou mij aangenamer zijn dan het werk zoo als UEd. het mij
vertrouwd heeft te mogen uitgeven; dan de minder gunstige uitslag van laatst door
mij uitgegevene dichtwerken heeft mij huiverig gemaakt en mij het voornemen doen
opvatten tot zoodanige ondernemingen een gunstiger tijdstip dan tegenwoordig af
te wachten. Intusschen wenschte ik wel dat UEd. er in konde komen een gedeelte
van het werk voorloopig uit te geven in Voortbrengselen van Uitheemsche Vernuften
174
, waarvan reeds twee stukjes het licht zien, en welke verzameling ik thans met
ernst wil voortzetten, en waarvan de twee eerste stukjes welke u zeker bekend zijn,
veel genoegen hebben gegeven; een zoodanig werkje, hetwelk men zeker is dat
gelezen wordt, is zeer geschikt om de verdienste van uwe voortbrengselen te doen
kennen; eene verzameling, daarvan een stukje uitmakende, zou waarschijnlijk het
verlangen naar het overige opwekken en een goed succes voor het geheel
voorbereiden. Zoo UEd hiertoe genegen moogt zijn, zal het mij aangenaam zijn
spoedig uw besluit te mogen vernemen, ten einde het derde stukje er mede aan te
175
vullen.
Onder het toegezondene zouden dunkt mij, de Hebreeuwsche melodijen bijzonder
daartoe geschikt zijn; ik laat het echter geheel aan uw keuze over en verzoek u, in
geval van toestemming, tevens uw voorwaarden op te geven.
Nogmaals mijn dank voor het vereerend vertrouwen betuigende en verzoekende
mij met een spoedig antwoord te verplichten heb ik de eer enz.
t
Amsterdam 19 M 1834.

173
174

175

Brief van Westerman 19 maart 1834. UBL Ltk Beets Correspondentie.
Namelijk: J. van Lennep, Proeven uit de werken van R. Burns, voorafgegaan door eene
verhandeling over deszelfs werken , Amsterdam 1833, en: E.J. Potgieter, Axel, eene Saga
naar het Zweedsch van Esaïas Tegner [gevolgd door] Verschillende proeven van Zweedsche
Poëzij , Amsterdam 1833.
B: ‘[1ste Stukje Van Lennep. Burns. 1833
2de Stukje Potgieter Tegnèr (Axel) 1834)
3de Stukje De genoemde Beets Byron 1834
4e Stukje De genoemde Beets Walter Scott. 1834
5e Stukje J.J. Abbink. Lodewijk van Beyeren. 1835.
6e Stukje H(asebroek) Thomas Moore 1836.’
Voor 1 en 2 zie noot 174. Voorts: [N. Beets], Proeven uit de werken van Lord Byron ,
Amsterdam 1834; [N. Beets], Proeven uit de dichterlijke werken van Sir Walter Scott ,
Amsterdam 1834; Proeven uit de dichterlijke werken van Lodewijk, Koning van Beijeren, uit
het Hoogduitsch vertaald door J.J. Abbink , Amsterdam 1835; H[asebroek], Proeven van
vertaling uit de gedichten van Thomas Moore , Amsterdam 1836.
De ‘Hebreeuwsche melodijen’ zijn opgenomen in het derde stukje, pp. 40-57.
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Haarlem, woensdag 26 maart 1834
t.

176

Haarlem Woensdag 26 M 1834.
N.M. Hebreeuwsch tot 6 ure. Theegedronken bij de familie Lockhart: met Mr.
177
James (de vader) een allerinteressantst discours gehad over de waarheid van
den Chr. Godsdienst, bij welke gelegenheid hij mij een werkjen van den bekenden
178
Stewart the Traveller, of Walking Stewart getoond heeft die een materialist en zijn
bekende was en die met eigene hand eenige schriftelijke aanteekeningen in het
boekjen gemaakt had. De Heer Lockhart heeft onderscheidene brieven van hem
waarin hij hem altijd aanspreekt als ‘Fellow part of a great integer’. Hij had altijd
gezegd dat indien hij bij 't naderen van den dood door laffe twijfelingen of vrees
gekweld mocht worden hij zich dadelijk door middel van opium zou vergeven. Naar
allen schijn heeft hij zulks gedaan. De Heer Lockhart en zijn broer als gezworenen
hebben echter getuigd dat de Heer Stewart gewoon was dagelijks een zekere dosis
van dat vergif te nemen en dus daar aan gewoon te achten was en niet van suicidium
te beschuldigen.
Van 8. Walter Scott gelezen. 12 ure.

Haarlem, donderdag 27 maart 1834
H. Donderdag 27 Maart 1834.
V.M. 8 ure op. Per schuit van 9 naar Amsterdam vertrokken, om met Westerman
nader over de uitgave der Byronniana te spreken. Ik was zoo gelukkig Mistress
179
Nickelson [-Lockhart] in de schuit te vinden, met wie ik den overtocht
allergenoegelijkst maakte bijna altijd Engelsch sprekend.
Wij gingen nog een goed eind wegs te samen door de stad. Ik had van Haar een
180
brief overgenomen geadresseerd aan Mlle Delachaux met wier bezorging ik mij
gaarne belastte: ik geloofde zegen op mijn dag te zullen hebben indien ik ze met
een kleine dienstvaardigheid begon. Ik had het plaisir Mlle Delachaux zelve te
spreken; een lief gezichtjen met groote en levendige bruine oogen: Mademoiselle
on m'a prie de remettre cette lettre à son adresse: je crois m'en acquiter en le
deposant entre vos mains! ‘Oui monsieur, et je vous remercie infiniment!, said she
with so cheerfull a

176
177
178

179
180

Zie bijlage nr. 4.
Zie noot 105.
John Stewart (1749-1822). Reiziger en filosoof, die grote delen van Europa en Azië te voet
doorkruiste en vele discursieve filosofische werken schreef. Om welk boek het hier gaat, is
niet duidelijk.
Vermoedelijk Elisabeth Lockhart, de oudste dochter van James Lockhart, geboren omstreeks
1787.
lle

B: ‘[Mad De la chaux, denkelijk dezelfde die als gouvernante van Juffr. B. den brief aan’.
Julie Delachaux (1803-1874). Dochter van boekhandelaar Samuel Delachaux, Kalverstraat
96.
Het is niet duidelijk wie Beets met Juffrouw B. bedoelt.
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movement, and so cheerful a look that had I been laying out fifty Louis d'or with her,
181
I should have said: ‘This woman is grateful.’ (Sterne)
lle

Pourriez vous me dire Mad oú demeure Mr. Westerman? Eh oui monsieur,
c'est justement vis à vis d'ici!
't Was nu mijn beurt d'etre infiniment obligé, en zoo schelde ik aan de overzijde
aan.
Een jong man van omstreeks 30 jaren liet mij in de spreekkamer, en ziende dat
hij over mij ging zitten om mij aan te hooren, begreep ik dat er noodwendig een
vergissing plaats moest hebben daar ik iemand van 50 à 60 jaar verwachtte. Hij
182
bleek mij diens zoon te zijn, maar toch ook van de zaak te weten. Hij verwees mij
183
naar de Prinçengracht waar zijn vader nabij de Spiegelstraat N. 742 woonde: ik
vond dien niet thuis.
Ik had nog niet op mijn horloge gekeken sedert ik Haarlem verlaten had: nu
184
bemerkende dat het half 1 was spoedde ik mij naar den Heer Kerkhoff. Mevrouw
had de vriendelijkheid mij ten eten te verzoeken 't welk ik eerst half afsloeg evenwel
niet dan met het plan om 't aan te nemen. 't Was nu mijn plan een bezoek te gaan
185
afleggen bij den Dichter Immerzeel en ik besloot dus de Kalverstr. weder in te
loopen tot dat ik zoo gelukkig was ook diens huis te vinden: eene groote boekwinkel
trof mijn oog door de plaatjens voor de glazen en een allerliefst meisjen in 't verschiet
186
van 16 à 17 en een weinig lager aan de onderste ruit ziend vond ik er een papier
waarop met groote letteren J. Immerzeel Jr. vastgemaakt. Alzoo opende

181

182

183
184
185
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In A Sentimental Journey through France and Italy (1768) vraagt de hoofdpersoon aan een
Parijse winkeljuffrouw of zij hem de weg wil wijzen naar de ‘Opera comique’. Het antwoord
luidt: ‘- Tres volontiers; most willingly, said she, laying her work down upon a chair next her,
and rising up from the low chair she was sitting in, with so chearful a movement and chearful
a look, that had I been laying out fifty louis d'ors with her, I shoud have said - “This woman is
grateful”.’ (In het hoofdstuk ‘The Pulse. Paris’; Oxford 1967, pp. 93-94. Het Frans in deze
gehele passage: Beets vraagt: ‘Mejuffrouw, men heeft mij verzocht deze brief te bezorgen:
ik meen aan het verzoek te voldoen door hem u te overhandigen.’ Zij antwoordt: ‘Zeker,
mijnheer, en ik dank u hartelijk.’ Dan vraagt Beets: ‘Kunt u me zeggen, mejuffrouw, waar de
heer Westerman woont?’ Zij antwoordt: ‘Jawel mijnheer, dat is hier precies tegenover.’ Beets
besluit dat het nu zijn beurt was ‘om zich buitengewoon verplicht te voelen’.
Gerardus Frederik Westerman (1807-1890). Aanvankelijk boekhandelaar; later o.a.
oprichter-directeur van Artis. De boekhandel was gevestigd op de Kalverstraat nr. 95 (thans
opgenomen in winkelpand).
Prinsengracht 544.
Dit moet wel zijn Adolph Hendrik Kerkhoff (1765-1855); hij was gehuwd met Gesina Jacoba
Thöne (1788-1853). Zie noot 448.
Johannes Immerzeel Jr. (1776-1841). Boek- en kunsthandelaar, uitgever en letterkundige,
vanaf 1819 in Amsterdam. O.a. uitgever van de Nederlandsche Muzen-Almanak, vanaf 1819
tot 1839, toen hij zijn fonds in veiling bracht. De boekhandel was gevestigd op de Kalverstraat.
Dit moet wel zijn Anna Maria Immerzeel (1817-1883).
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14. J. Immerzeel (1776-1841).
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187

ik de deur en vroeg de patris monstrosi filia pulchrior, ja pulcherrima of de Heer
Immerzeel thuis was, waarop zij heenging om hem te roepen.. Hij kwam en wij
maakten spoedig personele kennis. Na een uurtjen met hem gesleten te hebben
188
ging ik Frans Kerkhof opzoeken, en daarop begaf ik mij om 3 ure den bescheiden
tijd weder naar den Heer Westerman. Ik vond hem den ernstigen eerwaardigen
grijsaard die ik hem verwacht had: hij scheen zeer met mij en mijn werk ingenomen,
en zeide dat indien 't publiek over 't geheel maar half in zijn liefhebberij deelde hij
't dadelijk in 't licht zou geven. Nu echter vond hij den maatregel raadzamer dien hij
mij voorgeslagen had. Wij spraken af dat hij mij binnenkort de kopij met zijn ontwerp
der Conditien zou toezenden.
N.M. alleen weerom gevaren p schuit van 6; tot halfweg geslapen - van daar tot
189
Haarlem in den Don Juan gelezen. -

Haarlem, zaterdag 29 maart 1834
ṭ

190

Haarlem 29 M 1834. Ik heb in deze vacantie een dichtstuk opgezet dat den naam
191
van JOSE zal dragen en werkte er heden aan voort.
192
's avonds mijn vaders gezelschap Oefening in Wetenschappen bijgewoond.
193
Ook nog op den catheder gestaan, een kleinigheid van Byron voorgedragen.

Haarlem, zondag 30 maart 1834
ṭ194

Haarlem 30 M
196
en l8

187

188
189
190
191
192

193
194
195
196

195

Zondag. Meesterstuk van Ds. MEELBOOM

b

gehoord Op. 1 v. 17

Patris monstrosi filia, ja pulcherrima: een dochter, schoner, ja zeer veel schoner dan haar
monsterlijke vader. Vergelijk Horatius, Oden I, Carmen 16, regel 1: ‘O matre pulchra filia
pulchrior’: o meisje, nog schoner dan je schone moeder.
Frans Kerkhof: niet gevonden.
Don Juan: epische satire in zestien canto's, geschreven in stanza's, het grootste werk van
Byron, gepubliceerd tussen 1819 en 1824.
Zie bijlage nr. 5.
José, een Spaansch Verhaal , Amsterdam 1834. Het werd zonder auteursnaam uitgegeven
door Immerzeel.
Het Natuur- en Letterkundig gezelschap Oefening in Wetenschappen, opgericht in 1798; het
bestond doorgaans uit 25 tot 30 leden. Tot wanneer het gezelschap bestond kon niet worden
vastgesteld.
In het oorspronkelijke dagboekfragment (bijlage 5) staat: ‘1 klein stukjen van Byron
voorgelezen.’
Zie bijlage nr. 6.
Matthijs Pieter Meelboom (1789-1849). Predikant te Odijk 1814, Jutphaas 1816 Monnikendam
1819, Haarlem 1824. Hij had Beets in de godsdienst onderwezen.
Openbaring 1 vss. 17b en 18.
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Haarlem, dinsdag 1 april 1834 - vrijdag 4 april 1834
197

Haarlem 1 April 1834 Aan Jose gewerkt.
Haarlem 2 April 1834 Jose overgeschreven.
Haarlem 3 April 1834 Jose overgeschreven.
198
Haarlem 4 April 1834 Gesprek met ALBERT DEENIK Lit. St. en BERT VAN DER
199
VLUGT , Ex Medicus - [Haarlemsch] over onverschillig deugen, daarna over 't
vrouwelijk geslacht, 't mannelijk geslacht, de philosophie, de natuurphilosophie,
vervolgens over starrenkennis; daarna op de godheid gekomen, op Christus, diens
goddelijkheid, eindelijk over Eenheid en Drieheid -

Haarlem, maandag 7 april 1834
200

Haarlem Maand. 7 April. Brief van WESTERMAN ,
honorarium zelf te bepalen.

waarbij hij mij forceert mijn

Leiden, dinsdag 8 april 1834
201

Leiden Dinsdag 8 April 1834.
202
Onder 't ontbijt, Parisina aan mijn zuster [Serena] voorgelezen. Om 10 uren (de
vacantie om zijnd) weer naar Leiden.
Sandifort bezocht mij en wil mij volstrekt overreden een vers te maken ten geleide
203
van een cadeau aan den acteur HANSWIJK (hoog comiek) die overmorgen zijn
afscheids representatie geeft, waarop een aantal studenten heeft ingeteekend. Niet
toegegeven, doch ook niet volstrekt afgeslagen.

197
198
199

200

201
202

203

Zie bijlage nr. 7 en 8.
Albertus Agathus Deenik (1810-1898). Student in de letteren 1829-1835.
Bartel Willem van der Vlugt. Geboren te Haarlem in 1810. Student in de medicijnen 1828-1829.
Nadien naar Paramaribo vertrokken. Hij zou model hebben gestaan voor Dolf van Brammen
in ‘De Familie Stastok’ (Camera Obscura).
Westerman schrijft over het honorarium: ‘Aangenaam zou het mij in allen gevallen geweest
zijn zoo UE zelv' tot een voorstel deswegens had kunnen besluiten; waartoe ik U bij dezen
nogmaals uitnodige. Het strijd[t] tegen mijn gevoel een prijs te bepalen voor iets hetwelk ik
eene onbegrensde hoogschatting toedrage’. Brief van Westerman 7 april 1834. UBL Ltk Beets
Correspondentie. Uit een notitieboekje van Beets, getiteld Honoraria Operum, blijkt dat
Westerman voor de ‘Twee deeltjens der Uith. Vernuften’ ƒ40,- heeft betaald (UBL Ltk Beets
vrl. nr. 103).
Zie bijlage nr. 9.
Serena: Dorothea Petronella Beets (1812-1864). Oudste zuster van Nicolaas, die bijzonder
op haar gesteld was. Op 16 juli 1835 (zie hierna) gehuwd met Pieter François Bohn. Schrijfster
van Onze Buurt (1861). Jose is aan haar opgedragen.
Carel Jan Hendrik Hanswijk (1781-1853). Komiek. Debuut bij Ward Bingley in 1802, later bij
Hoedt en Bingley, tot 1834. Verbonden aan de Amsterdamse Schouwburg 1834-1845. Daarna
nog werkzaam in Den Haag.
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Leiden, woensdag 9 april 1834
204

Leiden 9 April 1834. Besloten om met Hasebroek (die mij bezocht) het gevraagde
vers te maken, en daartoe den dag van morgen bepaald.
's avonds Jose aan BEYNEN voorgelezen.

Leiden, donderdag 10 april 1834
L. Donderdag 10 April 1834
V.M. 8 op. Van 9 - ½2 bij Hasebroek en met hem de volgende 32 regels ten
geleide van den Juweelen doekspeld voor Hanswijk bestemd vervaardigd.
1

Minervaas kroost in 't zoet en achtbaar Leyden,
. Brengt op 't tooneel, waarop Thalia throont,
.
Den kunstenaar, die uit haar dienst gaat scheiden
. Een lauwerblad in 't eerloof dat hem kroont;
5
Reeds huldigde u een rei bewonderaren,
. Aan Rottes zoom, in 't Prinslijk lustverblijf,
.
En 't vorstlijk hoofd zich mengende in die scharen,
. Gaf meerder waarde aan hulde en Vreugdbedrijf.
.
O Zoo er iets de vreugd vermag te storen
10
Van de u ter eer hier saamgevloeide schaar,
. 't Is dat zij u u deez gewijde koren
. Voor 't laatst begroet. Verdienstlijk kunstenaar:
.
Wien Vreugde en boert, met rozen in de hairen,
. Een blijden lach op 't zorgenvreemd gezicht,
15
Erkenden als den keurling van de scharen
. Wier luchte tred zich tot haar outers richt.
.
Wien scherts en jok omhuppelde en bekroonde
. Met 't welig veil dat in hun hoven groeit,
.
In wien 't vernuft zich de onweerstaanbre toonde,
20
Die heerscht op 't hart en Zin en aandacht boeit:
. Hoe wist ge een lach op 't strengst gelaat te toovren,
. Hoe deelde uw spel in de onbepaaldste gunst,
.
Hoe wont ge u-zelv' een tal van eereloovren,
. Hoe menig uur vervrolijkte ons uw kunst.
25
En nu - een reeks van meer dan 20 jaren,
. Zag u 't gelaat van 't lachen meer bedekt
???
.
Der Zanggodes wier dienst ge u thands onttrekt
. U wacht de rust - en was uw loopbaan glansrijk,
30
Die rust zij zoet - die zooveel werks verpoosd,

204

Zie bijlage nr. 10.
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Gedenk gij soms het Leydsche Pallaskroost,
Dat nooit uw roem, uw kunst vergeet, VAN HANSWIJK.

Convocatie van 't Dispuut.
205
N.M. Tristram Shandy gelezen. Naar de Comedie - Hanswijk speelde 3
206
vaudevilles, en deed ons door zijn meesterlijke kunst recht gevoelen wat het
207
tooneel in hem verliest. Ons gedicht werd door Gravé nogal zeer slecht gereciteerd.
Hanswijk weende als een kind.
208
Hij zelf had ook een gedicht voorgedragen.

Leiden, zaterdag 12 april 1834
209

L. 12 April 1834. Gedicht voor Serena's verjaardag, die op morgen is.

Leiden, maandag 14 april 1834
LEYDEN, Maandag, 14 April 1834.
210
Mij dunkt dat het vignetjen waarmede dit nieuwe deel mijner dagelijksche
aanteekeningen op den tytel prijkt, noch van geest ontbloot, noch ongepast is - ik
zeg dit laatste er uitdrukkelijk bij omdat ik gezien heb dat er op de wareld zoo heel
veel ongepaste geestigheden zijn. Een zotskolfjen voor een' spiegel - inderdaad
het denkbeeld bevalt mij - niet omdat het het mijne is U Hooggeleerde! - noch omdat
er een spiegel meê gemoeid, mejufvrouw! - maar bloot omdat ik er waarheid in zie
- ofschoon het dan ook maar op een gedeelte van mijn dagboek zien kan, maar
211
212
pars pro toto, en vooral magna pars! Een zotskolf zich spiegelende ziedaar 't
denkbeeld van een man die een getrouw Journaal houdt: maar daar ik dit voor een
heel wijs ding houde zoo acht ik het volstrekt boven alle bespotting verheven, en
indien 't niet te pedant gestaan had, en ik eenigzins had durven denken dat men na
mijn dood mij iets dergelijks zou hebben kunnen vergeven, dan zou ik in eenige
wolken

205
206

207
208

209

210
211
212

Life and Opinions of Tristram Shandy (1759-1767), een van de bekendste werken van Sterne.
De Oude Kopiist of Men schikt zich naar de omstandigheden , naar het Frans, door J. de
Quack; Te zijn en niet te zijn of De Schilderswinkel , kluchtspel met zang, door J.H. Gravé;
De heer Lustig of De deurwaarder in gijzeling , naar het Frans van Théaulon en Gabriel, door
J.H. Gravé. De voorstelling begon om zes uur, in de Schouwburg aan de Oude Vest.
Johannes Hendricus Gravé (1780-1841). Acteur in het gezelschap van Ward Bingley, later
bij Hoedt en Bingley. Debuut 1809, afscheid 1835. Ook dichter van gelegenheidspoëzie.
Uitboezeming van C. van Hanswijk, ter gelegenheid van Zijn Afscheids-Benefice, den 10 April
1834, op den Leydschen Schouwburg , z.p., z.j. [1834]. Exemplaar gevoegd bij het manuscript
van dit Dagboek.
B: ‘Serena's Verjaardag 1834’.
Dorothea Petronella Beets werd op 13 april 1834 22 jaar. Het gedicht, ‘Aan Serena’, werd
gepubliceerd in: Dichtwerken II, Amsterdam 1876, pp. 11-12. Zie bijlage nr. 11.
Zie afbeelding.
Pars pro toto: een deel in plaats van het geheel.
Magna pars: een groot deel.
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15. Vignet uit het oorspronkelijk Dagboek (14 april 1834).
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16. Pagina uit het oorspronkelijk Dagboek (14 april 1834).
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't beeld van Minerva voorgesteld hebben die met een welgevallig oog op zotskolf
beide en spiegel nederzag en dan iets dergelijks uit haar mond hebben laten
stroomen:
213

Egregie, egregie! nosce te ipsum..

of wat zeker nog beter en verhevener was

Καλως, καλως, γνωϑι σεαυτον

214

Want Minerva spreekt Latijn of Grieksch - een van beiden altijd - overal Latijn of
Grieksch - altijd Latijn of Grieksch, niet dan Latijn of Grieksch, en die dat niet verstaat
215

Procul, o procul ite profani! -

Waant niet op een grein verstand aanspraak te hebben of gewaardigd te zijn een
Zoom van Minerva's kleed te kussen.
Maar gij, die deze beide talen volkomen machtig zijt, daarin spreekt en zwijgt,
schrijft en niet schrijft, liegt en zwetst, scheldt en vergoodt, kortom alles doet wat u
behaagt, die er mee vernedert en verschrikt, overbluft & mishandelt, verheft uwe
borst hoog, uitverkorenen onder de Menschen! Gij zijt het Heilige der Heiligen van
den tempel der Wijsheid ingegaan; en zoo zij u nog niet in een catheder gezet heeft,
gij hebt de faculteit om er in gezet te kunnen worden. Hooggeleerde mannen, hoe
benijdbaar is uw lot; gij begaat nooit eene enkele dwaasheid, gij handelt alom
goddelijk wijs - gij struikelt nooit en duizelt nimmer - gij zijt onfeilbaar en onsterfelijk
-- neen - die twee laatste dingen zijn niet waar - gewone feil van lofredenaren, als
zij aan de gang zijn en nog veel papier overhebben. De reeks hunner lofspraken
klimt op in die orde dat de volgende term altijd de som der voorgaanden + 1 is en
eindigt met het ‘oneindig groote’ 0/0.
Maar laat ik op den gewonen voet vervolgen:
V.M. 8 ure op. Collegie gehouden van 9 - 12. Plato gewerkt van 12 - 2. Societeit.
N.M. van 1/4 tot 1/6 uit Plato gewerkt, en vervolgens.......
216
Professor van Assen had reeds sedert lang den wensch geuit van mij aan hem
te zien voorstellen, en Jan Kneppelhout , gaarne op zich genomen zich daarmeê
te belasten; de bepaalde dag was nu gekomen. Ik had zeer veel opzien tegen die
visite; Z.H.G. is ongetwijfeld een man van groote verdiensten en ik maakte vis-à-vis
hem

213
214
215
216

Egregie, egregie! nosce te ipsum: voortreffelijk, voortreffelijk! ken u zelve.
Kaloos, kaloos, gnoothi seauton: voortreffelijk, voortreffelijk, ken u zelve. (Gnoothi
seauton: opschrift boven de tempel van Apollo te Delphi).
Procul, o procul ite profani!: gaat verre, o verre, goddelozen!
Cornelis Jacobus van Assen (1788-1859). Hoogleraar Romeins en Burgerlijk Recht 1821-1858.
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niet veel beter figuur dan Sternes Emmer met water naast het onmetelijke diep (Zie
217
S.J. The Wig) ; dat was 't bezwaar.
218
Daarenboven is Z.H.G. een hofman en zijn huishouding op dien voet ingericht;
die hooge toon had ook iets afschrikwekkends voor mij. Daarenboven had Z.H.G.
groote verwachtingen van mij, door rapporten en berichten, en ik beefde voor mijne
eer en die mijner vrienden. Daarenboven weet ik maar al te zeer hoe veel er van
den eersten indruk afhangt en nog duizend bezwaren meer, waarover ik mij zelve
uitlach maar wier gewicht mij niet te min drukt. Ten half zes begon ik mij te scheeren,
te wasschen, te schuieren, te kleeden, en met dat gevolg dat ik ten zeven uur netjens
en in orde gereed stond. Ik had lang in twijfel gestaan of ik mijn blaauwen of mijn
zwarten rok aan zou trekken; eindelijk verkoos ik de blaauwen en terwijl ik hem
aantrok herinnerde ik mij niet ooit van mijn leven zooveel over een rok gedacht te
hebben. Ik was niet alleen zoo als ik eenige regels hooger geschreven heb net
gekleed, maar ik had ook zorg gedragen dat er in den strik van mijn das, in de wijze
waarop ik het snoer van mijn horologie om den hals had, een soort van originaliteit
plaatshad die particulier en ongemaakt moest wezen; enfin ik meende wat het
costuum aanging zoo goed voor een jong genie te kunnen doorgaan als ieder ander.
Ondertusschen trachtte ik mij eenige schoone phrasen in te prenten, waarmede ik
in 't begin van mijn discours hoopte te pronken, en maakte allerlei gissingen over
hetgeen Professor van Assen zeggen zou of niet - ik dacht om Sternes Sentim.
219
Journey pag 80. en toen Kneppelhout mij ten zeven ure halen kwam voelde ik mij
vrij van alle de dwaasheden, die mij zoo zeer gekweld hadden.
Sad mortals how the Gods stil plague you
220
(Byron)

217

218
219

220

In A Sentimental Journey bezoekt de hoofdpersoon een kapper om zijn pruik te laten
fatsoeneren. De kapper weigert dit en beveelt hem een pruik uit zijn eigen winkel aan. Yorick
gaat daar niet op in en zegt: ‘- But I fear, friend! said I, this buckle won't stand. - You may
immerge it, replied he, into the ocean, and it will stand -’ (in het hoofdstuk ‘The Wig. Paris’;
Oxford 1967, p. 90.)
Van Assen was van 1814 tot 1820 secretaris van prins Frederik; van 1831 tot 1833 staatsraad
in buitengewone dienst, aanvankelijk van prins Frederik, later van de prins van Oranje.
‘As the poor fellow could not present himself empty, he had loaden'd himself in going up stairs
with a thousand compliments to Madame de L***, on the part of his master - added a long
apocrypha of inquiries after Madame de L***'s health - told her, that Monsieur his master was
au desespoire for her re-establishment from the fatigues of her journey - and, to close all, that
Monsieur had received the letter which Madame had done him the honour -’ (in het hoofdstuk
‘The Letter. Amiens’; Oxford 1967, p. 80).
Deze regel is afkomstig uit Byrons gedicht ‘Written after swimming from Sestos to Abydos’
(1810). De tekst luidt daar: ‘Sad mortals! thus the gods still plague you!’ (vs. 18), in: Poetical
Works, p. 59.

Nicolaas Beets, Het dagboek van de student Nicolaas Beets, 1833-1836

64
221

Toen wij de hooge stoep opgetreden waren, aangescheld hadden, audientie
gevraagd hadden; wat was het schrikkelijk antwoord? Mijnheer wacht Professoren,
en kan dus niemand anders afwachten - ik sidderde - j'avais le cauche-mar, als de
222
tegenwoordige romantiques om een haverklap uitroepen - helaas - anderhalf uur
toilet, anderhalf uur verlegenheid - alles - alles voor niet! Wij gaven onze kaartjens
af en gingen - ja wat zouden we doen? - wandelen - wandelen met onze mooie
pakken; in de schemering - wandelen met mijn blaauwe rok, over wie ik meer dan
een half uur in beraad had gestaan -

Leiden, dinsdag 15 april 1834
223

Leiden 15 April. Lezing van Prof. GEEL ; in humoristischen stijl over Romantisme
en Classicisme. Eene wandeling ter beklimming van den Drachenfelz en het daar
met twee vrienden Diocles en Charinus gesprokene.

Leiden, donderdag 17 april 1834
224

Leiden 17 April Het avondbrood bij Enschedé,
225
en JAN VAN HEUKELUM .

met BAKHUYZEN VAN DEN BRINK ,

Haarlem, zaterdag 19 april 1834
Haarlem 19 April. Herwaarts gekomen om mijns vaders verjaardag.
familie Lockhart bezocht.

Haarlem, zondag 20 april 1834
Haarlem 20 April.
's Heeren H. Avondmaal met mijne ouders gevierd.
John Lockhart.

Leiden, maandag 21 april 1834
Leiden 21 April
226
In den namiddag den knecht van HASEBROEK ontmoet met een visitekaartje

221
222
223

224
225
226

Van Assen woonde op het Rapenburg 20.
j'avais le cauche-mar: het was een nachtmerrie. Niet gevonden.
Jacob Geel (1789-1862). Honorair professor 1822-1859; aanvankelijk onderbibliothecaris,
vanaf 1833 bibliothecaris. Klassiek filoloog en letterkundige. Deze lezing, in 1835 gepubliceerd
als Gesprek op den Drachenfels , werd gehouden tijdens een openbare vergadering van de
Leydsche Afdeeling der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen
in de Stadsgehoorzaal op de Breestraat. Zie: Peter van Zonneveld, ‘Waar droeg Jacob Geel
zijn Drachenfels voor?’, in: De Nieuwe Taalgids 73 (1980), p. 425.
Enschedé woonde op de Breestraat 147.
Jan van Heukelom.
Knecht van Hasebroek: niet gevonden.
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17. Lidmaatschapsbul van de Rederijkerskamer (16 april 1834).
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227

van den dichter WITHUYS . Hij zocht H. met de boodschap dat de geachte poëet
228
tot 5 uren bij de Wit aan de Wittepoort te vinden was. Ik was zoo gelukkig H.
spoedig te vinden en wij begaven ons vol geestdrift op weg. KNEPPELHOUT insgelijks
van zijn aanwezigheid te Leiden verwittigd, ontmoette ons. Ik werd door hem aan
den Dichter voorgesteld, en wij sleten met hem een aangenaam en voor ons
belangrijk uur. Withuys is een schoon, rijzig man, met geen alledaagsch gelaat.
Naar mijn gevoelen een der beste dichters van onzen tijd. Toen hij de diligence
opgestapt was, waren wij te opgewonden om binnen de muren te blijven. Na een
229
wandeling, bij KNEPPELHOUT thee gedronken, waar ook Beynen verscheen. - Met
230
PLUYGERS en BEYNEN bij SCHNEEVOOGT het avondbrood. Geen andere gesprekken
dan over letteren en kunst.

Leiden, zaterdag 26 april 1834
Leiden 26 April. Zaterdag.
Proefblad ontvangen van Verzameling van Uitheemsche Vernuften , 3e st.

Leiden, zondag 27 april 1834
231

Leiden 27 April Maandag.
Op de wandeling Bakhuyzen van den Brink ontmoet en overgehaald met mij mee
te gaan. 't Is een allerkundigst mensch, die veel belang stelt in Poëzie. Ik heb hem
mijn Jose voorgelezen, omdat ik wat het zielkundige aangaat er vooral zijn oordeel
over wilde hooren. Hij heeft mij overgehaald om mee te werken aan den Vriend des
232
233
Vaderlands, die ik niet wist, dat in zoo goede handen was; Van der Chys redac-

227
228
229
230
231
232
233

Christiaan Godtfriedt Withuys (1794-1865). Letterkundige die in zijn tijd grote bekendheid
genoot. Vanaf 1849 directeur van de Landsdrukkerij.
De Wit: niet gevonden.
Kneppelhout woonde op het Rapenburg 65.
Schneevoogt woonde op de Hogewoerd 49.
Beets vergist zich hier in de dag.
De Vriend des Vaderlands (1827-1843). Tijdschrift van de Maatschappij van Weldadigheid,
waarin ook ‘Mengelwerk’ werd opgenomen. Voorloper van De Muzen (1834-1835).
Pieter Otto van der Chijs (1802-1867). Numismaticus. Directeur van het Penningkabinet te
Leiden, met de titel van buitengewoon hoogleraar 1835-1867. Werd in 1826 redacteur van
De Star , die in 1827 De Vriend des Vaderlands ging heten, en bekleedde die functie tot 1843.
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18. De Witte Poort te Leiden omstreeks 1860.
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235

236

teur; Potgieter, v.d. Brink, Drost en Heye de voornaamste medewerkers. Ik
237
heb op mij genomen den dichtbundel van Withuys te recenseeren.

Leiden, maandag 28 april 1834
Leiden 28 April.
Een dwaas vers gemaakt ten behoeve van C. SANDIFORT, om daarvan gebruik
238
te maken bij zijn afscheid van de Rederijkerskamer.
Billiard gespeeld met BAKHUYZEN !

Leiden, dinsdag 29 april 1834
Leiden 29 April.
239
Op het anthropologisch college van Jan van der Hoeven gehospiteerd. 't Gold
de verschillende toestanden van lichaam en ziel in de verschillende tijdperken van
het leven van den mensch, en 't karakter van den dood. 't Eindigde met een uitzicht
op het leven na dit leven, ‘als wij elkander drukken zullen aan de onsterfelijke borst’
Men mag JAN VAN DER HOEVEN Jan Polyp noemen, c'est un polype sublime. Zijn
voorkomen is gering. De gestalte, die van een tenger man, met ongebogen borst.
Het gelaat doodshoofdachtig.

Leiden, donderdag 1 mei 1834
Donderdag 1 Mei.
240
Voorstel van BRILL . Over de Woorden van Christus betreffende het opbouwen
241
en afbreken van den tempel. Joh. 2. De geheele tempelreiniging symbolisch
verklaard. Allerinteressantst.
De kniebroek bij deze gelegenheid gedragen, openbaart in verrassende mate de
dikte der kuiten van dezen kleinen persoon.
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241

Everhardus Johannes Potgieter (1808-1875). Letterkundige en handelsagent. Medewerker
De Vriend des Vaderlands 1833-1834. Oprichter van De Gids (1837); redacteur tot 1865.
Over zijn relatie met Beets zie diens Everhardus Johannes Potgieter, Persoonlijke
Herinneringen, Haarlem 1892.
Aarnout Drost (1810-1834). Student in de theologie te Amsterdam 1828-1829 en te Leiden
1829-1833. Auteur van Hermingard van de Eikenterpen 1832. Mede-oprichter van De Muzen
(1834). Na zijn dood gaven Potgieter en Bakhuizen zijn Schetsen en Verhalen uit, in twee
delen (1835-1836).
Jan Pieter Heye (1809-1876). Letterkundige en geneesheer. Student in de medicijnen te
Amsterdam 1825-1826 en te Leiden 1827-1832. Officieus redacteur van De Vriend des
Vaderlands 1832-1834. Mede-oprichter van De Muzen (1834). Later vooral bekend als
volksdichter.
C.G. Withuys, Gedichten, Eerste deel, Amsterdam 1833. De recensie verscheen in De Vriend
des Vaderlands 8 (1834), pp. 638-648; pp. 777-794.
‘Afscheidsgroet van E.C.A. Sandifort aan H.H. Leden der Rederijkerskamer voor Uiterlijke
Welsprekendheid. Den 30 April 1834 in de Burcht te Leijden.’ Lithografie naar handschrift.
UBL Ltk Beets vrl. nr. 35. Potloodaantekening (van Beets?): ‘Gedicht door Hasebroek en
Beets in compagnie.’
Jan van der Hoeven (1802-1868). Hoogleraar Natuurlijke Historie 1826-1868. Hospiteren:
een lezing of academische les als gast bijwonen. Beets hoefde dit college niet te volgen.
Brill is nimmer predikant geworden; zie noot 154.
Johannes 2 vs. 14-21.
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Leiden, vrijdag 2 mei 1834
Leiden Vrijdag 2 Mei.
Aan eene Beoordeeling der Gedichten van WITHUYS , voor den Vriend des
Vaderlands begonnen.
242
Met HASEBROEK een soort van Tweespraak in verzen tusschen Thalia en
243
Esculaap vervaardigd, om te dienen bij de promotiepartij van Charles SANDIFORT,
Medicus en hartstochtelijk liefhebber van den Vaudeville.

Leiden, zaterdag 3 mei 1834
Leiden 3 mei. Zaterdag.
244
Promotie van Sandifort. Promotiepartij te Lisse. Onze grap deed gelukkig een
goed effekt. HASEBROEK was Thalia, en had als attributen een houten kermistrompet
en een grijns. Ik stelde Esculaap voor, en droeg een rotting waarom zich een levende
paling kronkelde. Wij eindigden met den doctor beurtelings te kronen. H. met vroolijk
gebloemte; ik met pieterceliebladen en wortellof. Mijn plaats aan tafel was, tusschen
HASEBROEK en KNEPPELHOUT , tegenover den doctor.
H. werd uitgelaten; K. melancholiek.

Haarlem, zondag 4 mei 1834
Haarlem 4 mei. Zondag.
Onverwacht bezoek aan mijn Vaderstad, en ouderlijk huis, de vrienden op
245
Koningstein en anderen.
Avondwandeling. In eenzaamheid door den Hout gedoold. Heerlijk weêr.
Zonsondergang zonder wolken, rood en helder, als een man, die in zijn glorie sterft.
Daar is geen windje. De nachtegalen zingen in grooten getale, verrukkelijk als altijd.
Mijn hart is vol, vol gevoel, vol erinnering, vol droomen voor de toekomst. Dit is geen
eenzaamheid. 't Is afzondering met uw beste vrienden.

Leiden, maandag 5 mei 1834
Leiden Maandag 5 Mei.
Weder drukproeven van de Byronniana .
246
's Avonds met HASEBROEK in een licht bootje naar 't Haagsche Schouw ge-

242
243
244

245
246

Thalia: Muze van de comedie bij de Grieken.
Esculaap: Figuurlijk voor dokter; afkomstig van Aesculapius, de Latijnse naam voor de Griekse
god der geneeskunde Asklepios.
Sandifort promoveerde op een dissertatie, getiteld: Animadversiones de Vitiis congenitis et
de fractionibus Articulationis Coxae (1834). De promotiepartij zal hebben plaatsgevonden in
Logement De Zwaan te Lisse.
Woning van de familie Lockhart aan het Zuider Buiten Spaarne te Haarlem.
Haagsche Schouw: van oudsher de plaats waar de weg van Den Haag naar Haarlem de
Oude Rijn kruist, ten zuidwesten van Leiden. Aanvankelijk een veerpont, vanaf 1802 een
brug (zie: G. 't Hart, ‘Het Haagsche Schouw’, in: Leids Jaarboekje 59 (1967), pp. 143-159).
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roeid. In de ruime met schoon geboomte omringde kom van den Rijn, achter 't
247
buitenverblijf der STADNITSKI's naar den nachtegaal geluisterd.

Leiden, dinsdag 6 mei 1834
248

Leiden Dinsdag 6 Mei
de
249
Kopij van Walter Scottiana voor het 4 stukje van Westerman begonnen.
Leiden, donderdag 8 mei 1834
Leiden 8 Mei. Hemelvaartsdag. In de vroegte, met Gewin en Hasebroek in een
bootje den Rijn afgevaren, tot voorbij 't Haagsche Schouw. Ontbeten in den Rijnkom,
tegen den oever onder 't overhangend lommer. Onder begunstiging van 't heerlijkste
weder van daar voortgeroeid tot voorbij Rijnsburg, waar wij ons opnieuw versterken
onder 't geboomte van eens anders mans hof. Eindelijk tot Katwijk binnen geroeid.
De Kerk bezocht. Gewandeld naar Katwijk buiten. Met H. een bad genomen in de
open zee. Te Katwijk-buiten gedineerd. Teruggewandeld naar Katwijk-binnen. Partij
billiard. Tegen zes uren weggeroeid. Op dezelfde plekjes als 's morgens vertoefd.
Dag van weelde en genot. Allerliefelijkst weêr; bloeiende natuur rondom ons; innige
vriendschap en eenstemmigheid onder ons. De woorden van Tollens op onze lippen
en in ons hart:
O God, wat is Uw schepping schoon,
250
Wat zijn Uw werken wonder!

en
Gij hebt deze aard zoo schoon gemaakt
251
En mij zoo rijk in zegen.

247
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250
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De hofstede Rhijnhof, gelegen op de Noordelijke oever van de Oude Rijn, even ten westen
van het Haagsche Schouw. Van 1813 tot 1855 in het bezit van de familie Stadnitski, die 's
winters op de Breestraat 24 woonde: Andries Stadnitski (1782-1839), zijn echtgenote Susanna
van Heukelom (1783-1854), een zoon en twee dochters. (Zie: F.A. le Poole, ‘Rhijnhof’, in:
Leids Jaarboekje 51 (1959), pp. 102-104).
Zie bijlage nr. 13.
Verschenen als Verzameling van Voortbrengselen van Uitheemsche Vernuften , Vierde Stukje,
Amsterdam 1834.
Deze regels zijn afkomstig uit Tollens' gedicht ‘Aardsgezindheid’; de tekst luidt daar: ‘o God!
wat is uw schepping schoon, / Wat zijn uw werken wonder!’ in: Nieuwe Gedichten II,
's-Gravenhage 1828, p. 65.
Hetzelfde gedicht; de tekst luidt: ‘Gij hebt ook de aard zoo schoon gemaakt, / En mij zoo rijk
aan zegen!’, p. 68.
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19. Rijnkom bij het Haagsche Schouw, met de hofstede Rhijnhof.
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Leiden, vrijdag 9 mei
Leiden Vrijdag 9 Mei
Walter Scottiana gecopieerd voor de pers.
HAMAKER in het Groot Auditorium gehoord over 't Sanskrit in verband met de
252
Germaansche Talen.
Opdracht van Jose , Aan Serena geschreven.

Den Haag, zondag 11 mei 1834
Den Haag 11 Mei. Zondag.
Op reis herwaarts Prof van Assen in de diligence; aan wien ik mijzelven voorstelde.

Haarlem, vrijdag 16 mei 1834
Haarlem 16 Mei. Vrijdag.
Herwaarts gewandeld met Jan van Heukelom , de twee Enschedé's en
Schneevoogt .
Half 5 uit de poort; tot Hillegom door, daar ontbeten. Te Bennebroek in de
253
‘Geleerde Man’ nogmaals gerust en geschil gekregen met den onredelijken Jan
254
DUIM.
Half 2 in de ouderlijke woning.
De Pinksterdagen te H. doorgebracht.

Leiden, vrijdag 23 mei 1834
Leiden 23 Mei.
255
HAMAKERS Tweede Voorlezing over Sanskrit en Germaansch.
Uit Walter Scott's Poems eenige overgebracht.

Leiden, woensdag 28 mei 1834
Leiden 28 Mei.
Vier uren 's nam. met koorts naar bed.

Leiden, donderdag 29 mei 1834
Leiden 29 Mei.
256
Uit den Tristram Shandy, de History of Lefebre voor 't dispuut vertaald.
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B: ‘Hamaker Voorlezingen’.
H.A. Hamaker, Akademische voorlezingen over het nut en de belangrijkheid der grammatische
vergelijking van het Grieksch, het Latijn en de Germaansche tongvallen met het Sanskrit ,
Leiden 1835, pp. 1-26. Beets maakte van deze eerste lezing gebruik in zijn toelichtingen bij
het gedicht ‘De Taal’ (1854), in: Dichtwerken III, Amsterdam 1876, pp. 185-194.
Een overoude herberg, thans bekend als ‘De oude geleerde man’. Zie: W.P.J. Overmeer, De
herberg ‘De geleerde man’ te Bennebroek , Rijswijk 1903.
Jan Duim: niet gevonden.
Akademische voorlezingen, pp. 27-47.
‘The Story of Le Fever’, in: Tristram Shandy vol VI, ch. 6-14, pp. 403-418.
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20. Abr. des Amorie van der Hoeven (1798-1855).

Nicolaas Beets, Het dagboek van de student Nicolaas Beets, 1833-1836

74

Haarlem, zaterdag 31 mei 1834
Haarlem. 31 Mei. Zaterdag.
257
Per schuit herwaarts gekomen. Schipper RIETBERG (de ‘lange R’) heeft veel te
vertellen van den slag bij Waterloo, waar hij de Militaire Willemsorde heeft verdiend.

Haarlem, zondag 1 juni 1834
Haarlem 1 Juni Zondag.
258
Heerlijke preek van des Amorie van der Hoeven gehoord over de uitredding
259
van Petrus, Hand. 12. Welk een stem! Welk een waardigheid! Meesleepend en
overweldigend.

Leiden, maandag 2 juni 1834
Leiden 2 Juni
't Eerste Exemplaar van mijn eerste boeksken [Byronniana in Uith. Vernuften] op
mijn tafel gevonden. 'k Geef het ten geschenke aan Mr. FLEMING, die mij bezocht,
op het punt van naar Engeland en Schotland af te reizen.
Met Gewin , Molewater en Schneevoogt per calèche naar den Haag om Robert
260
261
le Diable nog eens te zien en te hooren, met medewerking van Chollet en Prevost
uit Parijs. CHOLLET een goed acteur, maar de Robert wat te hoog voor zijn stem.
PREVOST, goede actrice en chanteuse, had de rol van Alice volkomen begrepen,
262
en er heel wat anders van gemaakt dan Desorgnet, die haar de vorige maal
vervulde.

257
258

259
260
261

262

Johannes Rietbergen (1790-1865). Schipper op Haarlem. Blijkens zijn overlijdensakte drager
van de Militaire Willemsorde (17 mei 1865, Gemeente Archief Leiden).
Abraham des Amorie van der Hoeven (1798-1855). Befaamd kanselredenaar; vanaf 1827
hoogleraar in de Godgeleerdheid en de Kerkgeschiedenis aan het Remonstrants Seminarium
te Amsterdam.
Handelingen 12, vs. 7-10.
Jean-Baptiste Chollet (1798-1892). Frans tenorzanger. Later ook directeur van de Koninklijke
Schouwburg te 's-Gravenhage.
Mademoiselle Prévost was samen met Chollet naar Nederland gekomen, mogelijk in het
voorjaar van 1834. Vermoedelijk hebben zij slechts één jaar in Nederland gespeeld. In
Melpomene en Thalia, Tijdschrift voor Beminnaren van den Schouwburg wordt vermeld: ‘De
heer Chollet en mejufvrouw Prévost zijn beiden Parijsche tooneelisten van den eerste lijrischen
rang, en aldaar, voor het aanstaande toneeljaar 1835 en 1836, weder bij den opéra-comique
geëngageerd.’ (2e afl., 2 oct. 1834, p. 46n.). In het Prospectus de 1835-1836, uitgegeven
door het ‘Théatre Royal Francais de la Haye’ leest men: ‘[...] Paris avait déjà ressaisi Mr.
CHOLLET et Mlle. PRÉVOST.’ (p. 4). Nadere gegevens betreffende Mlle Prévost ontbreken.
Nicolaas Beets bewaarde een portret van haar (zie p. 156).
Desorgnet: niet gevonden.

Nicolaas Beets, Het dagboek van de student Nicolaas Beets, 1833-1836

75

21. Titelblad.
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22. Programma van Fedra (5 juni 1834).
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Leiden, dinsdag 3 juni 1834
Leiden 3 Juni.
Bij Prof V. ASSEN gesoupeerd, met 7 juristen. Hij beviel mij uitmuntend, zoo wel
263
als zijne echtgenoote, ondanks het geaffecteerde. Mijn plaats aan tafel was naast
hem. Discours, souper, wijn zeer goed. Ik ben zeer over deze kennismaking in mijn
schik. Ik heb Z.H.G. moeten beloven vooral veel Grieksch te lezen! Quod Deus bene
264
vertat.

Leiden, donderdag 5 juni 1834
Leiden Donderdag 5 Juni
265
De Phedra door Amsterdamsche Acteurs zien opvoeren. Mevrouw MULLER
266
geb. WESTERMAN vervulde uitmuntend de titelrol. Een schoone, slanke figuur voor
267
de hooge tragedie. JELGERHUIS kweet zich wat (zijn fort) de standen aangaat,
268
weder wel als Theseus. Zijn stem heeft nooit gedeugd. Evers schreeuwde wat
269
hard als Hippolitus. Mevr. Van Ollefen-da Sylva, allerliefst mooi vrouwtje, ook
allerliefst als Aricia. Over 't algemeen was de actie perfect.
Ik ben weder geheel en dubbeld opgewonden over de majesteit van het klassieke
treurspel waar geen romantieke drama's bij halen kunnen, en bewonder op nieuw
dit meesterstuk van Racine. Mijn vriend Westerman speelde den Theramenes
uitnemend, en reciteerde het beroemde en berispte verhaal van het omkomen van
Hippolitus, on ne peut pas mieux. Ik had hem 's morgens gesproken. Stellig had ik
met KNEPPELHOUT Mevr. Muller ons compliment gaan maken, hadden wij niet
geweten, dat in dezen Leidschen Schouwburg de gelegenheid tot zoo iets zoo
allerslechtst is ingericht.

Leiden, vrijdag 6 juni 1834
Leiden 6 Juni Vrijdag.
270
HAMAKER 's 3e Lezing over 't Sanskrit enz gehoord.

263
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Van Assen was in 1821 gehuwd met Anna Maria van Royen (1801-1870).
Quod Deus bene vertat: Wat God ten goede kere.
Men speelde de Fedra van Racine in de vertaling van P.J. Uylenbroek (1770). Gevolgd door
De arme dichter van August von Kotzebue in de vertaling van J.S. van Esveldt Holtrop.
Anna Petronella Muller-Westerman (1802-1893). Actrice en toneelschrijfster. Van 1826 tot
1838 verbonden aan de Amsterdamse Schouwburg.
Johannes Jelgerhuis Rzn. (1770-1836). Acteur, graveur en schilder. Schrijver van de
Theoretische lessen over de Gesticulatie en Mimiek , Amsterdam 1827. Zie: Johannes
Jelgerhuis Rzn., acteur-schilder 1770-1836 [tentoonstellingscatalogus De Waag, Nijmegen;
Stedelijk Museum ‘De Lakenhal’, Leiden; Toneelmuseum, Amsterdam], z.pl. [Nijmegen?]
1969.
Cornelius Evers (1798-1849). Acteur. Van 1806 tot ongeveer 1845 verbonden aan de
Amsterdamse Schouwburg.
Christina Elisabeth van Ollefen-Da Silva (1809-1881). Actrice. Van 1826 tot 1847 verbonden
aan de Amsterdamse Schouwburg.
Akademische voorlezingen, pp. 48-73.
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Leiden, dinsdag 10 juni 1834 - donderdag 12 juni 1834
Leiden. 10 Juni.
271
Ik begin de overbrenging van BYRON's Mazeppa.
11 Juni voortgezet. 12 Juni Item.
272
12. Juni. Met Schneevoogt het avondbrood bij Bakhuyzen van den Brink .
Bakhuyzen en Brill beide heldere starren aan den academischen hemel zijn geheel
opposite wezens.
Brill geheel mystiek; Bakhuyzen geheel rationeel. Brill staat op een hoog standpunt,
maar dit doet hem het panorama dat hij overziet, tusschenbeiden onduidelijk en als
in een nevel beschouwen. Bakhuyzen verkiest bij den grond te blijven, en zijn
scherpe blik doorziet wat hij ziet. Brill overstroomt u in 't redeneeren, met deels
onbepaalde, deels duistere termen, en poogt op alle manieren zijne beschouwing
van de zaak te doen gelden. Bakhuyzen heeft eene duidelijkheid, en tevens eene
zoo bewonderenswaardige eerlijkheid en onpartijdigheid in 't disputeeren, dat
iedereen hem verstaat, en menschen van een tegenovergesteld gevoelen, nooit
gekwetst worden. Beide, hebben overgroote achting voor Poezie. Brill ziet, zoekt
en vindt er meer in, beschouwt haar uit een verhevener standpunt, maar Bakhuyzen
heeft beter en zuiverder criterion. De een poogt te verklaren wat hij niet begrijpt, de
ander betwist er de waarheid van. De een ziet de zaken a priori; de ander verbiedt
273
zich dat en redeneert niet dan a posteriori.

Leiden, vrijdag 13 juni 1834
Leiden 13 Juni Vrijdag.
274
Op 't chemisch college van Van der Boon Mesch gehospiteerd.

271

272
273

274

Mazeppa (1819), in: Byron, Poetical Works, pp. 341-348. De vertaling van Beets, getiteld
‘Mazeppa’, werd voor het eerst gepubliceerd in: Gedichten van Lord Byron, pp. 33-82. Een
herziene versie onder dezelfde titel in: Navolgingen van Lord Byron , pp. 27-62, met kleine
wijzigingen overgenomen in: Dichtwerken I, pp. 129-158. De vertaling van Stanza V-XI werd
reeds afgedrukt in: Verzameling van Voortbrengselen van Uitheemsche Vernuften , Derde
Stukje, pp. 27-32.
Bakhuizen woonde op de Breestraat 29, bij A.J. Thomas.
B: ‘[Ook naar het uitwendige geen sterker tegenstelling dan Brill, en zoo als hij onder ons
heet Bakkes.
Brill, klein van persoon, met een fijnbesneden gelaat, vriendelijke blauwe oogen, maar
doordringende blik, de mond wel wat groot, maar de lippen fijn; welluidende stem, aangename
hoogstfatsoenlijke spraak, geen onvertogen woord, zachte uiterst beleefde vormen; opgerichte
houding, vaste stap, in alles proper en net. Bakkes eer groot dan klein; buikig, vettig, plomp;
grof, groezelig, koffybruin gelaat; schitterende bruine oogen, maar min of meer onbeschaamden
blik, breede stompneus, onbesneden mond met vuile tanden; schorre stem, somtijds
overschietende, los in den mond, onaangenaam van lach; sterk snuivende, linksche houding,
onzekere gang, slordig in zijn kleeding, met een mislukte poging tot iets fraais.]’
Antonius Henricus van der Boon Mesch (1804-1874). Hoogleraar in de Scheikunde 1829-1874.
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23. R.C. Bakhuizen van den Brink (1810-1865).
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Felicitatie bij Beynen die met Bakhuyzen v.d.B. in de Mathesis getenteerd is, en
276
met hem 't jus docendi heeft gekregen.
277
Theegedronken bij Zubli, met Kneppelhout en Pluygers . 't Viel zoo uit dat terwijl
Zubli op den duur met Kneppelhout discoureerde, Pluygers en ik elkander
onderhielden. 't Ging over de echte uitspraak van het Hollandsch, volgens een stellig
en wijsgeerig inzicht in de taal.
278
Die WILLEM PLUYGERS ziet, ziet geen echt Hollandsch type, maar wel iemand
die al het uiterlijk heeft van buitengewoon en geniaal te zijn. Inderdaad het is te
bejammeren, dat met een gelaat als het zijne van den hemel gekregen hebbende,
geen dichter, schilder, of eenige andere der schoone kunsten toegeheiligd is. Die
physionomie is zeker niet wat men schoon kan noemen, maar moet iedereen treffen
en behagen. In de oogen een buitengewone gloed. Ravenzwart haar. Bruine tint.
Hoog en vooruitpuilend voorhoofd. De mond zeer bijzonder gevormd. Niet groot
van persoon, breed in de schouders; de taille fijn en lest. Metterdaad is hij
intellectueel ver boven 't gewone; vlug en scherpzinnig, fijn en juist van oordeel;
een schat van algemeene kennis; zonder eenigen eigenwaan. Een blokker is hij
niet; eerder het tegendeel.

Leiden, zondag 15 juni 1834
Leiden Zondag. 15 Juni 1834
Jose overgeschreven.
279
Bezoek van Schneevoogt , met wien ik een kleine in het dispuut Bereschiet
gehouden verhandeling van Brill over de Muziek lees, welke ik van plan ben, zoo
ik eenigszins tijd heb over te schrijven [hetwelk ik gedaan heb: het stuk is onder
280
mijne papieren], daarna kwam het op mijn JOSE . Hij verzocht mij hem het dichtstuk
in zijn geheel voor te lezen. Ik bewilligde en nimmer is mij mijn eigen talent zoo
beminnelijk voorgekomen als nu. Gustaaf scheen mij met een verplette
stilzwijgendheid tot den einde toe aan te hooren; toen opvliegende borst hij uit in
tranen, en mij bij de hand vattende zeide hij: ‘Beets, geef me de hand; ik heb u nog
nooit zoo lief gehad, als nu!’ Nederzittende beefde hij en weende, en had het sterk
op de zenuwen. Dit

275
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Beynen woonde op de Breestraat 111, bij Van der Hoek.
jus docendi: het recht om te doceren.
Zubli woonde op het Steenschuur, bij zijn moeder.
B: ‘W.G. Pluygers’.
Blijkens de notulen van het theologendispuut Bereschith (opgericht 1820) heeft Brill zijn
verhandeling ‘over de muzijk bij de Hebreew.’ gehouden op vrijdag 23 mei 1834. Aanwezig
waren o.a. Boonacker, Berns, Moll, en Knottenbelt. (Archief Leids Studenten Corps,
Bereschith).
Afschrift niet gevonden. Het werd in 1896 nog gesignaleerd door P.D. Chantepie de la
Saussaye, die in zijn opstel over ‘Willem Gerard Brill’ (1896) vermeldde: ‘In eene verhandeling
over de Muziek, door hem in Bereschith in 1834 voorgedragen, mij welwillend afgestaan door
Beets, die als student het der moeite waard vond haar te copiëeren, vinden wij allerlei
uitheemsche kundigheden, diepzinnige verklaringen voor alledaagsche zaken naar Duitschen
trant, maar ook frissche en zelfstandige gedachten.’, in: Portretten en kritieken , Haarlem
1909, p. 4.
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24. De student-autheur.
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bewijst in mijn oogen iets voor het gedicht. In allen gevalle houd ik het er voor dat
mijn dichtgeest nimmer hooger vlucht bereiken zal, en indien het publiek in dit mijn
voortbrengsel geen behagen schept, doe ik afstand van zijn genegenheid en houd
ik alle mijne gedichten voor mij en den kleinen kring van vrienden die met mij
sympathiseeren.

Leiden, woensdag 18 juni 1834
Leiden Woensdag 18 Juni.
281
In verrukking geraakt door den aanblik van den dichter - van Someren! op reis
naar de verg. der Maatsch. v. Letterkunde die morgen zijn zal.

Haarlem, vrijdag 20 juni 1834
Haarlem Vrijdag 20 Juni.
Op het punt naar hier te vertrekken ontving ik van mijn Uitgever! de presentexx.
de
van het 3 stukje der Uitheemsche Vernuften, mijne Byronniana.
tal
Schoon gezicht voor een Auteur, een 12
gebonden boekjes van zijn eigen
maaksel. Hasebroek en Bakhuyzen v.d.B. hielden mij tot 12 uur gezelschap - ik
vertrok ½1 per schuit -

Groote vacantie
Haarlem, zaterdag 21 juni 1834
Haarlem Zaterdag 21 Juni.
282
De warmste dag die ik ooit beleefd heb. De zaal van 't Pietershuis [in de
Stoofsteeg leegstaande stichting van Pieter Utenhage, waarvan mijn vader mede
een der regenten is] die mij gedurende de vacantie ten gebruike is afgestaan als
mijn studeerkamer gearrangeerd. Ik zal daar vreedzame en nut aanbrengende
dagen slijten.

Haarlem, maandag 23 juni 1834
H. Maandag 23 Juni.
Mazeppa.

Haarlem, vrijdag 27 juni 1834
Haarlem Vrijdag 27 Juni.
283
Plan opgevat tot een nieuw dichtverhaal in den stijl van Jose.

281
282

283

Reyer Hendrik van Someren (1787-1851). Letterkundige, die in zijn tijd grote bekendheid
genoot.
Pietershuis: liefdadige instelling voor ‘schamele ambachtsjongens’, in 1558 gesticht door
Pieter Utenhage en zijn vrouw Lubburch van Heussen. Martinus Nicolaas Beets werd in 1822
tot regent benoemd. Vanaf 1831 heeft het huis vermoedelijk leeg gestaan. Het werd hernieuwd
in 1842 en ingericht tot bewaarschool.
Mogelijk Kuser, Een Verhaal , Haarlem 1835, hoewel dit dichtstuk pas tussen mei en augustus
1835 geschreven werd.
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25. De stad Leiden in 1834, vanuit het noorden, met op de voorgrond de trekschuit naar
Haarlem.
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Amsterdam, woensdag 9 juli 1834
Amsterdam 9 Juli. Woensdag.
de
Bezoek aan Westerman. De bezorging van 't 4 stukje der Uith. Vern. (Walter
284
Scott) op mij genomen.
Immerzeel mijn Jose ter uitgave aangeboden. Hij scheen terstond bereid, maar
maakte de opmerking of het stuk niet wat te klein was voor afzonderlijke uitgave.
285
Hij hield het onder zich tot morgen.

Haarlem, donderdag 10 juli 1834
Haarlem 10 Juli Donderdag.
de
286
Aan ‘'t Kort Levensbericht van Walter Scott’ voor 't 4 st. Uith. Vern begonnen.
287
Brief van Immerzeel over Jose.
‘Ik heb uwen Jose, die hierbij teruggaat, met veel genoegen gelezen. Waarlijk gij
zoudt die, dunkt mij, gerust in 't licht kunnen geven. Alleen zou ik nogmaals de
observatie maken of het stuk niet te groot is als brochure en te klein als boek. Zou
[het] niet best zijn het te bewaren, tot er nog een en ander bij kwam om dan b.v.
toekomend jaar een bundel gedichten uit te geven?’

Haarlem, zondag 13 juli 1834
Haarlem 13 Juli.
288
Carl Rappo. Sterke toeren van Evenwicht en Reuzenkracht, Athleet van
middelbare grootte, blond, blauwe oogen, bijna geen baard. Breedgeschouderd.

284

Op 11 juli 1834 schreef Beets aan Hasebroek: ‘Ik zal U, zoo als ik beloofd heb mijn wedervaren
te Amsterdam melden. Eergisteren ging ik derwaarts, en bewoog mij in de eerste plaats langs
de daartoe bestaande weg naar Maarten Westerman, dien ik van mijn komst verwittigd had
en dus te huis was. Het resultaat van onze conferentie was dat hij in de aanstaande week
de

285

286
287
288

een aanvang zou maken met drukken van het 4
Nommer der U.V. behelzende mijne
vertalingen van Sir Walter.’ (Brief UBL Ltk Beets vrl. nr. 49). Zie noot 174.
In dezelfde brief aan Hasebroek over het bezoek aan Immerzeel, na de weergave van een
inleidend gesprek: ‘En dit woudt ge à part uitgeven zeide hij, mij in de rede vallende, terwijl
hij Jose uit mijn hand overnam (die ik met een kleine aanspraak overgaf) en dezelve
doorbladerende; “'t is wat klein, zeide hij, voor een boekjen apart - dat is jammer”, wij zullen
't zoo moeielijk kunnen cartonneren, laat eens zien - een duizend regels, - 20 op een bladzijde
is zeker genoeg - maar! - 't is toch maar een blad of 4 - enfin ik kan 't nu niet dadelijk lezen,
maar van avond neem ik 't onderhanden en morgen hebt gij 't terug.” Dit was 't geen I. omtrent
mijn Jose zeide, en waarin ik alle teekens van bereidwilligheid ter uitgave bespeuren mocht.’
‘Kort Bericht aangaande Sir Walter Scott en zijne werken’, in: Verzameling , Vierde Stukje,
pp. 5-18.
Brief van Immerzeel 9 juli 1834. UBL Ltk Beets vrl. nr. 99.
Carl Rappo (1800-1854). Rondreizende sterke man. Gaf in de Schouwburg te Haarlem een
voorstelling ‘van zijne GROOTE HERKULISCHE en ATHLETISCHE bekwaamheden’ (Opregte
Haarlemsche Courant 12 juli 1834). In de Camera Obscura is sprake van ‘Rapponische
2

krachten’, die in Hildebrands Na vijftig jaar , Haarlem 1888 , pp. 25-26, enige opheldering
krijgen.
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Na Hasebroeks raad schriftelijk te hebben ingewonnen, aan Immerzeel geschreven
‘niet te kunnen besluiten Jose nog een jaar onder mij te houden en anders dan
afzonderlijk uit te geven, daar mijn grootst welbehagen in dit stuk van den titel “
Jose, een Spaansch Verhaal ” afhangt, en ik vurig verlang het in druk te zien, bij
het publiek als “de auteur van Jose”, en niet dan speciaal als zoodanig verlangende
290
bekend te zijn.’
291
Hasebroek zendt mij een uitmuntend gedicht van zijne hand ‘Vondels Vermaking’

Haarlem, dinsdag 15 juli 1834
Haarlem Dinsdag 15 Juli
Voor een goed vriend een soi-disant Lierzang, daar geen grein poëzie in zit, met
de pen in de hand nagezien.

Haarlem, woensdag 16 juli 1834
Haarlem 16 Juli.
Brief van en aan Immerzeel over Jose.
292
Brief van Immerzeel d.d. 15 Juli
Amice! Ik blijf bij mijn gevoelen, in weerwil van uwe beweegredenen en den
aandrang van vriend Hasebroek. Deze mijne opinie is intusschen volstrekt niet
geldende, en komt alzoo de uwe thans alleen in aanmerking. Met de uitgave, daar
u dit aangenaam zou zijn, wil ik mij wel belasten, maar ik moet u prevenieeren dat
mijn plan is in het aanstaande voorjaar geheel mijn fonds onder de boekverkoopers
293
te doen verkoopen en niet verder uit te geven. Uw werkje komt dan insgelijks in
die veiling, onzeker in wiens handen het vallen zal. Blijft UEd. desalniettemin bij
dezelfde gedachten, zend mij s.v.p. dan het dichtstuk hoe eer hoe beter toe, en ik
zal het dadelijk op de pers doen leggen. Met alle achting
T.T.
Immerzeel.
294

Weledel Heer,

Daar gij u niettegenstaande de door u gemaakte objectie, evenwel niet ongenegen
betoont, het door mij voor de pers bestemde Dichtstuk uit te geven, en gij mij verzoekt
indien ik bij dezen wensch mocht blijven, u hetzelve hoe eer hoe beter toe te zenden
ten einde het dadelijk op de pers te doen leggen, zend ik het u bij deze. Ik

289
290
291

292
293
294

In dezelfde brief (zie noot 284) schreef Beets aan Hasebroek: ‘Meld mij spoedig uw advies
want ik wil mij haasten.’ Brief van Hasebroek niet gevonden.
Brief aan Immerzeel 13 juli 1834. KB 133 C 11 VI 10.
B: ‘[Vondels Vermaking’ [potloodaantekening].
Handschrift ‘Vondels Vermaking’: UBL Ltk Beets Correspondentie. Gepubliceerd in: J.P.
Hasebroek, Poëzij , Haarlem 1836, pp. 1-18.
Brief van Immerzeel 15 juli 1834. UBL Ltk Beets vrl. nr. 99.
Is ook gebeurd (in 1839).
Brief aan Immerzeel 16 juli 1834. Niet in KB.
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dank u voor uwe heuschheid mij daarin gebleken dat UEd mij prevenieert dat het
uw plan is uw fonds onder de boekverkoopers te veilen en zulks in 't aanstaand
voorjaar. Weliswaar, ik weet niet in wiens handen mijn werk dan koomt, doch 't kan
mij weinig scheelen, Josees lot is dan al beslist; 't was misschien evenwel raadzaam
een conditie te maken in gevalle van een mogelijke herdruk, want ofschoon ik UEd
de copij present geve, zonder mij een ander honorarium dan een vijf en twintig
exemplaren te bedingen zou 't mij niet onverschillig zijn of ik in dat wel niet denkelijk
maar toch mogelijk geval van de discretie van een ander, mij welligt onbekend
boekverkoper afhing; Wees zo goed mij bij gelegenheid daarin eens te raden, ik zal
mij intusschen informeren, wat in dergelijk geval de gewoonte is.
En zoo sta ik u dan den Jose af, die ik niet twijfel of zij zal wat de uitvoering betreft
o

uwe pers eere aandoen, wanneer zij in groot 8 met een nette letter, ruim en op
best papier gedrukt in 't licht verschijnt (hoe denkt UEd over een gegraveerde tytel?
die behoort tegenwoordig wel bij een werk van smaak!) Wat mij betreft onder den
sluier der naamloosheid verborgen hoop ik van mijn werk die satisfactie te hebben,
welke mij tot de uitgave van dikker boekdeelen zal kunnen aansporen.
In afwachting van eene eerste proef, en een paar letters in andwoord op een en
ander,
verblijve ik
met alle achting
T.T.
Beets.
P.S. Wees zoo goed het korte Voorwoord niet in curcyf te laten drukken - ik haat
295
die letter.
Den WelEd. Heere J. Immerzeel Jr.
Amsterdam

Haarlem, donderdag 17 juli 1834
Haarlem Donderdag 17 Juli
Gustaaf Schneevoogt is van zijn Duitsch reisje teruggekomen. Hij is er vol van.
't Is een van de menschen die van de lucht, die zij doorgaan, doortrokken worden.
Maar voor de duitsche had hij een praedispositie. Heeft hij niet te Neuwied school
296
297
gelegen? Is zijne moeder niet een Dantzig-sche? Duitschland, geloof ik, is het
land, waarboven al zijn luchtkasteelen zweven.

295
296
297

Het Voorwoord is wel in cursief gedrukt.
Gustaaf Schneevoogt bracht tot zijn veertiende enkele jaren door op het Instituut der
‘Brüder-gemeinde’ te Neuwied.
Jeannette Louise Hohnfeldt (1778-1862), was geboren te Dantzig.
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Haarlem, zaterdag 19 juli 1834
Haarelm Zaterdag 19 Juli
298
De Opdracht van Jose aan mijne Zuster voltooid en door baar aangenomen.

Haarlem, zondag 20 juli 1834
Haarlem Zondag 20 Juli
299
Naïever, kiescher-gevoelende en oprechter ziel dan JOHN INGRAM LOCKHART
leeft er niet. Hij verdient al mijn vriendschap, al mijn vertrouwen.

Haarlem, dinsdag 22 juli 1834
Haarlem Dinsdag 22 Juli.
De Recensie van Withuys ‘Gedichten’ voltooid en, met een brief, aan Bakhuyzen
300
van den Brink toegezonden. Ook zond ik hem een albumblad, dat ik hoop hij niet
301
uitstellen zal in te vullen!

Haarlem, dinsdag 29 juli 1834
Haarlem Dinsdag 29 Juli 1834
302
303
Kneppelhout bezoekt Haarlem met Pauw. Met hem en Gustaaf hoor ik 't Orgel,
304
zie ik Enschede's drukkerij en Bibliotheek. Namiddag met hen in den Hout. Pluygers
305
, Lockhart en Spengler (Jur. Stud. groot (en klein) aanhanger van BAKHUYZEN)
vergrooten 't gezelschap. Onmogelijk den tijd aangenamer te slijten dan met jonge
lieden als deze.

298
299
300
301

302

303
304

305

‘Aan Serena’ (Jose, pp. 1-6).
B: ‘Lockhart’ [potloodaantekening]
Brief niet gevonden.
Op 22 october 1834 schreef Bakhuizen aan Beets: ‘Uw albumblaadje is nog niet ingevuld: ik
ben echter van zins dit eerlang te doen en het u toe te zenden. De vrees die gij koesterdet
dat deszelfs maagdelijkheid de mijne zou overleven is hors de propos. Die beide maagdommen
behooren niet tot hetzelfde tijdvak.’ (In: De studietijd van R.C. Bakhuizen van den Brink (ed.
Brummel), 's-Gravenhage 1969, p. 118).
Matthieu Christiaan Hendrik Pauw (1816-1895). Student in de rechten 1834-1841. Pauw was,
net als Kneppelhout, een leerling van Noorthey geweest. Later o.a. legatiesecretaris, kamerheer
in buitengewone dienst en lid van de Hoge Raad van Adel.
Het beroemde orgel in de Grote of St. Bavo Kerk, gebouwd door Christiaan Müller (1735-1738).
De drukkerij van de firma Enschedé is vanaf 1761 gevestigd op het Klokhuisplein te Haarlem;
aanvankelijk vooral bekend door het drukken van de Opregte Haarlemsche Courant en vele
bijbels, sinds 1795 ook door het vervaardigen van geldswaardig papier.
Frans Rudolph Spengler (1808-1872). Student in de rechten te Amsterdam 1826-1829 en te
Leiden 1831-1839. Later advocaat.
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Haarlem, donderdag 31 juli 1834
Haarlem 31 Juli.
John Lockhart's 22ste verjaardag. Groot gezelschap op Koningstein.
306
Belangrijk onderhoud van den ouden heer L. met mij over de waarheid van den
Christelijken Godsdienst. ‘Gij hebt’, zeide hij tot mij, ‘een vak gekozen, waarin gij
met veel hinderpalen zult te doen hebben. Ik zelf ben tot “theologist” (sic) opgeleid
geweest, en heb de zaak des Christendoms warm ter harte genomen. 't Is altijd een
onderwerp mijner ernstige bemoeiing geweest te zien hoe de leer van dien
godsdienst overeenkomt met ons maatschappelijk leven, en dit heeft mij steeds
meer en meer versterkt in de overtuiging dat de Christelijke godsdienst alle andere
overtreft. Ik ben een waar Christen. Ik geloof dat God zijn Zoon in de wereld
gezonden heeft om zondaren zalig te maken; ik meen er voor mijzelven zekerheid
voor te hebben, en zulks niettegenstaande ik mijn geheele leven aan Mathematische
bespiegelingen en Natuurphilosophie heb toegewijd. Ik zeg u dit niet om in uw oog
beter te zijn, maar alleen om u te versterken in uw Geloof, en opdat gij u ten allen
tijde zoudt kunnen beroepen op een man, die een en zeventig jaar geleefd had,
dikwijls te midden van ongeloovigen, en philosophen, sterke-geesten en vrijdenkers,
waarvan mijn land vol is, en geen ongetwijfeld [oogenblik getwijfeld?] heeft aan de
waarheid der Goddelijke openbaring, de Waarheid van den christelijken Godsdienst.’
Hij zeide dit met zooveel candeur, dat ik den grijzen man aanziende, mij diep
voelde ontroeren, en de hoogachting die ik den waardigen vader dezer lieve familie
toedraag, zich nog vermeerderde.
Het gadeslaan eener lieve jeugdige blondine deed mij vandaag het vers schrijven
307
aan Maria.
Uw mint mijn oog, zacht vijftienjarig kind enz.

Haarlem, woensdag 6 augustus 1834
Haarlem 6 Aug.
Laatste revisie van 't laatste blad van Jose . Ik heb er dus niet meer mee te maken.
't Wordt nu een zaak van Uitgever en Publiek.

Haarlem, zondag 10 augustus 1834
Haarlem 10 Aug.
Bezoek van Bakhuyzen v.d.B. die mij morgen in kennis zal brengen met den
308
309
Auteur van Hermingard van de Eikenterpen, den proponent A. Drost .
Ik lees dezer dagen veel van Shakespeare.

306
307

308
309

r

B: ‘Lockhart S ’ [potloodaantekening].
B: ‘[Aan Maria’ [potloodaantekening].
‘Aan Maria’ voor het eerst gepubliceerd in: [Leidsche] Studenten Almanak 1836, pp. 168-170.
Ook in: Dichtwerken II, p. 10.
Hermingard van de Eikenterpen, Haarlem 1832.
B: ‘[Drost’ [potloodaantekening].
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26. Aarnout Drost (1810-1834).
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Haarlem, maandag 11 augustus 1834
Haarlem 11 Aug.
Bezoek van Bakhuyzen met Drost . DROST heeft een ziekelijk, onbeduidend
voorkomen. Hij is lang, mager, ingevallen borst, bruin vel, een bril met groote glazen.
Een eenigszins teemende spraak, te onaangenamer omdat de dichter (want dat is
de Schrijver van H.v.d.E.) noch de L. noch de R. naar behooren kan uitspreken, wat
geen aanbeveling zal zijn voor den proponent, en het mij nu en dan zelfs moeilijk
maakt hem te verstaan. Voor 't overige bemerkt men spoedig in hem den man van
geest, smaak, lectuur en talent, die hij is. Op aandrang van BAKHUYZEN las ik hem
een paar secties uit mijn Jose voor.
310
's Avonds de oefening der Zangvereeniging bijgewoond. In de pauze een lang
311
en belangrijk gesprek met den grijzen dichter WALRÉ . Ik prepareerde hem op de
ontvangst van Jose en verzocht hem mij zijne opmerkingen mee te deelen. ‘Wat
dat betreft’, zeide hij, ‘zoo daar fouten zijn, gij zult ze zelf wel kunnen aanwijzen;
maar het zal mij een wezenlijk genoegen zijn uw stuk te lezen.’

Haarlem, woensdag 13 augustus 1834
Haarlem Woensdag 13 Aug.
Wandeling met Drost, die zich hier eenige dagen ophoudt, in het logement van
312
Juffr. Boer bij de Gr. Houtpoort. Hij maakt mij bekend met een door hem en HEYE
gevormd plan van uitgave van een nieuw maandschrift, waarvan een 1ste Nommer
313
reeds met 1 Sept. e.k. onder den titel van ‘ de Muzen ’ het licht zal zien, en
waarvoor hij mijne medewerking inroept. ‘Wij hopen langs dezen weg iets bij te
dragen tot verbetering van den Smaak en de Kritiek in Nederland’, zeide hij. Ik gaf
mijn woord.

310

311
312

313

In 1829 was te Amsterdam de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst opgericht. Al
spoedig kreeg ook Haarlem een afdeling. In 1830 werd hier een ‘Zangvereeniging’ opgericht,
voor lieden uit de gegoede stand. In 1835 had deze vereniging 89 leden. Zie: Jos de Klerk,
Haarlems muziekleven in de loop der tijden , Haarlem 1965, pp. 233-240.
Jan van Walré (1759-1837). Boekhandelaar, toneelschrijver en dichter te Haarlem.
In juli 1834 had Drost reeds aan Potgieter geschreven: ‘Twee of drie weken denk ik te Haarlem
te blijven [...] ik logeer bij de Wed. de Boer aan de groote Hout-poort.’ (J.M. de Waal,
‘Briefwisseling van Aernout Drost met Potgieter en Heye’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche
Taal- en Letterkunde 37 (1918), pp. 148-149. Elisabeth Margaretha van Soest (1785-1848),
weduwe van Gerrit Boer (1777-1830), bezat een logement in de Grote Houtstraat 176.
De Muzen, Nederlandsch Tijdschrift voor de beschaafde en letterkundige Wereld verscheen
vanaf 1 september 1834 tot en met 1 februari 1835. De redactie bestond uit Heye en Drost,
met medewerking van Potgieter en Bakhuizen. Ondanks de korte periode waarin het tijdschrift
verscheen heeft het, vooral op het terrein van de literaire kritiek, een niet onbelangrijke rol
gespeeld; het wordt als een voorloper van De Gids (1837) beschouwd.
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Haarlem, donderdag 14 augustus 1834
Haarlem Donderdag 14 Aug.
Bezoek van Drost, van twaalven tot tweeën. Onderscheidene proeven van mijn
dichtgeest voorgelezen. Hij heeft o.a. voor de Muzen beslag gelegd op mijn revisie
314
en correctie van Van Lenneps overbrenging der Lament of Tasso . Wij zullen die
315
op beleefde wijze onder des dichters oogen brengen, [niet geschied]

Haarlem, vrijdag 15 augustus 1834
Haarlem 15 Augustus. Vrijdag.
316
Kennisgemaakt met VICTOR HUGO's Littérature et Philosophie mêlees. Veel
waars in dit boek, althans in de Introduction die ik nog niet ten einde bracht. Maar
de stijl klatert vreeslijk.
's Avonds met Drost in zijn logement gesoupeerd.
Ik lees hem den geheelen Jose voor; hij mij een paar hoofdstukken uit een door
317
hem begonnen verhaal De Pestzegen .
[Later vernomen hoe deze voorlezingen den onder ons vertrek gelogeerden heer
318
N. uit Rotterdam tot wanhoop hadden gebracht. Hij lag reeds te bed toen wij
begonnen, en geen oog kunnende toedoen, had hij de partij gekozen van te gaan
luisteren. Een spotboef zijnde en in het bezit van een stalen memorie heeft hij in
zijne woonplaats de lieden niet weinig vermaakt met het verhaal van ‘twee dichters,
die op hoogst pedanten toon elkander verzen voorlazen en daarop hunne
aanmerkingen mededeelden’. Hij had de hoofdzaak en verscheidene passages
onthouden en er het noodige bijgehangen. Bij welke gelegenheden onze kostelijke
Jose en Pestzegen als onzin en onze dierbare personen als caricaturen schitterden.]

314
315
316

317

318

The Lament of Tasso (1817), in: Byron, Poetical Works, pp. 367-369. Van Lenneps vertaling:
Tassoos Weeklacht in den kerker van het krankzinnigenhuis te Ferrara, Amsterdam 1833.
Handschrift van deze revisie: UBL Ltk Beets vrl. nr. 100.
Victor Hugo, Littérature et Philosophie mêlées, Paris 1834: een verzameling essays in twee
delen, waarin Hugo een beeld geeft van zijn literaire en politieke ontwikkeling, aan de hand
van vroeger verschenen publicaties, gelardeerd met allerhande aantekeningen.
B: ‘De Pestzegen’ [potloodaantekening].
Drost heeft dit verhaal niet voltooid. Na zijn dood (5 november 1834) hebben Heye, Potgieter
en Bakhuizen het fragment ‘De Collegianten-vergadering te Rijnsburg’ persklaar gemaakt en
gepubliceerd in De Muzen 1835, pp. 521-550. Nadien verscheen het als hoofdstuk III van de
door voornoemd drietal voltooide roman De Pestilentie te Katwijk , als tweede deel van Drosts
Schetsen en Verhalen (1836). De oorspronkelijke tekst van Drost, ‘Het Collegianten-Collegie
te Rijnsburg’ werd door G. Kamphuis naar het handschrift uitgegeven in: Aarnout Drost,
Schetsen en Verhalen, Zwolle 1953, pp. 292-311.
De heer N.: niet gevonden.
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Haarlem, woensdag 20 augustus 1834
Haarlem 20 Aug. Woensdag.
Dr. en Dichter J.P. HEYE herwaarts gekomen om een paar dagen met Drost te
slijten. Door Drost uitgenoodigd om met hem en Heye een wandeling te doen om
kennis te maken. Heye kort en gezet. Een schoon, open gelaat, groote, blinkende
oogen. Vrouwelijk blank. De afstand tusschen neus en mond in 't ooglopend kort.
De mond ingetrokken. Hij scheen mij in de conversatie oneindig meer dichter dan
ik hem uit zijn verzen kende.

Haarlem, vrijdag 22 augustus 1834
Haarlem 22 Aug.
319
Intocht der N. Holl. Schutterij onder Majoor Rutgers. Belachelijke verzen op die
320
321
gelegenheid van den rijmelaar D. en niet veel beter van den dichter Vincent L.
's Avonds met Drost, Heye en Schneevoogt . Gesprek over 't Wezen der Schoone
Kunsten, bepaaldelijk over de Muziek waarvan Schneevoogt een warm vriend, Heye
322
een connaisseur is. Alle vier even helder & even enthusiast in hunne uitingen.
Eenige mijner gedichten moesten er aan. 't Is aangenaam uw poëtisch leven mee
te deelen aan personen die u verstaan. De bewustheid daarvan is zoeter dan hun
lof.

Haarlem, zaterdag 23 augustus 1834
Haarlem Zaterdag 23 Aug.
Afscheidsbezoek van Drost. Heye reeds vertrokken.

Haarlem, zondag 24 augustus 1834
Haarlem Zondag 24 Aug.
323
Den doopsgezinden propenent van Gilzen gehoord. Goed bewerkte alleszins
stichtelijke preek.

319

320

321

322

323

De Opregte Haarlemsche Courant van 23 augustus 1834 vermeldt onder meer: ‘HAARLEM,
22 Augustus. [...] Heden op den middag is van Leyden binnen gekomen het eerste bataillon
van de 2de afdeeling m.s. Noord-Holland, zamengesteld uit de stedelijke schutterijen van
genoemde provincie, met uitzondering van die der hoofdstad, onder commando van den
majoor van Pabst Rutgers [...]’. Johan Gaspar van Pabst Rutgers (1792-1855). Later o.a. lid
van de Provinciale Staten van Noord-Holland. De schutterij was begin 1831 naar het zuiden
vertrokken in verband met de Belgische Opstand, en werd nu pas gedemobiliseerd.
A. Deenik, Welkomstgroet aan de terugkeerende Haarlemmer en verdere Noord-Hollandsche
Schutters, binnen Haarlem, op den 22sten Augustus 1834 , Haarlem 1834 (Gemeente Archief
Haarlem St. 38 D 10). Zie noot 198.
V. Loosjes, Welkom aan de terugkeerende Schutters te Haarlem , Haarlem 1834. (Gemeente
Archief Haarlem St. 38 D 10). Vincent Loosjes (1781-1841). Boekverkoper en dichter te
Haarlem; gaf o.a. de Algemeene Konst-en Letterbode uit.
Heye werd in 1841 hoofdbestuurslid van de Maatschappij tot bevordering der toonkunst. Zie
voor zijn verdere bemoeienissen met het muziekleven: Alphons J.M. Asselbergs, Dr. Jan
Pieter Heije , z. pl. 1966 (Diss. Utrecht).
B: ‘[J.v. Gilzen, later Prof. te Amsterdam]’.
Jan van Gilse (1810-1859). Doopsgezind predikant te Koog en Zaandijk 1834. Hoogleraar
aan het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam. Redacteur van De Gids 1852-1859.
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27. J.P. Heye (1809-1876).
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324

Amalia. ‘I would not for worlds have quitted my place by her side; yet I almost
longed for solitude that I might decypher and examine at leisure the complication
325
of emotions which now agitated my bosom.’ Waverley. V. I Ch. 22. - 26 Aug. '33
326
een lied; nu een traan.

Haarlem, maandag 25 augustus 1834
Haarlem 25 Aug. Maandag.
327
Ettelijke verzen geschreven. Brief aan Drost .

324

325

326

Dit moet wel zijn Charlotte Amalia Voorhelm Schneevoogt (1813-1863), die in 1836 zou huwen
met Beets' vriend Willem Pluygers. Dat Beets zeer op haar gesteld was blijkt o.a. uit een brief
van John Lockhart aan Beets, gedateerd ‘Haarlem 19th of Novbr. 1833’, waarin deze schrijft:
‘When you see G:[ustaaf] S:[chneevoogt] remember me to him and tell him that I spent a very
pleasant evening at his house last Sunday. Miss C[harlotte]. Sch[neevoog]t is realy one of
the most pleasing young Ladies I ever met with as I have often heard you say yourself.’ (UBL
Ltk Beets Correspondentie). Zie ook noot 326 en 438.
Dit citaat luidt: ‘He would not for worlds have quitted his place by her side; yet he almost
longed for solitude, that he might decipher and examine at leisure the complication of emotions
which now agitated his bosom.’ (Walter Scott, Waverley, London 1877, Ch. 22, p. 166). Captain
Edward Waverley, de hoofdpersoon, bevindt zich samen met de bevallige Flora Mac Ivor in
een romantische omgeving nabij een waterval; zijn liefde wordt echter niet beantwoord en
Flora treedt tenslotte in het klooster.
Op 26 augustus 1833 had Beets een gedicht geschreven, getiteld ‘Aan Amalia, toen zij een
Solo uit de Engelenzang gezongen had.’, met een motto van Byron: ‘So the spirit bows before
thee / To listen and adore thee’. Het gedicht omvat vier strofen; de eerste luidt:

Der Englen lied te horen van uw lippen,
Die een belichaamde Engel schijnt De Toonen, die uw borst ontglippen
Te volgen met het oor tot waar heur galm verdwijnt,
Verrukt weêr andere op te vangen,
En half bezwemen door uw zangen,
Aan d'adem van uw mond te hangen,
Te staren op uw schoon gelaat Of 't oog vol eerbied op te heffen,
Tot waar 't uw reiner blik mag treffen,
Zie daar een wellust, die er veel te boven gaat.
Nu schreef hij het gedicht ‘Aan Amalia’, gedateerd: ‘1834, Augustus’; het omvat eveneens
vier strofen en de eerste luidt:

Een bleeker tint heeft uw gelaat betogen;
‘Gij zijt geroerd;’ - een onweerhoudbre traan,
Breekt glinstrend door in uw zoo minzame oogen,
Wier zachte blik mij de oogen neêr doet slaan.
Een enkle traan, niet bigglend langs de wangen,
Maar die in 't oog, waaruit ze welt, blijft hangen,
En in heur zachte en waterige gloed,
Het teder blaauw oog nog teedrer glanzen doet.

327

Beide verzen in handschrift: UBL Ltk Beets vrl. nr. 100. Charlotte Amalia Voorhelm
Schneevoogt was lid van de Haarlemse Zangvereeniging.
Brief aan Drost: niet gevonden.
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Leiden, dinsdag 26 augustus 1834
Leiden Dinsdag 26 Aug.
Herwaarts gekomen in geen ander gezelschap dan WALTER SCOTT zijn heerlijke
328
IVANHOE.
329
Andere kamers gehuurd. Breestraat, van 't Hull. (tegenover de Ketelboetersteeg).

Haarlem, zondag 31 augustus 1834
Haarlem Zondag 31 Aug.
Slecht bericht omtrent de gezondheid van Drost . Hij heeft een bloedspuwing
gehad. God geve dat hij blijft leven, en onze letterkunde niet van iemand beroofd
worde die er zoo veel voor kan en zal zijn.

Haarlem, dinsdag 2 september 1834
Haarlem Dinsdag 2 Sept.
330
331
Brief van Heye met het 1ste Nommer van de Muzen . 't Ziet er uitmuntend
uit.
Ongunstig bericht omtrent Drost, met zijne groeten. In dit eerste nommer van de
332
Muzen, 2 dichtstukjes van mij geteekend S. Heye vraagt: ‘Zoudt ge Hasebroek ,
zonder hem te veel mee te deelen, niet kunnen bewegen Vondels Vermaking aan
333
de Muzen aftestaan?

Haarlem, woensdag 3 september 1834
Haarlem woensdag 3 Sept.
Ik ben uit mijn humeur dat Immerzeel mij mijn Jose nog niet toezendt. Ik had hem
334
1e Sept. verwacht. Ik begin ongeduldig te worden over het lot van mijn telg.

328
329
330
331

332
333
334

Ivanhoe (1819), een van Scotts meest bekende historische romans.
Breestraat 114c. Beynen was sinds kort op ditzelfde adres gehuisvest. Het oorspronkelijke
pand bestaat niet meer.
Brief van Heye 1 september 1834. UBL Ltk Beets Correspondentie.
B: ‘Over Hemsterhuis. Bakh. brief’ [potloodaantekening].
Frans Hemsterhuis (1721-1790). Nederlands filosoof. Bakhuizen droeg aan de tweede (Beets
vergist zicht) aflevering van De Muzen, pp. 97-124, het eerste stuk bij van zijn recensie op
P.H. Tydeman's Proeve eener lofrede op Fr. Hemsterhuis ; het vervolg op pp. 285-311 en
379-410.
Met de aantekening ‘Bakh. brief’ doelt Beets waarschijnlijk op een passage in een brief van
Bakhuizen van 22 october 1834: ‘Het spijt mij dat ik voor de uitvoerige recensie over
Hemsterhuis niet tot motto gekozen heb Lucas XIV. 28. en verv. Ten minsten hoe meer ik
aan dezelve werkte hoe meer en onoverkomelijke zwarigheden mij voorkwamen. Ik heb dus
het vervolgen daarvan een maand uitgesteld en ben op het oogenblik bijna suf van al de
historiae philosophiae die ik op het tijdvak van mijnen held heb nageslagen. Hoe er een goed
einde aan zal komen doorzie ik nog niet te meer daar ik zelf met Hemsterhuis niet zoo
ingenomen ben als noodig is om waardig over hem te schrijven.’ (De studietijd van R.C.
Bakhuizen van den Brink, p. 116).
‘O, vraag niet wat wellust de Dichter geniet’, p. 88 (ook in Dichtwerken II, p. 9); ‘Wee, wee
hem’, pp. 92-93.
‘Vondels Vermaking’ verscheen niet in De Muzen, maar in: J.P. Hasebroek, Poëzij , Haarlem
1836, pp. 1-18.
Beets beklaagde zich in een brief aan Immerzeel, 7 september 1834 (KBH 133 (11 VIII 14).
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28. De Breestraat te Leiden omstreeks 1870; de kamers van Beets bevonden zich in het
achtste huis van links (met de boogvensters), waarschijnlijk op de tweede etage aan de
straatzijde (op deze plaats thans Breestraat 114c).
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Haarlem, vrijdag 5 september 1834
Haarlem Vrijdag 5 Sept.
Mazeppa voor de pers gereed gemaakt.

Haarlem, maandag 8 september 1834
Haarlem 8 Sept.
335
Prozastukjes voor de Muzen geconcipieerd. [Niets van gekomen]

Haarlem, zaterdag 13 september 1834
Haarlem Zaterdag 13 Sept.
Mijn verjaardag. Altijd een dag voor mij van sombere overpeinzingen, ernstige
gedachten. Een dag die mij veeleer weemoedig dan opgeruimd maakt. Ik ben twintig
jaar oud geworden: het denkbeeld ontzet mij. Mijn kindsheid, jongelingsdagen tot
hiertoe, mijn gisteren en mijn eergisteren, alles gaat mij nog eenmaal in den geest
voorbij; hoop, genoegen, teleurstelling leed. De liefde, want
πολλακις μοι φο̧̦ιτων το αὐτον ἐνυπνιον ἐν τῳ παρελϑοντι βιῳ (Phaidon
336
3)
speelt een groote rol in mijn herinneringen, werkelijkheid, verlangens! O God zegen
gij deze zijde van mijn leven! Ontzeg mij roem, ontzeg mij welvaart, ontzeg mij veel,
ontzeg mij alles, uitgenomen eene gezegende, eene weerklankvindende, eene nooit
berouwende liefde. Als ik mij daarvan het groot geluk voorstel, kan ik niet tevens
aan iets bijkomstigs denken. Daarbij staat alles in de schaduw.
In diepe gedachten verzonken, en met het bouwen van menig luchtkasteel bezig,
doolde ik van tien tot twaalf door den Hout. Nooit herfstmorgen schooner of
verkwikkender. Die wind zoo koel, zoo frisch; zoo zuiver! Ik proefde het gezonde
van de lucht die ik ademde. Nu was toch wel alles genot. - En zoo was ditmaal het
overige van den dag.
Den namiddag en avond te Bloemendaal in mij zeer lief, gemengd gezelschap
gesleten.
Wij hadden 't een geruimen tijd over Walter Scott. Met dames waarin ik
belangstelling [heb] spreek ik gaarne over hem. De karakters, waar zij zich voor
interesseeren, de feiten die zij roemen, de passages die haar getroffen hebben, de
herinnering bij uitnemendheid aan deze of gene bijzonderheid, de voorkeur die zij
voor den eenen

335

336

Uit een brief van Heye aan Beets, 16 september 1834 (zie hierna), blijkt dat Beets twee
prozastukjes had vervaardigd: een ‘karakterschets’ en ‘Wenken en Gedachten’; niet
gepubliceerd.
Pollakis moi foitoon to auton enupnion en tooi parelthonti biooi: vele malen bezocht mij
dezelfde droom in mijn voorbije leven. Plato, Phaedon 4 (niet 3), moderne citering 60e.
De door Beets gebruikte uitgave is waarschijnlijk: Plato, Phaedon (ed. Wyttenbach),
Lugduni-Batavorum 1830.
B: ‘[2 Juni 1833. Ik las heden middag nog eens weder die geestige plaats bij STERNE,
waar hij zegt “dat hoogernstige lieden de liefde om haars naams wil haten, zelfzuchtige,
alleen om huns zelfs wil, schijnheiligen om 's hemels wil” - waaruit ik meen dit besluit
te kunnen trekken dat ik noch hoogernstig, noch zelfzuchtig, noch schijnheilig ben,
want ik ben verliefd op de liefde. Dagboek].’
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boven de anderen zijner romans hebben, 't geeft alles een heldere blik in haar hart,
een inzicht in haar denkwijze. Zij leggen met haar inborst, haar meerdere of mindere
ontvankelijkheid, laat ik zeggen aandoenbaarheid voor schoonheden van karakter,
handeling, voorstelling, poëzie open. En wel mag de criticus ex professo, met de
critiek van een fijngevoelig vrouwelijk gemoed zijn voordeel doen!

Leiden, dinsdag 16 september 1834
Leiden Dinsdag 16 Sept.
Openingsrede van Van Assen ‘Over de Noodzakelijkheid van 't Nieuwe Recht in
337
de Nederlandsche Taal te onderwijzen’. Een welsprekend stuk, voortreffelijk
voorgedragen. Bij gelegenheid als deze is van Assen's zeggenskracht groot. Het
friesch idioom, en de affectatie waarmede hij het in de conversatie wil verbergen
en mooi maken, verdwijnen dan geheel. De oudere studenten gewagen nog altijd
van den grooten en onverwachten indruk, die, in '31, zijn afscheid aan de Leidsche
338
Jagers, in de Pieterskerk maakte.

Leiden, woensdag 17 september 1834
Leiden 17 Sept.
339
Brief van Heye. Drost wat beter.
Den Weledelen Heere N. Beets.
't Zal U evenzeer als mij verheugen, mijn waarde! dat onze goede Drost een weinig
beter is; hij heeft sints zes dagen geen bloed meer opgegeven en is veel kalmer;
nog altijd, het is waar, is de toekomst moeyelijk te doorzien, nog altijd zijn de
gevolgen niet te berekenen, doch het gevaar dreigt niet meer zoo vreeselijk en
onmiddelijk en wij hebben alvast eenige verademing. Er is mij een zware last van
de borst gewenteld. Drost behoort onder die weinige menschen welke men
bewonderen, achten en beminnen tevens kan en ik doe dit alles met mijne geheele
ziel. Gij kunt U dus voorstellen hoe weldadig die kleine flikkering van hoop op mijn
gemoed werkt en ik ben overtuigd dat gij mijne vreugde deelen zult. - Ik heb den
zieke uwe vriendelijke groete overgebragt en hem van uwe hartelijke belangstelling
verzekerd. Hij is er U dankbaar voor en heeft mij verzocht U dit te betuigen en u
van zijnentwege te groeten.

337
338

339

Openingsrede van Van Assen: niet gevonden.
Deze rede, gehouden op 13 november 1830, werd o.a. afgedrukt in: J. Roemer, Gedenkschrift
van den Uittogt der Heeren Studenten van de Hoogeschool te Leiden, ten Heiligen Strijd voor
Vaderland en Koning , Leiden 1830, pp. 20-23. Voor de ‘grooten en onverwachten indruk’
zie: Jacqueline Bel, Willem Otterspeer en Peter van Zonneveld, De Leidse Jagers 1830-1831,
Student-Vrijwilligers en de Belgische Opstand, Leiden 1981, p. 51.
Brief van Heye 16 september 1834. LM Dagboek Beets.
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340

Uw oordeel over de Muzen, mijn Vriend! heeft mij nieuwe kracht en moed
geschonken, om het lang in stilte gekoesterde plan met ernst en vuur voort te zetten.
Alleen vrees ik dat Uwe vriendschappelijke gezindheid dat oordeel wat mij betreft
al te gunstig heeft doen uitvallen - want ik acht U te hoog om U van vleyerij te durven
341
verdenken. - 't Zal mij intusschen ten prikkel strekken. Het tweede stuk is reeds
ter perse; het heeft een eenigsints degelijker physionomie, vooral in de eerste
342
stukken. 't is of Minerva op thee bij de Muzen is. - Uwe aanmerkingen omtrent de
errata zijn helaas al te waar. - 't Zijn onaangename dingen zoowel in de menschen
als in de boeken. - Een enkele is er onder het afdrukken ingekomen; de andere
echter heb ik over het hoofd gezien. 'k hoop ditmaal zorgvuldiger te zijn. Die proeven,
die proeven, mijn beste! c'est une mer á boire.
Ontvang mijn hartelijke dankzegging voor uwe bereidvaardige welwillendheid
343
omtrent de M. Ik heb in ‘Gij weent’ wederom de oorspronkelijkheid uwer wendingen
en versbouw bewonderd; onwillekeurig dacht ik aan ‘en zwol er dan een traan in’
en zag het ten hemel geslagen oog der lijdende en dat der vroom verrukte en had
bij het genot van de herinnering en het tegenwoordige........ U de hand regt hartelijk
willen drukken, indien ge niet wat al te ver verwijderd waart geweest. - De eenige
aanmerking die ik op ‘Gij weent’ zoude hebben, is, dat het wat al te sterk enjambeert.
Als lyrisch stuk behoort het fiksch overzien te kunnen worden even als het fiksch
gegrepen is en dit zal thans de meesten moeyelijk vallen. Het zal desniettemin een
sieraad van ons tweede stuk uitmaken.
Uwe proza stukjes mijn vriend! houdt mijne rondborstigheid ten goede, hebben
344
niet zoo onverdeeld mijnen bijval. De karakterschets zou een weinig pikanter
kunnen zijn zoo het mij voorkomt; welligt ware dit door eene meer veelzijdige
345
beschouwing te bewerken. De Wenken en Gedachten daarentegen schijnen mij
toe wat breed behandeld te zijn. Hoe vele geestige trekken er toch in voorkomen,
heerscht er slechts een hoofddenkbeeld in alle stukjes. Ik zoude daarom U willen
voorslaan, dat ge de paarlen wat digter aan een reegt en het snoer, dat thans al te
zeer doorschemert, korter maakte. Zonder beeldspraak: indien ge de stukjes tot
één zamendrongt - de fiksche denkbeelden uit alle uitknippende - zou het een regt
degelijk en belangrijk stuk worden. - Denk er eens over na; ik heb, mijn eigen oordeel
mistrouwende, er met v.d. Brink over gesproken, hij deelde mijn gevoelen.

340
341
342

343
344
345

Beets had Heye kennelijk kort tevoren een brief gestuurd. Niet gevonden.
Zie noot 848.
Deze tweede aflevering van De Muzen opent met het eerste gedeelte van Bakhuizens opstel
over Hemsterhuis, pp. 97-124, gevolgd door ‘Over de Behandeling der Geschiedenis door
den Tijdgenoot’, pp. 125-131, ondertekend met L. (mogelijk D.J. van Lennep of B.H. Lulofs;
zie hiervoor: Kees Thomassen, De ‘Vriend des Vaderlands’ en de ‘Muzen’ , [ongepubliceerde
doctoraalscriptie], Vakgroep Nederlands, Leiden 1977, p. 177.
‘Gij weent’, in: De Muzen, pp. 553-554.
Zie aantekening 8 september 1834.
Zie aantekening 8 september 1834.
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Ik spits er mij op de geheele vertaling van des Landjonkers Verklaring te lezen niet minder ook op uwen Jose. Het laatste zal waarschijnlijk aan v.d. Brink, ter
347
beoordeeling voor de Muzen, door mij worden toevertrouwd. 348
Ik voel mij thans reeds gelukkig in het vooruitzigt van U spoedig te zullen zien.
Het zal mij tevens eene regt welkomene ontspanning zijn dat reisje want ik heb het
hier tegenwoordig zoo druk met zieken, dat mij naauwlijks vrije uren overblijven. Vaarwel lieve Vriend! het is middernacht. - In de dagen mijner jeugd toen ik magtig
veel Duitsch las zou ik u bij dat woord zeker een deel betrachtingen over de sterren,
de eerbiedwekkende teederstemmende stilte van den nacht enz. enz. gegeven
hebben; thans verzeker ik U zeer hollandsch dat ik moede ben en naar bed ga.
Geloof intusschen dat het mij een vreugde is U als vriend te groeten.
Geheel den Uwen
Heije
Amsterdam 16 Septemb. 1834
N.B. Indien ge zoo verpligtend wilt zijn iets voor het derde stuk der M. af te
zonderen, zend het mij dan bid ik U in het laatst van deze of zeer in het begin der
349
volgende maand. Mijn togtje naar Leyden en 's Hage zal mij noodzaken dit derde
stuk voor dien tijd gedeeltelijk te doen afdrukken. Groet Hasebroek en Schneevoogt mijnentwege
350
Cura ut valeas
Indien ik slechts eenigsints tijd heb,
geef ik U spoedig weder eenig bericht
over Drost; vergeet ook mijner niet en schrijf
mij een paar woorden zoo gij gelegenheid hebt.

Leiden, donderdag 18 september 1834
Leiden Donderdag 18 Sept.
Voortreffelijke openingsrede van Jan van der Hoeven bij den aanvang zijner
351
lessen over Nat. Historie.

346

347
348
349

350
351

‘De Nalatenschap van den Landjonker’ in De Muzen , pp. 48-58; mogelijk heeft Beets het
gedicht ‘Verklaring’ in het Engels vertaald of het plan daartoe opgevat. Ook in: E.J. Potgieter,
Verspreide en Nagelaten Poëzy , deel I, vierde druk, Haarlem 1906, pp. 156-157.
Zie noot 409 en 410.
Vermoedelijk doelt Heye op het Muziekfeest te 's-Gravenhage op 16 en 17 october 1834;
Heye heeft dit evenement echter niet bijgewoond.
In de derde aflevering van De Muzen publiceerde Beets ‘Aan -’ (naar Lord Byron), pp. 268-269.
Later onder de titel ‘Een minnelied’ opgenomen in: Nicolaas Beets, Parisina en andere
gedichten van Lord Byron, Haarlem 1837, pp. 107-109; ook in: Dichtwerken I, pp. 221-222,
onder de titel ‘Herroep hem niet’.
Cura ut valeas: zorg dat het je goed gaat (vaarwel).
Openingsrede van Jan van der Hoeven: niet gevonden.
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Leiden, vrijdag 19 september 1834
Leiden Vrijdag 19 Sept.
352
Bij Brill met Hasebroek . Bij hem kan men niet zijn zonder nut.

Leiden, maandag 22 september 1834
Leiden Maandag 22 Sept.
Twee voornemens
o Weer druk aan 't werk gaan.
1 .
353
o
2 . Niet meer billiarten.

Leiden, woensdag 1 october 1834
Leiden 1. Oct.
De 20 presentexemplaren van Jose ontvangen. Hij is dan, Gode zij dank, heden
in 't licht verschenen! De drukker had genoeg zijn best gedaan, maar de binder heeft
354
hem opgehouden. ‘Goede reis zij hem toegeroepen!’ schrijft Immerzeel.
Wie schetst eens Auteurs vreugde bij het verschijnen van zijn eerste werk!
355
Kneppelhout leest mij zijn ‘Essai sur Vondel’ voor.

Leiden, donderdag 2 october 1834
Leiden 2 Oct.
Kan een Auteur naar 't college gaan? Neen! Hij heeft het te druk met de
beschikking over zijne presentexemplaren.

Leiden, vrijdag 3 october 1834
Leiden 3 Oct.
356
Brief aan den dichter Jan van Walré ten geleide van Jose.
352
353
354

355
356

Brill woonde op de Langebrug 107.
In de oorspronkelijke versie van het Dagboek komen, voorzover na te gaan, aanmerkelijk
meer biljartpartijen voor dan in dit afschrift; vergelijk de bijlagen nr. 3, 5, 6, 9 en 12.
Brief van Immerzeel 29 september 1834. UBL Ltk Beets vrl. nr. 99. Hij schrijft: ‘Amice! De
drukker heeft genoeg zijn best gedaan, maar de binder heeft mij opgehouden. Ik had er voor
gevreesd, omdat wij te laat begonnen zijn en ik bereids te veel werken onder handen had.
Hoe 't zij, nu kan Jose, netjes dunkt mij, voor den dag komen. Goede reis! zij hem toegeroepen.
Met alle achting T.T.J. Immerzeel.’
‘Vondel’, gedateerd 1834, in: J. Kneppelhout, Prose et Vers, Leyde 1838, pp. 35-64.
Het afschrift van deze brief luidt: ‘WelEdel Heer, Het is een geruimen tijd geleden dat ik het
genoegen had u voor te bereiden op den ontfangst van het dichtstuk met hetwelk ik heden,
onder den sluier der naamloosheid, voor het publiek optrede, en waarvan ik mij de eer geef
u een exemplaar toe te zenden. Het zou vermetel zijn te denken dat het geheel uwe
goedkeuring weg zou kunnen dragen; mocht dit evenwel hier en daar 't geval zijn, 't zou mij
eene hoogst streelende ervaring wezen, die mij op den ingeslagen weg niet weinig zou
bemoedigen. Indien het niet onbescheiden ware zulks van uwen hoogen ouderdom te vergen,
zoude ik u verzocht hebben mij met de mededeeling van uw oordeel en van uwe aanmerkingen
te vereeren. Thands durf ik zoo veel niet hopen. Het gedicht en den Autheur u aanbevelende
heb ik de eer te zijn &c.’ (LM Dagboek).
Kennelijk heeft Beets aan dit schrijven nog het vers ‘Aan den Dichter J. van Walré. Met mijn
“Jose”,’ toegevoegd, gedateerd 1 oktober 1834, en gepubliceerd in: Dichtwerken I, p. 304
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29. Titelblad.

(Zie ook dit Dagboek, 13 oktober 1834). Er zijn ook afschriften bewaard van dergelijke brieven
aan Dr. Posthumus (1 oktober 1834), Ds. M.P. Meelboom, Mrs. Nickelson-Lockhart en C.G.
Withuys (28 oktober 1834) (LM Dagboek).
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Leiden, zaterdag 4 october 1834
Leiden 4 Oct.
357
358
359
360
Tweede Nr. van de Muzen . Brief van HEYE . Brieven aan HEYE, DROST ,
361
BAKHUYZEN .

Lisse, zaterdag 11 october 1834
Lisse Zaterdag 11 Oct.
362
363
Promotiepartij van Simon van der Aa, waarbij zijn broer Robidé van der Aa
van wien Hasebroek en ik, meer dan van den doctor, gasten waren.
Aan tafel tusschen Boudewijn Boot en Hasebroek . Behalve dezen en Jan Boot
364
, enkel Friezen. Ik vergeet Pinto , die een Jood is. Joden worden dikwijls, en ten
onrechte, vergeten.
Robidé las verscheidene slechte verzen voor, maar zijn conversatie was pleizierig.
Hij viel goed in den toon van jongelieden, en zonder zich een oogenblik te
comprometteeren.

Leiden, maandag 13 october 1834
Leiden 13 Oct. Maandag.
Brief en gedicht van VAN WALRÉ ontvangen in antwoord en dank op mijn brief en
365
Gedicht met het pres. ex. v. Jose. [Zie het vers aan Walré met mijn Jose. Dichtw.
366
I. 304].
(Afschrift van den brief van J. van Walré, met het Gedicht ‘Aan den Auteur van
367
Jose’.)

357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

De tweede aflevering van De Muzen, pp. 97-190, bevatte geen bijdragen van Beets.
Brief van Heye: niet gevonden.
Brief aan Heye: niet gevonden.
Brief aan Drost: niet gevonden.
Brief aan Bakhuizen: niet gevonden.
Simon van der Aa schreef een proefschrift, getiteld: Dissertatio Juridica Inauguralis, de
Procuratoribus Judicialibus, Leovardiae 1834.
Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa (1791-1851). Jurist en letterkundige. Medeoprichter
van De Gids (1837). Redacteur van de Almanak voor het Schoone en Goede .
Abraham de Pinto (1811-1878). Student in de rechten 1830-1835. Later o.a. advocaat bij de
Hoge Raad; vanaf 1863 landsadvocaat. Bekend rechtsgeleerde.
Brief van Van Walré 9 october 1834. UBL Ltk Beets Correspondentie.
Zie noot 356.
Met potlood doorgehaald.
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368

den Heere N. Beets.
WelEdele Heer!

Uw verpligtend geschenk van Uwen JOSÉ , Uw vertrouwelijke brief ten geleide van
hetzelve en Uw voor mij zoo vereerend gedicht - alles was mij hoogst aangenaam
en des te meer verrassend daar ik, door mijn krank geheugen, mij niets meer van
Uwe voorloopige belofte herinnerde? voor het een en ander betuig ik U mijnen
opregten dank. Sinds lang onderscheidde ik Uw dichttalent en deze nieuwe proeve
bevestigt mij in mijne gedachten. ‘Gij wenschet (zegt Gij in Uw kort voorberigt) den
stijl en den toon van Byron te vatten’; dit deed mij in het eerst vermoeden, dat het
stuk eene navolging was, maar ik heb bevonden van NEEN; doch van waar is 't
verhaal dan? of is het louter fictie? ‘Ik ben het met UWEd. niet geheel oneens, dat
het welligt sommigen liefhebbers van den streng klassieken toon, minder zou kunnen
maken.’ Mooglijk hebt Gij U daarom wel in den sluijer der naamloosheid gehuld,
dien Gij toch, dunkt mij, gerust had kunnen opligten; ik billijk echter Uwe Anonym;
over een halve eeuw - toen de Hollandsche poëzy nog op verre na haren
tegenwoordigen luister niet herkregen had - gaf ik ook mijn eerste produkt (Willem
369
I) naamloos uit, met geen ongunstigen indruk, en toch verliepen er sedert toen
370
30 jaren eer ik mij liet overhalen, om met eenige Heidebloemen, onder mijn naam
ten voorschijn te komen en het onthaal van de stukken, die ik verder uitgaf,
ontmoedigde mij niet, totdat ik zelf overtuigend gevoelde, dat het tijd was tot
371
372
Heksluiting, en wat er sedert tusschen de posten door, nog uitgroeide, is Nawerk
geweest. Ik acht mij zeer vereerd, dat UWEd. zulk een vleijend blijk van achting aan
mijne Vrije dichterlijke loopbaan schenken wilt; maar vooral ben ik getroffen, dat
Uwe vurige, krachtige dichtgeest zich aan het koude, verzwakte gevoel van den
mijne onderschikt. Waarlijk, ik weet nauwelijks hoe mij in dezen bescheiden genoeg
te gedragen, & in discussiën over het klassieke en romantische of in letterkundige
aanmerkingen te treden, komt hier niet te pas; het stuk in zijn geheel, zooals het
daar ligt, heeft mij getroffen, en den Dichter doen ontwaren; bij verscheidene
schilderingen rees in mij de stille keur gedachten op: ‘Ik zou wel wenschen, dat ik
dit gemaakt had!’
Ondertusschen heb ik meer dan eén lezer ontmoet, die tot de zoodanigen
behoorde, die meer verwarring en ontknooping verlangen; en of misschien, door
373
eene profasis, die het verharde karakter uws ongelukkigen helds wat meer
motiveerde, om hem

368
369
370
371
372
373

Met potlood doorgehaald.
Jan van Walré, Willem de Eerste, Prins van Oranje , Treurspel, Haarlem, bij J. van Walré,
1785.
Jan van Walré, Heidebloemen , Haarlem 1815-1816, 2 dln.
Jan van Walré, Heksluiting , 's-Gravenhage 1828.
Nawerk : Van Walré leverde nog regelmatig bijdragen aan de Nederlandsche Muzen-Almanak
.
protasis: inleiding.
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te belangrijker en verschoonbaarder en hem tot een voorwerp van medelijden, in
plaats van afgrijzen, te maken, Uwe krachtige tafereelen geen welgevalliger Coloriet
zou hebben kunnen geven, wil ik niet beslissen - hoe kwam Jose tot zulk een' Graad
van menschenhaat, bloeddorst en zelfs verdoemenis? Wat was hij? Een woest
partijganger? Een roover? Een hebbelijke moordenaar? en - Waarom? Zie vs.
374
302,3. Zulk een verworpeling van God en menschen komt niet in eéns zoo ver!
de gradatie, zoowel als de oorzaak, ligt in het duister; een tirannieke Voogd - grievend
onregt - ontrouw - jaloezy - iets kon, iets moest, meent men, eenigen grond tot zulk
een verschrikkelijk NEEN, enz. leggen. Zoo ook is het slot - ‘het gevonden uitgestrekt
375
lijk...en het GEBROKEN ZWAARD’ duister, twijfelachtig, onbestemd: de zoodanigen
376
nu, die van elk Uwer schoone tafereelen de historia facti, cum annexis verlangen,
zonder op derzelver krachtige schildering en kunstwaardij te willen (of te kunnen)
letten, zullen liever een oppervlakkige, ligt bevatbare Legende of Vertelling lezen;
dat spijt mij, daar ik mij verbeeld, dat het U ligt mogelijk zou geweest zijn eenig
meerder licht over zijn zwart noodlot te verspreiden - maar ik kan ook verkeerd zien.
Over litterarische kleinigheden en aanmerkingen van gering belang zou ik liever
mondeling dan schriftelijk met UWEd. handelen: regel 955 houd ik voor een
377
378
onopgemerkte drukfout. 't is waar de caesuur van regel 341 is verkeerd. de
variant is wel wat harder - voor een zang - zou: der nonnenrei zong - ook nog wat
vloeibaarder en zachter zijn? Maar -- ik zou in geen litterarische punten komen, dus
basta: hoe ik over Uw dichtwerk denk, zal U nu wel niet meer vreemd zijn; ik wensch
van harte dat Haarlem U nog eens onder Zijne beroemde Dichters tellen moge!

374

375

376
377
378

Van Walre verwijst naar de regels: ‘Maar werd ik, als een worm, in 't zand / Vertrapt, 'k heb
me als een slang gewroken’, woorden uit de mond van Jose, die hem te weinig informatie
verschaffen over de motivatie van Jose's daden, waardoor hij blijk geeft niet zeer vertrouwd
te zijn met de ‘Byronic Hero’, wiens verleden doorgaans in nevelen is gehuld (Zie: Peter L.
Thorslev Jr., The Byronic Hero, Minneapolis 1965, 2e druk). De directe relatie tussen de
geciteerde versregels en Byron wordt door Beets nog eens aangegeven in de ‘Aanteekeningen’
in Jose, p. 56.
‘Vondt m’ in, in een Pyreneesche grot, / Het lijk eens mans gestrekt op de aard, / En vóór
hem - EEN GEBROKEN ZWAARD.’ (vss. 955-957, p. 55). De onzekerheid omtrent de
omstandigheden die tot Jose's dood hebben geleid, past ook binnen het kader van de ‘Byronic
verse-tale’.
Historia facti, cum annexis: de geschiedenis van het feit, met wat daarmee samenhangt.
Zie noot 375.
‘De nonnen zongen - 't statig choorgezang’ (p. 25). Zie ook: ‘Aanteekeningen’, p. 56.

Nicolaas Beets, Het dagboek van de student Nicolaas Beets, 1833-1836

106

30. J. van Walré (1759-1837).
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Aan den Dichter van Jose
379

Reddo quae possum.

Zoo 't waar is, dat ik ooit in mijn, eens bruischend, bloed
De Kiem der poëzy gevoeld heb en gevoed,
En door haar heimlijk vuur gedreven,
Bekend of onbekend, van vijand of van vriend,
Een lauwerblaadjen heb verdiend Die tijd vlood heen; mijn webbe is afgeweven.
'k Ontlook maar pas, toen Hollands poëzy
Verrees als uit een lange, doffe rust:
Haar nieuwe Zonnen troffen mij!
'k Vond in heur stralen moed en lust
En die verrukking bleef me bij. Zoo, van oorspronklijk vuur doortinteld, roerde ik, eenzaam,
Het nedrig snarentuig, slechts met natuur gemeenzaam,
Zij bleef mijn gids, mijn baak, mijn Zon, tot aan het end;
En nu, schoon de oude lier ontwend,
(Treft zuiver harpakkoord ooit onverwacht mij de ooren)
Heffe ik mijn oog, bij zulk een klank,
Nog, in verrukking op naar nieuwe Météoren,
'k Zeg daarvoor 's Hemels gunst en Uwer citer dank! Schijnt U mijn zwakke, heesche stem,
Die eenmaal luid en helder klonk,
Tot de uitspraak op Uw Dichtproef nóg van klem?
Hoor haar dan fluistren, jeugdig Vriend: BLAAS AAN DE VONK!

Met de meeste achting noem ik mij
Uw WelEd.'s D.W. Dienaar & Vriend
get. J. van Walré.
Haarlem
d. 9. Octob. 1834.

's Gravenhage, donderdag 16 oktober 1834
380

's Gravenhage Donderdag 16 Oct.
381
Muziekfeest van de Maatsch. v. Toonkunst in de Groote Kerk. 240 Zangers en

379
380
381

Reddo quae possum: ik geef terug wat ik kan. Dit gedicht werd gepubliceerd in: Daphne,
Nederlandsche Poëzy (red. J.J.L. ten Kate), Utrecht 1851, deel II, p. 122.
Zie bijlage nr. 14.
Zie: Herinnering aan het Muzijkfeest te 's-Gravenhage. 1834. 16 en 17 October , 's-Gravenhage
1834, waarin een lijst van deelnemers is opgenomen.
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Zangeressen, waaronder velen uit mijn geboortestad; 170 muzikanten, waaronder
de eerste meesters, en geen krukken. Door duizenden bijgewoond. Aan hun hoofd
382
de Koning, de prins van Oranje en de Erfprins der Nederlanden. De uitvoering
383
384
385
386
voortreffelijk. VRUGT (Tenore) Butsch (Basso) en de dames Carels en MORELL
387
(Soprano) en Duringer Brouwer (alto) hebben de Solo's. VRUGT heeft men wel
eens beter hooren zingen, Mej. CARELS verstaat mogelijk meer muziek, maar de
388
stem van mej. Morell is bevalliger, zachter, malscher en toch krachtig.

's Gravenhage, zaterdag 18 oktober 1834
's Gravenhage Zaterdag 18 Oct.
De hevige storm van gisteren en eergisteren heeft te Zandvoort éen, te Katwijk
390
drie, en te Scheveningen waarheen ik mij begeef, een vijfde schip doen stranden.
't Was een Brik, gevoerd door een Deen, komende van Bordeaux met een lading
wijn en pruimen en bestemd naar Hamburg. In de herberg zag en sprak ik den
Kapitein, die met twee der bemanning, de eenige die van de zes behouden waren,
aan den gemeenen haard zat. Een stoere kerel; Noords mannelijk schoon; kort van
stel, goed in 't vleesch, forsch gespierd; groote blauwe oogen, blond-bruin haar,
bruinroode wangen, spierwitte tanden. Hij zat daar neder met al het uiterlijk van een
man die een zwaren worstelstrijd heeft doorgestaan. Tweemaal vierentwintig uren
had hij met de stormen gekampt, en daarin wel gewisselijk de geheele gamma der
mannelijke gemoedsbewegingen doorgeloopen. Zes uren had hij met hoop op
behoud voor anker gelegen. 's Namiddags te twee uren was dit bezweken, en hem

382
383

384
385
386
387
388

390

Alexander Paul Frederik Lodewijk (1817-1890), de latere Willem III.
Willem Pasques de Chavonnes Vrugt (1798-1878). Tenorzanger die in deze periode grote
bekendheid genoot; hij dankte zijn populariteit vooral aan het zingen van vaderlandse liederen
in de jaren 1830 en 1831.
F. Butsch was een baszanger van Duitse afkomst, verbonden aan de Duitse Opera te
Amsterdam.
Mej. C.S. Carels, sopraanzangeres uit Amsterdam.
Maria Louise Morel (1816- na 1882). Sopraanzangeres te 's-Gravenhage.
Mevr. L. Duringer Brauer, altzangeres uit Amsterdam.
B: ‘Molenaars preek na 't muziekfeest, over 't valsch vuur op den schaar’ [potloodaantekening].
Dirk Molenaar (1786-1865). Predikant te De Vuursche 1809, Nieuw Loosdrecht 1814,
Doetinchem 1817, Middelburg 1821, Den Haag 1822. Na het muziekfeest barstte een hevige
discussie los. Zie o.a.: A. Capadose, De ontheiliging van 't Huis Gods op den 16 en 17 October
1834 te 's-Gravenhage , 's-Gravenhage 1834. (Preek van Molenaar: niet gevonden.)
Te Zandvoort strandde het brikschip de Goede Wil, onder kapitein Langeland, met steenkolen
van Sunderland naar Dordrecht onderweg, te Katwijk het fregat de Surinaamsche Vriend,
onder kapitein J.A. de Lange, van Suriname naar Amsterdam, het brikschip Guardian, onder
kapitein Flatten, met steenkolen van Sunderland naar Rotterdam, en een onbekend schip.
Tussen Scheveningen en Ter Heide strandde het brikschip de Susanna, onder kapitein P.
Ipsen, met wijn van Bordeaux naar Altona.
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niets overgebleven dan op de kust aan te houden, ten einde zoo ver mogelijk op
het strand te schieten. 't Was gelukt, maar vier jonge mannen, aan wie
deelgenootschap in allerlei gevaar hem verknocht had, had hij voor zijne oogen zien
verdrinken; hijzelf en de beide overigen, daarna niet dan met levensgevaar gered.
Zoo zat hij daar neder, vrijwezende; niet klagend, niet morrend, niet wrevelig, maar
zijn lot getroost, met de bewustheid zijn plicht te hebben gedaan. Ik althans heb
hem geen andere klacht hooren uiten, dan dat hij ‘meer dan de helft zijner mannen
had verloren; dat hij vier lijken zou zien aanspoelen!’

Leiden, dinsdag 21 oktober 1834
Leiden 21 Oct.
391
Door HASEBROEK bij VAN DER PALM gebracht, die tot hem gezegd had: ‘Breng
mij dien Auteur van Jose eens.’
392
Z.H.G. en zijne familie (Mevr. v.d.P. en twee dochters), maakten een
alleraangenaamsten indruk.
De fijnheid van VAN DER PALM in de conversatie bewonder ik. Hij zegt niets voor
niet, en alles even goed. 393
Oïme! Wat al drukfouten in Jose ontdekt!

Leiden, donderdag 23 oktober 1834
Leiden 23 Oct.
394
Bakhuyzen schrijft mij. ‘Tot mijn leedwezen moet ik u melden dat Drost weder
koortsiger is. Het zal te bezien staan of dit aan den invloed van het weder toe te
schrijven of als een gevolg zijner ziekte aan te merken zij. Ik hoop het eerste. Nimmer
zou mijne vriendschap grievender slag geleden hebben’

Leiden, donderdag 30 oktober 1834
Leiden 30 Oct.
2e voorstel van Hasebroek. Over de woorden ‘Onze Vader’.

391
392

393
394

Van der Palm woonde 's winters op de Nieuwe Rijn 43, en 's zomers op het buiten Oosterhof,
thans Herenstraat 6 en 6a.
Van der Palm was in 1786 gehuwd met Alida Bussingh (1766-1835). Zij kregen negen kinderen;
vier zoons waren inmiddels overleden, drie dochters gehuwd. Ongetrouwd bleven Elizabeth
Henriëtte (1794-1836) en Anna Catharina (1808-1870).
Oïme!: O wee!
Brief van Bakhuizen 22 october 1834. UBL Ltk Beets Correspondentie. Gepubliceerd in De
studietijd van R.C. Bakhuizen van den Brink , pp, 115-118.
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Leiden, zaterdag 1 november 1834
Leiden Zaterdag 1 November.
395
Gedineerd bij Prof. v. Assen met den Heer P. ELOUT uit 's Gravenhage, en den
396
397
Jur. Stud. C. van Foreest , een kleinzoon van VAN DER PALM .

Leiden, woensdag 5 november 1834 - vrijdag 7 november 1834
Leiden 5, 6, 7 Nov.
Verhandeling over STERNE geschreven, overgeschreven en gehouden in mijn
398
Dispuut.

395

396

397

398

Jhr. Pieter Jacob Elout van Soeterwoude (1805-1893). Student in de rechten en de letteren
1822-1828; volgde o.a. de colleges van Bilderdijk. Rechter bij de Arrondissementsrechtbank
te Den Haag, lid van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Raad van State.
Jhr. Cornelis van Foreest (1817-1875). Student in de rechten 1834-1838. Later o.a. lid van
de Eerste Kamer. Hij was de zoon van Jhr. Dirk van Foreest (1792-1833) en Jacoba Elisabeth
van der Palm (1791-1857). Beets droeg aan hem zijn Guy de Vlaming op en trouwde in 1840
met zijn zuster Aleide.
Waarschijnlijk moet op deze plaats de volgende aantekening van Beets worden toegevoegd,
met het opschrift ‘Op een los blaadje van 1834’ [doorgehaald: ‘zonder dagteekening’]:
B: ‘Bilderdijk
De Heer [P.] Elout dien 'k bij Prof. v. Assen aantrof, verhaalde -- dat Bilderdijk hem eens had
gezegd: “Ik zal de Redactie van den Staats Almanak eene actie van calumnie aandoen. Ik
wordt daar jaarlijks opgegeven als lid van 't Kon. Ned. Instituut en heb er reeds voor jaren
voor bedankt. 't Is calumnie en injurie.”
da Costa
“Als men da Costa tegenwoordig van literatuur spreekt, krijgt hij een kleur en wordt half boos,”
zeide mij Prof. v. Assen. De laatste maal dat ik hem ontmoette en hem van Poëzie sprak,
wees hij op den Bijbel en zeide: dat is mijn Poëzie.” Ook verhaalde hij meteen dat Bilderdijk
zich eenmaal dus tegen hem (van A.) uitgelaten had: “Ach! mijn da Costa... 't is
tegenwoordig....” en hij bewoog op die bedenkelijke wijze zijn vinger langs 't voorhoofd die
zeggen wil “'t loopt er door.”
Arme da Costa! Toen gij Dichter waart, waart gij profeet. Thands waant gij het te zijn, en hebt
uw genie overleefd. Maar Bowring heeft het wèl gezegd; gij dwaalt ter goeder trouw: “Da
Costa believes that his truth is Gods truth.” [Sketch of Dutch Lang & Literature]’
Bilderdijk was op 4 mei 1808 benoemd tot lid der 2de klasse van het Koninklijke Nederlandsche
Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, waarin hij verschillende
bestuursfuncties vervulde, totdat hij in november 1816 na onenigheid aftrad als secretaris
(zie: Kollewijn, Bilderdijk, deel I, pp. 407-416; Ibidem, deel II, pp. 58-59). Actie van calumnie:
gerechtelijke stappen ondernemen wegens laster. Injurie: onrecht, belediging.
John Bowring (1792-1872). Engels policitus, handelsagent, reiziger en letterkundige. Hij
publiceerde over de Nederlandse letterkunde: Batavian Anthology, or Specimens of the Dutch
Poets, London 1824 (met Harry S. van Dijk), en: Sketch of the Language and Literature of
Holland, Amsterdam 1829.
Utilitatis Ergo; verhandeling niet gevonden.
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31. Academiegebouw te Leiden omstreeks 1830.

Nicolaas Beets, Het dagboek van de student Nicolaas Beets, 1833-1836

112

Leiden, zaterdag 8 november 1834
Leiden 8 Nov.
399
Droevige morgen. Eerst door een briefje van SPENGLER, kort daarna door den
400
formeelen rouwbrief van de familie verwittigd van den dood van DROST . Hoezeer
de tijding mij niet verrastte heeft zij mij echter sterk aangegrepen, diep getroffen.
Ziedaar den tweeden vriend, dien ik verlies, verlies in het bloeiendst der jaren, te
401
midden van de schitterendste vooruitzichten. Hoeveel goeds had ik mij niet beloofd
van de vriendschap die tusschen mij en den goeden, den braven, kundigen
talentvollen, dichterlijken Drost zoo kort geleden ontstaan was! Hoog waardeerde
ik hem, en hoe hoog zou de geheele natie hem eenmaal geschat hebben, indien
hij had mogen leven om haar meer en meer te toonen wie hij was! Voortreffelijk
mensch. Maar God weet wat best is.
De droevige stemming waarin deze doodstijding mij bracht maakte mij tot alles
anders ongeschikt; maar ik nam pen en papier om Heye over ons treurig, ons
402
onherstelbaar verlies te onderhouden. Dit heeft mij getroost. Ik schreef hem een
langen uit mijns harten grond opgewelden brief, en verdiepte mij daar zoo geheel
in, dat ik hem geëindigd hebbende verwonderd was te zien dat het tijd was mij te
kleeden voor het diner bij van der Palm waartoe ik genoodigd was. Ik had er weinig
opgewektheid toe, doch het piquante der conversatie, de tegenwoordigheid van
den grooten man, het gezelschap der dames, wekte mij weder op, zoodat ik spoedig
in de daar vereischte stemming geraakte...
Aan tafel onderhield zich van der Palm met Hasebroek, o.a. over Bilderdijk . 't
Gesprek liep vrij hoog. Van der P liet zich nu en dan vrij hevig tegen Bilderdijk uit,
doch wisselde zijne uitvallen af met betuigingen van de hoogste bewondering. ‘Met
dat al’ - zeide hij tenslotte van een gezegde dat minder tot Bilderdijks eer was, ‘met
dat al is het iemand dien ik ver, ver boven mij acht.’
Na den maaltijd kreeg ik van hem menig aangenaam woord over mijn Jose ,
evenwel wilde hij, dat ik BYRONS weg niet zoo streng gegaan was en gaf mij een
403
Handschrift van hem ter lezing, Eene verhandeling over Navolging, die
onuitgegeven is en blijven zal.

399
400
401

402
403

Brief van Spengler: niet gevonden.
Brief van familie Drost 6 november 1834. UBL Ltk Beets Correspondentie (onder: Heye).
B: ‘[De eerste I.J. van den Bosch, een stadgenoot; student in de Medicijnen te Utrecht. Hij
stierf den 18 Juni 1832 daar ik bij zijn ziekbed waakte aan mijne hand. [Tering]. Hij werd te
Overveen begraven. Zie Camera Obscura Begraven, aan 't slot.]’.
Iman Jacobus van den Bosch (1812-1832). Student in de medicijnen te Utrecht 1829-1831
en te Leiden 1831-1832.
Brief aan Heye: niet gevonden.
Verhandeling over Navolging: niet gevonden.
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404

Uit v.d.P.'s mond verzen van Borger gehoord. HASEBROEK en ik moesten
405
406
reciteeren; ook moesten JAN TYDEMAN en EVERT MOLL bout-rimés maken op
dezelfde eindwoorden.

Leiden, maandag 10 november 1834
Leiden 10 November.
407
Brief van Heye
De laatste dagen en het uiteinde van Drost, met het geschenk van een zijner
408
brieven aan hem, tot een aandenken. Voorts over de Muzen, en de daarin
409
voorkomende Beoordeeling van Jose. Door Bakhuyzen maar door H. niet onjuist
‘onze’ genoemd. Zie hier wat van den Brink zoo onderteekende hij zich liefst, mij
den 22. Oct. 11. schreef: ‘Hartelijk zeg ik u dank voor den mij gezonden Jose. Het
genoegen eenmaal bij de voorlezing door mij genoten verminderde niet bij de
herhaalde lezing. Tot schande echter mijner vroegere onoplettendheid moet ik
erkennen niet zeker te weten, welke de door u vermelde nieuwe invoegselen zijn.
Nogmaals het geheel is mij uitstekend bevallen. Doch nu moet ik u bezighouden
met de Recensie, die gij van uw werk in het volgend Nommer der Muzen zult gedrukt
410
zien. Uw Jose was langen tijd het onderwerp van gesprek in onze club doch (entre
nous) niet alle dachten even gunstig over de enkelde gedeelten als ik. Intusschen
was bepaald dat ik er eene Recensie van voor de Muzen zou leveren. Ik maakte
dezelve met nog al vrij wat vooringenomenheid voor uw gedicht; doch deze gaf op
nieuw aanleiding tot debatten. De hoofdzaken en hoofdresultaten daarvan heb ik
toen in eene nader omgewerkte recensie van uw stuk opgenomen, daar ik toch
begreep dat u de waarheid het liefst zou zijn en wij die kleine opoffering onzer
subjectiviteit aan het hoofddoel der Muzen verschuldigd waren. Beschroomd en
zedig zal mijne en onze crisis zich met den eersten der volgende maand aan uwe
epicrisis komen onderwerpen.’

404

405
406
407
408
409
410

Elias Annes Borger (1784-1820). Theoloog, classicus en dichter. Vanaf 1807 verbonden aan
de Leidse universiteit, aanvankelijk als lector in de Gewijde Uitlegkunde, van 1815 tot 1817
hoogleraar in de Godgeleerdheid en van 1817 tot 1820 hoogleraar in de Griekse Letterkunde
en de Algemene Geschiedenis. Grote bekendheid kreeg zijn gedicht Ode aan den Rijn (1820);
zie ook ‘De Familie Stastok’ in de Camera Obscura .
Jan Willem Tydeman (1815-1879). Student in de rechten en de letteren 1832-1838. Advocaat
en letterkundige te Amsterdam.
Evert Moll (1814-1896). Student in de theologie 1831-1836. Predikant te Hengelo (Ov.) 1837,
Vollenhove 1843, Goes 1846, emeritaat 1877.
Brief van Heye 9 november 1834. UBL Ltk Beets Correspondentie.
Brief van Drost aan Heye 4 december 1832. Afgedrukt in: J.M. de Waal, ‘Briefwisseling’, pp.
88-90. Het handschrift in LM Dagboek.
De Muzen 1834, pp. 218-235.
Heye, Drost, Potgieter en Bakhuizen. Drost en Potgieter hadden bezwaren; Drost zou in
Bakhuizens recensie enige vleiende uitdrukkingen door aanmerkingen vervangen hebben.
Zie De studietijd van R.C. Bakhuizen van den Brink , pp. 113-114.
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Den Weledelen Heere N. Beets
9 Nov. 1834
Juist zettede ik mij neder om U te schrijven, mijn waarde, toen 'k uwen brief ontving
en door dezelve opnieuw de geheele uitgestrektheid van ons verlies gevoelde. O!
hij was groot en goed onzen Vriend!
Ik zelve ben ongesteld, was het reeds een dag voor den dood van Drost en heb
hem dus dien laatsten dag niet gezien; des avond's had ik mijn knecht gezonden
om naar zijn welstand te vernemen en 't berigt ontvangen, dat hij redelijk was; des
ochtend's na mijn ontwaken uit een koortsigen en afgebroken slaap, zegt men mij
411
dat er een boodschap van den Hr. Dr. is en dat zijn zoon overleden is. 'k behoef
U mijn toestand niet te schilderen. De laatste dagen voor zijnen dood, was hij gedurig koortsende en verminderde
zigtbaar in kragten; zijn geest echter bleef helder, zeer helder; hij ontveinsde zich
zelven zijnen toestand, vermeed met angstigen zorg elken schijn van kwalijkbevinden
of gaf er namen en uitleggingen aan die de gedachten aan teering of borstziekte
moesten afwenden en was in blijkbare en onaangename spanning wanneer men
hem omtrent zijne gezondheid ondervroeg: niets liever echter deed hij dan spreken
over goede menschen en goede boeken en wanneer ik bij hem zat en dat vuur, die
levendigheid, die scherpzinnigheid, dat zuivere gevoel en daarbij die vermagerde
gelaatstrekken dat ingezonken oog, die vooruitstekende wangbeenderen, die
doodsbleeke geelachtige kleur zag, dan mijn Vriend moest ik dikmaals een
onwillekeurig opstijgende traan wegpinken en achter een glimlach de zenuwachtige
412
beweging mijner gelaatstrekken verbergen. Zijne goede moeder vroeg mij dikmaals
of wij hem met zijnen toestand bekend zouden maken; doch voor zoover mijn stem
gold, was ik er tegen; waarom hem toch die weinige kalme uren die hem nog over
schoten, waarom ze hem te ontrooven? en toch! thans weet ik niet wat beter geweest
ware! doch wie kon voorzien, dat het zóó spoedig, zoo vreeslijk spoedig met hem
voorbij zoude zijn. - Woensdag avond was hij nog een oogenblik op geweest om
aan tafel het avondeten te gebruiken, kleedde zich daarna zelve uit, doch klaagde
zich nederleggende over een gevoel van warmte in zijne borst; zijne moeder wilde
er nog een doek met Eau de Cologne en water opleggen, doch hij strekte zich uit,
gaf een paar snikjes en was niet meer. - Waarschijnlijk is eene inwendige
bloedstorting de oorzaak van zijnen dood. Zijne familie is, om het zoo uit te drukken, verpletterd. Zijne moeder is, zoo ik
hoor, want ik heb mijn kamer sints nog niet verlaten, na eenige oogenblikken van
vreesselijke overspanning thans geheel uitgeput en dof; zijn vader een goed en de-

411

412

Arent Drost Aarnoutsz. (1783-1845). Voor genealogische informatie over Drost zie: G.
Kamphuis, ‘Een onbekend portret van Aarnout Drost’, in: Jaarboek Amstelodamum 69 (1977),
pp. 176-192.
Anna Maria Neves van Schooten (1786-1843), in 1809 gehuwd met Arent Drost Aarnoutsz.
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gelijk maar eenvoudig mensch, innig bedroefd, de tranen biggelen hem telkens
413
langs de wangen; zijn meisje is kalm, kalm als de dood, bleek als de dood! haar
schemert soms echter die avondgloed op de marmerwitte wangen waarop, gelijk ik
vrees, de nacht volgt. Ach! hij is dood den vriend mijner jeugd!
'k heb steeds o God aan U geloofd
414
Maar toch het valt mij zwaar te dragen.
Hoeveel daalt er met hem in den kouden schoot der aarde;
hoeveel schoons, hoeveel groots, hoeveel goeds.
415
an union of all that enriches life's hour!

Dinsdag wordt hij begraven. Zijne stoffelijke overblijfselen zullen te Muiderberg aan
416
het strand der zee rusten; indien mijne gezondheid het mij toelaat zal ik zijn lijk
vergezellen en hem het jongste vaarwel toeroepen. 't is een treurige plicht maar
dezelve zal weldadig voor mij zijn: mijn hart heeft er behoefte aan de duistere
gevoelens, gewaarwordingen en gedachten, die er in rond woelen lucht te geven.
Moet ik hem betreuren? Moet ik hem benijden? O! het genie is maar al te dikwijls
het merk des doods 't geen de Natuur op hare schoonste voortbrengselen drukt.
Dieu d'un souffle brulant avait formé son ame
417
Don fatal!

Maar hoe het zij; wij hebben hem verloren, wij die hem gekend hebben en
not a heart that e'er knew him, but mourns
418
Deep, deep over the grave, where such glory is shrin'd. -

Doch vergeef mij dat ik thans zwijge! 'k heb zooveel in mij was aan U uw verlangen
voldaan en ik voeg er gewillig bij dat ik U des te meer liefheb omdat ge mijnen Drost
zoo lief hebt gehad. Hedenmiddag zet ik dezen voort. Vaar tot zoo lang wel.
Des Namiddags. - Ik ben thans iets kalmer mijn waarde Vriend. Waarlijk, in lang
heeft niets mijne vezelen zoozeer geschokt; ik heb veel verdriet gehad en het zoo
ik geloof mannelijk en krachtig doorgestaan, doch dit was mij te sterk. Maar het is
mij eene schoone en groote troost, dat ik zijne wenschen tot de mijne zal maken
dat ik zijne zucht voor het Vaderland en deszelfs letterkunde zal pogen te verwezen-

413
414
415
416
417

418

Anthonia Bregitta Johanna Altius (1813-1879). Zie over haar: G. Kamphuis, ‘Een onbekend
portret’, p. 188.
Niet gevonden.
Niet gevonden.
Aarnout Drost werd begraven op de Familiebegraafplaats te Muiderberg, waar zich tot op
heden twee familiegraven ‘Drost’ bevinden.
Deze regels zijn afkomstig uit De Lamartine's gedicht ‘Le poète mourant’, de 15e méditation
uit de Nouvelles Méditations Poétiques. De tekst luidt daar: ‘Dieu d'un souffle brûlant avait
formé mon âme; / Tout ce qu'elle approchait s'embrasait de sa flamme. / Don fatal!’ (In een
gloeiende ademtocht had God mijn ziel gevormd / Alles wat zij benaderde, vatte vlam door
haar gloed. / Noodlottig geschenk!) In: Lamartine, Oeuvres, Bruxelles 1836, tome I, p. 422.
Niet gevonden.
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lijken. Nog zie ik hem! met welk eene geestdrift hij tot mijne lang gekoesterde plannen
toetrad en mij beloofde te helpen en in alles te deelen. De Muzen zullen eenmaal
de Hemel geve het den tempel zijns Roems worden, zijne nagedachtenis zal er als
eene beschermende Genius over zweven en ons aanprikkelen om te volharden. 419
De denkbeelden van de Geschiedenis der Britsch. letterk. en van de Beoordeeling
420
van Alkemade waren nog van D. Ik heb ze uit de schets daarvan en met
mondelinge bijvoeging geredigeerd, elken dag moest ik hem van de Muzen verhalen
en vertelde hij mij wat hij er al voor doen wilde als hij beter werd - Helaas!
421
Het Herfstblad is door Potgieter vertaald, 'k moet tot zijne verontschuldiging
aanmerken dat hij het in der haast geschreven heeft, om mij eene plaats in het
Album te vullen en tot mijne verontschuldiging dat ik geen tijd had om er
verbeteringen in te maken, noch om er uw Gij weent hetgeen op dat oogenblik onder
de Papieren van Drost lag en zoo spoedig niet gevonden kon worden, er voor in de
422
plaats te stellen. - De allerliefste liederen, ge zijt zoo goed ze aldus te noemen,
zijn van mij, onwaardige!
't Verheugt mij dat onze beoordeeling uwer José uwe goedkeuring wegdraagt. 'k
zou toch om geen prijs ter wereld uw ongenoegen willen gaande maken en het
genus irritabile, wil de waarheid niet altijd hooren. 't verheugt mij daarom innig en
hartelijk en ik bidde U bij deze gelegenheid verstoor U nimmer over mijne
aanmerkingen op uw werk al schijnen ze U een oogenblik onjuist of onbillijk en
geloof dat ik voor mij zelven en mijne vrienden het strengst ben.
De Karakterschets en Gij weent liggen thans met verschillende andere stukken
onder de papieren van onzen overledenen, wanneer ik ze bekomen kan, weet ik
niet. Er zijn nog andere stukken en boeken bij; 't zet mij in geene geringe
verlegenheid. Ik zal deze maand hard moeten werken om de Muzen in orde te
krijgen.
Het spijt mij zeer dat gij uw plan om het Muziekfeest te beschrijven hebt
opgegeven, wij behooren over zulk een belangrijk verschijnsel voor de vaderlandsche
toonkunst noodwendig iets te leveren. Indien ge dus mijn Waarde geen lust hebt
om het af te maken, of geen tijd (ik zou het stellig binnen 10 dagen moeten hebben)
wees dan zoo vriendelijk er mij zeer spoedig eene eenigsints uitvoerige schets van
te geven. Ik zal dezelve alsdan pogen om te werken. Liefst echter had ik de
beschrijving van uwe hand. Ik zal natuurlijk bij het beschrijven die frisheid en
levendigheid der gewaarwordingen missen welke aan het tafereel gloed en kleur
423
moeten geven. Doch zoo gij doet zal het mij lief zijn.

419
420
421
422
423

‘De Britsche Letterkundigen van onzen leeftijd’, in: De Muzen 1834, pp. 20-28; pp. 191-210.
Alleen het tweede gedeelte is door Heye persklaar gemaakt.
‘Leven, Gedrukte Werken en Handschriften van Cornelis van Alkemade en Pieter van der
Schelling, door G.D.J. Schotel’, in: De Muzen 1834, pp. 211-217.
‘Een Herfstblad’ (vertaling uit Victor Hugo, Feuilles d'Automne), De Muzen 1834, pp. 278-279.
De ‘Liederen’ die Heye in de derde aflevering van De Muzen publiceerde zijn: ‘Wachten’, p.
272 en ‘Des Weesjens Graf’, p. 273.
Het resultaat was ‘Het Muzijkfeest te 's Hage’, in: De Muzen 1834, pp. 363-368, De Muzen
1835, pp. 461-468.
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In de volgende week zult ge (pro forma) eene uitnoodiging ter medewerking aan de
Muzen ontvangen: wij kunnen alsdan met onze namen te weten wat het mengelwerk
betreft voor den dag komen. Ook Hasebroek ben ik voornemens eene dergelijke te
zenden. Zorg bidde ik U hem ter inzending aan te sporen; uwe kiesche smaak zij
het aanbevolen hem iets regt goeds te doen uitkiezen; ik zoude hem ongaarne iets
terugzenden of belangrijke aanmerkingen er op moeten maken. - De
uitnoodigingsbrieven zullen overigens door mij slechts aan een zeer klein getal
424
425
426
menschen gezonden worden; waaronder Geel, Staring, Lulofs, den Tex de
voornaamste zijn.
427
Zoo gij iets deze maand voor de Muzen hebt, toef dan mijn Waarde niet lang
mij hetzelve te zenden; 't komt anders alles zoo op het laatst en 'k moet er dan
welligt mijne nachtrust aan offeren en ik gevoel dat ik maar al te zeer rust behoef.
- Ik dring eenigsints onbescheiden aan, dit gevoel ik, maar ik ben overtuigd van uwe
welwillendheid en vriendschappelijke belangstelling in mij en onze letterkundige
plannen. Ge vraagt mij om een memento aan onze goeden Drost. Ook ik heb er slechts
weinige - ook ik heb niets van hem in mijn Album - doch gaarne sta ik U een dier
weinige af. Hierbij een brief van hem aan mij. Vind ik naderhand onder zijne papieren
iets 't geen ik oordeel dat u beter bevallen zoude; 't zal het uwe zijn. Uwe wenken
428
over Poezij heb ik geloof ik onder mijne papieren, maar kan ze op 't oogenblik
niet vinden; 'k zal ze U echter spoedig zenden. En thans vaarwel mijn Vriend, gedenk
mijner uwe achting en vriendschap behooren onder die weinigen waarop ik

424

425

426

427
428

Anthony Christiaan Winand Staring (1767-1840). Letterkundige en grootgrondbezitter te
Vorden (Gelderland). Als dichter vooral bekend door zijn romances en humoristische
vertellingen, zoals de Jaromir-cyclus. Belangrijkste bundels: Gedichten (1820) en Winterloof
(1832).
Barthold Hendrik Lulofs (1787-1849). Dichter, taalgeleerde en letterkundige. Hoogleraar in
de Hollandsche Taal- en Letterkunde te Groningen 1815-1849. Zie: B.H. Lulofs (1787-1849),
Een Pallas' zoon aan Gruno's academie, [catalogus Universiteitsmuseum Groningen],
[Groningen] 1982.
Cornelis Anne den Tex (1795-1854). Hoogleraar in de Rechten aan het Athenaeum Illustre
te Amsterdam 1820-1854. Lid van de Tweede Kamer 1842-1847, lid van de Provinciale Staten
van Noord-Holland 1848-1854.
In de vierde aflevering van De Muzen publiceerde Beets ‘Aan Bertha’, pp. 352-353; ook in:
Gedichten , Haarlem 1838, pp. 24-27, en in: Dichtwerken II, pp. 20-22.
Wenken over Poëzie: niet in De Muzen; waarschijnlijk niet gepubliceerd.
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429

prijs stel en die het leven eeniglijk waarde verschaffen. Hierbij een Albumblad,
teeken er eenige woorden van vriendschap op voor uwen vriend
Heije

Leiden, dinsdag 11 november 1834
Leiden 11 November.
430
Bezoek aan den Med. Stud. Allebé (G.A.N.) van wien ik wilde dat hij een
levensbericht van zijn overleden vriend Drost opstelde voor den Studenten Almanak.
431
Tevergeefs; hij zag het liever van mij.

Leiden, vrijdag 14 november 1834
Leiden Vrijdag 14 November.
Aan een opstel over Drost begonnen. Maar hoe weinige en van hoe kort zijn mijne
herinneringen! En wat weet ik van zijn Leven?

Leiden, zondag 16 november 1834
Leiden Zondag 16 Nov.
432
Uitmuntende preek van VAN DER PALM over Luk. 16, 27-31. Hij leest vrij in 't
ooglopend, en zijne gesten zijn zeer juist, maar uiterst zeldzaam. In àlles uiterst
eenvoudig. Maar daar is eene indruk makende, aandacht boeiende liefelijkheid in
zijne stem, eene beschaafdheid in zijn Zijn op den kansel, die uitermate bekoort,
en heden mij bijzonder trof.

429

Pas op 22 april 1835 zou Beets aan dit verzoek gehoor geven, met het gedicht ‘Aan Heye.
In zijn album geschreven’ (UBL Ltk Beets vrl. nr. 100). De tekst luidt:

Verbroedrend is de gaaf der Poezij;
Des Dichters hart kan meer dan Vriendschap kweeken,
Voor wiens gemoed met 't zijne in harmonij
Eenzelfde zucht gehoorzaamt; die het teeken
Der Hemelgave op 't voorhoofd draagt als hij
En zich de kracht bewust is om te spreken
Van meer dan aarde en aardsche beuzlarij.
Mijn Heye, gij die dichter zijt geboren,
Die dichterlijk gevoelt, geniet en lijdt,
Mij steeds verstaat omdat gij Dichter zijt,
Mij is in U een dierbaar vriend beschoren;
Doch vergt gij die belijd' nis van mijn hand?
. - Mijn DICHTER ZIJN is u ten onderpand.
430
431
432

Gerardus Arnoldus Nicolaus Allebé (1810-1892). Student in de medicijnen te Amsterdam
1827-1829 en te Leiden 1829-1836. Later arts te Amsterdam.
Niet verschenen.
‘Genoegzaamheid van Gods Woord, om den mensch te bewegen tot bekeering’, in: J.H. van
der Palm, Leerredenen XIII, Leeuwarden 1844, pp. 46-69.
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32. J.H. van der Palm (1763-1840).
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Leiden, maandag 17 november 1834
Leiden Maandag 17 Nov.
Ik ben tegenwoordig aan de orde van den dag. Heel Leiden, praat van mij en wijst
mij na
433

Pulcrum est digito monstrari et dicier hic est.

Dames loopen uit om mij te zien, en willen iets bijzonders aan mij zien. Eene zelfs
heeft beweerd dat mijn physionomie den dichter kenteekent! Allerlei valsche
geruchten gaan over mij om, gelukkig niet tot mijn schade. Men hoopt mij op publieke
plaatsen te zien verschijnen. ‘Of ik lid van 't Concert ben?’ vraagt juffer A. ‘Of ik
melancholiek van aard ben’, juffer B. ‘Of ik iets van BYRON's karakter heb’, juffer C.
‘Of ik voor de gewone conversatie geschikt ben?’ Mevr. D. ‘Wat kleur van oogen ik
heb?’ freule E. ‘Of ik lang of kort ben?’ Juffr. F. En juffr. G.: ‘Of ik tegen zoo veel eer
kan, als mij schijnt te wederwaren? Of ik niet aller-ij-se-lijkst pedant ben?’ Moi, je
ris.

Leiden, zaterdag 22 novemner 1834
Leiden 22 November.
434
Bij van Assen op de studeerkamer, 't avondbrood met Foreest, Gerrit de Vries,
435
Bakker , Maurits Berkhout .

Leiden, dinsdag 25 november 1834
Leiden 25 November.
Bij Beynen 't avondbrood met Bakhuyzen, Pluygers, Spengler en Schneevoogt .
Beuzelpraat. De door en door kundige en intéressante Bakhuyzen moet men alleen
hebben. Met velen, is hij weinig waard. Hij wil dan aardig zijn en wordt onbeduidend
of vuil.

Leiden, woensdag 26 november 1834
Leiden 26 Nov.
Afscheid van Bakhuyzen. Hij raadt mij af, Drost in den Almanak te gedenken.
Uitvoerige herinneringen aan hem zullen aan een volledige uitgaaf van zijn nagelaten
436
arbeid voorafgaan.

433
434

435
436

Pulcrum est digito monstrari et dicier hic est: het is schoon met de vinger te worden
aangewezen, en dat men van u zegt: deze is het. Persius, Satyrae I, 28.
B: ‘G. de Vries’ [potloodaantekening].
Gerrit de Vries (1818-1900). Student in de rechten en de letteren 1834-1839. Daarna o.a.
advocaat, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, minister van Justitie, lid van de
Tweede Kamer en lid van de Raad van State. Broer van Matthias de Vries; leverde bijdragen
aan diens Woordenboek.
Anthonij Backer (1814-1854). Student in de letteren en de rechten 1833-1843. Advocaat te
Amsterdam.
Aarnout Drost, Schetsen en Verhalen I, pp. V-XX (Idem, Ibidem (ed. Kamphuis), pp. 73-83).
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Leiden, zaterdag 29 november 1834
Haarlem 29 Nov.
437
438
439
Amalia heeft mijn Jose in den familiekring v.d.V. voorgelezen. Volgens Bt.
is zij er vol van. Een woord van goedkeuring uit haar mond zou mij liever zijn dan
de lof van menig kunstrichter. Volgens denzelfden berichtgever verklaart Pieter
440
Bohn het gansche gedicht voor ‘onzin, waarvan hij niets begrijpt’.
441
Bij Schneevoogt het avondbrood met John Lockhart, Willem Pluygers, Jan
442
Molewater en den Heer van Balen Jr Boekhandelaar te Rotterdam. De laatste
verhaalt mij van 't bijzonder succès van Jose daar ter stede en in den Haag. Te
Rotterdam beweerde men dat ik iemand was van 23 jaar, maar een Rotterdamsch
443
dichter, dien hij niet wilde noemen [van der Hoop?] verzekerde dat Jose niet was
van mijnheer BEETS, maar van een geheel ander persoon, die hem, dichter, zelven
een presentexemplaar had toegezonden. In den Haag zeide men, de Schrijver was
16 jaar oud. Ik wenschte wel nog pas 16 jaar oud te zijn, maar niet dat ik op mijn
16de jaar een Jose had kunnen of willen schrijven.

Leiden, woensdag 3 december 1834
Leiden 3 December.
Schneevoogt leest mij zijne Recensie van Jose , die in den Vriend des Vaderlands
444
geplaatst zal worden, voor.
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444

Charlotte Amalia Voorhelm Schneevoogt (zie noot 324 en 326).
De familie van der Vlugt. Charlotte Amalia en Barendina Jacoba van der Vlugt (1813-1893)
waren beiden lid van de Zangvereeniging. Beide jongedames hadden ook deelgenomen aan
het Muziekfeest te 's-Gravenhage (Zie: Herinnering aan het Muzijkfeest te 's Gravenhage.
1834. 16 en 17 October , 's Gravenhage 1834, p. XXIII). De familie van der Vlugt woonde in
de Grote Houtstraat 101.
Waarschijnlijk is hier bedoeld: Maurits Berkhout, stadgenoot en medestudent van Beets.
B: ‘[P. Bohn. Uitgever, later mijn Zwager en ook mijn Uitgever, niet tot zijn schade.]’
Pieter François Bohn (1800-1872). Boekhandelaar en uitgever te Haarlem. In 1835 gehuwd
met Dorothea Petronella Beets. Gaf vanaf 1834 bijna alle werken van Nicolaas Beets uit en
heeft vooral aan de Camera Obscura veel verdiend.
De familie Schneevoogt woonde op de Kleine Houtweg 7.
Simon van Baalen (1809-1887). Boekhandelaar en antiquaar te Rotterdam. Zoon van Jacob
van Baalen (1775-1853), wiens bekende firma hij tot 1870 voortzette.
Adriaan van der Hoop Jr. (1802-1841). Letterkundige te Rotterdam; hij schreef o.a. de
gedichten Warschau (1832) en Wilhelm Tell (1834).
B: ‘Schneevoogts Recensie’ [potloodaantekening].
De Vriend des Vaderlands 1834, pp. 905-915; 1835, pp. 23-33.
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Leiden, donderdag 4 december 1834
Leiden 4 December.
Recensie van den Muzenalmanak begonnen. Het oordeel over mijne bijdragen
445
aan HASEBROEK overtelaten. Ze stilzwijgend voorbij te gaan was hetzelfde als de
446
Recensie met mijn naam te onderteekenen - Dura necessitas! Hij verzachte ze
door matiging. -

Haarlem, vrijdag 2 januari 1835
Haarlem 2 Jan.
P. Bohn verzoekt van mij in de gunst te mogen staan als ik weer iets wilde uitgeven
[Zie 29 Nov 11.] De vrees voor onzinnige Jose's schijnt geweken.

Amsterdam, woensdag 7 januari 1835
Amsterdam 7 Januari. Herengracht bij de Leidsche.
447
- Na den maaltijd terstond naar HEYE , die juist op dat oogenblik een uitnoodiging
naar mij had gezonden om den avond bij hem te komen doorbrengen, aan welke
hij kracht had bijgezet door de vermelding dat hij ook Potgieter verwachtte. Wat zou
448
ik doen. De zwager van mijn gastheer, een der Commissarissen van den
Schouwburg had mij een vrijkaartje voor den Gijsbrecht van Amstel toe doen komen,
en ik moest die beleefdheid beantwoorden door er gebruik van te maken. Aan den
anderen kant Potgieter te ontmoeten, was een der zoetste vooruitzichten, die ik
naar Amsterdam gaande gekoesterd had, een avond met hem bij Heye te slijten,
wat zou mij liever zijn? Ik besloot den avond tusschen Schouwburg en vriendschap
te verdeelen, en wèl den Gijsbrecht te gaan zien maar de klucht van Cloris en Roosje
eraan te geven, ja zelfs het laatste bedrijf van VONDELS heerlijk Treurspel op te
449
offeren, immers niet later dan te 8 uren, den Schouwburg te verlaten.
Toen ik dien binnentrad was men reeds in het 2de Bedrijf, en Diedrick van Haarlem
vroeg juist aan den Monnik

445

446
447
448

449

‘Brief over den Nederlandschen Muzen-Almanak en dien voor het Schoone en Goede’, voor
den jare 1835’, in: De Vriend des Vaderlands 1835, I, pp. 61-67; pp. 150-161. Gedateerd:
‘Januari 1835’; ondertekend ‘FRANS REINIER’.
Dura necessitas!: Harde noodzaak!
In 1836 woonde Heye op de Prinsengracht tussen Vijzelstraat en Reguliersgracht, mogelijk
reeds op nr. 985, waar hij in 1876 overleed.
B: ‘[C.W. Thöne.’
Carsten Wilhelm Thöne (1790-1850). Steenkoper en makelaar. In 1842 gehuwd met Geertruida
Beets (1818-1893), een jongere zuster van Nicolaas. Een oudere zuster van Carsten Wilhelm,
Gesina Jacoba Thöne (1788-1853), was gehuwd met Adolph Hendrik Kerkhoff (zie noot 184).
Deze laatste zal dus de gastheer van Beets geweest zijn; langs deze weg kon ook de heer
Kerkhoff die Beets op 27 maart 1834 bezocht, geïdentificeerd worden.
De voorstelling begon om zes uur (blijkens het programma; collectie Nederlands Theater
Instituut, Amsterdam).

Nicolaas Beets, Het dagboek van de student Nicolaas Beets, 1833-1836

123
‘en dat door Egmonds last
450
of hij wat krijgsvolck mocht te nacht in 't klooster leggen’,

en toen ik even over achten vertrok, was juist de Rei van Edelingen
451

‘Waer wordt oprechter trouw’

452

door Mevrouw ENGELMAN (Bia) zeer goed gereciteerd. Die actrice heeft een
heerlijke vrouwenstem, die krachtig en helder is. Daarbij is haar uitspraak van 't
Hollandsen zeer zuiver en recht goed. Haar standen en gesticulatiën laten veel te
wenschen over, en zij is niettegenstaande hare vele goede hoedanigheden er nog
ver van af een volmaakte actrice te zijn. Doch wie zou haar, bij het tegenwoordig
diep verval van tooneelkennis en smaak, beter opleiden. Het ensemble was dezen
avond ver van gelukkig. Daar de rollen van den jaarlijks wederkeerenden Gijsbrecht
bij beurten door anderen worden vervuld, had ik het betrekkelijk beter kunnen treffen.
Westerman, een vrij goed père noble, is een slechte Gijsbrecht. Mevrouw Muller
453
454
(Westerman) is een betere Badeloch dan Mevrouw Roobol, en de echtgenoot
van deze die ditmaal de rol van Arent van Aemstel vervulde, zou een dragelijk acteur
zijn, als hij niet behoefde te spreken, want zijn taal, zijn stem, zijn uitspraak, zijn
455
schreeuwen zijn niet uit te staan. Gestalte en houding zijn goed. ENGELMAN zou
de rol van den Bode vervullen. Maar ik moest weg.
Voor half 9 was ik bij Heye terug, en vond er Potgieter . Ik had mij voorgesteld in
hem te zullen zien een lang, mager, bleek mensch met melancholieke gelaatstrekken,
en een droevig teeken van noodlot op zijn voorhoofd. Hij was geheel anders [,] zijn
gestalte was zeer gewoon. De uitdrukking van zijn gelaat heel vroolijk. Zijn voorhoofd
hoog en helder. Zijn oogen klaar en altijd in beweging. Potgieter lacht veel. Al onze
gesprekken liepen over kunst en letteren, en vooral over het onderwerp onzer
gemeenschappelijke bemoeiing: de Muzen . In betrekking hier mede las ons P. het
laatste (in Nr. 6 der Muzen te wachten) gedeelte van zijn Opstel over
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Deze regels luiden in de Gijsbrecht: ‘'k Verzoek alleen aen u, en dat door Egmonds last, / Of
ick wat krijgsvolck magh te nacht in 't klooster leggen.’ (Vondel, Werken , W.B.-editie), deel
3, Amsterdam 1929, p. 552, vss. 536-537).
Rei van Burchzaten: ‘Waer werd oprechter trouw’ (Idem, Ibidem, p. 577, vs. 1239.)
Maria Francisca Bia (1809-1889). Actrice en zangeres. In 1828 gehuwd met Reinier Engelman.
Catharina Hesselina Roobol-Jelgerhuis (1792-1843). Actrice. Debuut in 1813 te Amsterdam,
waar ze tot haar dood aan de Stadsschouwburg verbonden was. In 1830 gehuwd met Cornelis
Johannes Roobol.
Cornelis Johannes Roobol (1806-1870). Acteur, schouwburgdirecteur en vertaler. Debuut in
1829 te Amsterdam, waar hij acteur bleef tot 1870. Directeur 1840-1846 en 1859-1870.
Vertaalde o.a. het Handboek voor practische Tooneelspeelkunst van Lewald uit het Duits.
Reinier Engelman (1795-1845). Acteur en schouwburgdirecteur; leerling van Snoek.
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33. E.J. Potgieter (1808-1875).
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LOOTS voor. Uitmuntend. Wij geraakten vervolgens in gesprek over Byrons's
dichterlijke Waarde, in vergelijking met Bilderdijk. Potgieter, maar vooral Heye wilden
den laatsten, bij die gelegenheid, eene mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid
van gedachten toekennen waarin ik, ondanks mijne hooge waardeering van Bilderdijk,
meende dat hij bij Byron achter stond; terwijl ik in Bilderdijk eene verscheidenheid
van schoone vormen en eene zuiverheid van smaak bewonderde, die aan Byron
in die mate vreemd was.

Amsterdam, donderdag 8 januari 1835
Amsterdam 8 Januari.
Westerman en daarna Immerzeel bezocht. Potgieter zeide gisteren: ‘Westerman
heeft iets laags en Immerzeel iets gemeens.’ Voor zijne rekening! maar, zeker, de
eerste heeft iets kruiperigs. Hij durft mij mijne Vertalingen van Byron , die ik hem
heb aangeboden niet teruggegeven, en hij durft ze niet drukken ook. Hij weigert
niet, maar begeert slepende te houden. Immerzeel onderhoudt mij op een vrij platten
toon over het succes van Jose en over den Muzen Almanak . De laatste is dit jaar
bitter slecht, maar hij vindt hem uitmuntend goed. Van Jose had hij 500 exemplaren
457
opgelegd, en denkt wel dat er in 't voorjaar een 2de druk zal komen. Ook zal hij
de kopij buiten de verkooping van zijn fonds houden onder voorwendsel dat zij 't
eigendom van den Auteur gebleven is. Wel vrindelijk!
Den avond bij Heye . Ik verzoek hem iets van zijn dichtwerk te mogen hooren.
458
‘Gij kent’, zeide hij, ‘het beste; mijne “Vragen” uit den Muzen Alm. en de
459
kleinigheden in de Muzen . Wat ik vroeger schreef heeft weinig waarde. Ik zal u
evenwel nog 't een en ander voorlezen. Weet gij wat het geval is? Ik heb deze verzen
schrijvende altijd aan het publiek gedacht, & daar ik oordeelde dat dit niet in het
minst met mijne persoonlijke wederwaardigheden te maken had, heb ik altijd
gevreesd subjectief te blijven; ik heb om der publieks wille objectief willen zijn. Daar
is dus in
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Cornelis Loots (1765-1834). Makelaar en dichter; schreef vooral vaderlandslievende verzen.
Vertaalde toneelstukken uit het Frans en het Duits. Stond bekend als ‘dichter der Bataafsche
Republiek’. Potgieters opstel, getiteld: ‘Loots. (Geene Biographie.)’, verscheen in De Muzen
1834, pp. 336-351, De Muzen 1835, pp. 444-460 en 487-509.
B: ‘[Eerst in het voorjaar van 1838 verscheen deze 2e. uitgave, nu met den naam van den
Auteur, en een gegraveerde titelplaat]’.
Reeds op 22 oktober 1834 had Immerzeel aan Beets over Jose geschreven: ‘In Leijden is dit
boekske wel verkocht. Gaat het er in andere plaatsen ook zoo meê, dan zou er ernstig aan
een 2e druk te denken zijn.’ (UBL Ltk Beets vrl. nr. 99).
‘Vragen’, in: Nederlandsche Muzen-Almanak 1835, pp. 188-194.
Heye publiceerde in De Muzen 1834 de gedichten ‘Cecilia’ (p. 77), ‘Schipbreuk’ (p. 78), ‘De
Spiegel’ (p. 79), ‘Naar Moore’ (pp. 82-83), ‘De Waterlelie’ (p. 90), ‘Wachten’ (p. 272), ‘Des
Weesjens Graf’ (p. 273), ‘Naar Moore’ (p. 276) en ‘Prometheus’ (pp. 377-378). Zie hiervoor:
Kees Thomassen, De ‘Vriend des Vaderlands’ en de ‘Muzen’ , p. 174.
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vele van de stukken die gij hooren zult, iets van mijn lot, van mijn hart, van mijne
ondervindingen, maar altijd slechts ten halve en vermomd. Daarom hindert mij de
herlezing van dit alles. 't Verzet mij uit mijn waren toestand. Ik had als gij moeten
doen en subjectief blijven’. Volgde de voorlezing. Er was veel schoons onder. Doch
over 't geheel, wat de kunst belangt, kwamen de stukjes mij eenigszins zwak voor.
Wij spraken over het lot van de Muzen . Hij vreesde voor het voortdurend bestaan.
Hij zelf heeft het als arts machtig druk. Aan Drost ‘dien jeugdigen van Effen onzer
460
eeuw’, is machtig veel verloren. Potgieter en Bakhuyzen verdriet het zoo geheel
belangeloos te werken. En daarbij komt de stilstand in onze Letterkunde die de
Kritiek leeg doet zitten. Prullen komen er dagelijks genoeg uit, maar de Redactie
van de Muzen verwaardigt zich niet ze aan te zien. Schrijf toch’, riep Heye mij
wanhopig toe ‘lieve vriend, schrijf toch in 't Hemelsnaam een boek, opdat wij weer
wat te recenseeren hebben. Op dit oogenblik is er niets. Wat zullen wij aanvangen?
o

De tijd gaat onverbiddelijk voort. 1 Februari moet er weer een nommer gereed
461
zijn
462
A book, a book! my kingdom for a book!

Amsterdam, vrijdag 9 januari 1835
Amsterdam 9 Januari.
463
Met HEYE het atelier van N. Pieneman bezocht. Jammer dat de dag niet zoo
helder was als wenschelijk voor het zien van schilderwerk. Pienemans atelier (Schans
bij de Leidsche Poort) ziet er heel poëtisch uit. Die bevallige wanorde, hier niet
464
minder orde dan, als BOILEAU zegt, in de Ode; die overvloed van hoogere en
lagere schilderezels, waarop een aantal onvoltooide stukken, van allerlei aard door
elkander geexposeerd staan; die ledepop hier, met die officiersjas met epauletten
aan, en een krulpruik op het hoofd; die pleister arm ginds, die studies van
menschenhoofden en paardepooten aan de wanden, die ijverige leerlingen die te
midden van al deze voorwerpen elk zijn plaatsje uitgekozen heeft waar hij best op
het licht zit, - dit onregelmatig geheel bevalt. Ik werd door Heye aan Pieneman
voorgesteld. Hij was bezig voor zichzelven een copie te maken van het historische
schilderij ‘De
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De wending ‘dien jeugdigen van Effen onzer eeuw’ is geen citaat, maar een uitspraak van
Heye (vergelijk: ‘aan Drost dien jeugdigen v. Effen onzer eeuw is machtig veel verloren’; UBL
Ltk Beets vrl. nr. 35 (Uittreksel Dagboek)).
Na het verschijnen van de zesde aflevering (1 februari 1835) werd de uitgave van De Muzen
gestaakt, omdat het tijdschrift voor de uitgever, M. Westerman, een verliespost was (zie: Kees
Thomassen, De ‘Vriend des Vaderlands’ en de ‘Muzen’, p. 103.
A book, a book, my kingdom for a book!: variatie op het bekende ‘A horse! a horse! my kingdom
for a horse!’ (Shakespeare, Richard III, Act V, scene 4).
Nicolaas Pieneman (1809-1860). Schilder en lithograaf. Leerling van zijn vader, Jan Willem
Pieneman. Vooral bekend als portretschilder; ook historiestukken.
Beets bedoelt hier: ‘Son style impétueux souvent marche au hasard: / Chez elle un beau
désordre est un effet de l'art.’ (Boileau, l'Art poétique (1674), II, vss. 71-72.).
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Ruyters dood’ op de laatste tentoonstelling te Amsterdam geplaatst geweest. (Zie
466
de Muzen bl. 183) ’ 't Is vervelend’, zeide hij, ‘zichzelven te copiëeren. Daar is niets
nieuws voor u in het voorwerp van uw eigen schepping. Men heeft zijn hart door de
daarstelling voldaan. Nu begint men zichzelven te mishagen, en bij nieuwe bewerking
oude, onherstelbare fouten te zien!’. In al wat de nog jeugdige schilder, (die in 't
467
voorbijgaan gezegd de allergunstigste en geniaalste physionomie heeft) mij zeide,
468
was een echt dichterlijk kunstenaar te bemerken. Het groote stuk van zijn vader,
469
470
de slag van Waterloo, dat waarvan de Hertog van Wellington de hoofdpersoon
471
472
uitmaakt, en zich voor de Belgische Onlusten, op het paleis te Tervueren bevond,
hing nu ook tijdelijk in dit atelier, maar daar was te weinig licht, om een stuk van die
afmeting hier goed te kunnen bezien. Achter een klein beschotje, van de overigen
afgezonderd hield Pieneman zich bezig met zijn stuk van de Slag
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Het in 1834 door Nicolaas Pieneman geschilderde doek Luitenant admiraal Michiel Adriaansz.
de Ruyter in de slag bij Etna dodelijk gewond, is eigendom van de Stichting Historische
Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau te 's Gravenhage, en bevindt zich in bruikleen
in het Helders Marinemuseum te Den Helder. Voor een afbeelding en nadere informatie zie:
Het Vaderlandsch Gevoel, Vergeten negentiende-eeuwse schilderijen over onze geschiedenis,
Rijksmuseum Amsterdam 1978, pp. 176-177; aldaar ook een portret van N. Pieneman uit
1859, met op de ezel een copie van het hierboven genoemde schilderij, p. 27.
Potgieter publiceerde in De Muzen 1834 zijn ‘Wenken en Gevoelens over de jongste
Tentoonstelling van Schilderijen te Amsterdam, 1834’, pp. 175-185; pp. 244-267. Op p. 183
leest men over dit schilderij: ‘“Neen, mijn vriend! wilt gij eene aanmerking, het zoude die zijn,
dat de RUYTER mij op het eerste oogenblik niet genoeg in het oog valt, door dat hij misschien
te laag geplaatst is. Dit is mijne eenige, voor het overige is het mijns inziens het meest
dichterlijk gedachte in dat genre. - De jonge PIENEMAN belooft veel, zeel veel; hij schijnt onder
die weinige jonge kunstenaars te behooren, die zich reden van hun werk geven, en de kunst
niet voor eene vette koe houden, die hun van melk en boter verzorgt.”’
B: ‘anecdotes van Pieneman en Pieneman Senior’ [potloodaantekening].
Jan Willem Pieneman (1779-1853). Schilder, aquatintetser en tekenaar. Bekend om zijn
portretten en historiestukken.
Het in 1824 door Jan Willem Pieneman geschilderde doek De Slag bij Waterloo bevindt zich
in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Sir Arthur Wellesley, hertog van Wellington (1769-1852). Engels veldheer; overwinnaar in de
Slag bij Waterloo.
Op 25 augustus 1830 brak te Brussel de Belgische Opstand uit; alhoewel er na 1832 geen
gevechtshandelingen van betekenis meer zijn geweest, werd de kwestie pas definitief geregeld
toen de onafhankelijkheid van België in 1839 door koning Willem I werd erkend (zie: Hans
van der Hoeven, De Belgische Beroerte: De Tiendaagse Veldtocht en de scheuring der
Nederlanden 1830-1839 , Amsterdam 1973).
Te Vervueren in België bevond zich het paleis van koning Willem I.
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bij Hasselt. 't Is reeds bijna gereed. Hij was aan de détails. Bij den eersten blik,
dien ik in den spiegel wierp trof mij het uitmuntende van den voorgrond: een stuk
geschut door een korenveld gaande. Wat drukt beter de meedoogenlooze
474
verwoesting van den oorlog uit? Aan den linkerkant de Leidsche Compagnie en
475
de Jagers van Rookmaker. Allen portret. Willem Enschede, Ramaer, van Hamel
werden dadelijk door mij herkend. Heye zelf gelijkt weinig. 't Komt door dat hij en
profil genomen is, en dit bij hem weinig teekent. En face, of trois quarts moet hij
uitmuntend te treffen zijn. De eigenlijke hoofdgroep der schilderij wordt op den
tweeden grond gevonden. Pieneman is geloof ik de eenige die dezen gewaagden
stap in de kunst doet. Het denkbeeld om van deze samenkomst der Belgische
parlementairs met den Prins van Oranje, waarin uit den aard der zaak weinig actie
te brengen was, een negatieve positie te maken is allergelukkigst. De Prins namelijk
staat hen nog niet te woord, maar geeft aan de cavalerie bevel om op te rukken. Dit
is de beweging die in de schilderij is, waarvan de groepeering niets te wenschen
overlaat. Het terrein is heuvelachtig, en de uitgestrektheid zeer groot. 't Spreekt van
zelf dat de hoofdgroep op een hooger grond staat. 't Verschiet is de stad. Het licht
dat van een flauwe, door wolken borende zon, die een schoone uitwerking doet. Wij zagen nog onderscheiden begonnen stukken van Pieneman. Ook portretten.
476
Voor een mansportret zou ik hem boven J.A. KRUSEMAN verkiezen, ten zij de
complexie zeer delicaat of doorschijnend was. Pienemans penseelstreek is breeder
en forscher, en geeft het vleesch met meer waarheid. Kruseman brengt er altijd iets
477
porseleinigs in. Doch wie verstond de kleur van het vleesch beter dan HODGES,
die èn hierom, èn om de altijd treffende gelijkenis een volmaakt portretschilder zou
geweest zijn, indien hij de menschen niet zoo wansmakig plaatste en de kleeding
zoo mishandelde.
478
's Avonds Concert in Felix Meritis.
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Het in 1835 door Jan Willem Pieneman voltooide doek De overgave van Hasselt op 8 Augustus
1831 werd door koning Willem II geschonken aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda.
Blijkens een in 1897 gelithografeerde Sleutel op het schilderij van J.W. Pieneman voorstellende
‘De overgave van Hasselt op 8 Augustus 1831’ (KBH 1054 D 50) zijn de volgende Leidse
Jagers afgebeeld: J.P. Heye, G.A.N. Allebé, J.S. Lotsy, J.A. van Hamel, G.A. Ramaer, J.D.
Bloemen, J.E. van Panhuys, W.C.H. Staring, W.A. Enschedé, Bake en H.W. Willer. Voor de
rol van de Compagnie Vrijwillige Jagers van de Leidse Hogeschool zie noot 338.
Hendrik Rookmaker (1786-1860), sinds 1814 kapitein, was commandant van de
Noordhollandse Vrijwillige Jagers.
Jan Adam Kruseman (1804-1862). Historie-, genre-, portret- en landschapsschilder. Leerling
van zijn neef Cornelis Kruseman.
Charles Howard Hodges (1764-1837). Engels portretschilder, pastellist en mezzotintgraveur,
die lange tijd in Den Haag en Amsterdam werkzaam was (vanaf 1788).
Felix Meritis (gelukkig door verdiensten) op de Keizersgracht 324 te Amsterdam is het gebouw
van het gelijknamig genootschap, in 1776 opgericht met het doel het aanwakkeren van
belangstelling van de burgerlijke samenleving in - en vermeerdering in kennis van kunsten
en wetenschappen; dit pand, dat in 1788 werd ingewijd, bezat aan de achterzijde op de
begane grond een hoge, om zijn acoustiek beroemde concertzaal (thans verbouwd).
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34. N. Pieneman (1809-1863).
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De Concertzaal een schoon muzikaal gebouw. Maar waarom de figuur van 't zuivere
ovaal geschonden en de orde verbroken door dat misselijk balcon op vier pilaren
tegenover 't orkest. ‘'t Is slechts luchtig opgeslagen en kan ieder oogenblik
weggenomen worden’ zegt gij. Maar mijne lieve heeren, Directeuren van Felix,
waarom doet gij het dan niet metterdaad en terstond? O Indien al de
broddelgebouwen in Nederland hun klaagstem verhieven over de mishandeling
door hunne bouwmeesters, welk een oorverdoovende Jeremiade zou het zijn! Wie
bouwt er in onze tijden in ons land een goede Kerk, een ordelijk landhuis, een goed
huis in onze steden? - Onze publieke gebouwen, onze bruggen, onze poorten van
de laatste tijden font pitié.
Men begon met de Symfonie pastorale van BEETHOVEN. Wat Kenners van dit stuk
ook zeggen mogen; ik hoor liever eene andere. Met dat al vind ik het Adagio en het
Rondo ervan voortreffelijk.
479
480
481
VAN BREE dirigeerde. Met Fischer en Merlen speelde hij een Trio uit den
482
Freyschutz. FISCHER bas, MERLEN viool (heerlijk, heerlijk!) VAN BREE piano. Voorts
483
zong BUTSCH een solo, en Mejuffr. Weinhold een duo met hem. Dit meisje heeft,
immer in de hooge tonen, een goede en krachtige, maar geen volle stem, en weinig
smaak of manier. Een sonate van 8 koperen instrumenten, waaronder een heerlijke
484
klephoren, en uitmuntende waldhoren (Pot de Vin) werd goed uitgevoerd. Maar
harmonie-muziek hoor ik oneindig liever in de open lucht. Daar behoort zij thuis,
zoo goed als het zingen der vogelen. Daar lust het mij ze aan te hooren, des zomers,
op een zwoelen avondstond, onder het genot van een glas frisschen Niersteiner of
malsche Liebfraumilch, niet al te veel en niet al te weinig achtgevende op de
welluidende klanken die tot mij doordringen.

Amsterdam, zaterdag 10 januari 1835
Amsterdam 10 Januari.
Door mijn gastheer, die er fier op is, in het geheele gebouw der Maatschappij
Felix Meritis rondgeleid, om het in al zijn bijzonderheden te zien. 't Is metterdaad
een fiksch huis, een schoone tempel door den handel aan de Muzen gewijd. Doch
de tijd der vierkante verhandelingen zoo als er in onderscheidene vakken van
wetenschap vier maal 's weeks in deze zalen gedaan worden is voorbij. Nu de
485
encyclopaedische methode zoo in zwang is en de natie door Penning-Magazijnen
etc. etc. onder-
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Johannes Bernardus van Bree (1801-1857). Componist en dirigent; vanaf 1829 dirigent van
Felix Meritis.
Carel Christiaan Fischer (1813-1870). Muziekmeester te Amsterdam.
Jean Godefroi Merlen (1808-1857). Muziekmeester te Amsterdam.
Freischütz: bekende opera van Karl Maria von Weber (1786-1826), gecomponeerd in 1821.
Mej. Weinhold: zangeres te Amsterdam.
Nicolaas Josef Potdevin (1798-1866). Hoornvirtuoos te Amsterdam.
Vanaf 1834 verscheen het Nederlandsch Magazijn ter Verspreiding van Algemeene en Nuttige
Kundigheden , vanaf 1835 het Hollandsch Penning Magazijn voor de Jeugd ; beide tijdschriften
waren geïnspireerd op het succesvolle Penny-Magazine, uitgegeven door de Engelse Society
for the Diffusion of Useful Knowledge.
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richt wordt, nu men zulk een geheel andere manier van opvoeden en ter aanleering
van kundigheden volgt, en daarbij zoo veel en zoo piquant een lectuur van vreemde
bodem tot ons overwaait, is er geen geduld, geen lust, geen opgewektheid voor
zulke ‘verhandelingen’. Vandaar dat zij weinig bezocht worden, en Felix Meritis
wellicht te gronde zou gaan, zoo daar niet een wekelijksch en zeer goed concert
aan verbonden ware.
486
Bij Potgieter koffie gedronken. Ook Heye kwam daar. De conversatie was niet
487
zeer intéressant. Ik geloof dat het bijzijn van Potgieters tante, waarmede hij woont,
(zeer oud, zeer leelijk, en zeer woordenrijk) ongunstig werkte.
488
Op de Sociëteit Doctrina & Amicitia den dichter WITHUYS aangetroffen. Verheugd
mij te zien, verontschuldigde hij zich op goede gronden over zijn stilzwijgen tot nog
toe over mijn Jose . Wij raakten spoedig in aangenaam gesprek. 't Duurde niet lang
489
of een ander, ouder poëet, Hendrik Harmen Klijn trad binnen en ik werd door W.
aan hem voorgesteld. Hij zette zich bij ons neder. Een niet onbelangrijk gesprek
volgde. Klijn had het woord, dat hem ook als oudste wel toekwam. Hij hield een
lange redevoering over het gevaarlijke der romantische school - hij vreest dat ik te
veel naar dien kant overhel - en hij deed het met al de eenvoudigheid, en van het
weinig verheven standpunt van iemand die slechts een man van talent en niet van
genie is, en met al het onhandige van een man die zich zelven gevormd heeft, en
niet in de termen der geleerde letterkundige wereld thuis is, doch tevens met een
nederigheid en bescheidenheid tegen over mij, die mij bijna verlegen maakte. Klijn
is geen groot, maar wel een zeer begaafd, en zeer zeker een zeer achtens-

486
487

488
489

Potgieter woonde sinds het voorjaar van 1834 op de Keizersgracht 200.
Willemien van Ulsen (1788-1863), een ongetrouwde zuster van Potgieters moeder, die zich
in 1821 over de toen dertienjarige Potgieter, wiens huiselijke omstandigheden verre van ideaal
waren, had ontfermd. Beets schreef later over haar, en dit eerste bezoek: ‘Het was een van
die buitengewoon smalle woningen, welke, even hoog als de breedste, zich hier en daar
tusschen de kolossale huizen van die [de Keizersgracht] en de Heerengracht vertoonen.
Potgieter zelf kwalificeerde haar later in een zijner brieven als “onzen toren”, als “het
désobligeantste huis van de wereld”. Naast de voordeur slechts één vensterraam; naast den
gang een smalle kamer, door dat eene raam verlicht; tegen dat ééne raam aangeschoven,
een vrij kloeke vierkante tafel en, ter wederzijde van deze, juist plaats genoeg, aan de
Westermarkt-zijde voor Tante Van Ulsen, met wier naam ik eerst later bekend geworden ben,
en, aan den overkant, voor haar beminden neef. Vóór dezen stond de kleine lessenaar,
waaraan hij destijds beide, zijne handelszaken en zijne letterkundige werkzaamheden
behartigde. Tante, tegenover hem, aan haar naai of breiwerk [...] deed mij, met haar zeer
beknopt mutsje, ouderwetsche samaar en voorschoot, en den bril met groote glazen op den
neus, geen anderen indruk dan dien van eene bedaagde, zeer eenvoudige burgerjuffrouw,
wier woordenrijkheid, in Zwolsch spraakeigen, mij al terstond frappeerde. [...] Alles aan zijne,
en vooral aan Tante's persoon, ademde eenvoud, en het kleine huishouden deed geen
anderen indruk dan dien van burgerlijk en ouderwetsch, en in middelen beperkt te zijn.’
(Nicolaas Beets, Everhardus Johannes Potgieter, Persoonlijke Herinneringen , Haarlem 1892,
pp. 9-10.)
De in 1788 opgerichte, patriottisch gezinde Vaderlandsche Sociëteit, later omgedoopt in
Doctrina et Amicitia, was vanaf 1802 gevestigd op de Kalverstraat (thans nr. 8).
Hendrik Harmen Klijn (1773-1856). Schreef naast enige grotere dichtwerken vooral
gelegenheidsdichten en enige treurspelen. Werd in zijn tijd zeer gewaardeerd.
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waardig man. WITHUYS bewaarde onder zijne gesprekken doorgaande het stilzwijgen,
en brak het slechts hier en daar met een enkele opmerking af. Hij deed wijs, want
zijn gezichtspunt scheelt te veel met dat van Klijn dan dat zij 't ooit eens zouden
kunnen worden. Ik zat aan dat tafeltje met al de onderworpenheid van een Phaedon
aan de voeten van Socrates,
490

ἐπι χαμαιζηλου τινος, ὁ δε ἐπι πολλῳ ὑψηλοτερου ἠ ἐγω (c. 38)

Withuys en H.H. Klijn, hoe geheel verschillend in genre en in dichtgeest! Maar hierin
komen zij overeen dat uwe illusies omtrent hen ophouden zoodra gij ze spreekt. De
eerste is te gemeenzaam, te gul, spreekt te veel, en te lachend; de andere verraadt
te veel bekrompenheid, is te eenvoudig en te onhandig. Een dichter die verlangen
zou dat gij zijne verzen met dezelfde oogen zoudt beschouwen na als voor de
kennismaking met zijn persoon, zou zich op eene hoogte, op een afstand, in een
zekeren nevel moeten laten zien. BYRON schijnt die kunst, of dit kunstjen, te hebben
verstaan; maar zich daardoor ook van de genoegens dier humane sociëteit te hebben
491
beroofd, waarvan MOORE het sieraad was. Hij (Byron) ging met zijn minderen om,
en had daarbij alle deeg van zijn superioteit. Maar de aangenaamheden eener
beschaafde conversatie smaakte hij zelden.
's Avonds naar den Schouwburg, waar ik WITHUYS wedervond, een groot liefhebber
van het tooneel, en die de roeping in zich gevoeld heeft acteur te worden, waarvoor
492
hij ook metterdaad aanleg had. De opmerkingen die hij over het spel van dezen
493
avond maakte, kwamen mij juist en belangrijk voor. Zeker beter dan die van den
494
verongelukten dichter H. ik weet niet welken plat amsterdamschen koekebakker,
die zich in 't hoofd gezet heeft verzen te maken en zich op dien titel aan al wat lier
en luit hanteert opdringt, sprekende van Ko van Lennep en Dries van der Hoop, laatstgenoemde heet echter niet Andreas gelijk hij onderstelt, maar Adriaan - als of
het zijne intiemsten waren. Thans was hij in de presentie van WITHUYS gedrongen
en liet zich door hem aan mij voorstellen. De man hinderde mij geweldig en stond
mij te meer tegen, daar hij een afgrijselijke uiengeur over zich had. Men speelde
495
Macbeth, naar de bewerking van Ducis, beter dan die van Ham-
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Epi chamaizèlou tinos, ho de epi pollooi hupsèloterou è egoo: op een of ander
voetenbankje, hij veel hoger dan ik. Plato, Phaedon 89b. C. 38 moet zijn: c. 41.
Thomas Moore (1779-1852). Iers dichter; vooral bekend vanwege zijn Lalla Rookh (1817).
Intieme vriend van Byron.
B: ‘[Zijn Vader, een Noodiger ter Begrafenis, had er te-veel afkeer van. Toch behoort het
theatrale ook tot dit métier]’.
Zie noot 496.
Johannes Hilman (1802-1881). Bakkerszoon, graanhandelaar en toneeldichter; tevens
bevorderaar der toneelkunst en verzamelaar van toneelstukken.
Jean Francois Ducis (1733-1817). Frans letterkundige. Zijn Macbeth-vertaling verscheen in
1784.
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496

let. Piet Boddaert, de liederlijkste van alle menschenkinderen die ooit de kuische
497
Negen gediend hebben, heeft ze door zijne vertaling niet veel te kort gedaan. De
versificatie is over 't algemeen goed. De uitvoering? Behalve mevrouw Muller
(Westerman) die sublieme momenten had, en haar rol uitnemend bleek bestudeerd
te hebben, was niemand dragelijk. De Macbeth was onuitstaanbaar; geen enkele
greep die eenig tooneelgenie aanduidde; geen positie, die goed was begrepen;
geen versregel die goed werd geaccentueerd. Evers, die hem voorstelde, blijft op
het tooneel wat hij is, een platte plebeër. Hij heeft geen fatsoenlijke en moest hier
koninklijke manieren voordoen. Als men hem zag aan de zijde van Fredegonde,
geraakt men in verzoeking haar te beklagen wegen de mésalliance, die zij had
begaan. Want mevr. Muller is met der daad eene majestueuse, tragische gestalte.
Zij reciteert de verzen uitmuntend; en verstaat haar rol volkomen. De 5de acte waarin
zij slaapwandelend optreedt was ontzettend. De vierde was voor een groot deel
mislukt omdat die onverstand, die schreeuwer van een EVERS haar niet begreep.
WITHUYS beloofde mij, bij een later bezoek aan Amsterdam, aan haar te zullen
voorstellen. - Beiden betreurden wij den rampzaligen toestand van ons vervallen
tooneel.
498
499
In de vaudeville van dien naam, gaf echter Naret Koning mij als Frosine groot
genoegen. Zij is in die rol allernaiefst gelijk in alles waar zij voor staat.

Amsterdam, zondag 11 januari 1835
500

Amsterdam 11 Januari. Zondag.
501
Ter kerke bij den Waalschen predikant Mounier, Potgieters vriend sedert
502
Antwerpen. Een allerwelsprekendst man; een die verdient bewonderd te worden
en in de mode te zijn, gelijk hij is. Zijn stijl is uitmuntend, zijn voordracht laat niets
te
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Pieter Boddaert (1766-1805). Advocaat en dichter. Zijn erotische poëzie, uitgegeven onder
de titel: Nagelatene poëtische en prozaische portefeuille, Amsterdam 1805, bezorgde hem
in de negentiende eeuw een twijfelachtige reputatie. Zijn Macbeth-vertaling naar het Frans
van Ducis verscheen in 1800 te Amsterdam.
De kuische Negen: de Muzen, de negen Griekse godinnen van schone kunsten en
wetenschappen.
Jacoba Maria Naret Koning-Majofski (1807-1847). Actrice en zangeres. Van 1826 tot 1846
verbonden aan de Amsterdamse Schouwburg; in 1846 naar de Koninklijke Schouwburg te
's-Gravenhage.
Frosine, of de laatst aangekomene; blyspel met zang, In navolging naar het Fransche, van
J.B. Radet, Amsterdam 1802.
Zie bijlage nr. 15.
Pierre Jean Jacques Mounier (1801-1884). Waals predikant te Leeuwarden 1826, Antwerpen
1827, Amsterdam 1830, hofprediker van 1858 tot 1878, emeritaat 1868. Hij preekte in de
Waalse kerk aan de Oudezijds Achterburgwal.
Potgieter verbleef van 1827 tot 1830 te Antwerpen (zie: Jacob Smit, E.J. Potgieter (1808-1875),
's-Gravenhage 1950, pp. 27-45).
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504

wenschen over. Hij is levendiger dan l'Ange, en eenvoudiger dan Coquerel;
misschien zaakrijker dan des Amorie . Tekst: ‘de Wijzen uit het Oosten.’

Amsterdam, maandag 12 januari 1835
Amsterdam 12 Januari. Maandag.
505
De verzameling van Hollandsche Schilderijen op het Trippenhuis gezien. De
meesterstukken daar berustende zijn overal bekend. 't Was een zonnige dag en
vriezend weer. Extra goed licht om schilderijen te zien, maar extra koud in de zalen.
Het profiel van REMBRANDT vooral hield mij opgetogen, maar staat hij zóó veel hooger
dan mijn Haarlemschen Frans Hals ? - De bewondering der Amsterdammers bestaat
506
in de beroemde Avondschool van Douw . Kaarslichten echter zijn mijn praedilectie
niet.
Afscheidsbezoek aan Potgieter .
507
Rendez-vous met HEYE in 't fransche koffyhuis. Met hem een paar partijen
billiart.
508
509
's Avonds Duitsche Opera. De Don Juan van Mozart, koninklijk meesterstuk
van diens goddelijk genie. Daar werd over 't algemeen goed gezongen. Vraagt men
mij welk stuk ik immoreeler acht, de Robert le Diable of de Don Juan Ik aarzel niet
te zeggen: het laatste. Want de Robert le D., wat is hij dan een schepsel der
phantasie, en wat zijn daarin de toestanden dan bovennatuurlijk. De aanschouwer
voelt geen sympathie met hem. Daarbij zijn de [in] het stuk gepredikte maximen niet
onder het bereik van het algemeen en worden maar half begrepen. Maar wat is de
Don Juan? Het goed succes van een liederlijk persoon, die misschien nog niet eens
in de hel zou komen, indien hij dien steenen Gouverneur maar niet getart had.
510
Die den Don Juan gaat zien, ziet hij niet, zooals Barbier, de verontwaardigde
Barbier van het hedendaagsch drama zegt:
Comment font les deux mains, d'un homme qui viole,
511
Comment à ses transports une femme s'immole
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Josué Teissèdre l'Ange (1771-1853). Waals predikant te Zwolle 1793, Middelburg 1794,
Haarlem 1796, Amsterdam 1811; aldaar tevens schoolopziener.
Athanase Laurent Charles Coquerel (1795-1868). Waals predikant te Amsterdam 1819.
Vertrok in 1830 naar Parijs.
In het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam, was van 1815 tot 1885 het
Rijksmuseum van Schilderijen gevestigd.
Het schilderij Avondschool van Gerrit Dou (1613-1675) bevindt zich in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
Het Franse Koffiehuis was gevestigd in de Kalverstraat (thans nr. 33).
De Duitse Opera bevond zich in de Amstelstraat.
Mozart's opera Don Giovanni (1787) genoot ook toen reeds een grote populariteit.
Henri Auguste Barbier (1805-1882). Frans hekeldichter. Vooral bekend door zijn Iambes
(1831).
Deze regels zijn ontleend aan het gedicht ‘Melpomène’ uit de Iambes; de vertaling luidt: wat
doen de handen van een man die verkracht, Hoe offert een vrouw zich op aan zijn driften
(Auguste Barbier, Iambes et Poëmes, Paris 1878, p. 54).
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En zou de opvoering dezer Opera ook niet ten gevolge kunnen hebben dat
les femmes au bout de ces (scènes) impures,
Hale tantes encor, l'oeil en feu, les seins dures,
D'un pied lent desertant la salle solitaire
512
Regagnent leur foyer en rêvant l'adultère?

Zerlinchen is wezenlijk de type van een vrouw; 't is de liefste rol die ik ken, en de
scène, waarin zij Masetto, die zoo boos op haar is, weer goed maakt, allernaïefst.

Haarlem, dinsdag 13 januari 1835
513

Haarlem 13 Januari. Dinsdag.
Herwaarts per diligence. Ditmaal weinig acht geslagen op mijn reisgezelschap.
Herinneringen van kunstgenot en kunstgenooten vervulden mij.
Heye, Potgieter, Withuys, Klijn, gingen voor mijn geest voorbij; ik dacht aan
Pieneman en aan Rembrandt , aan van Bree, Fischer, Mozart, Beethoven,
Shakespeare en Mevrouw Muller , en - viel in slaap, om niet dan bij het binnenrijden
der Sparenwouderpoort te ontwaken.
514
Bezoek aan Mrs N. , voordochter van Mr. James Lockhart. Jonge weduwe, niet
mooi, maar bevallig. Een vrouwtje van veel smaak veel lectuur en die weet te
converseeren. Zij bevestigt mij Byron's
I still think with all due deference
To the fair single part of the creation,
That married ladies should preserve the preference
In tête à tête or general conversation And this I say without peculair reference
To Holland, France, or any other nation.
Because they know the world, and are at ease,
And being natural, naturally please.
515
(Beppo)
516

Het gesprek ging over BYRON, SOUTHEY, POPE,
uit hunne werken, van weerszijden.
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GRAY

- onder vele aanhalingen

Deze regels volgen direct op de vorige; de vertaling luidt: na deze onreine taferelen verlaten
de vrouwen, nog hijgend, met vurige ogen en harde borsten, met langzame tred de lege zaal,
en keren terug naar hun eigen woning, dromend van overspel (Iambes et Poëmes, p. 54).
Zie bijlage nr. 16.
Mrs. Nickelson-Lockhart (zie noot 179).
Uit: Beppo (1818), stanza XXXVIII; de zesde regel luidt: ‘To England, France, or any other
nation -’. (Byron, Poetical Works, p. 628).
Alexander Pope (1688-1744). Engels dichter, die de grootste bekendheid kreeg met zijn
filosofisch dichtwerk Essay on Man (1733-1734).
Thomas Gray (1716-1771). Engels dichter, die de grootste bekendheid kreeg door zijn Elegy
Written in a Country Church-yard (1751).
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Haarlem, donderdag 15 januari 1835
Haarlem 15 Januari. donderdag.
518
Bezoek aan den dichter Jan van Walré ; ik vind hem oud, maar steeds een
dichter. Walré weet u de illusies te laten, die gij van een Dichter hebt. Nogmaals
dank en lof voor mijn Jose , en de wijze waarop ik hem dien had toe doen komen.
519
Ter sprake kwamen zijne en mijne stukjes in den Muzen-Almanak . Hij kon zich
de mijne evenwel niet meer herinneren, maar wist dat hij ze met veel genoegen had
gelezen. Hij heeft zegt hij in 't minst geen memorie meer. Hij kwam op Bilderdijk .
‘Wanneer ik bij hem zat,’ zeide hij onder anderen, heb ik menigmaal gedacht, hoe
is het mogelijk dat zulke een man zoo veel vijanden heeft, hij was de
verdraagzaamste, de zachtste, de beminnelijkste, de beleefdste man, dien ik gekend
520
heb. Ik voor mij zou durven beweren dat het overmatig gebruik van opium, waaraan
521
hij zich gewend had, dikwijls veel heeft toegebracht tot het caustique van zijn stijl.
Ik heb hem, niet éens, maar meermalen in een zeker soort van delirium gezien, dat
ik aan niet anders toeschreef. Hij verbeeldde zich dan, in den omtrek der Groote
522
Kerk, waar zijn huis op uitzag, lichten, schimmen, en allerlei wonderlijkheden te
zien.’
Voorts deelde hij mij mede dat hij nog een laatste toon uit de lier gelokt had, ter
523
524
vereeuwiging van zijn vriend Loots , en dat gedicht voor het gedenkstuk door
525
Van der Hey voor hem opterichten had, bestemd Dit moest ik echter, ik weet niet
waarom, ‘diep geheim houden’.. Bij 't vertrek schudde de grijsaard mij recht hartelijk
de hand. ‘Vaarwel!’, zeide hij, ‘Ga voort op den aangenamen en roemrijken weg der
kunst, en vergeet mij niet.’
526
's Avonds Concert. Mejuffrouw Carels zong drie aria's, een Hoogduitsche, een
Fransche, en een Italiaansche. Zij ziet er lief uit. Ik dacht aan POTGIETERS ‘Zan-
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Van Walré woonde in de Grote Houtstraat 137 te Haarlem.
Jan van Walré, ‘Haarlem’, in: Nederlandsche Muzen-Almanak 1835, pp. 127-128; ‘De
Hollandsche Tentschuit’, pp. 168-174. Beets, ‘Ode aan het Noorden’, pp. 157-162; ‘Afscheid’,
pp. 217-218.
B: ‘Bilderdijk opium’ [potloodaantekening].
Voor Bilderdijks opiumgebruik zie: Boudewijn Büch, ‘De geopiaceerde wereld van Willem
Bilderdijk’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkinde te Leiden 1980-1981,
Leiden 1982, pp. 27-38. Als addendum nog een afzonderlijke aantekening van Beets: ‘Welk
een groote invloed heeft Lord Byrons mismaakte voet, en Bilderdijks opiumpillen op beider
geschriften gehad.’ [1834?] (UBL Ltk Beets vrl. nr. 100).
Het caustique: het bijtende.
B: ‘huizen van B in Haarlem’ [potloodaantekening].
Bilderdijk woonde te Haarlem van mei 1827 tot mei 1828 in de Damstraat nr. 11, van mei
1828 tot mei 1829 op de Bakenessergracht nr. 13, en van mei 1829 tot zijn dood op 18
december 1831 op de Grote Markt nr. 11 (thans gedenksteen). Jan van Walré doelt op deze
laatste woning.
‘Eens grijsaards loofkransje om den gedenksteen van den voortreffelijke dichter, Cornelis
Loots’, in: Ter Nagedachtenis van Cornelis Loots , Amsterdam (J. van der Hey) 1835, pp.
129-134.
Hierin ook bijdragen van H. Haakman, M.C. van Hall, J. Kinker, H.H. Klijn en H. Tollens Cz.
Johannes van der Hey (ca. 1760-1840). Boekverkoper en uitgever te Amsterdam. Hij gaf o.a.
De Vriend des Vaderlands uit (Zie: A.C. Kruseman, Bouwstoffen voor een geschiedenis van
den Nederlandschen Boekhandel, gedurende de halve eeuw 1830-1880, deel I, Amsterdam
1886, pp. 803-805).
Concert van Kunst en Vermaak, onder leiding van J.B. van Bree. Dergelijke concerten werden
‘dames-concert’ genoemd en vonden plaats in de Concertzaal (Zie: J.W. Enschedé, Haarlem
en de muziek van 1700 tot 1850, Haarlem 1920, p. 29).
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geres’. Zij zat daar, op de voorste rij stoelen vóór 't orkest. De dames zouden zich
geinfecteerd beschouwd hebben, zoo zij naast haar hadden plaats genomen. Zij
bleef daar alleen, niet dan ledige stoelen ter wederzijden. Ook geen enkel heer, die
haar eenige attentie bewees. Niemand had den moed of den lust haar iets
aangenaams te komen zeggen over haar zang. Is dit de positie der Kunst in het
midden der Beschaving? - Deerniswaardige Zangeres! Gelukkiger dan zij gewierd
mij in de pauze uit den mond eener schoone een zeer vleiend woord over mijn
gedichten in den Muzen Almanak , maar ocharme, hoe viel ik uit mijn koets, toen
zij vervolgens, met niet minder ophef, van de ergste prullen in dat bundeltje
gewaagde.

Leiden, donderdag 29 januari 1835
Leiden 29 Jan.
528
Diner bij Prof van Assen met den Heer Mr. Kemper (Amst.) en de studenten
529
Backer en de Vries (Gerrit).

Leiden, dinsdag 3 februari 1835
Leiden 3 febr.
530
Bezoek bij v.d. Palm . Een mooi kleindochtertje ten zijnent gelogeerd. A budding
531
532
miss and very charming. De geleerde heer J.M. Bergman kwam mij 't genoegen
van 't bezoek verbitteren. Een der carricaturen die Minerva voor haar pleizier houdt.

Leiden, donderdag 5 februari 1835
Leiden 5 febr.
533
Serena verloofd.

Leiden, vrijdag 6 februari 1835
Leiden 6 febr.
534
Lezing van des Amorie van der Hoeven in de Maatsch. v.N.L. ‘Over het Naïeve’.
535
Mij docht, oppervlakkig en alledaagsch. Daarna Siegenbeek : Vertaling in alexan-
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530
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E.J. Potgieter, ‘De Zangeres’, in: Nederlandsche Muzen-Almanak 1834, pp. 225-233.
Jhr. Jeronimo de Bosch Kemper (1808-1876). Rechtsgeleerde, socioloog, econoom en
historicus. Hoogleraar in de rechten aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam 1852-1862.
Zie noot 435.
Dit moet wel zijn Jeannette Agnes van Foreest (1822-1891), daar de kennismaking met de
oudste kleindochter pas op 18 januari 1836 plaatsvindt.
Vergelijk Beppo, stanza XXXIX, vs. 1: ‘'T is true, your budding Miss is very charming’ (Byron,
Poetical Works, p. 628).
Jean Théodore Bergman (1795-1878). Tweede onderbibliothecaris van de Leidse
universiteitsbibliotheek 1827, tweede bibliothecaris 1834-1865.
Serena verloofde zich met Pieter Bohn.
Niet gevonden.
Matthijs Siegenbeek (1774-1854). Hoogleraar Nederduitse Welsprekendheid en Vaderlandsche
Geschiedenis 1797-1844.
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drijnen van de eerste twee Bedrijven van een Treurspel van ALFIERI. 't Was, als
men denken kan, allerberoerdst. De helft der toehoorders deserteerde dan ook, de
zaal bij troepen vrij luidruchtig verlatende. De andere helft bleef om zich met den
spreker te vermaken, lachende en à tort et à travers applaudisseerende. Voor geen
honderd gulden was ik in 's mans plaats geweest.

Leiden, maandag 9 februari 1835
Leiden 9 februari.
537
Om Zondag wordt de Dies heden (Maandag) gevierd. Familie over om vanavond
538
539
de Maskerade te zien. Intocht van Ferdinand en Isabella van Grenada. Het
regent deugdelijk. Maar wij zien het schouwspel uitmuntend uit mijn vensters.

Leiden, dinsdag 10 februari 1835
Leiden 10 febr.
Bezoek van HEYE , die de Maskerade was komen zien. Hartbrekende tijding van
540
den naderenden dood van de Muzen .

Leiden, woensdag 11 februari 1835
Leiden 11 febr.
541
542
Funus Academicus bijgewoond van den Jur. Stud. C.E. de Vassy, tegelijk
met mij aangekomen.

536

537
538

539

540

Onder de titel ‘Philips II van Spanje’ droeg Siegenbeek een gedeeltelijke vertaling voor van
Filippo (1783) van de Italiaanse tragediedichter Vittorio Amedeo Alfieri (1749-1803).
Vermoedelijk niet gepubliceerd.
De Leidse Universiteit werd gesticht op 8 februari 1575; sindsdien wordt dit feit op die datum
herdacht. Dies natalis: geboortedag.
Tot zijn gasten behoorden in elk geval de dames Bohn (zie noot 671); Beets schonk hen een
exemplaar van zijn gedicht De Masquerade (1835), met als opdracht een vers dat gepubliceerd
werd in: Dr. Johs. Dyserinck, Herinneringen aan Nicolaas Beets , Utrecht z.j. [1904], p. 21.
Deze maskerade werd in haar geheel afgebeeld in Optogt gehouden door de Heeren Studenten
der Leydsche Hoogeschool op den 9 February 1835, Voorstellende den Intogt van Ferdinand
en Isabella in Grenada, op den 6 January 1492, Leyden 1835, een langwerpige lithografie
van L. Springer. Tot de deelnemers behoorden Kneppelhout, die de Gezant van Venetië
uitbeeldde, en Gewin, die de groot-inquisiteur Thomas de Torquemada moest voorstellen.
Deze optocht was vrijwel de eerste historisch-romantische optocht in geheel Europa; zie: W.
Hartmann, Der historische Festzug, Seine Entstehung und Entwicklung im 19. und 20.
Jahrhundert, München 1976.
In een brief van 4 maart 1835 schreef Heye aan Beets over dit onderwerp: ‘'k heb vruchteloos
alle voorschriften der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ter redding van drenkelingen en
schijndooden bestudeerd en op onze arme, in het waterig Holland verdronkene Muzen
toegepast; ze zijn en blijven dood mijn Waardste. Het eenige wat mij nog overblijft is dat ik
ze door eene generatio equivoca zal pogen op te wekkeen en te doen herleven. Misschien
o

541
542

zal er met 1 Julij of anders, zoo ik hoop, stellig met 1 Januarij 1835 [lees: 1836] een nieuw
maand of tweemaandschrift, ten huize van den Boekhandelaar Beijerinck geboren worden.
- Bidt intusschen voor de Gevallene Meisjes!’ (UBL Ltk Beets Correspondentie).
Funus Academicus: Academische begrafenis. Voor de beschrijving van een
studentenbegrafenis zie ‘De Familie Kegge’ in de Camera Obscura .
Carel Evert de Vassy (1814-1835). Student in de rechten 1833-1835.
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35. De maskerade van 1835: de intocht van Ferdinand en Isabella in Grenada op 6 januari
1492.
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Leiden, zaterdag 14 februari 1835
Leiden 14 febr.
543
Gesoupeerd bij van der Chijs . De goede, vervelende man heeft het zoo geducht
op de oogen, dat hij de zorgen voor den Vriend des Vaderlands ’ voor 't oogenblik
geheel aan mij overdoet.

Haarlem, vrijdag 20 februari 1835 - maandag 2 maart 1835
Haarlem 20 febr. - 2 Mt.
Met een pijnlijken arm herwaarts gekomen. Ontwikkeling en verpleging van een
544
serie van bloedvinnen houdt er mij tot den 2 Maart. Ik begon er een gedicht op
545
de Maskerade .

Leiden, dinsdag 3 maart 1835
Leiden 3 Maart.
Mijn gedicht op de Maskerade voortgezet en voltooid. Met den Boekhandelaar
546
van der Hoek over de uitgave gesproken.

Leiden, vrijdag 6 maart 1835
Leiden 6 Maart.
KNEPPELHOUT leest mij een brief voor door hem aan Withuys geschreven om hem
uit te noodigen tot de bijwoning van de Groote Jaarvergadering onzer Rederijkers
547
Kamer, maar in zulke dwaze geëxaggereerde termen, dat ik vrees dat de Dichter
548
hem voor een persiflage zal houden. Ziedaar wat het is niets te kunnen of te willen
doen zooals een ander. In dien brief wordt gewaagd van een ‘bergreus’, die eens
moet komen zien ‘wat er in de lage vallei aan zijn voeten al zoo omgaat’, en derg.
meer. Akelig.

Leiden, zaterdag 7 maart 1835
Leiden 7 Maart.
Laatste drukproef van de Maskerade.
Kneppelhout verzoekt mij bij hem te komen. Het is zoo als ik verwacht had. Withuys
549
heeft hem zijn fraaien brief teruggezonden. ‘Hij kon aan hem niet gericht

543
544
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546

547
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Van der Chijs woonde op de Haarlemmerstraat nr. 82.
bloedvinnen: rode puntige puisten, ontstaan door de ontsteking van een verstopte huidklier.
De Masquerade (9 February 1835), Een Gedicht, Leiden 1835. Zie: Peter van Zonneveld,
‘De Masquerade (1835)’, in: Meta 12 (1978), nr. 6, pp. 15-20.
Christiaan Catharinus van der Hoek (1793-1876). Boekverkoper en uitgever te Leiden. De
boekhandel was gevestigd op de Breestraat nr. 111. Beets ontving als honorarium ƒ25,(Honoraria Operum, UBL Ltk Beets vrl. nr. 103).
Woensdag 18 maart 1835 (zie aldaar).
Is ook gebeurd.
Deze brief, gedateerd 6 maart 1835, bevindt zich in de Collectie familie Beelaerts van Blokland
(zie: Marita Mathijsen, De Kring van Heiloo , p. 102).
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36. J. Kneppelhout (1814-1885).
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zijn. Hij verdiende noch dien hoon, noch die spotternij’. - Ik was woedend. Wat te
doen? Ik begaf mij naar Hasebroek om raad, maar besloot onderweg half bij mij
550
zelven, aan Withuys te schrijven. Namiddag groot besogne met Beynen, Gewin,
Hasebroek. Besluit: afvaardiging van GEWIN en mij naar Amsterdam, om mondeling
de zaak met den verontwaardigde in orde te brengen.

Amsterdam, zondag 8 maart 1835
Amsterdam 8 Maart.
Ten 9 uren met GEWIN per calèche naar Amsterdam vertrokken. Om 2 uren aan
551
de Garnalen doelen afgestapt. (Hemel! welke schoonheden zijn de dochters van
den kastelein!) Een commissionair naar Withuys gezonden om belet te vragen.
Tegen 5 uren zou hij ons afwachten. Doctrina et Amicitia. Table d'hôte in den
Garnalen-Doelen. Al te maal moffen, waaronder zich twee franschen verliezen. Om
552
vijf uren bij Withuys aangescheld. Het koetsje staat voor dat zijne vrouw naar de
Avondkerk zal brengen. De zaak is spoedig in orde. De man is van stonden aan
uiterst beleefd, en ‘acht zich hoog vereerd dat wij ons zoo veel aan hem laten gelegen
zijn.’
Op de terugreis mijn familie te Haarlem bezocht. Half 12 naar Leiden terug; half
3 thuis.

Leiden, maandag 9 maart 1835
Leiden 9 Maart.
Bezoek bij v. Assen , om hem tot de bijwoning der Groote vergadering der Reder.
K. te nooden. Hij spreekt met groote minachting van Kneppelhout 's jongste product:
553
Fragments de Correspondance. ‘Cela prête au ridicule; Difficile est satyram non
554
scribere.’

Leiden, dinsdag 10 maart 1835
Leiden 10 Maart.
555
556
Lezing van Clarisse , daarna van Geel ; beiden intéressant.

550

551
552
553
554
555

556

Groot besogne: oorspronkelijk verenigde vergadering van ministers, staatsraad, wetgevend
lichaam en raadspensionaris tijdens het bewind van Schimmelpenninck (1805-1806). Hier:
uitvoerige besprekingen.
Grote- of Garnalendoelen: logement op het Singel; sinds 1877 universiteitsbibliotheek (thans
nr. 421). De kastelein was Caspar Kraetzer.
adres Withuys: niet gevonden.
J. Kneppelhout, Fragments de Correspondance, 22 Octobre- 26 Novembre 1834 [Leiden
1835].
Cela prête au ridicule: dat geeft aanleiding tot bespotting. Difficile est satyram non scribere:
het is moeilijk om niet een satyre te schrijven. (Juvenalis, Satyrae, I, 30).
Joannes Clarisse (1770-1846). Hoogleraar Moraal en Exegese, Predikkunde, Theologia
Naturalis en Encyclopedie 1814-1841; tijdelijk Zoölogie en Mineralogie 1819-1823.
De lezing werd gehouden tijdens een openbare vergadering van de Leydsche Afdeeling der
Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen in de Stadsgehoorzaal
op de Breestraat. Onderwerp en tekst niet gevonden.
‘Gesprek op een Leidschen buitensingel over poëzie en arbeid’, in: J. Geel, Onderzoek en
Phantasie , Leiden 1838, pp. 165-204.
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Jaarfeest van 't dispuut Utilitatis ergo.

Voor het Lidmaatschap bedankt.

Leiden, donderdag 12 maart 1835
Leiden Donderdag 12 Maart.
Bezoek bij Van der Palm . De dames hebben een lijstjen gemaakt van vragen
omtrent onderwerpen van smaak, lectuur, - en verlangend uitgezien naar mijne
beantwoording!
558
‘Shakespeare, taste, pictures, and the musical glasses’ Vicar of W. -

Leiden, vrijdag 13 maart 1835
Leiden Vrijdag 13 Maart.
559
Op verzoek van den daar woonachtigen broeder van Gewin hebben Beynen
en ik een leesbeurt op ons genomen in het Departement Alphen a/d Rijn van 't Nut
v. 't Algemeen. Hasebroek is er later bijgekomen omdat de aangewezen derde
Lezer, of als men 't daar noemt ‘tweede bijdrager’ er tegen opzag om ‘met òns te
560
lezen’. Samenkomst op Bernards kamer, in compleet sprekers costuum; J. Brester
561
562
zou zeggen ‘Verhandelaarspak’. Schneevoogt was daar, om ons uit te lachen.
Wij reden desniettegenstaande in alle deftigheid af. Maar ik zal dien tocht en de
563
gansche geschiedenis in een brief aan Serena beschrijven. 't Was impayabel. In
den nacht thuisgekomen op mijn tafel een briefje gevonden onderteekend door 5
564
565
566
mijner medestudenten van der Berch (gezegd de Dikke), Gordon,
567
Haverkamp, Kneppel-
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Jaarfeest Utilitatis Ergo: niet gevonden.
In The Vicar of Wakefield (1766) van Oliver Goldsmith (1730?-1774) is in Chapter IX sprake
van twee dames: ‘they would talk of nothing but high life, and highlived company; with other
fashionable topics, such as pictures, taste, Shakespeare, and the musical glasses’. Oliver
Goldsmith, Miscellaneous Works (ed. Masson), London 1884, p. 17.
Adrianus Marius Gewin (1810-1872), niet te verwarren met Hieronymus Ledeboer Gewin
(1807-1848); zie dit Dagboek, 4 oktober 1835.
Gewin woonde op het Kort Rapenburg, nr. 4 of 6, bij De Matter.
Jan Brester Albertszoon (1805-1862). In zijn tijd vooral bekend als dichter van IJsstukjens .
Zijn Verspreide en Nagelaten Gedichten verschenen in 1863.
Verhandelaarspak: niet gevonden.
Brief aan Serena: niet gevonden.
B: ‘[J.L. Cremer van der Berch. Jur. Stud. misschien toen reeds gepromoveerd. - † als Lid
v.d. 2e K.
A. Gordon. Jur. St. † als president van de Rechtbank te Maastricht
S.A. Haverkamp. Jur. St. (uit Nijmegen)
J. Kneppelhout. Jur. St.
J.F. Hofman. Med. St. † prof. in de Botanie te Deventer geworden; krankzinnig gestorven.]’
Jhr. Isaac Lambertus Cremer van den Berch van Heemstede (1811-1879). Student in de
rechten 1827-1835. Hij promoveerde op 15 mei 1835. Lid Provinciale Staten van Holland
1840-1871. Lid van de Tweede Kamer 1843-1879.
Alexander Gordon (1810-1884). Student in de rechten 1831-1835. Advocaat te 's
Hertogenbosch; later president van de rechtbank te Maastricht.
Sigebertus Abrahamus Haverkamp (1811-1883). Student in de rechten 1831-1836.
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37. ‘Vernoftige Afbeelding van de Belle Alliance’; links Nicolaas Beets, met in de hand een
boek, getiteld Waarachtige Historie van Willem Krul, door Pieter Best; in het midden
Hasebroek als proponent, met zijn vertaling van de Ierse dichter Thomas Moore; aan tafel
de vervaardiger van deze prent, Bernard Gewin, bezig met een lang uittreksel uit zijn
studieboeken - een verwijzing naar zijn gewoonte om lange brieven te schrijven. De tekst
in de rechterbenedenhoek luidt: ‘Het eerste beeld drukt de begeerigheid tot openbare lezingen
maar nog meer de daaraan verknochte diners uit. Het tweede beeld is kennelijk dat eens
pedanten Proponents die met welgevallen op het boekwerk nederziet, dat zich in zijne
handen bevindt.
In beider gelaatstrekken is de vrouwelijke jalouzy zichtbaar. Het derde of zittende beeld is
dat eens ploegenden, zwoegenden, slovenden, zwetenden, overgoten met het vocht der
geleerdheid.’ Links staat: ‘Lees Hier - N.B. Zie de bakkebaarden der staande beelden, en
de jonge Frankrijk van het zittende beeld op de volgende bladzijde.’ De buste op de kast
stelt mogelijk V an der Palm voor.
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hout, Hoffman (gezegd de Kip) waarin zij mij hunne bewondering voor mijn Gedicht
de Maskerade betuigen, waarmede zij bij den eersten ondergeteekende, bij wien
569
zij gedineerd hadden, kennis hadden gemaakt. Zij waren gezamenlijk ter mijnent
gekomen om mij persoonlijk dezen lof te brengen, maar mij niet thuisvindende
hadden zij hun hart schriftelijk gekweten.
Op deze niet onaangename wijze kwam ik aan de weet dat mijn Gedicht het licht
570
had gezien, en dat de anonymiteit mij niet dekte.

Leiden, zaterdag 14 maart 1835
Leiden 14 Maart.
De Maskerade komt in de studentenwereld goed neer. Men schudt mij van alle
kanten de hand, en juicht mij toe als den Auteur. Ik had half en half gewenscht er
een mysterie van te maken. Maar 't blijkt dat ik wel een Maskerade bezingen, maar
niet mijzelven maskeeren kan. De Maskerade maakt mij populairer dan de Jose.

Leiden, woensdag 18 maart 1835
Leiden 18 Maart.
571
Groote vergadering van de Rederijkerskamer. 25 studenten en genoodigden,
572
en de viri honorati. Van der Palm, Clarisse, van Assen, v.d. Boon Mesch, Geel,
573
Bake, Professoren, Generaal van Gorkum.
574
Lit. Dr. de Raadt. Instituteur Noorthey,
575
Ds. van Laak Alphen,
de dichter Adriaan van der Hoop .
( Withuys had zich toch verontschuldigd.)
Alles naar wensch en tot groote voldoening van de kamer afgeloopen!
576
Mijn reciet was da Costa 's ‘ Cain ’.

568
569
570

Johan Frederik Hoffman (1813-1841). Student in de medicijnen 1829-1838. Hoogleraar in de
Botanie en Chemie te Deventer 1840-1841.
Cremer van den Berch woonde op de Breestraat 12, bij zijn moeder.
De tekst van het briefje luidt: ‘De ondergeteekenden betuigen bij dezen hunnen dank aan
den

571
572
573

574
575
576

den heer N. Beets over de uitsteekende wijze waarop hij den optogt van den 9
February
1835 heeft bezongen, en bevelen zich in zijne vriendschap gelijk zij hem van hunnen kant
van hunne hoogachting en bewondering overtuigen. Leyden 13 Maart 1835.’ Het briefje is
ondertekend door de vijf door Beets genoemden, én door F.W.A. Beelaerts van Blokland. (In
exemplaar Masquerade UBL Ltk 101 D 72).
Zie: L.R. Beynen, Lotgevallen der Rederijkerskamer, pp. 17-33.
Viri honorati: geëerde heren; ook bij Beynen, p. 19.
Jan Egbert van Gorkum (1780-1862). Militair en kartograaf. Hoofd van het Nederlandsch
Topografisch Bureau te Gent. Ten gevolge van de Belgische Opstand werd dit Bureau in
1831 naar Leiden overgebracht.
Petrus de Raadt (1797-1862). Opvoedkundige. Stichter van het Instituut Noorthey te
Voorschoten, waar zowel Kneppelhout als Beynen leerlingen waren.
Wilhelm Frederik Christiaan van Laak (1800-1888). Predikant te Oudshoorn bij Alphen 1832,
Maastricht 1840, emeritaat 1861.
‘Cain’, in: Da Costa, Kompleete Dichtwerken (ed. J.P. Hasebroek), deel II, Leiden z.j., 12e
druk, pp. 21-32.
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38. Titelblad.
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Kennisgemaakt met Prof. Clarisse . Hij zeide mij zeer ingenomen te zijn met mijn
dichtgeest; vooral met de Maskerade . Daar was veel geest en kracht in. ‘Maar pas
op, niet te ver gaan! Doch dat zult gij niet. Want waar kracht is, daar is ook kracht
tot weêrhouding: waar kracht ontbreekt, daar kruipt men als een slak bij den grond.’
Ook Prof. Geel , die terstond naar mij vroeg, leerde ik kennen. Maar hij zegt mij
niets van de Maskerade, dat v.d. Palm en van Assen met nadruk doen. Willem
Pluygers weet mij te zeggen dat Hamaker de stanza's over Spanje en het Spaansch
577
prijst.

Leiden, donderdag 19 maart 1835
Leiden 19 Maart. Donderdag.
Soirée musicale et dramatique bij v. Assen . Een veertigtal gasten. Prof. en Mevr.
578
579
580
Reuvens , Mevr. Kneppelhout , Heeren en dames Gevers , dames van Gorkum
581
582
583
584
, freules van Rheede , freules van Alphen , Prof. v. Breda Prof. Geel enz.
585
586
587
588
Van de studenten Kattendijke , Bake , Viotta , Schneevoogt, Umbgrove,
musici. Kneppelhout, Boudewijn Boot, en ik, om te reciteeren.

577
578
579

580

581

582

583

584
585
586

587

588

Stanza LXI-LXV (De Masquerade, pp. 31-33).
Caspar Jakob Christiaan Reuvens (1793-1835). Hoogleraar Archeologie 1818-1835; vanaf
1825 ook Romeinse Oudheden. Zijn echtgenote, Louise Sophie Blussé, was geboren in 1801.
Johanna Maria de Gijselaar (1787-1851). In 1812 gehuwd met Cornelis Johannes Kneppelhout
(1778-1818). Zij kregen drie kinderen: Johannes, Geertruida Cornelia (1817-1819) en Karel
Jan Frederik Cornelis Kneppelhout van Sterkenburg (1818-1885).
Dirk Cornelis Gevers van Endegeest (1763-1839) en zijn derde echtgenote Jannetje Schaay
(1799-1852); Daniël Theodore Gevers van Endegeest (1793-1877), zoon uit het tweede
huwelijk, en zijn echtgenote Margaretha Johanna Deutz van Assendelft (1807-1895).
Jacoba Lydia Maria de Bère (1787-1849), echtgenote van Jan Egbert van Gorkum, en één
of meer van hun oudere dochters Nelia Catharina (Cateau), (1806-1872), Constantine Adrienne
(1811-1883) en Anna Wilhelmina (1819-1894).
Twee of meer oudere dochters van Pieter Adriaan baron van Reede van Oudtshoorn
(1775-1851) en Catharina Maria Musketier (1789-1830): Catharina Maria (1813-1889),
Susanna Gesina Margaretha (1814-1850), Johanna Petronella Catharina (1815-1883) en
Johanna Cecilia (1818-1882).
Twee of meer oudere dochters van Daniël François van Alphen (1774-1840) en Louise
Rudolphine Julie de Vignon d'Avrincourt (1785-1869): Rosalie Carolina Louisa (1810-1871),
Louise Rudolphine Julie (1814-1847), Jeanne Guillemine (1817-1880) en Elvire Johanna
Maria (1819-1859).
Jacobus Gisbertus Samuel van Breda (1788-1867). Hoogleraar Zoölogie en Geologie
1835-1857.
Jhr. Johan Maria Huyssen van Kattendijke (1810-1869). Student in de rechten 1830-1836.
Rudolph Willem Johan Cornelis de Menthon Bake (1811-1874). Student in de rechten
1832-1834. Gezworen klerk bij de Raad van Justitie te Soerabaya 1838, klerk bij het
Hooggerechtshof van Nederlands Oost-Indië, advocaat en procureur bij de Raad van Justitie
te Semarang 1842, te Soerabaya 1846, procureur bij het Hooggerechtshof van N.O.I., eervol
ontslag 1860, Nederlands consul te Leipzig 1860-1864, idem te Djeddah 1872-1873.
Joannes Josephus Viotta (1814-1859). Student in de medicijnen 1833-1837. Geneeskundige
en toonkunstenaar te Amsterdam. Schreef muziek bij Beets' ‘Lied’ (‘Zeg niet de Vreugde der
Jonkheid is kort’), in: [Leidsche] Studenten-Almanak 1836, pp. 157-158. Zie ook: ‘Bij den dood
van Dr. J.J. Viotta’, in: Dichtwerken III, p. 268.
Gerard Umbgrove (1811-1867). Student in de rechten 1829-1837. Hoofdinspecteur der
Financiën te Batavia.
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589

Voorts Tromp, Haverkamp, v.d. Spiegel (L.P.J.).
Mevr. v. Assen en al de dames ‘geënchanteerd van ‘de Maskerade’.
Prof. Geel geeft mij een generale invitatie, ‘hem te komen zien, als ik eens niet
wist waar 'k beter gaan zou.’
Op mijn beurt reciteer ik Ankaos v. Tollens. Men vertelt mij dat er in mijn stem
590
‘zoo veel van die van Van der Hoeven is.’ Ik geloof het niet. Van Assen stopt mij
mijn Maskerade in de hand, met den wensch dat ik er uit voorleze. Ik kies de stanza's
591
waarin Spanje en Grenada met Holland en Leiden vergeleken wordt.

Leiden, vrijdag 20 maart 1835
Leiden 20 Mt. Vrijdag.
Eenigszins onaangenaam te moede geworden door de Recensie in de Letterbode
592
van heden van de Maskerade , (van Jose metèèn) door Xth (ξανϑος, dat is gezegd
593
Geel), die ik in 't eerst voor een persifflage houd. Pluygers beweert evenwel dat
dit het geval niet is, en hij in mijn plaats zeer tevreden zou zijn met een dergelijke
594
beoordeeling. In allen gevalle wordt KNEPPELHOUT er in gepersiffleerd. Geel heeft
mij tegen Maandag avond bij zich genoodigd. Ik ben nieuwsgierig naar de ontmoeting.

Leiden, maandag 23 maart 1835
Leiden 23 Mt. Maandag.
Geel was er hier en daar voor uitgekomen dat hij de steller was van het in den
Letterbode van den 20sten voorkomend artikel, geteekend XTH (voor die Grieksch
verstonden duidelijk genoeg). Hij had overal gevischt hoe het door de studenten,
door mij, door anderen werd opgenomen. ‘Ja’, had hij gezegd, ‘'t werd te gek hier
in

589

Solco Walle Tromp (1811-1875). Student in de rechten 1833-1837. Of: Johannes Wybrandus
Tromp (1813-1866). Student in de rechten 1833-1837.

590

‘Ankaos’, in: H. Tollens, Cz., Romancen, Balladen en Legenden , 's-Gravenhage 1832 , pp.
154-158. Bedoeld is: Abraham des Amorie van der Hoeven.
Stanza LVII-LXXIII (De Masquerade, pp. 30-36).
Xanthos: geel.
Algemeene Konst- en Letterbode 1835, pp. 202-204.
B: ‘[“De greep in het onderwerp is hier gelukkiger, dan in den Jose van een anderen Dichter
(welligt zijn beide oude kennissen. Dáár was opwinding, die zich overal verraadde. dáár werd
een zielstoestand gevonnist, wiens gewrochten uit een bepaalden zielstoestand voortvloeiden.
Daarom bleef Jose, met al het vuur van détails, dat rondom hem gestookt werd een koud
ligchaam. Bij den man, die nagevolgd werd, kwam de schildering der voorwerpen uit de wijze
van zien voort; in de navolging moest een voorwerp gezocht worden, om het met eene
geleende wijze van ziens te beschouwen: - er ontbrak innige zamenvloeijing van voorwerp
en beschouwing. Jose hing in de lucht te slingeren: het byronnianismus deelde zich aan den
held van het gedicht niet mede, en hij handelde niet. De Dichter van Jose zal zelf eens met
medelijden op de fantasmagorie van zijne jeugd nederzien. Indien hij nu reeds tevreden is
over zich zelven (maar dat is hij zeker niet; zoo hij zedig is, dan zal een streng oordeel hem
nuttig zijn, en hem niet ontmoedigen”].’
B: ‘[KNEPPELHOUT. Persoonl. Herinn. bl. 30.31].’
In Everhardus Johannes Potgieter, Persoonlijke Herinneringen van Nicolaas Beets , Haarlem
1892, wordt op pp. 30-31 de passage geciteerd waarin Kneppelhout wordt gepersifleerd,
gevolgd door Potgieters commentaar daarop.

591
592
593

594
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39. Jacob Geel (1789-1862).
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Leiden. Men kon nergens komen of men hoorde de glorie van Beets voor en na.
Dat jongmensch werd over 't paard getild.’ Sommige mijner vrienden gaan zoo ver
het er voor te houden dat het een zekere mate van jaloersheid was die G. geprikkeld
had, omdat ik op zijn territoir, het gebied van den luim, was getreden. Hoe het zij,
595
ik heb bij Geel theegedronken. Eerst een algemeen gesprek. Welhaast over
literatuur en poëzie. Ik sloeg zoo wat op den haak. Eindelijk begon hij er zelf van.
‘Ik had waarschijnlijk wel gegist, gehoord, geweten dat hij de steller van 't bewuste
artikel was. Van zijn kant, had hij vernomen dat het mij geen pleizier gedaan had.’
Dit bevestigde ik. ‘Dat speet hem. Zoo was het niet gemeend. Volstrekt geen
persifflage. Geen spotternij. Had het in deze of gene uitdrukking daar iets van, dan
was het tegen zijn zin uitgevallen. Bloote belangstelling in mijn persoon had het
hem doen opstellen. Hij vreesde dat men mij zou bederven. Wat ik er dan wel hatelijk
of onaangenaams in vond?’ Ik bracht mijne grieven in. Hij poogde ze op te lossen
en slaagde grootendeels. Ik moet zeggen dat hij mij gansch niet uit de hoogte
behandelde; veeleer op een voet van gelijkheid. Zijn openhartigheid en bonhommie
troffen mij zeer. Hij scheen metterdaad belang te stellen in mijn toekomst. Hij wilde
mij volstrekt aan Prof. Hamaker [met Bake zijn groote vriend] [voorgesteld] hebben.
Ik moest daar visites maken. ‘Daartoe heb ik te slecht bij hem collegie gehouden’
zeide ik niet, maar dacht ik. Ik verliet G. met groote tevredenheid. Toch is het geen
596
man, met wien men op zijn gemak komt.

Leiden, zondag 29 maart 1835
Leiden 29 Maart.
Souper bij van der Palm .
Zijn goede toon en zachte manieren treffen mij opnieuw. Hij bewaart de oude
597
waardigheid van zijn leeftijd en positie; maar is de affabiliteit zelve. Die hem
spreken hoort, krijgt hem lief. Self-respect zonder eenige affectatie.

595
596

597

Geel woonde op het Rapenburg 95.
B: ‘ Bakhuyzen (hij teekent zich van den Brink, maar het helpt hem niet, het blijft Bakhuyzen,
onder ons of Bakkes; Bakhuyzen schrijft mij: “Ik ontving uwe Masquerade nadat ik in dien
eigen ochtend in de Letterbode deszelfs beoordeeling door Xth (Xanthus? Geel?) gelezen
had. Na de lezing en herlezing van uw gedicht begrijp ik deze recensie nog evenmin als voor
dezelve. Wil ZHG. u prijzen en aanmoedigen of laken en waarschuwen? Ik geloof het eerste.
Intusschen schijnt de gelukkige tirade over de Boeotia van Homerus hem boos gemaakt te
hebben”’.
Brief van Bakhuizen 21 maart 1835. Gepubliceerd in: De studietijd van R.C. Bakhuizen van
den Brink , pp. 127-131.
affabiliteit: minzaamheid.
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Leiden, dinsdag 31 maart 1835
Leiden 31 Maart.
598
De dichter Bogaers vereert mij met een presentexemplaar van zijn ‘Jochebed’.

Leiden, donderdag 2 april 1835
Leiden 2 April.
Met GEWIN naar den Haag gewandeld. Twee operettes gezien. Francoise de
599
600
Foix, allerliefst. Le Maitre de Chapelle alleraardigst. Chollet en Prévost in haar
kracht. - Per as terug.

Leiden, zaterdag 4 april 1835
Leiden Zaterdag 4 April.
601
Diner bij van Assen met den heer Mr. P. Elout ('s Gravenhage) Kneppelhout,
602
603
en de dames. Die Betsy is eene bas bleu zonder het hatelijke ervan. Zij
onderschikt zich aan mannen, die zij acht kunde en geest te hebben. Dames, zegt
men, kunnen haar niet lijden. Ik geloof het gaarne. Onder mannen wekt intellectuëele
superioriteit jaloerschheid op; onder vrouwen minachting en machtelooze spijt. Een
man zal van een man met reputatie zeggen: ‘Als men het op den keper beschouwt,
is 't zoo veel niet. Hij heeft een grooten naam, maar 't is meest geschreeuw.’ Een
vrouw zegt van een vrouw, die voor meer dan gewoon kundig te boek staat: ‘Och,
604
weetje lieve! 't is een savante. Ze weet meer van de boeken dan van de wereld.’
De een verkleint den roem, de andere de zaak die roemen doet. Voor ‘geleerde
vrouwen’ zijn de vrouwen bang; en vele mannen ook. Ik echter mag wel met
zoogenaamde ‘savantes’ in gezelschap zijn en converseeren. Zelfs met eene in
605
den trant van de oudste juffrouw v.d.P., die eene impertinente bas bleu is, en zelfs
als zij een man was pedant zou worden genoemd; die daarenboven snuift à votre
606
barbe.
Na den eten ben ik zoo goed niet of ik moet mijne vertaling van Parisina van huis

598

599
600
601
602
603
604
605
606

Adrianus Bogaers (1795-1870). Jurist en letterkundige. Zijn gedicht Jochébed verscheen in
1835 te Amsterdam. Beets formuleerde zijn mening over dit werk in een brief aan Potgieter
van 21 april 1835, waarin hij o.a. schreef: ‘Het gedicht is wezendlijk eene uitnemende proeve
van descriptive Poezy, in conceptie en uitvoering uitmuntend, daar hapert niet aan. Maar,
mijn Waardste! gy, die zoo gaarne kracht by schoone vorm hebt, - kern, kern! u vrage ik, waar
is hier de rijkdom van genie, waar zijn de gedachten.’ (UBA Al 15a; ook in: Van Rijn, Beets,
deel I, p. 391).
Françoise de Foix: opera van Berton, met tekst van Bouilly en Dupaty. Mlle Prévost speelde
de titelrol, Chollet de rol van François Ier.
Le Maitre de Chapelle: opera-bouffon, met muziek van Paër. Mlle Prévost speelde de rol van
Gertrude; Chollet de rol van Barnabé.
B: ‘P. Elout’ [potloodaantekening].
Elizabeth Clasina van Assen (1811-1859).
bas bleu: blauwkous (scheldnaam voor schrijfster).
savante: geleerde vrouw.
Elisabeth Henriëtte van der Palm (1794-1836).
A votre barbe: vlak voor uw neus.
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halen en voorlezen; 't geen Mr. P. Elout, om wiens wil, van Assen er op
aangedrongen heeft, wel bevalt, maar hem de diligence missen doet.

Leiden, zondag 5 april 1835
Leiden Zondag 5 April.
Ter kerk bij van der Palm , die met wezenlijk jongelingsvuur preekt over de
607
woorden: ‘Die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen.’ Hij zelf had volstrekt geen
gezicht op die preek gehad, en gezegd ‘dat hij zeker ongelukkig uitvallen zou’. Zoo
had Byron volstrekt geen idée gehad van de waarde van den eersten Zang van
608
Childe Harold.
609
English meeting. ‘The merry wives of Windsor.’ Rather a farce but full of sparkling
fragments of genius.

Leiden, dinsdag 7 april 1835
Leiden Dinsdag 7 April.
610
Mr. Aart Veder uit Rotterdam ontmoet bij Gewin , die mij op hem, naar zijn
uitgedrukten wensch, genoodigd had. A. Veder ging in zijn tijd door voor den
geestigsten student der Leidsche Academie. Hij behoort tot de ons voorgegane
generatie. Nog zijn er duizend anecdoten van hem in omloop. Zijn conversatie is
inderdaad saillant; met komischen luim. Helder hoofd. Degelijke kennis. Uiterst
welbespraakt. Advocaat geboren, en terstond in een uitgebreide practijk gekomen.
611
Toen van Assen hem, na zijne schitterende promotie, in letteren en rechten, op
de felicitatie gezegd had: Ik hoop u als collega weer te zien, was zijn antwoord
geweest: ‘Professor, ik hoop een betere carrière te maken.’

607

608

‘Leerzame Overdenking der Geschiedenis van den boetvaardigen Misdadiger aan het kruis.
Vervolg. Leerrede over Johannes IV vs 37b: Die tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen.’, in:
Leerredenen V, Leeuwarden 1842, pp. 93-113.
Childe Harold (1812). Zie: Leslie A. Marchand, ‘The Fame of Childe Harold’, in: Byron, A
2

609
610

611

Portrait, London 1976 , pp. 117-138.
The Merry Wives of Windsor: bekend blijspel van Shakespeare (1602).
Aart Veder (1808-1862). Student in de rechten en de letteren 1824-1832. Nam als korporaal
bij de Compagnie Vrijwillige Jagers van de Leidse Hogeschool deel aan de Tiendaagse
Veldtocht. Schreef een toneelstuk, De mislukte smokkelpartij (1831). Advocaat te Rotterdam.
Aart Veder was in 1832 zowel in de rechten als in de letteren gepromoveerd. De titel van het
juridisch proefschrift: Dissertatio Juridica Inauguralis de Antiquissima Juris Notione [...], Ludg.
Bat. 1832. Het literaire proefschrift: Dissertatio Literaria Inauguralis de Justi Notione in Scholis
Veterum Philosophorum, Lugd. Bat. 1832.
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Leiden, woensdag 8 april 1835
Leiden 8 April.
612
Promotie bijgewoond van Conrad Leemans , Aegyptoloog; als Leidsch Jager
den Tiendaagschen veldtocht medegemaakt, en geblesseerd.
Dissertatie: Horapollinis Niloi Hieroglyphica. De oningewijden krijgen alleen de
613
theses met den titel en de voorrede. Het boek is te kostbaar om de platen.

Leiden, donderdag 9 april 1835
Leiden 9 April.
614
Thee bij Drabbe (Jur. Stud.) met Brill. Drabbe, Genealogist en Heraldist, die
i
zich voor costuum enz. der Maskerade van 9 febr zeer verdienstelijk gemaakt heeft,
615
maakt mij veel wijs over de oudheid en ridderlijkheid van mijn geslacht!

Leiden, vrijdag 10 april 1835
Leiden 10 April.
Volgens Kneppelhout heeft Prof. Siegenbeek zich in een aanzienlijk gezelschap
616
bij Mevr. Tollius de goedheid gehad zich volgender wijze over mij uit te laten: ‘Die
mijnheer Beets is een van die genieën, die zich op de klippen van eigenwaan en
laatdunkendheid te barsten stooten zullen. En zoo de Heeren van der Palm en van
Assen hem aanhalen en in de hoogte steken - het is zijn ondergang’.
De goede Sieg. heeft mij nooit een woord hooren uiten, nooit met kennis ontmoet.

Haarlem, maandag 13 april 1835
Haarlem Maandag 13 April.
Serena's verjaardag.
617
's Avonds Zangvereeniging.

612

B: ‘Leemans’
Conrad Leemans (1809-1893). Student in de letteren en de theologie 1826-1835. Conservator
van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden; van 1839 tot 1891 directeur. Zie ook:
2

613

614
615

616
617

Hildebrand, Na Vijftig Jaar , Haarlem 1888 , p. 93 n. 1. Hij raakte gewond tijdens de slag bij
Bauter-sem, op 11 Augustus 1831, en werd in die toestand afgebeeld op het schilderij De
Vrijwillige Jagers der Leidsche Hoogeschool in het avondgevecht bij Bautersem op 11 augustus
1831 van Jacob Schoemaker Doyer (Academisch Historisch Museum Leiden).
Dissertatio antiquario-literaria, exhibens Horapollinis Niloi hieroglyphica, lectionis diversitate,
versione latina, adnotatione, hieroglyphicorum imaginibus et indicibus instructa, Amstelodami
1835. Met 3 lithografiën door T. Hooiberg.
Adrien Henry Hartman Drabbe (1816-1840). Student in de rechten en letteren 1832-1840.
Hij woonde op de Apothekersdijk 13, bij zijn moeder.
Zie de stukken betreffende de oudheid van het geslacht Beets UBL Ltk Beets vrl. nr. 72. Beets
zal later, in een vriendenuitgave van Guy de Vlaming , zinspelen op de oudheid van zijn
geslacht. Zie hiervoor: brief aan Kneppelhout juli/augustus 1837. UBA Handschriftencollectie
X C 35 919/189 (in een exemplaar van Guy de Vlaming). In de handelseditie ontbreken de
regels 95-107; zie aldaar p. 102.
Wilhelmina Frederika Louisa Tollius (1787-1862). Dochter van de bekende graecus professor
Herman Tollius (1742-1822). Moeder van A.H. Hartman Drabbe.
Zie noot 310.
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All my former charmers absent. I knew it before going. A new one; the lovely
618
Albertine ..... A child when I last saw her; surely a fine young lady now.
Her tender eye now languishes,
619
Now flashes with delight.

Hair of the finest auburn. Transparent complexion. Lovely blushes. Sweet voice
from crimson lips and through pearlwhite well set teeth. Good heaven! is it not a pity
to think that the poor girl sooner or later must be the prey of consumption. With all
her charms she looks exceedingly hectic, and destined to the complaint her dear
mother died of. The lovely thing, alas, will pine away like she. Uncle Toby, in seeing
620
her, as I do now, might have exclaimed: ‘She shall not, by God -’

Haarlem, woensdag 15 april 1835
Haarlem 15 April.
In den Hout den ouden dichter Walré ontmoet. Hij prijst mijne Maskerade . ‘Draag
zorg’, zegt hij, ‘niet meegesleept te worden in de gisting der gemoederen, ook in de
Letterkunde zoo opmerkelijk. Concentreer al uw kracht op één punt en werk dat uit,
en gij zult voor de Hollandsche poëzie zijn, wat niemand nu voor haar zijn kan.’

Haarlem, zaterdag 18 april 1835
Haarlem 18 April.
621
SILVIO PELLICO's ‘Mi Prigioni’ in de fransche vertaling gelezen. Nooit
prozageschrift gelezen dat mij zóo weldadig aandeed. Meer noch dan den stijl
bewonder ik het karakter van den schrijver, zoo candide, zoo lijdzaam, zoo christelijk
liefderijk, geheel eenvoudigheid, oprechtheid, nederigheid. Hier is een engel.

Leiden, woensdag 22 april 1835
Leiden 22 April.
Byron's Lara nog eens weer gelezen. Vergelijk toch nooit eenigen dichter met
Byron. Ik zie, ik erken zijne fouten, maar is er een die tegelijk meer rijkdom van
gedachten en grooter kracht van uitdrukking aan den dag legt?

Leiden, vrijdag 24 april 1835
Leiden 24 April.
622
Ik begin de inzameling van Testimonia bij Prof. Nieuwenhuis . Wegens
collegie-verzuim moet ik een klein, zeer klein examen doorstaan. Hij vraagt mij een
618
619
620
621

622

Albertine: niet gevonden.
Niet gevonden.
In ‘The Story of Le Fever’: ‘He shall not die, by G--’ (Laurence Sterne, Tristram Shandy, p.
411).
Silvio Pellico (1789-1854). Italiaans dichter. Zijn werk Le mie prigione (1832) bevat het relaas
van zijn gevangenschap: in 1820 werd hij als lid van de verboden Bond der Carbonari
gearresteerd, in 1830 kwam hij vrij.
Testimonia: testimonia zijn hier verklaringen dat een student een bepaald college met vrucht
heeft gevolgd; deze moesten worden verzameld om een academisch examen af te kunnen
leggen.
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Het schijnt van 't zijne niet te kunnen mij het testimonium te onthouden.
‘Praestantissimus juvenis N. Beets scholis meis Logicis interfuit et modestiam atque
623
profectus mihi probavit.’
Met mijn buit naar den Haag. Op de diligence de Engelsche Boekverkooper
624
Nayler (Amsterdam). English conversation all the way over.
625
Stratonice Opera en un acte. Zonder intrigue. Niet heel mooi.
626
627
Aline, Reine de Goconde. Speelt zich aardig. Goede muziek (Berton).
Chollet goed. Prevost meesterlijk. Ik bewonder de groote versatiliteit dezer vrouw
en de verscheidenheid van rollen, waarin ik haar gezien heb. In de Robert le Diable
als Alice, eenvoudig, vroom landmeisje, sterk door haar deugd; in Francoise de
Foix, de fiere vrouw, eerst door den luister van 't hof verblind, daarna ‘se redressant
628
avec tout le courage de son sexe’; ‘Qui est donc ce François Premier, qui oserait
629
me faire une telle proposition?’; in de Maitre de Chapelle de eenvoudige Gertrude,
dienstmaagd van den dwependen componist, schalk, gentile, boudeerende, en, à
630
son insu, machtig goed zingende; in de Stratonice de verliefde prinses, in den
gloed van haar eersten hartstocht, maar getemperd door hare hooge opvoeding en
631
resignée à son sort. In Aline, de arbitraire Koningin, met al de majesteit en de
gratie van dien rang, en dan weer terugtredende in de rol van het Provençaalsche
landmeisje, dat zij tevoren was, met eene naïveteit alleszins onnavolgbaar.
Le spectacle se terminait par la représentation du dernier acte de Gustave I ou
632
le Bal masqué, et on y dansait à merveille.
In den nacht naar Leyden teruggewandeld met Benjamin v.d. Berch, La Lau en
633
Jules Beyma.

623

624

625
626
627
628
629
630
631
632

633

Praestantissimus juvenis N. Beets scholis meis Logicis interfuit et modestiam atque profectus
mihi probavit: De weledele heer N. Beets is bij mijn colleges in de logica aanwezig geweest
en heeft aan mij blijk gegeven van zijn volgzaamheid en vorderingen. Testimonium: UBL Ltk
Beets vrl. nr. 35.
Benjamin Suggitt Nayler (± 1790-na 1871). Omstreeks 1820 naar Amsterdam gekomen, waar
hij tot 1848 een boekhandel en een uitgeverij bezat, en in 1823 de English Literary Society
oprichtte. Daarna terug naar Engeland.
Stratonice: ‘opéra-héroique’ van Méhul. Mlle Prévost speelde de rol van Stratonice, Chollet
die van Erasistrate.
Aline, Reine de Golconde: ‘opéra-comique’ met ballet. Mlle Prévost in de rol van Aline, Chollet
in die van Usbeck.
Henry Montan Berton (1767-1844). Frans componist, die in zijn tijd grote bekendheid genoot.
Se redressant avec tout le courage de son sexe: herstelde ze zich met alle moed waarover
een vrouw kan beschikken.
Qui est donc ce François Premier, qui oserait me faire une telle proposition?: wie is toch die
Frans de Eerste, die me een dergelijk voorstel durft te doen?
À son insu: zonder het zelf te weten.
Resigné à son sort: berustend in haar lot.
Le spectacle se terminait par la représentation du dernier acte de Gustave I ou le Bal masqué,
et on y dansait à merveille: de voorstelling werd besloten met een uitvoering van de laatste
acte uit [...] en er werd schitterend gedanst. Gustave III ou le Bal masqué: ‘grand
opéra-historique’, tekst van Scribe, muziek van Auber, ‘orné de divertissements et mascarades
nouveaux.’ (Journal de la Haye 23 april 1835).
Julius Matthijs van Beyma (1813-1898). Student in de rechten 1832-1835.
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40. Mademoiselle Prévost (zie p. 155).
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Leiden, zaterdag 25 april 1835
Leiden 25 April.
634
Heden gelezen de Vendetta van BALZAC. Het uitmuntend geschreven verhaal
deed mij hevig aan. Tot het sterven van Genevra gekomen sprongen mij de tranen
uit de oogen. Voortlezen kostte mij moeite. 't Laatste bedrijf van 't eenvoudig treurspel
(le Chatiment) deed mij geheel uitbarsten. Een tranenvloed. Ik wist niet dat ik nog
zoo metterdaad weenen kon. De ervaring er van deed mij weldadig aan.

Leiden, maandag 27 april 1835
Leiden 27 April.
635
Mij bij Prof. Siegenbeek aangemeld ter verkrijging van mijn testimonium.
S. Wat was Uwe bedoeling, mijnheer?
B. Professor, ik neem de vrijheid u lastig te komen vallen om een testimonium
van uw college over den Hollandschen stijl, in 't vorig jaar door mij gehouden.
S. U gaat over tot....?
B. Tot de theologie, Professor!
S. (Zitten gaande en de pen indoopende). Uw naam, als ik u verzoeken mag.
B. Beets, Professor!
S. (Roodwordende) Ik heb u niet veel gezien, mijnheer!
B. Van tijd tot tijd nog al eens, Professor!
S. Maar, mijnheer heeft reeds verscheiden malen getoond dat hij al zóoveel wist,
dat hij mijne lessen niet van noode had!
(Hij begon te schrijven) Uit onderscheidene proeven heb ik gezien dat U 't zelf
reeds beter weet dan ik, en wat zou U dan aan mijne lessen gehad hebben? Uw
voornaam, mijnheer?
B.N. Professor!
S. (Altijd schrijvende) Ten minsten, indien de stukken van U zijn, die aan u
toegeschreven worden, dan heeft de Schrijver getoond dat hij vele dingen beter
wist dan (met verheffing van stem) de kundigste en beroemdste mannen, en hoe
zou hij het dan niet beter weten dan ik? Vooral heeft zulks plaats gehad in het laatste
stuk, de Maskerade.
Pauze, waarin de professor een antwoord scheen te wachten.
In de Letterbode heeft men den Schrijver - evenwel ik niet, dan kan ik u
ondertusschen zeggen - dit een en ander onder 't oog gebracht.
(Pauze).
Ik hoop dat de Schrijver dit ter harte zal nemen.
(Ik telde mijne Drie Tientjes neer).
Is het niet de 27ste vandaag?
B. Juist zoo, Professor.

634

635

La Vendetta (1830): een van de eerste romans van Honoré de Balzac (1799-1850), die in
Nederland nog niet zo bekend was. Zie: J. Kamerbeek Jr., ‘Vroege reacties op Balzac’, in:
De Nieuwe Taalgids 55 (1962), pp. 147-152.
Siegenbeek woonde op het Steenschuur 5.
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Het testimonium was gereed.
(Juvenem praestantissimum N. Beets meis de stilo Belgico scholis attente et
636
modeste adfuisse testor).
S. Uw zuster gaat, geloof ik, huwen met mijnheer Bohn, nietwaar, mijnheer?
B. O ja, Professor.
Hij gaf mij het testimonium over.
B. Professor, ik dank U, en heb de eer Uw dienaar te zijn. (Nederige buiging).
Mijn wedervaren mededeelende, vernam ik, dat de goede Sieg. zich wat in de
Maskerade gezegd wordt van den ‘Genius van Hollandsch Letterkonde’ persoonlijk
637
als op hem doelende had aangetrokken.

Leiden, vrijdag 8 mei 1835
Leiden 8 Mei.
Tentamen in de Alg. Geschiedenis bij Peerlkamp .
Testimonium P.H.P. valde laudat diligentiam et profectus orn. adolesc. N.B. quod
638
attinet ad Historiam Universalem.

Leiden, zaterdag 9 mei 1835
Leiden 9 Mei.
639
Tentamen bij Prof. Bake . Plato's Phaedo.
‘Hoeveel capita hebt gij meer bijzonder bestudeerd’
Antw. de eerste 40. Sla dan C. 41 eens op.’
Ik geloof dat hij voldaan was.

Leiden, maandag 11 mei 1835
Leiden 11 Mei Maandag.
Tentamen bij Van der Palm van 10 tot half 11.
Hij was zeer voldaan.

636

637

Juvenem praestantissimum N. Beets meis de stilo Belgico scholis attente et modeste adfuisse
testor: ik betuig dat de weledele heer N. Beets met aandacht en volgzaamheid mijn colleges
in de Nederlandse stijl heeft gevolgd. Testimonium: UBL Ltk Beets vrl. nr. 35.
Deze passage luidt:

O Romantisme! o woord van afschuw, schrik
En aakligheid! o geest van kwaad en zonde!
Hoe beeft en trilt en flaauwt, elk oogenblik,
De Schutsgodin van Hollands Letterkonde,
Als zy uw naam hoort, (en ik noem u, ik?)
Gy - gy vergalt haar elke levensstonde!
't Is wreed van u, dat gy een sloof zoo goed,
Zoo trouw, en zoo eenvoudig bang zijn doet.
638

639

(De Masquerade, pp. 11-12.)
Testimonium P.H.P. valde laudat diligentiam et profectus orn. adolesc. N.B. quod attinet ad
Historiam Universalem.: Deze verklaring van Petrus Hofman Peerlkamp prijst zeer de ijver
en de vorderingen van de Weledele heer N. Beets voor zover het de Algemene Geschiedenis
betreft. Testimonium: UBL Ltk Beets vrl. nr. 35.
Bake woonde op het Rapenburg nr. 23.
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42. Testimonium van Siegenbeek (27 april
1835).
41. M. Siegenbeek (1774-1854).

44. J. Bake (1787-1864).

43. Propaedeuseverklaring (11 mei 1835).
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In Livius gelezen tot 1 ure. In Lamartine tot half 2.
2-3. Sustinui examen propaedeuticum a Nobillissimo ordine Phil. Th. et Lit. &c.
in Ac. Lugd. Batavo rite et legitime institutum et quidem summa cum laude,
640
praesentibus viris clarissimis v.d. Palm, Bake, Peerlkamp et Siegenbeek .

Haarlem, zondag 17 mei 1835
Haarlem 17 Mei.
Eenzame avondwandeling in den Hout.
Op een avondwandeling móet men alleen zijn. Het insluimeren van al wat u in de
schepping omringt, de geheimzinnige twijfeling tusschen licht en donker doet alle
gezelschap schuwen. 't Hart wil met zijn peinzen en gevoelen alleen gelaten worden.
Nooit heeft de Hout dieper indruk op mij gemaakt. Ik had het jeugdig groen niet zien
worden, en nu alles in het volle blad, dichte lommer. Heerlijke lente! Hoe schoon is
in alles de jeugd!, ook in de plantenwereld. Ontelbare nachtegalen. Overvloed van
641
642
voorjaarsbloemen. Viooltjes, Veronica's, Vicia's ..... Balsem in de athmospheer.
Het ondergaand zonnelicht spelende met de schaduwen der trillende bladeren. Ik
ben geheel opgetogenheid, bidden, danken, mijmeren, poëzie, liefde. Telkenmale
roep ik uit: Groote God! Uw schepping is schooner dan ik waardig ben.

Haarlem, zondag 17 mei 1835
Haarlem 17 Mei. Zondag.
643
Des Amorie v.d. Hoeven gehoord, over Elia's wegneming in een onweder.
Heerlijk; vooral de greep aan 't slot.

Haarlem, woensdag 20 mei 1835
Haarlem 20 Mei.
644
Bezoek aan den waardigen Ds. Manger . Diepe zuchten over de theologie onzer
dagen.
645
Met Bohn over de Uitgave mijner Byronniana gehandeld. Zij zal eindelijk
doorgaan.

640

641
642
643
644
645

Sustinui examen propaedeuticam a Nobillissimo ordine Phil. Th. et Lit. & c. in Ac. Lugd. Batavo
rite et legitime institutum et quidem summa cum laude, praesentibus viris clarissimis v.d.
Palm, Bake, Peerlkamp et Siegenbeek: Ik heb het propaedeutisch examen doorstaan, door
de zeer edele filosofische, theologische, literaire enz. faculteiten aan de Leidse universiteit
volgens gewoonte en wet ingesteld, en zelfs met de hoogste lof, ten overstaan van de geëerde
heren Van der Palm, Bake, Peerlkamp en Siegenbeek. Lugd. Batavo: lees Lugd. Batava.
Testimonium: UBL Ltk Beets vrl. nr. 35.
Veronica: ereprijs.
Vicia: wikke.
Preek des Amorie: niet gevonden.
Hermannus Manger (1773-1844). Predikant te Beers en Jellum 1797, Jelsum 1799, Haarlem
1803; aldaar bevriend met Bilderdijk. Hij woonde in de Barteljorisstraat nr. 12.
De bundel Gedichten van Lord Byron verscheen nog in 1835 bij de Erven F. Bohn te Haarlem.
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646

's Avonds naar Leiden terug met Lamartine's Voyage en Orient.

Leiden, donderdag 21 mei 1835
Leiden 21 Mei.
647
Vriendelijk briefje van Geel , wien ik vruchteloos gepoogd had te bezoeken.
‘Het spijt mij zeer dat ik heden voor de tweede maal het vriendelijk bezoek van den
Heer Beets gemist heb; ik noodig ZEd. uit het aanst. Maandag te hervatten, en mij
daardoor te toonen dat ik het niet geheel en al verkorven heb.’ - Geel schrijft een
648
meesterlijke hand, een démenti aan het ‘Docti male pingunt’. Ik deponeer zijn H.S.
als een kostbaren schat.

Leiden, zaterdag 23 mei 1835
Leiden 23 Mei.
649
Ik schrijf een 85-tal verzen aan mijn Kuser .

Leiden, zondag 24 mei 1835
Leiden 24 Mei.
60 verzen aan Kuser.
650
English meeting. The Tempest. I can't conceive what it is that could give such
celebrity to this piece of work.

Leiden, maandag 25 mei 1835
Leiden 25 Mei.
Thee bij Geel met Moll (Willem) die niet veel in te brengen heeft; Jan Tydeman
651
die altijd babbelen wil, en Alpherts (Med) die geen gezond verstand heeft. Reken
uit wie zich amuseerde, wie 't kind van de rekening was, wie zich verbeeldde effekt
te maken, en wie dacht dat hij 't wel beter had kunnen treffen.

Leiden, donderdag 28 mei 1835
Leiden 28 Mei.
Een vijftig verzen aan Kuser.

646
647

648
649
650
651

Alphonse de Lamartine, Voyage en Orient (1835): verslag van een reis door Klein-Azië, dat
bij verschijnen zowel in Frankrijk als hier veel opzien baarde.
Beets vergist zich in de datum. Op 22 mei 1835 schreef hij aan Kneppelhout: ‘Dear friend, I
yesterday forget I had the intention of calling on Mr. Geel to night; I think it better not to differ
that intention, and so I take the liberty to retract my promise when I chance to find Mr. Geel
at home. If not I'll take the tea with you. Depending on your friendship yours sincerely Beets.’
(UBL Ltk 1663). Het briefje van Geel is ook gedateerd 22 mei 1835 (UBL Ltk Beets
Correspondentie).
een démenti aan het ‘Docti male pingunt’: een ontkenning van de uitdrukking: ‘Geleerden
hebben een slechte hand’.
Kuser, Een verhaal door den autheur van Jose , Haarlem 1835.
The Tempest: laatste toneelstuk van Shakespeare, geschreven 1611-1612.
Bernhardus Hendrikus Alpherts. Geboren in 1814. Student in de rechten 1833-1836. Wat de
studie betreft, vergist Beets zich kennelijk.
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Leiden, woensdag 3 juni 1835
652

Leiden 3 Juni 1835. Woensdag.
In den vroegen morgen afscheid van mijn Kaapschen vriend Dr. Biccard met heel
653
zijn gezin. Zaterdag zeilt hij met het Engelsch schip Colombo Kapit. Mac. Kennel,
654
van London naar Kaapstad.
[Zie Camera Obscura Verre Vrienden]

652
653
654

Zie bijlage nr. 17.
Breestraat 25. Voor een beschrijving van het afscheid zie bijlage nr. 17. Later verwerkt in
‘Verre Vrienden’ in de Camera Obscura.
Beets had al eerder afscheid genomen van de familie Biccard, die in september 1834 naar
Parijs was vertrokken. Op 21 september 1834 schreef hij in het Album amicorum van Augusta
Wilhelmina Magdalena Biccard-Thalman het gedicht ‘Aan Mevrouw Biccard’:

O, Vraag niet of mij de eer verheugt,
Indien Gij hier mijn schrift begeert, Maar daar is droefheid in die vreugd,
Ze is wreed voor dien zij streelt en eert. (etc.)
(UBL Ltk Beets vrl. nr. 100). Diezelfde dag had François Biccard aan Beets een door hemzelf
vervaardigde aquarel van een musketier geschonken, met als opdracht: ‘Amicissimo N. Beets,
in memoriam sui dedit Dr. F.L.C. Biccard. Lugdun. Batav. d. 21. Septembr. 1834.’
(Aan mijn vriend N. Beets, hem als herinnering geschonken door Dr. F.L.C. Biccard, Leiden
21 september 1834). (UBL Ltk Beets Correspondentie). Beets antwoordde op 22 september
met een afscheidsgedicht:

Farewell! - a word that must be and hath been. - Byron.
Het lot treedt tusschen u en mij; - wij moeten scheiden,
Hoe gaarne wij 't anders wenschen zouden. 't Vreedzaam Leyden,
(Atheen van Holland en geleerdheidskweekschool) moet
Nu daar 't U kroonde met drie-dubblen doctorhoed,
Door U zich weldra zien verlaten; - uit onze oogen,
Verliezen we U voor lang, en zoo we U weerzien mogen,
't Zal kort zijn, en voor 't laatst, en slechts ten afscheidsgroet.
Dan zal een woeste zee zich tusschen ons verheffen,
En 's aardrijks gansche breedte ons scheiden... voor altoos!
Zoo'n scheiding komt het naast aan die 't bevel des doods!
Van vrienden vergen kan, voor harten die 't beseffen,
Is in dat afscheid meer dan door 't verscheurd gemoed,
Zich in 't bedrukt Vaarwel te samenvatten doet;
Maar poge 't ook zijn zucht door meerdere te openbaren,
't Is vruchteloos, - daar 't niets voldoender, - en hoe fel
Gevoel gekweld wordt - ach, geen woorden die 't verklaren,
Daar is er geen dan 't kort - koud - smartelijk - wreed Vaarwel!
Vaarwel! U roep ik toe - God weet dat ik 't meene,
En hoeveel meerder dan ik uitdruk in dat woord.
Want al mijn wenschen vloeien samen in dat eene, Gedenk soms mijner, schoon gij van mij ziet noch hoort.
U lot zij helder als de hemel, die het oord,
Het heerlijk oord van uw geboorte toelacht. - Vrinden,
Zult gij op iedren hoek der wentlende aarde vinden,
Behoeft ge er in Euroop - beschik! - gij hebt mijn woord.
(Afgedrukt in een boekje zonder titel over de familie van Oosterzee, blijkens het voorwoord
geschreven door N. van Oosterzee, 's-Gravenhage 1961, pp. 64-65).
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Leiden, donderdag 4 juni 1835
Leiden 4 Juni.
De nachtmeer gehad, waarvan ik mij dezen ganschen warmen dag blijf gevoelen.
In eo sum ut nesciam quid faciam. Scribere non possum. Legere, non lubet.
Bibere, calefacit Edere, non opus est Ambulare nimium sudorem expellit. Dormire;
vix exporrectus non sum. Quid igitur? Nihil. Dicunt pseudo-Romam: Dolce far
655
niente.

Leiden, vrijdag 5 juni 1835
Leiden 5 Juni.
Aan Hasebroek wat ik van Kuser heb, voorgelezen.

Leiden, zondag 7 juni 1835
Leiden 7 Juni.
656
657
I finish the lecture of BULWER's Last Days of Pompeï. Whatever a french Critic
may have said against it, assuring the credulous that it is not worth reading but for
the name of the author, it is a superior work, considered either as a work of
imagination and as an essay on antiquity. Prof Geel told me the other day he could
not discover a single mistake in the description of antique manners and morals, and
as for the different characters brought in, they all had the very stamp of the period
they are placed in.

Haarlem, maandag 8 juni 1835
Haarlem 8 Juni.
Heye bij Schneevoogt gelogeerd. Wandeling met beiden.

Haarlem, dinsdag 9 juni 1835
Haarlem 9 Juni.
Met Heye naar Zandvoort gereden. Gesprek over kunst en over ons dierbaar ik.
Over de tegenwoordige poezie in Nederland; over van Lennep, v.d. Hoop, Geel,
Victor Hugo. Wij zijn 't eens nooit iets slechters van den laatsten gelezen te hebben
658
dan zijn laatst drama Angelo.
Een bad in zee.
655

656
657

658

In eo sum ut nesciam quid faciam. Scribere non possum. Legere, non lubet. Bibere, calefacit
Edere, non opus est Ambulare nimium sudorem expellit. Dormire; vix exporrectus non sum.
Quod igitur? Nihil. Dicunt pseudo-Romani: Dolce far niente: Ik ben in zo'n toestand dat ik niet
meer weet wat ik moet doen. Schrijven kan ik niet. In lezen heb ik geen zin. Drinken maakt
me warm. Eten is niet nodig. Wandelen doet mij al te zeer het zweet uitbreken. Slapen, met
moeite ben ik niét uitgestrekt. Wat moet ik dus doen? Niets. De pseudo-Romeinen [Italianen]
zeggen: dolce far niente.
The Last Days of Pompeii (1834): meest bekende roman van Edward George Bulwer-Lytton
(1803-1873).
In ‘Edward Litton Bulwer, Les derniers jours de Pompéi’ van L.D. Forgues, verschenen in de
Revue de Paris van januari 1835, pp. 75-94, wordt Bulwer onder meer als een modieuze
navolger van Walter Scott beschouwd.
Victor Hugo, Angelo, tyran de Padoue, verscheen in mei 1835.
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Haarlem, woensdag 10 juni 1835
Haarlem 10 Juni. Woensdag.
659
Met HEYE 't Museum van Teyler gezien. Van de verzameling van Moderne
Schilderijen geoordeeld dat zij, zoo klein zijnde, exquiser zijn moest en gedecreteerd
660
dat de Legende van den Haagschen Kruseman [C.] so much admired, een slecht,
bont, leelijk stuk is.

Leiden, donderdag 11 juni 1835
Leiden 11 Juni.
Bezoek bij van Assen . Ik word genoodigd boven te komen. J'y passe par un
boudoir richement fourni, j'entre dans un petit cabinet fort élégant et donnant sur
un balcon ouvert. Madame et Mademoiselle sa nièce au fond, occupées de quelque
ouvrage de luxe. On me donne un signe du balcon. J'y trouve Mr. le Professeur.
Scène plutot Vénétienne que Hollandaise. Position élevée qui élève l'ame - de qui
661
se ressent de poésie. Le discours en est influencé.
Maar wij komen ook op VAN ASSEN's geliefde thema: de Nieuwe literatuur in
tegenstelling van de Oude; de ‘affreuse gistingen’ der Romantiek’. Het volgende
herinner ik mij woordelijk. ‘Het is in deze dagen als of men het revers van het schoone
geven wil; het détail van het afschuwelijke; het tegendeel van het Ware. 't Is met de
tegenwoordige Auteurs als met de Romeinen onder de keizers: perverse lusten,
perverse begeerten. Ongevoelig voor de ware, de natuurlijke liefde, zochten zij een
genot in de onnatuurlijke. De geest van het tegenwoordige tijdvak is de pederastie
in de literatuur.’
Nog al kras.

Leiden, vrijdag 12 juni 1835
Leiden 12 Juni.
662
Promotie van Abraham Scholl van Egmond , mijn waarde neef en eerste
academie-

659

660

661

662

Museum aan het Spaarne, in 1784 gebouwd door Teylers Stichting, om de verzameling van
Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778) in onder te brengen. Deze bestond uit naturaliën,
penningen en munten, natuurkundige instrumenten, schilderijen, prenten, tekeningen en
boeken.
Cornelis Kruseman (1797-1857). Historie-, genre- en portretschilder, etser en lithograaf;
leerling van Charles Howard Hodges en J.A. Daiwaille. De ‘Legende’ is een tafereel uit het
Italiaanse volksleven, geschilderd in 1827; ook thans nog in Teyler's Museum.
Via een rijk ingericht boudoir kom ik in een klein en zeer elegant ingericht zijkamertje met een
balkon. Mevrouw en mejuffrouw haar nicht bevinden zich achterin, terwijl ze zich met een
weelderig handwerk bezig houden. Vanaf het balkon wordt er gewenkt. Daar ontwaar ik de
hoogleraar. Meer een Venetiaans dan een Hollands tafereel. Een verheven positie die de ziel
verheft - voor wie gevoelig is voor poëzie. Het gesprek draagt er de sporen van.
Het nichtje is Elisabeth Clasina van Assen (zie noot 602).
Abrahamus Scholl van Egmond, Specimen Anatomico Pathologicum, de Natura Membranarum
Serosarum, in Genere et de Anatomia-Pathologica Pleurae Inflammatae, Haarlem 1835. Op
pp. 93-95 een gedicht van Beets: ‘Aan mijn vriend en neef Abraham Scholl van Egmond, by
zijne bevordering tot Doctor in de Geneeskunde’.
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vriend en krachtige beschermer in den Groenen staat. ‘Ob summam doctrinae
663
664
praestantiam, non tantum ex votis, sed ex meritis’ zegt zijn promotor.
's Avonds feestelijk gevierd met Molewater, Schneevoogt, Benj. v.d. Berch en
Beynen .

Leiden, zondag 14 juni 1835
Leiden 14 Juni.
Eerste drukproef van de Byronniana . [Gedichten van Lord Byron]. Kinderachtig
geluk.

Leiden, maandag 15 juni 1835
Leiden 15 Juni.
Plichtbezoek aan de Mama van Jan Kneppelhout , van haarzelve Gijselaar. Eene
wat men noemt ‘heele’ vrouw. Aristocratisch in al hare denkbeelden, kort en hard
in haar oordeel. Zeer beleefd, maar niet in 't minst affabel. Zich liever aan de
maatschappij onttrekkende dan er zich naar schikkende. Gaat nergens uit; wandelt
nooit. Noch de Leidsche sociëteit, noch de Leidsche singels hebben de eer haar te
bevallen. Tusschen de 40 en 50 jaren, naar ik gis. Felle donkere oogen; scherpe
trekken; uitdrukking van koude minachting. Uiterst fijne handen. Zeer eenvoudig
maar zeer kostbaar gekleed. Een paar modes ten achteren. Doch dit komt zoo
geheel met al het overige overeen, dat gij het goedkeurt. Gesprek over Leiden, over
Parijs, haar zoons ideaal, over de Duitschers; over JANIN en VICTOR HUGO. Zij schijnt
mij te willen doen gevoelen dat zij deze beiden abomineert. Welk een indruk moeten
haar Zoons smaak en geestesrichting op deze Moeder maken?

Groote vacantie
Haarlem, zaterdag 20 juni 1835
Haarlem 20 Juni.
665
Altera pars anni. Groote ommekeer. Mijn thermometer daalt 20 graden. Ik verlies
aan genot 50 percent; mijn leven al zijn poetische kanten. Niets saillants meer.
Indifferente conversatie. Ik interesseer niemand, niemand mij. Te Leiden een fijne
toon in de families die ik zie. Hier alles doodfamiliaar. Ik heb plan veel te schrijven,
maar in de eerste plaats moet ik Serena zien trouwen.

Haarlem, zondag 21 juni 1835
Haarlem 21 Juni.
666
Ontmoeting met een jong Zeeschilder, Florimont. Ook in dit kunstvak dringt het
667
Romantisme door. ‘'t Ware te wenschen’ zegt hij ‘dat SCHOTEL -zelf een weinig
663

664
665
666
667

Ob summam doctrinae praestantiam, non tantum ex votis, sed ex meritis: wegens de hoogste
voortreffelijkheid van uw geleerdheid, niet op grond van beloften maar op grond van
verdiensten.
De promotor was Macquelijn.
Altera pars anni: het tweede deel van het jaar.
Charles Frederik Bartholomeus de Florimont (1802-1846). Zeeschilder; leerling van Schotel
en geinspireerd door Gudin.
Johannes Christiaan Schotel (1787-1838). Zeeschilder en lithograaf.
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van GUDIN wilde afzien, die minder groot schilder is, maar sprekender tonen,
levendiger lichten geeft.’

Haarlem, maandag 22 juni 1835
Haarlem 22 Juni.
De vergaderzaal der Stichting van Pieter Uytenhage, in de Stoofsteeg, wéer tot
mijn studeerkamer ingericht.

Haarlem, dinsdag 23 juni 1835
Haarlem 23 Juni.
Verzen geschreven, gisteren op de wandeling in mij opgekomen.

Haarlem, dinsdag 23 juni 1835
Haarlem. Dinsdag 23 Juni.
669
De Engelsche verzen ten dage van het afscheid van Miss Elise L. geschreven,
geretoucheerd.
Poeetische portefeuille doorgeloopen en gezien wat er van voltooid werk in was.
Wonderlijke hoop onvoltooide stukken! Poeetisch en tegelijk prozaïsch schouwspel.
670
Of wat zou een prozamensch, een scepticus tegenover de ‘mens divinior’ er
van zeggen? Hier een hoogst pathetische uitstorting-in-verzen, afgebroken en
daargelaten - waarom? Omdat het schaarsche rijmwoord uitbleef? Wie weet!

Haarlem, woensdag 24 juni 1835
Haarlem 24 Juni.
Een paar honderd verzen aan Kuser geschreven.

Haarlem, donderdag 2 juli 1835
Haarlem 2 Juli.
Mijn moeders Verjaardag en - Serena de bruid. Zij blijft op haar kamer tot 1 ure.
Ik den meesten tijd met haar, spreek over haar toekomst, help haar in 't verscheuren
van oude brieven. Zij is zoo kalm, zoo welgemoed, zoo geestig, en spreekt zoo
weinig over 't gewicht van dezen dag, dat het mij duidelijk is, dat haar toekomst haar
geen oogenblik benauwt. Tegen 1 ure begeven we ons naar de voorkamer en
668
669

Jean Antoine Théodore Gudin (1802-1880). Frans zeeschilder uit de romantische school.
Een afschrift van dit gedicht, getiteld ‘To E[lise] L[ockhart]’, en gedateerd ‘1834. Nov.’ in LM
Dagboek; de eerste regels luiden:

And did we part; and shall I never see
Again thy gentle beauty smile on me,
And art thou far: and is it true they say
I met thee last when meeting yesterday - (etc.)

670

Mogelijk is Elise Lockhart reeds in november 1834 naar Engeland vertrokken; John Lockhart
was in september 1835 nog in Nederland.
mens divinior: een bezielender geest. Later gebruikt als ondertitel bij het gedicht ‘Echte
Dichtgeest’ (1857), in: Dichtwerken III, p. 292.
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vinden des Bruigoms Zusters, met wie hij tot hiertoe samen gewoond heeft;
zwijgende, in tranen.
Om 1 ure komt de Bruigom met mijn vader van 't Stadhuis. Men laat hem in de
achterkamer. Door mij voorgegaan, wordt Serena door mijne Moeder tot hem geleid.
De wederzijdsche familie schaart zich in 't rond. Serena frappeert mij door haar
aanvalligheid, door de gracie van haar optreden en voorkomen, meer dan ooit. Zij
is in 't wit, en doodsbleek van ontroering; zij buigt het hoofd onder 't gewicht van het
oogenblik. Al haar zachtmoedigheid, al haar beminnelijkheid, lacht in hare trekken.
Een beeld van maagdelijken schroom, staat zij daar aan de hand van hare moeder.
Allen zijn wij hevig aangedaan. Tranen en hoorbare snikken. Ik kon het gelaat van
den Bruidegom op dit oogenblik niet gadeslaan. ‘B! zegt mijn moeder: ‘Ziedaar nu
uw Bruid. Zoo'n uur heb ik nog nooit in mijn leven gehad. Maar behandel haar zoo
dat ik het zegenen mag, tot mijn laatste oogenblik toe.’ Toen tot zijn zusters: ‘Ik
beveel haar u aan, als het liefste dat ik heb, neem haar op als een zuster.’ Daar
was zoo veel teers en tevens zoo veel aandoenlijks, zoo veel echt vrouwelijks en
moederlijks en de schoone stem mijner moeder, dat hare woorden mij tot in 't
gebeente ontroerden. De Bruigom antwoordde: ‘Ik heb die gelofte bij mijzelven
afgelegd.’ Serena sprak niet. Zij kussen elkander en wij allen omhelzen het jonge
paar. De vrouwen weenen. Ik beef. Men geleidt hen naar de voor hen versierde
zetels. De kleinen, die hen met bloemen bestrooid hebben, brengen hunne
geschenken. Mijn moeder weet met een woord de tranen in lachjes te doen
veranderen. Alles krijgt een vroolijken plooi. Hartelijke vrienden, komen
gelukwenschen.

Haarlem, zaterdag 4 juli 1835
Haarlem Zaterdag 4 Juli.
672
Onder de visites aan Brd. en Brm. een van Prof. N.G. van Kampen, ditmaal niet
673
distrait; nog al geestig. Vriendelijk omtrent Jose en de Maskerade . De Recensie
674
van den laatste in de Letteroefeningen doet hem hartelijk, (maar niet mooi) lachen.

Haarlem, vrijdag 10 juli 1835
Haarlem 10 Juli.
675
Bruidspartij door den Bruidegom gegeven op Zomerzorg. Op 't dessert stelt een

671

672

673
674
675

Op dit moment waren de ouders van Pieter François Bohn niet meer in leven: François Bohn
(1757-1819) en Agatha Catharina Loosjes (1766-1817). Pieter François had vier zusters,
waarvan er één was overleden: Cornelia (1797-1822). Bij het huwelijk zullen aanwezig zijn
geweest: Maria (1793-1856), Jozina (1795-1873) en Christina Henriëtta (1806-1892).
Nicolaas Godfried van Kampen (1776-1839). Lector Hoogduitse Taal- en Letterkunde te
Leiden 1815-1829. Hoogleraar in de Nederduitse Taal- en Letterkunde en Vaderlandse
Geschiedenis te Amsterdam 1829-1839. Auteur van talloze historische en letterkundige
studies.
distrait: verstrooid.
Vaderlandsche Letteroefeningen 1835, I, p. 360. Zie noot 678.
Zomerzorg: uitspanning in het Bloemendaalse bos. Zie: Na Vijftig Jaar , pp. 88-89. Voor de
bruidspartij zie noot 686.
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45. P.F. Bohn (1800-1872).
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der gasten, de Heer D. Veegens uit 's Gravenhage, intimus van B. een toast op
den Auteur van Jose in. 'k Geloof dat hij het goed meende, maar 't nam niet veel
op; immers niet bij de heeren.

Haarlem, maandag 14 juli 1835
Haarlem Maandag 14 Juli.
677
Aan Hasebroek ,
Waarachtig, Haas! ik zal en moet mijn welgelijkend portret in 't licht geven. Die
hatelijke Letteroefeningen nopen mij ertoe. Indien ik ze begaan liet zij zouden geheel
mijn succes bij 't schoone geslacht bederven. Hebben ze mij daar niet in verdenking
gebracht als of ik een Vandaal, een Mongool, een Attila of een Gengiskan (ik heb
678
maar te kiezen) een menschenvreter en al wat men ijselijks denken kan, ware?
En is de onderstelling ongegrond als ik mij inbeeld dat ieder lief meisjen in 't
vaderland, die om mijn Opdracht aan Serena nogal van mij houdt, of om mijne
beschrijving van de tering, waartoe zij misschien zelve half is voorbestemd, op mij
verliefd is en zich mij als een zachtaardig, weemoedig jongeling met bleek gelaat,
blauwe oogen en blonde lokken (voor 't overige, naar goedvinden, mooi of leelijk)
voorstelt, nu in 't idé gebracht is, alsof ik iemand was half begraven onder een
‘woeste en norsche baard’, die ‘mijn aangezicht omwingert’, met bloed in de oogen,
en een neus - o lieve Hemel, welk een neus! een haviksneus, een mongoolsche
neus, een menschenëtersneus! - met grove, breede schoften, enfin! met al het
uiterlijk van een Middeleeuwsch Vandaal, van iemand die als de Letteroefeningen
zeggen ‘in zinneloozen wildzang en Middeleeuwschen woestheid zijn vermaak en
zijne grootheid zochte.’ (Nog schrikkelijker en barscher van uitzicht dan onze vriend
679
Pr.) Lieve Hemel! waar heb ik dit mee verdiend?
680
Daarom mijn portret, mijn portret! Och waarom mocht nog Miss L. noch jonker
681
682
v.G. slagen? Ik zal naar Pieneman ..... Neen diens coloriet is nog wat bruin,
683
nog wat sterk - ik zal naar Kruseman vliegen en hem zeggen: schilder mij uit!
Schilder mij uit, gij roemrijke kunstenaar, die de menschen zulke zachte, doorschij-

676
677
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680
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Daniel Veegens (1800-1884). Griffier van de Tweede Kamer 1847-1881.
Brief aan Hasebroek 14 juli 1835: UBL Ltk Beets vrl. nr. 49.
Beets doelt hier op de volgende passage: ‘Indien den Dichter zijne verheffing van “het DUISTER”
der Middeleeuwen, (coupl. 29-32) “waarin een HERCULES omging,” boven “ons LICHT,” dat
“slechts een dwergenvolk beschijnen mag,” ernst ware, dan zou Rec. hem dat duister en dien
reus gaarne schenken, want hij kan de eeuwen der ATTILA's met hunne Hunnen en Vandalen,
der GENGISKANS met hunne Tartaren en Mongolen, niet terugwenschen: maar hij wil liefst
gelooven, dat het, gelijk meer andere dingen in dit Gedicht, niet dan scherts is, en althans
hopen, dat Nederlands studerende Jeugd bewaard worde voor in zinneloozen wildzang en
middeleeuwsche woestheid hun vermaak en hunne grootheid te zoeken.’ (p. 360).
In het origineel staat: ‘Pringeler’ (?). Niet gevonden.
In het origineel staat: ‘Miss Lockhart’. Beets zal Elise Lockhart bedoelen.
In het origineel staat: ‘Jufvr. v. Gorkum’. Het is niet duidelijk welke van de dochters Beets
bedoelt.
Nicolaas Pieneman.
Jan Adam Kruseman. Zie noot 476 en de opmerkingen in de aantekening van 9 januari 1835.
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nende gezichten geeft, als of zij uit porceleinaarde gebakken en verglaasd waren,
schilder mij uit met al de zachtmoedigheid, die op mijn gelaat verspreid ligt; ik zal
er eene gravure naar laten maken. Zij houden mij voor een woesteling heer
Kruseman! ‘G.. beware u, mijnheer, zal ZEd. zeggen: ik zou u haast voor een
leugenaar houden!’ ‘Toch niet, goede Kunstenaar!’ zal ik repliceeren en mogelijk
wel met een Magdalena-traan in de oogen, die hem aan Rafaël en da Vinci, maar
684
vooral aan Guido zal doen denken; ‘toch niet, goede Kunstenaar! Men neemt mij
685
voor een Vandaal! - Outreer, wat ik u bidden man, mijn bakkebaarden niet; ik
schoor ze af, had ik geen vrees voor kiespijn - voor een Vandaal, voor een Mongool,
voor een Attila!
Och lieve hemel, ik bezwijk!....’ En dan zal hij zijn penseel nemen en mij wreken,
en dan zal ik den Kuser uitgeven en mij ook wreken, en dan zult gijzelf alle goede
vrouwen in Nederland die gij kent opzoeken en verzoeken mij ook de hand boven
't hoofd te houden en te zeggen waar zij het te pas kunnen brengen: ‘De Dichter
van Jose is niet zoo woest van uitzicht of zoo ongemanierd van zeden als de
Letteroefeningen goedgevonden hebben u wijs te maken, 't is een lieve jongen, wel
wat leelijk, maar een Vandaal? Neen!’
Doch genoeg hiervan; gij ziet dat het mij van 't hart moest. Ik heb een drukke
686
week gehad waarin ik echter niets dan beuzelingen heb uitgevoerd. ------- Alle
684
685
686

Guido Reni (1575-1642). Italiaans schilder.
Outreer: overdrijf.
In het origineel volgt: ‘Heden heradem ik voor 't eerst, en dadelijk vat ik de pen op om U mijne
grieven mede te deelen. - Vrijdag heeft Bohn op Zomerzorg een allerliefste jongeluispartij
gegeven, wij waren (y-compris les fiancées) 32 in getal. Ik was ceremoniemeester. Allen
hebben zich à merveille geamuseerd; 't feest begon te 4 ure, en eindigde des morgens te 5
zonder een oogenblik verflaauwing. Ik ben zeer te vreden over de Haarlemsche dames bij
die gelegenheid. In de Pauze hebben wij een soort van Masquerade gehad, waarvan gij de
details nader zult vernemen; want ik, wiens lot het schijnt te zijn, Masquerades te beschrijven,
moet derzelver bijzonderheden op verzoek van den Bruidegom uitvoeriglijk te boek stellen.
Weet alleen dat ik bij die gelegenheid als Troubadour geägeerd heb. Gij ziet dat ik toch
absoluut in de MiddelEeuwen thuis behoren wil. Zijt gij nieuwsgierig naar 't gedicht door mij
bij 't rondgaan der schare uitgesproken, - hier is het.

1.
Indien ik thands u toezing op dit feest,
Mij dierbaar Paar! gelukkig in uw vreugde,
Verwacht niet dat wat mij de ziel verheugde,
Wat ik gevoel, wat omgaat voor mijn geest,
Wat ik ervaar in hopen en in vrezen,
Wat mij verdiept in stille mijmerij,
De stoffe van een ernstig lied zal wezen,
Zich uiten in de taal der Poezij!
2.
O wie ìk schijne of zij - mijn Muze is niet
Een schoon lief kind van zestien blijde jaren,
Die vreugde en lust en vrolijkheid gebied,
Wier wang bloost als de rozen in heur hairen;
Wier helder oog genoegen schept in 't rond,
Die op elk feest met blijde zangen nadert,
De gratiën rondom haar luit vergadert,
De vrolijkheid doet hangen aan haar mond.
3.
Ze is ernstig stil en somber; zij bemint
Slechts de eenzaamheid, en schuwt en vreugde en feesten,
Schrikt van 't vermaak als een schaamachtig kind,
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dagen partijtjes. --------------------------------------------------. Als ik op mijn kamer kom
om er iets te krijgen of te halen, of een brief aan u te schrijven, grijnzen mij de
boeken, die ik meegebracht heb, en niet minder mijn por-

En vindt slechts heil in 't stil genot des geesten;
Neerslachtig niet, maar mijmerziek, het hoofd
Uit vrijen wil en lust ter aarde nijgend,
Zich uitende in de stilte, maar stilzwijgend,
Waar Lach of Scherts heur zachte stem verdooft.
4.
Dus voegt zij niet, waar wij uw feestvreugd vieren,
De nachtbloem, die des avonds opengaat,
Maar heel den dag haar knoppen hangen laat,
Is niet geschikt een bruidsdisch op te cieren. Hier past geen toon, die halfweemoedig klinkt,
Aandoenlijkheid noch Ernst zijn hier te dulden,
Hier, waar wij u den kelk der vreugde vulden,
Hier waar de vreugd op aller voorhoofd blinkt.
5.
Hier slechts een wensch - eenvoudig en oprecht,
Een broederwensch, in ongezochte woorden;
Welmeenend, diep gevoeld, schoon ras gezegd,
En ingestemd door allen die hem hoorden,
Geliefden, weest gelukkig! steeds als nu!
Gelukkiger indien gij 't ooit kunt wezen,
Verrijze er nooit één enkle dag voor u,
Die in waarachtigheid moet onderdoen voor dezen.

687

Voor 't overige amuseer ik mij wel.’
Nicolaas Beets heeft als herinnering aan dit samenzijn een boekje geschreven: Feestviering
te Zomerzorg, 10 Julij MDCCCXXXV , dat anoniem bij Bohn verscheen en niet in de handel
is gebracht. Hierin ook een ‘Beschrijving der Maskers, zoo als zy zich vertoond hebben, in
het salon van Zomerzorg, op Vrijdag den 10 Julij 1835, des avonds ten half tien ure; by
lamplicht’; in deze maskerade werd het levend fonds van de Erven F. Bohn uitgebeeld. Zie
ook: Van Rijn, Beets, deel 1, pp. 138-141.
In het origineel volgt: ‘Ik profiteer en geniet onophoudelijk van de schoonheden en liefelijkheden
van Juffrouw Bohn, en ga zoo ver als 't uit fatsoen kan. Ik ben weelderig [?] genoeg. Dit en
't voorbeeld van 't Bruidspaar’ [het overige ontbreekt].
Deze juffrouw Bohn zal wel zijn de jongste zuster van Pieter François, Christina Henriëtta
Bohn; Beets had op 26 mei 1835 een vers in haar Album geschreven, getiteld ‘Aan Henriette’
en voorzien van een motto van Lamartine. De eerste regel luidt: ‘Gij vraagt zijn Naam, zijn
Schrift, zijn Kunst, zijn Lied’. (UBL Ltk Beets vrl. nr. 100; aldaar ook een brief aan haar, van
29 april 1835).
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tefeuille met onvoltooide liederen, aan als leeuwen en tijgers, 't Is om akelig te
worden & ik ga maar gauw weer weg. Tusschenbeiden verbeeld ik mij dat ik alles
vergeten ben, zoo leeg is mij 't hoofd, 'k Heb in veertien dagen geen drie bladzijden
gelezen, en ik hèb zoo veel te lezen, en och, lieve Hemel! ik had mij vóorgenomen
zoo veel te lezen.
688

Le plaisir est dans l'inconstance
689

Zingt ons de schim van Dr....

uit een hoekje toe; en

Au fait, un si grand personnage
690
Doit s'y connaitre mieux que moi.
691

Uw mottoplan is uitmuntend. Wij moeten er eens ernstig over denken om de
geheele academie te mottoniseeren. 'k Heb nu geen hoofd ertoe. 't Is ongelukkig
dat een mensch zoo verwilderen kan. Mijn schrift komt mij ook al vrij gemeentjes
voor - (maar wat drommel! hoef ik ook zulk slecht papier te nemen!); ik zie den tijd
komen, dat ik niet meer lezen kan. Kom mij dan te hulp, pronkjuweel aller snappers,
en help mij de vervelende uren doorbrengen.
692
Ik heb een brief van JAN KNEP ontvangen. Hij schrijft mij uit Düsseldorf. Hij
693
vertelt mij heel aardig van die stad, van Xanten, van Crefeld. ------- Hij heeft niet
veel op met frontièreplaatsen. ‘De menschen schijnen daar, naar zijn oordeel, ‘met
het eene been in 't vuil der eene natie te staan, en met het andere in den drek der
tweede. Konden zij niet net zoo wel het goede van de beide landen met de handen
opnemen en het kwade tusschen de beenen laten doorglijden als de Colossus van
Rhodos de zee? 't Schijnt van neen. De Thee is er slechter dan in Duitschland, en
de koffie slap als in Holland. Maar in Crefeld is het goed: vertier, handel, nijverheid;
Barons en Freyherrn die een zijde- en lintwinkel doen, en die zich net zoo veel
decoraties weven kunnen als zij verkiezen. Evenwel de stad is monotone et froide’
- 'k wil 't wel gelooven! ‘Te Düsseldorf eet men om éen ure’ - reden waarom de brief
spoediger moet eindigen dan 't plan was. Daar schijnt altijd een soort van
antagonisme tusschen eten en briefschrijven - Maar foei, foei! 't is of ik een soort
694
van ironisch aperçu van mijns vriends brief geef...

688
689
690
691

692
693

694

Le plaisir est dans l inconstance: de vreugde ligt in het wisselvallige. Citaat niet gevonden.
Het is niet duidelijk wie Beets bedoelt (Drost?).
Au fait, un si grand personnage / Doit s'y connaitre mieux que moi: feitelijk zou zulk een groot
man dat beter moeten weten dan ik. Citaat niet gevonden.
Kennelijk heeft Hasebroek voorgesteld, bij bepaalde personen en zaken toepasselijke citaten
te zoeken, zoals dat later bijvoorbeeld in de rubriek ‘Mixed-Pickle’ in de Almanak van het
Leidsche Studentencorps zou gebeuren.
Brief van Kneppelhout: niet gevonden.
Beets schreef op 20 juli 1835 een brief aan Kneppelhout te Bentheim, die deze nooit ontvangen
heeft. Op 4 september 1835 hervatte Beets de correspondentie met een brief, waarin passages
uit de brief van 20 juli zijn opgenomen. Een fragment: ‘You write about Xanten, Creveld,
Dusseldorf. I Wish'd I could write you about many a pretty town in turn. But I don't see anything
but Haarlem and the circumjacent villages, with whom you have nothing ado.’ (UBL Ltk 1663).
Aan Kneppelhout zelf had Beets op 20 juli 1835 geschreven over de aandacht die het
bruidspaar te beurt was gevallen, en vervolgens had hij geconstateerd: ‘but your kind letter
was for me, and I felt that I was not quite lost in shade, or wrapped in darkness nor
unremembered by my friends.’ (UBL Ltk 1663).
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Haarlem, dinsdag 14 juli 1835
Haarlem 14 Juli.
695
Brief aan eenen heer N. Beets te Groningen geschreven, over de gelijkheid
onzer namen. ‘Of hij ook Nicolaas heet?’ Zo ja, dan sta ik op het punt er nog een
naam bij aan te nemen. Telkens zie ik hem adverteeren dat hij kinderen krijgt. Men
mocht zijn kroost eens voor 't mijne of mijne verzen voor de zijnen &c aanzien.

Haarlem, woensdag 15 juli 1835
Haarlem 15 Juli.
Mij van 10 tot 3 afgezonderd. Verzen geschreven voor Serena's Trouwdag die
morgen is. Ik weet niet of ze goed zijn, maar wel dat mijne geheele hart, en, indien
mogelijk meer dan dat er in uitgestort is. Ze zijn zoo sterk, dat ik er tegen opzie ze
voor te lezen. 't Gewicht der gebeurtenis écraseert mij. Serena dezelfde te zien in
kalmte van geest is alleen in staat mij op te beuren. God geve dat dit zoo blijve!
Avondwandeling in den Hout. De linden in de Spanjaardslaan geuren als
Oranjeboomen.
Laatste avond van Serena in 't Ouderlijk huis. Wij zijn niet recht op de hoogte om
dit te begrijpen.

Haarlem, donderdag 16 juli 1835
Haarlem 16 Juli. Donderdag.
Serena's Trouwdag.

Haarlem, vrijdag 17 juli 1835
Haarlem 17 Juli. Vrijdag.
696
Brief aan BERNARD GEWIN . Uitvoerig verslag van het gisteren beleefde,
doorleefde, gevoelde. De huwelijkssluiting. Het bruiloftsfeest te Lisse. Mijn
bruiloftslied: veel te ernstig; maar ik kon niet anders. Eerst tot de Bruid:
O zoo gij voor den krans van frissche oranjebloesem,
Die 't hoofd der jonge god omtuilt,
De maagdelijke lelie ruilt,
Die gij zoo vlekloos droegt op vlekkeloozen boezem,
Indien u 't hart angstvallig beeft,
Indien gij, met een traan in de oogen
En 't hoofd schaamachtig neêrgebogen,
U aan uw Echtvriend overgeeft,
Indien ge een vader en een moeder
Verlaat omdat uw teedre voet

695

696

Nicolaas Beets, geboren in 1799, Commies der Posterijen te Groningen, gehuwd met Anna
Maria Geertrui Hoorn (1797-1830), waaruit twee kinderen: Maria Anna (1826) en Jordanus
(1828). Na de dood van zijn echtgenote hertrouwde hij op 6 juni 1833 met Eva Margaretha
Reijnders. In 1834 werd hun dochter Frederika geboren, die op 22 juni 1835 overleed.
Brief aan Gewin: niet gevonden.
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Hem op zijn paden volgen moet;
En gij de hand verzaakt van een getrouwen broeder,
Wiens steun gij langer niet behoeft:
Zoo weet gij weet gij wat diens boezem proeft!
Gij HELDRE, die zijn donkerheen bestraelde!
enz.

daarna tot den Bruidegom:
Indien Uw teederminnend hart
Mijns Vaders eersteling begeerde,
Het blankste lam van heel de heerde
En dat het meest geliefkoosd werd;
Zoo gij het schoonste der juweelen
Van uit mijns Moeders halssnoer neemt,
De roos uit onzen hof ontvreemt
En 't reukvat uit ons huis durft stelen,
Indien gij de echtkroon drukt op 't hoofd
Van wie mijn broederliefde kroonde,
Zoolang ze in onze Tente woonde
Wéet, weet gij wat gij mij ontrooft?
‘Uw Zuster’, zegt gij. Neen; veel meer!
Wat weet ik haar een naam te geven!
Zij was het brandpunt van mijn leven,
Het zonlicht van geheel mijn sfeer.
Zij had na duizend dwaze droomen,
Na menig jonglingsfantazie,
De plaats van allen ingenomen,
En was mij eindloos meer dan die..
enz.

en verder, met al de jaloerschheid mijner broederliefde:
O wat de kracht moog zijn der Liefde die gij voedt,
Wat rechten 't echtaltaar u gaf voor heel uw leven,
Hoe teeder 't lot u bind', hoe ruim gij haar vergoedt,
Wat zij om u verliet, voor u heeft opgegeven,
Wat macht de Vadernaam u geev,
Die kindren op haar voorgaan spreken,
Wat banden voor uw keten breken,
Bedenk dat zij MIJN ZUSTER bleef.
Bedenk dat haar mijn oog angstvallig gadeslaat,
Met al de zorg, waarmee een jonge Moeder
Het kind volgt dat haar schoot verlaat,
Ken, acht, ontzie, en ducht de liefde van een broeder!
enz.
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Tenslotte
En nu ik sta haar af. Aanvaard
enz.

De ontroering na de voorlezing algemeen, eigenlijk grooter en anders, dan bij een
bruiloftsfeest past. Ik zelf overstelpt en bevende als een blad.

Haarlem, zaterdag 18 juli 1835
Haarlem 18 Juli.
r
697
Bezoek aan Prof. N.G. VAN KAMPEN te Bloemendaal, waar hij de zomermaanden
doorbrengt. Lieve hemel, wat is die H.G. toch afgrijselijk leelijk. Een groote
leeuwenkop (zoo als gij er in steenen palen uitgehouwen ziet,) met gekrulde manen.
Groove neus, groote mond, vuile tanden. Het geheele aangezicht groezelig. Flauw
lichtblauwe oogen. Scheeve nek. Het hoofd overzij. De geheele gestalte naar de
schrijftafel vergroeid. Zijn conversatie is belangrijk; maar hij spreekt over alles tegelijk.
698
- Undefatigable on all things, except washing.

Haarlem, dinsdag 21 juli 1835
Haarlem 21 Juli.
699
Brief aan den Boekhandelaar Croese, die een Maandschrift voor de
700
Hoogescholen wil gaan uitgeven. Hij verlangt mij tot Correspondent voor de Theol.
faculteit te Leiden.
Wandeling door den Hout, of liever de Spanjaardslaan:
701

‘Lindelaan, mijn soet versinnen!’

De avondzon deed een goddelijk effect op de boomen; het licht hunne stammen
van onderen verlichtende maakte daarvan de omtrekken zoo scherp alsof zij met
beitels waren afgekant.

Haarlem, donderdag 23 juli 1835
Haarlem Donderdag 23 Juli.
Een vijftigtal versregels aan Kuser geschreven. Ik zal 't nu doorzetten. Goddank,
het gaat mij weer wel van de hand.

697
698

699

700
701

Adres van Kampen: niet gevonden.
Beets had op 20 juli 1835 aan Kneppelhout geschreven (geciteerd in zijn brief van 4 september
1835): ‘The other day a visit to Professor van Kampen who lives quietly, but sordidly, at
Bloemendaal. He walks, speaks, and writes much. He seems to be indefatigable in every
thing, except washing.’ (UBL Ltk 1663).
Brief aan Croese 21 juli 1835: Afgedrukt in Van Rijn, Beets, deel II, p. 93. Beets stemt toe als
correspondent voor de theologische faculteit op te treden en verzoekt te mogen weten hoe
de redactie van Minerva is samengesteld en bovendien wie er nog meer als correspondent
voor zijn faculteit is aangezocht. Roelf Croese († 1853) was boekhandelaar op het Rokin te
Amsterdam.
Minerva. Tijdschrift voor Studenten, Amsterdam (R. Croese) 1835-1836.
Deze regel is afkomstig uit Constantijn Huygens' werk Batave Tempe, Dat is 't Voor-hout van
's Gravenhage (1621), vs. 112. De tekst luidt: ‘Lindelaen mijn zoet versinnen’, in: Constantijn
Huygens, Gedichten (ed. J.A. Worp), deel I, Groningen 1892, p. 217.
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46. Geboortehuis van Nicolaas Beets, Koningstraat 12 te Haarlem.
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702

Aan tafel doordring ik mij van de allerliefste schoonheid van Mientje P.
ons dineert. Een zestienjarig maagdelijn:

die met

Un enfant de seize ans et qu'une fleur amuse,
703
Une fille de Mai, blonde comme un épi.
704

om den indruk van haar beeld in mijn portret van Aleide van Poelgeest te
verwerken. Een aangenaam ding voor een poëet een vrouwenportret te schilderen.
Op een paar toetsen na, heb ik het dezen na-den-eten voltooid. Morgen zal 't af zijn
en vernist worden.
705
Antwoord van mijn naamgenoot uit Groningen. Uit zijn stijl maak ik op dat hij
oud, of juist geen groot heer is. Zijn brief is grappig genoeg. ‘De bevallige dichter’
maakt er een vrij dwaas figuur in.

Haarlem, vrijdag 24 juli 1835
Haarlem Vrijdag 24 Juli.
Aan Kuser gewerkt.
Een uitmuntende dissertatie van SCHRÖDER VAN DER KOLK gelezen tegen 't
706
Materialisme.

Haarlem, zaterdag 25 juli 1835
Haarlem 25 Juli.
707
Brief van de Redactie van 't op te richten Tijdschrift voor de Hoogescholen . 't
Bevalt mij weinig dat hij zoo slecht is toegevouwen, zoo kinderachtig geschreven
en met een speld toegeprikt. De inhoud is goed, maar de keuze van correspondenten,
behalve die van Drabbe , ellendig. Enfin, wij zijn in de boot, wij zullen meêroeien.
708
Aan Kuser gewerkt. 't Portret van Bertha misschien het beste van wat ik ooit
geschreven heb.

702
703

704
705

706

707
708

Mientje P.: niet gevonden.
Un enfant de seize ans et qu'une fleur amuse,/ Une fille de Mai, blonde comme un épi: een
kind van zestien jaar dat zich vermaakt met een bloem, een mei-kind, blond als een korenaar.
Citaat niet gevonden.
In [Nicolaas Beets], Kuser, vss 372-413.
Brief van N. Beets uit Groningen 21 juli 1835. Hij schrijft onder meer: ‘Mij valt thans zeker de
Eer ten deel om met den bevalligen Dichter N. Beets in briefwisseling te treden, en voorlang
heb [ik] gewenscht dat mij de gelegenheid mogt worden aangeboden, UwEd te ontmoeten
ten einde maar het voorstel te doen, om UwEd naam op een of andere wijze van de mijne te
onderscheiden, alzo het mij dikwerf is voorgekomen, voor de maker door te gaan, van eenige
door UwEd in het licht gegevene dichtstukken, eene Eer waarop, indien mij het voorrecht
vergund was, met die Edele gave toegerust te zijn, eene roem zoude zijn, nu integendeel is
het mij niet dan onaangenaam van met eenen naam versierd te worden, waarop [ik] geen de
geringste aanspraak heb’ UBL Ltk Beets vrl. nr. 72.
J.L.C. Schröder van der Kolk, Eene voorlezing over het verschil tusschen doode
natuurkrachten, levenskrachten en ziel, Uitgesproken in het Physisch Gezelschap te Utrecht,
Utrecht 1835. Het ging hier dus niet om een dissertatie.
Brief niet gevonden (zie noot 700).
[Nicolaas Beets], Kuser vss. 520-546.
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Haarlem, maandag 27 juli 1835
Haarlem 27 Juli.
Aan Kuser gewerkt. Onder anderen een lichteffekt in 't bosch geschetst, zoo als
709
ik telken avond in den Hout bewonder. 't Is zoo frappant, dat ik er altijd bij stil sta
om het te genieten, en altijd opnieuw door de aandoenlijke schoonheid er van
geboeid en ontroerd word. 't Is mij een genoegen geweest, het hier van mijn eigen
710
herinnering, zooveel in mij was, te schilderen.
'k Heb het stuk nu tot een 800tal verzen gebracht. Ik denk dat het tot 1200 zal
711
uitdijen, en met de noten en de opdracht een zestal vellen druks beslaan. Voor
712
de opdracht denk ik aan HASEBROEK .
Bezoek van WILLEM PLUYGERS , die mij zijne benoeming tot Rector der Lat. Sch.
713
714
te Delft komt meedeelen, en mij een plaats in den caricle aanbiedt waarmede
hij nog heden naar Leiden vertrekt. Ik neem die gaarne aan. Drie volle maanden
van de plaats afwezig te blijven waar men de overige negen van een jaar doorbrengt
is mij te lang; gaarne wil ik eens weêr een dag of drie te Leiden op mijn kamer zijn
en de Leidsche Vrienden bezoeken. In zoo goed gezelschap als dat van PLUYGERS
het tochtje te doen is daarbij zeer aanlokkelijk. Een opmerker zooals ik er geen
tweede ken.

Leiden, dinsdag 28 juli 1835
Leiden 28 Juli.
Ik ben niettegenstaande mijn onverwacht opdagen met groote hartelijkheid door
mijn allerbeste hospita ontvangen, en heb mijn kamer nieuw en net behangen
gevonden, waarmeê ik kinderachtig blij ben. 't Ziet er zóo frisch en gezellig uit, dat
ik er gaarne een paar wéken zou blijven doorbrengen. Nu blijf ik maar tot
morgenavond, genoeg om HASEBROEK & VAN DER PALM te bezoeken, enz.

Haarlem, dinsdag 4 augustus
Haarlem 4 Aug. 1835
145 verzen aan Kuser toegevoegd;

Haarlem, woensdag 5 augustus 1835
Haarlem 5
232 verzen aan Kuser.
Het nu voltooide dichtverhaal Kuser aan HASEBROEK toegezonden met het
volgende schrijven:
715
My dear H!

709
710
711
712
713
714
715

[Nicolaas Beets], Kuser vss. 568-596.
B: ‘[Kuser. Afd. Bertha Daar was een lieflijk plekjen in dat bosch enz.]’
Kuser beslaat in totaal 1371 verzen.
De opdracht, ‘Aan een Vriend’, in [Nicolaas Beets], Kuser pp. VII-XIII, is hier nog anoniem.
Zie noot 139.
caricle: licht tweewielig rijtuig, getrokken door twee paarden.
Brief aan Hasebroek: niet gevonden.
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Ik zend u bij dezen den nieuwgeboren telg mijner ziele, die eindelijk voldragen is.
Ik gevoel een buitengewone vadervreugde daar ik mijn deel nogal redelijk in de
moederweeën gehad heb. Over 't geheel heeft dit dichtstuk mij oneindig meer moeite
gekost dan de Jose , wiens roem ik hoop dat het zal kunnen staande houden. Mijne
gewone kwaal, te overvloedige toevoer van gedachten heeft mij bij 't schrijven vooral
gehinderd. Meer dan ooit. Gij ziet dat het stuk 1332 verzen telt en dus bijna 400
meer dan Jose. 't Is toch niet te lang wil ik hopen. De afdeelingen onder de
verschillende namen geven geschikte rustpunten voor aamborstige lezers en wien
't boek verveelt, kan het weggooien, als hij 't maar niet door mijn glazen of in mijn
gezicht werpt. 'k Heb mij wel eens bezwaard gevoeld over mijne digressies, maar
't is mij moeielijk ze te besnoeien, omdat er in die uitwassen doorgaans de meeste
poëzie zit, en BYRON's afwijkingen en détails spreken voor mij. De rechte lijn is voor
de mathematici. Voor ons, als 't u belieft, de slingerende lijn van schoonheid! De
26ste, 27ste, 28ste en 29ste sectie zijn mij 't zwaarst gevallen; ik weet niet waar ik
716
dit aan toe te schrijven heb. Ik kon de schreiende Bertha maar niet weg krijgen.
De 9de, 12de, 16de, 25ste, 33ste, 34ste sectiën zijn mij als van de hand gevlogen;
con amore; vooral die twee lieve vrouwen portretjes! Gij kunt zien dat ze onder
inspiratie van schoonheden geschreven zijn. (‘Dichtgloed’ zou Beynen zeggen).
Vers 580-591 heb ik 't goddelijk lichteffekt beschreven dat ik telken avond in den
Hout bewonderen ga. 't Is heerlijk in de natuur, en niet onaardig in de kunst, dunkt
717
mij. De Afdeeling ‘Liefde’ begon ik heden morgen om tien, en was te drie uren
voltooid. Tweehonderd en dertig verzen! Mannewerk! maar het ging mij zeer
gemakkelijk af, en te beter omdat het het laatste gedeelte was, en ik dus niet meer
vooruit kon loopen.
Doch genoeg over dit werk gesproken. Mijn verzoek aan u ten opzichte er van is
als volgt: Ik zou gaarne zien, dat gij mij geheel uw oordeel over het stuk en zijne
718
bijzondere deelen uitbracht. Waar u iets gebrekkigs voorkomt in de behandeling
of in de versificatie moet gij 't zeggen. Vooral, vooral mij veranderingen voorstellen.
Doe dit uitvoerig en op uw gemak. Ik zal terwijl naar Nijmegen gaan (morgen vertrek

716

B: ‘[Afd. 26. “De pages!” snikte Bertha; en Aleide! enz. Afd. 29. laatste regels:

“Och, ware 't voor die liefelijke leest
Reeds nu de roerloosheid des grafs geweest!”]’
717

718

[Nicolaas Beets], Kuser, vs. 806: ‘”De paadjes!”... snikte BERTHA; en ALEIDE.’
Kuser, vss. 948-949.
B: ‘[Afd. 9. “Maar wat kon 't zijn, dat in den bloei van 't leven,” enz.
Afd. 12. “Want zij was een dier lieve schepselen, die
Men liefheeft om haar lieflijkheid” enz. (Aleide)
Afd. 16. “Daar zijn op aarde schepslen, in wier wezen” enz. (Bertha)
Afd. 25. “Zij zweeg en zat in diep gepeins terneer” enz.
Afd. 33. “Ja, slaapt. Zoo schoon, zoo lieflijk lag zij daar” enz.
Afd. 34. “Zoo, - zelve een bloem geknakt door wreed geweld” enz.
r. 580-591 - bij 1. uitgave 570-595. Afd. 18.
“Daar was een lieflijk plekjen in dat bosch” enz.]’
Kuser, vss. 233-309; 373-413; 520-546; 769-805; 1018-1080; 1081-1102.
Oordeel Hasebroek in brief? Niet gevonden.
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ik) en 't met de aanmerkingen terugvinden bij mijn wederkomst. Want gij zult zoo
goed zijn het naar Haarlem te zenden. Doch draag zorg voor de kopij. Ik heb niet
719
andere dan gebrekkige brouillons, en daar ik zeker over acht dagen niet meer uit
kan komen. Ik hoop te Nijmegen nog eenige kleine stukjes te schrijven, die mij door
de ziel dwalen, en de aanteekeningen voor Kuser in order te brengen. De Byronniana
worden intusschen afgedrukt, en dan zullen wij de poëzie voor een geruimen tijd
vaarwel zeggen.
Ik ben thans geheel agitatie. Dat pas voltooide gedicht maalt mij door 't hoofd en
ik heb veel te doen, eer ik morgen vertrekken kan. Want ik heb alles laten wachten
tot dat mijn kind geboren was. Ik kan hier dus niets meer bijvoegen. Vaarwel, enz.
P.S. Gij kunt het uwe familie en BRILL wel voorlezen. Maar vertel verder niemand
iets van den inhoud. De menschen moeten nieuwsgierig blijven. Als zij iets geroken
hebben, zeggen zij zoo gauw: Ik heb geproefd.

Amsterdam, donderdag 6 augustus 1835
Amsterdam 6 Aug.
Heye bezocht bij wien ik den nacht logeeren zal. Bakhuyzen ontmoet met wien
een partij billiart.

Nijmegen, vrijdag 7 augustus 1835
Nijmegen 7 Aug.
Hedenavond 7 uren hier, waar Scholl v. Egmond zich als docter heeft neergezet,
aangekomen.

Nijmegen, zondag 9 augustus 1835
Nijmegen 9 Aug. Zondag.
720
's Morgens 7 uren, met SCHOLL per fourgon naar Cleve. Afgestapt in de
Thiergarten. Naar de stad gewandeld. De Luthersche kerk ingestapt. IJselijk hooren
schreeuwen. Roomsche kerk. He krijg mijn deel van de wijkwast. Eéne goede
schilderij. Een opgeschikt geverfd Mariabeeldje, met weinig zielverheffende glimlach.
Geen toonbare straten of huizen in heel de stad. Gewandeld naar 't graf van den
721
722
BRAZIELSCHEN PRINS MAURITS, aan wie Cleef zijn qualiscunque bestrating dankt
en de beplanting van den rijweg met boomen. Bij Meiwald 't verrassend uitzicht op
de Rhijngouw genoten. Vóor u Emmerik. Links Cleef. Rechts heuvelen. Aan uw
voeten bouwland als een dambord of liever als een stalenkaart. Overmaat van
wilgen.
Terug naar de Thiergarten. Professor Siegenbeek en familie... Aan de table d'hôte,
onder 96 personen, niets zoo boeiend voor mij als een lief blond kind van een jaar

719
720
721
722

Brouillons: Aantekeningen in klad.
Fourgon: reiswagen.
Johan Maurits van Nassau (1604-1679). Gouverneur van de Nederlandse bezittingen in
Brazilië 1637-1644. Daarna o.a. stadhouder van Kleef, Mark en Ravensberg.
Qualiscunque: hoe die dan ook mag zijn.
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of 13, 14. Toute innocence et pureté. Ik had het willen kussen, met die blauwe oogen
en lief rozeblosje. De wordende schoonheid heeft voor mij hare bijzondere
aantrekkelijkheid. Zie mijn
723

‘U mint mijn oog, zacht vijftienjarig kind!’

enz.

724

's Avonds een bal, nog al mesquin; gewordene schoonen zag ik er niet onder het
vrouwelijk personeel.
Heden mijn eerste schreden over de grenzen van mijn Vaderland.

Nijmegen, donderdag 13 augustus 1835
Nijmegen 13 Augustus.
725
726
Hedennacht om half 2. met V.E. de hoogte van het Belvedere beklommen,
om van daar het omringend tooneel bij maanlicht te overzien. 't Was doodstil overal.
Wij hoorden slechts de afgemeten schreden van den schildwacht, die op eenigen
afstand, den wal op en neer wandelde, en wiens krijgshaftige gedaante zich scherp
tegen den helderen hemel afteekende. Wij zagen verscheidene starren verschieten.
Er is iets dichterlijk geheimzinnigs in dat raadsel der natuur. De van het maanlicht
tintelende rivier werd niet gehoord. Geen de minste wind. De rook van een
727
schoorsteen in de nabijheid ging loodrecht in de hoogte. Het Valkenhof, de stad,
lagen in hunne breede schaduwen gehuld. Niets schooner dan een panorama als
waar wij hierop nederzagen bij nacht. Het voldoet u veel meer dan bij dag, en zonder
die zekere mate van ontevredenheid, die zich zoo dikwijls bij een genieting van
dezen aard onwillekeurig in het genot mengen komt.
Over de oorzaken van dat inmengsel spraken wij. Onder de gissingen die wij
o
waagden waren dit de voornaamste. 1 . Dat men alles zoo duidelijk ziende, ook zijn
ergernissen heeft. Dit moest er niet zijn. Dat zou men willen verplaatsen. Die lijn
o
zou men bochtiger die bocht ruimer willen hebben, enz. 2 . De wensch komt op, in
het midden van het schoon geheel geplaatst te wezen, om het geheel te genieten;
men gevoelt behoefte om een deel uit te maken van hetgeen waar men nu boven
en buiten staat. Men ziet het als iets verbodens, zoo eenigszins als Mozes het
Beloofde

723
724
725
726

727

De eerste regel van ‘Aan Maria’, in: [Leydsche] Studenten Almanak 1836, pp. 168-169. Ook
in: Dichtwerken II, pp. 10-11.
mesquin: armzalig.
Abraham Scholl van Egmond.
Het Belvedere was oorspronkelijk een waltoren; in 1646 verbouwd tot uitkijk en speelhuis,
‘dat wel iets van een observatorium heeft, en van een plat dak, door eene balustrade omgeven,
is voorzien. Het gezigt, hetwelk men van deze hoogste plaats heeft, overtreft de stoutste
verbeelding. [...] Regt romantisch vertoont zich de stad zelve, met hare torens en wallen, het
bosch en het hof, diep onder des aanschouwers voeten; en werwaarts men ook heen moge
staren, overal blijft het oog met welgevallen rusten.’, aldus C. ten Hoet Jz., in Het Geldersch
Lustoord of Beschrijving van de Stad Nijmegen en derzelver Omstreken , Gorinchem z.j.
[1826], tweede druk, pp. 26-27.
Het Valkhof was een door Karel de Grote gestichte palts, verwoest in 1047, herbouwd door
Keizer Frederik Barbarossa in 1155, grotendeels gesloopt in 1796-1797. Geliefde wandelplaats.
Zie: C. ten Hoet Jz., Het Geldersch Lustoord, pp. 17-26.
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Land. On sent à la fois tout le charme et tout l'ennui du désir. Je pense qu'on ne
728
peut exprimer ce je ne sais quoi qu'en français.

Nijmegen, zaterdag 15 augustus 1835
Nijmegen 15 Aug.
Heden te Neerbosch, de schoonste vrouw gezien die ik ooit in mijn leven zag;
parfaite beauté, non seulemant par la physionomie, mais aussi par la taille, les mains
729
730
et les pieds. C'est Madame M.. Men vertelt mij dat een luitenant der Kurassiers
731
(v.V.) op een bal plotseling zoo verliefd op haar geworden is, dat hij haar eensklaps
om den hals viel en kuste. Mevr. M.. mag nooit alleen uitgaan. Zij is kinderloos.

Nijmegen, zondag 16 augustus 1835
Nijmegen 16 Aug. Zondag.
732
Preek van Ds. B. uit U. gehoord, over de hoop des wederziens, die door hem
met zwakke, wawelige argumenten ondersteund werd. Mij bezielt ten opzichte van
733
ZWE. geen de minste hope des weder-hóorens. In ‘'t Bosch’ gewandeld, d.i. te
zeggen op dat met boomen omringde plein, dat men in dit oostersch land, waar alle
hoogjes en heuveltjes bergen heeten, een bosch noemt.

Nijmegen, maandag 17 augustus 1835
Nijmegen 17 Aug.
Promenade à Beek par le sentier de Persingen. Quoique se sentier ne mène que
par des prairies et manque absolument d'ombre, je le crois pourtant préferable à
cause des points de vue pittoresques et variés qu'il présente, sur les collines le long
734
de la chaussée; étant serpentant.

Nijmegen, dinsdag 18 augustus 1835
Nijmegen 18 Aug.
735
Het kabinet van Oudheden gezien van den Heer GUYOT, kapitein der Genie,

728
729
730
731
732

733
734

735

Men voelt tegelijk alle bekoring en alle verdriet van het verlangen. Ik denk dat men dit je ne
sais quoi (ik weet niet wat) alleen maar in het Frans kan uitdrukken.
Volmaakte schoonheid, niet alleen vanwege het gelaat, maar ook vanwege de taille, de
handen en de voeten.
Madame M.: niet gevonden.
Luitenant v.V.: niet gevonden.
Mogelijk Dirk de Bonvoust Beeckman (1796-1853). Predikant te De Vuursche 1820, Delfshaven
1822, Nijmegen 1825, Utrecht 1829. Het was niet ongebruikelijk dat predikanten in de
zomermaanden elders preekten; in dit geval dus in de vroegere standplaats.
Zijne Wel Eerwaarde.
Wandeling naar Beek over het voetpad van Persingen. Hoewel dit pad alleen door weilanden
loopt en nergens overschaduwd wordt, vind ik het toch verkieslijk vanwege het schilderachtige
en afwisselende uitzicht dat het biedt op de heuvels die zich slingeren langs de grote weg.
Paul Charles Guillaume Guyot (1800-1861). Aanvankelijk militair in Nederlands Indië. Verbleef
van 1833 tot 1851 te Nijmegen. Bij zijn vertrek schonk hij zijn verzameling aan de gemeente
Nijmegen. Later o.a. wethouder van Den Haag.
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laatstelijk adjudant van den Gouverneur Generaal van Ned. O.I. van den Bosch,
737
- een zoon van den predikant, Stichter van het Doofstommen Instituut te Groningen.
't Is een verzameling van Romeinsche potten en pannen, urnen en amphorae,
spiegels, beeldjes, eenige honderd munten, een hoop prullen die aan kleedingstukken
738
gezeten hebben, traanfleschjes, zegelringen enz. enz. Voor mij van geen waarde.
Mooier vond ik zijne verzameling van Javaansche Wapenen, Sineesche
bloemteekeningen, en Japansche kunstwerken, doch meer dan alles beviel mij de
739
humaniteit, de suaviteit van den eigenaar, een innemend man van, ik denk, om
en bij de 40 jaar.
Later tegelijk met een engelsche familie het Stadhuis gezien. 't Nijmeegsch
740
raadsel; 't zwaard waar Egmond en Hoorne mee onthoofd zou zijn (hoe komt het
741
hier?). ‘But that was done in former days, was it not, Sir?’ vroeg de Engelschman.
Een keurige schilderij van Koning David met de harp wordt mij als een stuk van
742
RUBENS aangewezen. Eenige Romeinsche overblijfselen. Prachtige Gobelins.

Beek, donderdag 20 augustus 1835
Beek . Donderdag 20 Aug.
743
Intrek voor eenige dagen in de boerenwoning waar mijn neef K. kapitein der
Artillerie, met vrouw en kind kamers heeft. Geblesseerd op de Citadel van Ant-
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Johannes van den Bosch (1780-1844). Staatsman en filantroop. Gouverneur van Nederlands
Indië 1828-1834. Oprichter van de Maatschappij van Weldadigheid 1818.
Henri Daniël Guyot (1753-1828). Waals predikant en schoolopziener. Oprichter van het
Doofstommeninstituut te Groningen 1790.
Deze collectie werd beschreven in: Th. H.A.J. Abeleven en C.G.J. Bijleveld, Catalogus van
het Museum van Oudheden te Nijmegen , twee delen, vierde druk, Nijmegen 1895. Thans
ondergebracht in het Rijks-Museurn G.M. Kam (zie Rijksmuseum G.M. Kam, Museum van
Romeins Nijmegen, tweede druk, z.p. ['s-Gravenhage] 1972.
suaviteit: aangenaamheid.
Schilderij uit 1619, voorstellende een jonge vrouw, een oude man en diens zes zonen, die
een ingewikkelde familierelatie onderhouden, hetgeen door raadselachtige verzen wordt
aangeduid. Dit schilderij, vervaardigd door Pauwels van Schoten, bevindt zich nog op het
stadhuis (zie: G. Lemmens, ‘Het Raadsel van Nijmegen, één van vele’, in: Het Stadhuis van
Nijmegen , Nijmegen 1982, pp. 163-167.)
C. ten Hoet Jz., Het Geldersch Lustoord , p. 12: ‘eindelijk worden, onder meer andere
belangrijke bijzonderheden, op dit raadhuis ook bewaard de zwaarden, waarmede de graven
van Hoorn en Egmond, op den 5 Junij 1568, te Brussel zouden onthoofd zijn. Voor de echtheid
dezer overlevering willen wij echter niet instaan.’ Thans in het Nijmeegs Museum Commanderie
van St.Jan.
Het schilderij ‘Koning David harpspelend’ is gedeeltelijk een copie naar het gelijknamige
schilderij van Rubens (ca. 1615), dat zich in het Städelsches Kunstinstitut te Frankfurt bevindt.
Het wordt toegeschreven aan een navolger van Rubens en dateert uit het midden van de 17e
eeuw (zie: Het Stadhuis van Nijmegen, p. 152.).
Johannes Frederik Klercq (1794-1860), in 1833 gehuwd met Cornelia Margaretha Scholl van
Egmond, geboren in 1803, een oudere zuster van Abraham Scholl van Egmond (hun moeder
was een zuster van Beets' moeder). Het kind was Willem Klercq, geboren op 3 september
1834; later predikant te Engwierum 1869, Hijkersmilde 1874, Koudekerk 1880.
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werpen, en sedert sukkelende, met het vooruitzicht van amputatie van een zijner
745
beenen, was hij wat ouder, hij kon voor Uncle Toby zitten. Na den eten met zijn
vrouw en haar zuigeling naar het hooger gelegen dal gewandeld waar de kleine
beek ontspringt, waarvan 't dorp zijn naam heeft; enge vallei tusschen twee begroeide
heuvels. Het water vliet er gestadig en met groote snelheid. Nu eens verschuilt zich
het sprankje onder overhangende struiken en bloeiend onkruid, dan weer ziet men
het met geweld en geschuim de hoogte dartel afdalen. Een lief tooneel, en de kleine
Willem kreeg er de borst, die voor hem van zoeter beekje vloeide. En dit gaf aan 't
bevallig plekje een aandoenlijker schoonheid. O Daar met eigen vrouw, eigen kind
neer te zitten!
's Avonds een genotrijke wandeling in stille eenzaamheid. Onder het beklimmen
der heuvelen bemerk ik dat de zon nog niet onder is. Ik zie nog een klein deel van
746
haar schijf boven den hoogten uitkomen. A crest upon his brow. Ik bestijg het
hoogste punt dat ik bereiken kan. 't Is bij een molen die op een hoogen heuvel op
een soort van walletje staat. Ik leun mij aan het molenrad, en hang mijn hoed op
een der spaken. De koelte van den avond zuist verfrisschend door mijn haar en
door de bladeren der heesters aan mijn voet. Vóór mij, rechts en links, bruine
heuvelen met heide en sparren bezet, waarover zich de smalle voetpaden als
zoovele beekjes kronkelen; of in wier helling akkers met boekweit, klaver, of andere
oogsten hangen; dalen met lage eiken en ander boomgewas gevuld, die een zee
van loof vertoonen. Ginds gaat de ploeg alweêr door de stoppels, daar trekt een
landman zijn egge over het veld; wat verder gaat een sikkel door het met
korenbloemen doorzaaide graan. Alles gaat stil en rustig toe. Van de weinige
landbouwers die ik hier en daar op de heuvels en in de dalen zich zie bewegen hoor
ik er niet een. De molen staat onbewegelijk. Op eenigen afstand het dorp, en
daarachter het torentje van Persingen omringd van zijn duizend bunders wei- en
bouwland. Rondom een blauwe zoom van bergen in 't verschiet. De lucht is helder
en stil, met hier en daar een wit schuimig wolkjen, als een vlok wol, als een
glinsterend ineen gevallen spinrag. In het Oosten blauw als lazuursteen, in het
Westen oranje als goud. De zonneschijf bloedrood. Zooals zij daar nog halverwege
boven den horizont uitkomt komt zij mij voor als een gloeiende robijn in dien
ontzaglijken blauwen ring. Dieper zinkt zij en dieper; straks nog maar een streepje
gouds temidden van een bed van rozen, een gouden kroon half verzonken in een
kussen van rood fluweel. Een oogenblik
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De Citadel van Antwerpen, onder bevel van generaal Chassé (1765-1849), werd van 29
november tot 23 december 1832 belegerd door de Fransen onder generaal Gérard. Na de
overgave bleek de Citadel grotendeels verwoest; de Fransen hadden 64.000 schoten
afgevuurd. Onder de 145 officieren en 4400 onderofficieren en manschappen die de bezetting
vormden, vielen 122 doden en 369 gewonden. In J. Bosscha, Neêrlands heldendaden te
land, deel III, 2e stuk, Leeuwarden 1856, p. 768, wordt J.F. Klerck [sic] genoemd als een der
verdedigers van de Citadel van Antwerpen.
Uncle Toby, een personage uit Tristram Shandy van Sterne, heeft een been verloren bij de
bestorming van de Citadel van Namen; zie Vol. I, ch. 21 en 25. De Citadel van Namen werd
in 1695 na een belegering van 30 dagen door Willem III van Oranje op de Fransen veroverd.
A crest upon his brow: een kruin op zijn kruin. Citaat niet gevonden.
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47. Gezicht op Beek, met in de verte het torentje van Persingen.
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nog... en zij is verdwenen. En nu het Oosten grijs, het Westen nog rijk in den nagloed
der ondergedokene zon; nagloed die hooger en hooger stijgt maar flauwer en flauwer
wordt. De kleine witte wolkjes worden er zachtrood van, en gelijken sluiertjes van
rozerood gaas. Vol van dit verrukkend schouwspel, verlaat ik mijn standplaats en
daal in de schemering af. Een jongen die een boerenpaard berijdt en een ander
aan de hand houdt, fluit een deuntje; 't is al wat ik hoor; schoon weinig melodieus,
streelt mij zijn kunstelooze Kunst.

Beek, vrijdag 21 augustus 1835
Beek. Vrijdag 21 Aug.
Ik ontwaak in den zeer vroege morgen; in dat gedeelte van den dag, 't welk de
beschaafde wereld het holste nacht noemt. Hoe vroeg precies weet ik niet; maar
de zon was nog niet op. Indachtig aan de genietingen van gisteren, verlaat ik mijn
ledikant, kleed mij haastig, begeef mij naar buiten en vat post op een heuvel tegen
't Oosten. Met huiverenden eerbied, en gespannen verwachting verbeid ik het
plechtigst oogenblik.
De lucht is koel en frisch. Rondom, aan het uitspansel, hangen zware grijze en
witte wolken, onbewegelijk. Tusschen de grillige vormen van de grootste drijft de
maan als een smal boogje, niet ongelijk aan een kleine gouden boot, dobberende
in een zeeboezem. De Oostelijke horizont is tot hoog boven de heuvelen bedekt
met een ondoordringbaren nevelband, die eer op een hoogere bergreeks gelijkt.
Daarboven zweeft een oranjekleurige schemering; en zijne omtrekken worden van
lieverlede scherper. Ik zit op bloeiende heide, tusschen sparren en dennen die den
heuvel bekroonen, en zie van den hemel slechts 't bevoorrecht vak, waar het der
zon behaagt op te komen; rechts en links beperken de heuvelen mijn gezicht. Ik zie
geen slaperig dorp, geen nog niet geöpende woning; ik zie niets dan het ontwakende
gelaat der vrije natuur die met mij haar heil van het Oosten wacht. Een koude wind
gaat door het geboomte. Langzaam schijnt de nevelbank zich te gaan openen ter
plaatse waar de zon zich opmaakt te verschijnen. Het gebied der duisternis ontsluit
zijne deuren voor het naderende licht. Een opening als die van een gloeienden
krater, waarboven vegen van een teederder rood. Opeens het verschijnen van een
vurige stip, die al grooter en blinkender wordt, en waarbij het Oosten zich opent als
een roos.
De zon komt al meer en meer te voorschijn, maar verlicht nog slechts hare naaste
omgeving, als een vorst die zijne gunsten tot zijn hofkring beperkt. Niets verandert
aan den horizont of aan het landschap. Zij straalt nog niet. Haar goud is nog slechts
kleur, geen gloed; verlichting geen licht. Aan wederzijde wordt zij door kleine
wolkgevaarten als vastgehouden, en getild; een gouden wapenschild, gesteund
door zwarte beren, maar straks daarop overbalkt door zwarte wolken, zoo breed
dat ik slechts haar bovenste, en ondersten rand meer zie. 't Is alsof de zon ten
tweede male op moest gaan. Zij kroont nogtans den nevelband met gloed en vuur.
Daar verrijst zij ten tweeden male! Niet meer rood, maar geel; niet meer met dat
onverschillig gelaat, maar met een doordringenden blik. Toch kan ik haar nog in 't
aangezicht zien. Heerlijk worden de boven haar drijvende wolleen van onderop
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verlicht. De ruimte tusschen die wolken en den nevelbank is van 't zachtste
hemelsblauw, maar doorschijnend, maar doorstraald als de porceleinen kap eener
argantsche lamp. Reeds wemelt de schaduw der heidebloemen over 't blad waarop
ik dit nederschrijf. Ik keer mij naar 't Westen. Helder azuur. Een blauwe zee met
witte eilanden. Reeds werpt mijn gestalte haar schaduw voor zich uit. Haar schaduw!
Is die dan haar eigendom? Neen! niet dan een schatting die zij der zon betaalt. 't Is
vijf uren.

Beek, zaterdag 22 augustus 1835
Beek Zaterdag 22 Aug.
Afscheidsbezoeken te Nijmegen.
747
De Prins van Oranje moest heden de stad passeeren. Op de Waalkade is de
Staf bijeen om hem op te wachten, met en benevens een Ondermeester,
748
antwoordende op den pauselijken naam van CLEMENS , die zich verbeeldt poëet
te zijn, en zich in 't hoofd heeft gezet den Prins een exemplaar aan te bieden van
een door hem voor 's Konings Verjaardag (overmorgen) vervaardigd en ter perse
749
gelegd Gedicht. Aandoenlijk gezicht van dien dichter zooals hij daar in blijkbare
spanning op en neer wandelt in zijn zondagspak, een bruinen jas, met een faux air
750
à la mode, en groote koperen knoopen met glas in zijn overhemd. Had ik maar
tijd gehad om hem te zien debuteeren, maar ik moest naar Beek terug.

Haarlem, woensdag 26 augustus 1835
Haarlem 26 Augustus.
751
Kuser bij Bohn voorgelezen aan de zijnen en de mijnen.
JOHN LOCKHART tegenwoordig.

Haarlem, vrijdag 28 augustus 1835
Haarlem 28 Aug.
752
Kuser aan Lit. Dr. Posthumus voorgelezen. Hij vindt het stuk, in zijn genre,
voortreffelijk, maar 't genre bevalt hem niet. Hij houdt meer van een dramatisch dan
van een psychologisch Verhaal.

Haarlem, zondag 30 augustus 1835
Haarlem 30 Aug.
Bloeiende Aloë (Agave americane) gezien op de buitenplaats van den Hr. A. VAN
DER
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Een verslag van dit bezoek moet te vinden zijn in de Nijmeegsche Courant van dinsdag 25
augustus 1835; het Gemeente Archief Nijmegen bezit van 1835 slechts een incomplete
jaargang.
Christiaan Hendrik Clemens (1808-1841). Onderwijzer aan de Departementale School der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Nijmegen.
C.H. Clemens, De 24sten Augustus 1835, Dichtstuk , Nijmegen 1835.
Faux air à la mode: hij deed zijn best er modieus uit te zien.
Bohn woonde in de Grote Houtstraat 64.
Posthumus woonde op het Spaarne 6.
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HOOP (Sandpoort). Sedert 21 Mei heeft de bloemsteng een schot gemaakt van
754
21 voet. Gele bloemen, of liever gele meeldraden, want de corolla is groen. Ik kan
gelooven dat de tropische natuur, met zulke groeikracht prachtig. grootsch,
ontzagwekkend, maar niet dat zij sympathiek is; koninklijk, niet vriendelijk; om voor
te buigen, niet om op te verlieven.

Haarlem, maandag 31 augustus 1835
Haarlem 31 Aug.
755
Concert van de Zangvereeniging. Schoon gezicht. Bonte mengeling van lieve
blonden en bruinen, bleeke en bloeiende schoonheden, in bevallig zomergewaad,
de oogen vonkelende door de warmte der zaal, door geestdrift voor de muziek,
verliefdheid, behaagzucht, de Hemel weet wat. Aardig schouwspel, die dwarling
van jonge heeren, waarvan elk zijn praedilectie heeft, of zijn intrigue mediteert.
Sommige bewegen zich naar een bepaald plan, andere fladderen, op goed geluk,
in den wilde rond. Sommigen maken fortuin, anderen worden mishandeld of
ongelukkig gemaakt. De een dankt zijn geluk aan een nieuw vest, de ander zijn
verderf aan een mishagende kuif. Deze behaagt door zijn beleefdheid, die door zijn
756
collant; de een door zijn witte tanden, de ander door den voortreffelijken vorm
zijner nagels, wat hij wel gehoopt heeft, waarom hij ook gelegenheid heeft gezocht
en gevonden een handschoen uit te trekken; een enkele door een geestig woord,
twee of drie door hunne petits soins, hetwelk weer juist de reden is waarom zes of
zeven anderen lastig, ja ‘onuitstaanbaar’ worden gevonden.

Haarlem, donderdag 3 september 1835
Haarlem 3 Sept. 1835
757
Jose eindelijk in de Vaderlandsche Letteroefeningen gerecenseerd.
758
Ik schrijf aan Kneppelhout: ‘Gij hebt zekerlijk de Recensie van Jose in de V.L.
reeds gezien. Zoo niet, haast u dan te vernemen wat men in het Oudemannenhuis
van mijn werk zegt, nadat iedereen er reeds over uitgesproken is. Inderdaad, het
is de moeite waardig en juist zooals ik gedacht heb. De Recensent kent noch het
genre, noch het model, waarnaar ik gewerkt heb, noch weet wat ik bedoel. Hij vertelt
zijnen lezers wat ik al zoo verhaald heb, en doet dit in een plat prozapraatje, maar
hij wou wel eens weten wat Jose toch op zijn vaders kasteel uitgevoerd hebbe,
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Adriaan van der Hoop (1778-1854). Bankier te Amsterdam. Eigenaar van de buitenplaats
Spaarnberg te Santpoort. De Agave americana L. wordt vermeld in W.H. de Vriese, Hortus
Spaarn-Bergensis, Enumeratio stirpium in villa Spaarn-Berg prope Harlemum, alit Adr. van
der Hoop [...], Amstelodami 1839, p. 10.
Corolla: bloemkroon.
Zie noot 310.
collant: nauwsluitende pantalon.
Vaderlandsche Letteroefeningen 1835 I, pp. 496-499.
Brief aan Kneppelhout 4 september 1835. UBL Ltk 1663. Het eerste gedeelte van de brief,
aan het hier geciteerde voorafgaande, in het Engels.
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in de drie jaren dat hij daar na zijn moeders dood nog vertoefde. Was dit zoo moeilijk
te raden? Laat ons zien. Wat doet een Spaansch Ridder al zoo? Een pijp rooken,
de Vaderlandsche Letteroefeningen lezen, mogelijk netten breien, mogelijk exotische
gewassen kweeken, of jonge kalkoentjes mesten! Mij dunkt een Amsterdammer
moest weten hoe een rentenier zijn tijd zoek brengt. - Als hij er aan toekomt om te
verhalen hoe Florinde zich op 't alleronverwachtst aan Jose vertoont, zegt hij met
blijkbaren angst: ‘Men zou het haast voor een geestverschijning houden.’ Hoe
ingénu! En hoe aardig komt dit met Jose's opinie overeen, die Florinde categorisch
afvraagt:
Verrijst gij uit het graf, of leeft gij,
759
Florinde?...

Die Recensent is op de hoogte - Zoo gaat hij voort met vertellen, totdat hij aan 't
beslissend punt komt; dan haalt hij mijn verzen zelve aan, maar om ze een weinig
grappiger voorkomen te geven, schrijft hij ze liever achter elkander als proza op en
haakt twee groote secties aan elkander (zeker omdat ik nog niet genoeg geenjambeer
heb) vragende: ‘Vindt Zuster Serena dit ook mooi?’ Ik weet niet recht, of dit op zijn
eigen manier van citeeren, dan wel op het geciteerde-zelf ziet, maar ik had liever
gehad dat die heer Recensent er die Zuster Serena geheel buiten gelaten had, als
behoorende tot eene orde van wezens, waarover hij eigenlijk niet mag meepraten
en wier naam in zijn trivialen mond misplaatst is. Als hij een fatsoenlijk mensch, a
gentleman, ware, zou hij ook weten dat noch de Opdracht, noch de persoon aan
wie men opdraagt, noch de betrekking van den Opdrager tot die persoon, noch de
in een Opdracht geuite gevoelens, met de Kritiek iets in het minste te maken hebben,
maar dat weten menschen van zijn stempel niet; canaille is canaille. - Als hij den
geheelen inhoud van 't verhaal heeft opgegeven, zegt hij even als onze kindermeid
placht te zeggen ‘En hiermede is de historie uit.’ Maar nu komt de Recensie. Daaruit
blijkt, wat den Auteur betreft, dat men aan zijn werk niet alle dichterlijke vinding en
uitvoering kan ontzeggen en dat er hier en daar goede plaatsen zijn, dat hij een
Maker is, maar eigenlijk een Vuurwerkmaker, geen Verzenmaker, en dat hij vreeselijk
in de war is met het pathetieke dat de zoo dikwijls geroemde passage van 't aanraken
door Florinde van Jose's zwaard, leelijk, en de zoo vaak aangehaalde beschrijving
van de Tering vervelend; en eindelijk dat het geheel het stuk zonder eenige nuttigheid
is - althans niet half zoo nuttig als deze Recensie.
o

o

Wat den Recensent aangaat, blijkt: 1 . dat hij geen vleier is - foei, neen! 2 . dat
hij van een goedig karakter is, en met den Auteur over Bilderdijksche spelling noch
taalfouten twisten wil, ofschoon hij terloops aanmerkt dat op bl. 55 het woordeken
o

in tweemaal achter elkander is blijven staan; 3 . dat men hem het lezen niet te
moeielijk moet maken, want dat hij nog al spoedig last heeft de phrasen niet uit
o
elkander te kunnen houden; 4 dat hij een groot psycholoog is, die niet gelooft aan
de invloed der ‘halfbetwiste’ - dit woord betuigt hij niet te verstaan - ‘duisterheid’, en
die niet inziet hoe ‘een toespraak door merg en been kan dringen, tenzij men hard
o
o
schreeuwe’; 5 dat hij een taalgeleerde is en Ten Kate gelezen heeft; 6 dat
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[Nicolaas Beets], Jose, vss. 578-579: ‘“Verrijst gy - uit het graf - of leeft gy, FLORINDE?....”’
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hij een physicus is en licht en warmte tot zelfs in de poëzie chemisch wil gescheiden
o

hebben 7 dat hij latijn verstaat; in éen woord dat hij recht op de hoogte is om de
menschen die met Jose hebben weggeloopen, van hun enthusiasme terug te brengen
en het debiet van het bijna geheel uitverkocht dichtstuk geheel te doen ophouden!
760
Verheug u, mijn Waarde, dat gij een present-exemplaar bezit! -

Haarlem, vrijdag 4 september 1835
Haarlem 4 Sept.
Bezoek bij den Dichter v. Walré. Hij wordt inderdaad oud. Ik geef hem een
761
Albumblaadje ter invulling en mijn gedicht ‘Serena's Trouwdag’ ter inzage.
Groot auto da fe van prullaria. Aanteekeningen, opstellen, opmerkingen en verzen
de
de
van mijn 5 tot mijn 15 levensjaar verbrand: de waarde van een anderhalf riem
papier. Ik verheug mij dat de nesten uit de wereld zijn, al kwamen al mijn
huisgenooten er tegenop.
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B: ‘[Op dit en de meeste andere punten wreekt mij de Beoordelaar in den Recensent ook der
Recensenten (DI XXVIII No. 12. 1835.) die zich den Beoordelaar in de Letteroefeningen
voorstelt ‘als een gepruikten Aristarch van de vorige eeuw, die zich maar in geenen deele
met den vorm van dit gedicht vereenigen kan en niet vat wat nut of aangenaamheid enz.]’
De Recensent, ook der Recensenten 1835, I, pp. 524-531. Ook in: Van Rijn, Beets , deel I,
pp. 150-155. Deze aantekening van Beets heeft vooral betrekking op de passage over Serena.
De ‘Bilderdijksche spelling’ was in die dagen een omstreden zaak. In 1804 was door toedoen
van Van der Palm als Agent van Nationale Opvoeding door het Staatsbewind de spelling
Siegenbeek aanvaard. Siegenbeek had zijn voorstel geformuleerd als prijsvraagverhandeling,
onder de titel ‘Antwoord op de vraag, in hoe ver behoort de spelling der Nederduitsche taal
geregeld te worden naar welluidendheid en gemakkelijkheid der uitspraak’, in: Werken der
Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde, deel I, Amsterdam 1804, pp. 1-108.
Bilderdijk was zeer sterk tegen de invoering gekant; hij en zijn leerlingen hanteerden een
eigen spelling. Aan de Leidse hogeschool waren de studenten in twee partijen verdeeld:
Bilderdijkianen en Siegenbeekianen. Beets gebruikte in Jose de spelling Bilderdijk; hij schreef
bijvoorbeeld niet ‘nagt’ maar ‘nacht’. Zie voor deze kwestie en de belangrijkste verschillen:
R.A. Kollewijn, Bilderdijk, deel II, Amsterdam 1891, pp. 259-269. Met Ten Kate wordt bedoeld
Lambert ten Kate (1674-1731), de eerste moderne taalgeleerde, voorloper van Grimm.
B: ‘v. Walre, Albumblad’ [potloodaantekening].
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Haarlem, zaterdag 5 september 1835
Haarlem 5 Sept.
762
Walré's Albumblad ontvangen met het allerjammerlijkst treurspel van Haverkorn
763
, ‘ Aleide van Poelgeest ’, waarop hij mij gisteren opmerkzaam maakte.

Haarlem, vrijdag 11 september 1835
Haarlem 11 Sept.
In het Leeskabinet een voortreffelijke Vertelling gelezen die ik met zekerheid aan
764
Potgieter toeschrijf: Rachel-Fanny . Tooneel Kopenhagen.

Haarlem, zaterdag 12 september 1835
Haarlem 12 Sept.
Aan John Lockhart een Exemplaar van mijner aan hem opgedragen Gedichten
765
van Byron gebracht.

Haarlem, zondag 13 september 1835
Haarlem 13 Sept.
Mijn verjaardag. Niet zoo melancholiek als gewoonlijk.

762

Dit Albumblad bevatte een gedicht, getiteld ‘Aan den Heer N. Beets, Dichter.’ Blijkens een
afschrift luidde de tekst:

Gij, Phebus offerknaap, der schoone Muzen vriend,
Vraagt me, ouden altaarknecht, verstijfd en uitgediend,
Een klein gedachtnisbloemtje in Uwen tuil van vrinden....
Waar nog Gamanderloof, dat heilig kruid te vinden?...
o! Neem dit schrift er voor; ik sta 't van harte U af;
Hou 't bloemtje, en werp eerlang het steeltjen op mijn graf!

763

764

765

Copie: UBL Ltk Beets Correspondentie (Walré). Phebus is Apollo, de zonnegod, beschermer
der kunsten. Gamanderloof: Ereprijs.
B: ‘Haverkorn Aleid. v.P. volgens de Aant. op Gwy’ [potloodaantekening].
Willem Haverkorn (1753-1826). Commissaris van de Amsterdamse Schouwburg; schrijver
van treurspelen, waaronder Aleid van Poelgeest (1778). Beets gaf in de ‘Aanteekeningen en
Bylagen’ in Guy de Vlaming , Haarlem 1837, pp. 75-112 nadere informatie over Aleide van
Poelgeest. Hij zal hier echter zijn ‘Aanteekeningen’ in Kuser, pp. 67-78, bedoelen, waar hij
uitvoerig kritiek op het stuk van Haverkorn levert, met als conclusie: ‘Het geheel is vervelend;
de verzen zijn onuitstaanbaar.’ (p. 76).
‘Rachel-Fanny. Herinnering uit Koppenhagen. Uit het Dagboek van een Nederlandschen
Reiziger.’ In: Het Leeskabinet 1835, deel 3, pp. 12-40 (met 2 illustraties). ‘Rachel-Fanny’ was
inderdaad van Potgieter; Beets schreef hem op 10 oktober 1835: ‘Van u gesproken. - Potgieter!
gy hebt my verrukt! Uw verhaal in het Leeskabinet (want ontegenzeggelijk is het het uwe),
heeft my geheel bewondering voor uw talent, voor uw genie gemaakt. Rachel-Fanny heeft
my tranen gekost.’ (UBA Al 15b; ook in: Van Rijn, Beets, deel I, p. 393).
Opdracht in proza, getiteld ‘To John Ingram Lockhart, Esq.’, in: Gedichten van Lord Byron,
Haarlem 1835, pp. V-VI.
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48. Lord Byron (1788-1824).
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49. Titelblad.
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Leiden, woensdag 16 september 1835
Leiden 16 Sept.
De groote vacantie ten einde. Gisteren hier aangekomen. Nu aan de theologie.
766
College bij van Hengel . Een toespraak ter heropening zijner lessen ‘De
767
hodiernae theologiae conditione’.
768
College bij Kist . Kerkhistorie.

Leiden, donderdag 17 september 1835
Leiden 17 Sept.
769
Openingsrede van Siegenbeek .
Eerste proef gecorrigeerd van Kuser.
770
Recensie geschreven van VAN HALMAEL . Peter de Gr. (Vriend des Vaderlands).

Leiden, vrijdag 18 september 1835
Leiden 18 Sept.
Bezoek bij VAN DER PALM .

Leiden, zaterdag 19 september 1835
Leiden 19 Sept.
Gewin vereert mij de fransche editie van Byron's Complete Works, 4 deelen
771
(Baudry). Welkom geschenk. Alle tot hiertoe niet geleende boekdeelen gedaan.
me
772
Naar den Haag om Mad . ALBERT (du Théatre Vaudeville) in ‘Un Duel sous
773
Richelieu’ te zien. Horribel drama, waarin zij uitmuntend speelde, edoch
uitmuntender in hare gematigde momenten dan in hare excessen, waarvoor het
detestable stuk in zijne onnatuurlijke en overdrevene toestanden maar al te veel
774
gelegenheid geeft. In de Vaudeville Le Futur de la Grand-Maman, die er op volgde,
was zij geestig en allernaiefst als Georgette. Haar zoo natuurlijk al sprekende in
den

766
767
768
769
770

771
772

773
774

Wessel Albertus van Hengel (1779-1871). Hoogleraar in de Godgeleerdheid 1824-1849.
De hodiernae theologiae conditione: over de toestand van de huidige theologie. Niet gevonden.
Nicolaas Christiaan Kist (1793-1859). Hoogleraar Kerkelijke Geschiedenis en de Historie der.
Christelijke Leerstellingen 1823-1859.
Niet gevonden.
Arent van Halmael (1788-1850). Advocaat en letterkundige te Amsterdam, vanaf 1817 te
Leeuwarden. Zijn treurspel Peter de Groote (1834) werd door Beets gerecenseerd in de
Vriend des Vaderlands 1835, Aankondigingen en beoordeelingen, pp. 843-861, ondertekend
R.
Byron, Complete Works, Paris (Baudry) 1832, 4 dln.
Marie Charlotte Thérèse Vernet (1805-1860). Franse actrice en zangeres. Zij werd ‘Madame
Albert’ genoemd. Kneppelhout had op 12 september 1835 aan Beets geschreven: ‘Madame
Albert se trouve à la Haye, il faut absolument venir la voir, c'est une actrice de nom, elle est
très-célèbre dans un duel sous le cardinale de Richelieu.’ UBL Ltk Beets Correspondentie.
(Madame Albert bevindt zich in Den Haag, we moeten haar zeker gaan zien, het is een actrice
van naam, zij is zeer gevierd in Un duel sous le cardinal de Richelieu).
Un Duel sous le cardinal de Richelieu, drame en trois actes, mèlé de couplets par MM. Lockroy
et Edmond Badon, Bruxelles 1835.
Le Futur de la Grand-Maman, vaudeville de MM. Dartois et Edouard.
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lach schieten was opmerkelijk. Opmerkelijk ook het jeugdige en alerte in de
bewegingen van de omtrent 40 jarige vrouw.

Leiden, woensdag 30 september 1835
Leiden Woensdag 30 Sept.
Gewin brengt mij de tijding dat ik benoemd ben tot Lid der Redactie van den
775
Studenten-Almanak , een der eervolste betrekkingen bij de Studentenwereld.
776
Medeleden: Van der Spiegel, Jan Boot, Gewin, Willem Reesema.

Leiden, zondag 4 oktober 1835
Leiden Zondag 4 Oct.
Viering van Leidens Ontzet. Avondkerk, Bedestond, voortreffelijke indrukmakende
777
toespraak van CLARISSE . Heerlijk Gebed. Een onweer zet aan de kerkelijke
plechtigheid te dieper ernst bij.
Soirée poëtique bij Gewin, om mijn Kuser te hooren. Genoodigden Hasebroek,
Brill, Willem Reesema, Hieronymus Gewin (Bernards Broeder) en Kneppelhout . Ik
doe mijn best met de voorlezing. Brill verklaart bij 't scheiden, nimmer zoo geestvol
een avond op een studentenkamer te hebben gesleten.

Leiden, maandag 5 oktober 1835
Leiden Maandag 5 Oct. 1835.
Redactievergadering van den Almanak. Van der Spiegel is onbetaalbaar. Nadat
hij er zich op de amusantste wijze van verschoond heeft, neem ik op mij het ‘Verhaal’
778
te schrijven.

Leiden, woensdag 7 oktober 1835
Leiden 7 Oct.
Vergadering van Correspondenten van ‘Minerva, Tijdschrift voor de Hoogescholen’.
Ik word verzocht de bezwaren der vergadering tegen dit prul ten papiere te stellen,
779
't Scherpste dat ik tot hiertoe geschreven heb.
Vergadering van de Rederijkerskamer, waar BEYNEN zulk een jaarverslag en zoo
780
voordraagt dat wij allen geëlectriseerd zijn. Hij is inderdaad een genie. Ik zie hem
voortaan met andere oogen aan.

775
776
777
778
779
780

[Leydsche] Studenten Almanak 1836.
Willem Siewertsz van Reesema (1813-1886). Student in de rechten 1832-1840.
Niet opgenomen in: Joannes Clarisse, Leerredenen , Leiden 1842.
‘Verhaal van de lotgevallen der Leydsche Hoogeschool, van December 1834 tot November
1835’, in: [Leydsche] Studenten Almanak 1836, pp. 103-134.
Niet gevonden.
L.R. Beynen, Lotgevallen der Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid, binnen
Leyden, gedurende het tweede jaar van derzelver bestaan, Leyden 1835. Het is gedateerd
7 October 1835.
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Leiden, vrijdag 9 oktober 1835
Leiden 9 October.
Eergisteren is Professor HAMAKER op zijn buitenverblijf te Neerlangbroek aan het
781
roodvonk overleden (tegelijk met zijn vrouw.) Ontzettende slag voor de Academie,
het Vaderland, de Oostersche Letteren.
CLARISSE boodschapte 't ons gisteren op 't College.
782
Heden VAN HENGEL ‘Maerens atque lugens’.
Ik bewonderde VAN HENGELS grootmoedigheid, als hebbende, naar men zegt,
eenmaal van HAMAKERS hand een pak slagen ontvangen, 't welk erger zou geworden
zijn, indien hij niet door zijn dienstmaagd was ontzet geworden. HAMAKER was een
783
man van felle hartstochten, ‘impiger iracundus, inexorabilis acer.’ Ook had hij de
784
gave van uitermate lomp te kunnen zijn. Ook Prof. van Voorst moet ten gevolge
van een geleerde discussie klappen van Z.H.G. Collega beloopen hebben. Van
Assen heeft hij ze in de Senaatskamer, na het houden zijner rectorale oratie ‘de
785
nimia libertatis cupidine’ gepresenteerd. Een verschil met Van der Palm over een
punt van Oostersche letteren, besloot hij met hem den rug toe te draaien en te
786
zeggen: ‘Ik dacht dat je wijzer waart.’ Maar: de mortuis nil nisi bene. Ongelegen
komt mij zijn anders ontijdig sterven niet. Nu is het voorkomen van mijn naam op
de lijst van zijn collegie voldoende voor een testimonium.

Leiden, zondag 11 oktober 1835
Leiden 11 Oct.
787
English meeting. We read Romeo and Juliet.

Leiden, maandag 12 oktober 1835
Leiden 12 Oct.
788
789
Thé bij Clarisse, more majorum om 5 uren. 16 studenten met lange pijpen op
mij na, waarvan er 15, mij ingesloten, geen woord hebben gezegd. Horrible, most
790
horrible.

781
782
783
784
785

786
787
788
789
790

Hamakers echtgenote, Johanna Camper, 38 jaar, was reeds op 28 september 1835 overleden.
Maerens atque lugens: treurend en weeklagend.
Impiger iracundus, inexorabilis acer: onvermoeibaar, opvliegend, onvermurwbaar, scherp.
Johannes van Voorst (1757-1833). Hoogleraar in de Godgeleerdheid 1799-1827.
Van Assen was rector magnificus in het jaar 1830-1831. De titel van zijn oratie luidde: Oratio
de immoderata libertatis cupiditate Europae calamitatum effectrice, Lugd. Bat. 1831. Ook
gepubliceerd als: Du désir immodéré de la liberté considéré comme la cause des calamités
qui affligent l'Europe, Amsterdam 1831. De vertaling: over de al te grote zucht tot vrijheid,
beschouwd als oorzaak van de rampen die Europa doen lijden.
De mortuis nil nisi bene: over de doden niets dan goeds.
Shakespears Romeo and Juliet werd geschreven in 1595 en gepubliceerd in 1597.
Clarisse woonde op het Pieterskerkhof 34.
more majorum: oudergewoonte.
Horrible, most horrible: Shakespeare, Hamlet I, scene V, vs. 80.

Nicolaas Beets, Het dagboek van de student Nicolaas Beets, 1833-1836

197

Leiden, vrijdag 16 oktober 1835
Leiden 16 Oct.
791
De komeet z.g. van Halley is aan den hemel zichtbaar. Ik wandel in den avond
792
met Kuffeler naar het Academiegebouw om te zien of er geen mogelijkheid is op
793
794
het observatorium te komen. Op de plaats ontmoeten wij Prof. Uylenbroek zelf
met een lantaren in de hand, zich gereed makende derwaarts op te stijgen. Hij is
zeer wel willend om ons mede te nemen. Boven, een heerlijk schouwspel. De
sterrenhemel helder en heerlijk. Ik zie niets dan zijne oneindigheid. Beneden, laag
beneden, onder een opstijgenden nevel bedolven, ligt de stad en het landschap
met zijn poppespel van straatlantaarns en huis-lichtjes, waarnaar ik geen lust heb
òm te zien. Ik verlies mij in den aanblik der blinkende onmetelijkheid, 't Is alles stil;
slechts nu en dan het stenen van een uil. O Hoe gaarne had ik daar eenigen tijd,
geheel alleen op en neer getreden en gemijmerd. Ik dacht aan BYRON's
795

Ye stars, who are the poetry of heaven!

en aan zijn heerlijke regels uit de Siege of Corinth
blue the sky
Spreads like an ocean hung on high,
Bespangled with those isles of light,
So wildly, spiritually bright,
Who ever gazed upon them shining,
And turn'd to earth without repining,
Nor wish'd for wings to flee away,
796
And mix with their eternal ray.

Ik kon mij voorstellen hoe hij er genoegen in had telken avond, in sublieme
eenzaamheid, met gekruiste armen over 't dek van zijn schip te wandelen tusschen
de

791

792

793

794
795
796

Edmund Halley (1656-1742). Engels wis- en sterrekundige, die de loopbanen van meerdere
kometen berekende, waaronder die van de naar hem genoemde. Deze komeet, door Halley
waargenomen in 1682, heeft een omlooptijd van ruim 76 jaar. De verschijning in 1835 was
onder andere aangekondigd in de [Leydsche] Studenten Almanak 1835, p. 5. Zie ook:
Hildebrand, Na vijftig jaar, p. 172.
Frédéric Corneille van der Meer van Kuffeler (1814-1868). Student in de theologie 1832-1838.
Predikant te Soerakarta en Djokjakarta 1844, Padang 1846, Semarang 1851, verlof 1864,
Soerabaja 1865. Hij was als student lid van de Rederijkerskamer en richtte nadien in
Nederlands Indië vergelijkbare gezelschappen op.
Dit observatorium bevond zich vanaf 1632 op het dak van het Academiegebouw; het werd
meermalen verbouwd en uitgebreid, totdat het in 1861 kon worden gesloopt omdat inmiddels
aan de oever van de Witte Singel de nieuwe Sterren wacht was verrezen. Zie: F. Kalser,
Geschichte und Beschreibung der Sternwarte in Leiden, Haarlem 1868. In de Camera Obscura
wordt in het verhaal ‘Gerrit Witse’ het academiegebouw beschreven, ‘op welks dak zich eene
mede niet onaardige verzameling van duivenhokken en peperbossen vertoont, die den
hoogdravenden naam van toren en observatorium dragen.’ (derde druk, Haarlem 1851, deel
2, p. 91).
Pieter Johannes Uylenbroek (1797-1844). Lector in de Wis- en Natuurkunde 1822, Hoogleraar
1826-1844.
Deze regel is afkomstig uit Byrons Childe Harold's Pilgrimage, Canto III (1816), LXXXVIII, vs.
1. De tekst luidt: ‘Ye stars! which are the poetry of heaven!’, in: Byron, Poetical Works, p. 22.
The Siege of Corinth (1816), XI, vss. 3-10, in: Byron, Poetical Works, p. 322.
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Zee en den starrenhemel, vooral in streken waar de starren zoo veel schitterender
en in zulke menigvuldigheid zichtbaar zijn dat men, naar men zegt, moeite heeft de
zeven sterren van den Grooten beer in het gedrang te onderscheiden.
Maar nu moest ik de komeet van Halley zien. Ik bekeek hem door de teleskoop
797
van RINGS, die er zelf bij stond in zijne eenvoudig boerenkleeding; maar zag er
niet veel meer van dan met het blote oog, dat er mij genoeg van zien liet om mij tot
bewondering en stille aanbidding van den grooten Schepper er Verordineerder te
doen verzinken.
Een half uur bleven wij op het Observatorium. Het gelaat des hemels veranderde.
Dampen, wolken, en zwarte duisternis betrokken het. Triviale nevelen ontrukten
ons de aanblik der sublieme sterren. Ook de komeet was weldra aan ons oog
onttrokken. De schitterende ster, die een straal licht voor zich uitwerpt die wij op 20
millioenen afstands een uitgestrektheid van 3 a 4 ellen aan den hemel zien beslaan
en die van de Kroon tot bijna aan den Melkweg reikt, wordt door onzen
laagzwevenden aardschen dampkring voor onze oogen verduisterd & bedekt. Zoo
gaat het tusschen wat uit de aarde aardsch en wat hemelsch is. Ook tusschen een
benevelde kritiek en een schitterend genie.

Leiden, zaterdag 17 oktober 1835
Leiden 17 October.
Een avond met HASEBROEK en - VONDEL .

's Gravenhage, maandag 19 oktober 1835
's Gravenhage 19 Oct.
Opening der Staten Generaal.
798
Kabinet van Schilderijen. Diep getroffen door twee kleine stukken van SALVATOR
799
ROSA: Anachoreten. Welk een penseel! Breed, krachtig, onbekommerd. Daarna
een tentoonstelling van nieuwe kunst. Hoe schijnt mij alles zoo flauw, zoo wazig,
zoo dun!

797

798

799

Syds Johannesz. Rienks (1770-1845). Instrumentmaker; vanaf 1826 in Leiden. De kwaliteit
van zijn telescoop liet nogal te wensen over; zie: M. Rooseboom, Bijdrage tot de Geschiedenis
der Instrumentmakerskunst in de Noordelijke Nederlanden tot omstreeks 1840 , Leiden 1950,
p. 119; J. van der Bilt, De grote spiegelkijkers van Roelofs en Rienks , Leiden 1951.
Het Koninklijk Kabinet van Schilderijen was vanaf 1822 ondergebracht in het Mauritshuis. De
basis werd gevormd door de collectie van Prins Willem V, in 1795 overgebracht naar het
Louvre en na de Franse tijd weer teruggehaald; onder Koning Willem I werd de verzameling
verder uitgebreid.
Salvator Rosa (1615-1673). Italiaans schilder. Anachoreten: kluizenaars. In de gids Koninklijk
Kabinet van Schilderijen te 's Gravenhage, 's Gravenhage z.j. [ca. 1840] onder nr. 255: ‘Twee
schilderijen, voorstellende eenige monniken in eene grot.’ (p. 28). Blijkens de Notice Historique
et Descriptive des Tableaux et des Sculptures exposés dans le Musée Royal de la Haye, La
Haye 1874, pp. 313-314, zijn deze schilderijen, respectievelijk nr. 289 ‘Moines en prière’ en
nr. 290 ‘Capucins en prière’ aangekocht na 1817.
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50. De studentensocieteit Minerva in 1835. Zittend, met pijp, derde van links: F.W.A. Beelaerts
van Blokland; rechts van deze, voor de tafel, met stok, klinkende: J.L. Cremer van den Berch;
links van de rechterkolom: J.B. Molewater; rechts van de rechterkolom, lezende: B. Gewin.
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800

's Avonds: le Cheval de Bronze. Poppespel.
Nachtwandeling naar Leiden met ‘de Kip’ (J.F. HOFMAN, Med.)

Leiden, dinsdag 20 oktober 1835
Leiden 20 Oct.
‘'t Verhaal’ voor den Almanak grootendeels geschreven.

Leiden, woensdag 21 oktober 1835
Leiden 21 Oct.
Laatste proef van Kuser gecorrigeerd.
801
Brief van POTGIETER , die mij eerder zou geschreven hebben, zoo ik hem niet
ten tweeden male met de aanbieding van een Albumblad, ‘het teeken der ijdelheid’
had gekweld. ‘Vraag mij niet’, schrijft hij, ‘naar mijnen afkeer van die boekskens, ik
zou u de geschiedenis van den mijnen verhalen, want - lach er om zoo veel gij wilt
- ik was eens even dwaas. Ik ontving een lieve teekening, den dood van Calvijn
voorstellende met het onderschrift
802

Waar Vrede en Liefde woont dáár is God!
Geneve 27 April 1564
803

van een kunstenaar die een half jaar nadat hij mij dit Albumblad schonk met een
van zijne en mijne beste vrienden duëlleerde; ik heb een zeer ernstig fransch versje
beginnende
Le tems, cette image mobile
804
D'une immobile éternité
805

van het wuftste meisje dat ik immer zag;

ik herlees nog dikwijls het treffende:

Möge Ihnen Herz und Gemüth
Stets jung bleiben!

mij door eenen jongeling geschonken die mij onlangs den geringsten vriendschaps-

800
801

802
803
804

Le Cheval de Bronze: ‘Opéra-féérie’ van Scribe, met muziek van Auber, opgevoerd in het
Théatre Royal Français.
B: ‘[Bij grove vergissing wordt deze brief van 20 Oct. op bl. 22 der “Persoonlijke Herinneringen”
op 25 November gesteld]’.
Brief van Potgieter 20 oktober 1835. UBL Beets Correspondentie.
Deze tekening bevindt zich in het Album van Potgieter (UBA XI H 6).
Ondertekend: PVS.
De tekst luidt:

‘Le tems cette image mobile
D'une immobile éternité
a brisé son aile fragile
Sur l'îsle d'Immortalité’.

805

(De tijd, dat bewegende beeld van een onbewegelijke eeuwigheid heeft zijn breekbare vleugel
gebroken op het eiland van de onsterfelijkheid).
Ondertekend: Una farfalla nera [een donkere vlinder (Italiaans)] in Scandinavia 1832. Kennelijk
een souvenir van Potgieters reis naar Zweden (april 1831 - december 1832).
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807

dienst weigerde! Et à fin que je ne joue pas seul le beau rôle dans le drame,
808
beken aan een onbeduidend schilder het volgende te hebben verkwist:

ik

Benijdenswaardig Gij die naar het doel moogt jagen,
Dat sinds Uw eerste jeugd u grootsch uit de oogen blonk,
Den stroeven Handelsgod geen welvaart hebt te vragen,
Der strenge wetenschap geen schaars bedeelde lonk.
Uw lot hangt aan U zelv', 't rust op uw eigen wieken;
Gelijkheid is te huis in 't worstelperk der kunst;
Rijs op dan tot den strijd met ieder uchtendkrieken,
En recht zal ze ook u doen - zij kent geen andre gunst!
Vergun hem wensch en bede
Die in uw treurend hart in vroeger dagen las
En neem ze als afscheidsgroet op uwe reize mede:
Word kunstnaar als van Dijck en mensch als Rubbens was!
809

--- En wilt ge nog erger proef van huichelarij (waar dient het voor)? Ik schreef in
810
het Album van een verdragelijken rijmelaar

806

807
808

809

810

Ondertekend: W. Barkow Gothenburg 16 Novbr. 1832. Potgieter noemde deze Barkow in
een brief van 8 februari 1833 uit Amsterdam zijn ‘liebster Freund’ J.H. Groenewegen,
Everhardus Johannes Potgieter, Haarlem 1894, p. 79.
Et à fin que je ne joue pas seul le beau rôle dans le drame: en opdat ik niet alleen de mooie
rol in het toneelstuk speel.
B. Wilhelm Wohlfahrt (1812-1863). Zweeds portretschilder. Potgieter deed te Gothenburg
zaken met de kassiers B. Wohlfahrt Söner. In het Album van Potgieter bevindt zich een
afschrift, gedateerd 12 november 1832.
Ontbreekt: ‘(Ik dacht bij het schrijven van dien regel aan de bacchanten van den laatste die
mij op zijne schoonste schilderijen het meeste hinderen en een zonderling onaangenaam
licht op zijn Vlaamsche smaak werpen!)’.
B: ‘[De verdragelijke rijmelaar was L. Schipper een dichter van Kinderdichtjes indertijd met
een voorbericht van mijne hand uitgegeven (1838).
In ‘E.J. Potgieter’ door J.H. Groenewegen (Haarl. 1894) lees ik op bl. 156: ‘Potgieter had in
1837 aan Schipper het volgend onuitgegeven versje Bibl. no. 617 gericht:

Hebt ge in een statig woud enz. (zie tegenover tot;)
Nog zeg dat in de rij van Hollands grootste namen
Vereenigd door 't penseel, of door de lier vergood
Vergetelheid zich hier dien eerrang heeft te schamen Ik 't blaadjen weigren moest, dat mij de vriendschap bood.
Wie in een Album blaart, hij gaat een kerkhof rond;
Eerst boeit hem 't kind des roems, de grootsche marmren graven,
Maar dra de glorie moe, die wapenschild verkondt,
Verwijlt hij bij de terp van vroeg gestorven braven,
Een kruis, een enkle bloem - een spreuk: Hij heeft bemind!
Is alles wat er rest! Behoeft men meer te weten?
Ach! wie in d'avondstond, bij 't ruischen van den wind
Door 't gele loof, op 't graf, den roem niet kan vergeten
Hij heeft geen Dichtrenhart, als 't uwe, Dierbre Vrind!]’
Lieuwe Schipper (1808-1870). Schrijver van kinderboeken. Zijn Gedichtjes voor Kinderen,
Haarlem 1838, verscheen met een voorrede ‘Aan den Heer L. Schipper’, ondertekend ‘Nicolaas
Beets’ en gedateerd ‘Haarlem, 1 Nov. 1838.’, pp. [I-II]. Potgieter spreekt in zijn brief van ‘een
onverdragelijken rijmelaar’; het vers werd vervaardigd op 5 oktober 1834.
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Hebt ge in een statig woud aan den bemosten voet
Des trotschen eikenbooms der lommerrijke linde,
Ooit arme veldviool of wilde roos ontmoet
Verwonder u dan niet dat ik een plaatsje vinde
In den beroemden kring die u deez rol ontsloot;
Nog zij dat in de rij van Hollands grootste namen
Zich de onbekende zijn vergetelheid moest schamen,
Ik 't blaadje weigren moest dat mij de vriendschap bood.

En dan van Meisjes! geen woord meer over Albums!’
En toch zendt hij mijn Albumblad niet ledig terug, maar met een schoon en
811
aandoenlijk gedicht: ‘Herinnering aan Drost’.

Leiden, zondag 25 oktober 1835
Leiden Zondag 25 Oct.
812
Ter kerke bij Van der Palm . Joh. 9. 1-12. De Blindgeboorne.

Leiden, dinsdag 3 november 1835
Leiden 3 Nov.
813
814
Diner bij den Generaal v.G. Drie freules v.D. uit den Haag. Geen schoonheden,
maar spraakzaamheden, du bon ton, die u in de eerste minuten intrigeeren, en veel
ophebben met mooie schilderijen, mooie bloemen, mooie gedachten, mooie boeken
- Een der drie was mijne dame aan tafel. Zij kende de Maskerade. ‘Of Cateau (een
van de dochters des huizes), haar toch terstond den Kuser als hij uitkwam zenden
wilde! Papa reciteerde zoo heerlijk...’ Iets dat Cateau, na haar vertrek, betuigde in
twijfel te trekken.

Leiden, donderdag 4 november 1835
Leiden Woensdag 4 Nov.
De eerste exemplaren van Kuser ontvangen.

Leiden, donderdag 5 november 1835
Leiden Donderdag 5 Nov.
De Metaphysica bij NIEUWENHUIS begint mij te intéresseeren.

811

812
813
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B: ‘[Zie Persoonl. Herinn. bl. 61, 2.]’
Het gedicht ‘Aernout Drost. [5 Nov. 1834.] Eene herinnering’ werd gepubliceerd in: Nicolaas
Beets, Everhardus Johannes Potgieter, Persoonlijke Herinneringen, Haarlem 1892, pp. 61-62;
ook in: Van Rijn, Beets, deel I, p. 397.
‘De Geschiedenis der genezing van den blindgeborenen’, in: J.H. van der Palm, Leerredenen
XII, Leeuwarden 1844, pp. 272-295.
De familie Van Gorkum woonde op Rapenburg 6.
Mogelijk dochters van Willem Jan baron van Dedem (1776-1851) en Judith van Marle
(1782-1840): Catharina Susanna Leonora (1806-1876), Susanna Leonora (1809-1845) en
Gerritdina Wilhelmina (1812-1882).
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51. W.A. van Hengel (1779-1871).

53. J.E. van Gorkum (1780-1862).

52. J. Clarisse (1770-1846).

54. C.J. van Assen (1788-1859).
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Leiden, vrijdag 6 november 1835
Leiden Vrijdag 6 Nov.
HASEBROEK leest mij een opstel over Kuser voor, dat hij in den Vriend des
815
Vaderlands plaatsen wil.

Leiden, zaterdag 7 november 1835
Leiden 7 Nov.
816
Brieven ter geleide van presentexemplaren van Kuser aan TOLLENS , VAN LENNEP
817
818
819
820
, BOGAERS , VAN DER HOOP , HEYE . Aan VAN DER PALM een exemplaar
overhandigd. ‘Hij zou 't met interest lezen’.

Leiden, dinsdag 24 november 1835
Leiden 24 Nov.
Veertien dagen nog al ziek geweest. Catharale en nerveuse ongesteldheid;
821
hoofdpijnen; koortsen. Onder behandeling van Dr. v. KAATHOVEN, die er mij met
822
823
emollientia, resolventia, voetbaden en strenge dieet doorhielp. Hij verklaart mij
dat ik op het punt gestaan heb zwaar ziek te worden, en vertelt, naar ik verneem,
aan belangstellenden dat hij mijn zenuwgestel zeer onderdrukt en lijdende gevonden
heeft, en brengt het in verband met eene door hem vermoede gemoedsstemming,
melancholie, diepdenken, aantrekkelijkheid en poetische overspanning. Dit heeft
mijn reputatie bijzonder veel goed gedaan, zonder zeer waar te wezen. Maar och
lieve Hemel! Wat gaat er nu weer voor praat! Men wil weten dat ik in den persoon
van Kuser mijzelven geschetst heb, dat Aleide niemand anders is dan de schoone
824
825
C. wiens engagement met V. mij wanhopig maakt. Allerliefst, Maar Kuser was
vóor dat engagement geschreven, en lang voor dien tijd gedacht.
Veel vriendschap heb ik gedurende die ongesteldheid genoten. Veel eers mij
weder-

815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825

‘Kuser. Door den Autheur van Jose. Geene Recensie’, in: De Vriend des Vaderlands 1835,
pp. 921-935. Gedateerd: ‘November 1835’.
Brief aan Tollens 7 november 1835: niet gevonden.
Brief aan Van Lennep 7 november 1835: niet gevonden.
Brief aan Bogaers 7 november 1835: niet gevonden.
Brief aan Van der Hoop 7 november 1835: niet gevonden.
Brief aan Heye 7 november 1835: niet gevonden.
Cornelis Willem Hendrik van Kaathoven (1796-1879). Geneesheer te Leiden.
emollientia: verzachtende middelen.
resolventia: de spanning wegnemende middelen.
Vermoedelijk Constantine Adrienne van Gorkum (1811-1883).
Vermoedelijk Jan Viruly (1814-1876), op 20 juli 1836 gehuwd met Constantine Adrienne van
Gorkum.
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826

827

varen: van TOLLENS , van BOGAERS ‘vleiende’ brieven, over Kuser ; maar van
VAN LENNEP een gedicht waarin hij mij al te hoog tilt, en eindigt met de verklaring
828
dat hij zich ‘gelukkig zal achten, indien de nazaat om mij hem vergeet!’....
Wat heb ik gedurende mijn ongesteldheid nog uitgevoerd? Weinig. Uit BILDERDIJK
829
historische Aanteekeningen voor een toekomstig Verhaal gemaakt. SHERIDAN's
830
School for scandal gelezen, waarvan mij alles bevalt behalve de intrigue. Proeven
van den Almanak gezuiverd. Aan de Prinses van Oranje geschreven ten geleide
van een presentexemplaar van Kuser.
‘Vorstin! En jong dichter geeft zich de eer Uwen Hoogheid een voortbrengsel van
zijn aansprakeloos talent aan te bieden in het poëtisch Verhaal eener gebeurtenis,
waarvan het tooneel onder Hare oogen is. Hij hoopt niet te vermetel in zijne
wenschen te zijn, wanneer de gedachte hem streelt, dat Uwe Hoogheid niet geheel
zal verloren achten de oogenblikken, die Zij zich verwaardigen zal aan de inzage
831
van zijn werk te wijden. Met verschuldigden eerbied’ enz.

826

827

828

829

830
831

Brief van Tollens 8 november 1835. UBL Ltk Beets Correspondentie. Tollens had Kuser nog
niet gelezen; hij schreef o.a.: ‘Afgaande op hetgeen mij vroeger van Uwen kunstarbeid onder
het oog is mogen komen, stel ik mij een paar aangename uren van de kennismaking met
Uwen Kuser voor. - Met innig genoegen zie ik de eer onzer vaderlandsche poëzij door meer
dan een ontluikend talent tegen alle verval en vermindering beveiligen, en ik verheug mij
hartelijk in de ontginning van elken nieuwen grond, die ons dichtbloemen van een nieuw
schakeersel geeft te plukken.’
Brief van Bogaers 11 november 1835. UBL Ltk Beets Correspondentie. Bogaers schreef:
‘WelEdelgeboren Heer! Ik ben zeer gevoelig aan de vriendelijke attentie, mij betoond door
de toezending van uwen Kuser. Met buitengewoon genoegen heb ik dit dichtstuk gelezen,
hetwelk (gelijk alles wat uit uwe pen vloeit) de duidelijkste blijken draagt van uwen echt
poëtischen aanleg. Zigtbaar is het, dat Gij een bewonderaar van Byron zijt. Wie, die hem
verstaat, kan nalaten het te wezen? Moogt Gij, op het zoo gelukkig ingeslagen spoor
voortgaande, al meer en meer slagen om zijne energie in de schildering der hartstogten in
uwe verzen over te brengen en alzoo uwen reeds behaalden roem nog zien vermeerderen.
- Met opregte hoogachting heb ik de eer te zijn UwwelEdGeb. DW Dienaar A. Bogaers.’
‘Aan den Heer N. Beets’, in: Tesselschade 1838, p. 205, gedateerd: ‘Woestduin, 18 November
1835.’ Het door Beets geparafraseerde fragment luidt daar: ‘[...] mijn hart zal juichen in uw
pogen, / Zal juichen, als, om u, de nazaat my vergeet.’
Beets doelt hier misschien op Guy de Vlaming , dat geschreven werd in de zomer van 1836
en in 1837 in druk verscheen. Bilderdijks Geschiedenis des Vaderlands verscheen in 13 delen
te Amsterdam tussen 1832 en 1853; eind 1835 hadden 8 delen het licht gezien. Het verhaal
van Guy de Vlaming kan Beets niet aan Bilderdijk ontleend hebben, maar in de
‘Aanteekeningen en Bylagen’ (p. 81) verwijst hij wel naar Geschiedenis des Vaderlands, deel
4, p. 3., waar Bilderdijk zich uitlaat over de houding van Jan van Poelgeest, vader van Aleide,
ten aanzien van de Kabeljauwse partij.
Richard Brinsley Sheridan (1751-1816). Engels toneelschrijver. Het blijspel The School for
Scandal (1777) wordt als zijn meesterwerk beschouwd.
Brief aan de Prinses van Oranje: niet gevonden.
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Leiden, woensdag 25 november 1835
Leiden 25 Nov.
832
POTGIETERS brief van 20 Oct. beantwoord:
Caro Amico,
O, Ik ben voornemen U eenen ongehoord langen brief te schrijven, zóo lang dat
gij er van zeggen zult ‘ik heb geen lust in denzelven’. Alles werkt gunstig mede.
833
Canongette is hier, en ik heb een half riem van zijn satijnig papier de lettre
opgedaan; mijn pennemes is pas geslepen en wat voor u het ergst van alles is, ik
ben pas hersteld van eene eenigszins ernstige ongesteldheid, en convalescenten
schrijven onverbiddelijk lange epistels. Mogelijk vraagt gij met eenige hartelijkheid:
‘Wat heeft u gescheeld?’ en ik antwoord u wat ik dezer dagen omstreeks zesduizend
malen op diezelfde vraag geantwoord heb met eene pedanterie, eene betere zaak
waardig: ‘catharale en nerveuse koortsen aan een weinige constipatie gepaard,
getuige de pillendoos, die mij als een zoet gedenkteeken mijner ongesteldheid nog
steeds bijblijft. Geen woord meer daarvan.
Dank voor uw Albumblaadje; maar volstrekt geen dank voor de geschiedenis
uwer tegensparteligheid in dezen. Zijt gij wezenlijk zulk een vijand van Albums? Ja,
want de ondervinding en gij staaft ze met voorbeelden, heeft u op dit punt
gedésenchanteerd. Gij hebt er u indertijd illusie van gemaakt. Die illusie is vergaan,
droevig vergaan, en ziedaar, nu zijt gij boos op die ongelukkige albums die 't niet
helpen kunnen that you took them for their betters. Wilt gij mijne opinie weten? Zoo
luister.
834
Indien BILDERDIJK de vraag [aan Jeronimo d.V.]
Wat vormt gij, waardige de Vries,
Op Kunst en Vriendschap even kiesch,
835
Een Vrienden- of een Dichtren-rol?

[in plaats van aan hem] aan mij gedaan had: ik zou hem ongetwijfeld geantwoord
hebben: “het laatste, mijnheer BILDERDIJK.” Ziet gij, ik maak geen Vriendenrol, maar
ik wensch in mijn Album een verzameling te zien van de handschriften dergenen,
die mij in een of ander opzicht belangrijk zijn voorgekomen, en wel met mij hebben
willen correspondeeren of converseeren.’ Uw vriendschap ooit waardig te zijn of te
worden is een denkbeeld dat mij streelt en verrukt, maar niet uit dat motief gaf ik u
een Albumblaadje. Gij ontvingt het als de Dichter POTGIETER , dien ik

832
833

834

835

Brief aan Potgieter 26 november 1835. UBA A1 15 c. Gepubliceerd in: Van Rijn, Beets, deel
I, pp. 398-402
De heer F. Canongette bezat een boek- en kantoorboekhandel op Nieuwendijk 249 te
Amsterdam, in de benedenlokalen van het koffiehuis Café du Nord; blijkens een bericht in de
Leydsche Courant van 11 februari 1835 had hij zich voor enige dagen in het hotel Post in de
Star op de Aalmarkt te Leiden gevestigd om zijn papierwaren aan de man te brengen; dit zal
in het najaar ook gebeurd zijn.
Jeronimo de Vries (1777-1853). Ambtenaar en letterkundige te Amsterdam. Ontplooide tevens
vele activiteiten op maatschappelijk gebied. Pleitte voor Bilderdijk bij diens terugkeer uit
ballingschap in 1806.
‘Aan den Heer Jeronimo de Vries, in zijn vriendenrol’, in: Bilderdijk, Dichtwerken X, Haarlem
1858, p. 469.
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de eer had genoeg te kennen om van hem zoo iets te verzoeken. Dit hadt gij eerder
moeten weten, zoo hadt gij mij de historie van uw Album gespaard, die mij echter
zeer geamuseerd heeft. Nog één woord over uw eigen huichelarij, en dan stap ik
van een onderwerp af, waartegen gij een schrikkelijke antipathie schijnt te koesteren.
Uwe verzen aan den onbeduidenden, den schilder en den armhartigen rijmelaar
zijn zeker nog al valsch, maar zij dragen ook de innerlijke blijken niet uit uw hart te
zijn gevloeid; vooral dat aan den poëet is min, mijn Waardste, en gij schaamt er u
mogelijk als Dichter nog ruim zoo veel over dan als geveinsde.
En nu zeg ik met U: ‘Geen woord meer over Albums.’ Want u iets aangenaams
te zeggen over de heerlijke ‘herinnering aan Drost’, nu zoo dubbel dierbaar, zou
dwaasheid zijn.
Maar wat begint ge mij daar, Vriendlief? ‘Geef ons eindelijk BEETS, niet den
Byronniaansche Beets, niet den morrenden, wreveligen, zuchtenden Beets’, ('k laat
u dit alles in Godsnaam zeggen; de heele wereld schijnt mij op dit punt beter te
kennen dan ik mijzelven - enfin! maar nu) evenmin den B. die dominé van de eene
of andere kleine stad (toch nog een stad!) gaat worden’ - Dit negeer ik. Waar by all
means, vindt gij eene passage in éen mijner gedichten, die den toekomstigen Pfarher
dicteerde? Toon mij, toon mij de plaats waar de punten van de steek, waar de witte
simpelheid des befs, waar de plechtigheid van den mantel komt doorkijken! Ik défieer
u in dezen, in de overtuiging dat gij er evenmin in slagen zult, als 't mij zou gelukken
de Beurs en het kantoor op den achtergrond uwer tafereelen te zien schemeren;
ware het ook dat mij de telescoop van Rings ten dienste stond, waarmee men de
vlekken in de zon ziet. - Afgehandeld! 836
En BULWER's Last Days! ‘Arbaces is niet anders dan de duizend en een bêtes
837
noires der duitsche romans’ (zeg ook der Hollandsche, want ook van Lennep heeft
838
een proefje gegeven van een menschenvreter van een priester) daar is misschien
Waarheid in uwe aanmerking. Maar het boek, de stijl, de heerlijke schets der nuances
839
840
841
in Glaucus' liefde, the poor blind girl with her heartshocking songs, Epiceides
(of hoe is zijn naam? Ik heb het boek niet ter hand), het thea-

836
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Op 10 oktober 1835 had Beets aan Potgieter geschreven; ‘Ik lees tegenwoordig Bulwers
“Student”: daar zijn heerlijke Essays onder en wat zegt gy van zijn Last Days of Pompei. Dat
boek is in staat hem de onsterfelijkheid te geven. Prof. Geel verklaarde my de ouden nooit
zoo goed “en scène” gebracht te hebben gezien.’ (Brief UBA Al 15 b; ook in: Van Rijn, Beets,
deel I, p. 395). Potgieter schreef op 20 oktober aan Beets over Bulwer: ‘wiens veelbesproken
boek De laatste dagen van Pompeji misschien talloose schoonheden van detail bevat, maar
mij over het geheel niet behaagt.’ (zie noot 801).
B: ‘Potgieters woord over the Last Days’.
Potgieter schreef: ‘Ik bidde U is het geen melodrame intrigue, hebt Gij niet honderd priesters
als Arbaces in Duitsche Romans gezien?’ Arbaces, priester van Isis, vermoordt Apaecides
en geeft Glaucus de schuld.
De schurkachtige jezuiet Eugenio in Van Lenneps roman De Pleegzoon (1833).
Glaucus: een Griek, door de uitbarsting van de Vesuvius gered uit de arena, en daarna nog
eens door Nydia.
Nydia, een blind bloemenmeisje uit Griekenland, hopeloos verliefd op Glaucus. Zij redt Glaucus
en Ione en verdrinkt zichzelf.
Apaecides: beschermeling van Arbaces, door de aardbeving bekeerd tot het Christendom.
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55. Nicolaas Beets als predikant (1840).
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ter, de overstelping van Pompeï door lava en aschregen, de jongeling te Naïn,
Paulus op den Areopagus - o, dit alles is goddelijk. Ik had de Revue de Paris
842
843
gelezen. ‘Quia’ zegt zij, ‘Quia nominatur Bulwer’, maar ik veracht dat artikel,
844
zeker door een vriend van Anacharse gesteld; ik veracht het. Misschien heb ik
eene voorliefde voor het boek; omdat ik het uit de beeldschoone handen eener
allerbevalligste freule ter leen ontving en mij er reeds bij voorraad in verheugde hoe
ik na lecture met haar over den inhoud discoureeren zou. Dit is geschied. Wij zaten
op het geel damasten kussen in de vensterbank. Een kleine bloemenmand stond
naast ons op den marmeren console. Wij vonden die inrichting beiden beter dan
die der Aanlegbeden en amphorae der Ouden. Maar ik plaagde haar, want een
845
vorig lezer had op pag ... bij de woorden: ‘Oh! Ione, could I but say how I love thee’,
een potloodschrapje gemaakt.
Gij vraagt mijn oordeel, neen! mijne aanmerkingen op uwe Anna in den Almanak
846
voor 't Schoone en Goede . Kan ik het helpen, indien op die wijs mijn geheele
brief tegenspraak en obstinatie wordt? Voorshands schijnt gij mij voor een vleier te
houden. ‘Ik kan’ zegt gij, ‘geen briefwissel voortzetten die als die van Hooft, Huygens
en wie niet al enkel uit lofuitingen van ons ‘overvlieghend vernuft’ (een term
847
waarmede ik in den studentenalmanak gewoekerd heb,) ‘zoude bestaan’. Zoo
praemuniëert gij u tegen mijne gewaande honigsmeerderij. Mag ik de eer hebben
u te zeggen dat ik noch honig verkoop, noch honig lust. HEYE heeft eens in uw idée
848
verkeerd. Hij verbeeldde zich toen dat ik geen aanmerkingen maken durfde
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Zie noot 657.
De laatste woorden van het in noot 657 genoemde artikel: ‘Quia nominatur Bulwer’ (omdat
hij Bulwer heet).
Anacharse: hoofdpersoon uit de Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du
quatrième siècle avant l'ère vulgaire (1788), een werk in 4 delen door Jean-Jacques Barthélemy
(1716-1795), Frans letterkundige en archeoloog.
Beets zal hier bedoelen: ‘Ah! Ione, Couldst thou dream how I adore thee!’, in: The Last Days
of Pompeii, London z.j., Chapter V, p. 145.
B: ‘Potgieters Anna’ [potloodaantekening].
Potgieter schreef: ‘Duizendmaal verschooning voor mijn ongelukkige Anna in de S. en G. Ik
heb inplaats van 6¼ bladen slechts 5½ blad plaats voor haar gevonden en zal het Redacteur
en Uitgever nimmer vergeven zoo zij het schoone land met den erfschat van echt Celtische
vad'ren om het een of ander niets beduidend plaatjen hebben achtergehouden. Uw oordeel,
dat eens vriends, wiens slagen bewijzen der trouw zijn, mijn Waardste!’ Het gaat hier om
‘Anna; Schets uit den Spaanschen tijd’, in: Almanak voor het Schoone en Goede 1836, pp.
65-157. Redacteur was Mr. Robidé van der Aa; uitgever G.J.A. Beijerinck.
B: ‘St. Alm.’ [potloodaantekening].
In de [Leydsche] Studenten Almanak 1836, p. 116 schreef Beets over ‘het “overvlieghend
vernoft” mijner geëerde mederedacteuren’.
B: ‘Br. v. Heye’ [potloodaantekening].
Op 1 september 1834 had Heye de eerste aflevering van De Muzen aan Beets gezonden; in
de begeleidende brief schreef hij: ‘Deel mij, bid ik U bovendien, deel mij opregtelijk en zonder
terughouding alle uwe aanmerkingen op vorm en inhoud mede. Ware vooruitgang kan alleen
op zelfkennis rusten en ik heb nooit geschuwd aanmerkingen te hooren, nooit geaarzeld de
billijke op te volgen: geloof dus dat gij mij daardoor zult verpligten.’ (UBL Ltk Beets
Correspondentie). Zie ook hiervoor de brief van 9 november 1834.
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en geen aanmerkingen verdragen kon, en hield mij [blijkbaar] toen ter tijde, even
als gij nòg; voor een soort van pedant, die zijne vrienden aangenaamheden zegt
op dat zij hem aangenaamheden zeggen mogen, voor iemand die zorg draagt wie
hem op straat bejegent te groeten ten einde niet ongegroet gepasseerd te worden,
waardoor de dames die voor de glazen zitten, zeggen zouden: ‘hij is in geen tel;
niemand groet hem’. Ach, ik moet haast met BILDERDIJK uitroepen: Wie kent me, of
849
heeft mij niet mijn leven lang miskend?
Enfin! ik behoor zeker niet tot de menschen, die in 't midden hunner verrukking
850
den bril uit de zak halen of een loupe adhibeeren om te zien of er ook hier en daar
iets is dat hun enthusiasme zou kunnen matigen, en dan, als iemand naar hunne
bevinding en oordeel vraagt, beginnen met te zeggen wat zij door dien bril gezien
hebben en te vergeten dat zij verrukt zijn geweest. Ik weet niet hoe mijn principe in
dezen samenhangt met mijn kleine stadsdominé-geest, maar ik kan u zeggen dat
waar gelegenheid tot bewonderen en criticeeren beiden is - ik mij liever tot het eerste
laat wegslepen dan mij tot het tweede te zetten. But this is all notliing to you, en
daarom keer ik tot Anna weder. Ik heb (alweder een zwakheid!) ik heb het stukje
begonnen te lezen met het plan om het mooi te vinden, en zulks alleen omdat het
van uwe hand kwam, volstrekt niet omdat ROBIDÉ VAN DER AA er zooveel goeds van
851
gezegd had, maar 't staat ver beneden uw Rachel-Fanny . Enfin, 't is geheel iets
852
anders. De kleur van den tijd, de sobriëteit en toch genoegzaamheid der détails,
de breede trekken waarmee hier en daar de tafereeltjes geschetst zijn: dit alles heeft
mij opgetogen gemaakt. De intrigue nogtans bevalt mij maar half. Zij is tegelijk te
eenvoudig en te gekunsteld. Vooral beviel het mij niet dat Anna eindelijk nog blijkt
853
een h .... kind te zijn. Ik heb zoo vele verhalen gelezen, waarin de
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‘Wie kent me, of heeft my niet mijn leven lang miskend’, in: ‘Uitzicht op mijn dood’, in: Bilderdijk,
Dichtwerken XII, Haarlem 1859, p. 367.
Adhibeeren: gebruiken.
Op 10 oktober 1835 had Beets aan Potgieter geschreven: ‘Maar o gy onderkruiper, o gy vuige
belager van mijn roem! waarom hebt gy my uit den Alm. voor 't S. en Goede gedrongen,
waarom my den voet geligt? Ik had er my heel van voorgesteld alle vrouwenharten in te
pakken met mijne welgeslaagde ode: 'k Wenschte u te zien met losgesnoerde vlechten &c.
't Was mijn meesterstuk, en reeds zag ik, in gedachte, alle de blondines van ons vaderland
zich de eer der toeeigening betwisten: maar un beau matin, hoor ik door Robidé, die hier een
week heeft rondgezworven, dat gy zulk een indiscreet lang verhaal hebt ingezonden, (waarmee
ZEd echter zeer te vreden was) dat het onmogelijk was mijn meesterstuk te plaatsen, dat hy
dus alleen de andere coupletten die ik hem gezonden had op zou nemen, en dat ik vriendelijk
voor mijn goede intentie bedankt wordt.’ Van Beets werd in de Almanak voor het Schoone
en Goede 1836 alleen ‘'t Is Zoet’ opgenomen (pp. 10-11); een jaar later verschijnt ‘Aan Clara’
(pp. 3-5), waarvan de eerste regel luidt: ‘'k Wenschte u te zien, met losgesnoerde vlechten’.
Robidé van der Aa had op 20 november aan Beets geschreven dat het hem speet, Beets te
Leiden niet getroffen te hebben; hij had graag persoonlijk zijn leedwezen betuigd over het
niet opnemen van het tweede stukje (UBL Ltk Beets Correspondentie). Voor ‘Rachel-Fanny’
zie noot 764.
sobriëteit: eenvoud.
Hoerekind: ‘Een der huisgenooten van den Grave VAN EGMOND zaliger is uw vader, ANNA.
De vrouw, die u aan CHRISTOFFEL VAN LEEFDAAL in onecht baarde, is lang ter ruste.’ (p. 153).
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booswicht der partij, als er geen heil meer voor hem op zit, met een mysterieus
gezicht een geheim openbaart dat alles goedmaakt, dat ik gaarne dezen greep in
een verhaal van mijn vriend POTGIETER gemist had. En wat duivel doet gij met die
motto-ostentatie? Boven iedere kleine sectie twee, en daaronder zulke als dat van
854
855
BROES : ‘wat aanlokkend gezigt!’ of ‘En liefde komt in 't spel’, van BILDERDIJK ?
(NB. Waarschijnlijk zou ik deze aanmerking niet gemaakt hebben, zoo gij een of
ander motto uit een of ander mijner gedichten gekozen had, al ware 't nog tienmaal
856
onbeduidender!) De plaatjes in den S. & G. zijn allen bijzonder wèl. Vooral beviel
857
mij wat gravure betreft Kind en Grijsaard, wat teekening aangaat dat bij HEYES
858
schalkachtig stukje. In den Muzenalmanak zijn, behalve meer, de plaatjes ditmaal
al heel slecht. Uw vers in dat Jaarboekje is uitmuntend; maar de positie nogal
859
duister. Ik geloof niet dat iemand het bij eene eerste lezing begrijpen zal. 't Begin
860
vond ik wat hóogdichterlijk in den mond van dien ‘vromen vriend.’ 't Steendrukjen
861
is afgrijselijk. HEYE 's Muziek kan goed zijn, maar hij bederft het heele boeksken
862
door hare breedsprakerigheid. Wat poëzie betreft, heeft hij 't karig bedeeld. Uw
Rembrandt in den Volksalmanak heeft mij bijzonder bevallen en mij sterk aan Drost
863
864
herinnerd. Ik hoop niet dat gij mijn abominabel vers Troosten in dat jaarboekje
gelezen hebt. Lieve hemel! wat schrik ik die miserie gedrukt te zien. Ik was vergeten
865
dat ik ze ingezonden had. Ik herinnerde mij slechts dat FRIJLINK mij vervolgd had
om iets met mijn naam en dat ik toen in
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‘Wat aanlokkend gezigt!’ (p. 65). Mogelijk Broerius Broes (1757-1799). Hoogleraar in de
Godgeleerdheid te Leiden 1784-1799; tevens dichter. Citaat niet gevonden.
‘En liefde koomt in 't spel’ (p. 121). Citaat van Bilderdijk?
De Almanak voor het Schoone en Goede 1836 bevat 5 gravures door Philippus Velijn
(1787-1836), een van de meest gewaardeerde graveurs van zijn tijd; na zijn overlijden werd
zijn portret opgenomen in de Almanak voor het Schoone en Goede 1837.
‘Kind en Grijsaard’ van Robidé van der Aa, pp. 156-160; de gravure van Velijn t.o. p. 158.
‘Spelevaren’ van J.P. Heye, pp. 31-32; de gravure van Velijn naar N. Pieneman t.o. p. 30.
‘De jonge Ballinge. 1622.’, in: Nederlandscbe Muzen-Almanak 1836, pp. 100-107.
Het begin luidt:

‘Al nam de dageraad u op zijn gouden vleugels,
Al sloegt ge uw tente neêr aan 's werelds verste rêe,
De hand des Heeren houdt voor ieders lot de teugels!
Des Heeren hand gaat met u meê!’
Zoo spraak ge, o vrome vriend, mijn jeugd ten gids gegeven!’
861
862
863
864

865

Litho van Madou naar J.H. Koekkoek (t.o. p. 100).
‘Snarenspel. Aan Bertha’, woorden en muziek van J.P. Heye, pp. 150-151, met twee
muziekbladen.
E.J. Potgieter, ‘De eerste Schilderij van Rembrandt van Rijn. Een huisselijk tooneel in 1623.’
in: Nederlandsche Volks-Almanak 1836, pp. 160-184.
B: ‘[Dichtwerken I. bl. 25 (opgeknapt.)]’.
‘Troosten’, pp. 77-78; ook in: Dichtwerken I, pp. 25-26, al kan men nauwelijks van hetzelfde
vers spreken (in 1836 bestond het gedicht uit 6 strofen van elk 5 regels; in 1876 uit 4 strofen
van elk 4 regels).
Hendrik Frijlink (1800-1886). Uitgever te Amsterdam. Trad bij de door hem uitgegeven
Nederlandsche Volks-Almanak tevens als redacteur op.
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mijn prullenportefeuille iets voor 't Volk gezocht had. Ik dacht er toen niet aan dat
ik een weinigje reputatie op te houden had. Enfin! de pauvreté is gedrukt en de
866
Letteroefeningen vinden dit stukje zeker beter dan Jose !
Ik ben op aarde bang voor zeven dingen;
Een leeuw, een slang, de koorts, een booze vrouw,
Kramp, honger en de Letteroefeningen
Zijn zaken die ik graag ontloopen zou.
Ook wenschte ik vaak de nachtmeer steeds te ontspringen
En nimmermeer te trantlen van de kou.
Maar in wat vrees dit al mij doe vervallen,
867
Voor Yntema ben ik het bangst van allen.
Hij is zoo fijn, zoo schrander, zoo belezen,
Zoo kiesch en zoo wellevend inderdaad!
Hij kon van 't land de grootste dichter wezen,
En 't is maar uit discretie zoo hij 't laat.
Die needrig rijmt heeft niets van hem te vreezen,
Slechts wat hem over 't hoofd vliegt wekt zijn haat.
‘Ongare kost’, ‘onrijpe hersenvruchten’
Kan de arme man alleen niet zien of luchten.
Eens heeft hij mij als een barbaar geschetst,
868
Een Attila met ongeschoren baarde;
Voorts heeft mijn broederliefde hem gekwetst;
Dat hartsgevoel had ‘voor 't publiek geen waarde’,
En daarom dacht het zijner kieschheid best
Te spotten met een wezen als onze aarde
Er zelden teelt en dat zich dit slechts schaamt:
869
De zelfde lucht te drinken die hij aâmt.
Iets heeft hem meer dan alles wat ik schreef
Verwonderd en van boozen nijd doen zwellen!
Hoe duivel stond mij 't hoofd dan ook zoo scheef,
Om 't menschdom zulk een dwaasheid te vertellen?
Hoe ver men hier en daar 't bewondren dreef,

866
867
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In de recensie in de Vaderlandsche Letteroefeningen 1836 I, p. 47, wordt over ‘Troosten’
niets gezegd; wel wordt de naam van Beets genoemd.
Jacob Wybrand Yntema (1779-1858). Uitgever van de Vaderlandsche Letteroefeningen in
de periode 1813-1858; veel recensies waren van zijn hand.
Zie noot 678.
Serena
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Die regel moest opeens mijn vonnis vellen,
Te zeggen dat een vrouw soms imposeert
870
Ofschoon zij zich niet als een vischwijf weert.

Wat gij van VAN DEN BRINK zegt is waar: c'est un homme à facettes; en ik mis hem
871
hier zeer. Niets bijna heb ik zoo zeer in hem bewonderd als zijn eerlijkheid in 't
redetwisten, en zijne helderheid van voorstelling. Maar als élégant schrijver en steller
heb ik hem eerst leeren kennen, nadat hij van hier vertrokken was. Ook for his sake
872
873
verlang ik zeer naar de ‘fragmenten’. Zeg hem enz.

Leiden, donderdag 26 november 1835
Leiden 26 Nov.
874
875
't Geweten van Iffland zien vertoonen. Stoopendaal à ravir. Ik heb in lang zoo
iets niet gezien. Zoo veel natuur, zooveel kunst door kunst verborgen, zoo veel
pathos in stem en gebaar. Onnavolgbaar.

870

871

872

873

874
875

Deze passage heeft betrekking op de recensie van Jose in de Vaderlandsche Letteroefeningen
1835, I, pp. 496-499, in het bijzonder op: ‘De Dichter heeft, luidens het Voorberigt, “gepoogd
een hevig karakter, onder den invloed van groote hartstochten en aandoeningen, en in
betrekking met de hem omringende natuur en menschheid te teekenen”; maar Rec. vreest,
dat uit dit dichtstuk blijkt, dat deszelfs Maker zich tot eene hoogte van gevoel gepoogd of zich
verbeeld heeft op te heffen, die hij niet bereiken kon; dat hij hierdoor op den weg is, om het
faux pathétique met het ware en edele pathos te verwarren, op anders goede dichterlijke
plaatsen alles wild en hard, en zonder eenig doel, door elkander te werpen, en, in plaats van
duurzamen dichtergloed over zijne poëzij te verspreiden, hier en daar een poëtisch stroovuur
te ontsteken, dat, uitgebrand zijnde, tot de koude van een plat en langwijlig proza doet
overgaan. Als voorbeeld van dit laatste zou men kunnen aanhalen het aanraken van JOSE'S
zwaard door FLORINDE, na hare bovengemelde toespraak, waar dat “zoo te naauwer nood en
zacht” geschiedt, en zoo langdradig beschreven wordt, dat men niet weet, welke uitwerking
dit hier doen moet.’ (p. 498).
Potgieter schreef: ‘V.d.B. is een onbegrijpelijk rijke mijn, zoude Withuys zeggen die nog al
van gezochte vergelijkingen houdt, van den Br. is een der veelzijdigste, gelukkigst begaafde
menschen die ik immer aantrof.’ C'est un homme à facettes: het is een man met vele kanten.
Bakhuizen was niet lang na zijn doctoraalexamen in de letteren, afgelegd op 23 en 24 juni
1834, uit Leiden vertrokken; in november 1834 kwam hij voor een paar dagen terug. Sindsdien
verbleef hij te Amsterdam (Zie: De studietijd van R.C. Bakhuizen van den Brink , p. 41; p.
119).
Potgieter schreef: ‘De Fragmenten van Drost zullen zeer spoedig het licht zien en dank den
bekwaamheid van onzen Vriend Bakh. meer volkomen dan ik mij immer had durven
voorstellen.’ Bedoeld is: Schetsen en Verhalen , 2 dln., Amsterdam 1836 (zie ook noot 317).
Het slot luidde: ‘Zeg hem, als gy hem (als ook Heye) voor my groet, dat ik hem schrijven zal
zoodra dat boekdeel uit is. Ik heb dan een point de départ. - Ziedaar eenen wel zeer langen
brief; schrijf mij spoedig eens weder en geloof my Very sincerely yours Beets.’
Ifflands Das Gewissen (1799) in de vertaling van J.W.J. Steenbergen van Goor: Het Geweten,
Amsterdam 1802.
Johannes Hermanus Stoopendaal (1778-1841). Acteur; verbonden aan de Amsterdamse
Schouwburg 1795-1808, en daarna tot zijn dood bij Hoedt & Bingley te Den Haag. Dit
gezelschap trad ook in Leiden op. À ravir: verrukkelijk.
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Leiden, zaterdag 28 november 1835
Leiden 28 Nov.
876
Concert van ZANI DE FERRANTI en VRUGT . Van ZANI DE FERRANTI die wonderen
op de guitaar doet, dien hij op wonderbaarlijke wijze niet bespeelt, maar beärbeidt,
knijpt, krabt en allerlei pijniging aandoet. 't Blijft een guitaar en niet van mijn smaak.
Van VRUGT, wiens stem zoozeer vermindert, dat het niet meer de moeite waard is
hem te gaan hooren.

Leiden, donderdag 3 december 1835
Leiden 3 Dec.
877
Dwaze brief van den Markies DE THOUARS . Hij noemt mij ‘een uitstekend,
onnavolgbaar genie’ en zichzelven ‘een mijner oprechtste hoogschatters, mijn
dienaar geheel’. Niet onwaarschijnlijk in beschonken toestand geschreven.

Leiden, vrijdag 4 december 1835
Leiden 4 Dec.
878
Recensie van De Maskerade in den Recensent ook der Recensenten . Men
heeft het alweer en met ernst geladen op de stanza's over de Middeleeuwen. Men
noemt wat ik er van zeg ‘een sierlijke logen’.

Leiden, zondag 6 december 1835
Leiden 6 Dec.
Een ernstig gesprek met HASEBROEK over menschen, vrouwen, vrienden,
christenen, en ten laatste geheel godsdienstig, maakt dezen namiddag tot een der
belangrijkste van mijn leven.

876
877

878

Marco Aurelio Zani de' Ferranti (1800-1878). Italiaans gitarist die internationale bekendheid
genoot.
George Anne Christiaan Willem markies de Thouars (1807-1850). Militair en dichter. Na
wangedrag ontslagen uit de dienst. Hij schreef: ‘WelEdeleGeb. Heer! Daar ik alleen uit liefde
voor de letteren de redactie van het Tijdschrift voor nederlandsche Letterkunde heb op my
genomen, zoo waag ik het UwEGeb. uit te noodigen my nu en dan met eenige vruchten van
uw uitstekend, onnavolgbaar genie te willen verëeren zullende het dankbaar aandenken aan
deze welwillendheid te mijwaarts, van uwe zijde my mijn geheele leven door vergezellen. Ik
neem de gelegenheid waar, om my in uwe vriendschap aan te bevelen met de betuiging dat
ik tot uwe oprechtste hoogschatters en bewonderaars behoor. Hoogachtend en heilwenschend,
UW DW geheel: de Thouars. Kan UwEGeb. by het een of ander Leesgezelschap het debiet
tevens bevorderlijk zijn 't zal mij hoogstens aan u verplichten. -’ Brief van 25 november 1835.
UBL Ltk Beets Correspondentie. Het Tijdschrift voor Nederlandsche Letterkunde heeft alleen
de jaargang 1835 gekend; de activiteit van De Thouars is kennelijk op niets uitgelopen.
De Recensent, ook der Recensenten 1835 I, pp. 478-482. Men spreekt van een ‘logen’, die
in een ‘schoon en aanlokkelijk gewaad’ is gehuld. (p. 481). De recensie werd gedeeltelijk
herdrukt in: Van Rijn, Beets, deel I, pp. 134-135.
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Leiden, maandag 7 december 1835
Leiden 7 Dec.
879
Bij Viotta zijne compositie op woorden van mij voor den St. Almanak gehoord.
880
‘Zeg niet de vreugd der jonkheid is kort’ enz.

Leiden, zondag 13 december 1835
Leiden 13 Dec.
Gisteren souper bij Van Assen . Heden diner bij den Generaal v.G. en souper bij
Mevr. Kneppelhout. Ik ben tegenwoordig te Leiden in de mode en gewild als een
paar oranje handschoenen.

Leiden, donderdag 17 december 1835
Leiden 17 Dec.
881
Brief van Heye met uitdrukkelijke bede in de Amst. Afd. Hollandsche
882
Maatschappij van fraaie Kunsten een spreekbeurt te komen vervullen, en zulks
uit naam van Prof. VAN KAMPEN. ‘Wellicht was dan daartoe de aanst. Kerstvacantie
niet ongeschikt’. Maar iets oneindig belangrijkers! Hij schrijft mij: ‘ DA COSTA keert
tot mijn innige blijdschap in de letterkundige wereld terug. Hij heeft Voorlezingen
over Nederduitsche Taal en Poëzij begonnen, welke ik een paar malen met groote
belangstelling heb bijgewoond. Met groote belangstelling, zeg ik, welke tot nog toe
883
echter meer den man dan de zaak geldt. Hij is waarlijk een φαινουμενον Ik
wenschte dat gij hem zaagt wanneer hij over BILDERDIJK spreekt of in profetischen
toon de wording der taal uit het boek der Oorsprongen, Genesis, verklaart. Ik
wenschte dat gij hem zaagt, met fonkelend oog en schitterend gelaat, terwijl er een
glimlach vol bitteren spot, vol verachting zoude ik bijna zeggen om den scherp
geteekenden mond spreekt, wanneer hij de wereldwijsheid aanvalt, beschimpt,
vaneenscheurt, verplettert. Ik wenschte dat gij den toon zijner stem hoordet, nu
snijdend en vlijmend, dan krachtig en verheven, dan weder vleiend en vloeiend. In
het eene oogenblik verrukte hij, overtuigde hij, sleepte hij mede en boog men zich
nederig onder de kracht van zijn Genie; in het volgende maakte hij den indruk van

879
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Viotta woonde op de Breestraat nr. 26, bij Spoorman.
‘Zeg niet de Vreugde der Jonkheid is kort’ is de eerste regel van het ‘Lied’ in de [Leydsche]
Studenten Almanak 1836, pp. 157-158. De compositie van Viotta is afgedrukt op een uitklapvel
t.o.p. 157. Mogelijk doelde Viotta op dit bezoek toen hij op 9 augustus 1856 aan Beets schreef:
‘Ofschoon gij mij in onze vroegere Akademietijd wel eens verklaard hebt geen muzikaal gehoor
te bezitten [...]’ (Brief UBL Ltk Beets Correspondentie).
Brief van 13 december 1835. UBL Ltk Beets Correspondentie.
Heye schreef: ‘Prof. van Kampen heeft mij verzocht U te bidden, den Hollandsche Maatschappij
van Letterkunde alhier met uwe tegenwoordigheid te vereeren en met uwe dichterlijke geest
te doorgloeijen en te bezielen d.i. aldaar eene voorlezing te houden of eene bijdrage te doen.
Welligt was daartoe de aanstaande Kersvacantie niet ongeschikt.’ Van Kampen zelf heeft
Beets ook uitgenodigd, in een ongedateerde maar vermoedelijk iets later geschreven brief,
waar als datum voor de spreekbeurt 4 januari [1836] wordt genoemd. Brief UBL Ltk Beets
Correspondentie.
Fainoumenon (lees: fainomenon): fenomeen.
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een kwakzalver, die in één adem zijn wonderpoeder aanprijst, zijn ambtgenoot
beschimpt en de goede gemeente doet schudden van lachen. Zooveel van den
eersten indruk, welken hij op mij gemaakt heeft. Wanneer de man mij duidelijker
geworden is, krijgt gij meer van en over hem.’
884
Soirée bij Mevr. Kneppelhout. Zij ziet dezen winter, instigante filio gallomaniaco,
menschen op den franschen voet. Donderdag avond staan om de veertien dagen
haar salons open voor ieder die aan haar gepresenteerd is. De eene donderdag
wordt er gedanst. De andere muziek gemaakt, gedéclameerd etc. Hedenavond een
avond van de laatste soort. De bloem en room der Leidsche societeit: eene élite
der studeerende jeugd. In alles een veertigtal personen. Groot toilet. SCHNEEVOOGT
885
zingt. KNEPPELHOUT en ik declameeren. De Consul van Tunis is onder de
aanwezigen en onderhoudt mij over het Oosten en over Italië.

Leiden, vrijdag 18 december 1835
Leiden 18 dec.
Souper bij V.D. PALM . Acht dames en acht heeren.

Leiden, zaterdag 19 december 1835
Leiden 19 Dec.
Souper bij MACQUELIN . gemengd gezelschap.

Leiden, donderdag 24 december 1835
Leiden 24 Dec.
SOUPER bij VAN ASSEN . Vijf studenten, waarvan vier juristen.

Kerstvacantie
Amsterdam, donderdag 7 januari 1836
Amsterdam 7 Januari.
886
Brief aan HASEBROEK .
Booswicht, gij vergeet mij. Daar is geen haar op uw hoofd dat aan mij denkt. Staat
niet op morgen de derde week aan te breken dat ik met een bloedend hart Leiden
verliet, door niets getroost dan uwe heilige belofte dat gij mij au courant van alles
zoudt houden en dat ik, wie ik door mijne afwezigheid ook zou moeten missen,
althans van de bewijzen uwer vriendschap niet verstoken zou blijven? Ellendige,
kunt ge bewijzen dat gij een enkele letter op het papier gezet hebt ter vervulling van
dezen heiligen plicht? Hebt gij iets te uwer verontschuldiging in te brengen? Neen
gij, voorzeker! en daarom zij u de poenitentie opgelegd dezen zonder een enkel
woord over te slaan te lezen en mij per omgaanden een brief te schrijven vol van
de aangenaamste tijdingen der wereld, en van de uitgelezenste grappen, die ooit
in uw brein opkwamen.

884
885
886

Instigante filio gallomaniaco: op aansporing van haar overdreven francofiele zoon.
Consul van Tunis: niet gevonden.
Brief aan Hasebroek 7 januari 1836. UBL Ltk Beets vrl. nr. 49. Gepubliceerd in: Van Rijn,
Beets, deel I, pp. 412-415.
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56. J. Kneppelhout als student.
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Maandag l.l. ben ik hier geärriveerd. Ik was dood van verkoudheid, wat aan mijn
stem buitengewoon weinig bevalligheid bijzette, doch wij moesten 't nemen zoo als
't viel en het Amsterdamsch publiek diende wel tevreden te zijn. De Maatschappij
van Fraaie Kunsten houdt hare publieke zittingen in het gebouw der Maatschappij
887
tot Nut v.'t Algemeen. Doch ik behoor u te zeggen dat zij den plebeïschen catheder
der Nutters niet ontheiligt, maar haar eigen meubilair [eigenlijk geloof ik dat der
vrijmetselaars-loge] medebrengt, een fraai mahoniehouten pronkstuk, waarin de
redenaar of dichter door twee liggende sphynxen wordt geparanympheerd, houdende
ieder in zijne bevallige klauwen een armblaker met drie bougies, terwijl, opdat het
hem toch niet aan licht ontbreken zoude, een argentsche lamp boven zijn hoofd is
opgehangen. De Maatschappij is sedert ABRAHAM DES AMORIE VAN DER HOEVEN
zeer in de mode geraakt bij de beau monde, en wij hadden een auditorium van drie
à vierhonderd menschen, waarvan tweehonderd dames. 't Was nog iets anders dan
te Alphen. Gij hadt onzen optocht moeten zien toen wij kwartier over zevenen de
zaal binnenrukten. Eerst Neerlands groote veelschrijver, de bevallige VAN KAMPEN
. Daarop Neerlands groote veeldichter, de reusachtige VAN DER HOOP . Vervolgens
- och lieve Hemel! toen volgde ik, zeker op dat oogenblik de verkoudenste der
Nederlandsche dichteren. Daarop de Secretaris der Maatschappij, Mr. VAN
888
HASSELT. Toen de eerwaardige lange gestalte van den grijzen Ridder Mr. MAURITS
889
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CORNELIS VAN HALL , en eindelijk besloot de Heer FABIUS , ook Mr., ook Ridder,
ook grijs, en ook lang, den trein. VAN KAMPEN had een korten Nieuwjaarswensch,
en daarop beklom VAN DER HOOP het spreekgestoelte. Hij las den eersten zang van
een nieuw berijmd verhaal in de manier van zijn Slot van IJselmonde , getiteld: De
891
Deensche Vesper , uit den heelen ouden tijd. Al de personen die in dien zang
voorkwamen waren verschrikkelijk sterk, hadden ijselijke zwaarden
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De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (opgericht 1784) was vanaf 1823 gehuisvest in het
Crevenna-huis aan de Nieuwezijds Voorburgwal, gelegen tussen Raadhuisstraat en
Paleisstraat.
B: ‘Mr. W.J.C. VAN HASSELT een opgeruimd, openhartig, levendig, hartelijk een kundig man
[Lid van de Rechtbank] die uitmuntend de manier heeft om complimenten te maken zonder
te vleien en aanmerkingen om te deelen zonder hatelijk te zijn. Een man die, mijns inziens,
wat te laag over de vrouwen denkt, alsmede over het Hebreeuwsche volk, maar met wien ik
't voor 't overige zeer goed kan vinden. [Zijn wapenspreuk is CANDORE et ARDORE]’
Willem Jan Cornelis van Hasselt (1795-1864). Advocaat, politicus en historicus te Amsterdam.
Lid van de Tweede Kamer 1848, raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Noord-Holland
1852. Lid van de Redactie van De Gids 1838-1845. Candore et Ardore : met rechtschapenheid
en vuur.
Maurits Cornelis van Hall (1768-1858). Advocaat, literator en historicus te Amsterdam.
B: ‘FABIUS (Mr), Notaris. “De sterke Fabius” die een knoop legt in de poot van een tang. Een
knappe kerel die Grieksch en Latijn als water citeert; zeer geestig is, maar misschien wel
eens wat al te tranchant.’
Jan Fabius (1776-1850). Advocaat te Amsterdam. Lid van de Crimineele Rechtbank 1838,
raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Noord-Holland 1842. Hij hield vele voordrachten
over uiteenlopende onderwerpen. Tranchant: scherp.
Het Slot van IJsselmonde werd gepubliceerd in 1834. ‘De Deensche Vesper’ bleef onvoltooid;
de eerste en tweede zang werden gepubliceerd in: A. van der Hoop Jr., Lente en Herfst.
Verspreide en nagelaten dichtloveren, Rotterdam 1842, pp. 5-48.
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op zij, en schenen mij toe rechte ijzervreters te wezen. Voorts frappeerde mij, dat
de dichter al zijn beelden aan de dierwereld ontleende. Daar kwamen woudherten,
tijgers, leeuwen en leeuwinnen, beren, honden, arenden, duiven, hoppen, gieren,
evers, hazen, konijnen en allerhande gespuis in voor; voeg daarbij de twee
892
sphynxen waarvan ik u verhaalde, en gij zult bevroeden dat er heel wat beesten
in de catheder waren. Het stuk heeft niet zwaar bevallen. VAN DER HOOP leest
gemaakt, uit de hoogte, en onduidelijk. Hij gesticuleert slecht, en veel malen ridicuul.
Wij trokken statig af en terug naar de zaal der directie, of wilt gij 't op zijn
Alphensch, ‘de tafel van 't Bestuur.’ Men schonk ons een fijn glas wijn. Met klokslag
van negenen werden de werkzaamheden hervat en de trein, nu nog vermeerderd
893
894
met Dr. HAAKMAN en den Heer VAN OOSTERWIJK BRUYN , bewoog zich weder
cathederwaarts. Ik besteeg de plaats der eer, en mijne bekende onbeschaamdheid
kwam mij bij den aanblik eener zoo groote vergadering weer goed te pas. Het
spreken viel mij ook zoo moeilijk niet als ik gedacht had, ofschoon ik nu en dan wel
895
een valsch geluid hooren liet. Mijn exordium reeds werd geapplaudisseerd en
vervolgens verscheiden passages van 't Gedicht (De vertaling van Parisina). De
stilte was voorbeeldig. - Na den afloop sprak ik nog WITHUYS , die er op uit scheen
mij complimenten te maken, en lieten zich de heeren JERONIMO DE VRIES en BRESTER
aan mij voorstellen. Daarna was er oesterfeest met het Bestuur. De oude VAN HALL
was ontsnapt, maar VAN KAMPEN, VAN HASSELT, FABIUS, HAAKMAN en BRUYN zaten
met mij aan. Maar ook was het gezelschap thans nog vermeerderd met DES AMORIE
, medelid van het Bestuur, die eene vergadering van het Zendelinggenootschap
had moeten presideeren en met HEYE als gast, om mijnent wille genoodigd. 't Was
een allervroolijkste partij en toen om half twee de rest wegging bleven VAN HASSELT,
VAN DER HOOP, HEYE en ik nog op een paar flesschen champagne. 't Was compleet
een feest als van de Rederijkerskamer. Wij scheiden te half vier!
896
Dinsdag ben ik op een studentensouper bij VAN KAMPEN geweest; gisteren heb
897
ik bij VAN HASSELT met HEYE en BRESTER gedineerd. VAN LENNEP , die onderricht
was dat ik daar te vinden zou zijn, kwam op het dessert binnen. 't Was een
aangename verrassing. Hij is geheel zoo als gij hem mij beschreven hebt en wij
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B: ‘[Twee sphynxen, een ter rechter en een ter linkerhand van den Dichter op den rand der
catheder.]’
Hermannus Haakman (1776-1840). Geneesheer en letterkundige te Amsterdam.
B: ‘VAN OOSTERWIJK BRUYN. Een serieus man; wel eens droog aardig maar over 't algemeen
stil en ingetrokken.’
Jacob van Oosterwijk Bruyn (1794-1874). Makelaar en letterkundige te Amsterdam. Genoot
bekendheid als humoristisch dichter, o.a. door De Boertige Zangster (1837).
Exordium: begin, inleiding. Deze inleiding is afgedrukt in Nicolaas Beets, Parisina en andere
gedichten, Haarlem 1837, pp. 3-6.
Van Kampen woonde op het Singel 420
Van Hasselt woonde op de Prinsengracht 841.
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waren terstond op een zeer aangenamen voet. WILLEM VEDER is bij hem
gelogeerd, en daar ik plan heb VAN LENNEP vrijdag een bezoek te brengen, hoop
ik dan tevens VEDER's kennis te maken. Vrijdag avond word ik [door Heye] aan DA
COSTA voorgesteld, en zal ik een van diens lessen bijwonen. Maandag zullen wij
bij HEYE een soirée hebben, waarbij VAN LENNEP en POTGIETER van de partij zullen
zijn. Gij ziet dus mijn Waardste, dat ik mij geheel en al in de atmosfeer onzer groote
mannen verkwik, terwijl zij mij met goed- en vriendelijkheden als overladen. En toch
verlang ik vurig, vurig, en nog eens vurig naar Leiden terug te keeren. Ik hoop er
899
Woensdag of misschien reeds Dinsdag aanst. aan te komen. enz. enz.

Amsterdam, vrijdag 8 januari 1836
Amsterdam 8 Januari.
900
Visite bij Mr. JACOB VAN LENNEP .
Ten éen ure melden Heye en ik ons bij hem aan. Men liet ons op 's mans
studeerkamer, die, daar hij pas onlangs verhuisd is, nog niet op orde was. Een ruim,
vierkant vertrek met vaste boekenkasten, uitziende op zijn tuin. Een uitmuntend,
breed geschilderd portret van Vondel aan een der wanden. 't Was den dichter ter
901
gelegenheid der feestviering van 't Athenaem vereerd. Na ons als een goed
aristocraat een geruimen tijd te hebben doen wachten, verscheen ons de poëet,
geheel in 't wit, dat is in een poederjas, met vest en wijden pantalon van dezelfde
stof. VAN LENNEP's voorkomen heeft iets grappigs. Daar is in zijn gelaat een
uitdrukking van ironie, die hij er niet ann geeft maar die er in ligt. 't Is of hij op den
duur een spotziek medelijden heeft met zichzelven en zijne omgeving. Over zijn
gelaatskleur en chevelure ligt iets dofs, iets vaals, iets van iemand die in meel werkt,
iets bakkerachtigs. Zijn physionomie is lang, maar in het geheel niet triestig. De
trekken om zijne mond zijn sterk geprononceerd. Alles in zijn gelaat doet blauwe of
grijze oogen verwachten, maar hij heeft ze van een geprononceerd donkerbruin. In
deze ligt het frappante van zijn voorkomen. Het steendrukportret dat ik van hem
902
903
bezit gelijkt uitmuntend; dat voor den Muzen-Almanak geen aas.
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B: ‘W. Veder’ [potloodaantekening].
Willem Veder (1808-1882). Tweelingbroer van Aart Veder. Student in de letteren en de
theologie 1824-1832. Predikant te Heiloo 1833, Loenen aan de Vecht 1836, Zutphen 1838,
Dordrecht 1842, emeritaat 1874.
Het slot ontbreekt ook in Van Rijn, Beets, deel I (zie noot 886).
Van Lennep woonde sinds kort op de Keizersgracht 560, waar hij tot zijn dood gehuisvest
bleef, althans in de wintermaanden.
B: ‘feestviering Ath.’ [potloodaantekening].
In 1832 bestond het Athenaeum Illustre te Amsterdam tweehonderd jaar. Van Lennep had
een belangrijk aandeel in de organisatie van de feestelijkheden en was ook de samensteller
van het Gedenkboek der plechtige viering van het tweehonderdjarig bestaan der Doorluchtige
School te Amsterdam , Amsterdam 1832.
Litho naar Clermans, 1832. Muller 3186b.
Gravure van P. Velijn naar W. Grebner, in: Nederlandsche Muzen-Almanak 1832.
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57. Jacob van Lennep (1802-1868).
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Wij zaten anderhalf uur bij hem. Zijn discours was van weinig beteekenis en allerminst
aesthetisch. Hij kwam mij voor den tact niet te hebben van 't gesprek levendig en
op te houden. Hij liet telkens zijn onderwerp los, en zocht dan naar een ander. Op
een bezoek als dit verveelt men zich bijna met hem, iets dat het geval niet zijn kan
wanneer men gemeenzamer met hem wordt, dagelijks met hem omgaat.
Hij toonde ons in een ander vertrek twee uitmuntende schilderijtjes, volgens zijn
904
905
begeerte door VERSCHUUR geschilderd. Twee Tafereelen uit zijn ‘Huis ter Leede.’
't Eene stelt den Ridder voor naar den weg vragende; 't ander 't oogenblik, waarin
hij met zijn zuster in de armen, op 't bezeten paard de rivier in rijdt. De paarden zijn
uitmuntend, vooral op het laatstgenoemde. De helle slotbrand aan den horizont, het
doffe maanlicht, het razende paard, de bedwelmde ridder met openhangenden
mond; de bezwijmde zuster, het wild begroeid moeras, dit alles is voortreffelijk.
's Avonds een Voorlezing van DA COSTA , met groote belangstelling tegemoet gezien.
906
Om half acht geleidde HEYE mij naar zijn woning. Men liet ons in een ruim vertrek,
suite van de voorkamer met wijdgeopende porte brisée. Beide vertrekken met smaak,
ja rijk gemeubileerd. In de voorkamer hing een mansportret, levensgroot, door
bekwame hand geschilderd, van een jong man, waarschijnlijk niet van DA COSTA's
familie, gemerkt het eerder Noordsche van zijn voorkomen. In de suite verscheiden
907
pastels, Ruben's afneming van het kruis; een Johannes den D. met het Lam. De
toehoorders zaten voor het grootste gedeelte aan lange met groen laken gedekte
en met schrijfgereedschap voorziene tafels; andere in de vensterbanken of op de
aanwezige sofa's. Ik schatte hun getal op dertig. Onder hen WITHUYS en BRESTER.
908
(LIPMAN voor ditmaal afwezig). Het geheel had een zeer fashionable. ja zelfs
élégant voorkomen. Aan het boveneinde der lange aaneengezette tafels zat DA
COSTA, zeer net in 't zwart gekleed. DA COSTA is een klein man. Zijn gelaat is bleek,
van de pokken geschonden, en niet schoon; evenwel interesseert het u. De Joodsche
trekken zijn grootendeels, schoon niet geheel uitgewischt, en worden onder sommige
omstandigheden, vooral wanneer hij met verachting spreekt, weder opgewekt. Zijn
oogen zijn van een donkerbruin en levendig. Zijn haar kort, zwart en stug. Toen wij
binnenkwamen was hij reeds begonnen. DA COSTA heeft juist die keelstem der
909
Oosterlingen, die hen in staat stelt de ψ (Ain) uit te spreken. Hij
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Wouter Verschuur (1812-1874). Schilder; leerling van P.G. van Os.
‘Het Huis ter Leede’, in: J. van Lennep, Nederlandsche Legenden I, Amsterdam 1828, pp.
1-50.
Da Costa woonde op de Prinsengracht, vermoedelijk op nr. 836, waar hij in elk geval in 1841
woonde.
Het origineel van de ‘Kruisafneming’ is het middenpaneel van het drieluik dat Rubens tussen
1611 en 1614 voor de Kathedraal van Antwerpen schilderde. Mogelijk bezat Da Costa de ets
die Lucas Vosterman in 1620 naar het oorspronkelijke doek heeft vervaardigd.
Samuel Philippus Lipman (1802-1871). Rechtsgeleerde en staatsman. Schreef over historische,
staatkundige en godsdienstige onderwerpen.
Ain: oog (Hebreeuws); naam van de zestiende letter, die in het Oud-hebreeuws de vorm van
een oog had.
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spreekt zeer luid, of om het juister uit te drukken zeer hoog. Er is iets gillends en
krijschends in zijn voordracht, dat in 't begin een onaangenamen indruk maakt, maar
eindigt met een zeér overredende kracht op u uit te oefenen en belangstelling op
te wekken. Hij sprak over den oorsprong der Hollandsche taal en zulks geheel naar
aanleiding en bij wijze van uittreksel uit HAMAKERS Academische voorlezingen , die
hij zeer prees. Hij had een geschreven stuk voor zich, doch verliet telkens zijn
schema, om 't improviseerende toe te lichten. Ik bewonderde alsdan de
gemakkelijkheid waarmede hij zich uitdrukte, de geestigheid waarmede hij zijne
woorden koos, en het aangename zijner uitweidingen die hem nu en dan van zijn
onderwerp deden afdwalen, maar de gespannen aandacht zijner toehoorders niet
deden verliezen.
Wie zich Da Costa voorstelt als den ijverigen sectemaker, als den hollenden
dweper, met teksten en formulieren gewapend en vervuld, als velen hem schilderen,
of alleen als den boetprofeet, die hij in zijne gedichten is, zal verbaasd staan als hij
hem daar ziet en hoort in die welgestoffeerde vertrekken, sprekende in de termen
910
van iemand die in de beschaafdste kringen verkeert, en de usance du monde tot
op den huidigen dag bijhoudt, nu eens een beeld aan de laatste gebeurtenissen
van den dag ontleenende, dan eens allusie makende op het een of ander dat met
het dagelijksch leven in 't nauwste verband staat, straks een anecdote inlasschende
die geheel zijn gehoor aan 't lachen brengt, dan weder een verkeerde meening met
de gracieuse wapenen van geestige scherts en ironie bestrijdt, en toch is dit alles
dienstbaar om ernstige zaken te bewijzen. Slechts nu en dan mengde zich een
rechtstreeks godsdienstige wenk in den loop zijner redeneering. 't Was b.v. als hij
van het Caucasische menschenras en zijne talen sprak. Bij hen zeide hij vond men
eene beschaafde en rijke spraak, bij hen ook het ideaal van menschelijke schoonheid,
bij hen ook een godsdienst wijzer dan eenige andere; maar die wijsheid die ons
God doet kennen in zijne betrekking op de menschheid, misten zij, misten de Ariërs,
911
misten alle goïm-volkeren, want zij moest van God gegeven, geopenbaard worden.
En zij werd gegeven, zij werd geopenbaard, maar niet aan die Georgiërs, niet aan
die Ariërs, niet aan de wijzen, niet aan de schoonen der aarde, maar aan een gering,
een dwaas volk, dat ze aan zou nemen in afhankelijkheid en onderworpenheid’ enz.
enz.
Na den oorsprong der Hollandsche Taal uiteengezet te hebben, ging hij over tot
het aanwijzen harer voortreffelijkheid, waarvan hij als eerste bewijs harer rijkdom
aanvoerde, welke als hij zich uitdrukte, in de eerste plaats bestond in 't vermogen
eener gedurige regelmatige vermenigvuldiging van zichzelve. Hij noemde deze
eigenschap zeer eigenaardig teelkracht. Hij nam de gelegenheid waar om zich zeer
krachtig en geestig te weer te stellen tegen het Horatiaansche
912

verba valent ut nummi,
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Usance du monde: hoe men zich in de wereld behoort te gedragen.
Goïm-volkeren: niet-joodse volkeren.
Verba valent ut nummi: woorden zijn evenveel waard als geld (bij Horatius niet
gevonden).
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alsof de taal eene conventie ware, en ieder die een nieuw woord analogisch schiep,
een valsche munter, enz. Hij bewees den rijkdom der taal verder uit hare geschiktheid
tot alle uitdrukking van wetenschappelijken aard, en reciteerde tot bewijs de regels
uit den 2den zang van De Ziekte der Geleerden :
U, eedle Ontleedkunst, hoog aan Nederland verplicht

tot
913

Genoeg, de klier scheidt af, ziedaar haar werk en plicht.

Een derde bewijs voor haren rijkdom was de juistheid en veelheid harer termen voor
het Zeewezen en den Waterstaat, bij welke gelegenheid hij een plaats uit het werk
914
van Collot d'Escury citeerde.
Hij ging vervolgens over tot het schetsen van het lot der Hollandsche taal in
verschillende tijdvakken. Zeer geestig sprak hij over de 18de Eeuw, toen ‘de
Hollanders vreedzaam en lamzalig nederzaten, en zich lieten inpalmen, inpakken,
en inbalsemen totdat ze eindelijk volslagen mummies geworden waren.’
Hij gewaagde ook van het nadeel, hetwelk de zucht tot navolging der taal
berokkende, en beschreef bij die gelegenheid (een zijner uitweidingen) het nieuwe
Romantisme als ‘de manifestatie van iets dat men niet gevonden heeft noch hoop
heeft te vinden, een gapen naar niets, een blindelings en duizelend omtasten naar
ondingen’, en dit wisten die nieuwere romantici zelf wel. ‘C'est une crépuscule’, zegt
915
mijnheer VICTOR HUGO .’ Hij betoogde 't verkeerde van een VICTOR HUGO, een
lord BYRON in 't land te willen brengen en sprak in 't laatste geval (nog onwetend
van mijne tegenwoordigheid) met blijkbaar rechtstreeksche bedoeling op mijne
weinigheid. Veel sprak hij vervolgens over BILDERDIJK ‘in wien zich geheel het
Hollandsche mensch- en taalkarakter had doen zien’. ‘Daar was’ zeide hij ‘in ons
eene inertie uit onszelven die met onze koudvochtigheid samenhing, maar aan den
anderen kant een enthusiasme, dat alleen door omstandigheden van Boven gegeven
kon worden opgewekt. Dit was de geschiedenis van ons Volk, van onze Taal, van
onzen BILDERDIJK . Vóór zijne uitzetting uit den lande was BILDERDIJK, ja, een bel
916
esprit, een erotisch poëet, een CATULLUS , wel geestiger en fijner, want - eene
redegeving waarom ik niet kon nalaten te meesmuilen want dat Amsterdamsche
beginsel zat er in - maar toen 't hem tegenklonk: ‘binnen 24 uren den Haag,
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Willem Bilderdijk, De Ziekte der Geleerden, Amsterdam 1807, pp. 29-32. Ook in: Dichtwerken
VI, Haarlem 1857, pp. 385-386. De laatste regel luidt: ‘Genoeg, de klier scheidt af, zie daar
haar werk en plicht.’
B: ‘[Hollands Roem in Kunsten en Wetenschappen]’.
Hendrik baron Collot d'Escury (1773-1845). Curator van de Leidse Hogeschool; auteur van:
Holland's Roem in Kunsten en Wetenschappen , 7 dln., 's-Gravenhage/ Amsterdam 1824-1844.
Victor Hugo schreef in Les chants du crépuscule (1835): ‘Tout aujourd'hui, dans les idées
comme dans les choses, dans la société comme dans l'individu, est à l'état de crépuscule.’
(Vandaag de dag bevindt alles zich, zowel wat ideeën als wat dingen betreft, zowel in de
samenleving als bij het individu, in een schemertoestand). In: Oeuvres Poétiques I (ed. Pierre
Albouy), Tours (Bibliothèque de la Pléiade) 1968, p. 811.
Gaius Valerius Catullus, Romeins dichter uit de eerste eeuw voor Christus, bekend om zijn
minnedichten. Bilderdijk had in 1781 zijn erotische dichtbundel Mijn Verlustiging gepubliceerd.
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binnen 14 dagen het Gemeenebest verlaten!’ toen ontgloeide BILDERDIJK tot wat
hij wezen moest. Onder Engelschen en Duitschers werd hij Hollander, Dichter,
Hollandsch Taalgeleerde’ enz.
DA COSTA eindigde met opnieuw de Taal als een gave en niet eene conventie in
't licht te stellen, als uitvloeisel van onze ziel en menschelijk wezen, en eindigde
met deze woorden: ‘Zie hier het voorschrift der Taal: Denk, Gevoel, vooral Geloof,
en spreek!’
918
Als toevoegsel werden door hem BILDERDIJKS Ouderdom ( Vermaking , Hooge
919
jaren, Graauwe hairen, Gaan gewoonlijk met elkaar enz.) en Uitvaart (Befloersde
trom, Noch klokgebrom, enz.) gereciteerd. Zijn reciet is slecht, zeer zangerig, en
wanklankig, maar toch is 't of men de bekendste verzen van BILDERDIJK voor 't eerst
hoort als ze uit zijn mond komen. Hij ging, docht mij, wat te ver, met uit deze twee
rijk rijmende gedichten te willen bewijzen hoe een geregelde reeks van gedachten
een natuurlijke reeks van rijmende woorden medebrengt.
Men stond op. Het was tien uren. HEYE stelde mij aan den spreker voor. Op 't
hooren van mijn naam kwam bij de herinnering van hetgeen hij over het navolgen
van BYRON gezegd had niet onnatuurlijk wolkje van verlegenheid over het bewegelijk
gelaat van den wellevenden man. Hij was ondertusschen allervriendelijkst en
betuigde mij wel driemaal dat het hem aangenaam was mijne kennis te maken. Na
een korte, onverschillige woordenwisseling nam ik afscheid, hem bedankende voor
hetgeen ik van hem had mogen hooren.
De puikpoëet HILMAN viel mij in den rug met een precieus compliment over mijne
Lezing in de Holl. Maatschappij. Ik sprak, zeide hij, zeer mooi Hollandsch.’ 't Was
mij aangenaam, mijnheer Hilman, dit uit uw Amsterdamschen mond te vernemen.

Amsterdam, zaterdag 9 januari 1836
Amsterdam 9 Januari.
920
BAKHUYZEN VAN DEN BRINK bezocht. 't Griefde mij hem noch POTGIETER tot nog
921
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toe gezien te hebben. Mais je ne m'appartiens pas. Leesmuseum.
's Avonds, Hollandsche Schouwburg, met HEYE . Schrikkelijk vol. BURLAGES

917

918
919
920
921
922

Omdat Bilderdijk bij de komst der Fransen niet alleen weigerde om als advocaat de eed af
te leggen op de rechten van de mens en de burger, maar tevens zijn bezwaren in een
opmerkelijk rekest uiteenzette, werd hem op 25 maart 1795 te verstaan gegeven, dat hij het
land binnen de genoemde tijd diende te verlaten. Hij zou pas in 1806 naar Nederland
terugkeren.
‘Ouderdom’, in: Willem Bilderdijk, Vermaking, Rotterdam 1828, pp. 149-152; ook in:
Dichtwerken XIV, Haarlem 1859, pp. 295-297.
‘Uitvaart’, in: Willem Bilderdijk, Naklank , Dordrecht 1828, pp. 173-176; ook in: Dichtwerken
XII, Haarlem 1859, pp. 325-326. De eerste regels luiden: ‘Befloersde trom / Noch rouwgebrom’.
Bakhuizen van den Brink woonde op de Herengracht 134.
Mais je ne m'appartiens pas: maar dat heb ik zelf niet in de hand.
Het Leesmuseum, een instelling waar men boeken en tijdschriften kon raadplegen, werd in
1800 gesticht door Mr. A.R. Falck. Van 1820 tot 1932 was het gevestigd op het Rokin (waar
zich thans nr. 102 bevindt).

Nicolaas Beets, Het dagboek van de student Nicolaas Beets, 1833-1836

226
923

omwerking van The Weddingday. 't Is juist geen fijne geest, maar doet lachen.
Mevr. ENGELMAN (BIA) die voor Bruid speelde zag er allerliefst uit, maar had
wit-satijnen schoentjes aan moeten hebben en geen marokijnen als 't geval was.
924
Als nastuk met ballet aan allerellendigste vertaling van ‘Le Dieu et la Bayadère’.
In de Pauze liet zich BURLAGE aan mij voorstellen en kwam de oude HENDRIK HARMEN
KLIJN mij een compliment maken over Kuser . ‘Hij was’, zeide hij ‘te oud om zich
naar nieuwe vormen te schikken; maar dit had hem overweldigd; zóo waren ze hem
lief.’
Ook nog een onderhoud met VAN LENNEP .

Amsterdam, zondag 10 januari 1836
Amsterdam 10 Jan.
925
Ter kerke bij DES AMORIE V.D.H. , die het had over de opvoeding van kinderen.

Amsterdam, maandag 11 januari 1836
Amsterdam 11 Januari.
Onder meer, bezoek bij V. KAMPEN , bij BAKHUYZEN , bij wien ik HEYE aantrof, ook
bij VAN HASSELT .
's Avonds een partijtje bij HEYE, met POTGIETER, VAN DEN BRINK, VAN LENNEP,
BURLAGE, BRESTER, en VAN HASSELT. VAN LENNEP zeer amusant.

Leiden, dinsdag 12 januari 1836
Leiden 12 Jan.
Heden, na een kort bezoek aan Haarlem, uit Amsterdam hier teruggekeerd. Welk
een genoegen weer hier te zijn!

Leiden, donderdag 14 januari 1836
Leiden 14 Jan.
926
927
Soirée bij Mevrouw K. Veel conversatie met freule v.A. - Uitmuntend pianospel
i 928
van de dames St . Ik declameer Hertog Richard van SOUTHEY d. TOLLENS. Tégen
het programma van dezen avond vervalt men in waltzen en galoppeeren, waartoe
929
freule v.A. de piano bespeelt. Cateau v.G. die zoo min als ik danst verzoekt mij
te blijven, daar ik meende te vertrekken, om reden te hebben, door voor

923

924
925
926
927
928
929

The Weddingday was een blijspel van Mrs. Elizabeth Inchbald (1753-1821). De Nederlandse
bewerking van Joost Hendrik Burlage (1806-1873) verscheen in 1834 te Amsterdam onder
de titel: De eerste bruidsdag.
Brama en Zoloé, De Verliefde Bayadere, naar het Frans van Scribe, met muziek van Auber.
Preek niet gevonden.
Mevrouw Kneppelhout.
Elisabeth Clasina van Assen.
De dames Stadnitski: Catharina (1809-1858), Jenny (geb. 1814) en Maria (1817-1851).
Cateau van Gorkum.
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te geven met mij geëngageerd te zijn, alle zich opdoende partners af te slaan. Zoo
blijf ik en heb een goede, degelijke conversatie met deze alles behalve alledaagsche
dame. Bij Hercules! Wat staat dat dansen toch leelijk in een man! Foei, foei, en nog
eens foei! En dan een man die gedanst heeft, en daar staat te hijgen, te gloeien,
duizelen als of - Bah!

Leiden, vrijdag 15 januari 1836
Leiden 15 Jan.
930
Verzen geschreven voor het Album van E.L. onder het motto uit BYRON
‘To thee, in whom at once conspire
All charms which heedless hearts can move,
Whom but to see is to admire,
931
And (Oh, forgive the word!) to love’.

Ik blijf in poëtische stemming, maar wil er niet practisch aan toegeven of iets op
touw zetten, want Maandag begin ik met onomstootelijken ijver en (zoo ik hoop)
932
tegen alle verzoeking bestand zijnden ernst aan de Severiora.

Leiden, zondag 17 januari 1836
Leiden 17 Jan. Zondag.
933
VAN DER PALMS laatste preek over de Geschiedenis van den Blindgeborene.
Vol fijne trekken.

Leiden, maandag 18 januari 1836
Leiden 18 Januari.
Souper bij VAN DER PALM .
934
Kennismaking met Mevrouw van Foreest en de freule haar oudste dochter.
Hoogst aangenaam en vroolijk.
Bernard en ik komen er zoo enthusiast vandaan, dat wij in plaats van naar onze
935
kamers te gaan den Singel van de Hoogewoerds- tot de Witte Vr. Poort en daarna
het Haagsche Schouw omloopen. Om drie uren thuis, zoo moê als honden.

930

931
932
933
934

935

Johanna Elizabeth Loopuyt (1816-1877). Kleindochter van Van der Palm; dochter van Pieter
Loopuyt (1791-1872) en Cornelia Mathilde van der Palm (1790-1859). Zij trouwde in 1839
met Cornelis van Foreest. Het vers, getiteld ‘In een Album’, gedateerd 15 januari 1836 in UBL
Ltk Beets vrl. nr. 100.
Dit citaat is afkomstig uit Byrons gedicht ‘To Florence’ (1809), vss. 17-20, in: Poetical Works,
p. 58.
Severiora: ernstige studieën.
‘De Geschiedenis der genezing van den blindgeborenen. Slot’, in: J.H. van der Palm,
Leerredenen XII, pp. 323-346.
Jacoba Elisabeth van der Palm, weduwe van Jhr. Mr. Dirk van Foreest (zie noot 396). De
oudste dochter was Aleide van Foreest (1818-1856), met wie Beets op 3 december 1840 in
het huwelijk zou treden.
Bedoeld is de Witte Poort.
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58. J.E. van Foreest-van der Palm (1791-1857).
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Leiden, dinsdag 25 januari 1836
Leiden Dinsdag 25 Januari.
936
Brief aan den Heer D. VEEGENS, in den Haag.
937
Uw vriendelijk schrijven, mijn Waarde! mag ik niet onbeantwoord laten, niet,
omdat het zoo bijzonder vriendelijk is, iets dat in mijn oogen meer beteekent dan of
gij met groote letters onder uwen brief gezet hadt: Verzoeke per omgaande eenig
bericht! Ziet gij, ik ken van die wonderlijke menschen, die meer gehoor geven aan
opwellingen des gemoeds dan aan eenige drangreden van buiten, en daarom was
938
V.H. die uwe letteren acht dagen en poche gehouden heeft; iets waarbij zij evenwel
niets verloren, ook niets gewonnen hebben; was V.H., zeg ik, nauwlijks down stairs
en uw brief pas gelezen, of het plan was geboren om met u in correspondentie te
treden. Gij moest mij hier zien zitten in mijn kleine schrijfcel (zooals Tollens het niet
939
fraai noemen zou), vóor mij een helder brandende lamp, achter mij een helder
brandend vuur; ik in het midden nog al dof. Als ik mijn oogen opsla zie ik of THOMAS
MOORE , of LAWRENCE STERNE , of BILDERDIJK vlak in 't gezicht en als ik dan weer
neerzie op den stijl waarin deze tot nog toe geschreven is, schaam ik mij bijna,
vooral wanneer ik bedenk dat mijn vriend VAN DER PALM over mijn schouder leest
940
en ook al in mijn schrift ziet. Leurs regards m'oppriment, en ik ben blij dat GOETHE,
BYRON, en WALTER SCOTT te ver af zijn om er iets van te zien. A propos, vindt gij
niet dat mijn brief tot hier toe wel iets heeft van een Catalogus der Tentoonstelling
van Schilderijen. Enfin! hij is licht zoo goed als de brieven van A.B.C. en het geheele
alfabet die ook niet deugen, en gij zult er wel slechter gezien hebben. Ik geloof dat
ik mijn stijl tegelijk met mijn inkt koop, want tot nog toe heb ik er niet achter kunnen
komen, wat eigenlijk de trekkers en koorden zijn die de marionetten mijner phrasen
doen dansen. ‘Weder valsch vernuft!’ roept gij uit. Zeer goed. Maar, met uw
welnemen, valsch vernuft is ook vernuft, en die geen gouden gespen voor zijn
dansschoenen heeft, draagt in 't vuur vergulde; ik wou wel eens weten of hij er
slechter om danste, of dat zijn naam er te minder malen om zou worden
941
opgeschreven in het schildpadden vicesimootje, dat de dames tusschen haar
ceintuur dragen! Van dansen gezwegen - laat ons van lezen spreken. Ach! ach! en
942
nog eene ach! (hier verheugt zich de schimme Feith's) ik ben zoo bang voor een
lezersreputatie! Ik vind niets akeliger dan de beeltenis van den Redenaar of den
Dichter, die gezwartrokt (à dire vrai: ik heb te Amsterdam een blauwen met vergulde
knoopen aan gehad) en gewitdast het land rondreist met een dubbelgevouwen

936
937
938
939
940
941
942

Brief niet gevonden.
Brief van Veegens niet gevonden; wel het antwoord van Veegens op deze brief, gedateerd
28 juli 1836. UBL Ltk Beets Correspondentie.
Mogelijk de hospes van Beets, de houtkoopman Dries van 't Hull (1785-1852).
Schrijfcel: kleine schrijfkamer. Bij Tollens niet gevonden.
Leurs regards m'oppriment: Ik wordt door hun blikken terneer gedrukt.
Vicesimootje: klein opschrijfboekje (vicesimo: het formaat van een vel papier dat in twintigen
wordt gevouwen; vergelijk octavo).
In de sentimentele romans Julia (1783) en Ferdinand en Constantia (1785) van Rhijnvis Feith
(1753-1824) wordt de uitroep ‘Ach!’ veelvuldig gebruikt.
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kwarto-handschrift in zijn borst en met de woorden Geëerde Toehoorders en
Hoorderessen! op de lippen, maar te armhartiger wordt die figuur wanneer die
Commis-Voyageur der ‘Kuische Negen’ (die ondertusschen door te veel schuim
van volk gecourtiseerd zijn om zich langer veel op die kuischheid te laten voorstaan)
overal hetzelfde monster uitstalt en dezelfden kunstgrepen gebruikt. Ik had de
Parisina zeker slecht gelezen als ik dat ding in den Haag herlezen had, en te
Amsterdam heb ik het eigenlijk ook niet heel mooi gedaan, want een hatelijke
verkoudheid wierp een zeer prozaische mist over mijne welsprekendheid. En toch
heb ik ‘hoofden op hol gebracht’? Gij zegt het; ik weet het niet. Tweehonderd vrouwen
heb ik voor mij gehad, waaronder vele schitterende toiletten, enkele lieve gezichtjes,
en ik hoop eenige weinige gevoelige harten? -(neen, daar ben ik zeker van: die
943
hebben ze alle, çela appartient à la femme comme le fouet du cocher -) eenige
weinige bewonderaarsters (leelijk woord). Maar Utrecht? Wat spreekt gij mij van
Utrecht? Ik weet niet dat mij daar iemand kent. O Gij zult zien wat een nieuwsgierig
944
poëet is, en ik laat u niet los vóor gij mij op dit punt eenige explicatie geeft. Zie, 't
is de eenigste prijs mijner (qualiscumque) verdiensten, te weten wie ik de gaaf heb
't hoofd op hol te brengen. Singulier is dat ik het tot nog toe altijd de verkeerde
gedaan heb en met ongelukkigen uitslag gepoogd het bij sommigen te
bewerkstelligen van wie 't mij aangenaam zou geweest zijn het te zien, vooral indien
zij naar het voorschrift der kunst, het hoofd door het hart hadden willen genezen!
But this is nothing to you. Would to God it were nothing to me now!
Terwijl ik bezig ben een haar uit mijn pen te halen, valt mijn oog op mijn naaste
945
omgeving. 't Is ῾Η Καινη Διαϑηκη en een bundel dictaten. De Historia
946
Ecclesiastica. O, ik ben met hart en ziel theologant en het gewicht en de
uitgebreidheid mijner studie verbiedt mij aan iets anders te denken. Waarschijnlijk
zal ik dit jaar niets schrijven. Mijne vele relatiën hier nemen de weinige heures de
947
loisir weg, en te Leiden heb ik nooit veel inspiratie gehad. Verwacht gij iets van
de groote zomervacantie, wanneer ik mijne vriendenlooze eenzaamheid weder zal
intreden, afgescheiden van eene mij niet kennende sociëteit, en mijne dagelijksche
avondwandeling in mijn geliefd bosch zal hervatten: zoo zeg ik u dat gij uwe hope
op een zandgrond gebouwd hebt, want de tijd zal door mij tot niet anders besteed
948
worden dan de studia severiora graviora, en ik zal bij Grieksch, Latijn en
Hebreeuwsch mijn Hollandsch mogelijk vergeten. Toch als ik Jesaia lees, rijst
onwillekeurig in mij

943
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Cela appartient à la femme comme le fouet au cocher: dat behoort bij de vrouw zoals de
zweep bij de koetsier.
B: ‘Vriend des Vaderl.’
Het is niet duidelijk welk artikel in de Vriend des Vaderlands Beets hier bedoelt.
Hè Kainè Diathèkè: Het Nieuwe Testament.
Historia Ecclesiastica: Kerkgeschiedenis.
Heures de loisir: vrije tijd.
Studia severiora, graviora: ernstiger, moeilijke studieën.
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de vraag: ‘Ben ik eigenlijk wel een Dichter? Of zijn 't als da Costa zoo wèl zegt
949

o Gij alleen, Jeruzalems profeten!

Neen.. mijn Vriend! De auteur van Jose en Kuser moet een Godgeleerde, Nicolaas
950
Beets moet een Verbi Divini Minister worden, en hij heeft er de poëzie voor een
tijdlang voor over. Waar is dan de Roem? Hij is uitgesloten’ als de Apostel zegt. Ik
heb eene plaats in de Hollandsche Literatuur die mij niemand zal betwisten ( FOPPE
951
952
zelfs niet, die bij monde van VRUGT en RUYS eeuwig twist) en daarbij blijve 't
vooreerst. Naderhand zal men zien wie ik ben. Wil Bohn mij drukken, wat bij hem
als bij alle boekverkoopers (en hij is geen haar beter dan de rest) meer van 't belang
der cijfers dan van dat der letteren afhangt, zoo komen in 't laatst van dit jaar de
Parisina enz. uit, en met die sluit ik mijne Byroniaansche phase. Ik verkies niet als
Byroniaan bekend te staan. Trop d'honneur! En hoewel ik Byron hoog waardeer, is
hij niet als gij u uitdrukt, mijn lievelingsdichter.
Gij gevoelt intusschen dat bij dezen stand van zaken, de lezing in den Haag er
bij in zal schieten; en toch verzeg ik 't niet ... Februari, Maart, April ... neen, gij moet
er niet op rekenen, maar ik zal er over denken. Zoo ik 't doe, 't is alleen om U
genoegen te doen. Mogelijk gelooft gij 't niet en allerminst van den eenëntwintigjarige,
maar het denkbeeld van eenigen roem in te oogsten heeft de gaaf niet mij een
hàlven graad op te winden. Ik zeg dit niet om mij zelven te prijzen et per cynismum,
maar die mij kent weet dat het zoo is, en ik wenschte dat het zoo niet ware, want
de ambitie is, geloof ik, een excellent surrogaat voor alle andere passiën en een
heerlijk behoedmiddel tegen alle mogelijke verveling of neergeslagenheid, ik gebruik
hier het woord neerslachtigheid niet; niet omdat ik het niet bezit; ik heb het zoo
eerlijk betaald als gij; - maar alleen omdat ik hier neergeslagenheid beter vind; 't is
een zelfde verschil als tusschen dronkenheid en dronkenschap. Goed, dat gij mij
niet aanmoedigt, want als ik op dergelijke chapitres kom, is des sprekens geen
einde, en daar zijn menschen die iets dergelijks droog vinden.

949
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Deze regel luidt: ‘Neen! Gy-alleen, Jerusalems profeten’, in: Da Costa, Kompleete
Dichtwerken (ed. J.P. Hasebroek), Leiden 1870, tweede druk, deel II, p. 42. Da Costa
bedoelt hier dat alleen de verkondigers van het Goddelijk woord de ware dichters zijn.
Verbi Divini Minister: Bedienaar des Goddelijken Woords (dominee).
Hendrik Johannes Foppe (1796-1836). Toneelschrijver en dichter te Amsterdam.
In de Vaderlandsche Letteroefeningen 1835, I, pp. 451-452 was een nogal kritische recensie
verschenen op Foppes boekje: Zestal oorspronkelijke Nederlandsche Liederen, gecomponeerd,
met begeleiding voor piano, door W.P. de C. Vrugt en W. Ruys , Amsterdam 1834. De heren
Vrugt en Ruys reageerden op deze bespreking in het daartoe geëigende tijdschrift De
Recensent, ook der Recensenten 1835, II, pp. 389-394. Hier kwam een reactie op in de
Vaderlandsche Letteroefeningen 1835, I, p. 624. Opnieuw voelden den heren Vrugt en Ruys
zich geroepen tot een weerwoord; dit verscheen in De Recensent, ook der Recensenten
1835, II, pp. 481-482, waarna de discussie gesloten werd met een ‘Laatste Repliek aan de
Heeren Vrugt en Ruys’ in de Vaderlandsche Letteroefeningen 1835, I, p. 696. Mogelijk heeft
Beets ook gedacht aan het reeds voor die tijd gepubliceerde gedicht ‘Aan Twistenden’ van
H.J. Foppe, verschenen in de Nederlandsche Muzen-Almanak 1833, p. 238.
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‘Ien ander vel!’ zegt de Briganten Kapitein in ‘ Het Dorp aan de Grenzen ’:
‘Zeg waar zijn wij toch gebleven,
953
Kind, hoe gaat het, schrijft ge niet?’

Zie, dat waren eerst tijden voor de Poëten, die dagen van ‘Oranje boven!!’ Dat waren
dagen voor Lezers in publieke vergaderingen! 't Enkele woord ‘Volhouden!’ applaudissement. 't Nietige woord ‘Scheiding’ - applaudissement. De soldatenterm
‘Voorwaarts!’ - applaudissement. Maar het eindwoord Spanje op Kampanje - en de
handschoenen werden uitgetrokken en de hielen opgelicht, want straks zou Oranje,
954
misschien wel Neerland en Oranje volgen en dan - pour n'en pas finir! Non semper
955
tendit arcum Apollo; dat alles is thans voorbij; men geeuwt bij een toast op de
‘Volharding’; men lacht om zijn vroegere opgewondenheid; 't politieke nieuws heeft
956
menigeen (quorum pars magna sum) in geen jaar ingezien. A propos, wordt de
957
Staatscourant nog gelezen?
Maar vertel nu eens, wie de man geweest is, die de voor mij bestemde spreekbeurt
heeft vervuld. Ik dacht er aan - weet gij waar? - in de achterkamer bij Van der Palm.
Zie, peinsde ik, daar zitten aan dezen haard de grijsheid en de blondheid, de
redenaar die de kanseltrap aftreedt, de redenaar die haar ophuppelt. Terwijl staat
een der mannen van het juiste midden waarschijnlijk, te spreken en te gesticuleeren,
de oogen en harten tot zich te trekken, de kritiek te tarten, den lof in te oogsten en
wat niet al? Wij zitten hier rustig. Toch heb ik dien avond nog gereciteerd. De dames
verkozen 't zoo en een paar schoone oogen onder haar woog mij uw gansche
‘Geachte Vrouwenschaar!’ (als 't bij ‘Lezers’ heet) op. En toch zijn ze niet
ongevallig, die Haegsche nufjes - zijn ze wel?....
Half elf. Mijn nederige avondmaaltijd wordt opgebracht. Dat wij ook nog eten en
drinken moeten! Drinken is nog iets. Vocht is dan nog 't minst materiëele onder 't

953

In Jacob van Lenneps succesvolle blijspel Het dorp aan de grenzen, geschreven en gespeeld
in het najaar van 1830, uitgegeven te Amsterdam 1831, blijken de Belgische opstandelingen
de kunst van het schrijven niet machtig. Kapitein d'Eglantiers dicteert daarop aan het Hollandse
meisje Maria een rapport; op p. 34 zingt hij:

‘Zeg waor zijn we toch gebleven?
Kind? hoe gaot het? schrijft ge recht?’
954
955

956
957

De uitroep ‘Ien ander vel!’ is te vinden op p. 35.
Pour n'en pas finir!: het hield maar niet op!
Non semper tendit arcum Apollo: Apollo houdt zijn boog niet altijd gespannen. Moet zijn:
Neque semper arcum tendit Apollo (Horatius, Odae II, 10, 19.) Thans bekend als: de boog
kan niet altijd gespannen zijn.
Quorum pars magna sum: waarvan ik een groot gedeelte ben. Vergelijk: Quorum pars magna
fui: waaraan ik een groot aandeel heb gehad (Vergilius, Aeneis II, 6).
B: ‘[Van de Staatscourant was de Heer D. Veegens indertijd redacteur]’.
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materiëele; maar eten, tanden en kiezen te werkstellen - hoe is 't mogelijk dat
TOLLENS den eersten tand van zijn jongsken kon bezingen?
958

‘Moeder zegt: de tand is uit.

Allerliefst. Maar moeder kon wel zeggen: De luur is nat; is dat een argumentum
959
poeticum? Met dat al schat ik TOLLENS hoog, al was 't alleen maar om zijn goddelijk
960
vers op LOOTS , 't eenig sieraad van dat jammerhartig ‘Gedenkstuk’. Maar TOLLENS
- als LOOTS ook was - is ‘Wel poezie, geen aesthetiek.’ BILDERDIJK zei tegen LOOTS:
‘Loots! Waarachtig gij zijt de beste Odedichter dezer dagen!’ en wat antwoordde
LOOTS? ‘'k Ben weêrlichts’; ('s mans eigen uitdrukking) ‘'k Ben weêrlichts als ik weet
wat een Ode is.’ Schrijf nu geen boeken over LOOTS, geen Verhandelingen, geen
961
Biographie, geen Beschouwing van LOOTS als mensch en als dichter, geen
literarische paralel tusschen hem en een poëet uit een vroegere eeuw; spaar uwe
fraaie uitdrukkingen als:
962

Een ruwe diamant, ofschoon van 't eerste water

en wat dies meer zij, voor een andere gelegenheid: deze anecdote teekent LOOTS
geheel. Is 't niet zoo? Onthoud ze dan en lees niets meer over LOOTS of 't moest
963
zijn het uitnemend stuk in de Muzen , zaliger gedachtenis.
Maar ik spring van 't een op 't ander. Gij ziet het, mijn briefstijl (ira cum
964
965
familiaribus) is niet het deftige rijtuig op vier wielen, dat bij iedere gabel ophoudt,
als wanneer de eigenaar plechtig zijn kwartje geeft en zijn dubbeltje weerom krijgt,
om dan na het veelbeduidende ‘'t is klaar, koetsier’, weer tot de volgende door te
draven: 't is een paard onder den man, dat er op gedresseerd is de wetten des lands
te ontduiken en de tolhekken over te springen - maar ik zal 't onstuimig beestje toch
nu zachtjes aan op stal moeten brengen; want (de berekening is 't al!) nog éene
witte pagina schiet er over, wil ik 't adres nog op dit blaadje brengen en - ik mag u
niet langer vervelen. Een wild paard en een wilde stijl zijn niets zeldzaams en 't
verwondert mij dat gij er zoo lang naar kunt hebben staan kijken. Trouwens een
wilde ezel en een middelmatige stijl zijn nog ondragelijker. 'k Heb mijzelven onder
de verplichting gelegd dit bladzijdje nog vol te schrijven, maar met wat? Hé, waarom
zou men een brief niet mogen eindigen met een phrase als waarmeê men ieder

958

Dit citaat is afkomstig uit het gedicht ‘Op den eersten tand van mijn jongst geboren zoontje’,
in: H. Tollens Cz., Gedichten III, 's-Gravenhage 1831, vijfde druk, pp. 44-46. De eerste regels
luiden:

‘Triomf, triomf! hef aan, mijn luit,
Want moeder zegt: de tand is uit!’
959
960
961
962
963
964
965

Argumentum poeticum: dichterlijk onderwerp.
‘Ter uitvaart van Cornelis Loots’, in: Ter nagedachtenis van Cornelis Loots , Amsterdam 1835,
pp. 137-146.
Geen Biographie: toespeling op Potgieters opstel ‘Loots. Geene Biographie’, in: De Muzen
1834-1835 (zie noot 456).
Deze regel niet gevonden in Ter nagedachtenis van Cornelis Loots.
B: ‘[Van Potgieter]’.
Zie noot 961 en 456.
Ira cum familiaribus: een steen des aanstoots voor wie mij goed kennen.
Gabel: tolhek.
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59. De Witte Singel te Leiden omstreeks 1836, met Academiegebouw en Pieterskerk.
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gesprek begint: ‘Slecht weêr vandaag’, ‘een akelige mist..’? Mijn vriend POTGIETER
heeft een vers gemaakt beginnende met
966

Toch heb ik u lief, o mijn land!

en mijn vriend HEYE die een dokter is, riep het hem onlangs uit zijn sjees toe, op
een dag waarop het even zoo mistte als heden; ik zou in dat geval gezegd hebben
Toch heb ik het land, o mijn lief!
967

Maar dit zijn laffigheden en husteron proterons, die de moeite niet waardig zijn
ze op te schrijven. ‘Why do I mention it?’ heet het in den Tristram Shandy, ‘ask my
968
pen: it governs me, I don't govern it.
Ziedaar een wel lange epistel en zooals ik ze slechts aan mijne vrienden schrijf.
Mogelijk antwoordt gij mij uit den Gijsbrecht :
969

Gij mint mij averechts; uw liefde staat mij dier;

maar liever zag ik dat gij mij met eigene oorspronkelijke taal eens antwoordet, indien
ernstiger of genoegelijker occupaties 't niet verbieden. Zoek, wilt gij mij verplichten
970
eens naar de parodie van Alrik en Aspasia , waarvan gij mij gesproken hebt. 't
Zou een onschatbaar kleinood voor mij zijn, mocht ik er een afschrift van maken.
Leef zoo gelukkig in den Haag als ik te Leiden, en geloof mij met heel mijn hart de
Uwe.
B.

Leiden, vrijdag 29 januari 1836
Leiden 29 Januari.
971
Theebezoek bij Prof. WEYERS met het doel om raisonabel en cordaat er over
te spreken dat ik tot hiertoe zijn collegie over 't Arabisch, tegelijk vallende met een
972
collegie van VAN HENGEL , niet gehouden heb. Hij is redelijk en absolveert mij.
Tot blijk dat hij mijn stoutigheid niet kwalijk neemt, noodigt hij mij, als ik hem tijdig
verlaten wil, ‘nog wat te blijven praten’.

966
967
968

969

970

971
972

‘Toch heb ik innig u lief, o mijn land!’ is de vierde regel van Potgieters bekende gedicht
‘Holland’, voor het eerst verschenen in de Vaderlandsche Letteroefeningen 1833, II, p. 95.
Husteron proterons: een husteron proteron (of ook: proteron husteron) is een stijlfiguur, waarbij
het laatste eerst wordt genoemd.
In ‘The Story of Le Fever’ leest men na een uitweiding: ‘But this is neither here nor there why do I mention it? - Ask my pen, - it governs me, - I govern not it.’, in: Laurence Sterne,
Tristram Shandy vol. VI, ch. 6, p. 403. Zie ook noot 256.
Deze regel luidt in de Gijsbrecht: ‘Hy mint my averechts, zijn liefde staet ons dier’ (V, vs.
1611); het antwoord van Gijsbrecht op de verzekering dat zijn vijand Egmond, die Amsterdam
heeft verwoest, hem bemint (Vondel, Werken, deel 3, p. 589).
B: ‘[Door Kinker]’.
Rhijnvis Feith had in 1784 zijn romance Alrik en Aspasia gepubliceerd; in 1787 verscheen
De Alrik en Aspasia van Mr. Rhynvis Feith , een parodie van Bilderdijk en Kinker. Voor de
tekst van Feith, de parodie en nadere toelichting zie: J. Kinker, De verlichte Muze (ed. G.J.
Vis), 's-Gravenhage 1982, pp. 43-81.
Hendrik Engel Weyers (1805-1844). Hoogleraar Oosterse Letterkunde 1833-1844. Hij woonde
op de Oude Rijn 88.
Weyers en Van Hengel gaven beiden college op vrijdagmorgen om 8 uur.
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Leiden, zondag 31 januari 1836
Leiden 31 Januari.
973
Heden een brief van POTGIETER , die nogal piquant is.
974

975

Gesoupeerd bij VAN DER PALM , ook met Mevr. V. FOREEST. VAN DER PALM is
bijzonder beminnelijk. Mij bedankende voor den dienst aan zijn dochter en
kleindochter bewezen, zegt hij met nadruk: ‘Nu heb je eens voor mijn kleinzoon
976
gefigureerd.’

Leiden, woensdag 3 februari 1836
Leiden 3 febr.
977
Bezoek aan VAN HENGEL . Ik verkeerde in het denkbeeld dat Z.H.G. tegen mij
ingenomen was. Uit hoofde van dat zekere dichterschap. Maar hij was
allervriendelijkst, voor zoo veel en op de wijze waarop hij dat wezen kan. 't Is een
niet ruw, maar triviaal man. Het is koddig hem in zijn gemeen dialect van zijn
978
‘Beschaving’ te hooren gewagen. (Hij schrijft er een Geschiedenis van). Hij had
de goedheid mij te zeggen dat hij ‘met genoegen bemerkte dat de Poëzie mij niet
belette met ijver mijn vak te beoefenen’. (ik houd zijn collegies getrouw, ook dat,
979
hetwelk hij, gelijk de alumni zeggen ‘in 't Laidsch’ geeft), ‘iets dat’ voegde hij er
bij met dichters zeer zelden het geval was.’ Hij noemde mij ‘een schoone
uitzondering.’

Leiden, donderdag 4 februari 1836
Leiden 4 februari.
Zoete vrucht van mijn bezoek van gisteren. Uitnoodiging van VAN HENGEL tot een
Oesterpartijtje te zijnent. Hoe spijt het mij in mijn hart, dat ik tot hiertoe meêgedaan
heb in de min eerbiedige wijs waarop studenten zich over dezen man uitlaten.

973

974
975
976
977
978
979

B: ‘[Persoonlijke herinneringen bl. 12. 18. 20.’
Brief van Potgieter 30 januari 1836. UBL Ltk Beets Correspondentie. Afgedrukt in: Van Rijn,
Beets, deel I, pp. 404-407. In zijn Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke Herinneringen
, citeert Beets op p. 13, 18 en 19 uit deze brief. Het piquante zal voor Beets gelegen hebben
in de openingszin: ‘We like us at a distance, my Dear! (if you like me at all) but I do not like
you the less for it! -’, in Potgieters kritiek op de ‘onzalige reukflesch’ vol eau de cologne,
waarmee Beets zich besprenkelde en vooral in de aanmerkingen die Potgieter maakte op
het optreden voor de Hollandse Maatschappij van 4 januari 1836.
Anna Catharina van der Palm (1808-1870).
Aleide van Foreest.
Van der Palm zinspeelt hier op een verbintenis tussen Beets en zijn kleindochter Aleide.
Van Hengel woonde op de Oude Vest 109.
W.A. van Hengel, Geschiedenis der zedelijke en godsdienstige beschaving van het
hedendaagsch Europa , 4 dln., Amsterdam 1831-1844.
Alumni: kwekelingen (oud-studenten).
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Leiden, vrijdag 5 februari 1836
Leiden 5 februari.
980
981
Lezing van Prof. TYDEMAN . Bijdrage van DEN BEER PORTUGAEL .

Leiden, zaterdag 6 februari 1836
Leiden 6 febr.
982
Bezoek aan Prof. KIST ; stroef maar beleefd.

Leiden, woensdag 10 februari 1836
Leiden 10 febr. Woensdag
983
984
Armen Concert. De freules V. ALPHEN, V. REEDE, SIX, de dames V. ASSEN ,
VAN DER PALM; de freule FOREEST , met wie ik mij 't meest occupeer.
Ik heb mij geempresseerd met prof. CLARISSE in aanraking te komen en in discours
te treden, om te zien hoe ik het met hem heb. 't Viel niet ongelukkig uit.

Leiden, donderdag 11 februari 1836
Leiden 11 febr.
Soirée bij Mevr. K.
985
986
Ik declameer, des verzocht, mijn ‘Bij een Kind’. Mevrouw d'A. is er opgetogen
van, en vraagt mij ‘of ik wel eens meer verzen maak.’

980

981

982
983

984
985

986

Hendrik Willem Tydeman (1778-1863). Hoogleraar in de Rechten 1812-1848. Daarvoor
hoogleraar te Deventer 1802-1803 en te Franeker 1803-1812. De lezing, gehouden voor de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, wordt in de Handelingen 1836, pp. 43-44,
omschreven als: ‘derde Verhandeling over de Staatspartijen in de voormalige Republiek der
Vereenigde Nederlanden, thans bijzonder als “vermaning en troost” aan de nog overgebleven
leden der oude Oranje-partij.’
Diederic Jacob den Beer Poortugael (1800-1879). Militair en dichter. Eerste luitenant bij de
Compagnie Vrijwillige Jagers van de Leidse Hogeschool tijdens de Belgische Opstand. Zijn
bijdrage bestond, blijkens de Handelingen p. 44, uit ‘een dichtstuk, voorafgegaan door eene
inleiding in prosa, over de moeilijkheid om den naam van Dichter te verdienen.’ Het dichtstuk
was vermoedelijk ‘De Dichter en 't Gedicht’, gedateerd 1836 en opgenomen in zijn Gedichten
, Leiden z.j. [1838], pp. 222-227.
Kist woonde op het Rapenburg, maar vermoedelijk niet meer op nr. 39, waar hij in 1829 stond
ingeschreven.
Armenconcert: concert van Sempre Crescendo (zie noot 117). De secretaris van dit gezelschap
had Beets op 5 februari 1836 een brief gestuurd waarin hem werd medegedeeld dat hij tot
buitengewoon lid was benoemd en waarin hij uitgenodigd werd voor een bijeenkomst op 24
februari 1836. Brief UBL Ltk Beets vrl. nr. 35.
Vermoedelijk Jkvr. Alpheda Louisa Six (1807-1864) en Jkvr. Sara Catharina Six (1814-1886).
B: ‘“Bij een Kind”’.
Nicolaas Beets, ‘Bij een Kind’ werd gepubliceerd in de Nederlandsche Muzen-Almanak 1837,
pp. 57-60. Ook in: Dichtwerken II, pp. 53-55.
Mogelijk Louise Rudophine Julie de Vignon d'Avrincourt (1785-1869), de echtgenote van
Daniel François van Alphen.
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Leiden, dinsdag 16 februari 1836
Leiden 16 februari.
987
Bezoek aan Prof. GEEL .

Leiden, donderdag 18 februari 1836
Leiden 18 febr.
988
Praetoren-diner bij VAN DER PALM .

Leiden, dinsdag 23 februari 1836
Leiden 23 febr.
Bezoek bij VAN ASSEN .

Leiden, woensdag 24 februari 1836
Leiden 24 febr.
989
Digestiebezoek bij VAN DER PALM. He was very cheerfull.

Leiden, donderdag 25 februari 1836
Leiden 25 februari.
Half tien een verhandeling opgezet, die ik hedenavond te Alphen in 't Nut ga
990
voorlezen, en die om half twee voltooid moest zijn. Alzoo was het. Voor den eten
nog een potje biljart. Na den eten naar Alphen gereden. Onmiddelijk na aankomst
de catheder beklommen. Groot succes.

Leiden, zondag 13 maart 1836
Leiden Zondag 13 Mt 1836.
Een recht meesterstuk van VAN DER PALM gehoord. (Gij dochters van Jeruzalem
991
etc.) Nooit heb ik hem nog zóo hooren spreken. Zijn voordracht was buitengewoon
energique en krachtig. En wederom de triomf van den eenvoud. Wij jongelieden zijn
in de uiterlijke welsprekendheid allen op den verkeerden weg; den weg der
kwakzalverij. Maar wij moeten er ons meê behelpen, omdat wij maar halve
kunstenaars zijn. Onze eenvoud zou zinledig, zou onbeduidend wezen. Men moet
van der Palm zijn; men kan geen van der Palm gelijken.

987
988

989
990
991

Na de dood van Hamaker was Geel met diens zoon Gerard Hamaker in het huis van de
overledene gaan wonen: Hooglandse Kerkgracht 22.
B: ‘Praetorenpartij’.
Praetor: student die als tussenpersoon fungeert tussen de hoogleraar en zijn medestudenten;
hij dient o.a. een lijst samen te stellen van studenten die een bepaald college volgen. Zie ‘De
Praetor’ in Klikspaans Studenten-Typen .
Digestiebezoek: bezoek dat men beleefdheidshalve aflegt bij iemand waar men te dineren is
geweest.
Niet gevonden.
B: ‘[Leven en Karakter van J.H.v.d.P., bl. 82. noot.’
In Nicolaas Beets, Leven en Karakter van J.H. van der Palm wordt op p. 82 noot 1 naar deze
passage uit het dagboek verwezen.
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Leiden, vrijdag 18 maart 1836
Leiden Vrijdag 18 Maart.
Diner bij VAN DER PALM , met V.D. HOOP die er logeert, HASEBROEK, GEWIN,
992
KNEPPELHOUT, VAN DEN BOSCH, V. FREEST. VAN DER PALM bijzonder opgewekt en
vroolijk gestemd.

Leiden, maandag 21 maart 1836
Leiden Maandag 21 Maart.
Derde, groote Buitengewone Vergadering der Rederijkerskamer voor Uiterlijke
993
Welsprekendheid. 's Avons te zeven uren in de Stadsgehoorzaal. Genoodigden
van beide geslachten.
Op 250 uitnoodigingen (kaartjes) meer dan 200 personen verschenen. Dames
van alle de gedistingueerde familiën. Twaalf professoren: VAN DER PALM, CLARISSE,
994
995
KIST, JAN VAN DER HOEVEN, VAN BREDA, COCK, VAN ASSEN, REINWARDT, BROERS,
VAN DER BOON MESCH, SIEGENBEEK, VAN DER CHIJS.
De dames van Alphen, van Reede, Stadnitski, Gevers, van Gorkum (alle)
996
997
998
Hubrechts, Pestel, van Heukelum, enz. enz.
Ook mijn Vader tegenwoordig, rayonneerende van genoegen. Ook HEYE .
Als voorzitter open ik de vergadering niet zonder gunstig effect met de volgende
woorden:
999
Mijne Heeren,
1000
Walter Scott verhaalt ons van een afgeleefden Bard, die na een langen en

992

993

994
995
996

997
998

999
1000

Waarschijnlijk Richard Leonard van den Bosch (1815-1905), student in de rechten 1834-1839
(een studie- en jaargenoot van Cornelis van Foreest). Anders Rudolf Benjamin van den Bosch
(1810-1862), student in de medicijnen 1828-1837, later geneesheer te Goes.
Beschreven in ‘De Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid’ in Studentenleven van
Klikspaan. Een kort verslag in Minerva 1836, Mengelwerk, p. 217. Zie ook: Van Rijn, Beets,
deel II, pp. 75-76.
Henricus Cock (1794-1866). Hoogleraar in de Rechtsgeleerdheid 1825-1864.
Jacobus Broers (1795-1847). Hoogleraar in de Geneeskunde 1826-1847.
Sophia Maria Henriette de Veer (1786-1874), echtgenote van Paul François Hubrecht
(1778-1846) en één of meer van hun dochters: Margaretha Hermina Ferdinanda (1811-1897),
Hermina Anna Petronella (1812-1840) en Paulina Cornelia Sophia (1817-1838). De familie
Hubrecht was in Leiden zeer bekend en behoorde tot de gegoede burgerij; Beets zal zich
vergist hebben toen hij schreef: Hubrechts.
Charlotte Christiana van Pestel (1760-1843), dochter van Friedrich Wilhelm von Pestel
(1724-1805), hoogleraar in de Rechtsgeleerdheid 1763-1795; 1803-1805.
Anne Hillegonda Luzac (1788-1869), echtgenote van Jan van Heukelom (1784-1847) en de
moeder van de student Jan van Heukelom, met één of meer van haar ongehuwde dochters:
Stephanie Louise (1810-1883), Suzette Françoise (1815-1881), Emilie Cornelie (1817-1884)
en Johanna Hillegonda (1820-1854).
B: ‘[Zie Klikspaan’.
B: ‘Lay of the Last Minstrel. Introduction’.
The Lay of the Last Minstrel (1805), het eerste oorspronkelijke werk van Scott, is een gedicht
in zes canto's. Beets beschouwde het als een der meest geslaagde dichtwerken; zie:
Verscheidenheden meest op Letterkundig Gebied, Haarlem 1867, deel III, p. 115.
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60. Invitatiebiljet (21 maart 1836).
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61. De Stadsgehoorzaal aan de Breestraat te Leiden, links van de Franse kerk, omstreeks
1870.
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vermoeienden tocht, in een herbergzaam kasteel vriendelijk ontvangen en verkwikt,
in de benedenzaal, temidden zijner minderen, knapen en lijfeigenen [?] van de
Slotvoogdes zich op zijne kunst beroemt, en eindelijk der Burchtvrouw aan laat
zeggen, dat hij bereid is haar eene proeve van zijn talent te doen hooren.
Maar toen de Oude, na bekomen verlof, de hooge zaal optrad en de hertooglijke
Gebiedster daar gezeteld zag, omringd van hare Edelvrouwen; toen hij hare en aller
oogen op zich zag gevestigd, alle ooren wachtende op zijne stem, toen ontzonk
hem de moed en de trots, en bijna wenschte hij inwendig dat men zijn aanbod
afgeslagen, hem niet toegelaten hadde.
Het gaat ons als den grijzaard. Met niet weinig vermetelheid hebben wij het
gewaagd hier eene schare te verzamelen van wat Leiden achtbaarst, geleerdst,
beschaafdst, edelst, en schoonst bijeenbrengen kan, maar die schare vóor ons te
zien verschrikt en bestraft onze koenheid en bijna berouwt ons het waagstuk.
De Schotsche Zanger, op zijn harp nedergebogen, gevoelde de minderheid zijner
afgeleefde krachten, vergeleken bij wat er hier van werd geëischt, vergeleken bij
wat zij vroeger vermocht hadden. Wij verwijten ons onze jeugd en onze
onervarenheid; wij gevoelen het geheeld gewicht der overtuiging dat wij er nog ver
van af zijn iets te leveren der kunst waardig die wij beoefenen, of het gehoor
waarmede wij vereerd zijn.
Doch de vriendelijke welwillendheid der Burchtvrouw bemoedigde den Zanger.
Hij kon het haar aanzien dat zij eene toegevende hoorderes zou zijn, want hij las
op haar gelaat dat zij genegen was behagen te scheppen ook in de minste zijner
pogingen. Dit herstelde hem van zijne huivering en versterkt hief hij aan.
En indien wij niet op onszelven, maar op uwe toegevendheid vertrouwen, zult gij
ons even geduldig aanhooren?...
1001
In die hoop open ik de Vergadering.
De recieten waren de volgende:
MOLEWATER

Bianca van BARBIER

BEETS

De Meineed van WITHUYS .

VOLCK

1002

1003

1004

De Verjongenskuur van STARING

1005

(Pauze.)
BEYNEN

1001

1002
1003
1005
1004

Een stuk uit het Beleg van Corinthe v. V.
LENNEP naar BYRON

De tekst van deze toespraak bleef bewaard in Beets' hand: UBL Ltk Beets vrl. nr. 35. Aldaar
ook de woorden waarmee hij de vergadering besloot: ‘Ik sluit den Vergadering der
Rederijkerskamer voor uiterlijke Welsprekendheid, U allen, die dezelve hebt bijgewoond met
'n diep gevoel van verplichting bedanken voor de eer uw[er] tegenwoordigheid, uwer aandacht,
en u[w] geduld.’
‘Bianca’, in: A. Barbier, Il Pianto, Paris 1833, 2e dr., pp. 107-123.
C.G. Withuys, ‘De Meinëed’, in: Nederlandsche Muzen-Almanak 1828, pp. 162-185.
A.C.W. Staring, ‘De Verjongingscuur’, in: Nederlandsche Muzen-Almanak 1826, pp. 137-143.
B: ‘[C.J. Volck. Jur.’.
Zie noot 138.
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(De tent van Alp was op het strand
1006
enz.)
KNEPPELHOUT

1007

Fantômes, van Victor Hugo.

VIOTTA was zoo goed de voordracht van dit stuk met improviso
piano-accompagnement te ondersteunen en te doorvlechten.
Alles liep uitmuntend af. Nafeest bij Gewin, en daarna op de Societeit waar een
20-tal jongelui ons met gejuich ontving en toasten toebracht.

Leiden, woensdag 23 maart 1836
Leiden 23 Maart.
1008
Diner bij Prof. Kist. Alweer een nieuw huis. Tamelijk geamuseerd. Onder de
1009
gasten Jansen (Museum v. Oudheden).

Leiden, donderdag 24 maart 1836
Leiden 24 Maart.
Bezoek aan V.D. PALM . Hij vereert mij een zilveren medaille met den kop van
1010
BILDERDIJK . ‘ VAN DER CHIJS ’ zegt hij beweert dat ik er op ingeteekend heb, maar
1011
ik zal ze u maar geven.’ Uit zijne handen is dit geschenk mij dubbel belangrijk.
CLARISSE is ook daar. Gesprek over BILDERDIJK, waarbij CLARISSE zachtmoediger
dan V.D. PALM. ‘Ik heb hem’ zegt Cl. o.a. ‘gezien in zijn grootheid in den Haag; het
1012
rijtuig vóorstaande om hem naar het hof te brengen; en hier te Leiden in de
1013
uiterste vernedering en armoede, bij een middagmaal van brood en rauwe uien.’

1006
1007
1008
1009
1010

1011

1012

1013

Byron, The Siege of Corinth (1816). Van Lenneps vertaling Het Beleg van Corinthe verscheen
in 1831 te Amsterdam; de regel ‘De tent van Alp was op het strand-’ aldaar p. 18.
‘Fantômes’ werd gepubliceerd in: Victor Hugo, Les Orientales (1829). Zie: Oeuvres Poétiques
I, pp. 666-671.
Kist woonde nog steeds op het Rapenburg; het nummer is niet bekend (zie noot 982).
Leonhardt Johannes Friedrich Janssen (1806-1869). Archeoloog. Tweede Conservator van
het Museum van Oudheden te Leiden 1835, Conservator 1840.
De penning met de kop van Bilderdijk was, blijkens bericht in de Leydsche Courant van 30
april 1834, vervaardigd door D. van der Hellen, graveur aan 's Rijks Munt te Utrecht. De
uitvoering in zilver kostte f 10,-; die in brons f 3,-.
B: ‘Schimmelpenninck’
Het is niet duidelijk wat Beets met deze aantekening heeft bedoeld. Was het gesprek gekomen
op Rutger Jan Schimmelpenninck (1765-1825), die van 1805 tot 1806 Raadspensionaris van
Holland was? Schimmelpenninck had in 1781 samen met Bilderdijk en Van der Palm te Leiden
gestudeerd; Bilderdijk zocht zijn steun toen hij in 1806 uit ballingschap terugkeerde. Zie
hiervoor: R.A. Kollewijn, Bilderdijk I, Amsterdam 1891, pp. 364-371.
Clarisse zal hier doelen op de periode 1806-1807, toen Lodewijk Napoleon zijn residentie te
Den Haag had en Bilderdijk hem als (onofficieel) bibliothecaris, taalleraar en hofdichter terzijde
stond.
Clarisse was vanaf 1814 hoogleraar te Leiden; hij heeft Bilderdijk dus meegemaakt in diens
sobere periode als privaat-docent in de Vaderlandse geschiedenis en het Staatsrecht
1817-1827.
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Leiden, dinsdag 29 maart 1836
Leiden Dinsdag 29 Maart.
Van der Palm ongesteld. Een forsche, voor zijn leeftijd te forsche koorts.

Haarlem, vrijdag 1 april 1836 - maandag 4 april 1836
Haarlem 1-4 April.
Goeden Vrijdag, Paschen en Avondmaal met mijn familie gevierd.

Leiden, dinsdag 5 april 1836
Leiden 5 April.
1014
Brief van Mr. AART VEDER
met uitnoodiging om te Rotterdam een leesbeurt te
1015
vervullen. Bij brief van 7 April mij daarvan verschoond.

Leiden, donderdag 14 april 1836
Leiden 14 April.
VAN DER PALM nog altijd ziek. Ik heb hem gezien en veel aan hem verloren.
Vermagerd; ingevallen, zwak. 't Kan nog lang duren, en 't weêr werkt niet meê. Hij
was verheugd mij te zien, ik bedroefd hem zóó te zien.

Leiden, zondag 24 april 1836
Leiden Zondag 24 April.
1016
Intreepreek van Ds. Dermout. Alles wèl; maar ik kan geen redenaar uitstaan
die gof voor gaf en horten voor harten zegt, en in God de O uitspreekt als in pop.

Leiden, maandag 25 april 1836
Leiden Maandag 25 April.
Naar Rotterdam om daar half gedwongen, morgenavond mijn Parisina nog weder
1017
eens voor te lezen. Intrek bij Mr. AART VEDER. Secretaris der Rotterd. Afd.
1014
1015
1016
1017

Brief van Veder: niet gevonden.
Brief aan Veder: niet gevonden.
Jacob Dermout (1802-1845). Predikant te De Vuursche 1825, Meppel 1828, Schiedam 1829,
Leiden 1836.
Aart Veder woonde in 1834 op de Gelderschekade B 45, in 1838 in de Kortehoofdsteeg K 5;
welk van deze twee adressen hij in 1836 bewoonde is niet bekend. Op 8 mei 1836 schreef
hij aan Van Lennep over deze logeerpartij: ‘Op de terugreis [Veder was in Amsterdam geweest]
komt de diligence te Leyden bij Smits. “Zoo ik mij niet vergis, heb ik het genoegen den Hr.
Beets te zien?” - “Ja Mijnheer, en zoo ik het wel heb, ga ik naar u toe.” - “Dat hebt gij zeker
niet wel, want ik verwacht eenen Heer Beets, die eerst Dingsdag van Leyden gaat.” - Summa
summarum, hij was die hij was en moest dien middag volgens invitatie te Leyden ontvangen,
met mij bij Bogaers eten. Ik vond veel werk te huis en Beets nam mijne uitnoodiging, hem
voornamelijk in mijne kwaliteit van Secretaris geschreven, in dien geest op, dat hij niet voor
dien nacht na de lezing, maar voor eenige dagen begreep bij mij te moeten logeeren. Hij is
tot Vrijdag gebleven, doch ik moest hem 's morgens reeds te negen ure uitzenden, liet hem
dan bij vrienden die ons verzocht hadden, alleen dineren, om wat tijd voor mijn werk te vinden
en was dan wederom des avonds met hem. Hij is mij zeer goed bevallen en sprak mij met
veel zalving van een zeer aangenaam bezoek, dat hij u te Amsterdam gebragt had.’
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1018

van de Holl. Maats. .
1019
Heerendiner bij Mr. A. BOGAERS . Behalve VEDER , de heeren ROBIDÉ VAN DER
1020
1021
1022
AA, VAN DER HOOP, VAN RIJCKEVORSEL, MEES , en Mr. D. BOGAERS (broeder
van A). TOLLENS had zich wegens ongesteldheid verontschuldigd maar kwam
evenwel tot aller vreugd aan 't dessert. Van stonden aan nam zijn uiterlijk mij in. Hij
lijkt echter meer een Spanjaard dan een Hollander. Wat hij ook van het Hollandsch
hart, dat ‘hem in 't lijf klopt’ zeggen of zingen moge, zijn aangezicht is zuidelijk bruin,
en hij heeft een zeer schoon en waarlijk bliksemend oog. Hij heeft een hoog en
veelbeteekend voorhoofd, dun grijs haar, vroeger koolzwart naar ik verneem, en
een zeer karakteristieken neus, waarvan de eene vleugel opgetrokken zijnde, een
zeer kennelijken trek aan zijn gelaat geeft. Hij spreekt weinig, maar goed. Men ziet
en gevoelt terstond in hem den rechtschapen man. Ten mijnen opzichte zeer
vriendelijk.
Wij amuseerden ons heerlijk. Daar was veel luim, veel geest, veel scherts. ROBIDÉ
min of meer dupe, vooral van VEDERS ondeugende saillies. Maar waarom moet die
man ook zoo met ziel en lijf't Nut van 't Algemeen voorstaan?

Rotterdam, dinsdag 26 april 1836
Rotterdam 26 April.
1023
1024
VAN DER HOOP bezocht. Hij schrijft een Pinksterzang, waarvan hij mij goede
brokken meêdeelt.
1025
Diner bij Mr. BOGAERS (den Vader.)
1026
's Avonds de Vergadering der Holl. Maats., die hier niet rijk is in leden.
In de Bestuurskamer vond ik behalve de dischgenooten van gisteren nog de Heer
1027
1028
1029
Mr. REESEMA, en de Waalsche predikanten DELPRAT
en HUET .

1018
1019
1020
1021

1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029

Gepubliceerd in: M.F. van Lennep, Het leven van Mr. Jacob van Lennep, Amsterdam 1909,
deel I, pp. 215-216.
De Rotterdamse Afdeling van de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en
Wetenschappen.
Adres Bogaers: Nieuwehaven M 160.
Abram van Rijckevorsel (1790-1864). Graanhandelaar. Lid van de Rotterdamse Gemeenteraad,
Lid Tweede en Eerste Kamer, Staatsraad in buitengewone dienst.
Gregorius Mees (1802-1883). Advocaat te Rotterdam 1826. Hoogleraar Nederlandse Taalen Letterkunde te Deventer 1840-1847. Verbonden aan de Arrondissementsrechtbank te
Rotterdam 1847-1877.
Daniel Jean François Bogaers (1807-1861). Procureur bij de Arrondissementsrechtbank te
Rotterdam.
Adres van der Hoop: Glashaven A 340.
Gepubliceerd als: A. van der Hoop Jr., Het Pinksterfeest , Amsterdam 1836.
Frans Bogaers (1763-1844). Advocaat en ambtenaar; later procureur bij de
Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Hij woonde op de Oppert F 36.
Vergadering van de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen.
Abraham Siewertsz van Reesema (1786-1848). Advocaat en letterkundige te Rotterdam.
Guillaume Henri Marie Delprat (1791-1871). Waals predikant te Leeuwarden 1814, Rotterdam
1825, emeritaat 1850.
Daniel Théodore Huet (1790-1874). Waals predikant te Breda 1814, Middelburg 1820,
Rotterdam 1822, emeritaat 1856.
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Ik trad met mijn Parisina, wier misstap ik voor de eer van de familie, nu maar gaarne
niet verder voor 't publiek gebracht had, òp voor een gehoor van 70 a 80 personen,
aanzienlijk zoo men zeide, voor Rotterdam, en uitgelezen. De helft dames. De heer
Delprat (voorzitter) bracht mij naar Rotterdamsche gewoonte, voor de volle
vergadering dank.
Hierna volgde iets dat luimig moest heeten. ROBIDÉ VAN DER AA las zijne afgrijselijk
1030
leelijke JOHANNA
voor, waarin hij op het midden bleef steken, de katheder afklom,
en gepersuadeerd om voort te gaan hem weder besteeg en vervolgde, aldus de
gekste figuur makende die ik ooit een spreker in 't publiek maken zag. Maar Tollens
besloot de bijeenkomst met een Gedicht in zijn stijl en kracht; De Noord
1031
Amerikaansche Jager , zoo uitmuntend en zoo energiek voorgedragen dat ik
geheel geélectriseerd van bewondering was. Nog hoor ik de slotregels:
Maar hoe bespot en uitgefloten,
1032
Ik had hem graag aan 't hart gesloten.

Zijn geheele ziel was er in.

Rotterdam, woensdag 27 april 1836
Rotterdam 27 April.
1033
1034
Bezoek aan TOLLENS. Hij ontvangt mij met zijn vrouw. Een dikke schommelige
huismoeder, waarin men wel zijn ‘hartig wijf’ wil zien, maar achter wier erg wipneusje
1035
1036
men het voorwerp der ‘Minnedichten’ en de Corinna der ‘Jaargetijden’ niet
zoeken zal.
Bezoek en gesprek (waarin de vrouw zich echter niet mengde) bevestigden den
aangenamen en weldadigen indruk, dien ik van dezen mensch en dichter had
gekregen. Een braaf, goedhartig man; zonder eenige aanmatiging of gemaaktheid.
Buitengewoon, maar in eenvoudigheid, wiens gedichten men te beter verstaat, als
men hem gezien en gesproken heeft; homogeen met zijne poëzie.

1030
1031
1032

‘Johanna’: niet gevonden.
‘De Noord-Amerikaansche Jager’, in: H. Tollens Cz., Laatste gedichten , Leeuwarden 1848,
pp. 49-56.
De slotregels luiden:

‘Doch, hoe verguisd en uitgefloten,
Ik had hem graag aan 't hart gesloten.’ (p. 56).
1033
1034
1035
1036

Tollens woonde aan de Wijnstraat B 199.
Gerbrande Catharina Rivier (1780-1838). Tollens trouwde met haar in 1800.
H. Tollens, Minnedichtjes, Amsterdam 1809.
‘De Jaargetijden’, in: H. Tollens Cz., Gedichten II, 's-Gravenhage 1831, vijfde druk, pp. 141-164,
met het steeds terugkerende: ‘Kom, Corinna!’ Beets zal gedacht hebben aan regels als:

‘Schud, Corinna! schud de vlokjes
Van uw keursje, van uw rokjes:
't Veldijs is ons wandelpad;
Maar, voorzigtig! rep u zoetjes,
Zet ter deeg uw vlugge voetjes,
Want de baan is spiegelglad.’ (p. 160).
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Leiden, vrijdag 6 mei 1836
Leiden 6 Mei.
1037
Presentexemplaar van de Gedichten van J.J.L. TEN KATE
een vijftienjarige
knaap die een verwonderlijken dichterlijken aanleg heeft, en veel taalkennis schijnt
te bezitten.

Leiden, zondag 15 mei 1836
Leiden Zondag 15 Mei.
Zonéclips. Wandeling naar Katwijk buiten om 't effect er van op de zee te zien.
Het was weinig.

Groote vacantie
Haarlem, zaterdag 11 juni 1836 - maandag 20 juni 1836
Heiloo, dinsdag 21 juni 1836
Zaterdag 11 Juni te Haarlem; 14 Juni Mijn studeervertrek in 't Pietershuis betrokken.
1038
16 Juni ‘Aan een Jonge Moeder’ geschreven.
21 Juni met Foreest naar Heiloo. 's Avonds tien uren aangekomen op de
1039
Nijenburgh, waar ik door zijne moeder de Burgvrouw, allervriendelijkst ontvangen
1040
word, en een paar weken hoop te vertoeven.

1037

1038
1039
1040

Jan Jacob Lodewijk ten Kate (1819-1889). Dominee en dichter. Predikant te Marken 1845,
Almkerk 1847, Middelburg 1850, Amsterdam 1860. Zijn eerste bundel, Gedichten, verscheen
in 1836. Het presentexemplaar dat hij Beets stuurde ging vergezeld van de volgende brief,
gedateerd 19 april 1836: ‘WelEdel Heer! Sedert langen tijd zag ik (doch vruchtloos) naar eene
gunstige gelegenheid uit, om den dichter van den Jose, den Kuser en de Ode aan het Noorden,
mijne ongeveinsde en oprechte hoogachting te betuigen; thands heb ik tot mijn genoegen
die gelegenheid eindelijk mogen vinden: - Ik heb namelijk de eer UWEd. een exemplaar aan
te bieden van mijne dichtstukjens over 't verloopen jaar, welke dezer dagen alhier 't licht zullen
zien; en verzoek U niet te willen zien op de waardy der gift, (deze toch, hoe diep gevoele ik
dit, is zeer luttel) maar wel op de gevoelens, waarmede zy u aangeboden wordt, en, waarlijk
dezen zijn zuiver en ongehuicheld, en het is met warme bewondering voor uwe talenten, dat
ik het waag UWEd. mijne lenteknopjens onder 't oog te brengen,
gelukkig zoo er één, uw' opslag waard te noemen,
in 't midden van den hoop in 't blinkende onkruid speelt (als Bilderdijk ergens zegt.) Ik verklaar
U ronduit, dat ik hartelijk wensch, kennis met UWEd. te maken, en hoop dat dit weldra het
geval zal mogen zijn, intusschen geloof my na vriendelijke groeten: Weledel Heer!
UWEdDwDienaar J.J.L. ten Kate.’ (UBL Ltk Beets Correspondentie).
Nicolaas Beets, ‘Aan een jonge moeder’, in: Nederlandsche Muzen-Almanak 1838, pp. 46-49.
Ook in: Dichtwerken II, pp. 55-57.
Nijenburgh: landgoed onder Heiloo, waar de familie van Foreest woonde.
Op 17 juni 1836 had Beets aan Potgieter geschreven: ‘Morgen vertrek ik naar Heiloo om daar
op 't aadlijke Nyenburg, by bloedverwanten van mijn Kuser (v. Foreest) een 8 dagen door te
brengen.’ (UBA Al 15e). Ook in: Van Rijn, Beets , deel II, pp. 416-418. Beets zou ‘een groote
14 dagen’ te Heiloo gebleven zijn (Brief aan Potgieter 20 september 1836; UBA Al 15f).

Nicolaas Beets, Het dagboek van de student Nicolaas Beets, 1833-1836

248

62. Nicolaas Beets in 1837.
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63. Aleide van Foreest in 1837.
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Bijlagen
1 Leiden, donderdag 27 februari 1834
'k Ontfing tijding van huis en onder anderen het bericht dat mijn nicht Anne moeder
1
geworden is van een dochtertjen. - een half uur heen en weer gelopen op mijn
kamer.

Eindnoten:
1 Antje Slothouwer (1812-1896), in 1832 gehuwd met Pieter Arnold Beets (1804-1862). Op 26
februari 1834 werd hun dochter Anna Catharina Henriëtte geboren († 1867).

2 Leiden, maandag 3 maart 1834
verzocht mij dus een uur te bepalen waarop hij 't genoegen hebben mocht den Heer
Fleming aan mij voortestellen, en wij kwamen over een daartoe Donderdag middag,
den theetijd te bestemmen. Hasebroek laat niet na mijn lof en met veel vergrooting
over al uit te bazuinen waar hij meent dat hij mij er plaisir mee doen kan; ik kan in
hem deze zijne vreemdheid aan Jalouzij en ware belangstelling in mijnen opgang
niet genoeg roemen.
12 uur n.b. [naar bed]

3 Leiden, dinsdag 4 maart 1834
L. Dingsdag 4 Maart 1834
half 8 op. VM. Collegie gehouden van 8-12 ure. Prof. Hamaker's Collegie gesloten
gevonden: de rede schijnt te zijn dat hij op gisteren slechts één' auditor had. Societeit.
gebilliard.

4 Haarlem, maandag 24 maart 1834
nooit zal ophouden te lezen.
2
hier nog meer in details kon treden omtrent de genoegens op de Z.V. gesmaakt:
doch daar zijn er in deze wareld te minutieus om te detailleren, en toch tevens te
waarachtig om te vergeten. Er zijn als de geuren in een roos of liever als alle geur
- men kan er niet anders van zeggen dan dat zij allerheerlijkst is; het hoe kan men
beschrijven. En na met deze luisterrijke vergelijking gepraald te hebben, meen ik
gevoegelijk de aanteekeningen van dezen dag te kunnen besluiten, te meer daar
ik aan de voet van een pagina ben.

Eindnoten:
2 Zangvereeniging.
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5 Haarlem, zaterdag 29 maart 1834
H. Zaturdag. 29 Maart 1834.
V.M. 9 ure op. Aan het Dichtstuk, 't welk den naam van Jose dragen zal voortge-
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3

gaan. 12 ure. Met John gewandeld en gebilliard. 3 ure.
4
N.M. Met Ko Kruseman gewandeld en gebilliard! 7 ure.
Vergadering van 't gezelschap Oefening in Wetenschappen bijgewoond, ook nog
op de katheder gestaan en 1 klein stukjen van Byron voorgelezen.
1/2 12.

Eindnoten:
3 John Lockhart.
4 Jacob Philip Kruseman (1814-1876).

6 Haarlem, zondag 30 maart 1834
H. Zondag 30 Maart 1834.
5
V.M. ½9 op. In den Don Juan - 1 ure. Van 1-3 ure bij Stoffels gebilliard (NB. een
potjen gewonnen).
s

N.M. Naar de kerk. Een meesterstuk van D Meelboom gehoord: een schoonen
preek over Openb. van Johann. 't 1. Cap. vs 17.& 18.
vr

6

Den avond alleraangenaamst doorgebracht met Mrs. Lockhart, J J.M. Veen en
John Lockhart. die bij ons gesoupeerd hebben.
12 ure.

Eindnoten:
5 Stoffels beheerde een uitspanning in de Haarlemmerhout (zie ‘Een onaangenaam mensch in
den Haarlemmer Hout’ in de Camera Obscura ).
6 Josina Maria Veen (1816-1861), in 1841 gehuwd met Jacob Philip Kruseman.

7 Haarlem, maandag 31 maart 1834
H. Maandag 31. Maart 1834
V.M. ½9 op. In den Don Juan gelezen den geheelen voormiddag.
r

N.M. Ad idem; 's avonds gesoupeerd bij M . Lockhart.

8 Haarlem, dinsdag 1 april 1834
H. Dingsdag. 1 April 1834.
V.M. ½9. Van 10-½4 aan mijn Jose gewerkt, alleen met een kleine interruptie
7
door een visite van Veenstra en zijn
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Eindnoten:
7 Veenstra: niet gevonden.

9 Leiden, dinsdag 8 april 1834
L. Dingsdag 8 April 1834.
V.M. Mijne Zuster onder 't ontbijt de Parisina voorgelezen. Om 10 ure naar Leyden
vertrokken (de vacantie om zijnde) met een slapend student die 'k slechts van
aanzien ken, en eene bedaagde dame, met wie ik geen lust had te discoureeren
gevaren. De laatste helft des Othelloos van Shakespeare en de eerste van zijn
Hamlet uitgelezen. Societeit.
8
Gegeten bij Smit.
9
N.M. gebilliard. Graham van Gorkum op thee gehad.
Uitgepakt. Sandifort bij mij gehad die mij volstrekt wil overreden om een vers te
maken ten geleide van een cadeau aan den Acteur Hanswijk die overmorgen zijn
afscheidsrepresentatie geeft, waarop een groot aantal studenten heeft ingeteekend.
Niet toegegeven, doch ook niet volstrekt afgeslagen.

Eindnoten:
8 Smit: niet gevonden.
9 Thomas Graham van Gorkum, zoon van generaal van Gorkum, geboren in 1816.
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10 Leiden, woensdag 9 april 1834
Koffij gedronken bij Beijnen met Bram en Sandifort die niet aflaat met zijn verzoek
van gisteren. Societeit.
N.M. Bij Hasebroek thee gedronken met Kneppelhout
van Gorkum, en naderhand Sandifort die altijd op zijn verzoek terugkoomt.
Besloten om met Hasebroek in Cie het gevraagde vers te maken en daarvoor den
dag van morgen bepaald, 's Avonds Beijnen bij mij gehad wien ik mijn Jose voorlas.
1. ure V.M.

11 Leiden, zaterdag 12 april 1834
Leyden Zaterdag 12. April 1834.
V.M. half 9 op. V.M. de kopy voor Westerman in orde gebracht. N.M. daarmeê
voortgegaan. van half 10 - half 12 Brill bij mij gehad. Na diens vertrek een gedicht
gemaakt. Aan mijn Zuster op haar Verjaardag. 12. nb.

12 Leiden, zondag 13 april 1834
LEYDEN Zondag 13 April 1834
V.M. 8 ure op. Onderscheidene brieven geschreven - aan mijn Zuster - aan Robidé
van der Aa - aan Westerman &c. van half 1 - 2 ure, een visite gebracht bij Mr.
Fleming. Societeit.
N.M. gewandeld met Lauw Beynen en Giltay of liever de stad rondgedaasd. Lauw
met Giltay op thee gehad. - Societeit. gebilliard. In den.

13 Leiden, dinsdag 6 mei 1834
10

Dinsdag 6. Mei 1834
Eerste vermelding van Bakhuyzen.
‘Bram v.E. Bakh. v.d.B. Pluygers’

Eindnoten:
10 Uittreksel uit Dagboek (UBL Ltk Beets vrl. nr. 35).

14 's-Gravenhage, donderdag 16 oktober 1834
11

's-Gravenh. 16 Oct. 34
Muziekfeest. Zie ald.
o.a. ‘Ik hoop opzettelijk iets over dit M.f. te schrijven’.
Zie op 18 Nov.

Eindnoten:
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11 Uittreksel uit Dagboek (UBL Ltk Beets vrl. nr. 35).

15 Amsterdam, zondag 11 januari 1835
12

Amst. 11 Jan. 34
In 't Fransch koffiehuis langs en vergeefs op Heye en Potg. gewacht

Eindnoten:
12 Uittreksel uit Dagboek (UBL Ltk Beets vrl. nr. 35).
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16 Haarlem, dinsdag 13 januari 1835
13

Hm 13 Jan. 35. dinsdag
‘Ik zou dit uitstapje naar de hoofdstad een kleine kunstreis kunnen noemen. Zie
ald.

Eindnoten:
13 Uittreksel uit Dagboek (UBL Ltk Beets vrl. nr. 35).

17 Leiden, woensdag 3 juni 1835
14

Leyden, 3. Juny, 1835. Woensdag.
6 ure op. Naar Biccard. Hij vertrekt heden met zijn gantsche familie naar
Rotterdam; en van daar op Londen. Zaturdag zeilt hij met het Engelsch schip
Colombo. (Capt. Mackennel) naar de Kaap. Op zijne kamers komend vond ik al de
zonderlinge verwarring van een dergelijk vertrek onafscheidelijk. De vloer bezaaid
met koffers, sluitmanden valiezen &c &c. Hier de meid het kleine, lieve en pas
ontwaakte Wimpjen aankleedende dat verwonderd zoo vroeg gestoord te zijn met
de bruine oogjens, nog strak van de slaap zat rond te turen - voor de spiegel
Mevrouw haar hair opmakende; op zijn knieen voor een klein toilet Biccard zich
scheerende. De kleine Jan geheel gekleed en veel te vroeg klaar met sabel en
patroontasch om, en met een geweer op den arm tot de reis gereed. Jans en Mimi
insgelijks geheel gekleed en zich met kleine Louis bezig houdende. Flamme nog
altijd pakkende en sjouwende. Overal, hoeden, mantels, alle kasten open, en op
dezelver planken hier en daar eenige voorwerpen, van te weinig waarde om mee
te nemen: hier een koffijkan, gints een kop en schotel, daar een oude pop, een half
versleten schaapjen of ander speelgoed van een der kinderen. Gints een paar
pantoffels, wat verder een gesp, op een andere plank een trommel, aan een kapstok
een versleten pantalon; daar een masker door Biccard op een Berlijnsche maskerade
gedragen &c &c &c. Het confuse, drokke, bezige, en somtijds ridicule van dergelijk
een vertrek deppen de aandoeningen. Doch toen zij allen op de wagen zaten die
hen uit mijn oog voeren moest, zij 't op de laatste stonde des afscheids schoot 't
gemoed mij vol. Biccard en zijn vrouw waren goede menschen van wie ik meer
vriendelijke gastvrijheid genoten heb, dan waarvoor ik ze in dit haastig oogenblik
bedanken kon. Doch ik heb ze hartelijk de hand gedrukt en Gode bevolen. Zij waren
zichtbaar aangedaan. Biccard verliet dan nu voor altijd zijn geliefd Leyden! om met
zijne vrouw en zijne zeven kinderen na een gevaarvolle en lange reis zijn vaderland
weder te zien. Hij kome er gelukkig, en zij er gezegend. Voor mij die er nooit hoop
te komen, was 't toen het rijtuig uit mijn oogen verdween, alsof zich een graf over
die goede menschen sloot.

Eindnoten:
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14 Fragment Dagboek (UBL Ltk Beets vrl. nr. 35).
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Addendum
Bilderdijk .
Dat al wie roem bejaagt aan Bilderdijk zich spiegel,
En nooit het hart zich laat bekoren door t gewiegel
Des lauwers die 't Geluk bij Vreugdes wingerdrank
Kan bieden (schaars Verdienste), of door den legen klank
Der faamtrompet zich laat verlokken; die de boosheid
Toch overschreeuwen zal tot zijner laatren vreugd,
Met meer dan menschen woede en meer dan duivlen-loosheid:
Ach! immer ziet gij hem van d'opgang van zijn jeugd
(In naam der kunstwet soms en soms in naam der deugd)
Benijd - gekweld - verguisd - belasterd met geneugt;
Zijn boezem die nog trouw voor Vorst en Heer bleef koestren
Ten spijt van volksstem en in weerspraak van 't belang
gefolterd; hem uit 't land gebannen, en aan 't bang
Gebrek ten prooie - door een drom van taalverwoestren
Betweetren die in rijm en maat den eisch der dicht
kunst zochten, en die duizlend bij het licht
Dat hen verblindde, 't hoofd verweigerden te kroonen
Met al de lauwren die hem voegden: Febus zoonen
Erkenden in hem meer dan Vorsten gunsten loonen
Of strelen konden: maar zijn fouten te verschoonen
Was meer dan velen, meer dan 't rustend vaderland
Hem toe kon geven: drift en afgunst vaak ontbrand
in veler harten deed vaak de unster naar den kant
Des weerzins hellen - en zijn stichtelijk vermanen
Bespotten - maar de kroon der rijzige platanen
Moog buigen, de eik staat vast aan kracht en lommer rijk;
Zoo was hij - en wie met hem met Febus eerkroon prijk
Staat de eerste plaats af en weene kort bij 't lijk
Des eenlings, die zelfs 't oor des wederstands kon strelen
De kruin zich sieren mogt met eigen kunstjuweelen
En zich een roem verwierf waarmee geen tijdgeest spelen
of lachen zal als eens met de eer van Bilderdijk.

(zie p. 27)
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32.

J.H. van der Palm. Gravure 119
van J.P. Lange naar C.H.
Hodges. Collectie:
Prentenkabinet/Kunsthistorisch
Instituut, Leiden.

33.

E.J. Potgieter. Lithografie 124
van N.J.W. de Roode.
Collectie: Letterkundig
Museum, Den Haag.

34.

N. Pieneman. Lithografie 129
naar Baugniet door
Degobert. Collectie:
Prentenkabinet/Kunsthistorisch
Instituut, Leiden.

35.

‘Optogt van de H.H.
139
Studenten der Leydsche
Hoogeschool, 9 February
1835’. Lithografie door L.
Springer. Collectie: Peter
van Zonneveld,
Amsterdam. Foto: Hein de
Bouter, Amsterdam.

36.

J. Kneppelhout. Portret
141
door J.L. Cornet. Olieverf
op doek. Collectie: J.
Kneppelhout, Hongkong.

37.

‘Vernoftige Afbeelding van 144
de Belle Alliance’.
Tekening van B. Gewin.
Collectie Beets van de
Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde,
Universiteitsbibliotheek,
Leiden.

38.

Titelblad van: [Nicolaas
146
Beets], De Masquerade. (9
February 1835.) Een
Gedicht, Leyden 1835.
Collectie: Peter van
Zonneveld, Amsterdam.
Foto: Hein de Bouter,
Amsterdam.

39.

Jacob Geel. Lithografie
149
naar J.G. d'Arnaud
Gerkens door F.
Waanders. Collectie:
Letterkundig Museum, Den
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Haag. Foto: Hein de
Bouter, Amsterdam.
40.

Mademoiselle Prévost.
156
Lithografie naar A.
Devéria. Collectie Beets
van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde,
Universiteitsbibliotheek,
Leiden.

41.

M. Siegenbeek. Lithografie 159
van L. Springer naar J.P.
Berghaus (1847) Collectie:
Prentenkabinet/Kunsthistorisch
Instituut, Leiden.

42.

Testimonium van
159
Siegenbeek (27 april
1835). Collectie Beets van
de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde,
Universiteitsbibliotheek,
Leiden.

43.

Propaedeuseverklaring
159
van Peerlkamp en Bake
(11 mei 1835). Collectie
Beets van de Maatschappij
der Nederlandse
Letterkunde,
Universiteitsbibliotheek,
Leiden.

44.

J. Bake. Litho naar en door 159
J.G. d'Arnaud Gerkens.
Collectie: Letterkundig
Museum, Den Haag. Foto:
Hein de Bouter,
Amsterdam.

45.

P.F. Bohn. Lithografie bij 168
Tresling & Co, Amsterdam.
Collectie: Letterkundig
Museum, Den Haag.

46.

Geboortehuis van Nicolaas 176
Beets, Koningstraat 12 te
Haarlem. Tekening van
Attie Dyserinck naar Johs.
Dyserinck, In: Johs.
Dyserinck, Dr. Nicolaas
Beets, Haarlem 1903.
Collectie: Peter van
Zonneveld, Amsterdam.
Foto: Hein de Bouter,
Amsterdam.
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47.

Gezicht op Beek vanaf de 185
Ravenberg, Schilderij door
Adrianus van der Koogh.
Collectie: Nijmeegs
Museum ‘Commanderie
van St. Jan’, Nijmegen.

48.

Lord Byron. Gravure naar 192
Sanders (1807). Collectie:
Peter van Zonneveld,
Amsterdam.
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49.

Titelblad van: [Nicolaas
193
Beets], Gedichten van Lord
Byron, Haarlem 1835.
Collectie: Peter van
Zonneveld, Amsterdam.
Foto: Hein de Bouter,
Amsterdam.

50.

‘De Studenten Societeit
199
Minerva te Leiden’.
Lithografie door L. Springer
(1835). Collectie:
Academisch Historisch
Museum, Leiden. Foto:
Hein de Bouter,
Amsterdam.

51.

W.A. van Hengel. Silhouet 203
(1827). Collectie:
Prentenkabinet/Kunsthistorisch
Instituut, Leiden.

52.

J. Clarisse. Lithografie van 203
J.P. Berghaus (1850).
Collectie:
Prentenkabinet/Kunsthistorisch
Instituut, Leiden.

53.

J.E. van Gorkum.
203
Lithografie van J.P.
Berghaus (1862). Collectie:
Prentenkabinet/Kunsthistorisch
Instituut, Leiden.

54.

C.J. van Assen. Lithografie 203
van J.H. Hoffmeister.
Collectie:
Prentenkabinet/Kunsthistorisch
Instituut, Leiden.

55.

Nicolaas Beets. Silhouet 208
door onbekende (1840).
Collectie: Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde,
Universiteitsbibliotheek,
Leiden.

56.

J. Kneppelhout. Lithografie 217
door onbekende. Collectie:
Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde,
Universiteitsbibliotheek,
leiden.
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57.

J. van Lennep. Lithografie 221
naar Clermans (1832).
Collectie: Letterkundig
Museum, Den Haag.

58.

J.E. van Foreest-van der 228
Palm. Lithografie naar J.P.
Berghaus (1847). Collectie
Beets van de Maatschappij
der Nederlandse
Letterkunde,
Universiteitsbibliotheek,
Leiden.

59.

De Witte Singel te Leiden. 234
Lithografie van L. Springer
naar W. van Groenewoud
(omstreeks 1836).
Collectie: Gemeentelijke
Archiefdienst, Leiden.
Foto: Hein de Bouter,
Amsterdam.

60.

Invitatiebiljet van de
240
Rederijkerskamer voor
Uiterlijke Welsprekendheid
(21 maart 1836). In: G. van
Rijn en J.J. Deetman,
Nicolaas Beets, deel III,
Rotterdam 1919, p. 96.
Foto: Hein de Bouter,
Amsterdam.

61.

De Stadsgehoorzaal aan 241
de Breestraat te Leiden,
vóór 1872. Reproductie
naar zincografie. Collectie:
Gemeentelijke
Archiefdienst, Leiden.
Foto: Hein de Bouter,
Amsterdam.

62.

Nicolaas Beets. Tekening 248
door L. Springer (1837).
Collectie Beets van de
Nederlandse Letterkunde,
Universiteitsbibliotheek,
Leiden.

63.

Aleide van Foreest.
249
Tekening door [M.J. Stucki]
(1837). Collectie Beets van
de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde,
Universiteitsbibliotheek,
Leiden.
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Register
In dit register werden de namen opgenomen van alle personen die in deze uitgave
voorkomen. Van Nicolaas Beets werden bovendien alle genoemde titels van dichten
prozawerken opgenomen. Een gecursiveerd pagina-cijfer verwijst naar de
biografische informatie.
Aa, A.J. van der 256, 257
Aa, van der, zie ook: Robidé van der Aa
Aa, van der, zie ook: Simon van der Aa
Abeleven, Th. H.A.J. 183
Abbink, J.J. 52
Albert, Madame, zie: Vernet
Albert van Pruisen 41
Albertine 154
Albouy, Pierre 224, 258
Alex van Ray, C. 45
Alexander I 41
Alfieri 138
Alkemade, Cornelis van 116
Allan, F. 256
Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaas 118, 128
Alphen, dames van 239
Alphen, Daniël François van 147
Alphen, Elvire Johanna Maria van 147
Alphen, freules van 237
Alphen, Jeanne Guillemine van 147
Alphen, Louise Rudolphine Julie van 147
Alphen, Rosalie Carolina Louisa van 147
Alphen-de Vignon d'Avrincourt, Louise Rudolphine Julie van 147, 237
Alpherts, Bernhardus Hendrikus 161
Altius, Anthonia Bregitta Johanna 115
Amalia, zie: Voorhelm Schneevoogt, C.A.
Amorie van der Hoeven, Abraham des 73, 74, 134, 137, 148, 160, 218, 219,
226, 262
l'Ange, zie: Teissèdre l'Ange
Anna Paulowna, prinses 41, 205
d'Arnaud Gerkens, J.G. 263
Arntzen, J. 23
Arntzenius, Robert Hendrik 31, 32
Asselbergs, A.J.M. 92, 256
Assen, Cornelis Jacobus van 11, 62, 63, 70, 77, 98, 110, 120, 137, 142, 145,
148, 151-153, 164, 196, 203, 215, 216, 238, 239, 264
Assen, Elizabeth Clasina (Betsy) 151, 164, 226
Assen-van Royen, Anna Maria van 77, 148, 151, 164
Attila 169, 170, 212
Auber 155, 226
B., juffrouw 53
Baalen, Jacob van 121
Baalen, Simon van 121
Balen, van, zie: Baalen, van
Backer, Anthonij 120, 137
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Badon, Edmond 194
Bake, John 34, 36, 40, 46, 145, 150, 158-160, 263
Bake, zie ook: Menthon Bake, de
Bakhuizen van den Brink, Reinier Cornelis 10, 12, 48, 50, 64, 66, 68, 78-80,
82, 87, 88, 90, 91, 99, 100, 103, 109, 113, 120, 126, 150, 180, 213, 225, 226,
252, 260, 262
Bakker, zie: Backer
Balzac 157
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Barbarossa, Frederik 181
Barbier, Henri Auguste 134, 135, 242
Barkow, W. 201
Barthélemy, Jean-Jacques 209
Bartholomaeus Anglicus 38
Bastet, F.L. 5
Baudry 194
Baugniet 263
Beck, Dr. 263
Becker, Karl Friedrich 17
Beelaerts van Blokland, Frans Willem Anne 50, 145, 199
Beelaerts van Blokland, familie 140
Beelaerts van Blokland, M.A. 256
Beer, Taco H. de 257
Beer Poortugael, Diederic Jacob den 237
Beethoven 130, 135
Beets, Anna Catharina Henriëtte 250, 253
Beets, Dorothea Petronella 57, 59, 87, 121, 137, 143, 153, 158, 165-167,
169-171, 173, 174, 189, 190, 212, 251, 252
Beets, Frederika 173
Beets, Jordanus 173
Beets, Maria Anna 173
Beets, Maria Elisabeth 17
Beets, Martinus Nicolaas 20, 32, 47, 48, 56, 64, 167, 174, 239
Beets, Nicolaas
‘Aan-’ 100
‘Aan Amalia’ [1833] 94
‘Aan Amalia’ [1834] 94
‘Aan Bertha’ 117
‘Aan Clara’ 210
‘Aan den dichter J. van Walré’ 103
‘Aan François Biccard’ 162
‘Aan den heer L. Schipper’ 201
‘Aan Henriëtte’ 171
‘Aan Heye’ 118
‘Aan een jonge moeder’ 247
‘Aan Maria’ 88, 181
‘Aan Mevrouw Biccard’ 162
‘Aan mijn Jonathan’ 36
‘Aan mijn vriend en neef Abraham Scholl van Egmond’ 164
‘Aan mijn vriend J.P. Hasebroek’ 36
‘Aan Nederland’ 35
‘Aan Nederlands beminde prinses Marianne [...]’ 42
‘Aan Serena’ 59, 252
‘Aan Serena’ [opdracht van Jose] 70, 87, 169
‘Aan een' vondeling’ 42
‘Aan een vriend’ 36, 178
‘Afscheid’ 136
‘Afscheidsgroet van E.C.A. Sandifort [...]’ 68
‘Argant aan Elvire’ 42
‘Bilderdijk’ 26, 27, 255
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‘Bij den dood van Dr. J.J. Viotta’ 147
‘Bij het graf van Bernard Gewin’ 20
‘Bij een Kind’ 237
Camera Obscura 17, 19, 34, 46, 57, 84, 113, 121, 138, 162, 197,
254, 258
‘Colma’ 42
‘Echte Dichtgeest’ 166
Everhardus Johannes Potgieter 11, 12, 13, 68, 131, 148, 200, 202,
235, 256
Feestviering te Zomerzorg [...] 171, 256
Gedichten 256
Gedichten van Lord Byron 34, 39, 78, 125, 160, 165, 180, 191,
256, 264
‘De Gevangene van Chillon’ 34, 39
Guy de Vlaming 110, 153, 205, 256
‘Gij weent’ 99
‘Van Halmael, Peter de Groote’ [rec.] 194
‘[Hanswijk, gedicht voor]’ 58, 59
‘Herroep hem niet’ 100
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‘Het Hollandsch Hart’ 42
‘In een Album’ 227
‘'t Is Zoet’ 210
Jose, Een Spaans Verhaal 11-13, 56-58, 66, 70, 80, 82, 84-88, 90,
91, 95, 100, 101, 103, 104, 107, 109, 112, 113, 116, 121, 122, 125,
131, 136, 145, 148, 167, 169, 170, 179, 188-190, 204, 212, 213,
231, 247, 251, 252, 256, 262
Kuser 11, 36, 82, 161, 163, 166, 170, 175, 177-180, 187, 194, 195,
200, 202, 204, 205, 226, 231, 247, 256
Leven en Karakter van J.H. van der Palm 35, 238, 256
‘Lied’ 147, 215
‘De Man van Smaak’ 42
De Masquerade (1835) 11, 138, 140, 145, 147, 148, 150, 154, 157,
158, 167, 170, 202, 214, 256, 263
‘Mazeppa’ 78, 82, 97
‘Een minelied’ 100
‘Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1835’ [rec.] 122
Navolgingen van Lord Byron 34, 40, 78, 256
Na vijftig jaar 19, 84, 153, 167, 197, 258
‘Ode aan het Noorden’ 136, 247
‘O, vraag niet wat wellust [...]’ 95
‘Parisina’ 40, 57, 151, 219, 230, 231, 244, 246, 251
Parisina en andere gedichten van Lord Byron 20, 40, 100, 219,
231, 256
‘Proeve eener hulde aan Sir Walter Scott’ 42
Proeven uit de dichterlijke werken van Sir Walter Scott, zie:
Verzameling van Voortbrengselen [...] Vierde Stukje
Proeven uit de werken van Lord Byron, zie: Verzameling van
Voortbrengselen [...] Derde Stukje
‘Serena's Trouwdag’ 173, 190
‘De Taal’ 72
‘Ter Nagedachtenisse van Vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk,
geboren Schweickhardt’ 42
‘To E[lise] L[ockhart]’ 166
‘To John Ingram Lockhart, Esq.’ 191
‘Troosten’ 211, 212
‘De Trouwlooze, Klagt van Lizette’ 42
‘Uit “Lara”’ 34
‘Vaar gy wel’ 32
‘Het Veld-viooltjen’ 42
‘Verhaal van de lotgevallen der Leydsche Hoogeschool [...]’ 195,
200, 209
Verscheidenheden [...] 239
Verzameling van Voortbrengselen van Uitheemsche Vernuften,
Derde Stukje [Gedichten van Byron] 32, 34, 39, 40, 44, 45, 47, 48,
52, 53, 66, 69, 74, 78, 82, 256, 262
Verzameling van Voortbrengselen van Uitheemsche Vernuften,
Vierde Stukje [Gedichten van Scott] 52, 70, 72, 84, 256
‘Wee, wee hem’ 95
‘Withuys, Gedichten’ [rec.] 68, 87
‘Zwijgen’ 42
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Beets, Nicolaas [te Groningen] 173, 177
Beets, Pieter Arnold 253
Beets-Hoorn, Anna Maria Geertrui 173
Beets-Reijnders, Eva Margaretha 173
Beets-Slothouwer, Antje 250, 253
Beets-de Waal Malefijt, Maria Elisabeth 17, 20, 38, 166, 167, 174
Begas, C.J. 41
Bel, Jacqueline 5, 98, 256
Bellaert, Jacob 38
Berch, Benjamin van der 155, 165
Berch, van der, zie ook: Cremer van den Berch
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Bère, de, zie: van Gorkum-de Bère
Berkvens-Stevelinck, Christiane 5
Beresteyn, E.A. 257
Berg, W. van den 257
Berghaus, J.P. 263, 264
Bergman, Jean Théodore 137
Berkhout, Anton Maurits 48, 120, 121
Berkhout, Victor Jacobus 50
Berkhout, zie ook: Teding van Berkhout
Berns, Henricus Marinus 23, 80
Berton, Henri Montan 151, 155
Beijerinck, G.J.A. 138, 209
Beyma, Julius Matthijs van 155
Beynen, Laurens Reinhard 10, 34, 38, 46, 48, 58, 66, 80, 95, 120, 142, 143,
145, 165, 179, 195, 242, 252, 257
Bia, zie: Engelman-Bia
Biccard, familie 253
Biccard, François Louis Charles 34, 35, 162, 253
Biccard-Thalman, Augusta Wilhelmina Magdalena 34, 162, 253
Bie, J.P. de 257
Bilderdijk, Vrouwe, zie: Schweickhardt
Bilderdijk, Willem 7, 26, 27, 31, 32, 38, 39, 46, 110, 112, 125, 136, 189, 190,
205, 206, 210, 211, 215, 224, 225, 229, 233, 235, 243, 247, 255, 257, 259,
261
Bingley, Ward 57, 59
Bingley, zie ook: Hoedt & Bingley
Bloemen, J.D. 128
Blok, P.J. 257, 259
Blussé, zie: Reuvens-Blussé
Boddaert, Pieter 133
Boer, Gerrit 90
Boer-van Soest, Elisabeth Margaretha 90
Bogaers, Adrianus 151, 204, 205, 245
Bogaers, Daniel Jean François 245
Bogaers, Frans 245
Bohn, dames 138
Bohn, C.H. 257
Bohn, Christina Henriëtta 167, 171
Bohn, Cornelia 167
Bohn, François 167
Bohn, Erven F. 171
Bohn, Jozina 167
Bohn, Maria 167
Bohn, Pieter François 57, 121, 122, 137, 158, 160, 167-171, 174, 187, 231,
263
Bohn-Loosjes, Agatha Catharina 167
Boileau 126
Bonvoust Beeckman, Dirk de 182
Boonacker, Vincent Ferdinand Jacob 50, 80
Boon Mesch, Antonius Henricus van der 78, 145, 239
Boot, Cornelis Hendrik Boudewijn 48, 103, 147
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Boot, Dr. 34
Boot, Johan Cornelis Gerard 50, 103, 195
Borger, Elias Annes 113
Bos, G.J. 261
Bosch, Iman Jacobus van den 112
Bosch, Johannes van den 183
Bosch, Rudolf Benjamin van den 239
Bosch, Richard Leonard van den 239
Bosch Kemper, Jeronimo de 137
Bosscha, J. 184
Bouilly, J.N. 45, 151
Bouter, Hein de 261-264
Boutet Monvel, Anne Françoise Hippolyte (Mlle Mars) 28
Bowring, John 110
Branden, F.J. van den 257
Brandt Corstius, J.C. 257
Breda, Jacobus Gisbertus Samuel van 147, 239
Bree, Johannes Bernardus van 130, 135, 136
Brester Az., Jan 143, 219, 222, 226
Breugelmans, R. 5
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Breukelaar, H. 261
Brill, Willem Gerard 48, 68, 78, 80, 101, 153, 180, 195, 252
Brink, J. ten 36, 257
Broers, Jacobus 239
Broes, Broerius 211
Brummel, L. 50, 87, 260
Büch, Boudewijn 5, 136
Bulwer-Lytton, Edward George 163, 207, 209
Burlage, Joost Hendrik 225, 226
Burns, Robert 52
Bussingh, zie: Palm-Bussingh, van der
Butsch, F. 108
Bijleveld, C.G.J. 183
Bijleveld, W.J.J. 259
By, Marguerite de 259
Byron, George Gordon Lord 7, 12, 13, 20, 32, 34, 36, 39, 40, 42, 44, 45, 47,
48, 52, 56, 63, 66, 69, 74, 78, 82, 91, 94, 100, 104, 105, 112, 120, 125, 132,
135-137, 148, 152, 154, 160, 162, 165, 179, 192, 194, 197, 205, 207, 224, 227,
229, 231, 243, 251, 256, 257, 259, 260, 262, 263
Calvijn 200
Campen, W.J. van 261
Camper, zie: Hamaker-Camper
Canongette, F. 206
Capadose, A. 108
Carels, C.S. 108, 136
Casparie 262
Catullus 224
Chantepie de la Saussaye, P.D. 80, 257
Chassé 184
Chavonnes Vrugt, Willem Pasques de 108, 214, 231
Chollet, Jean-Baptiste 74, 151, 155
Chijs, Pieter Otto van der 66, 140, 239, 243
Clarisse, Joannes 142, 145, 147, 195, 203, 239, 243, 264
Clemens, Christiaan Hendrik 187
Clercq, Gerrit de 12
Clermans 220, 264
Cloet, Charlotte de 5
Cock, Henricus 239
Cohen, gebr. 32
Collot d'Escury, Hendrik baron 224
Consul van Tunis 216
Cool, P. 262
Coquerel, Athanase Laurent Charles 134
Costa, Isaäc da 26, 39, 110, 145, 215, 220, 222-225, 231, 257
Cremer van den Berch van Heemstede, Isaac Lambertus 143, 145, 199
Cornet, J.L. 263
Creutz, J.C. Baron 259
Croese, R. 175
Daiwaille, J.A. 164
Dartois 194
David, Koning 183
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Dedem, Catharina Susanna Leonora van 202, 204
Dedem, Gerritdina Wilhelmina van 202, 204
Dedem, Susanna Leonora van 202, 204
Dedem, Willem Jan baron van 202
Dedem-van Marle, Judith van 202
Deenik, Albertus Agathus 57, 92
Deetman, J.J. 14, 26, 260, 261, 264
Degobert 263
Delachaux, Julie 53
Delachaux, Samuel 53
Delavigne, Germain 40
Delprat, Guillaume Henri Marie 245, 246
Dermout, Jacob 244
Desorgnet 74
Deutz van Assendelft, zie: Gevers van Endegeest-Deutz van Assendelft
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Devéria, A. 263
Dingjan, A. 262
Dou, Gerrit 134
Drabbe, zie: Hartman Drabbe
Dr.... 172
Driel, Marieke van 259
Drost Az., Arent 114
Drost, Aarnout 10, 68, 88, 89, 90-92, 94, 95, 98, 103, 109, 112-114, 117, 118,
120, 126, 172, 202, 207, 213, 257, 259, 260, 262
Drost, familie 112
Drost-Neves van Schooten, Anna Maria 114
Ducange, Victor Henri Brahain 28
Ducis, Jean François 132, 133
Duim, Jan 72
Dupaty 151
Duringer Brauer, L. 108
Duringer Brouwer, zie: Duringer Brauer
Dijck, van 201
Dijk, van 20
Dijk, Harry S. van 110
Dyserinck, Attie 263
Dyserinck, Johannes 34, 138, 257, 263
Edouard 194
Effen, Justus van 126
Egmond 183
Elout van Soeterwoude, Pieter Jacob 110, 151, 152
Engelman, Reinier 123
Engelman-Bia, Maria Francisca 123, 226
Enschedé, drukkerij 87
Enschedé, Jan 28, 72
Enschedé, Jan Willem 20, 28, 64, 72
Enschedé, J.W. 136
Enschedé, Willem Adriaan 39, 128
Esveldt Holtrop, J.S. van 77
Evers, Cornelius 77, 133
Eijssens, Henk 5, 26, 259
Fabius, Jan 218, 219
Falck, A.R. 225
Feith, Rhijnvis 229, 235
Felius, Conny 5
Fischer, C.C. 130, 135
Flamme 253
Flatten, kapitein 108
Fleming, William 45, 48, 74, 252
Florimont, Charles Frederik Bartholomeus de 165
Foppe, H.J. 231
Foreest, Aleide van 11, 35, 110, 137, 227, 235, 249, 264
Foreest, Cornelis van 110, 120, 227, 239, 247
Foreest, Dirk van 110, 227
Foreest, familie van 247
Foreest, Jeannette Agnes van 137
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Foreest-van der Palm, Jacoba Elisabeth van 110, 227, 228, 235, 247, 264
Forgues, L.D. 163
Formsma, W.J. 257
Frederik, prins 63
Frederiks, J.G. 257
Fremery, Petrus Isaac de 48
Frijlink, Hendrik 20, 211
Gabriël 59
Geel, Jacob 11, 64, 117, 142, 145, 147-150, 161, 163, 207, 238, 257, 258, 263
Gelder, Jacob de 17-19, 36, 40, 44, 45, 51, 261
Gelder-van Rooijen, Cathalina de 18, 19
Gelder, H.E. van 12, 258
Gengiskan 169
Gevers van Endegeest, dames 239
Gevers van Endegeest, Daniël Theodore 147
Gevers van Endegeest, Dirk Cornelis 147
Gevers van Endegeest-Deutz van Assendelft, Margaretha Johanna 147
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Gevers van Endegeest-Schaay, Jannetje 147
Gewin, Adrianus Marius 143
Gewin, Bernard 10, 20, 23, 26, 46, 48, 70, 74, 138, 142-144, 151, 173, 194,
195, 199, 227, 239, 243, 263
Gewin, zie ook: Ledeboer Gewin
Gilse, Jan van 92
Gilzen, van, zie: Gilse, van
Giltay, Karel Marinus Giltay 35, 252
Goethe 229
Goldsmith, Oliver 143
Gordon, Alexander 143
Gorkum, Anna Wilhelmina van 147
Gorkum, Constantine Adrienne van 147, 204
Gorkum, dames van 239
Gorkum, Jan Egbert van 145, 147, 202, 203, 215, 254, 264
Gorkum, juffrouw van 169
Gorkum, Nelia Catharina (Cateau) van 147, 202, 226
Gorkum, Thomas Graham van 251, 252, 254
Gorkum-de Bère, Jacoba Lydia Maria van 147
Gors 26
Gravé, Johannes Hendricus 59
Gray, Thomas 135
Grebner, W. 220, 261
Grimm 190
Groenewegen, J.H. 12, 201, 258
Groenewoud, W. van 264
Groot, A. de 258
Gudin, Jean Antoine Théodore 165, 166
Guyot, Henri Daniël 183
Guyot, Paul Charles Guillaume 41, 182, 183
Gijselaar, de, zie: Kneppelhout-de Gijselaar
Haakman, Hermannus 136, 219
Hall, Maurits Cornelis van 136, 218, 219
Halley, Edmund 197, 198
Halmael, Arent van 194
Hals, Frans 134
Hamaker, Gerard 238
Hamaker, Hendrik Arent 36, 40, 45, 72, 77, 147, 150, 196, 223, 238, 258
Hamaker-Camper, Johanna 196
Hamel, A.G. van 258
Hamel, Joost Adriaan van 22, 23, 50, 128
Hanswijk, Carel Jan Hendrik 57-59, 251
Hart, G. 't 69
Hartman Drabbe, Adrien Henry 153, 177
Hartman Drabbe-Tollius, Wilhelmina Frederika Louisa 153
Hartmann, W. 138, 258
Harderwijk, K.J.R. van 257
Hasebroek, familie 180
Hasebroek, Johannes Petrus 10, 34, 36, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 51, 52, 58, 64,
66, 68-70, 82, 84, 85, 95, 100, 101, 103, 109, 112, 113, 117, 122, 142-145,
163, 169, 172, 178-180, 195, 198, 204, 214, 216, 231, 239, 252, 258, 260, 261
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Hasebroek, knecht van 64
Hasselt, Willem Jan Cornelis van 218, 219, 226
Hattum, M. van 5
Haverkamp, Sigebertus Abrahamus 143
Haverkorn, Willem 191
Hellen, D. van der 243
Hemsterhuis, Frans 95, 99
Hengel, Wessel Albertus van 194, 203, 235, 264
Heukelom, Emilie Cornelie van 239
Heukelom, Jan van 28, 64, 70, 239
Heukelom, Jan van (Sr.) 239
Heukelom, Johanna Hillegonda van 239
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Heukelom, Suzette Françoise van 239
Heukelom, Stephanie Louise van 239
Heukelom, van, zie ook: Stadnitski-van Heukelom
Heukelom-Luzac, Anne Hillegonda van 239
Heukelum, van, zie: Heukelom, van
Heussen, van, zie: Utenhage-van Heussen
Heij, Jan Jaap 5
Hey, Johannes van der 136
Heye, Jan Pieter 10, 68, 90-93, 95, 97, 98, 100, 103, 112-118, 122, 123,
125-128, 131, 134, 135, 138, 163, 164, 180, 204, 209, 211, 213, 215, 220, 222,
225, 226, 235, 239, 252, 256, 260, 262
Heye, knecht van 114
Hildebrand, zie: Beets, Nicolaas
Hilman, Johannes 132, 225
Hodges, Charles Howard 45, 128, 164, 262, 263
Hoedt & Bingley 57, 59, 213
Hoek, Christiaan Catharinus van der 80, 140
Hoeken, weduwe van 17
Hoet Jz., C. ten 181, 183, 258
Hoeven, Hans van der 127, 258
Hoeven, Jan van der 68, 100, 239
Hoeven, van der, zie ook: Amorie van der Hoeven
Hofdijk, W.J. 262
Hoffman, Johan Frederik 143, 145, 200
Hoffman, Willem 23, 26
Hoffmeister, J.H. 264
Hofman-Allema, A.C.
Hofman Peerlkamp, Petrus 17, 19, 41, 42, 158, 160, 263
Hohnfeldt, zie: Voorhelm Schneevoogt-Hohnfeldt
Homerus 150
Hooft 209
Hooft, H. Ph. 't 258
Hooiberg, T. 153
Hoop, Adriaan van der 121, 132, 145, 163, 204, 218, 219, 239, 245
Hoop, Adriaan van der Hoop (te Santpoort) 188
Hoorn, zie: Beets-Hoorn
Hoorne 183
Horatius 56, 223, 232
Hove, B.J. van 40
Hubrecht, Hermina Anna Petronella 239
Hubrecht, Margaretha Hermina Ferdinanda 239
Hubrecht, Paul François 239
Hubrecht, Paulina Cornelia Sophia 239
Hubrecht-de Veer, Sophia Maria Henriette 239
Hubrechts, zie: Hubrecht
Huet, Daniel Théodore 245
Hugo, Victor 39, 46, 91, 116, 163, 165, 224, 243, 258
Hull, Dries van't 95, 229
Huurkamp van der Vinne, Vincent Hendrik 51
Huygens, Constantijn 175, 209
Huygens, G.W. 258
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Huyssen van Kattendijke, Johan Maria 147
Iffland, August Wilhelm 45, 213
Immerzeel, Anna Maria 54, 56
Immerzeel Jr., Johannes 54-56, 84-86, 95, 101, 125, 261
Inchbald, Elizabeth 226
Ipsen, P. 108
Janin, Jules 46, 165
Janssen, Gerhardus Jan Hendrik 28
Janssen, Leonhardt Johannes Friedrich 243
Jelgerhuis Rzn., Johannes 77
Jelgerhuis, zie ook: Roobol-Jelgerhuis
Jezus 35
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Johannes 36, 68, 152, 202, 251
Johannes de Doper 222
Jonathan, zie: Hasebroek, J.P.
Jonge, A. de 5
Jump, John 257
Juvenalis 142
Kaathoven, Cornelis Willem Hendrik van 204
Kaiser, F. 197
Kam, G.M. 183
Kamerbeek Jr., J. 157
Kampen, Nicolaas Godfried van 167, 175, 215, 218, 219, 226
Kamphuis, G. 5, 91, 114, 120, 257, 259
Kate, Jan Jacob Lodewijk ten 107, 247
Kate, Lambert ten 189, 190
Kattendijke, zie: Huyssen van Kattendijke
Kelderman 20
Kemper, zie: Bosch Kemper, de
Kerkhof, Frans 56
Kerkhoff, Adolph Hendrik 54, 122
Kerkhoff-Thöne, Gesina Jacoba 54, 122
Ketelaar, F.C. 257
Kiers, P. 262
Kinker, Johannes 136, 235
Kist, Nicolaas Christiaan 194, 237, 239, 243
Klerck, zie: Klercq
Klercq, Johannes Frederik 183, 184
Klercq, Willem 183, 184
Klercq-Scholl van Egmond, Cornelia Margaretha 183, 184
Klerk, Jos de 90
Klikspaan, zie: Kneppelhout
Klopper, Jan de 28
Klijn, Hendrik Harmen 131, 132, 135, 136, 226
Knappert, L. 31
Kneppelhout, Cornelis Johannes 147
Kneppelhout, Geertruida Cornelia 147
Kneppelhout, Johannes 10, 14, 28, 34, 38, 46, 48, 62, 66, 69, 77, 80, 87, 101,
138, 140-143, 145, 147, 148, 151, 153, 161, 165, 172, 175, 188, 195, 216, 217,
238, 239, 243, 252, 259, 260, 262-264
Kneppelhout-de Gijselaar, Johanna Maria 147, 165, 215, 216, 226, 237
Kneppelhout van Sterkenburg, Karel Jan Frederik Cornelis 147
Knottenbelt, Willem Christiaan 23, 80
Koekkoek, J.H. 211
Koets, P.J. 5
Kollewijn, R.A. 110, 190, 243, 259
Koogh, Adrianus van der 263
Kotzebue, August von 45, 77
Kraetzer, Caspar 142
Kramer 40
Krol, E.J. 5
Kruimel, H.L. 257
Kruseman, A.C. 136, 259
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Kruseman, Cornelis 41, 128, 164
Kruseman, Jan Adam 128, 169, 170
Kruseman, Jacob Philip (Ko) 12, 251, 253, 254
Kuffeler, zie: Meer van Kuffeler, van der
Laak, Willem Frederik Christiaan van 145
Lamartine, Alphonse de 38, 115, 160, 161, 171
Landry, Samuel Franciscus 50
Lange, J.A. de 108
Lange, J.P. 261-263
Langeland, kapitein 108
Lau, Cornelis Hendrik la 50, 155
Lau, Samuel Willem 23
Ledeboer Gewin, Hieronymus 143, 195
Leemans, Conrad 153
Lemmens, G. 183
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Lennep, David Jacob van 99
Lennep, Jacob van 11, 26, 36, 52, 91, 132, 163, 204, 205, 207, 219-222, 226,
232, 242-245, 259, 260, 264
Lennep, M.F. van 245, 259
Lewald 123
Lidt de Jeude, Willem Frederik Carel van 28
Ligtvoet, Frank 259
Linde, Gerrit van de 26, 27, 259, 261
Linde-de Monteuuis, Caroline van de 26
Linden, Gijsbertus Marinus van der 28, 50
Lipman, Samuel Philippus 222
Livius 17, 160
Lockhart, Elise 166, 169
Lockhart, familie 42, 53, 64, 69
Lockhart, James 39, 53, 88, 135
Lockhart, John Ingram 12, 39, 64, 87, 88, 94, 121, 166, 187, 191, 251, 253
Lockroy 194
Loopuyt, Johanna Elisabeth 227
Loopuyt, Pieter 227
Loopuyt-van der Palm, Cornelia Mathilde 227
Loosjes, J. 257
Loosjes, Vincent 92
Loosjes, zie ook: Bohn-Loosjes
Loots, Cornelis 125, 136, 233, 259
Lotsy, J.S. 128
Lucas 35, 95, 99, 118
Lulofs, Barthold Hendrik 99, 117
Lust-Bout, Marja 5
Lutgers, P.J. 262
Luzak, zie: Heukelom-Luzac, van
M., Madame 182
Maas, Adrianus 35
Mac.Kennel, kapitein 162
Macquelyn, Michiel Jacobus 19, 34, 216
Madou 211
Manger, Hermannus 160
Marchand, Leslie A. 152
Marianne, prinses 41, 42
Maris, L.L. van 5
Marle, van, zie: Dedem-van Marle, van
Mars, mlle, zie: Boutet-Monvel
Mathijsen, Marita 5, 26, 140, 259, 260
Matter, de 143
Meelboom, Matthijs Pieter 56, 103, 251
Meer van Kuffeler, Frédéric Corneille van der 197
Mees, Gregorius 245
Menthon Bake, Rudolph Willem Johan Conelis de 128, 147
Méhul 155
Merlen, Jean Godefroi 130
Meyerbeer, Giacomo 40, 134
Molenaar, Dirk 108
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Molewater, Jan Bastiaan 46, 48, 74, 121, 165, 199, 242
Molhuysen, P.C. 259
Moll, Evert 113
Moll, Willem 28, 80, 161
Monteuuis, de, zie: Van de Linde-de Monteuuis
Moore, Thomas 52, 132, 144, 229
Morel, M.L. 108
Mounier, Adrien Abraham Théophile 50
Mounier, Pierre Jean Jacques 133
Mozart 134, 135
Müller, Christiaan 87
Muller-Westerman, Anna Petronella 77, 133, 135
Munnich, Thea 259
Musketier, zie: Reede van Oudtshoorn-Musketier, van
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N., heer 91
Napoleon 30
Napoleon, Lodewijk 243
Naret Koning-Majofski, Jacoba Maria 133
Nassau, Johan Maurits van 180
Nayler, Benjamin Suggitt 155
Nickelson-Lockhart, Mrs. 53, 103, 135, 251
Niermeyer, Antonie 23
Nieuwenhuis, Jacob 19, 154, 202
Nieuwenhuis, Jan 23, 50
Nieuwenhuyzen, zie: Nieuwenhuis
Nieuwhoff, W. 262
Ollefen-da Sylva, Christina Elisabeth van 77
Onderwater, D. 45
Oosterwijk Bruyn, Jacob van 219
Opzoomer, Cornelis Willem 22
Opzoomer, Willem 22, 23, 42, 46, 48
Oranje, prins van, zie: Willem, kroonprins
Oranje, prinses van, zie: Anna Paulowna
Os, P.G. van 222
Otterspeer, Willem 98, 256
Overmeer, W.P.J. 72
P., Mientje 177
Pabst Rutgers, Johan Gaspar van 92
Paër 151
Page, Frederik 20, 257
Pain, J. 45
Palm, Anna Catharina van der 109, 236
Palm, Elizabeth Henriëtte van der 109, 151
Palm, Johannes Henricus van der 11, 35, 109, 110, 112, 113, 118, 119, 137,
143-145, 147, 150, 152, 153, 158, 160, 178, 190, 194, 196, 202, 204, 216, 227,
229, 235, 238, 239, 243, 244, 256, 258, 259, 263
Palm, van der, zie ook: Foreest-van der Palm, van
Palm, van der, zie ook: Loopuyt-van der Palm
Palm-Bussingh, Alida van der 109
Panhuys, J.E. van 128
Pauw, Matthieu Christiaan Hendrik 87
Pauwels van Schoten 183
Peerlkamp, zie: Hofman Peerlkamp
Pellico, Silvio 154
Persius 31, 120
Pestel, Charlotte Christiana von 239
Pestel, Friedrich Wilhelm von 239
Petrie, Graham 260
Petrus 74
Picon, Gaëtan 258
Pieneman, Jan Willem 126, 127, 128
Pieneman, Nicolaas 126, 127-129, 135, 169, 262, 263
Pinto, Abraham de 103
Plato 34, 36, 40, 62, 97, 132, 158
Plug, José 259
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Pluygers, Willem George 46, 66, 80, 87, 94, 120, 121, 147, 148, 178, 252
Poelgeest, Aleide van 205
Poelgeest, Jan van 205
Poole, F.A. le 70
Pope, Alexander 135
Popma, T. 209
Posthumus, Nicolaas 30, 31, 103, 187
Potdevin, Nicolaas Josef 130
Potgieter, Everhardus Johannes 10-14, 52, 68, 90, 91, 100, 113, 116, 122,
124-127, 131, 133-137, 148, 151, 191, 200-202, 206, 207, 209-213, 220, 225,
226, 232, 235, 236, 247, 252, 258, 259, 263
Potgieter's tante, zie: Ulsen, van
Prévost, Mlle 74, 151, 155, 156, 263
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Prick, Harry G.M. 5
Pringeler 169
Prinsen, Pieter Johannes 51
Quack, J. de 59
Raadt, Petrus de 145
Raat, Alexis 5
Racine 77
Radet, J.B. 133
Rafaël 170
Ramaer, G.A. 128
Ramaer, Louis Johan Theodoor 23, 50
Rappo, Carl 84
Rau, Sebald Jean Everard 38
Reede van Oudtshoorn, Catharina Maria van 147
Reede van Oudtshoorn, dames van 239
Reede van Oudtshoorn, freules van 237
Reede van Oudtshoorn, Johanna Cecilia van 147
Reede van Oudtshoorn, Johanna Petronella Catharina 147
Reede van Oudtshoorn, Pieter Adriaan baron van 147
Reede van Oudtshoorn, Susanna Gesina Margaretha van 147
Reede van Oudtshoorn-Musketier, Catharina Maria van 147
Reesema, zie: Siewertz van Reesema
Reinwardt, Caspar Georg Carl 51, 239
Rembrandt 134, 135, 211
Reni, Guido 170
Reuvens, Caspar Jacob Christiaan 147
Reuvens-Blussé, Louise Sophie 147
Reijnders, zie: Beets-Reijnders
Rheede van, zie: Reede van Oudtshoorn, van
Ricks, Christopher 260
Rienks, Syds Johannesz. 198
Rietberg, zie: Rietbergen
Rietbergen, Johannes 74
Rings, zie: Rienks
Rivier, zie: Tollens-Rivier
Robert, J. 22
Robidé van der Aa, Christianus Petrus Eliza 103, 209, 210, 245, 246, 252
Roemer, J. 98
Roobol, Cornelis Johannes 123
Roobol-Jelgerhuis, Catharina Hesselina 123
Roode, N.J.W. de 263
Rookmaker, Hendrik 128
Rooij, J. de 257
Rooijen, van, zie: van Gelder-van Rooijen
Rosa, Salvator 198
Rousseau 34
Royen van, zie: Assen-van Royen, van
Rubens 183, 201, 222
Rutgers, zie: Pabst-Rutgers, van
Ruys, W. 231
Ruyter, M.A. de 127
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Rijckevorsel, Abram van 245
Rijke, Petrus Leonard 50
Rijn, G. van 14, 26, 35, 151, 171, 175, 190, 202, 207, 214, 216, 220, 235, 247,
260, 261, 264
S. 40, 41
Sacré, Aegidius Walaardt 31
Sanders 263
Sandifort, Eduard Charles Alexander 35, 48, 57, 68, 69, 251, 252
Schaay, zie: Gevers van Endegeest-Schaay
Scheen, Pieter A. 260
Schelling, Pieter van der 116
Scheltema, Jacobus 38
Schenkeveld, M.H. 256
Schimmelpenninck, Rutger Jan 142, 243
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Schipper, Lieuwe 201
Schneevoogt, zie: Voorhelm Schneevoogt
Schoemaker Doyer, J. 153
Scholl van Egmond, Abraham 17, 19, 20, 35, 46, 50, 164, 180, 181, 252
Scholl van Egmond, Cornelis 19
Scholl van Egmond, zie: Klercq-Scholl van Egmond
Scholl van Egmond-Beets, Maria Elisabeth 17
Scholl van Egmond-de Waal Malefijt, Johanna Dorothea 17, 19
Schotel, G.D.J. 116, 257
Schotel, Johannes Christiaan 165
Schröder van der Kolk, J.L.C. 177
Schweickhardt, Katharina Wilhelmina 42
Schults, U. 260
Scott, Walter 7, 36, 37, 39, 52, 53, 70, 72, 84, 94, 95, 97, 163, 229, 239, 256,
261
Scribe 40, 155, 200, 226
Serena, zie: Beets, Dorothea Petronella
Shakespeare 30, 88, 126, 132, 133, 135, 143, 152, 161, 196, 251
Sheridan, Richard Brinsley 205
Siegenbeek, Matthijs 31, 137, 138, 153, 157-160, 180, 190, 194, 239, 263
Siewertz van Reesema, Abraham 245
Siewertz van Reesema, Willem 195
Simon van der Aa, Charles Meinard Adelaïde 48, 103
Six, Alpheda Louisa 237
Six, Sara Catharina 237
Slothouwer, zie: Beets-Slothouwer
Sluiter, Hermanus Hendricus 23
Smit 251, 254
Smit, Jacob 133, 260
Smits 244
Snoek, Andries 30, 123
Snouckaert van Schouwburg, W. 259
Socrates 132
Soest, zie: Boer-van Soest
Someren, Reyer Hendrik van 82
Southey, Robert 46, 135, 226
Spengler, Frans Rudolf 87, 112, 120
Spiegel, Laurens Pieter Jan van de 50, 195, 215
Springer, L. 138, 262-264
Stadnitski, Andries 70
Stadnitski, Catharina 226
Stadnitski, dames 239
Stadnitski, familie 70
Stadnitski, Jenny 226
Stadnitski, Maria 226
Stadnitski-van Heukelom, Susanna 70
Stapert-Eggen, Marijke 259
Staring, Anthony Christiaan Winand 117, 242
Staring, W.C.H. 128
Steenbergen van Goor, J.W.J. 213
Sterne, Laurence 7, 48, 54, 59, 63, 72, 97, 110, 154, 184, 229, 235, 260
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Stewart,John 53
Stewart the Traveller, zie: Stewart
Stoffels 251, 254
Stoopendaal, Johannes Hermanus 213
Stucki, M.J. 264
Sylva, da, zie: Ollefen-da Sylva, van
Talma 30
Teding van Berkhout, Willem Philip 51
Tegnèr, E. 52
Teissèdre l'Ange, Josué 134
Tenckinck, Nicolaas Johannes 22, 23
Tex, Cornelis Anne den 117
Teyler van der Hulst, Pieter 164
Thalman, zie: Biccard-Thalman
Théaulon 59
Thienen, F.W.S. van 258
Thomas, A.J. 78
Thomassen, Kees 5, 99, 125, 126, 260
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Thöne, Carsten Wilhelm 122
Thöne, zie ook: Kerkhoff-Thöne
Thöne-Beets, Geertrui 122
Thorbecke, Johan Rudolph 28
Thorslev, Peter L. 105, 260
Thouars, George Anne Christiaan Willem markies de 214
Tollens, Hendrik 11, 22, 23, 46, 47, 70, 136, 148, 204, 205, 226, 229, 233, 245,
246, 258
Tollens-Rivier, Gerbrande Catharina 246
Tollius, Herman 153
Tollius, zie ook: Hartman Drabbe-Tollius
Trap, P.W.M. 261
Tresling & Co 263
Tromp, Johannes Wybrandus 148
Tromp, Solco Walle 148
Tydeman, Hendrik Willem 237
Tydeman, Jan Willem 113, 161
Tydeman, P.H. 95
Umbgrove, Gerard 147
Ulsen, Willemien van 131
Utenhage, Pieter 82, 166
Utenhage-van Heussen, Lubburch 82
Uylenbroek, Pieter Johannes 77, 197
V., luitenant v. 182
Vassy, Carel Evert de 138
Veder, Aart 152, 220, 224, 245
Veder, Willem 220
Veegens, Daniel 169, 229-233, 235
Veen, Josina Maria 251, 254
Veenstra 251, 254
Veer, de, zie: Hubrecht-de Veer
Velijn, Philippus 211, 220, 261, 262
Venhuizen Peerlkamp, Jacobus 17
Veralby, O., zie: VerHuell
Vergilius 232
VerHuell, Alexander 261, 262
Vernet, Marie Charlotte Thérèse 194, 195
Verneuil, Mlle 28
Verschuur, Wouter 222
Verweij, A. 23
Vinci, da 170
Viotta, Johannes Josephus 147, 215, 243
Viruly, Jan 204
Vis, G.J. 235
Vissink, H.J. 260
Vlerk, zie: Gewin, Bernard
Vloten, J. van 32
Vlugt, Barendina Jacoba van der 121
Vlugt, Bartel Willem van der 57
Vlugt, familie van der 121
Volck, Christiaan Johannes 46, 48, 242
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Vondel 20, 44, 85, 95, 101, 122, 198, 235
Voorhelm Schneevoogt, Charlotte Amalia 94, 121
Voorhelm Schneevoogt, familie 121
Voorhelm Schneevoogt, Gustaaf Eduard 12, 50, 66, 72, 74, 78, 80, 86, 87, 92,
94, 100, 120, 143, 147, 163, 165, 216
Voorhelm Schneevoogt-Hohnfeldt, Jeanette Louise 86
Voorst, Johannes van 196
Vooys, C.G.N. de 260
Vosterman, Lucas 222
Vrankrijker, A.C.J. de 260
Vries, Gerrit de 120, 137
Vries, Jeronimo de 206, 219
Vries, Matthias de 120, 260
Vriese, W.H. de 188
Vrugt, zie: Chavonnes Vrugt, de
Waal, J.M. de 90, 113, 260
Waal Malefijt, de, zie: Beets-de Waal Malefijt
Waal Malefijt, de, zie ook: Scholl van Egmond-de Waal Malefijt
Waanders, F. 263
Walking Stewart, zie: Stewart

Nicolaas Beets, Het dagboek van de student Nicolaas Beets, 1833-1836

279
Walré, Jan van 90, 101, 103-107, 136, 154, 190, 191, 262
Wattier, zie: Ziezenis-Wattier
Weber, Karl Maria von 130
Weinhold, mej. 130
Wellesley, zie: Wellington
Wellington, hertog van 127
Welsink, Dick 5, 26, 259
Wensveen, Maria 5
Westerman, Gerard Frederik 54
Westerman, Marten 42, 44, 52-54, 56, 57, 77, 84, 125, 126, 252
Weyers, Hendrik Engel 235
Willem, erfprins (later koning Willem III) 107
Willem I, koning 41, 107, 127, 198
Willem, kroonprins (later koning Willem II) 41, 63, 107, 128, 187
Willem I, prins 104
Willem III, prins 184
Willem V, prins 198
Willems, J.H.J. 260
Willer, H.W. 128
Willink, Gerrit 20, 34, 39, 45, 51
Winkel, J. te 260
Winkel, L.A. te 260
Wit, de 66
Withuys, Christiaan Godtfriedt 66, 68, 69, 87, 103, 131-133, 135, 140, 142,
145, 213, 219, 222, 142
Witteveen, H.W. 23
Wohlfahrt, B.W. 201
Wohlfahrt Söner, B. 201
Wolters, W.P. 260
Woolf, Virginia 260
Worp, J.A. 175
Wijnman, H.F. 258
Wyttenbach, Daniel 97
Yntema, Jacob Wybrand 212
Zani de' Ferranti, Marco Aurelio 214
Ziezenis, Bartholomaeus Wilhelmus 30
Ziezenis-Wattier, Johanna Cornelia 30
Zimmerman, J.C. 259
Zonneveld, Peter van 15, 31, 64, 98, 140, 256, 260-264
Zubli, Everard Ambrosius 50, 80
Zijnen, Pieter Nicolaas Pieterszoon 23
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