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V

Voorberigt.
De in dezen bundel vereenigde lezingen maken deel uit van een negental voordrachten
over de nederlandsche letterkunde onder de Bataafsche Republiek, door den schrijver,
in den winter van 1860 op 1861, in verschillende steden gehouden.
Het plan van den auteur was, van de lezingen en de daarbij behoorende
aanteekeningen in verloop van tijd voor zijne verdere studien over de achttiende
eeuw in Nederland gebruik te maken; zoo werden van de tweede en derde lezing der
reeks, waarin een terugblik op de Van Harens werd geworpen, groote fragmenten
bijna onveranderd overgenomen in het artikel over het broederpaar geplaatst in deel
VI der Litterarische Fantasien en Kritieken; de achtste ging voor een groot deel over
in de stukjes Daags na het feest in deel V en Een borstbeeld van De Ruijter eveneens
in deel VI der verzameling. De dood heeft den schrijver verhinderd in zijn voornemen,
om ook het overige op dezelfde wijze om te werken. Men heeft evenwel gemeend
het aan het publiek niet te mogen onthouden.
In deze uitgave zijn de zoo even genoemde tweede, derde en achtste lezing, om
alle herhaling te voorkomen, weggelaten, en van den tektst der overige alleen die
uitweidingen onderdrukt, die de schrijver-zelf, nu het publiek, meer dan vijf en twintig
jaar geleden het geval was, op de hoogte is van de toestanden der Bataafsche
Republiek, geschrapt zou hebben. Hier en daar is aan den tekst een tusschen haakjes
geplaatste noot ter verduidelijking toegevoegd; de overige aanhalingen zijn van den
schrijver.
PARIJS, 27 November 1887.
G.B. HUET.
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Eerste lezing.
Bellamy
Het is de 24ste December van het jaar 1794, avond, en bij achten. Wij zijn
teAmsterdam, in het gebouw der Maatschappij Felix Meritis, op de Keizersgracht.
De groote gehoorzaal is opgevuld met hoorders en hoorderessen. Zoo aanstonds
zalProf. Van Swinden (Jan Hendrik) het spreekgestoelte beklimmen, en zal eene
lijkrede uitspreken ter gedachtenis aan den vroeg gestorven Pieter Nieuwland,
laatstelijk hoogleeraar aan de leidsche Universiteit.
Binnen den tijd van slechts ééne maand, te rekenen van den 19den Januarij 1795,
den geboortedag der Bataafsche Republiek, zouden allerwege in ons vaderland, in
steden en in dorpen, de meeste dingen er aanmerkelijk anders uitzien als zij tot hiertoe
gedaan hadden, en op den 24sten December '94 nog altoos deden. Met name te
Amsterdam: de stad die hier onze bijzondere opmerkzaamheid verdient. Want
Amsterdam was door de gezamenlijke revolutionaire comité's, zoo provinciale als
stedelijke, reeds in de maand Julij des vorigen jaars, op eene toen gehouden
Algemeene Vergadering, uitgekozen geworden tot ‘middelpunt der omwenteling.’
Rogge, Omwenteling, p. 115, 116. - Eerlang, zeide ik, zou van de voormalige vormen
van Staats- en Stadsbestuur, en van
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vele andere vormen daarenboven, in de hoofdstad der nieuwe republiek schier geen
spoor zijn achtergebleven. Geen ‘Hoofdschout’ meer, maar een ‘Procureur der
Gemeente,’ in den persoon van Maurits Cornelis van Hall. Geen ‘Burgemeesters’
meer, maar een Collegie van ‘ Provisionele Representanten van het Volk van
Amsterdam,’ met Rutger Jan Schimmelpenninck, den advokaat, tot voorzitter. Geen
‘Raden’ of ‘Vroedschappen’ meer, maar een ‘Maire’ (hoofd der justitie en politie),
maar een ‘comité van algemeen welzijn,’ een ‘comité van koophandel en zeevaart,’
een ‘comité van waakzaamheid,’ een ‘comité van finantie.’ Rogge, Omwenteling, p.
291, 292. Ook zou er - vergeeft, bid ik u, de gezwindheid van dezen overgang - in
de gansche stad niet één enkele livereibediende meer te vinden zijn; althans, hoezeer
een ieder - gelijk de publicatie luidde - zijne ‘knechts of dienstelingen’ naar verkiezing
zou mogen blijven kleeden, elk wien zulks aanging zou gehouden zijn om, binnen
den tijd van veertien dagen, en op eene telkens te verbeuren boete van vijftig gulden,
alle livereijen of teekenen van dienstbaarheid van hunne kleeding af te nemen of te
laten afnemen. Publicatie van 2 Junij 1795. - Tevens zouden in geen enkel
stadsgebouw of kerk de minste overblijfselen te ontdekken zijn van voormalige
wapenborden of schilden. Deze borden en schilden - zij zouden binnen zes weken
tijds, tenzij belanghebbenden of gerechtigden ze vroeg genoeg gereclameerd hadden,
overal zijn weggenomen, bijeenverzameld, en ten aanzien van de burgerij in het
openbaar verbrand. Boven de praalgraven van gesneuvelde vaderlandsche helden
zou, in de plaats dier wapenschilden, gesteld worden ‘een burgerkroon,’ met dit
opschrift: ‘Bataven! In de plaats van een wapenschild, hetwelk de asch van... onteert,
pronkt thans voor het dankbaar nageslacht de onschatbare burgerkroon. Burgers,
maakt u dezelve ook waardig!’ Publicatie van 2 Junij 1795. - Nog zouden
daarenboven, mede binnen den tijd van zes weken en op eene boete van honderd
gulden, van alle koetsen of
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andere rijtuigen, al zoodanige versierselen ‘welke als kenmerken van adelstand of
meerderheid voorkomen of gebezigd worden,’ onherroepelijk - de uitkomst heeft
geleerd dat dit ‘onherroepelijk’ niet al te streng moet worden opgevat - verdwenen
zijn. Publicatie van 2 Junij 1795. - Eindelijk, om ook nog uit een ander levensgebied
een enkelen karaktertrek hierbij te voegen: de Provisionele Representanten van het
volk van Amsterdam zouden, in navolging van het voorbeeld der vaderen, wel
voortgaan met bij bijzondere gelegenheden en corps de openbare godsdienstoefening
in een der protestantsche kerkgebouwen bij te wonen, ten einde - gelijk zij zich
uitdrukten - ‘eene plechtige godsdienstige redevoering aan te hooren,’ als ook ‘den
God van hemel en aarde te danken voor zijne zegeningen aan dit vrij geworden
Gemeenebest gegeven, en van Zijne Liefde nieuwe zegeningen af te smeken;’ maar
tevens zouden zij, in eene daarop betrekking hebbende publicatie, zeer nadrukkelijk
verklaren dat zij ‘door het verkiezen van de Nieuwe kerk binnen deze stad tot het
uitoefenen van deze godsdienstige verrigting, geenszins verstaan wilden worden aan
de belijderen van de Gereformeerde Godsdienst eenig heerschend vermogen toe te
kennen boven de andere godsdienstige gezindheden, welke hier ter stede gevonden
worden.’ Publicatie van 13 Junij 1795. - Welk een ommekeer aller dingen! wat
verandering van instellingen en gebruiken! welk breken met overleveringen van
allerhanden aard! Toch zou in één opzigt - vast wel in meer dan één; doch wij spreken
thans alleen van meer of min uitwendige verschijnselen - het oude gebruik - ditmaal
een voortreffelijk gebruik - in stand en eere blijven. Er zou namelijk nog vóór het
einde van Januarij 1795, nog geen volle veertien dagen derhalve na het uitbreken
der revolutie, uithoofde der barre winterkoude-het vroor dien winter zóó vinnig dat
men den Vrijheidsboom op den Dam, uit hoofde van de hardheid van den grond, niet
eenmaal behoorlijk kon planten, maar zich vergenoegen moest hem
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ter bestemder plaatse neder te zetten en met zware gewichten zoo goed mogelijk
overeind te houden Rogge, Omwenteling, p. 280. - er zou aan de huizen van
Amsterdams ingezetenen eene buitengewone kollekte gehouden worden, en de
opbrengst dezer kollekte zou uit eene som van niet minder dan ƒ 36.000 bestaan.
T.a.p., p. 294.
Doch van al de genoemde of aangeduide veranderingen in denkbeelden en bestuur
was, op den dag of liever avond welks herinnering mij op dit oogenblik voor den
geest zweeft, en waaraan ik ook bij u de gedachtenis levendig zal trachten te maken,
- den avond van 24 December 1794, denzelfden waarop de Hoogleeraar Van Swinden
in de groote gehoorzaal van Felix Meritis, zijne lijkrede op Pieter Nieuwland uitsprak
- nog niets in het leven getreden. Eerst over drie weken zou de omwenteling tot stand
komen. Revolutievuur smeulde nog slechts. Wel hield steeds het Comité Revolutionair
zijne gewone bijeenkomsten in het koffijhuis de Karseboom, in de Kalverstraat, doch
van deze zamenkomsten moest om de tijdsomstandigheden een diep geheim worden
gemaakt. De partij der stadhoudersgezinden, die nog altoos in het bestuur zat, was,
al steunde zij niet op den eigenlijk gezegden volksgeest, nogthans magtig. Zij werd
gevreesd. En geen wonder; want slechts iets meer dan eene maand geleden, den 19den
November, waren zes invloedrijke patriotten - waaronder een voormalig Pensionaris
der stad, naderhand haar Maire, - wegens de indiening van zeker oproerig geacht
adres, ieder tot niet minder dan zes jaren gevangenisstraf - in het stedelijk werkhuis
- veroordeeld geworden. Men had hen, twee aan twee aan elkander gebonden, in drie
koetsen naar de gevangenis overgebragt; en de regering had zich, bij die en bij andere
gelegenheden, bekwaam getoond om, behalve zestig burger-compagniën, die zich
op hunne loopplaatsen moesten vergaderen, van het garnizoen onder den generaal
Golofkin meer dan 6000 man in de wapenen te doen komen. Ook was de Dam destijds
door soldaten en ruiters bezet kunnen
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worden, en er hadden kanonnen voor het stadhuis gestaan. Rogge, Omwenteling, p.
139, 140.
Geen wonder dus, ik herhaal het, dat de herinnering aan deze geduchte
magtsontwikkeling, en aan de daad van gestrenge tucht onder de hoede van deze
gepleegd, den 24sten December daaraanvolgend, aan alle inwoners van Amsterdam
nog zeer levendig voor den geest stond. Ook aan Prof. Van Swinden en aan zijne
toehoorders, die bijna zonder uitzondering, met den lijkredenaar aan het hoofd, en
deze laatste met grooten ijver en uit volle overtuiging, tot de partij der
omwentelingsgezinden behoorden.
Wil dit zeggen dat deze partij destijds, omstreeks het einde van het jaar 94, gansch
en al moedeloos was? dat hare aanvoerders het hoofd in den schoot hadden gelegd?
hare volgelingen van alle verdere zamenspanning tegen het stedehouderlijk bestuur
hadden afgezien? In geenen deele. Hoe ook in getalssterkte moetende onderdoen
voor hare mededingster - de Amsterdamsche patriotten waren slechts ruim 3,000,
leden van 36 dusgenaamde leesgezelschappen of revolutionaire clubs, en de meeste
van hunne grooter of kleiner wapenmagazijnen waren door de regering
achtereenvolgens ontdekt en prijs verklaard geworden T.a.p., p. 113, noot; p. 137. deze betrekkelijk kleine partij was, in weerwil van hare duizend vreezen, juist op dit
oogenblik, juist in de laatste dagen van December 94, wederom vol goeden moed.
Tot verklaring van deze schijnbare tegenstrijdigheid gelieve men zich te herinneren,
dat sedert den 26sten Augustus van altoos hetzelfde jaar 1794, met andere woorden,
sedert de inneming der vesting Sluis in Staats-Vlaanderen, zich op den bodem van
ons land een zegevierend Fransch leger bevond. Dit republikeinsch leger, aangeroerd
door de generaals Jourdan en Pichegru, en in welks gelederen ook de Hollandsche
generaal Daendels - een der 24,000 uitgewekenen en slagtoffers onzer vaderlandsche
contra-revolutie van 1787 - eene brigade kommandeerde, was uit Staats-Vlaanderen
noord-oostwaarts opgerukt, met geen ander oogmerk als om zich meester te maken
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van Staats-Braband. Den 29sten September had een gedeelte van ditzelfde leger onder Pichegru, voor wiens gansch niet geroofde reputatie het engelsch-hollandsche
leger, onder de bevelen van den Hertog van York en van den Erfprins van Oranje
(naderhand Koning Willem I) zich voorzigtigheidshalve over Antwerpen naar Breda
en omstreken had teruggetrokken - het beleg geslagen voor 's Hertogenbosch; en
reeds den 9den October daaraanvolgende was deze uitnemende vesting, met hare bijna
150 kanonnen, haar 9000 geweren, hare 130,000 ponden kruid; was deze steun en
vastigheid voor alle verdere krijgsoperatiën tegen Noord-Nederland, in de handen
der Franschen gevallen. Derhalve: sedert half October ongeveer stond, aan gene zijde
van Maas en Waal, eene krijgsmagt - waartegen noch de Erfprins noch de Hertog
van York in het minst waren opgewassen; of laat mij liever zeggen, stond daar ginds
een leger, waarvan de republikeinsche partij hier te lande reden had alle mogelijke
ondersteuning en medewerking te verwachten. En toen nu - want vóór dien tijd had
Pichegru er niet aan kunnen denken Maas en Waal met zijn leger over te trekken, en
zou daarin, al had hij er nog zoo vaak aan gedacht, door de vereenigde kracht van
vuur en water, van forten en inundatiën, niettemin allernadrukkelijkst zijn verhinderd
geworden - toen nu de vroeg invallende vorst reeds vóór den 21sten December de
Maas deed vastzitten en de Waal met drijfijs vulde, kwamen de Amsterdamsche en
andere patriotten, op het vernemen dezer tijding, al zeer spoedig tot deze sluitrede:
‘Wat het water tot hiertoe ons belet en ons onthouden heeft, zal door en over het ijs
ons thans geworden; Pichegru zal onze rivieren overtrekken, zal ons eene revolutie
helpen maken, zal den stadhouder verjagen, en hetgeen wij, zonder hem en zijne
soldaten, sinds zeven jaren vruchteloos poogden tot stand te brengen, zal nu met
éénen slag eene werkelijkheid worden.’ En deze berekening, in onderscheiding van
zoovele andere berekeningen van het menschelijk overleg, kwam volkomen uit. Den
30sten December, slechts negen dagen later, lazen de huisvaders des morgens aan het
ontbijt, uit de Haarlemsche Courant van dien
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dag, aan hunne vrouwen en dochters voor - de zonen, onderstel ik, vooral de ouderen
onder hen, hadden het gewigtig nieuws reeds den avond te voren, op societeit of
leesgezelschap vernomen - dat de Franschen twee dagen geleden, den 27sten eene
‘generale attaque op alle punten van het frontier van den Staat’ hadden gedaan. ‘Het
ijs in de rivieren,’ werd er bijgevoegd, ‘heeft zoodanige kracht bekomen, dat zij
hetzelve hebben kunnen passeren’. Haarlemsche Courant van 30 December 1794.
Wel is waar, men las ook in datzelfde nummer der Haarlemsche Courant: dat de
buitengewone ambassadeurs Repelaer en Brantsen, die, namens Willem V, belast
met voorstellen tot vredesonderhandeling, den 23sten de Hofstad verlaten en de reis
naar Frankrijk hadden aangenomen, zonder letsel te 's Hertogenbosch waren afgestapt
en vandaar den togt naar Parijs verder hadden voortgezet. Ook las men er: dat onze
troepen uitdrukkelijk bevel hadden gekregen, om niet dan verwerenderwijze tegen
de Franschen te werk te gaan en alle vijandelijkheden aan de Waal te doen ophouden.
Rogge, Omwenteling, p. 181. En, in gewone omstandigheden, zouden deze beide
laatste tijdingen den moed der Amsterdamsche en andere patriotten ongetwijfeld
hebben uitgedoofd. Want volgden hunnerzijds de fransche legerhoofden den onzerzijds
gegeven wenk, en werden ook door hen de vijandelijkheden gestaakt; gelukte het
aan de ambassadeurs van den prins de fransche regering te bewegen tot het sluiten
van een wapenstilstand of, erger nog, van een volledigen vrede, - dan kwam er van
de gansche omwenteling niets, dan vielen alle beraamde plannen in duigen; dan bleef
de stadhouder in het land en, met hem, bleven dan de oude misbruiken, de oude geest.
Doch, welken schijn van teleurstelling de omwentelingspartij hierover ook moge
getoond hebben, ernstig vreesde zij geen van beiden: noch dat Brantsen en Repelaer
slagen zouden bij het fransche gouvernement, noch dat Pichegru de schoone
gelegenheid om zonder slag of stoot de rivieren over te komen ongebruikt
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zou laten voorbijgaan. Daartoe kende men te goed, hetzij de geheime bevelen, hetzij
de persoonlijke eerzucht, van den franschen generaal. Ook wist men officieel, dat is
te zeggen uit zekere berigten, den 23sten te 's Hage bij het Bewind ontvangen, en den
24sten overal te Amsterdam bekend, dat deze generaal, ‘te Waalwijk 3000 ijssporen
in gereedheid deed brengen.’ Haarlemsche Courant van 25 December 1794. Neen,
nu het eenmaal vroor, en niet ophield met vriezen, nu zouden de Franschen komen;
met het Stadhouderlijk Bewind zou het gedaan zijn; en op de puinhoopen der
Vereenigde Nederlanden zou weldra gevestigd wezen de Bataafsche Republiek.
Drieduizend zaamgezworenen te Amsterdam-alleen, aan deze zijde van het IJ;
drieduizend ijssporen aan gene zijde van de Waal: nogmaals, de zege kon niet
uitblijven; ‘Oranje onder!’ zou het zijn, misschien nog eer het jaar ten einde was
geloopen.
Behoeft het dan wel uitdrukkelijk gezegd te worden, dat er onder de
zamengekomenen in de groote gehoorzaal van F e l i x M e r i t i s , onder de zeer
aanzienlijke en zeer omwentelings-gezinde vergadering om het spreekgestoelte van
prof. Van Swinden, eene zeer aanmerkelijke spanning heerschte? Behoeft er te worden
bijgevoegd dat, hoe groot en oprecht de rouw over Nieuwlands ontijdigen dood - pas
zes weken geleden - zelfs bij den aanvang der zevende week nog altoos wezen mocht
- ‘nog altoos,’ zeg ik, en zulks met het oog op de menschelijke vergeetachtigheid,
die groot is; - hoe bereid de toehoorders ook waren om aan niets en niemand te denken
buiten Nieuwland en diens onsterfelijke verdiensten zoowel als beminnelijke
hoedanigheden; om alleen en met onverdeelde aandacht te luisteren naar zijnen lofen lijkredenaar - toch, en desniettemin, die aandacht onwillekeurig door ook nog
andere dingen werd beziggehouden? Onze gedachten zijn tolvrij: wie kan ze pachten?
wie beletten dat ze zich in ons vermenigvuldigen? dat ze zich naar elders richten als
het voorgestelde doel? dat ze zich laten afleiden door een blik, een woord, eene
zinspeling? Het is zoo, prof.
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Van Swinden was niet alleen een groot wiskunstenaar, maar ook een veel te goed
menschenkenner, en een man van te zuiveren smaak, om niet te weten dat het thans
vooral pligt was uitsluitend over Nieuwland te spreken; en zijne hoorders konden er
op rekenen dat hij hun zooveel mogelijk zou beletten met hunne gedachten van dit
waardig onderwerp af te dwalen. Ook zouden er in zijne rede slechts twee zulke
afleidende zinspelingen voorkomen, beiden betrekkelijk tot de tijdsomstandigheden,
één omstreeks het begin, de andere aan het slot. De eene reis zou hij Nieuwland
zelven sprekend invoeren; als eene der redenen, waarom zij hem om zijn vroegen
dood niet al te zeer beklagen, maar hem daarmede veeleer geluk moesten wenschen,
zou hij den afgestorvene tot zijne treurende vrienden laten zeggen: ‘God heeft mij
van de aarde terug geroepen op een tijdstip dat angst aller harten vervult; dat zware
onheilen velen treffen; dat verwoesting, rampen, armoede, ons Vaderland, welks
welzijn mij nu nog zoo zeer ter harte gaat, overvallen; en dat zich reeds, in het
verschiet nog vele kommervolle gebeurtenissen opdoen.’ Van Swinden, Lijkrede op
P. Nieuwland, p. 7. Den anderen keer, veel minder oratorisch en slechts als in het
voorbijgaan, zou de redenaar gewagen van tijden - en niemand kon twijfelen w e l k e
tijden hij bedoelde - ‘daar men bijna niet denken kan wat men wil, noch zeggen wat
men denkt.’ T.a.p., p. 98, 162. Doch dit was ook al; verder geen woord, geen wenk;
en van dien kant waren dus de hoorders tegen zoo goed als iederen aanval van
onopmerkzaamheid gedekt. Doch twee dingen stonden tegen deze
veiligheidswaarborgen over en neutraliseerden ze.
Vooreerst bij ‘appointement’ van den 1sten December jongstleden - dus luidde het
eene der stadhuiswoorden - drie weken geleden derhalve, hadden ‘Mijne Heeren van
den gerechte’ - dus luidde het andere - de werkzaamheid van het Departement der
Muziek van de maatschappij F e l i x M e r i t i s - dat is te zeggen de concerten dier
maatschappij - ‘voor het tegenwoordige en bij provisie geïnterdiceerd’ T.a.p., p. 111,
112. - dus luidde het derde.
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Wat meer is, zij hadden dit verbod uitgestrekt tot de muziekale uitvoering-zelve
waarmede bestuurderen van F e l i x voornemens waren geweest het lijkfeest ter eere
van Nieuwland op te luisten; en die tevens had moeten dienen om den redenaar,
omstreeks de helft zijner taak, gedurende eenige oogenblikken af te lossen. Nu kwam
dit magistraatsverbod, ofschoon om geheel andere redenen uitgevaardigd, in zoover
goed, dat er iets oneigenaardigs in ware geweest de nagedachtenis van Nieuwland,
die met de schitterendste en ongeloofelijkste gaven was toegerust geweest, maar
nooit het minste muziekaal gehoor had gehad Doch, helaas! mijn stroeve vingren
Leerden nooit met lust en zwier,
Toonen door elkander slingren,
Zwevende over luit of lier!

dus heeft hij zelf getuigd en zich beklaagd Nieuwland, Nagelaten Gedichten, p. 36
(Nieuwjaarsgift). - Nieuwlands nagedachtenis opzettelijk te vieren met onder anderen
eene muzikale uitvoering. Doch dit nam niet weg, dat de maatregel grievend was
voor het Muziekaal Departement. De komponist Rulofs was intijds gereed geweest
met de zamenstelling zijner opzettelijk voor deze gelegenheid vervaardigde
‘treurmuziek.’ En Pieter Johannes Uijlenbroek, lid der maatschappij, uitgever van
vele dichtwerken en zelf dichter (men zou hem den Amsterdamschen Nicolaï dier
dagen kunnen noemen, gelijk Adriaan Loosjes, ofschoon jonger, reeds toen de
Haarlemsche was), had mede voor deze gelegenheid eene cantate gedicht. Beide
compositiën, de dichterlijke zoowel als de muziekale, moesten dus ongebruikt blijven
liggen. En door deze omstandigheid werd de vergadering, men mag zeggen van den
aanvang tot aan den afloop van het lijkfeest, op eene zeer onaangename wijze
herinnerd aan den politieken toestand van den dag; aan de kleine en grooter
beleedigingen, den patriotten door de nog altoos bovendrijvende oranje-partij
aangedaan; aan de magt waarover deze partij nog steeds beschikte; aan het vaak
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kinderachtig misbruik dat zij daarvan maakte; aan den reeds zoo menigmaal geuiten
wensch dat deze magt eindelijk mogt worden vernietigd - althans gefnuikt. Ziedaar
dus prof. Van Swinden's gehoor - één blik op Uijlenbroek, ongetwijfeld ter
vergadering tegenwoordig, was daartoe voldoende - wel, in schijn, enkel aandacht
en luisterend naar het verhaal van Nieuwlands deugden, maar inderdaad vervuld met
de gedachte: ‘Quousque tandem Catilina!’ dat wil zeggen; ‘Wachter, wat is er van
den nacht?’
‘Bij provisie geïnterdiceerd!’ geïnterdiceerd door ‘Mijne Heeren van den Gerechte!’
Dit was een grief voor den dichter, voor den komponist, voor den redenaar (die nu
minstens twee uren aan één stuk moest doorspreken), voor alle muziekale leden der
maatschappij. En deze grief, zij was eene eerste oorzaak van velerlei afleiding. Eene
andere oorzaak was de reeds meermalen genoemde winterkoude. Zeker, de zaal was
goed verwarmd. Het rouwfloers waarmede zij rondom was behangen weerde
daarenboven den togt. Zelfs kon de talrijke opkomst van leden en gasten, van
regthebbenden en genoodigden, eer voor eenige benauwdheid doen vreezen dan voor
het tegendeel. Doch met dat al, de koude gaf distracties. Wie aan zijnen buurman
fluisterend naar de reden vroeg, waarom ter vergadering geene deputatie aanwezig
was van Nieuwlands ambtgenooten, de professoren der Leidsche hoogeschool helaas, gedurende slechts één jaar was hij de hunne geweest - bekwam ten antwoord:
dat zij de uitnoodiging in den persoon van den Rector Magnificus aan hen gedaan,
wel hadden aangenomen en ook voornemens waren geweest haar te volgen, doch
dat ‘de strenge koude’ hen hierin had verhinderd. De grootste distractie van allen,
evenwel, grooter althans dan de huiverachtigheid der Leidsche professoren en de
daardoor opengebleven zitplaatsen, was dat bericht uit de Haarlemsche Courant,
daareven medegedeeld: ‘Men verneemt dat de Fransche generaal te Waalwijk 3000
ijssporen in gereedheid laat brengen.’-Wanneer wrijven wij stervelingen ons de
handen? Meestal slechts om ééne reden tegelijk: of letterlijk, en omdat wij het koud
hebben; of overdragtelijk,
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omdat wij ergens mede in onzen schik zijn. Doch in December 94, langs de
Amsterdamsche straten en grachten, onderweg naar F e l i x , wreven de patriotten
zich in de handen om deze beide redenen te zamen: zij hadden het koud en waren
tevens in hun schik, ja des te meer in hun schik, naarmate de vorst gestadiger aanhield
en daardoor de rivieren steviger bevloerde. En nu vraag ik u: kon de vergadering, zij
die binnen en buiten zoo menige aanleiding had om aan andere dingen te denken,
kon zij met een onverdeeld gemoed zitten luisteren naar de lijkrede op Pieter
Nieuwland?
Sinds lang is het gebleken, dat er eene bepaalde reden bestaat waarom ik de namen
van Nieuwland en Van Swinden telkens door elkander strengelde. Die reden kan
kwalijk zijn, dat beide mannen, verbonden door eene vriendschap, als die eens vaders
voor een ontwikkelden en allesbelovenden zoon, of juister welligt, als die eens
ouderen broeders voor den jongeren die onder zijne oogen opgroeide en zich naar
hem vormde, aan het einde der vorige eeuw hebben uitgeblonken, Van Swinden als
een wiskunstenaar van europeesche vermaardheid, Nieuwland als sterrekundig genie
van den eersten rang, vóór zijnen tijd aan de wetenschap ontrukt. Neen, als zoodanig
hebben wij geen van deze beide mannen te herdenken. Doch de bedoelde reden is,
dat ik Van Swinden's lijkrede op Nieuwland meen te mogen aanmerken als een der
beste prozastukken uit den aanvang van het tijdvak der Bataafsche Republiek; terwijl
men, wat Nieuwland betreft, in al de voornaamste geschriften betrekkelijk de
geschiedenis onzer letterkunde kan vinden aangeteekend, dat deze, met en naast en
boven den tien jaren vroeger insgelijks in den opgang zijner jaren weggerukten
Bellamy, moet geacht worden vooraan te staan in de rei der vaderlandsche dichters
van den nieuwen tijd. Nieuwland en Bellamy, zegt men, Bellamy en Nieuwland
hebben de hollandsche poëzie der negentiende eeuw geïnaugureerd.
Laat ons niet allereerst vragen of deze eenigzins traditionele classificatie ook
tevens de meest juiste is; niet vragen
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of - om voor'shands Van Swinden en diens proza te laten rusten - of Bellamy wel bij
uitnemendheid de figuur is die naast Nieuwland geplaatst en aan wien deze laatste
behoort gemeten te worden. Of liever, laat ons aanstonds op den voorgrond stellen,
dat niet Bellamy vóór hem, maar ná hem Borger de volmaakte tegenhanger van
Nieuwland is geweest; en dat men om zich een juiste voorstelling te vormen van
Nieuwlands dichterlijk talent (want tegenover Bellamy treedt hij als dichter al te zeer
in de schaduw), hem met niemand anders als met Borger behoort te vergelijken.
Nieuwland, de timmermanszoon uit deDiemermeer, en Borger, de branderszoon van
deJoure, de friesche dorpeling en de noordhollandsche, hebben eenerlei levenslot
gehad. Beiden onderscheidden zich van hunne vroegste jeugd af aan door
wetenschappelijk genie. Beiden klommen, in ongeloofelijk korten tijd, tot de hoogste
waardigheden der wetenschappelijke wereld op. Beiden, toen zij nog naauwlijks
jongelingen waren, hadden zich reeds een naam gemaakt elk in hun vak, de een in
de wiskunde, de ander in de godgeleerdheid. Beiden lieten geschriften na die reeds
bij hunne eerste verschijning als klassiek werden begroet. Borger was nog slechts
23 jaren oud toen hij als lector in de bijbelsche uitlegkunde aan de leidsche
Hoogeschool, Nieuwland nog geen 25 toen hij aan het amsterdamsche Athenaeum
optrad als lector in de wis-, sterre- en zeevaartkunde, en zulks, nadat hij reeds twee
jaren te voren, doch vruchteloos, tot hoogleeraar in diezelfde vakken beroepen was
geworden naar Utrecht. Beiden, Nieuwland en Borger, zijn in den bloei huns levens,
nog vóór zij de helft hunner dagen hadden bereikt, aan wetenschap en vrienden door
den dood ontnomen, Borger 36, Nieuwland 30 jaren oud. Beiden zijn gehuwd geweest,
doch na slechts acht maanden huwelijks verloor Nieuwland zijne vrouw, eene schoone
en geestige vrouw van 21 jaren, en het dochtertje, bij welks ontijdige geboorte de
moeder te midden van het woeden der kinderziekte bezweek, leefde slechts weinige
uren. Borger's levensgeluk werd tot tweemalen toe door een diergelijken slag
verwoest. Èn hij èn Nieuwland hebben den rouw hunner zielen over deze beproe-
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vingen uitgestort in dichtregels, waaronder er zijn die tot het aandoenlijkste behooren,
dat menschelijke taal bij machte is uit te drukken in uren van menschelijke smart.
Beiden, eindelijk, hebben, behalve die gedenkzuilen op de graven hunner
echtgenooten, nog bovendien eene handvol verzen nagelaten; verzen van zeer
onderscheiden waarde, vertalingen uit het grieksch en latijn, gelegenheidsgedichten,
improvisaties op het papier, sommige ernstig, de meeste humoristisch doch onder
die verzen is er bij beiden één - Nieuwlands Orion, Borgers Ode aan den Rhijn - één
dat alle andere in schoonheid overtreft, dat eene schier onbegrensde populariteit
geniet, en dat van het eerste oogenblik af aan, den maker eene plaats heeft verzekerd
in het koor der vaderlandsche poëzie. Kortom, indien men dit ééne ter zijde laat, dat
Nieuwlands uitvaart gevierd is door Van Swinden, terwijl Borgers lijkrede werd
uitgesproken door Van der Palm; ik meen, indien men deze ééne omstandigheid niet
mederekent, dat Borger, die twintig jaren jonger was, vijfentwintig jaren later
gestorven is, dan is er letterlijk geen punt van wezenlijk belang waarin deze beide
mannen niet onophoudelijk aan elkander herinneren. Zelfs in hunne uitwendige
gedaante was iets gelijksoortigs: in zoover namelijk als men zich bezwaarlijk, achter
een onaanzienlijk voorkomen, meer vernuft en geleerdheid, meer vermaardheid,
meer populariteit, meer gaven, in één woord, denken kan.
Bellamy heeft niet alleen een geheel anderen levensloop gehad, maar was ook in
alle opzichten een ander mensch, een andere geest. Was Borger de zoon van een
brandertje, Nieuwland van een timmerman, Bellamy (en in zoover stonden ze bijna
gelijk) Bellamy was het eenig kind van een vlissingsch lakei en van een walchersch
boerinnetje. Doch terwijl Borger reeds op zijn zeventiende jaar overgenoeg grieksch
en latijn kende, om naar de Akademie te gaan; Nieuwland reeds veel vroeger, slechts
elf jaren oud, als kind werd opgenomen in het klassieke huis van De Bosch, stond
Bellamy, als volwassen jongeling van 22 jaren, nog altoos brood en koek te kneden
ten huize en in de dienst van den eerzamen bakker Kleeuwens te Vlissingen. Eerst
drie jaren later zou hij zooveel grieksch
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en latijn verstaan als noodig was om zich te Utrecht te laten inschrijven als student
in de theologie. Borger en Nieuwland zijn gehuwd geweest; hebben, hoe ten halve
en voor hoe korten tijd dan ook, den zegen gesmaakt van het huiselijk geluk; zijn
niet ten grave gedaald vóór zij van al de genietingen dezes levens althans den
vóórsmaak hadden gehad. Ook Bellamy is jong gestorven, niet ouder dan 29 jaren;
doch meer dan student in de theologie is hij nooit geweest, en van het hoogste geluk
des jongen mans heeft hij alléén gekend: eene tegengewerkte verloving van drie
eindelooze jaren, met poëzie en droog brood in het verschiet. Borger en Nieuwland
waren klein van postuur, nietig van lichaamsbouw; Borger bovendien bijna
terugstootend leelijk, zonder een zweem van uitdrukking in het kinderachtig blozend
gelaat met de boersche geelblonde haren. Uit Nieuwlands oog straalden ja
vriendelijkheid en beminnelijkheid een ieder tegen; doch hij was niet alleen klein
van stuk, maar daarenboven eenigzins scheef aan den regterschouder; terwijl er,
verbeeld ik mij, iets Pieter Stastokachtigs moet zijn geweest in dat zekere rottingje
waarmede hij onder het wandelen plag te spelen. Bellamy daarentegen had de vormen
van een athleet: breed van borst en schouders, hoog van gestalte, armen zwaar
gespierd. Daarbij: onder de lange, glanzige, zwarte haren, in het eenigzins bleek
gelaat met de sprekende trekken, een stel donkere vonkelende oogen; oogen die zich
in het ééne oogenblik met tranen vulden, het oogenblik daarna schitterden van humor,
en dan weder, in uren van drift of geestdrift, stralen uitschoten; geen stralen van blik,
maar echte. Nieuwland en Borger zouden medelijden met hem gekregen hebben
indien zij hem te Vlissingen, onder des rectors Cruysselbergen's oogen, hadden zien
zitten blokken op zijn latijn en grieksch; of naderhand te Utrecht, aan de Akademie,
hem de heiligste besluiten hadden hooren vormen om toch gereed te komen met het
weinigje hebreeuwsch dat voor zijn kandidaatsexamen werd vereischt. Zij die alle
talen, oude en nieuwe, oostersche en westersche, met de grootste gemakkelijkheid
aanleerden, zonder moeite en bijna zonder meesters, zij zouden hem, (hulpvaardig
en goed als zij waren) onder den
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arm genomen en een weinig voortgeholpen hebben. Doch daar staat tegenover dat
Bellamy - want hij was ongeloofelijk sterk - met Nieuwland onder den eenen arm
en Borger onder den anderen (gelijk hij op een keer met twee Utrechtsche studenten
deed) zonder merkelijke vermoeijenis, de kamer zou hebben kunnen op en neder
wandelen. Wetenschappelijke vraagstukken heeft Bellamy nooit opgelost, geleerde
bezwaren nooit uit den weg geruimd; maar wel heeft hij, met zijn breeden rug, een
volgeladen hooiwagen, die overzijde was gezakt en dien eenige baliekluivers
vruchteloos gepoogd hadden overeind te krijgen, geheel alleen weder in postuur
gezet. Aldus teregt gezet, zijn door hem niet alleen hooiwagens, maar ook sommige
zijner medemenschen die dit verdienden. Onder anderen zeker manspersoon dien hij
in een zilversmidswinkel een voorwerp van waarde in zijn zak zag steken. ‘Maatje,
zulje eens dadelijk weêr neerleggen wat je daar in den zak steekt,’ en onder het
uitspreken van deze woorden (want hij was de regtschapenheid in persoon en kon
zonder toorn geene oneerlijkheid zien), gaf hij met de gesloten vuist zulk een
woedenden slag op de toonbank, dat de dief, doodelijk verschrikt, het stuk zilver
oogenblikkelijk teruggaf, en zich wegmaakte. Eindelijk (want onze kreupele parallel
werd reeds lang genoeg voortgezet): toen Nieuwland collegie mogt houden bij
Wijttenbach en naderhand bij Van Swinden, gevoelde hij zich eerst recht in zijn
element en blaakte van ijver voor de wetenschap. Desgelijks Borger, na dat
merkwaardig vergelijkend examen voor de studentenbeurs, waartoe men hem eerst
niet wilde toelaten, omdat hij er zoo onnoozel uitzag; zóó dom en onnoozel dat de
examinatoren hem uit medelijden gaarne uit eigen zak de kosten der friesche reis
zouden vergoed hebben, indien hij slechts van zijn voornemen om mede naar den
prijs te dingen had willen afzien; maar dat van de eerste vragen af aan zoodanig
uitviel dat zij eenparig getuigden: al ware er slechts ééne beurs te vergeven, zij zal
voor Borger zijn. Deze beide mannen, Nieuwland en Borger, waren voor de studie
in de wieg gelegd; en toen zij voor de studie werden opgeleid, genoten zij. Wat
getuigt daarentegen de vroegste van

Cd. Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24

17
Bellamy's levensbeschrijvers, de zeeuwsche predikant Kuipers? ‘Dewijl het,’ zegt
hij (en ziedaar eene even wijze als weemoedige opmerking, vastgeknoopt aan een
zeer prozaïsch berigt) ‘dewijl het hem aan middelen ontbrak, vereenden zich eenige
(vlissingsche en middelburgsche) Heeren saam, om jaarlijks tot zijne studiën iets toe
te brengen, waarbij in het vervolg nog méér uit andere bronnen kwam; en hij vertrok
naar de utrechtsche Hoogeschool, om zich tot den predikdienst voor te bereiden.
Niet’ (gaat Kuipers voort) ‘ omdat men oordeelde dat deze kring best voor hem
geschikt ware, maar omdat in ons Gemeenebest, alwaar men niet, gelijk in
koningrijken, aan fraaije vernuften jaargelden geeft, die hun de vrijheid laten om
naar hunne smaak te werken,’ (ik voeg er bij dat naar menschenheugenis Bilderdijk
de éénige hier te lande geweest is die ooit in zijne kwaliteit van fraai vernuft een
pensioen uit 's lands kas heeft getrokken) ‘ omdat in ons Gemeenebest,’ gaat Kuipers
voort, ‘dit’ (te weten in de theologie te studeren en zich voor te bereiden voor den
predikdienst) ‘het bijna éénige middel is om zulken als Bellamy te verheffen en ten
eerlijken bestaan te brengen; hoewel’ (steeds voert de Eerw. Kuipers het woord)
‘hoewel echter hierdoor menig genie verongelukt en der Kerke weinig voordeels
wordt aangebragt.’
Arme, arme - neen, rijke Bellamy! zullen wij zeggen. Want hij was rijk: allermeest,
ongetwijfeld, omdat hij een geboren dichter was; omdat hij een hart had vol
menschelijk gevoel, eene stoute verbeelding, een heldhaftig karakter, en daarbij het
vermogen om hetgeen in hem omging aanschouwelijk uit te drukken in woorden.
Rijk, evenzeer, gelijk dit een jongeling van 25 jaren is bij het genot eener eerste en
eenige en beantwoorde liefde. Doch vast niet minder rijk, omdat hij zich in de
Utrechtsche studentenwereld de ziel mogt heeten van een vriendenkring, zamengesteld
uit sommige der beste en meestbelovende jonge mannen die destijds aan onze
vaderlandsche universiteiten te vinden waren. Zoo aanstonds zullen wij aan deze
vrienden, wanneer zij zullen zijn bijeengekomen op Bellamy's kamer, een bezoek
gaan afleggen, doch
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vergunt dat ik sommigen van hen vooraf in het particulier aan u voorstel.
Vóór allen Willem Ockerse, destijds (wij zijn in het voorjaar van 1784) predikant
te Baarn, doch reeds beroepen te Wijk bij Duurstede, waar hij de opvolger worden
zou van Paulus van Hemert. Hij is derwaarts opweg, ten einde een kijkje te gaan
nemen van zijne nieuwe standplaats en pastorie en bevindt zich dien ten gevolge, bij
zeldzame uitzondering - want het is Zaturdagavond - te Utrecht. Over vier jaren zal
hij het eerste deel uitgeven eener Algemeene Karakterkunde, waardoor hij zeldzamen
roem behalen zal en die hem vooraan zal doen plaatsen onder de wijsgeerige
moralisten van dien tijd. In datzelfde jaar zal hij, op verzoek der regering van Wijk
bij Duurstede, eene leerrede houden en doen drukken tot aanprijzing ‘van het
Begraven der Dooden buiten de Kerk en de Stadspoorten;’ en deze leerrede gerigt
tegen een toen nog altoos diepgeworteld vooroordeel, zal algemeen de aandacht
trekken. Wederom negen jaren later, nadat hij om redenen van gezondheid de
predikdienst tusschentijds vaarwel gezegd en zich te Amsterdam zal gevestigd hebben,
te weten in 1797, zal hij in de tweede Nationale Vergadering, als lid en president der
Commissie van Constitutie, eene aanmerkelijke rol vervullen op het politiek tooneel.
In de dagen der restauratie, na 1813, zullen zijne Napoleontische Redevoeringen
opgeld doen. In 1823 zal hij een aanvang maken met de uitgave van een onvoltooid
gebleven werk: Vruchten en Resultaten van een Zestigjarig Leven. Een jaar te voren,
in 1822, - en het is om die reden dat hier in de eerste plaats van hem gesproken wordt
- zal hij, te zamen met zijne zuster, mevrouw weduwe Kleyn, een boekdeel uitgeven,
getiteld: Gedenkzuil op het Graf van Jacobus Bellamy; eene in gedaante en uitzigt
wel ouderwetsche, maar, door den rijkdom en de kunstige rangschikking der
bijzonderheden, overigens uitmuntende monografie. Doch thans, in 1784, is hij nog
niet meer dan een jong predikant van buitengewonen aanleg. Van tijd tot tijd schrijft
hij een versje, te plaatsen in de Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart.
Ook

Cd. Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24

19
wel een prozastukje, in den trant van Sterne. Overigens is hij reeds nu een goed
criticus, en verstaat de eischen der litteratuur.
Ziehier, in de tweede plaats, een klein manneke, maar die stevig in elkander zit.
Een boos poëet van later tijd heeft hem eenmaal ‘bultenaar’ gescholden, doch de
benaming is onjuist: slechts zit hij wat hoog in de schouders en heeft een ronden rug.
Zijn voorhoofd is breed en hooggewelfd. Zijn blaauw en sprekend oog staat helder.
Om zijnen mond, om zijne lippen, over al zijne gelaatstrekken zweven beurtelings
ernst en spot, wijsbegeerte en satire. Dit is Joannes Kinker. Toekomend jaar zal hij
een bundeltje minnedichtjes uitgeven: Mijne Minderjarige Zangster. Over een booze
kritiek van dit bundeltje zal hij in proces komen met de redactie van het tijdschrift
de Recensent. Bilderdijk (toen nog zijn vriend) zal daarin als verdediger voor hem
optreden. Daarna zal hij een treurspel schrijven ( Celia), en een drama (de Graaf
Van Rots). Dan zal hij, eerst te 's Hage en vervolgens te Amsterdam, als advokaat
gevestigd, redacteur worden van Janus en van Janus Verrezen. Voorts zal hij een
reeks van dramatische parodiën uitgeven: Orosman de Kleine, en andere. Ook zal
hij een kritisch tijdschrift opzetten, de Post van den Helicon, dat grootendeels zijn
eigen werk zal zijn. Eindelijk - want wij gaan thans niet verder dan het jaar 1800 hij zal medearbeider en weldra eenig schrijver worden van wederom twee andere
kritische tijdschriftjes, meer in den trant van den voormaligen Spectator, doch tevens
niet vreemd aan de politiek: eerst de Arke Noachs, daarna, wanneer de ark geacht
zal mogen worden veilig te zijn aangekomen op den top van Ararat, Noachs behouden
zonen, Sem, Cham en Jafet. - Doch omstreeks den tijd waarvan wij spreken, is er
van hem nog niets in druk verschenen behalve een bundeltje Akademiezangen,
studenten-werk. Hoogstens mogen wij aannemen dat hij bezig is te werken aan eene
politieke parodie, getiteld: de Eigenbaat.
Thans komen wij bij iemand van wiens uiterlijk ik niets anders weet te zeggen
dan dat hij aanleg heeft tot buiten-
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gewone zwaarlijvigheid. Doch wat zou dit? Het heeft hem niet verhinderd het hart
te veroveren van eene talentvolle en beminnenswaardige vrouw, met wie hij nog
ditzelfde jaar in het huwelijk denkt te treden: Antoinette Ockerse, de zuster van dien
Willem daareven door ons genoemd. Zijn naam is Kleyn: niet Barend Klijn, of
Hendrik Harmen Klijn, die eerst dertig jaren later hebben gebloeid, maar Johannes
Petrus. Na vele onaangenaamheden en wederwaardigheden, een gevolg van den
toenmaligen politieken toestand, zal hij eindelijk grondbezitter en raadsheer worden
in het hof van Gelderland en zich te Arnhem vestigen. Daar zal hij omgang hebben
met den predikant Ahasuerus Van den Berg, en de ziel zijn van een ernstig
letterkundig gezelschap. Daar ook, te zamen met zijne vrouw, zal hij den tweeden
en derden bundel hunner gemeenschappelijke Oden en Gedichten, de drie stukjes
van hunne gemeenschappelijke Krijgsliederen, zijne Bijdragen voor Genie en
Menschengevoel, zijne Kleine prozaïsche en poëtische Bijdragen en eindelijk zijnen
Lierzang op Van Alphen - tevens zijnen zwanenzang - uitgeven. Voorts zullen er van
hem in portefeuille blijven eenige uitmuntende verhandelingen over het theoretisch
gedeelte der poëzie. Doch in den tijd waarvan wij spreken - tusschen zijne promotie
en zijn huwelijk - is hij als dichter nog maar alleen bekend door het eerste bundeltje
zijner Oden en Gedichten, en meer bijzonder door zekeren Feestzang bij gelegenheid
van het derde jubilé der Utrechtsche Hoogeschool: een stuk dat zeer in den smaak
moet zijn gevallen, want het werd op stadskosten op muziek gebragt en daarna
feestelijk uitgevoerd. Tevens was hij in dienzelfden tijd, niet openlijk maar in den
kring zijner vrienden, bekend als een der zamenstellers van het bundeltje getiteld:
Bardietjes, eene n i e u w e soort van gedichtjes, uitgekomen te Amsterdam, in 1779,
en destijds, in de Letteroefeningen en elders, deerlijk gehavend. Door Van Alphen,
- veertien jaar ouder dan hij, en bij wien hij in zijn studententijd veel aan huis kwam
- door dezen opmerkzaam gemaakt op de pogingen der Duitschers om, naar het
voorbeeld van Grieken en Romeinen, in plaats van altoos rijmende, ook enkel
metrische verzen te
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schrijven, behoorde hij na Van Alphen zelf en diens vriend Van De Kasteele, onder
de eersten die (niet maar op goed geluk en zonder studie, maar toegerust met een
rijken voorraad van maat- en taal-kennis) zich toelegden op het vervaardigen van
rijmlooze hollandsche verzen: en in zoover mogten de Bardietjes - anders gezegd,
kleine germaansche volkszangen - ofschoon er onder deze versjes meer zwakke dan
deugdelijke waren, evenwel zonder grootspraak ‘eene nieuwe soort van gedichtjes’
heeten. Kleyn is derhalve reeds vroeg een ijsbreker geweest, en behoort tot die zeer
verdienstelijke dichters van het einde der achttiende eeuw, die al het hunne hebben
gedaan, niet om het rijm voor goed uit onze poëzie te verbannen, - dit is nooit hun
toeleg geweest, gelijk ten overvloede blijkt uit hunne eigen rijmende verzen - maar
om de waarde van korte en lange klanken, in wier afwisseling het ware geheim der
welluidendheid ligt, zooveel mogelijk tot bewustheid te brengen (een geheim waarin
niet al onze rijmende poëten van later tijd even diep hebben weten door te dringen)
en dit niet alleen, maar ook om, door de eenvoudigheid en schijnbare kleurloosheid
der uitdrukking, des te meer licht te doen vallen op de gedachte; eene poging die
dubbelen lof verdient, wanneer men in aanmerking neemt dat bij vele dichters der
achttiende en zelfs der negentiende eeuw de gedachte vaak min of meer in de schaduw
blijft. Overigens is de bijzondere reden waarom Kleyn met eenigen nadruk aan u
wordt voorgesteld eenvoudig deze: hij is op één na de intiemste van Bellamy's
vrienden, en van alle versjes, na diens dood te zijner eere vervaardigd, is dat van Jan
Pieter Kleyn verreweg het fraaiste.
Doch vraagt gij, wie zijn die twee andere daarginds? die twee rijzige, minder breed
maar vast langer dan Bellamy-zelf, en onder wier uitgestrekten arm Kinker
gemakkelijk zou kunnen doorgaan? De jongste der twee, die met de groote blaauwe
oogen vol zachtheid en kracht, met den fraaijen neus, met de stille en edele sluiting
der lippen, tevens dezelfde die met zulk eene hoffelijke buiging onzen groet
beantwoordt en die in het gemeen zulke voortreffelijke manieren heeft,
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is Sebald Fulco Johannes Rau, eenige zoon van den Utrechtschen hoogleeraar in het
Oostersch. Hij is nog slechts negentien jaren oud; maar reeds over twee jaren, na
korten tijd predikant te zijn geweest bij de walsche gemeente eerst te Harderwijk en
daarna te Leiden, zal hij zelf in laatstgenoemde Akademiestad tot hoogleeraar in de
oostersche talen worden aangesteld. Hij zal niet oud worden, slechts twee en veertig
jaren. Doch gedurende al de twintig jaren van zijn openbaar leven, zal de roem zijner
welsprekendheid even groot zijn als die van zijne geleerdheid. Van zijne geschriften
zal niet veel overblijven; want in Januarij 1807, naauwlijks één jaar voor zijnen dood,
zal het Leidsche kruidschip, vlak voor de deur zijner woning gelegen, die woning
bij het springen in brand steken, en behalve andere kostbaarheden zal dan ook zijn
eigen letterkundige arbeid van twintig jaren een prooi der vlammen worden. Hij heeft
smaak in poëzie en beoefent die in het latijn en in het hollandsch; ook in het fransch:
drie der ‘Cantiques,’ bij de Walsche gemeenten hier te lande sints vijftig of zestig
jaren in gebruik, zijn van hem. Doch taalstudie is zijn eigenlijk vak, en hij is geboren
voor het aanleeren van talen. Sints zijne jongensjaren kent hij grieksch, latijn en
hebreeuwsch, en reeds nu spreekt hij, zonder het minste accent, fransch, duitsch en
engelsch. Vandaar ook dat hij, ofschoon een Nassauer van afkomst, naderhand uit
vrije verkiezing Walsch predikant is geworden en vervolgens - twintig jaar lang - te
Leiden in het fransch kollegie heeft gegeven over de vakken der praktische theologie.
De andere rijzige gestalte van daareven is Jan Hinlópen, zes jaren ouder en vooral
niet minder wellevend of innemend van uitzicht dan Rau. In weerwil zijner vijf en
twintig jonge jaren is hij reeds een deftig man, advocaat, en lid der vroedschap van
Utrecht. Hij is de zoon van dien Jacobus Hinlópen, dien de Utrechtsche gemeente al
spoedig vader Hinlópen noemde, dezelfde die plagt te zeggen dat geen predikant
ooit langer preeken moest dan tot kwartier over elven; op grond dat met slaan van
half twaalf de Satan ter kerkdeur pleegt binnen te sluipen; dezelfde ook van wien
prof.
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Heringa dit goed getuigenis heeft afgelegd: ‘Onder alle leeraars, die ik immer
persoonlijk heb leeren kennen, herinner ik mij niet iemand ontmoet te hebben die,
mijns achtens, meer wijsheid met wetenschap, meer voorzigtigheid met ijver, meer
bevalligheid met achtbaarheid, meer ootmoedigheid met bewustheid van hetgeen hij
was en had, zamen paarde, dan de godvruchtige en menschlievende Jacobus
Hinlópen.’ Zijn zoon, dien wij heden ontmoeten, zal naderhand, onder koning
Lodewijk, de aanzienlijkste betrekkingen vervullen en 's konings volste vertrouwen
genieten. En wanneer hij, staatsraad en toekomstig minister van binnenlandsche
zaken, zich in Lodewijks en des vaderlands dienst letterlijk zal hebben doodgewerkt,
dan zal de koning hem eeren en zijn lijk met groote plegtigheid doen bijzetten in de
Nieuwe Kerk te Amsterdam, dan zal, in de vorstelijke vergadering van de Ridders
der Unie in 1809, Van der Palm eene korte lijkrede op hem uitspreken, en in de
wetenschappelijke vergadering van het Instituut - van welks 2de klasse Hinlópen
geruimen tijd voorzitter is geweest - Bilderdijk hem herdenken in een hoogstvereerend
gedicht. Doch van al deze uitwendige grootheid is thans nog niets bij hem te zien.
Ook is hij buiten Utrecht nog door geen letterkundigen arbeid bekend: nooit heeft
men hem kunnen bewegen, nu noch later, zelf zijne verzen in het licht te geven; en
wat er van zijne Muze tot ons is gekomen, bleef als bij vergissing behouden. Toch
zijn er redenen waarom wij hier melding van hem maken. Niemand, vooreerst, te na
gesproken, is in dezen niet onedelen kring, Hinlópen het degelijkst karakter; terwijl
hij - goed jurist en dichter in vijf talen, - wat kundigheden betreft, voor geen der
anderen behoeft onder te doen. Daarenboven, gelijk Kleyn persoonlijk bekend is met
Jung Stilling, zoo is hij in geregelde briefwisseling met Lavater, eerst over de
gelaatkunde, daarna over godsdienstige onderwerpen. Doch, wat hier alles afdoet,
hij is, met Kleyn en door Kleyn, de boezemvriend van Bellamy. Nog geene twee
jaren later zal Bellamy, in zijne jongste ziekte door Hinlópen als door een broeder
verpleegd, in Hinlopens armen sterven, door Hin-
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lópens goede zorgen plegtstatig begraven worden. Ook zal Hinlópen dan al de kleine
schulden van den armen dichter betalen, wat meer zegt - of zegt het minder? ik weet
het niet - hij zal aan 's dichters verloofde te Vlissingen schrijven dat Zelandus
gestorven is; hij zal, na Bellamy's dood, geene gelegenheid ongebruikt laten om
hulde te bewijzen aan Bellamy's karakter en Bellamy's genie.
Doch vóór wij nu naar Bellamy's kamer gaan en de vergadering bijwonen van
D u l c e s a n t e o m n i a M u s a e - dus luidde de zinspreuk van het kransje, - laat
mij u nog één persoon voorstellen; geen lid, maar een gast van buiten de stad. Van
der Palm is dit niet; want al is deze, tijdens hij predikant te Maartensdijk was, meer
dan eens naar Utrecht komen wandelen om Bellamy te komen zien en hem te hooren
reciteren, al heeft hij vele jaren daarna, in een alleraardigst stukje - ‘Mijne
herinneringen aan Bellamy’ - ons verhaald welke indrukken hij toen ontving en wat
hij van Bellamy leerde: het is nu Zaturdagavond, en van der Palm zit te Maartensdijk
aan zijne preek voor morgen. De bedoelde gast heet Antoni Christiaan Winand
Staring, 17 jaar oud, student in de regten aan de Harderwijksche hoogeschool - toen
nog in wezen, ja bloeijende, - en die - niemand heeft mij kunnen zeggen door welken
zamenloop van omstandigheden - zich dezen avond te Utrecht bevindt, met volkomen
hetzelfde oogmerk als wij. Vóór het jaar 84 ten einde is, zal zijn gelaat door de
kinderziekte wel iets van zijne natuurlijke beminnelijkheid verloren hebben. Doch
over een jaar of drie vier, wanneer hij gepromoveerd, en eigenaar zal geworden zijn
van den Wildenborch boven Zutphen; wanneer hij, na eerst nog eenigen tijd te
Göttingen in de wetenschappelijke landhuishoudkunde te hebben gestudeerd, een
Geldersen heereboer zal geworden zijn van den echten stempel; wanneer hij in de
verzen zijner jeugd naar hartelust zal hebben gesnoeid en, omringd van vrouw en
kinderen, zich van zijne dichterlijke roeping ten volle bewust zal zijn geworden, zal
hem dit weinig kunnen schelen. Voor het tegenwoordige is hij een slanke jongen die
allerhartelijkst lagchen kan en in wiens
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oogen een vernuft speelt, dat reeds nu aan Constantijn Huygensdenken doet.
Ik geloof niet, dat het goed zou zijn indien wij, na reeds van zoovele
levensbijzonderheden der utrechtsche litteratoren van '84 kennis te hebben genomen,
nu nog daarenboven gingen stilstaan bij den politieken toestand dier dagen. Dit is
de reden dat wij, bij het opklimmen van den trap naar Bellamy's kamer, zorg dragen
niet te belanden bij Bellamy's kontubernaal, Ondaatje, een groot politicus, na '93 lid
van het Uitvoerend Bewind, omstreeks 1820 in Indiën gestorven, en die welligt thans
niet ongeneigd zou zijn een praatje met ons te maken over den verleden maand met
Engeland gesloten vrede en diens noodlottige gevolgen voor de welvaart van ons
Gemeenebest: een onderwerp, trouwens, waarin Kinker vast niet minder goed te huis
is dan hij. Wij vinden Bellamy alleen. Hij stapt de kamer op en neder, eene
bovenachterkamer, uitziend op een stel daken en schoorsteenen, en waarin het dalend
zonlicht naauwlijks meer genoeg schijnsel verspreidt om 's dichters gelaatstrekken
te kunnen onderscheiden. Hij stapt het vertrek op en neder, overluid sprekend, met
in de ééne hand eenige losse bladen papier, met de andere gesticulerend. Hij
memoriseert de studentepreek, die hij in den loop der volgende week, in de
Pieterskerk, zal moeten voordragen: zij is de eerste van het eenig tweetal door hem
gemaakt en uitgesproken. Haar onderwerp luidt: ‘Het voorrecht der geloovigen’ en
de tekst is Genesis XV, vs. 1: ‘Vrees niet, Abram - ik ben uw schild.’ Hij is nog pas
aan de voorafspraak; en wij hebben dus ál den tijd om in het voorbijgaan kennis te
nemen van hetgeen, na zijnen dood, door Kuipers, den uitgever zijner twee nagelaten
leerredenen, gezegd is van zijne preekmethode. ‘Of Bellamy,’ zegt Kuipers, ‘als
leeraar grooten opgang zou gemaakt hebben, daaraan mag men twijfelen. Uit de twee
leerredenen die men hier den lezer aanbiedt, blijkt het dat hij ver afweek van die wijs
van voordragt welke in de publieke kerk, tot heden toe, nog allermeest behaagt, en
hij had te veel vastheid van geest om zich blindelings naar den heerschenden smaak
te richten. En daar men
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in ons land’ - Kuipers zeide dit in het jaar '89 - ‘door eenen leeraar niet wil geschreven
hebben hetgeen men aan elk ander niet kwalijk duidt, is het te vreezen dat, dewijl
het hem onmogelijk was zijn genie aan zijn fortuin op te offeren, Bellamy eene
aanzienlijke plaats onder de dichterlijke martelaars zou beslagen hebben.’ Wat hiervan
aan zij, en ons vergenoegend met de verklaring dat Bellamy's twee of drie preeken
onmiskenbare blijken dragen eener aan de scolastiek gansch en al afgestorven
eenvoudigheid en natuurlijkheid; wanneer wij in aanmerking nemen - niet, dat
Bellamy om zijn talent van voordragt in korten tijd zulk een roem verworven had
dat de directie van den Amsterdamschen Schouwburg hem eenmaal op aannemelijke
voorwaarden eene eerste plaats aanbood als a k t e u r : dit ware allicht in de oogen
van sommigen, met de hoogere eischen eener werkelijk goede voordragt minder
bekend, eene slechte recommandatie van zijne redenaarsgave; ofschoon het niet
onmogelijk is dat dit aanbod aan den toekomstigen predikant minder eene hulde
geweest is aan de superioriteit van den declamator dan eene speculatie op de armoede
van den dichter; doch wanneer wij in het oog houden dat niet de directie van den
Amsterdamschen Schouwburg, maar dat Van der Palm, toen deze in den vollen roem
en bloei zijner welsprekendheid was, verklaard heeft: ‘Eer ik Bellamy hoorde, betuige
ik niet dan onvolledige begrippen van den aard der uiterlijke welsprekendheid gehad
te hebben,’ verklaard heeft: ‘ik had de beroemdste tooneelspelers van dien tijd
gehoord, en daaronder den éénigen Corver, bij wien Talma ter school had kunnen
gaan; maar toen ik Bellamy hoorde was het mij alsof ik voor het eerst verzen hoorde
reciteeren, en ook na hem hoorde ik niets dat hem evenaarde;’ verklaard heeft: ‘indien
ik, ten aanzien der waarheid, der gemakkelijkheid, der uitdrukking, der
verscheidenheid, in het reciteeren iets vermag, zoo is dit grootendeels aan Bellamy
dank te weten’ - dan kan het naauwelijks anders of Bellamy moet, ook bij de openbare
voordracht der enkele volzinnen die wij hem thans in de eenzaamheid hooren
uitspreken, eerst: ‘Gaan wij eenige schreden verder en volgen wij Abram, met
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den zoon zijns ouderdoms, zijnen geliefden Izaäk, naar Moria: hier sidderen wij bij
elken stap! schoon ons de blijde uitkomst van dit verschrikkelijk tooneel bekend zij;’
voorts: ‘Deze belofte van God was vervuld: Abram had nu eenen zoon, en dus eene
gevestigde hoop op de vervulling der andere beloften;’ verder: ‘Te midden dezer
streelende vooruitzigten eischt God den geliefden zoon tot eene offerande: Abram
zwijgt en gaat, met den jongeling wiens dood het einde van zijne hoop zou zijn,
henen;’ toen: ‘De gebonden zoon ligt reeds op den altaar - de geloovige vader grijpt
het doodelijke offermes in zijne bevende hand - zijn nederhangende arm is te zwak
voor zijn geloof - zijn wangen verstijven - en zijne schemerende oogen zijn alleen
op Izaäk gevestigd: doch zij zien hem niet meer;’ vervolgens deze wending: ‘Daar
zegepraalt zijn geloof! Met een afgekeerd gelaat grijpt hij den jongeling - zijn
gewapende hand is reeds opgeheven;’ en eindelijk dit: ‘Nu klonk een goddelijke
stem door de zwijgende natuur: Abraham! strek uwe hand niet uit naar den jongen
en doe hem niets!’ - het spreekt, zeg ik, bijna van zelf dat Bellamy, die zoo
voortreffelijk verzen reciteerde, ook zulk proza goed moet hebben voorgedragen.
Die ‘gebonden zoon,’ die ‘bevende hand,’ ‘die nederhangende arm, zwakker dan
Abrahams geloof,’ dat van die oogen: ‘ze zijn alleen op Izaäk gevestigd, doch zij
zien hem niet meer,’ die ‘goddelijke stem klinkend door de zwijgende natuur,’ het
is alles zoo pittoresk, zoo doodeenvoudig, zoo gezond weemoedig, dat toen Bellamy
deze preek korten tijd daarna te Vlissingen voordroeg, de groote meerderheid, dunkt
ons, hem moet hebben bewonderd en gezegend. Wat Kuipers dus ook zeggen moge
van Bellamy's vermoedelijke impopulariteit als toekomstig prediker, wij voor ons
gelooven - doch welligt is het meer een wensch dan een dadelijk geloof - dat zelfs
de wansmaak der ‘Publieke Kerk’ op den langen weg bekeerd zou zijn geworden
door Bellamy's redenaarsgaven.
Doch reppen wij ons voort: de gasten zijn in aantogt en ik heb nog iets op het hart.
Te weten, vooreerst, deze opmerking: dat het gehalte der vrienden zooeven aan u
voor-

Cd. Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24

28
gesteld, ons groote sympathie behoort in te boezemen voor Bellamy's persoonlijkheid.
Hoe dierbaar is deze jonge man geweest aan zijne voortreffelijke vrienden! Om alleen
van Rau en Hinlópen te spreken, Rau is na Bellamy's dood weldra de beroemdste
van al onze toenmalige kerkredenaars en, bovendien, door zijn huwelijk met eene
gravin van Randwijck, een man geworden die in de eerste kringen der zamenleving
verkeerde; desniettemin verzekert Van der Palm dat Rau, tot aan zijn dood toe,
nimmer van Bellamy - en gij herinnert u diens geringe afkomst, naderhand door geen
roem van wetenschap of aanzienlijke betrekking overschaduwd, gelijk het geval was
met Nieuwland en Borger - nimmer van Bellamy's talenten en verdiensten, van diens
hart of deugden spreken kon, of zijn oog glinsterde en zijne wangen gloeiden van
ontroering. En Hinlópen - deze heeft op den dood van Rau, - slechts één jaar voor
zijn eigen dood, derhalve in den tijd dat hij als staadsraad en ridder der Unie in het
hoogste aanzien was, - op den dood van Rau eene fransche ode vervaardigd, wier
dichterlijke waarde ik hier in het midden laat, doch waarvan de laatste strophe:
Permets que cette main, qui ferma la paupière
Du digne Bellamy,
Te porte mon hommage, en gravant sur la pierre
Le nom de son Ami -

omdat Bellamy daarin voorkomt als het symbool der teederste en heiligste
vriendschap, eene ongezochte en daardoor dubbel benijdenswaardige hulde insluit
van het karakter van den sinds twintig jaren overleden dichter. De andere opmerking
door mij bedoeld, is: dat wij in Bellamy's omgang met deze bij uitnemendheid
wetenschappelijk gevormde vrienden, vrienden die bij hunnen dichterlijken
smaak-toen reeds, vooral bij Hinlópen, door de studie van Goethe gevormd - ook
daarenboven theoretische kundigheden van aanmerkelijke uitgebreidheid magtig
waren, den sleutel bezitten tot het raadsel dier bewonderenswaardige hoogte waartoe
Bellamy's talent,
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in den ongeloofelijk korten tijd van slechts drie jaren, en te rekenen van het zeer lage
peil eens huisbakken rijmelaars, plotseling gestegen is. Zeker, deze snelle en hooge
vlugt kwam allereerst en allermeest van zijn dichterlijk genie. Doch welk uitzet hij,
om zoo te zeggen, van de Muzen mogt hebben medegekregen, hij is voor zijne
vorming, zijne ontwikkeling, zijnen smaak, zijne kunstvaardigheid - en deze
opmerking is van hemzelven - alles verpligt geweest aan den kring zijner utrechtsche
vrienden. Zie Bellamy's Gezangen, Voorrede p. XIII. Die kring was de vruchtbare
grond waarin het mosterdzaadje kwam neder vallen; en het is alsof de kunstkennis
van Kleyn enOckerse, van Rau en Hinlópen, onder de gunstige leiding van de godin
der schoonheid, alléén heeft moeten dienen om dit zaadje tot een boom te doen
worden, tusschen wiens takken en onder wiens dichte bladeren nu nog de vogelen
des hemels - anders gezegd, diegenen onzer die zich in deze prozaïsche wereld gaarne
nu en dan verkwikken met een teug echte poëzie - eene goede herberg vinden.
De vrienden zijn gezeten; - wel wat naauw, want de kamer is klein - en nadat
Ockerse den jongen Staring, die hem bijzonder aanbevolen was geworden, aan de
anderen heeft voorgesteld en de vergadering geopend, vangen de werkzaamheden
aan. Zij bestaan in het voorlezen van gedichten, uitsluitend eigen werk en in het
kritiseren daarvan. Daarna wordt er gereciteerd.
Kinker is heden avond niet bijzonder op dreef. Hij heeft verscheiden dagen aan
één stuk doorgebragt in zijn bed, met een schrijflessenaar op de omhooggetrokken
knieën en met een viool naast zich op een stoel. Ziek is hij niet geweest, maar hij
had de gelofte gedaan: bed noch kamer te verlaten vóór hij zich, zonder hulp van
eenigen meester, van de theorie der muziek zou hebben meester gemaakt. En wanneer
deze kleine man eenmaal een diergelijk voornemen had opgevat, zouden vele reuzen
niet in staat zijn geweest er hem weder af te brengen. Misschien ligt de schuld aan
de lang-
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durige inspanning der laatste dagen; althans, hij heeft deze reis geene andere
dichtwerken op zak als één klein tweeregelig versje. Het is getiteld De Taal der
Meisjes en luidt:
‘Loop heen!’ zei Niesje, maar al lagchend, tegen Piet:
Piet ging; want hij verstond de taal der meisjes niet.

Men glimlacht, en het woord is aan Ockerse. Ook deze is niet lang van stof; ofschoon
toch minder kort dan Kinker, en zijn gedichtje is in een geheel anderen toon. Hij
leest:
DE HELD.
Zijn rollend oog ziet als de zon Zijn stem spreekt als de donderwolk,
Zijn wang gloeit als het morgenrood,
Zijn vuist klemt als der leeuwen klaauw: Hij staat gelijk een prachtige eik,
Hij ligt gelijk een stille zee,
Hij stapt gelijk een hooge storm,
Hij valt gelijk een trotsch paleis: In moed verplettert hij de rots,
In zachtheid smelt hij voor een traan,
In trouw verduurt hij 't hardst metaal,
In wijsheid zweeft hij de englen na: De jonge Lente schetst zijn bloei,
De heete Zomer zijne kracht,
De rijke Herfst zijn nuttigheid,
En d'achtbre Winter zijne rust. Wie is dit evenbeeld van God?
Eerbiedig hem - het is E e n H e l d .

De anderen vinden het stukje niet kwaad, en ik geloof waarlijk dat Ockerse-zelf er
nogal mede is ingenomen. Doch Hinlópen en Bellamy protesteren; vooral Hinlópen.
Hij heeft bedenkingen omtrent de deugdelijkheid van sommige der ge-
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bezigde uitdrukkingen. Hij vraagt of men van een storm, hoog of laag, kan zeggen,
dat hij niet vliegt, maar stapt? Van een t r o t s c h en derhalve nog overeindstaand
paleis, dat het v a l t ? Ook gelooft hij wel dat men door een rots verpletterd kan
worden, maar niet dat iemand, al is hij nog zoo groot een held, eene rots verpletteren
kan. Voorts beduidt het volgens hem niet veel of men de engelen al in wijsheid
nazweeft: het buitengewone bestaat hierin dat men ze o p z i j d e zweve. Eindelijk
maakt hij ook nog deze opmerking dat de laatste regel niet behoefde te eindigen met
‘het is een held’, aangezien men dit geheim reeds uit het opschrift weet. Hier tegen
voert Ockerse aan, dat hij wel negen en negentig verzen kent die, in weerwil dat het
onderwerp door den titel wordt aangeduid, nogthans aanvangen met: ‘Wie zijt ge?’
of ‘Wie is ze?’ Hinlópen antwoordt niet, maar glimlacht; en die glimlach herinnert
aan Ockerse, wat hij slechts door een glimlach behoefde te leeren, dat het bestaan
van negen en negentig dwaze verzen aan niemand recht geeft er nog een honderdste
bij te maken.
Rau heeft een Ode aan den Dood medegebragt, waarin op treffende wijze de zeer
eenvoudige gedachte wordt ontwikkeld dat voor den Christen de groote Drijver geen
Koning der Verschrikking is. Onze tijd is beperkt, en wij luisteren daarom slechts
in het voorbijgaan de eerste en derde strofe af:
U, die op vleuglen der Nacht
Naar hooge paleizen gedragen,
Uw koude hand
Op 't aangezicht van trotsche vorsten legt,
En op den scepter trapt;
U, Koning, klinke mijn lier!
De lier eens bloeijenden jongelings,
Uw liefsten prooi,
Laat vrij 't Heelal verbleeken op uw naam,
Ik zing den dood een lied!

Kleyn is tegen heden avond gereed gekomen met zijnen lofzang: De intrede in den
Hemel, een gedicht waarin het wederzien der hier op aarde door den dood
gescheidenen met
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fijne en edele trekken geteekend wordt, trekken waarvan sommige in waarheid uit
eene betere wereld afkomstig zijn. Doch wij, gebruik makend van ons regt om voor
eene enkele reis tegen de tijdsorde te zondigen, lasschen hier liever het korte versje
in, door Kleyn twee jaren later op Bellamy's dood gemaakt:
En Gij, mijn zeeuwsche zanger,
Zijt gij zoo ras geveld?
Hij was, bataafsche helden!
Een Bard - en zelf een held.
Is dan geen geest, hoe schitt'rend,
Voor uwe wraak behoed?
Daar ge eeuwen lang, der wereld
Tot last, polypen voedt,
o Dood? - Zijn hart was edel,
Een roemrijk leven waard,
Beroemder ware uw zege,
Hadt gij hem laat gespaard!
Breed was zijn forsche boezem;
Zijn jeugdige arm was zwaar;
Hij was gespierd ten strijde,
Geschapen voor 't gevaar.
Der Barden liev'ling was hij;
Een zonnestraal zijn lied,
Wen zij, door lentewolken
Haar glans op de aarde schiet.
Ja, vriendlijk als de lente,
En glanzend was zijn geest;
Hij was voor Neêrland alles Ons - alles, ach! geweest!
O zingt, nakomelingen!
Hem grootscher treurgezang!
Men weene, om zulk een zanger,
In Neerland eeuwen lang! Ockerse, p. 247.
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De aanhaling van dit versje is hier te gepaster, omdat wij in den zomer van '84 zijn;
en omdat Bellamy, in de lente van datzelfde jaar, aan Kleyn geschreven had: ‘Ik ga
sterven; ik leef geen twee jaar meer; ik voel den dood reeds door mijne aders woelen.’
Den elfden Maart '86 was hij een lijk.
Hinlópen, wiens bescheidenheid aan allen bekend is, en die zich daarom gaarne
onderwerpt aan de uitspraken eener kritiek door hemzelven niet zonder meesterschap
beoefend, heeft een fragment medegebragt van een later voltooid Oratorium of
Cantate, getiteld: Bethlehem. Wij zouden hem even goed een der drie liederen kunnen
doen voordragen die naderhand in den bundel der Evangelische Gezangen zijn
opgenomen - het 49ste, 56ste en 71ste - doch geven de voorkeur aan genoemd fragment.
Geen dichter toch behoeft te blozen voor de kritiek, wanneer hij vervaardigd heeft
deze schilderij van de Maagd Maria met het kind - volkomen eene Heilige Familie
uit de Vlaamsche of Italiaansche school -:
De moeder staart op 't Kind: zij denkt
De Godspraak na, en wat Jehovah schenkt.
Haar maagdenziel, zich zelf geen smet bewust,
Geniet, in God, de hoogste rust.
Zij neemt haar Kind, terwijl de mond het kust,
En drukt het aan de volle borst.
Hij drinkt?... Hij lescht zijn eersten dorst!...
Hoe blinkt haar oog! Het zwemt in zaligheid.
De zuigling slaapt. Zij ziet hem godlijk schoon,
Op haren schoot: haar hand beroert zijn koon.
‘Mijn Jezus slaap! slaap (zegt zij) Davids Zoon!’
De wijzen staan beweegloos, enkel oog...

Thans moet Bellamy iets geven. Ook weigert hij niet, maar stelt als voorwaarde dat
eerst de jonge Staring twee dingen zal doen: ten eerste, een der versjes voordragen
waarvan het gerucht meldt dat Feith te Zwolle ze heeft gelezen en goedgekeurd, en
ten tweede, met alle kleuren het stuk vertellen dat zijn vader, de zee-officier, twee
jaren geleden aan de Kaap heeft uitgevoerd. Deze laatste eisch smaakt Staring beter
dan de eerste; doch wat zal hij doen? Feith had hem wel geschreven
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‘dat hij zijne stukjes zeker moest uitgeven;’ maar juist heden avond, in dezen
Utrechtschen kring, is hij voor het eerst beginnen te twijfelen - later twijfelde hij
daar niet meer aan - of Feith in zake van goeden smaak nu juist wel de veiligste der
gidsen mag heeten. Het best zal dus zijn, denkt hij, dat stukje te kiezen waarin het
hem meest gelukt is zichzelf te zijn en dat het minst in den trant van zijn dichterlijken
pleegvader valt. Zoo gedacht, zoo gedaan; en al blozend begint hij:
De wereld zegt dat Jan, hoewel hij prachtig leeft,
In huis geen brood te kaauwen heeft
En dat van vaders geld geen duit meer overschiet:
Ik zeg het niet!
De wereld zegt dat Mie, dat spitsgeneusde kind,
Zichzelve een aardig meisje vindt
En honderd keeren daags zich in den spiegel ziet;
Ik zeg het niet!
De wereld zegt dat Stak, die man van groot verstand,
't Model is van een Schoolpedant,
Die elk met zijn latijn en brabbeltaal verdriet:
Ik zeg het niet!
De wereld zegt dat Fij, met haar bedeesd gelaat;
In huis van niet dan kloppen praat,
En met den bezemstok mans rug wat naauw beziet:
Ik zeg het niet!
De wereld zegt dat Frits, die nu zoo zedig leeft,
En jongelui steeds lessen geeft,
In zijn Studententijd zich anders hooren liet:
Ik zeg het niet!
De wereld zegt dat Ant, die laatst in de oefening zat
En zoo demoedig keek en bad,
Den spreker, na 't sermoen, de malschte zoentjes biedt:
Ik zeg het niet!

De Utrechtsche vrienden waren kenners: anders hadden ze misschien meer gelet op
hetgeen dit versje in zichzelf beduidde
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dan op hetgeen het voor de toekomst beloofde; anders ook, hadden misschien
Hinlópen en Rau het voorhoofd gefronst over de zeer groote en wel wat luchthartige
vrijmoedigheid van dit zeer jonge mensch, en welligt zouden zij Kinker hebben
toegewenscht dat hij niet met zulk ondeugend vuur in de oogen zoo smakelijk moest
zitten lagchen. Doch Kinker's lach werd begrepen; Rau noch Hinlópen zagen zuur;
allen gevoelden dat hier een jeugdig dichter voor hen stand, die, bleef hij in het leven,
door zijne tijdgenooten welligt niet zou worden begrepen of gewaardeerd, maar door
een volgend geslacht in des te hooger aanzien gehouden. Evenwel, komplimenten
werden niet gemaakt; en aanstonds herinnerde menStaring aan de andere door Bellamy
gestelde voorwaarde. Doch onze jonge vriend, veel te schrander om niet te zien dat
hij in dezen kring iets wagen mogt en daardoor moedig geworden, maakte nu ook
van zijnen kant een beding. Te weten dat, wanneer zijn kort verhaal zou zijn
geëindigd, het hem geoorloofd wezen zou aan Bellamy de voordragt te verzoeken
van alle verzen en versjes die hij, Staring, hem vragen zou te reciteeren. Al de anderen
- al spartelde Zelandus tegen - ondersteunden dit voorstel, en Staring vertelde daarop,
als volgt, hetgeen Bellamy genoemd had ‘het stoute stuk’ zijns vaders.
‘In Januari '82, toen men sinds 1 April van het vorige jaar nog steeds in de
volmaaktste onzekerheid verkeerde omtrent den verderen gang van den engelschen
oorlog - men wist wel aan de Kaap dat in December '80 de oorlogsverklaring had
plaats gehad, doch er was in al dien tijd niet één enkel hollandsch schip naar ginder
gezonden, - kwam onverwachts, op zekeren Vrijdag, een deensch vaartuig, althans
een vaartuig onder deensche vlag, het anker laten vallen op onze zee. Al spoedig
kreeg men aan den wal kwaad vermoeden, en verdacht den Deen een Engelschman
te zijn, of ten minste met het engelsche gouvernement in betrekking te staan. Dat de
zaak niet pluis was, is naderhand hieruit gebleken, dat er eene menigte Engelschen
aan boord waren en dat de kapitein al zijne papieren bij tijds in zee heeft gesmeten.
Kortom, mijn vader, toen Equipagiemeester in dienst
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van de Compagnie, achtte het van zijn pligt het geval te onderzoeken, en liet zich,
zondagsmorgens, geheel alleen, met een sloep naar boord brengen. Doch naauwlijks
had hij den deenschen kapitein kennis gegeven van het oogmerk zijner komst, en
hem aangezegd dat hij niet eer zou mogen vertrekken vóór men zijn vaartuig
behoorlijk zou hebben gevisiteerd, of deze gaf onmiddellijk bevel aan zijn volk om
het anker te ligten en zei aan mijn vader: ‘Gij gaat met ons mee, vriend, wij zullen
u Koppenhagen eens laten zien.’ Doch hij had buiten den waard gerekend.
Overeenkomstig een te voren afgesproken sein, begon aanstonds een der
kustbatterijen, indertijd door mijn vader zelf aangelegd, haar geschut te laten spelen
en gaf den Deen de volle laag. De kapitein werd woedend en gelastte mijn vader
onmiddellijk een kontrasein te geven. In plaats daarvan herhaalde mijn vader hetzelfde
sein als vroeger, en er kwam een tweede hagelbui, niet minder raak dan de eerste.
Toen bond men hem voor den mast, en dreigde, indien hij niet dadelijk een teeken
gaf om het vuur te staken, hem door zijn eigen volk en door zijn eigen kanonnen te
laten doodschieten. Doch wel verre dat dit hem van zijn stuk zou hebben gebragt,
en niettegenstaande de kogels hem om de ooren vlogen, zei hij lagchend aan den
woedenden Deen: ‘ziet ge wel, kapitein, dat ik ze zelf heb besteld? er is er niet één
die mij raakt.’ Geen vijf minuten later was de ander zoo erbarmelijk lek geschoten,
dat hij moeite had om onder den wal te komen, terwijl mijn vader, die in het minst
geen snoever is en wiens eenige doel was geweest ons gezag te doen eerbiedigen,
zonder het geringste letsel te hebben bekomen, weder met zijn sloepje van boord
werd afgehaald’...
Men zou zelf in dien tijd moeten geleefd hebben, om ten volle te begrijpen hoe
het verhaal van één zulk een daad van oud-nederlandsche onverschrokkenheid een
hart als dat van Bellamy met geestdrift kon vervullen en zijn oog doen vonkelen;
zelf moeten geleefd hebben in de dagen van dien naauwlijks gestaakten engelschen
oorlog, den noodlottigsten, verderfelijksten, vernederendsten, dien ons Gemeenebest
nog
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ooit tot hiertoe had gevoerd; dien oorlog bij gelegenheid waarvan voor het eerst, ten
aanschouwe van gansch Europa, onze magteloosheid, onze nietigheid, onze schande
aan het licht is gekomen, en over welks herinnering naauwlijks door den naam van
Doggersbank een floers van uitgediende grootheid wordt geworpen. Zeer velen in
ons vaderland hebben den nood dier tijden, en onze oneer, toen ongetwijfeld even
diep gevoeld als Bellamy, doch ik geloof niet dat iemand dit gevoel heeft weten uit
te drukken als hij, in dit gebed, Vaderlandsche gezangen, p. 12. zoo kort, zoo
verheven, en met zulk een verrassenden slotregel:
AAN GOD.
Gij die, daar duizend wereldbollen
Geregeld om hunne assen rollen,
De kracht van hunne werking voedt,
Gij die, tot op de verste paalen
Der schepping, waar geen zonnen straalen,
Aan 't niet uw aanzijn voelen doet:
Gij, op wiens wenk, uit 't hol der bergen
Die met hun spits den hemel tergen,
Een stroom van gloeijend sulfer breekt:
Gij, die in zalige valleijen,
Waar zuidewindjes spelemeijen,
De geurenrijkste planten kweekt:
Gij, die aan duizend, duizend dieren
Die wriemlend op een stofje tieren,
Die gunsten schenkt van uwe hand:
O God! die alles eens deedt worden,
Die leven, werking geeft en orden,
Vergeet gij nu ons Vaderland!...

Doch Staring hield voet bij stuk, en Bellamy moest er aan gelooven. Reciteren moest
hij, nieuw en oud, kort en lang, vrolijk en weemoedig, zijn gansche répertoire.
Wij, die meermalen gelegenheid zullen hebben uit dit répertoire te putten, en die
toch immers ook niet op eene reis
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alles kunnen afdoen, wij zullen Staring zich tot laat in den avond, misschien wel den
halven nacht, het hart laten ophalen aan Bellamy's reciet. Ook is het ons niet zoozeer
om den declamator als wel om den dichter te doen. Wij geven daarom voorloopig
de volgende kleine bijdragen tot de karakteristiek van Bellamy als dichter. Later
meer.
Bellamy is de vaderlandsche dichter in wiens persoon onze poëzie den overgang
gemaakt heeft van het conventionele en leugenachtige der achttiende tot het
waarachtige en natuurlijke der negentiende eeuw. ‘Wie is,’ heeft hij uitgeroepen,
‘wie is de gelukkige man, die het tot zijne éénige bezigheid kan rekenen den smaak
zijns Vaderlands te helpen hervormen!’ Zulk een hervormer te zijn, is zijn eerzucht
geweest. Daartoe zwoer hij dood en verderf aan hetgeen hij noemde ‘de gansche
maatschappij onzer orthodoxe rederijkers,’ waarmede hij die zoogenaamde
kunstgenootschappen der achttiende eeuw bedoelde, die destijds onder de schoolsche
titels van ‘Kunst wordt door Arbeid verkregen’, ‘Kunstliefde spaart geen vlijt,’ en
zoo al verder, ons vaderland overstroomden. Met deze ‘rijmkollegies,’ zeide hij, met
deze ‘poëtische gasthuizen,’ met die gezelschappen wier ‘leden met hun allen slechts
ééne Muze hadden, die dan bij den een, dan bij den ander, een tijdlang kwam logeren’,
wilde hij niets te maken hebben. Toen hij nog te Vlissingen op de catechisatie ging,
vond hij zich zeer vereerd dat Ds. Te Water eenige versjes van hem naar 's Hage
opzond, aan ‘Kunstliefde spaart geen vlijt.’ Doch nog vóór hij naar de Akademie
vertrok, had hij de ijdelheid dier onderscheiding reeds ingezien. En het verdient
opmerking dat terwijl Feith en Bilderdijk, zijne tijdgenooten, destijds nog in het
geheel niet weigerden, gouden en zilveren medaljes aan te nemen uit handen van de
hemel weet welke kunstregters - schrale eer, die zij met Kornelis Van der Palm, met
De Stoppelaar, ja met Olivier Porjeere, den kropsla- en tuinboondichter, moesten
deelen! - Bellamy daarentegen niet één enkel prijsversdelikt voor zijne rekening
heeft. ‘Reeds tien boekdeelen en dat alles in poëzij! in poëzij juist wel alles niet maar ten minste alles in
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verzen en op rijm’; met deze woorden begint, in den Poëtischen Spectator, zijne
uitmuntende recensie van het 10de deels 2de stuk Prijsvaerzen van het ‘Dichtlievend
Kunstgenootschap’ te 's Gravenhage. Meende hij op deze wijze de verzenflikkers
voortaan en voor goed van den Helikon te kunnen afhouden? Hoor, hoe hij des
aangaande zijne hoop en tevens zijne vrees uitdrukt:
HET MORGENBEZOEK BIJ APOLLO.
Een stoet van kreuple rijmers
Kwam, op een schoonen morgen,
Aan 't lusthuis van Apollo.
De lach van vergenoegen,
Van vleijende eigenliefde,
Speelde op een ieders aanzicht;
Zij hadden lieve rijmpjes
Ter eere van Apollo;
Zij brandden van verlangen,
Om hunne zoete rijmpjes
Den Dichtgod voor te zingen,
Zij stonden voor den tempel,
Aan Febus' dienst geheiligd,
Zij pronkten in verbeelding
Reeds met de lauwerkransen,
Die, voor hun schoone zangen,
Apollo hun zou geven.
Daar ging de tempel open! Apollo trad te voorschijn
In al zijn pracht en luister!...
De goede rijmers trilden. ‘Gij hier?’ dus sprak Apollo,
‘Gij hier? bij mijnen tempel?’...
Daar vluchtten fluks de rijmers,
En geen van al die rijmers
Kwam ooit weêr op den Zangberg.
Ach, zangster, zou het waar zijn?
O Febus, zou het waar zijn?.... Ockerse, p. 105. Bestemd geweest voor den Poëtischen Spectator.
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Bellamy had een vasten smaak. Schier alle van hem bekende uitspraken over poëzie
en litteratuur zijn gezond. Er is in zijn oordeel over het werk van anderen naauwlijks
ééne zotheid te vinden, en wanneer hij zelf iets voortbragt waaraan hij gearbeid had
- ik spreek van geen voor de vuist weg opgestelde versjes, - dan was het bij de eerste
verschijning als uit één stuk gegoten. Dit zijn zeldzaamheden, zelfs bij veel beroemder
dichters dan hij. Toen Bilderdijk - een jaar ouder dan Bellamy - in '84 de Geuzen
van Onno van Haren uitgaf, ontsnapte hem in de voorrede ook dit, dat hoewel Van
Haren bij de zamenstelling der Geuzen schijnen kon ‘zich de schikking van het
Heldendicht te hebben voorgesteld’ evenwel noch de dichtmaat, noch de stijl, ‘noch
de uitgebreidheid,’ aan die soort van dichtwerk beantwoordt. ‘Noch de uitgebreidheid,’
zegt Bilderdijk. Druk dezelfde gedachte met andere woorden uit, en gij bekomt deze
vreemde stelling: ‘De Geuzen zijn te kort voor een heldendicht.’ Aangezien nu deze
‘Geuzen’ uit niet minder dan vierentwintig zangen bestaan, ontstaat de vraag (bijna
eene prijsvraag): ‘Hoe lang moet een vers zijn om een heldendicht te kunnen heeten?’
Gij gevoelt, de fout waarop ik druk is slechts eene kleinigheid, een bokje; doch zij
verraadt een nog weifelenden smaak, en van één bokje kan mettertijd eene gansche
kudde komen.
Feith, drie of vier jaar ouder dan Bellamy, gaf insgelijks in '84 - hetzelfde jaar
waarin ook Roosje vervaardigd werd - het eerste deel zijner Brieven over verschillende
onderwerpen uit; en daarin een opstel Over de Romance. Aan het slot van dat opstel
gaf hij twee zulke dichtstukjes van eigen fabrikaat ten beste: een ‘in den Noordschen
smaak,’ getiteld: Colma; het andere in den Franschen smaak van Moncrif, en dit
andere was niet meer of minder dan die potsierlijke Alrik en Aspasia, waarmede
Bilderdijk en Kinker korten tijd daarna zoo deerlijk den draak gestoken hebben.
Feith besluit zijne voorafspraak aldus:
‘Ik heb eenmaal in een ledig uurtje de proef genomen’ - dit was de eerste proef
van dien aard in ons vaderland -
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‘om in mijne moedertaal romancen te maken, en wel in twee verschillende smaken.
Ik behoef u niet te zeggen,’ dus gaat hij voort, ‘dat ze beiden zeer gebrekkig zijn;
maar, zoo ik mij niet bedrieg, zijn het toch Romancen.’
Wat dunkt u van dit fabriekwerk? Hoe moet het gesteld zijn met den eigen smaak
van iemand die de keus heeft tusschen twee smaken? En kunt gij het gelooven, dat
een man als Feith, destijds van het hoofd tot de voeten behangen met gouden medaljes,
afdale tot eene naieveteit als deze: ‘Ik heb twee leelijke verzen gemaakt; maar, zoo
ik wel heb, zijn het toch verzen?’ Herinnert u daarentegen de wordingsgeschiedenis
van Roosje: Bellamy en Rau, wien het, even als aan Feith was opgevallen dat onze
vaderlandsche litteratuur tot op dat oogenblik nog niet één enkele romance rijk was
- arm was hadden ze kunnen zeggen - waren overeengekomen - zonder iets af te
weten van het boek dat Feith juist ter perse had - elk eene romance te zullen maken
en die te zamen in de Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart te plaatsen.
‘Hoe? vraagt gij, is dan ook Bellamy éénmaal in zijn leven aan het flikken geweest?’
Neen; Rau was er helaas nog toe in staat en lapte een horribele geschiedenis bij
elkander van Ewald en Elize. Doch Bellamy - en dit onvermogen is gewis in uwe
schatting een lauwer te meer in zijnen krans - Bellamy kon niet; hij kon met zijne
romance niet gereed komen, en daarom gaf hij Roosje in de plaats; Roosje, dat hij
in zijne eenvoudigheid slechts ‘eene Vertelling’ durfde noemen, en dat juist voor
onze negentiende eeuw de éénig mogelijke vorm der romance is; dat met een
kunstenaarsoog aan de werkelijkheid is afgekeken en tevens tintelt van poëzie; dat
een monument is van het moderne dichteigen; en dat uit dien hoofde in onze nieuwere
litteratuur eene vrij wat aanzienlijker plaats beslaat dan alle Eliussen en Florissen
die er zouden kunnen geladen worden in den Eemnesser toren van Jan van Schaffelaar
of in Het turfschip van Breda. Ik herinner mij ergens gelezen te hebben dat Roosje
niet goed in elkander zit; en wel omdat er aan het slot niets gezegd wordt van Roosje's
vader, ten gevolge
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waarvan de aanhef, waarin juist de vader hoofdpersoon is, en zoo aandoenlijk over
de gestorven moeder spreekt, er slap bijhangt. Het is zoo, dit partijkiezen voor de
vaders of huisvaders is bij ons een nationaal verschijnsel, en zoo leert men die
aanmerking begrijpen. Doch zult gij het aan mijne losse haren wijten, indien ik den
handschoen voor de dochter opneem, voor de verdronken Roosje? Neen, maar gij
zult met mij den dichter prijzen, dat hij aan het slot, toen de wind zoo hevig opstak
‘uit zee’ en het strand ‘gebeukt’ werd door de golven, de ‘stil en statig’ opkomende
maan haar onbarmhartig licht heeft laten werpen over het vochtig graf der twee
gelieven, en dat hij het voorts aan onze verbeelding - die Gode zij dank nog in geen
proveniershuis besteld is - heeft overgelaten te begrijpen, dat Roosje's vader bedroefd
was. Of is hij misschien naderhand hertrouwd, en heeft hij wederom kindertjes
gekregen? Wie weet?
Bellamy's tijdgenooten - met name Ockerse - hebben getracht zijn talent met één
enkel woord aldus te karakteriseeren: ‘Hij was de dichter der Natuur.’ Deze
uitdrukking klinkt in onze ooren te onbestemd; toch is zij juist, mits men onder het
woord ‘natuur’ zoowel het menschelijk leven en zijne werkelijkheid, als de
schoonheden der ons omringende schepping verstaat. Deze schoonheden werden
door Bellamy van jongs af aan en zeer diep gevoeld. ‘'t Staat mij nog zeer duidelijk
voor,’ zegt hij, sprekend van zijne eerste jongelingsjaren, ‘dat ik dikwijls op eenzame
wandelingen, de ondergaande zon, de stille zee, en het gansche rustende landschap,
met een gevoel en eene verrukking beschouwde, die liederen in mij deden opkomen,
zoo als ik er nog geene bij mijne dichters gelezen had.’ Ook droeg hij deze natuur,
met al hare tinten en geluiden, om zoo te zeggen, in zijne ziel, en leerde haar
naderhand uitdrukken. Getuige dat in onze litteratuur nog altoos alleenstaand vers
Het Onweder ‘de schoonste der zeven donderslagen’, gelijk Kinker het genoemd
heeft, omdat het vervaardigd werd bij gelegenheid dat zeven der utrechtsche vrienden
overeengekomen waren elk een gedicht op het onweder te maken. Zelfs de beroemde
en klanknabootsende versjes van
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Goethe: Wandrers Nachtlied, Meeresstille, Glückliche Fahrt, zijn niet schooner dan
Bellamy's: ‘Hoe is Natuur zoo stil, zoo plegtig!’ De orde van schoonheid waartoe
dit vers van hem behoort, is een zeer hooge orde; men moet zulke verzen l e e r e n
fraai vinden. Doch Bellamy, gelijk wij zeiden, was nog iets anders als de zanger van
het natuurschoon. Hij was hetgeen men in onze dagen een realist noemt. ‘Adriaan
Brouwer en Jan Steen’, heeft hij ergens gezegd, ‘waren geniën; doch zij hebben eene
andere plaats dan Rubbens en Rafaël.’ Hij voegt er bij: ‘Onder de dichters hebben
dezelfde rangen plaats.’ De vergelijking schijnt onjuist; want er is in Bellamy's verzen
niets dat aan de t o o n e e l e n van Steen en Brouwer herinnert. Doch wij zullen haar
juist vinden, wanneer wij bedenken dat deze schilders tot eene school behoorden die
de kunst verstond om de werkelijkheid als het ware op heeter daad te betrappen en
de haar eigenaardige poëzie in het licht te stellen. Hoe Bellamy dit in Roosje gedaan
heeft - voorwaar geen genrestukje in den trant van Jan Steen - deed ik daareven reeds
in het voorbijgaan opmerken. Hetzelfde geldt van zijne Dorinde, de troostelooze
bruid. Wanneer dit meisje, denkend aan haar vroeggestorven bruidegom, zich herinnert
en zucht:
Wat zat mijn Damon menigmaal
Hier, 's avonds aan mijn zij!
Zoo zeg ik dan, en trek uw stoel,
Al schreijende aan mijn zij -

dan is dat vulgaire ding op vier pooten, die keukenstoel misschien - want Dorinde
is geen meisje uit de groote wereld -, plotseling en als bij tooverslag poëtisch
geworden; veel poëtischer dan de historische stoel van Chassé, op het Mauritshuis
in de residentiestad, ooit worden zal. En wanneer Dorinde treurend voortgaat:
Maar ach! uw stoel blijft ledigstaan,
Gij komt niet, liefste man!
Ach Damon, 't geen mijn hart dan lijdt,
Is meer dan 't lijden kan!
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Mijn moeder roept: ‘Wat zit ge daar,
In 't duister, zoo alleen?’
Ach, lieve moeder! waar ik ben,
Ik ben altijd alleen -

dan houden deze laatste woorden, zoo eenvoudig dat een visschers- of boerenmeisje
ze even goed zou kunnen uitspreken als de hoogstverheven koningsdochter, tevens
eene volledige tragedie in.
In dit betrappen en idealiseeren van de werkelijkheid was Bellamy een meester,
en zijne les aan de schilders verdient ook door de dichters behartigd te worden:
O schilders weest toch schilders!
En maakt op uw tafreelen
Geen m i s d r u k van de Schepping!

Ofschoon somberheid en droefgeestigheid, bij toeneming, de grondtoon van Bellamy's
ziel, ook tegelijk de grondtoon zijner verzen zijn, was hij, - evenals Sterne, maar
zonder een zweem van bitterheid - humorist en ondeugend. Dit tienregelig versje
Jeugdige Gezangen, p. 198. is, dunkt mij, een model van geestige malice:
HET GEBED VAN CHLORIS.
Natuur gaf aan mijn Chloris,
Heure allerschoonste gaven.
Zij gaf haar schoone leden.
Zij gaf haar tintlende oogjes,
En blosjes op de wangen.
Zij gaf haar, trots de mannen,
Een vlug vernuft en oordeel.
In 't kort, zij gaf haar alles
Wat maagden kan versieren.
Maar jammer is 't - zij weet het!

Ziedaar Bellamy den ‘ondeugd’, vinnig met zachtzinnigheid. Een humorist noem ik
hem vooral daarom, omdat hij het
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zeldzaam vermogen bezat - te zeldzamer naarmate er meer wezenlijk talent toe noodig
is - om bij voorkomende gelegenheden op zijne eigen schouders te gaan staan en het
gansche dichtersgilde van zijnen tijd uit te lagchen, zichzelven inkluis. Luistert, bid
ik u, naar deze Voorzegging zijner muze:
EENE VOORZEGGING.
Thans leven duizend Dichters
Hun Vaderland ter eere!
Natuur, meer mild dan immer,
Vormt ieder schier ten dichter.
Wat durft de grijze aêloudheid
Op een Homerus roemen?
Slechts één...! Een schaarsche glorie!
Mijn Vaderland, uw glorie
Klimt thans oneindig hooger
Dan die van 't oude Grieken!
Maar, ach! wat is 't, mijn zangster?...
Gij wenkt, - spreek op, ik luister...
‘Na tweemaal vijftig jaren
Zal van de duizend Dichters
Die thans zoo vlijtig rijmen,
Geen enkele meer leven.
Dan zal men klagend vragen:
‘Had Neerland dan geen Dichters?’....
Maar over duizend jaren
Zal nog Homerus leven!’
Is 't mooglijk, lieve Zangster! Maar zou ik dan ook sterven,
Ik, die zoo vlijtig rijme?...
O lieve jonge vrienden!
Hoe aaklig is dit denkbeeld!
Wij allen zullen sterven, Wij, die zoo vlijtig rijmen. Ockerse, p. 306. (1782.)

Ook dit andere noem ik humor dat, op een verzegeld pakje, na zijnen dood door
Hinlópen gevonden, van buiten geschre-
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ven stond: ‘Voor mijne vrienden’, en van binnen, op de bovenzijde van een tweeden
omslag: ‘Koningen der Verschrikking.’ Er zaten eenige weinige onbetaalde
rekeningetjes in. Hoe ligtzinnig! zal iemand zeggen. Neen, mijne hoorders: die
schertsende woorden waren geschreven met eene stervende hand. Een blijspel
zaamgeweven met een treurspel, een vrolijk accompagnement bij een weemoedig
liedje, zoo is het menschelijk leven en zoo de humor.
Indien het waar is, hetgeen iemand gezegd heeft, dat de echte sentimentaliteit
gelegen is in de bewustheid der zamenstemming van hetgeen omgaat in het gemoed
met den aanblik der natuur rondom ons, dan is Bellamy een groot sentimentalist
geweest. ‘Het wandelen op den weg des levens’ - deze uitdrukking is van hemzelven,
- was de hoofdgedachte zijner poëzie. Doch die weg was bij hem geene abstractie.
Het was nu eens een wezenlijk hobbelige, dan weder een wezenlijk effen weg; er
stonden boomen aan weerszijden; er wandelden menschen langs; 's morgens scheen
er de zon, 's nachts de maan. En al naarmate van de stemming waarin hij verkeerde,
of die hij schetste, was de hem omringende natuur, bij voorbeeld het maanlicht, hem
nu eens symbool der blijdschap, dan der droefheid, dan der onverschilligheid. Aan
het slot van Roosje is de maan ijskoud en hare statigheid doet u rillen. In Dorinde
heeft haar bleek gelaat de uitdrukking van een gestorven jongeling:
O lieve Damon, als de maan
Zoo door mijn venster schijnt,
Dan is 't mij even of gijzelf
Voor mijn gezicht verschijnt.

Heeft daarentegen de dichter het jawoord van zijn meisje ontvangen, dan klinkt het:
Lach nu Mane, lach nu vrolijk,
Lach mij van uw transen toe!
Zij, het meisje, dat ik minne,
Zij, o Mane, haat mij niet!
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Overigens moet men zich wel wachten met in den smadelijken zin des woords,
Bellamy voor sentimenteel te verslijten. Zulke laffe prullen, als bijvoorbeeld de
eerstelingen van Tollens, heeft hij nooit gemaakt. Bellamy is niet sentimenteel, hij
is pathetisch; en van daar dat men sommige van zijne stukken alleen dan lezen kan,
wanneer men in de vereischte stemming verkeert. Ockerse - die een beroemd boek
over de karakterkunde geschreven heeft - gaat verder. Hij maakt er geene kwestie
van stemming, maar eene karakterkwestie van. Roosje en Dorinde, zegt hij, mede
uit naam zijner zuster, Mevr. Kleyn, noemen wij het ‘schibboleth’ des waren
menschelijk-dichterlijken gevoels. ‘Wilt gij beproeven of iemand, in wien gij hoog
belang stelt, dat gevoel in eene hooge mate bezit, lees hem of haar dan, onverwachts,
deze stukjes voor en geef naauwkeurig acht op den indruk dien zij maken. Blijft men
koel, toont men weerzin, ja kan men lagchen, o vrees dan voor zulk een karakter!
Maar zwellen er een paar groote tranen in het oog - geluk dan met zulk een vriend
of vriendin.’ Wat hiervan zij, en hetzij Ockerse overdrijft of niet, de plaats uit
Bellamy's gedichten waarin dit pathetische, zaamgesmolten met de echte sentimaliteit
van daareven, het duidelijkst en welluidendst staat uitgedrukt, dunken mij deze zes
regels uit den Zang van Vaderlandsche meisjes, waarin deze aan Dorinde - niet de
troostelooze bruid van straks, maar eene misleide bruid, insgelijks Dorinde geheeten
- klagend toeroepen:
‘Nu scheen de maan heur' glans te derven,
't Gestarnte aan 's Hemels trans te sterven,
Terwijl Natuur de handen wrong.
Dorinde, uw oog verloor zijn stralen,
Daar 't hoofd der vlugge boschkoralen
Een sterflied op uw onschuld zong.’ Jeugdige Gezangen 3de druk, p. 138.

Kinker vond dit couplet zoo schoon, zoo melodieus, zoo schilderachtig - en inderdaad
‘die handenwringende Na-
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tuur’ is een standbeeld in éénen regel - dat hij het herhaaldelijk in later tijd, en
eindelijk ook in zijne Proeve eener Hollandsere Prosodie als een model heeft
aangehaald.
Men kan vele van Bellamy's schoonheden eerst dan begrijpen, wanneer men
eenigzins thuis is in zijne levensgeschiedenis; de kleine voorvallen zijner kinder- en
jongensjaren niet uitgezonderd. Wie onzer, de Vaderlandsche Gezangen van Zelandus
ter hand nemend, zal zich aangetrokken voelen door een vers Aan Vlissingen? Doch
bedenken wij nu dat het tweede eeuwfeest der nederlandsche vrijheid den zesden
April '72 met uitbundige vreugde te Vlissingen gevierd is; dat bij die gelegenheid
onder andere plegtigheden uitgevoerd door volwassenen, ook aan de knapen eene
rol werd gegund: bestaande in het ophouden en beschermen van den Standaard der
Vrijheid, met groote statie boven één der stadspoorten geplant; bedenken wij dat
Bellamy, toen tusschen de veertien en vijftien jaren oud, een vechtersbaas reeds
bekend en gevreesd om de kracht zijner vuisten, van niets droomend als van
oorlogvoeren en van sterven voor zijn vaderland, bedenken wij dat deze Vlissingsche
Theodor Körner één der knapen is geweest, daarboven op de poort, geschaard om
den standaard - der Vrijheid, - welk een leven komt er dan in deze strophen van het
oude beschimmelde lied, tien of twaalf jaar later toegezongen aan de geboortestad,
Vad. Gezangen, p. 139. - Vergelijk over bovenstaande anecdote: Prof. Van Cappelle,
Werken van het Kon. Instituut 2de klasse, II p. 194. de eerste van alle Nederlandsche
steden die vóór 200 jaren hare poorten voor Alva sloot en voor de vrijheid opende:
AAN VLISSINGEN.
Nog klopt mijn hart met een verhaasten slag Nog gloeit mijn wang - een siddring schudt mijn leden,
Wanneer ik denk aan dien beroemden dag,
Toen ge u hebt vrijgestreden!
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Geen eedler trots heeft ooit mijn hart bezield,
Dan toen uw feest der Vrijheid elk deed blaken;
Mijn kindsche vuist den blanken sabel hield,
Om voor uw Vlag te waken!
Toen wist ik niet wat mij de borst bewoog,
Wat s o m s mijn koon deed gloeijen - d a n verstijven Of welke kracht de tranen uit mijn oog
Deed langs mijn wangen drijven...

Zoo is het ook met vele andere, meer intieme verzen van hem. Er heerscht daarin
somtijds eene diepte van weemoed, die den oningewijde denken doet aan een ziekelijk
mannetje dat versjes zit te lijmen op graf en dood. Doch juist omdat hij in de
werkelijkheid, bij een telkens vaster voorgevoel van zijn naderend einde, zoo in het
geheel niets van een ziekelijk mannetje had; juist omdat hij zoo breed, zoo sterk, bij
wijlen zoo uitgelaten vrolijk en steeds zoo geestig en ondeugend was, juist daarom
was eene bede als deze, Aan zijne Vrienden:
Lieve vrienden, reisgenooten,
Als ik eens, vermoeid van 't wand'len,
Aan uw' zijde neêr zal zijgen
En de Dood mijn oogen sluiten
En mij zachtkens zal doen slapen; Dan, mijn vrienden, voert mij slapend
In een stil en eenzaam boschje:
Ziet gij daar twee digte boomen,
Die elkander als omhelzen,
Geeft mij, onder deze boomen,
Dan een stille, zachte rustplaats!
En, als gij, mijn lieve vrienden,
Dan uw weg weêr rustig wandelt,
Wilt mij dan niet gansch vergeten:
Leest, om aan uw vriend te denken,
Somtijds eens in deze zangen -, Gezangen, p. 3.

omdat, zeg ik, ‘deze’ en dergelijke ‘zangen’, hoe fantastisch ook, niettemin de
uitdrukking waren van hetgeen werkelijk
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bij hem omging, en omdat zij zoo dichterlijk kontrasteerden met het uitwendige zijner
persoonlijkheid; juist, derhalve, om hetgeen bij eene eerste lezing sommigen thans
afstoot, juist daarom hadden zijne persoonlijke vrienden, en hebben zij die hem in
later tijd bestudeerden, dezen dichter het allerliefst.
In zijnen Mohrenfürst teekent ons Freiligrath een Afrikaanschen koning,
krijgsgevangen gemaakt, half als slaaf verkocht, naar Europa overgevoerd, muzikant
geworden bij een reizende kermistroep, en met dit gezelschap - als bespeler van de
keteltrom - in dienst genomen door den directeur van een paardenspel. Op zekeren
dag, halverwege eene der eindeloos herhaalde voorstellingen, werd de ongelukkige
Moorenkoning zoodanig overvallen door het gevoel zijner onuitsprekelijke
vernedering en elende, dat hij met één vervaarlijken slag - zich op niemand anders
kunnende wreken - het vel der gehate keteltrom doormidden sloeg. Men kan over
de esthetische waarde van dit gedichtje in het vriendelijke redetwisten. Doch
ongetwijfeld vindt men hier eene treffende symboliek der menschelijke wanhoop:
in hare verlatenheid, hare somberheid, hare magtelooze razernij. Bellamy intusschen,
ofschoon in zijne jeugd gekluisterd ‘aan den baktrog der dienstbaarheid’ - deze
teekenachtige uitdrukking is van Kuipers Kuipers, p. XI. -; ofschoon jaren lang
gedwarsboomd in een eerlijken en reinen hartstogt; ofschoon in zijn studentetijd dat is te zeggen, tot aan zijnen dood toe - de afhangeling van vreemde weldoeners,
waaronder er waren die meenden dat hij ‘om hetgeen zij ten zijnen voordeele
toebragten’ - zegt wederom Kuipers Ibid., p. XX. - ‘met lof- en dankdichten in de
hand voor hen behoorde te buigen;’ ofschoon opgeleid voor eene betrekking waarvoor
hij niet geschikt was, al verbeeldde hij zich op het laatst van wel - neemt in
aanmerking dat aan een der beurzen waaruit hij studeerde, de verpligting verbonden
was om een Voetiaan te worden; Ockerse, p. 238. - ofschoon geregtigd om te zingen:
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O Neen! mijn jeugd is mij geen Lente;
Ik voel heur zachten adem niet;
Mij werpen dwarrelende winden Vergruisde steenen in 't gezigt! -

ofschoon Bellamy, zeg ik, meer dan de meesten in verzoeking is geweest op te staan
tegen zijn lot - hij heeft nooit gemurmureerd; de wanhoop is menigmaal in zijne ziel
geslopen, maar heeft haar niet kunnen verwoesten; en deze gelijkenis van hem waarmede wij besluiten - moge uitmaken of hij zijn vroegen dood heeft gevloekt of
gezegend:
DE DOOD.
‘Gelijk een man die van verlangen gloeit
Om bij zijn vriend te zijn
Die op het land, aan de andere zij des meirs,
Zijn stille woonplaats heeft, Op 't zien der zee, die hevig bruischt en woedt,
Een koude sidd'ring voelt;
Zijn angstig oog ziet starend op het schip,
Dat slingrend rijst en daalt;
De stormwind giert, en snort door 't hooge tuig
En beukt het dond'rend zeil;
De stuurman wenkt - de man verwint zijn schrik;
Hij denkt aan zijnen vriend,
En stapt gerust in 't worstelende schip
En steekt naar de andre zij!
Zoo zal ik ook, wanneer de koude hand
Des doods mijn boezem drukt,
Een ligten schrik gevoelen in mijn ziel,
Doch die verdwijnen zal,
Zoodra ik denk aan mijne onsterflijkheid,
En Jezus, onzen vriend. Jeugdige Gezangen, p. 177.

Zeer geachte hoorders! Ik heb gemeend dat de geschiktste inleiding tot mijne
voorlezingen van dezen winter, de eerste dier voorlezingen-zelve was. Vandaar dat
ik geene voorafspraak
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hield. Thans kunt gij bij ondervinding oordeelen, ook wel over hetgeen gij hier
missen, maar tevens - al is dit nog zoo weinig - over hetgeen gij er vinden zult. Te
weten, een deel litterarische geschiedenis, aan tijd- en levensgeschiedenissen
vastgeknoopt en daarin wortelend. Niet altoos zal ik zooveel verschillende personen
tegelijk ten tooneele voeren als heden avond. Doch nimmer zal ik den historischen
achtergrond, de wordingsgeschiedenis onzer tegenwoordige litteratuur, geheel uit
het oog verliezen. Veeleer zal het mijn ijverigst en onveranderlijk streven zijn mijne
voorstelling van het verledene, het gestorven verledene, eenigszins te doen gelijken
op eene Opstanding uit de dooden.
Onder de personen, waarover wij heden avond gesproken hebben, is er slechts één
geweest wiens levensdraad wij ten einde toe zijn gevolgd. En zelfs nu zijn wij met
Bellamy geenszins gereed. Als bij een weefgetouw, waaraan op verschillende punten
tegelijk gearbeid wordt, hebben wij gaandeweg in meer dan éénen draad een knoopje
gelegd, en hebben die onderscheiden knoopjes voorloopig vastgestoken, elk in het
daartoe bestemde gleufje. Doch wat nood? den volgenden keer, of een keer later,
maken wij de knoopjes weder los en gaan voort met weven. Al vorderen wij langzaam,
zeer langzaam, en al zal er aan de voorzijde van ons weefsel - naar ik met reden vrees
- nimmer een Gobelin voor den dag komen, zoo de kleuren slechts frisch en de
beelden niet gansch en als misteekend zijn, is mijne eerzucht bevredigd en ook - dit
hoop ik - uwe verwachting eenigzins voldaan.
Indien ik u minder doordrongen wist van de moeijelijkheid mijner taak, zou ik u
afzonderlijk verschooning vragen voor het gebrekkige der uitvoering. Thans is mijne
onderneming zelve ook tevens mijne verontschuldiging en bijna mijne vrijspraak.
Doch omtrent één punt gevoel ik niettemin behoefte een opzettelijk beroep te doen
op uwe welwillendheid. Het is die beslissende toon waarop ik mij menigmaal
vermeten zal en reeds herhaaldelijk dezen avond mij vermeten heb, uitspraak te doen
omtrent waar en valsch, schoon en leelijk, natuur en onnatuur. Die toon, hij is - naar
de bedoeling althans -
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geen gevolg eener onbetamelijke meesterachtigheid, maar van den aard-zelf der
zaken die wij hier behandelen. Het schoonheidsgevoel, evenals het gevoel van welof wanbehagen, is van nature absoluut in zijne uitspraken. Doch deze uitspraken zijn
daarom nog geen orakels; en zoomin ik gehouden ben mij te onderwerpen aan den
smaak van anderen, behoeft gij den uwen te rigten of af te rigten naar den mijnen.
Slechts leert de ondervinding - en dit bemoedigt mij - dat wanneer iemand in het
openbaar een stellig oordeel uitspreekt, hij zelfs dan wanneer hij faalt, en mits zijn
oordeel niet gansch en al eene daad van onnadenkendheid zij, nog altoos eene kleine
dienst aan zijne medemenschen bewijst: hij is hun namelijk behulpzaam bij de
vestiging van hun eigen en beter oordeel. Is hiermede gezegd dat hij nu dan ook op
de goedkeuring van allen, zonder onderscheid, rekenen mag? Neen; doch ook dit
verdient hier in aanmerking te worden genomen, dat, wie voor sommigen een steen
wil zijn om zich aan vast te houden, zonder wrevel, ja blijmoedig moet weten te
verdragen dat anderen zich daaraan stooten.
Nog heb ik de helft mijner dagen niet bereikt; en toch heb ik reeds genoeg
bekroonde verhandelingen gelezen om te weten, hoe men het behoort aan te leggen
ten betooge dat geen onderzoek tijdiger verdient te heeten dan juist datgene, waartoe
men door de voorgestelde prijsvraag wordt uitgelokt. Intusschen mij is hier geene
prijsvraag opgegeven, en ik behoef u dus ook niet te vleijen om de wijsheid uwer
keuze. Duldt derhalve dat ik volsta met deze ééne opmerking. Reeds is de negentiende
eeuw meer dan half achter den rug; reeds noemt men ze grootvaders, hen die nog
zijn overgebleven van dat geslacht uit welks midden weleer de Bataafsche Republiek
verrees. Onder die overgeblevenen zijn er nog enkelen, wakkere grijsaards van
beiderlei geslacht, uit wier mond kostbare inlichtingen te bekomen zijn. En evenwel,
ofschoon die bron over niet vele jaren onherroepelijk zal hebben opgehouden te
vloeijen, evenwel is er aan de staatkundige geschiedenis van dat tijdvak nog altoos
betrekkelijk weinig, aan de letterkundige nog zoo goed als in het geheel niets gedaan.
Al heeft

Cd. Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24

54
dan de lof der tijdigheid in zichzelf niet veel te beduiden - immers, grondigheid gaat
boven tijdigheid, en het geval is denkbaar dat iemand juist van pas in het oogloopend
oppervlakkig zij - dit vaderlandsche verwijt althans zal men tegen onze
beschouwingen niet kunnen rigten dat wij er mede uit de nachtschuit komen.
Nog iets. Alhoewel er niet de minste schande in steekt zich met iets bezig te houden
dat geene bepaalde zedelijke strekking heeft; en ofschoon uwe tegenwoordigheid
alhier voldoende geregtvaardigd ware al deedt gij dezen winter anders niet te dezer
plaatse als een kleinen cursus van toegepaste aesthetiek bijwonen: toch geloof ik dat
onze zamenkomsten dienstbaar kunnen worden gemaakt aan nog een ander en hooger
einde. Vanwaar komt gij, en waar gaat gij heen? behalve deze twee gewigtige vragen
die elk nadenkende - al kan hij ze niet oplossen - bij wijlen aan zichzelven stelt en
behoort te stellen, is er nog een derde, van niet minder belang: Waar staat gij? en
welke is, in dezen oogenblik, de grond onder uwe voeten? En nu zijt gij ongetwijfeld
met mij eens dat weinig middelen geschikter zijn om ons dienaangaande eenigszins
rekenschap te leeren geven van onszelven, dan de bestudering van het tijdperk dat
onmiddellijk aan het onze is voorafgegaan, van het geslacht waaruit wij zelf zijn
voortgekomen; van den strijd van dat geslacht, van zijn vallen en opstaan, van zijn
leed en van zijne vreugde, en in één woord van zijnen geest gelijk die in zijne
litteratuur staat uitgedrukt.
U liefde in te boezemen voor die letterkundige nalatenschap - aanvaard, dit spreekt
van zelf, onder beneficie van inventaris, - ziedaar, ten slotte, het naaste doel van ons
gemeenschappelijk onderhoud. Er is eene bewondering voor onze vaderlandsche
litteratuur, die ik onbekwaam ben bij u te wekken; reeds daarom alleen, omdat ik
zelf haar niet gevoel. Het is die zekere soort van admiratie, die verdienste eenvoudig
vereenzelvigt met populariteit, bijval met talent; die geene behoorlijke scheiding
maakt tusschen den mensch en den kunstenaar, en zich daarom verbeeldt dat men
den laatsten niet berispen kan, zonder den eersten te verguizen. Doch er
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is ook een soort van nederzien op onze vaderlandsche letteren, waaraan gij mij nooit
medepligtig zult hooren worden. Zeker, de onze is minder schoon en minder rijk dan
de fransche, dan de engelsche, dan de duitsche vooral; doch wij hebben eene
letterkunde, ja, een letterkundigen schat. Laat mij toe - opdat ik ook te dezen aanzien
een getrouw ‘schriftgeleerde’ moge bevonden worden! - laat toe dat ik van tijd tot
tijd uit dezen schat eenige ‘nieuwe en oude dingen’ te dezer plaatse voortbrenge.
Mocht gij van oordeel zijn dat daaruit reeds dezen avond, nu en dan, iets
bezienswaardigs voor den dag kwam, ontvangt dan voor die gunstige en mij
vereerende meening reeds aanstonds mijn opregten dank.
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Tweede lezing.
De school van Bellamy
Men heeft mij gevraagd waarom ik, de eerste reis, verzwegen heb, dat Bellamy
gestorven is aan de gevolgen van een half pennemes, in een oogenblik van
brooddronken krachtsontwikkeling bij ongeluk door hem ingeslikt. Men heeft willen
weten of ikzelf welligt, als bewonderaar van Bellamy en in overdragtelijken zin, met
de andere helft van dat pennemes in mijne maag heb gezeten en er verlegen mede
ben geweest. Laat mij u mogen zeggen dat mijne onbedrevenheid in de anatomie en
physiologie oorzaak geweest is van zekere onbevattelijkheid: want ik wil gaarne
gelooven, maar kan mij niet voorstellen, dat iemand in den loop van het jaar '82 een
stuk ijzer of staal doorslikt en eerst in het jaar '86, minstens drie en een half jaar
daarna, aan de gevolgen sterft. Ik meende dus van Bellamy's baldadigheden - waar
nog aan toe te voegen ware geweest dat hij met utrechtsche kermis wel eens de hand
heeft gehad in het afbreken van de eene of andere wafelkraam - genoeg te hebben
gezegd. Ik had u op zijn breeden rug gewezen, had u zijne vuisten vertoond, en vond
niet noodig u nog daarenboven zijne tanden te laten zien. Dat ik niet uit louter
eigenzinnigheid aldus spreek, zal blijken. Want indien men mij gevraagd had: waarom
hebt gij verzwegen dat Bellamy aan het rhumatiek gestorven is;
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en dat eene barre reis naar en van Vlissingen, omstreeks kerstmis van het jaar '85,
de eerste aanleiding is geweest tot zijnen dood? waarom inzonderheid hebt gij ons
niets van Francina verteld, en ons in den waan laten verkeeren dat dit meisje eene
minstens even poëtische figuur is geweest als Bellamy-zelf? - dan zou ik gaarne gelijk ik doe bij dezen - schuld bekend en u beleden hebben dat ik met dit proza, en
inzonderheid met jufvrouw Fransje, zoodanig in het naauw gezeten heb, dat ik uit
aangeboren onhandigheid geen middel wist - want ik meende ook dat mijne eigen
Voorlezingen aan zekere eischen van vorm moesten beantwoorden, waartegen ik
niet straffeloos zondigen kon - geen middel om tevens op Bellamy's persoonlijkheid
het mijns inziens ten volle verdiende licht te laten vallen, en nogtans reeds bij de
eerste gelegenheid de beste, alle mogelijke schaduwen in rekening te brengen.
Vergeeft mij dit onvermogen: de nadere gelegenheid waarop ik oordeelde te moeten
wachten, is thans gekomen.
Zedelijkheid en poëzie zijn met onverbrekelijke banden aaneengesnoerd. Doch
hoe komt het dat de onzedelijke zelfmoord van Willem van Haren dichterlijk is,
dichterlijk van weemoed en betrekkelijke zielegrootheid, terwijl Bellamy's alleen
roekelooze daad - laat ons aannemen dat hij doordat halve pennemes zijn uiteinde
zoo niet veroorzaakt, dan toch de smarten van den jongsten strijd noodeloos
vermeerderd heeft - ons naauwlijks kan herinnerd worden of er rijst een glimlach op
onze lippen? Vanwaar het onderscheid tusschen dat pennemes en dat poedertje?
‘Sikke,’ zeide Willem van Haren den 4den Julij 1768, na den maaltijd, tot zijnen
hofmeester Sikke Ludinga, ‘Sikke, geef mij dat poedertje eens aan, dat daar in de
kast ligt.’ Sikke bragt het poedertje, hetwelk zijn heer met een theelepeltje in een
glas wijn omroerde en vervolgens opdronk. Een uur daarna was hij niet meer: hij zat
dood in zijn stoel aan tafel. - Halbertsma, Naoogst. En indien Bellamy aan de jicht
of aan het podagra gestorven is, waarom staan wij dan zooveel minder gaarne bij
zijn sterfbed, dan bij dat van Onno, den adem uitblazend met Adeleide's hand tusschen
de zijne? - Dit komt, wat Willem betreft, omdat over al wat tragisch is, ook dan
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nog wanneer ons geweten ‘schuldig’ zegt, een waas van schoonheid ligt, terwijl wij
tegenover de brooddronkenheid, ofschoon wij haar niet onzedelijk keuren, enkel
minachting of onverschilligheid gevoelen. Het komt, omdat de poëzie der dingen
niet enkel in het weldadige of reine dat hun eigen is, maar tevens ligt in het grootsche
hunner evenredigheden. En wat Onno betreft - het onderscheid waarvan wij spreken
schuilt, voor mij althans, hoofdzakelijk bij Adeleide. Door hetgeen hij voor deze
vrouw gevoeld en nu en dan van haar gezegd heeft; door de teederheid die nog altoos
beeft in de enkele strofen waarin hij van of tot haar spreekt, verschijnt deze
hartstogtelijke, deze onbuigzame, deze satirieke, deze onteerde man, althans - ik
herhaal het - voor m i j n e verbeelding, in een zoodanig licht van poëzie, dat
Shakespeare, dunkt mij, een tweede Hamlet van hem zou hebben kunnen maken,
terwijl daarentegen, wanneer wij nagaan, ik zeg niet hoe onwaardig maar hoe
onbeduidend - met al hare schoonheid - het voorwerp van Zelandus' genegenheden
was, de liefde van Bellamy voor zijne Francina ons alléén doet uitroepen: o dichter,
hoe kwaamt gij zoo blind! Groot is de plaats door Francina in Bellamy's dichterlijke
nalatenschap ingenomen; bescheiden het hoekje dat Adeleide in die van Onno beslaat.
Doch de uitwerking hierdoor op ons teweeg gebragt, staat juist in de omgekeerde
reden tot hetgeen men verwacht zou hebben.
Francina was de dochter van een koopvaardijkaptein; een man van eenig vermogen,
die te Vlissingen met vrouw en kinderen van zijne vermoeijenissen is komen uitrusten.
Eerst heeft zij van Bellamy niets willen weten; althans zij heeft geheel vrijwillig hare
hand aan iemand anders geschonken. Doch in de bruidsdagen zelve, en toen alles
voor het jonge paar reeds in gereedheid was gebragt, stierf onverwachts de bruidegom.
En eerst daarna gaf Francina in stilte aan onzen dichter haar woord. Is daarin iets
bepaald verkeerds? Niets hoegenaamd. Ook is het volstrekt niet immoreel dat Francina
78 jaren oud is geworden: zelfs de vurigste minnares staat aan zulke ongevallen
bloot; en indien
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Henriette Amélie van Haren, de aangebedene van Mirabeau, omstreeks haar vijftigste
jaar op het Deurzenhofje te Amsterdam, onder een neepjeskapje gestorven is, kon
Francina Bane wel tachtig wezen toen zij te Goes, in de armen van twee bedaagden
nichtjes, rustig ontsliep. Francina heeft weleer verklaard dat het haar ‘niet onmogelijk’
zou zijn geweest, na Bellamy nog iemand anders lief te hebben, mits geen
alledaagsche man: hagchelijke bereidwilligheid, wanneer men in aanmerking neemt
hoe talrijk in ons vaderland de niet-alledaagsche mannen zijn. Reeds op haar dertigste
jaar was Francina, in het huisgezin van den haarlemschen Adriaan Loosjes, bij wien
zij dikwijls kwam logeeren, bekend onder den naam van ‘Tante Fransje.’ In den
zomer van 1790 heeft Loosjes haar met den beurtman van Rotterdam naar Vlissingen
begeleid; bij welke gelegenheid zij op de zeeuwsche stroomen vreeselijk zeeziek
werd, ‘gedurig piepte over het deinen en over de akeligheid’ - tekstueel, - en, wat
noch lief noch verstandig was - ‘verschrikkelijk schrolde op den schipper.’ Te
Vlissingen aangekomen, bragt Loosjes een avondje door bij Francina's moeder - haar
vader leefde toen niet meer, - waarbij ook Bellamy's moeder tegenwoordig was; en
Loosjes schijnt van dit partijtje den indruk ontvangen te hebben dat Fransje ‘zeer
veel bedrillen’ had, dat zij, ‘over haar moeder heenzat’ en in het gemeen, dat zij
‘verbaasd goverde,’ zoodat er ‘nog al eens gekrieuwd werd.’ Uit den éénigen brief
van haar zelve mij bekend - te vinden in Ockerse's Gedenkzuil - ontvangt men een
ietwat fijner indruk. De brief - geschreven in antwoord op het verzoek om eenige
bijdragen uit Bellamy's correspondentie met haar, tot opluistering dier Gedenkzuil is gerigt aan mevrouw Kleyn, Ockerse's zuster, en men leest daar: ‘Gij kendet
Bellamy, lieve mevrouw, en weet wat ik in hem verloren heb.’ Dit gaat. Doch reeds
aanstonds volgt er: ‘De brieven van mijnen dierbaren weder in te zien, dit is mij
onmogelijk. Ik heb dat, op verzoek, voor een jaar of drie gedaan’ - Bellamy was toen
reeds sedert dertig jaren overleden; - ‘maar Hemel! in geen twaalf dagen ben ik op
mijn verhaal geweest. Ik was met mijn ziel geheel in het
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verledene teruggekeerd; en, was ik niet voor eenigen tijd naar eene mijner vriendinnen
gegaan, ik geloof dat het geheel fout met mij zoude zijn uitgeloopen.’ Nogmaals
vraag ik u: Is er in dit alles iets onbetamelijks? iets dat onbestaanbaar ware met het
leven eener wel zwakke doch niettemin achtenswaardige vrouw? Maar ach, die
welgetelde ‘twaalf dagen!’ ach, dat bezoek bij de vriendin. Neen, Goethe's Frederike
behoefde niet uit logeren te gaan om weder ‘op haar verhaal’ te komen; en nooit, des
houd ik mij overtuigd, is Abélard's Héloïse - tenzij dan uit vrome zelfverloochening
- bevreesd geweest, ‘de brieven van haren dierbaren weder in te zien.’
Wat, daarentegen, in onderscheiding van dit proza, wat is en blijft in Bellamy's
persoonlijkheid poëtisch? Het is het kontrast van zijne afkomst en zijnen roem, van
zijne opvoeding en zijne gaven, van de lengte zijner gebrekkige voorbereiding en de
snelheid zijner eindelijke ontwikkeling, van de laagte waarop hij stond, nog bij zijne
komst aan de Akademie, en de hoogte waartoe hij zich in drie jaren tijds verhief, van
zijne ligchamelijke kracht en de aandoenlijkheid van zijn gemoed, van zijne
vrolijkheid en zijne droefgeestigheid, van het kritische in zijnen geest en het
produktieve in zijn talent - eindelijk, van die schijnbare volheid des levens en dat
vaste voorgevoel van den dood. Ware hij niet op zijn negen en twintigste jaar
weggenomen geworden, er zou uit hem een van onze oorspronkelijkste en klassiekste
dichters zijn gegroeid, mits hij, op later leeftijd, evenals Staring, van de verzen zijner
jeugd alleen diegenen in leven had gelaten wier kunstwaarde onbetwistbaar was en
is; mits hij geen dorpspredikant ware geworden, maar bij voorkeur redakteur van
een solide letterkundig tijdschrift; mits hij, zooals wij allen behooren te doen,
gereageerd had tegen de zwakke zijden van zijn karakter en talent, bovenal - het spijt
mij dat ik het zeggen moet - mits hij niet getrouwd ware met ‘Tante Fransje.’ Doch
niet-alleen staat hij thans, in weêrwil van zijn vroegen dood en onvolledigen arbeid,
vóóraan in de rei van onze nieuwere dichters en dagteekent van zijne ‘manier’ eene
afzonderlijke periode in de geschiedenis onzer litteratuur; maar ten gevolge
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mede van zijn ontijdig sterven, eenerzijds zoo betreurenswaardig uit het oogpunt der
dichterlijke kunst, wordt het dichterlijke in zijne persoonlijkheid nog daarenboven
vermeerderd met dien zekeren trek van onvervalschte melancholie, dien wij niet
kunnen nalaten mede te rekenen onder de adelbrieven der menschelijke natuur. Het
tragische, zeiden wij, is uit zijnen aard poëtisch: die treurige wanklank nu, die ons
zoo dikwijls op deze wereld in de ooren klinkt en die wij aanduiden door het eene
woord ‘vroeggestorven,’ ook die wanklank is eene tragedie. Vanwaar dat wanneer
bijvoorbeeld dokter Simon Stijl - een der zeer verdienstelijke letterkundigen, waarover
wij binnen kort zullen te spreken hebben - wanneer Simon Stijl, in 1804, ongehuwd
en 73 jaren oud, te Harlingen sterft, wij dit volstrekt niet dichterlijk vinden? Is het
omdat wij geen eerbied genoeg hebben voor den dood, onder welken vorm hij zich
ook openbare? of omdat wij, uit kleingeestigheid, geene oogen hebben voor de
mogelijke poëzie ook van een leven dat bij de wereld ‘het leven van een ouden vrijer’
heet? Neen, maar omdat de poëzie van zulk een leven, hoe beminnelijk ook in allerlei
andere opzigten, nooit kan gelegen zijn in het tijdstip waarop het wordt afgebroken;
en omdat oud te sterven mede behoort tot die zeer prozaïsche cirkels waarin zoovele
dingen hier op aarde rondloopen. En waarom is de dood van Lublink den Jongen, in
weêrwil dat ook hij in hoogen ouderdom stierf, wel poëtisch? Omdat Lublink de
Jonge, mede een der letterkundigen die onmiddellijk tot ons kader behooren,
gedurende de laatste twintig jaren van zijn leven volslagen blind is geweest.
Harlingen ligt niet zoo heel ver van Wolvega, en zoo komen wij van Simon Stijl
weder op Onno van Haren terug. Van Haren en Bellamy - de grijsaard en de jongeling,
de edelman en de plebejer, de voormalige ambassadeur en de toekomstige proponent,
de belezene en de bijna ongeletterde, de zanger der antieke en die der moderne
vrijheid, de oranjeman en de patriot, de dichter die alleen om de gedachte geeft en
hij wiens grootste verdienste in zijne vormen ligt, de dichter die niet éénen Duitscher
kende, en hij die door zijne
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utrechtsche vrienden bijna uitsluitend naar de Duitschers werd verwezen: had ik u
niet te voren gewaarschuwd dat Onno's beeld u juist om zijne ongelijkheid met dat
van Bellamy zou worden voorgesteld, gij zoudt mij om zulk eene zamenvoeging
teregt van bizarrerie beschuldigen. Doch wat is het geval? Ik wenschte, ten einde u
zonder omhaal van aesthetische dogmatiek een denkbeeld te geven van hetgeen ik ik zal niet zeggen in mijne eenvoudigheid, maar binnen de welligt zeer enge grenzen
van mijn persoonlijk inzigt - onder poëzie versta; ik wenschte u, te dien einde den
dubbelen stok te laten zien waarmede ik voornemens ben, in vervolg van tijd, niet
zoo zeer andere poëten te slaan, als wel ze beurt om beurt te meten. Of mishaagt u
het beeld van den stok en geeft gij de voorkeur aan dat van den passer? Ik huldig
uwe kieschheid en onderwerp mij. Nu dan, gelijk er aan een passer twee beenen zijn,
zoo heb ik ook gemeend - en het valsch vernuft waartoe ik hier verval, komt voor
rekening van uw eigen kieschheid - gemeend dat het zoo geheel verschillend talent
van mijn twee echte dichters uit het einde der achttiende eeuw mij tot maatstaf zou
kunnen verstrekken bij de beoordeeling van andere talenten uit den onmiddellijk
daarop gevolgden tijd, en dat die maatstaf even onpartijdig als onontbeerlijk, door
zijne verscheidenheid zelve mij behoeden zou voor die eenzijdigheden en
onregtvaardigheden waartoe een beoordeelaar zoo ligt vervalt. Is waarachtigheid de
eerste en voornaamste voorwaarde van alle poëzie, wij kunnen aan Bellamy en Van
Haren zien voor hoe oneindig afwisselende, schijnbaar tegenstrijdige schakering het
echt-dichterlijke vatbaar is. Ben ik, om de dogmatiek te vermijden en tot bevordering
der aanschouwelijkheid, ben ik vervallen tot aanhalen van historische bijzonderheden,
en wilt gij mij niet danken voor hetgeen ik u tot hiertoe gaf, dankt mij ten minste
voor hetgeen ik u spaarde. Welligt zal het eenigen tijd duren voor het juiste oogenblik
gekomen is om uit Onno van Haren te putten en anderen aan hem te meten.
Daarentegen zullen wij reeds thans gelegenheid vinden Bellamy's talent te doen
uitkomen. Wij keeren dus naar Amsterdam en naar December
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'94 terug, gaan in den namiddag eerst een bezoek afleggen bij den dichter en
boekhandelaar Uylenbroek en richten later onze schreden naar Felix, waar Prof. Van
Swinden feliciter nog altoos in de katheder staat.
De winkel van Uylenbroek is gelegen in de Nes, op den hoek van de
Heremietensteeg: thans [1860] wordt er in datzelfde huis een mandemakersaffaire
gedreven. In vroeger jaren, vóór Uylenbroek, vond diens patroon in dezen winkel
een eerlijk en nuttig bestaan; doch sedert geruimen tijd drijft Uylenbroek in persoon,
gehuwd met zijns meesters (Klippink's) weduwe, de zaken alhier voor eigen rekening.
Schitterend is deze sociale positie in de oogen der wereld niet: doch wel in de oogen
van Uylenbroek-zelf, wiens ontwikkeling (uit armoede) een aanvang nam op de
banken der amsterdamsche stadsschool, en die zich thans ziet opgeklommen tot den
rang van een welgesteld burger. Laat ons den winkel, die klein en somber is, doorgaan,
en begeven wij ons naar de ruime zijkamer. Het brood en de koffij, het bitterfleschje
en de lange pijpen, de kring van onbezette stoelen om de tafel, alles kondigt aan dat
hier gezelschap wordt verwacht. En werkelijk had Uylenbroek jaren achtereen de
gewoonte op gezette tijden zekere ‘letterkundige namiddagjes’ te zijnen huize aan
te leggen, waar de meeste Amsterdamsche dichters van dien tijd zich gaarne lieten
vinden, of ook wel den vreemdeling medebragten, die tijdelijk in hunne poorte was.
In het jaar '88 had Uylenbroek een aanvang gemaakt met de uitgaaf van een soort
van poëtisch jaarboekje - de zoogenaamde Kleine Dichterlijke Handschriften, - dat
twintig jaar heeft bestaan; en bijna al degenen die daarin bijdragen geleverd hebben,
met nog sommige andere daarenboven - Helmers en Loots, Fokke en Barbaz,
Bilderdijk en Kinker, Hoffham en Vereul - kwamen òf geregeld bij Uylenbroek aan
huis, om tezamen over kunst en poëzie te praten, òf stonden - zooals Bilderdijk, die
sedert '83 als advokaat te 's Hage praktiseerde, gelijk van '88 tot '93 ook Kinker deed,
- geregeld met hem in briefwisseling; òf zonden hem - zooals Hoffham, die in
Duitschland woonde - hunne gedichten uit de verte toe.
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Op het tijdstip dat wij hem bezoeken, is Uylenbroek reeds zevenenvijftig jaren oud.
Keurig op zijne kleeding, wordt men daarin het meest getroffen door zekeren langen
grijslakenschen poederjas. De uitdrukking van zijn gelaat is gedistingeerd, in den
zin der achttiende eeuw, en men beweert dat weinigen op het tooneel beter dan hij
den persoon van Lodewijk XV zouden hebben voorgesteld. Als dichter - een dichter
van den tweeden rang - heeft hij vooral voor den schouwburg gewerkt; en er bestaan
van hem niet minder dan vierentwintig treur-, tooneel- en blijspelen, sommige
oorspronkelijk, de meesten uit het fransch vertaald. Onder zijne epigrammen is er
een waarvan Bilderdijk gezegd heeft: ‘Ik weet op idee noch versifikatie zelfs het
minst niet te vitten.’ En ik noem hier met opzet Bilderdijk's naam, omdat diens brieven
aan Uylenbroek - waarvan een vijftigtal zijn gedrukt en uitgegeven - niet alleen
bewijzen dat deze dichterlijke boekverkooper een man van een vertrouwd karakter
was, maar dat een tijdgenoot als Bilderdijk ook waarde hechtte aan zijne kritiek. In
de laatste dier brieven - uit Brunswijk, 1803 - schrijft Bilderdijk hem: ‘Gij weet welk
een prijs ik altijd op uw oordeel gesteld heb.’ Dit deden ook alle straksgenoemde
dichters zonder onderscheid, waarbij ik ook nog Tollens had kunnen voegen, die in
een onuitgegeven lierzang van '98 - Tollens was toen achttien jaren oud - in zeer
gebrekkige verzen Uylenbroek's lof, en inzonderheid dien van zijne tooneelpoëzie,
heeft gezongen.
Doch laat mij u uit Bilderdijk's brieven één staaltje moge mededeelen van het
vertrouwen dat hij in Uylenbroek stelde. Ik bedoel niet die twee sombere brieven
van Februarij en Maart '95, waarin Bilderdijk verklaart dat de omwenteling hem ƒ
34,000 heeft gekost, en hij zich aan Uylenbroek aanbeveelt voor vertaalwerk. Evenmin
bedoel ik dien vroolijken brief van '81 uit Leijden, waarin Bilderdijk - toen nog
student - Uylenbroek's hulp verlangt bij de zamenstelling van een versje, dat niet van
hemzelf mogt komen en bestemd was voor eene Leydsche jonge dame, ‘om wier
wille’ - dus schrijft hij aan Uylenbroek - ‘ik reeds in duel geweest
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ben en thans een proces heb.’ Doch ik heb vooral het oog op dien straks genoemden
brief van 1803, uit Brunswijk waarin Bilderdijk zich ook uitlaat over zijn tweede
huwlijk. ‘'t Kost mij,’ zegt hij daar, ‘een zaak op te halen, die mij oneindig ter harte
gegaan heeft. Maar ik moet u echter melden, dat ik in Engeland, even vóór mijn
vertrek aldaar hertrouwd ben.’ Dus luidt de g e d r u k t e brief, in Messcherts
verzameling. Doch in het manuscript leest men er dezen tusschenzin bij: ‘Na de
begane trouwloosheid van mijne eerste vrouw en de ontslaking van den huwelijksband,
die ons Hollandsen recht zoowel als de Apostel daarin stelt.’ Dat Bilderdijk zijnen
vriend met zulke drogredenen afscheept, bewijst zeker niet dat hij in alle dingen een
even hoogen dunk van Uylenbroek's doorzicht koesterde, doch niettemin is, zoo ik
mij niet bedrieg, onder alle zijne vrienden Uylenbroek de eenige geweest aan wien
hij ooit over die teedere zaak heeft geschreven.
Vreest intusschen niet, dat ik omtrent alle gasten die Uylenbroek op den bewusten
namiddag bij zich aan huis wachtende was, even uitvoerig zal zijn als omtrent den
gastheer. Gelieft alleen acht te geven op de gelukkige schakeering van
maatschappelijke toestanden, wier middenpunt onze boekhandelaar en diens zijkamer
is. Die stoelen - ze zullen zoo aanstonds bezet worden door mannen die elkander
welligt op geen andere plaats zullen ontmoeten als hier. De advokaat Kinker,
onafhankelijk zonder rijk te zijn, zal plaats nemen naastFokke Simonsz., den armen
drommel met de ondeugende vrouw;Abraham Louis Barbaz, het boekhoudertje, zal
komen te zitten naast Mr. Abraham Vereul, den jongen chef van het niet onvermogend
west-indisch handelshuis; en alleen tusschen Loots en Helmers, de twee zwagers,
beide tot den deftigen handel- en burgerstand behoorend, en ook als zoodanig
toongevers in de damesvergaderingen van Felix - waar zij hunne verzen voordragen
- heerscht overeenkomst van stand in de maatschappij en van dagelijkschen arbeid.
Doch laat mij u ook iets van de werkzaamheid dier onderscheiden schrijvers en
dichters zeggen, want sommigen onder hen staan nog eerst aan het begin hunner
loopbaan, en wij moeten
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zorg dragen dat onze voorstelling van hetgeen zij later werden, zich niet verwarre
met hetgeen zij thans eerst aanvangen te zijn.
Wat Kinker aangaat, hij heeft, sedert zijn vertrek uit Amsterdam naar 's Hage, in
'88 een einde gemaakt aan dien ondeugenden Post van den Helicon, waarin hij aan
Feith het vuur zoo nabij aan de schenen lei. Doch kort na zijn terugkomst te
Amsterdam in '93 is hij alweder aan een ander weekblaadje - de Arke Noachs begonnen. Evenals de Kleine Dichterlijke Handschriften, zoo was ook de Arke Noachs
het werk van een niet zeer uitgebreiden amsterdamschen vriendenkring; waartoe ook
Helmers en anderen behoorden, doch waarvan Kinker en Anton Reinhard Falck de
ziel waren. De Arke Noachs heeft gelijk de Post van den Helikon slechts één jaar
geleefd; zij werd toen voor een korte poos vervangen door Sem, Cham en Jafet ,
bijna geheel en al het werk van Kinker-alleen. Althans Falck had toen reeds in
gezelschap van den franschen officier of ambtenaar die in den winter van '95 bij
zijnen vader gehuisvest was, dien zekeren tocht naar Parijs ondernomen, waarvan
hij drie maanden later terugkwam, zoo volkomen genezen van republiek en
republikeinendom, dat hij zich na dien tijd, tot aan 1813, nooit met onze openbare
zaken bemoeid, en altoos tot de partij der anti-gemeenebestgezinde reactie heeft
behoord.
Wat zal ik u zeggen van Loots en Helmers? Vergenoegen wij ons met kennis te
nemen van Bilderdijk's oordeel over hen, uit dezen tijd. ‘Uw kunstvriend Helmers,’
schreef Bilderdijk in het jaar '90 aan Uylenbroek, ‘wiens dichterlijk genie alle
aanmoediging verdient, heeft een recht op mijn dankzegging voor zijn Socrates;
wees zoo goed, hem van mijn dankbaarheid en achting te verzekeren, en - meent ge
dat het hem genoegen zal doen - voeg er gerust bij dat ik veel, zeer veel schoons in
zijn werk vinde, dat hij den regten smaak heeft, en dien toch behoude!’ En in een
brief van '91 aan denzelfden: ‘Ik heb het vierde stukje’ - der Dichterlijke
Handschriften - ‘met genoegen gelezen; vooral 't dichtstuk de Onbestendigheid van
den heer Helmers daarin - wien ge deswegens vrij een compliment van mij maken
moogt - en ook
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de Storm van Loots. En twee zulke stukken zijn genoeg om een bundeltje als dit te
soutineren.’ - Doch ik moet u waarschuwen dat indien wij dien Storm van Loots,
dien Socrates van Helmers - door Witsen Geysbeek in 1815 ten tweede male in het
licht gezonden - thans gingen lezen, ons oordeel zich in dat van Bilderdijk moeijelijk
zou kunnen vinden, om reden dat Bilderdijk's smaak - gelijk ook zijne lofspraken
op Uylenbroek's verzen somtijds getuigen - toen nog niet vast genoeg was om in
allen deele als rigtsnoer voor de nakomelingschap te kunnen dienen.
Doch laat ons daarom geene geringe denkbeelden koesteren van Loots of Helmers.
Zij waren inmiddels vier jaren ouder geworden - Loots dertig, Helmers zevenentwintig
- en voor de toekomst beloofden zij werkelijk veel.
Abraham Vereul, die nog pas even vijfentwintig jaren telt, staat in dezen kring
bekend als een hartstogtelijk bewonderaar van Bellamy, te wiens eere hij in het jaar
'90 eene zeer opgewonden lofrede uitsprak en liet drukken. Hij is een West-Indier
van geboorte, op zevenjarigen leeftijd hier in het land gekomen, en welligt dat de
herinnering aan de savanna's, gevoegd bij zijne jonge jaren, oorzaak is van eene
bloemrijkheid en weelderigheid en hartstogtelijkheid die niet altoos als sieraden van
zijnen stijl kunnen worden aangemerkt. Hoewel alle personen in dezen kring tot de
partij der patriotten behooren, en Kinker daaronder ongetwijfeld de scherpzinnigste
is, is Vereul zeker de warmste.
Schenkt, bid ik u, voor eenige oogenblikken uwe aandacht aan Fokke Simonsz,
dezen kleinen onzindelijken man van veertig jaren. Aan de ernstige en droefgeestige
trekken van zijn gelaat zou men niet ligt den letterkundigen grappenmaker herkennen,
die, met zijne huisbakken geestigheden, met zijn plat-amsterdamsch accent, twintig
jaren lang, als spreker in Felix of op het Nut, de zeer luidruchtige maar ook tevens
eenigszins logge hilariteit van zijn publiek wist gaande te maken. En toch is hij wel
degelijk dezelfde man. Dikwijls, in later tijd, te arm om papier en pennen te koopen
tot zamenstelling zijner komische vertoogen, onder duizend ongelukken gebukt,
einde-
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lijk, onder het Keizerrijk, door de fransche politie gearresteerd en op water en brood
gezet, is hij het niettemin die, als de clown van Dickens, ontelbare malen des avonds,
de lever heeft doen schudden van lieden die, in den loop van den dag voordeeliger
zaken gedaan en beter gedineerd hadden dan hij. - In zijn Moderne Helikon - het
eenige van Fokke's humoristische geschriften dat van vóór '95 dagteekent-laat hij
zich door Apollo in den droom een klein fleschje met attisch zout vertoonen, dat
ergens op eene plank in een hoekje staat. ‘Daarboven?’ vraagt hij aan den dichtgod,
‘dat fleschje waar al die stof op ligt?’ ‘Ja,’ antwoordt Apollo; ‘we hebben het zoo
zelden noodig dat we er niet aan denken om het schoon te maken, en ik heb niet
graag dat de meiden er aan komen; ik ben altijd bang dat zij het breken zullen. Ik
moet het ook zeer zorgvuldig gesloten houden; en nog is het wel tot op de helft
vervlogen. Eerst placht Thalia het te bewaren, maar sedert dat ze grof zout begon te
gebruiken, heb ik het maar in bewaring genomen.’ Dus laat Fokke den modernen
Febus redeneren; doch hij bemerkt niet - en ziedaar zijn hoofdgebrek - dat deze
redenatie-zelve, in stede van met attisch, allernadrukkelijkst met grof zout besprenkeld
is. En zoo is het met al zijne komische vertoogen; in sommige andere nog veel
bepaalder dan hier, want de Moderne Helikon - de eersteling van zijn humor - is op
ver na de minste der broederen niet. Fokke was ‘boertig’ - een woord dat in de wieg
schijnt gelegd om te rijmen op ‘ploertig’; doch men heeft hem te menigmaal voor
niet meer dan een litterarischen Bamberg aangezien. Hij was niet slechts een polygraaf
in den zin van Sjaalman - al schonkt gij mij tien minuten extra, ik zou u de volledige
lijst zijner geschriften niet kunnen opnoemen - hij was ook een polyhistor. Hij wist,
zegt men, onnoemelijk veel, en had zich in de jaren van zijn boekverkooper- en
uitgeverschap - van '82, geloof ik, tot '94 - eene zeer merkwaardige hoeveelheid
kundigheden eigen gemaakt. Doch vergelijk hem te dezen aanzien niet met Bilderdijk.
Er bestaat een geloofwaardig lijstje van vijfendertig hoofd- en bijvakken waarin
Bilderdijk, tijdens zijne bruns-
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wijksche ballingschap, bereid was onderwijs te geven en voor een deel werkelijk
gaf, vijfendertig die zich laten herleiden tot de vijf faculteiten van ons hooger
onderwijs met de zijtakken die daaraan vast zijn. Ook Fokke Simonsz. zou, met
eenige inspanning, tot iets dergelijks in staat zijn geweest. Doch hij miste gansch en
al dien genialen blik die Bilderdijk onderscheidde en waardoor deze werkelijk diensten
aan de wetenschap bewees; ook dan nog wanneer zijne zaakkennis te kort schoot.
Hiernaar zal men in de geschriften van Fokke Simonsz. vruchteloos zoeken. Er is
geest in, maar beötische geest. Er is wetenschap in, maar zelden of nooit uit de eerste
hand. Er is wijsgeerig nadenken in; doch zonder dat men bij hem de sfeer dier
plattelandswijsbegeerte, die in groote steden zoo weinig geeft, ergens met nadruk te
boven komt. Evenwel verdient hij onze sympathie: want hij was arm en ongelukkig;
onze hoogachting: want hij was rein van wandel; onze navolging: want hij heeft met
noeste vlijt al zijne levensdagen besteed aan het verzamelen van kennis. Laat ons
hem bovendien gelukwenschen met de aanstaande omwenteling van '95: zij zal hem
een postje bezorgen aan de stedelijke secretarie.
Eindelijk de reden dat ik u Abraham Louis Barbaz voorstel - met Vereul den
jongsten, met Fokke Simonsz., den armsten en burgelijksten van het gezelschap - is
niet dat hij lid van de Wale Kerk of een bij uitnemendheid veelbelovend dichter is.
‘De Barbassen,’ zoo schreef in 1809 Helmers aan Tollens, ‘kunnen hunne eeuwige
rijmen voortzetten, niemand wil ze meer voor dichters erkennen.’ Ik geloof dat de
dichterlijke roeping van Barbaz reeds in 1794 - vijftien jaren voor de zaak aan Helmers
openbaar werd - kwestieus mogt heeten. Ook was van zijne productiviteit in later
jaren nog weinig te bespeuren, op het oogenblik waarvan wij spreken. Een dichtstuk
op den vrede, eenige fabelen geplaatst in de Handschriften, een paar uit het Fransch
vertaalde treurspelen en één oorspronkelijk blijspel: meer heeft hij tot hiertoe niet
laten drukken. Zijn bloeitijd is eerst later gekomen, omstreeks 1806, toen hij de
tooneelkritiek beoefende en Amstels Schouwburg schreef, een weekblaadje dat
indertijd iederen Vrijdag of Zatur-
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dagmorgen uitkwam en ijverig gelezen werd. Doch laat ons niet vergeten dat Barbaz
geruimen tijd de dichterlijke Mentor van Tollens is geweest, dat hij het was die aan
Tollens leerde hoe men in hollandsche verzen de hiaten moet vermijden - eene
bijzonderheid die in '98 aan dezen jongen dichter nog niet regt helder was - en dat
Nederland derhalve, voor zoover het de muze van Tollens waardeert, ook aan Barbaz
eenige verpligting heeft. Bovendien - want ook het oog wil iets hebben - Barbaz
verdient onze aandacht om de excentriciteit van zijn kostuum. Dit is niet kostbaar!
Kostbare kleederen zouden dezen armen poëet, die met kantoorwerk bij twee of drie
patroons zijn onderhoud verdiende, niet geleken hebben. Doch zijn toilet is niettemin
veelverwig; bestaande uit een korten geelnankingschen broek, zwarte wollen kousen,
gebloemd vest met uitpuilenden jabot, en een olijfkleurigen rok. Voorwaar eene
vreemde kleedij, en die bij Uylenbroek's deftigen poederjas wonderlijk afsteekt.
Wie ontbraken aan dezen kring? In de allereerste plaats voorzeker Bilderdijk; de
ijverigste van allen in het ondersteunen der Handschriften, en die met Kinker, in
dichterlijke vaardigheid en talent, ver boven de overigen uitstak. Doch ik wilde van
andere, nog ongenoemde afwezigen spreken; van een drie- of viertal gansch en al
vergeten dichters, die wel geen van allen op den voorgrond verdienen te staan, maar
daarom toch in eene beschouwing als de onze niet mogen worden overgeslagen.
Drie daarvan - Antony van der Woordt, Jan Willem van Sonsbeeck en Pieter
Johannes Heron - drie Zeeuwen, drie vereerders en navolgers van Bellamy, alle drie
in den bloeijenden leeftijd van naauwlijks vijf en twintig jaren gestorven, verdienen
elk voor een oogenblik onze aandacht. - Van Heron, den zoon van een middelburgsch
zilversmit, doch die in het Atheneum aldaar in de regten studeerde, bestaat geen
andere dichterlijke nalatenschap als eene kleine bundel getiteld Letterkransje, waarvan
de voorrede op 's dichters ziekbed - weldra zijn sterfbed - geschreven werd. Dat
sommige der in dien bundel bijeenverzamelde stukjes ook in
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de Dichterlijke Handschriften voorkomen, bewijst dat Heron in betrekking heeft
gestaan tot Uylenbroek. - Van der Woordt was op den dag waarvan wij spreken reeds
sedert drie maanden overleden (vier en twintig September '94,) en wel te
Amsterdam-zelf, waar hij zich als jong advokaat had nedergezet. Ook van hem bezit
men niet meer dan een handvol verzen, en wel uitsluitend rijmlooze, die eerst alleen
voor zijne nagelaten vrienden gedrukt en vele jaren daarna, tot tweemalen toe, voor
het algemeen zijn uitgegeven: door Witsen Geysbeek in 1829, door Wenckebach in
1843. - Sonsbeeck eindelijk, die insgelijks in de regten studeerde en korte jaren na
de revolutie als secretaris van Middelburg overleed, heeft insgelijks niet meer dan
één klein bundeltje nagelaten; versjes die in '92 en '93 voor vrienden gedrukt, en
eerst in 1818, verscheidene jaren na 's dichters dood, publiek gemaakt werden.
De vierde der afwezigen, Hoffham - Otto Christiaan Frederik - zou als tegenhanger
kunnen dienen van dien hollandschen officier, [Seijffardt, dichter van die Geusen,
over wien in verband met O.Z. van Haren's gedicht in de vorige lezing gesproken
was.] onlangs overleden; en van wien ik de vorige reis verhaalde dat hij met goed
gevolg de duitsche poëzie beoefend heeft. Hoffham verkeerde in het tegenovergesteld
geval: hij was een Duitscher van geboorte niet alleen, die eerst op zijn tiende jaar
naar Holland kwam, maar hij heeft, alles en alles, geen twintig jaren in ons vaderland
gewoond. Ook was hij geen officier, maar aandeelhouder in een Amsterdamsen
koopmanshuis. Al zijne hollandsche geschriften, zoo in proza en poëzie - ook hij
behoorde onder de ijverige medewerkers aan de Handschriften - zijn in Duitschland
zamengesteld, niet ver van Berlijn, waar hij in '78 een landgoed kocht en in '99
overleed. Men kent van hem...
Doch neen - het verdriet u vast evenzeer als mij op deze wijze voort te gaan. Wat
wij van Hoffham, van Van der Woordt, van Heron, van Van Sonsbeeck noodig
hebben te weten, kunnen wij veel gemakkelijker vernemen uit den eigen mond van
hen die op dit oogenblik bij Uylenbroek verga-
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derd zijn. Hun broodje is genuttigd, hun kopje koffij georberd, hunne pijpen zijn
gestopt - waarom zouden wij niet luisteren naar hunne gesprekken.
Uylenbroek wordt door Fokke Simonsz., die een warm patriot is, aangevallen over
zijne drukke briefwisseling met Bilderdijk, den Oranje-advocaat. ‘Ja, Uylenspiegeltje,’
zegt Fokke - en gij bemerkt reeds aanstonds aan dezen bijnaam dat Fokke's
geestigheden niet altoos van de fijnste soort zijn - ‘je moogt zeggen wat je wilt, die
correspondentie is niet pluis.’ - ‘Op mijn woord,’ antwoordt de aangevallene, ‘ik heb
nog nooit - en dit was waar - met Bilderdijk één syllabe over politiek gewisseld; noch
hij met mij. Ik ben zijn uitgever en hij vraagt mij nu en dan mijn oordeel, dat is al.’
- ‘Die uitgevers, die uitgevers,’ zegt Barbaz ‘zien ze kans om twee heeren te dienen,
dan laten ze 't niet na: den Oranje-klant en den Kees. Doch, wacht maar; de Franschen,
als ze komen, zullen u wel mores leeren.’ - ‘Hier aan huis geen politiek,’ roept Kinker,
die weinig op had met Barbaz en reeds het plan had gevormd om van zeker treurspel,
door Barbaz vertaald - Ericia, of de Vestaalsche Maagd - eerlang eene parodie te
schrijven. ‘Ook zegge niemand kwaad van Bilderdijk; hij is een onverbeterlijke
Oranje-klant, maar van litteratuur en poëzie weet hij meer af dan iemand onzer.’ Dit meende Kinker destijds in opregtheid, blijkens de opdracht van zijn drama de
Graaf van Rots, waarin hij tot Bilderdijk zegt, zich verontschuldigend over de
gebreken van dit tooneelstuk:
Dan gij - die meer naar 't zaad dan naar de vruchten ziet,
En die mij niet vergeefs de waarheid kunt doen hooren,
Vrees niet wanneer ik dwaal mij in mijn waan te storen.
U smeek ik 't ongeveinsd. Naar andren hoor ik niet.

‘Ondertusschen,’ zegt Uylenbroek, ‘al wordt hier niet gepolitiseerd, de politiek is
niettemin oorzaak dat mijne cantate op Prof. Nieuwland, inplaats van gezongen op
de muziek van Rulofs, dezen avond eenvoudig door mij zal moeten worden
voorgelezen.’ - ‘Dat is uw eigen schuld,’ zegt Kinker.
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‘Mijne Heeren van den Geregte hebben groot gelijk gehad, toen zij die uitvoering
interdiceerden. Felix behoorde nooit iets anders te zijn als eene wetenschappelijke
inrigting, tevens aan de fraaie kunsten gewijd, doch gijlieden maakt er een politiek
broeinest van.’ - Loots, Helmers en Vereul, die met Felix dweepten en van deze
maatschappij geen kwaad wilden hooren, protesteerden tegen Kinker's uitval. Doch
zijne beschuldiging, die voor de onafhankelijkheid zijner inzigten pleitte - ook in de
politiek - was in het minst niet uit de lucht gegrepen. Felix was werkelijk, in die
dagen, een patriotten-club; de verzamelplaats van al de beschaafdsten onder de
amsterdamsche republikeinen. Getuige dat vrijheidsfeest, kort na de omwenteling den elfden Februarij '95 - in Felix gevierd; waarbij Vereul een zeer idealistische
redevoering uitsprak Over de gelijkheid der Menschen, aan wier slot - als ware Felix
Meritis eene soort van Staatsmacht - zoowel de fransche Hoofdofficieren als de
Provisionele Representanten van het volk van Amsterdam, elk in hunne moedertaal,
de eene in het fransch, de andere in het hollandsch, door den redenaar deels werden
bedankt voor hunnen magtigen bijstand tot vestiging der nieuwe orde van zaken,
deels aangemoedigd om met ijver voort te gaan op den ingeslagen weg.
Doch Barbaz, die slechts van tijd tot tijd, evenals Fokke en nog veel
schoorvoetender dan deze, in het fatsoenlijke Felix werd getolereerd - terwijl
integendeel Helmers en Loots, toen en later, aldaar een eerste viool speelden of, met
de heeren dichters gesproken, de hoogste snaren tokkelden - Barbaz sprak liever en
hoorde liever over iets anders spreken. Hij vroeg daarom aan Vereul, wat die foliant
beduidde waarmede deze, b r a s d e s s u s b r a s d e s s o u s - Barbaz was van de
Fransche gemeente - de kamer binnengekomen was. - Vereul werd boos om de
minachtende benaming van foliant; doch Uylenbroek, wiens uitspraak als man van
het vak werd ingeroepen, gaf Barbaz gelijk en verklaarde dat een boekwerk van het
formaat, als dat waarmede Vereul gewapend was, al is het nog zoo dun, werkelijk
in den boekhandel klein-
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folio wordt genoemd. Doch de reden van Vereul's misnoegen school dieper. Hij had
deze Gedichten van Anthony van der Woordt - dus luidde den titel - naauwelijks
veertien dagen geleden van diens zuster ten geschenke ontvangen; had Van der
Woordt persoonlijk gekend, was evenals meer andere jonge mannen van dien tijd Simons, Wenckebach, Kantelaar - gefascineerd geworden door Van der Woordt's
persoonlijkheid; was nog pas drie maanden geleden tegenwoordig geweest bij Van
der Woordt's begrafenis; wist dat Van der Woordt reeds op zijn zestiende jaar bevriend
en in korrespondentie was geweest met Bellamy, - en kon daarom moeijelijk verdragen
dat er, hoe onschuldig dan ook, om iets dat Van der Woordt betrof gelagchen werd.
- Op Kinker na, had geen der anderen den pas gestorven dichter - die na zijne promotie
te Leiden slechts twee of drie jaren in groote afzondering te Amsterdam gewoond
had - persoonlijk gekend; en dus zou Vereul, ware Kinker niet tegenwoordig geweest,
door den gloed zijner welsprekendheid zonder moeite in Uylenbroek's kring de
overtuiging - of althans de meening - hebben gevestigd dat Van der Woordt's twintig
of vijfentwintig nagelaten gedichten werkelijk als even zoovele pronkjuweelen
moesten worden aangemerkt. Doch thans had hij te doen met iemand die meer
verstand en meer smaak had dan hij.
‘Neen,’ zei Kinker, nadat Vereul geruimen tijd met zooveel vuur overVan der
Woordt had gesproken, dat Helmers enLoots zichzelven reeds beschuldigden een
jeugdig genie miskend te hebben, ‘neen Vereul, gij vergist u. Dat zijn geen fraaije
verzen. Niet omdat ze niet rijmen; want wie - om van Bellamy niet te spreken - wie
Van Alphen's kinderversjes gelezen heeft, en wie zich herinnert van ‘Wij zaten laatst
bij Saartje, onze oude goede baker,’ weet dat het mogelijk is om nu en dan een
rijmloos Hollandsch vers te maken dat minstens even welluidend verdiend te heeten
als de fraaist rijmende van Bilderdijk. Bovendien,’ voegde hij er met een glimlach
bij, ‘ik heb in mijne eigen Minderjarige Zangster - stormachtiger gedachtenis - zelf
aan de rijmlooze verzen druk meegedaan. Zoo ook Bilderdijk in zijne

Cd. Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24

75
Verlustiging, en Hoffham in zijne Slaapdichten. Wanneer ik dus zeg dat aan Van der
Woordt's gedichten alle hoogere poëtische waarde ontbreekt, dan spreek ik niet uit
vooroordeel tegen den vorm.’ - Hierop kwam Vereul, in eerster instantie, met een
gansche schaar autoriteiten voor den dag: ‘Gij hebt, niet waar? in uw studententijd
te Utrecht, Jan Hinlópen gekend?’ - ‘Dat heb ik,’ zei Kinker, ‘en veel met hem op
gehad ook.’ - ‘Welnu, na de lezing van Van der Woordt's gedichten heeft Hinlópen
gezegd dat hij ze gelezen had met eene soort van heilige verrukking; dat het hem
speet tegelijk met Van der Woordt geleefd en hem niet gekend te hebben; dat hij in
lang bij eene poëtische lektuur zulk een reinen wellust niet smaakte, en dat de nasmaak
hem nog lang zou heugen. Het zijn zijne eigen woorden’. Wenckebach, p. 147, 149.
- Kinker wachtte of er nog meer zou komen. Het kwam. - ‘Gij hebt Kantelaar gekend’
- Kantelaar, die predikant te Almelo was geweest, doch in '87 na de revolutie zijn
ontslag genomen had en zich te Amsterdam was komen vestigen, bleef daar tot '92
en vertrok toen naar Kampen - ‘welnu,’ ging Vereul voort, ‘Kantelaar is hier te
Amsterdam zeer bevriend geweest met Van der Woordt; hij heeft na diens dood met
Wenckebach over hem gekorrespondeerd; heeft zijn oordeel over Van der Woordt's
verzen aan Wenckebach medegedeeld en hem geschreven: dat volgens hem het
dichterlijk gevoel in deze stukken niet genoeg kan geroemd worden, dat de
denkbeelden waar, grootsch en edel zijn, en dat er op eenige kleinigheden na, niet
één denkbeeld in gevonden wordt, dat aan eenige aanmerking onderhevig zou zijn.
Het zijn wederom zijne eigen woorden. En zulk een oordeel, van iemand als Kantelaar,
die redakteur is geweest van de Vaderlandsche Bibliotheek, en die nu met Feith de
Bijdragen voor de fraaije Kunsten en Wetenschappen uitgeeft, heeft in mijn oog
groote waarde.’ - Kinker meesmuilt bij het hooren van den naam van Feith; doch
geeft verder geene teekenen van leven. - ‘Gij kent Adam Simons,’ gaat Mr. Abraham
Vereul al pleitend voort, en gij kent dus
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ook het vers dat hij op Van der Woordt gemaakt heeft:
Geweld en onrecht moest hem vreezen,
Gehard in foltering en pijn;
Bestemd om legerhoofd te wezen
En redder van een volk te zijn.

- ‘Dat vers van den jongen Simons is mij niet onbekend,’ antwoordt eindelijk Kinker,
‘en ik ken ook de beide slotregels, van:
En Nederland moet altijd weten
Dat hij een held en dichter was.

‘Doch ik wil u eens wat zeggen: die held en dichter, met zijn geniaal voorkomen en
zijne zwaarmoedige Werther-stemming, heeft u, en Simons, en Kantelaar, en
Wenckebach, en zichzelven ook, bij den neus gehad. Geef mij dat boek eens aan,
dan zal ik u wijzen aan welke ziekte Van der Woordt gestorven is,’ - Vereul geeft
hem het boek en Kinker leest:
Ha! dat voor mij geen blijdschap op aarde zij:
Dat mijne gangen immer door distels zijn;
Zoo slechts wen nacht des doods mijn oog dekt,
Niet de gedachtnis mijns naams voorbij ga.
Neen, mijner vrienden sombere treurigheid
Zal mijner schim nog eens ten genoegen zijn:
O op mijn graf zal droefheid wonen:
Liederen zullen mijn naam bewaren.

‘Weet gij het nu?’ gaat Kinker voort. ‘Van der Woordt is overleden aan de
onsterfelijkheidsziekte. Dit mannetje verging van eerzucht; en hij heeft rust noch
duur gehad - om met Simons te spreken - of Nederland moest altoos weten dat hij
een held en dichter was. Doch hij was even geschikt om legerhoofd te wezen of
redder van een volk te zijn, als gij of ik. Ik spreek niet tegen dat Bellamy in '85
omtrent Van der Woordt gunstige gedachten gekoesterd heeft. Doch wat heeft Bellamy
hem geschreven? dat hij nooit eene goede
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gedachte moest opofferen aan een rijmklank, maar liever wachten tot hij het regte
woord vond; dat de stukjes die hij destijds maakte niet onaardig waren, maar dat hij
zich moest toeleggen zuiver Hollandsch te schrijven. Meer niet. En ik die Bellamy
beter gekend heb dan gij, Vereul, zeg u dat noch Van der Woordt, noch Heron, noch
Van Sonsbeeck, ja zelfs Hoffham niet, in éénen adem met hem verdienen genoemd
te worden.’ - ‘Spreek geen kwaad van Heron,’ zegt Uylenbroek; ‘ik heb pas twee
versjes van hem ontvangen voor de Handschriften. Het zijn wederom geen
meesterstukken, maar ik vind ze toch regt eenvoudig en natuurlijk; en indien Heron
blijft leven zal hij een van onze beste dichters worden. Het is een jongen vol aanleg
en talent.’ - Hetgeen Uylenbroek gehoopt had, namelijk eene afleiding te geven aan
den stroom van Kinker's kritiek, bleef uit.- ‘Aanleg en talent,’ zei Kinker, niet te
vreden dat hij Vereul in het vaarwater had gezeten, ‘aanleg en talent heeft Sonsbeeck
ook. Dat heeft hij verleden maand getoond, in de gehoorzaal te Leiden, met zijne
redevoering over Nieuwland. Het is heel knap voor een student, in acht dagen tijds
zulk een stuk te maken, en nog knapper vind ik David van Lennep, die binnen
denzelfden tijd met zijne latijnsche elegie gereed was. Doch men moest niet beweren
dat Sonsbeeck een dichter is.’ - ‘Men zegt toch,’ begon Vereul alweder, ‘dat
Sonsbeeck zich naar Bellamy heeft gevormd, en ik weet positief dat hij bezig is uit
Bellamy's brieven eene monografie over hem zamen te stellen.’ - Vereul kon dit zeer
goed weten, en de verzameling dier brieven, door Sonsbeeck bijeengebragt, is nog
altijd in wezen. - ‘Welnu,’ antwoordde Kinker, ‘ik zal probeeren u een versje op te
zeggen dat Sonsbeeck verleden jaar voor zijne ouders gemaakt heeft; dan kunt gij
zelf oordeelen:
Dierbre Vader! dierbre moeder!
Trouwe leidsters mijner jeugd!
Die mij vroeg de schoonheid leerdet
Van de wijsheid, van de deugd!
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Wijl gij de oorsprong van mijn leven,
En van mijne zangen zijt;
Zijn u deze kleine zangen
Tot erkentenis gewijd.
Opdat, zoo de wil des hemels,
Mij slechts weinig jaren gaf,
En in de eerste vaag mijns levens
Mij deed dalen in het graf;
Dit gezang nog zou getuigen,
Dat mijn hart steeds had gebrand
Voor den vrede, voor mijne ouders
En voor de eer van 't Vaderland.

De meesten hadden voor de gebreken van dit versje, en in het gemeen van deze soort
van poëzie, geene ooren. Vereul hield vol dat het een stukje in den trant van Bellamy
was, en herinnerde dat Sonsbeeck's bundeltje beoordeeld moest worden naar te twee
regels uit Bellamy, die er het motto van uitmaakten. Helmers merkte niet op hoe
onpoëtisch de tweede strofe met wijl en de derde met opdat begon. Loots, ofschoon
anders flink genoeg, gevoelde niet dat ‘dalen in het graf’ de kiem van een straatliedje
inhield. [De gegispte uitdrukking kwam inderdaad voor in een omstreeks 1860
welbekend straatliedje.] Barbaz en Fokke hadden geen oordeel. Uylenbroek kwam
alweder voor den dag met: ‘Jamaar, het is toch zoo eenvoudig en natuurlijk.’ Zoodat
Kinker met zijne kritiek alleen stond. Doch dit was meer dan hij verdragen kon.
‘Eenvoudig en natuurlijk,’ riep hij, ‘is alles goed en wel. Doch om waarlijk
kunsteloos te wezen, moet men juist een kunstenaar zijn. Bellamy was dit; en hij
mogt daarom zeggen:
Een ander ga mijn zang in trotscher kunst te boven,
Hij overtreft mij toch in ronde opregtheid niet.

Doch dit zijn van die dingen die men niet mag napraten
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tot verontschuldiging van eigen onvermogen; en Sonsbeeck had geen regt om deze
twee regels van Bellamy tot motto te kiezen. Neen, dan zijn Hoffham en Nieuwland
een beteren weg uitgegaan.’ - ‘Pas op,’ viel Vereul hem in de rede; ‘zeg niet te veel
goeds van Nieuwland; anders komt gij in tegenspraak met u zelven en zult uw vroeger
oordeel moeten terugnemen.’ - ‘Dat zal ik niet,’ was het antwoord; ‘hetgeen ik vijf
jaren geleden van Nieuwland's verzen gezegd heb, zeg ik nog. Maar dit neemt niet
weg dat Nieuwland altoos een echt-dichterlijken aanleg heeft gehad.’ - Dit zag op
eene niet zeer malsche recensie van Nieuwland's gedichten in den altoos
onzachtmoedigen Post van den Helikon; van welk tijdschrift Vereul, toen hij nog
niet wist wie de redakteur was, eenmaal zeide: ‘Het wordt door de drie Furiën
geschreven.... indien namelijk de Furiën geest hebben.’ Doch wij mogen tot ons
leedwezen niet langer op deze wijze voortgaan. Wij laten dus de vrienden in
Uylenbroek's woning den namiddag verder op hunne wijze doorbrengen. Slechts
trekken wij van Kinker's laatste woorden voor ons oogmerk partij, en zullen trachten
hetgeen hij van Bellamy, van Hoffham, en inzonderheid van Nieuwland zeide,
eenigszins nader te adstruëren.
Wil men zich van Nieuwland's karakter, inzonderheid van het beminnelijke daarin,
eene juiste voorstelling vormen, zoo leze men niet de redevoering van den
amsterdamschen dokter Michell, den 2den December '94 ter eere van Nieuwland
gehouden in het genootschap Concordia et Libertate. Vooreerst toch is die oratie
zeer onbehagelijk van vorm en stijl, inzonderheid op het gebied der oratorische
beeldspraak. In plaats van eenvoudig te zeggen: ‘De onverwachte tijding van
Nieuwlands dood trof mij zóó diep dat ik zelfs niet schreijen kon,’ zegt Dr. Michell:
‘De tranen zelve, die mijn beklemd hart lucht moesten geven, stremden in hare
afscheidingsbuizen.’ Doch wat erger is, door overmaat van bandeloozen lof wordt
Nieuwland bij dezen redenaar eene karikatuur. Hij noemt hem ‘eenen jongeling die
misschien zijns gelijken, maar nooit voortreffelijker evenbeeld op dezen aardbol
gehad heeft; een kind
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der Natuur, dat zelfs Rousseau met de maatschappij zou verzoend hebben, en wiens
beter in die maatschappij nooit gebloeid heeft of ooit bloeijen zal.’ Meer naar het
leven geteekend, en veel treffender, schijnt mij dit gezegde van Abraham de Vries,
die Nieuwland persoonlijk gekend heeft en diens nagelaten gedichten uitgaf: ‘Hij
wien het geluk mogt te beurt vallen in den kring der natuurgenooten, met welke hij
hier op aarde in betrekking kwam, een wezen te ontmoeten en onder zijne vrienden
te tellen zóó voortreffelijk en zóó beminnelijk als Nieuwland, zal niet ligt gevaar
loopen ooit één oogenblik te twijfelen aan den adel der menschheid of aan onze
bestemming voor een meer verheven bestaan.’ Indien er iets is dat ik aan Nieuwland
benijd, het zou allereerst dit zijn dat hij slechts behoefde te leven, en te zijn die hij
was, om zijne vrienden te bevestigen in hun geloof aan eene hoogere wereldorde. In den vijfden zang der Hollandsche Natie spreekt Helmers den vroeggestorven
Nieuwland aldus toe: ‘Pascal van Nederland! hoe zou ik u vergeten?’ Deze
vergelijking is in zoover juist dat beide, Nieuwland en Pascal, reeds als knapen goede
mathematici waren. Doch overigens is er in den levenslustigen en blijmoedigen
Nieuwland niets hoegenaamd, of althans zeer weinig, dat aan den somberen Pascal
herinnert, gelijk aan den anderen kant de zoo aantrekkelijke diepte van Pascal, den
christen-wijsgeer, bij Nieuwland ten éénemale wordt gemist. Over het gemeen dunkt
mij dat Nieuwland veel grooter overeenkomst had met Vauvenargues dan met Pascal.
Wat Nieuwland's dichterlijk genie betreft - ik zal de aanmerkingen, door Kinker
daaromtrent in zijn tijdschrift gemaakt, hier niet in den breede herhalen. Wat Kinker
van den Orion zegt: dat Nieuwland met dit vers ‘zijn beste brood voor 't venster’
heeft geplaatst, is in zóóver waar dat na dit schoon gedicht, dat den bundel opent,
verder niets oorspronkelijks wordt aangetroffen dat er ook slechts in de verte mede
kan vergeleken worden. Van de beide slotregels, waarin de dichter aan zijne
Verbeelding gebiedt dat zij zich niet langer verdiepe in de beschouwing van den
ondoorgrondelijken starrenhemel:
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Verbeelding, daal! verlaat die heemlen,
Eer mijn geschapen geest bezwijkt!

van die regels zegt Kinker: ‘En daar zendt de dichter ons nu mede naar huis.’
Wederom is deze grief in zóóver billijk dat een gedicht op den sterrehemel niet
eindigen kan met het denkbeeld ‘verbijstering’ zonder dat ook de lezer eindige met
zelf eenigzins verbijsterd te wezen. Dit is de reden dat Van Alphen mij toeschijnt
beter geslaagd te zijn dan Nieuwland. Wanneer toch Van Alphen het laatste gedeelte
zijner beroemde Cantate aldus opent:
Zou 't Christendom zich niet verblijden
Wanneer zijn oog de starren ziet?
Daar staan de grenzen van het lijden:
De starbewoners weenen niet!

dan bevolkt hij zijne starren; dan komt er leven, menschelijk leven in die
‘sterrenstelsels’ die bij Nieuwland niets anders doen als ‘weemlen.’ Zeker, het is zoo
men wil een bewijs van groot vermogen dat de starren ons het hoofd doen duizelen;
maar indien zij niet tevens de kracht bezitten ons gemoed te troosten, blijft die andere
zegepraal toch altoos een schrale triomf.
Er is in Nieuwland's Orion iets dat mij meer aantrekt dan het vers als vers. Mag
ik u vragen, kent gij de kinderversjes van Jan Luyken? Herinnert gij u het eerste
daarvan, onder het opschrift Het kindje geboren?
't Onnoozel schaapje, zonder gal,
Dat zonder zijn begrip geboren,
Komt kijken in het Jammerdal,
Weet weinig wat hem staat beschoren.
Brengt hij der 't zieltje zalig af,
Zoo vaart hij met geluk in 't graf.

Dit versje, en evenzoo al de andere die te zamen het bundeltje 's Menschen Begin,
Midden en Einde uitmaken, kende Nieuwland reeds op zijn derde jaar van buiten.
Welnu, vergelijk deze borstbeklemmende levensbeschouwing van Jan Luyken,
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waarbij het gansche rijke menschelijke leven zich oplost in de ééne kunst ‘van er het
zieltje zalig af te brengen’ - eene opvatting die bijna letterlijk met den paplepel aan
Nieuwland werd ingegeven - vergelijk haar met den even hoogen als vrijen blik dien
hij in zijn Orion om zich heenslaat, en gij zult de magtige vaart zijner ontwikkeling
bewonderen; gij zult hem in den geest geluk wenschen dat hij nog zoo in tijds uit
Jan Luyken's gevangenis werd verlost. - Niet dat Nieuwland reeds op zijn derde jaar
zoovele versjes van buiten kende, maar dat hij op zijn zesde, zevende, achtste jaar,
zelf zulke inderdaad verdienstelijke versjes maakte - dit is het wat steeds de grootste
verbazing wekken zal. Zijn Davids rouwklagt over Saul en Jonathan, op achtjarigen
leeftijd vervaardigd, is werkelijk een fraai gedichtje:
O Jacob! hef een lijkzang aan!
Gij zaagt den roem uws volks vergaan,
Uwe eedle helden zijn verslagen....

Kinker had niet behooren te twijfelen, of dit versje wel wezenlijk het werk was van
een achtjarigen knaap. De meeste van Nieuwland's manuscripten zijn nog altoos
aanwezig; en wie wil kan zich met eigen oogen overtuigen dat zij werkelijk met eene
kinderhand geschreven zijn. Het vroegste dat mij onder de oogen kwam, is een gedicht
op den brand der Amsterdamsche komedie in Mei '72: de jonge dichter was toen
zeven en een half jaar oud, en het schrift is dat van een in de kalligrafie nog zeer
ongeoefenden knaap. - Doch Nieuwland heeft ook andere en betere verzen gemaakt.
Daaronder staan vooraan zijne vertalingen uit het Grieksch en Latijn; waartoe ook
dat overschoone Duifje van Anakreon behoort, dat in alle bloemlezingen van
hollandsche poëzie te vinden is. Minder bekend zijn de volgende zeven regels uit
Virgilius; eene vergelijking aan het leven der paarden ontleend, tot kenschetsing der
geestdrift waarmede Turnus den lang begeerden strijd aanvaardde:
Dus rent een moedig ros, den muffen stal ontvlugt,
Nu eindlijk los en vrij, in de open frissche lucht
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Ter ruime weiden in, daar 't paarden zaam ziet scholen;
Of naar een stroom, daar 't vaak, vermoeid van om te dolen,
Te wedde pleeg te gaan, hij heeten zomertijd,
En steekt het hoofd omhoog, en hinnikt wijd en zijd,
En schudt, van hals en nek, de dartelende manen.

Dit is meesterlijk vertaald. En ik doe u bij dezen opmerken, welk een niet minder
meesterlijk gebruik Bilderdijk, aan het slot zijner Zucht naar het Vaderland waarmede hij den Hemel bedoelt, - van deze zelfde vergelijking gemaakt heeft, haar
toepassend op onze blijde verwachting eener betere wereld aan gene zijde van het
graf:
Vrolijk juicht het moede ros,
Als het van zijn handen los,
Zaâl en akkerspan ontheven,
Bij het zinken van den dag
Vrij zijn leden rekken mag
Aan de weî teruggegeven,
o Dan schudt het hals en lijf
Van den harden arbeid stijf;
Springt en huppelt, speelt en dartelt;
Wentelt door het malsche kruid;
Hinnikt het genoegen uit,
Dat geheel zijn borst doorspartelt.

Op dit laatste woord na - ‘doorspartelt’ in den zin van ‘doortintelt’ - wint Bilderdijk
het in zangerigheid van Nieuwland. Doch ook Nieuwland's vertaling dunkt mij
bijzonder welgeslaagd; en het komt mij voor dat Nieuwland, op dit gebied der
overzetting uit het Grieksch en het Latijn, buitengewoon gelukkig is geweest. - Doch
gedenken wij ook met liefde aan zijne meer intieme poëzie, aan die vrolijke gedichtjes
van hem ter eere van zijn meisje - De Droom, Nieuwjaarsgift aan den nachtwacht,
en aan dat schoone rouwvers vol edele tranen: Ter gedachtenis van mijne echtgenoote.
Tevens vraag ik bij deze gelegenheid verlof eene opmerking en eene vergelijking te
mogen maken. Er zijn namelijk, zoo
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schijnt mij, zeer schoone verzen wier dichterlijke waarde toch eigenlijk alleen hierin
gelegen is, dat zij in welsprekende bewoordingen - te welsprekender omdat zij
gesteund worden door maat en rijm - zekeren algemeen-menschelijken
gemoedstoestand uitdrukken. Daaronder behoort Borger's gedicht Aan mijn kind, en
evenzoo Nieuwland's vers Ter gedachtenis van mijne echtgenoote. Ik kan mij niets
welsprekenders, niets aandoenlijkers denken dan de laatste van deze vier regels:
Wie Nieuwland's naam, na menig vlugtig jaar,
Herdenkt of hoort, zal dit ook tevens weten:
‘Hij werd bemind door Anna Pruyssenaar,
Verloor haar vroeg, en heeft haar nooit vergeten.’

Dit metrum, en deze manier van zeggen, hebben Borger naderhand zoo kennelijk
geïnspireerd, dat zijn straks genoemd vers, dunkt mij, eene soort van navolging van
Nieuwland heeten moet. Doch om tot de zaak te komen: dat schoone gedicht van
Nieuwland aan zijne vroeg gestorven vrouw behoort niet tot de eigenlijk gezegde
orde der poëzie, en wel daarom niet, omdat de indirecte opvatting der dingen tevens
de alleen poëtische, en Nieuwland's dichtstuk daarentegen niet meer is dan eene
louter subjectieve uitboezeming. En ten einde dit beweren zoo goed mogelijk te
vertolken, zal ik mijne meening door een wel is waar gebrekkig voorbeeld duidelijk
trachten te maken.
Herhaaldelijk noemde ik dezen avond den naam van Hoffham, een dichter en
schrijver van middelbare doch deugdelijke grootte. Hoffham was eensdeels comicus;
en het beste wat hij op dit gebied geleverd heeft, is een blijspel, waarin hij de
liefhebberij-tooneelen van zijnen tijd niet onaardig, maar wel wat ruw, persifleert.
De titel luidt: Al stond er de galg op! of de verijdelde tooneelcomparitie. Voorts
maakte hij goede epigrammen, waarvan ik er in het voorbijgaan, niet omdat het zoo
fraai, maar vooral omdat het zoo kort is, een zal aanhalen:
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AAN N.N. OP ZIJN TREURSPEL.

Indien ge uw treurspel bij den thermometer houdt:
(1ste Bedrijf - 2e Bedrijf - 3e Bedrijf - 4e Bedrijf - 5e Bedrijf.)
De held is koel - wordt warm - wordt heet - wordt lauw - is koud.
Doch de merkwaardigste zijde van Hoffham's talent dunkt mij zijne bedrevenheid
in het mystificeren. Lees zijn gedicht Aan Niemand, zijn kluchtspel De Broek - eene
parodie van den mythe van het Gulden Vlies , bestemd om te dienen als voorspel bij
de tragedie van Medea - lees inzonderheid zijn prozawerk Proeve eener Theorie der
Nederduitsche Poëzij , en gij zult weldra bemerken, dat de schrijver u beet heeft;
maar beet met smaak en gratie. Zeer amusant is eene recensie van deze Proeve in
den Kunst- en Letterbode van het jaar '91. De schrijver dier aankondiging weet
kennelijk niet hoe hij het met Hoffham heeft. ‘Indien wij bij gissing iets durven
opgeven,’ dus besluit hij, ‘komt het ons nog waarschijnlijkst voor dat het bijzonder
oogmerk van dit boek geweest is: een hekelschrift op het gros onzer Rijmelaars en
Prulledichters, onder eene ironische voorstelling of aanprijzing van hetgeen men,
volgens het beloop hunner broddelstukken, voor poëzie zou moeten houden.’Arme
Hoffham! - waarlijk, zijn boek was veel te aardig, om door zulk een botten criticus
begrepen te worden. Doch laat ons hopen dat hij bij al zijnen geest ook dien bezat,
die noodig is om zonder boos humeur de onbevattelijkheid van een recensent te
verdragen.
Het bundeltje verzen van hem dat ik thans inzonderheid op het oog heb, is het
zelfde waarvan wij Kinker zooeven hoorden spreken: de Slaapdichten. In den
Poëtischen Spectator heeft Bellamy van dit bundeltje eene kritiek geleverd die ik
niet prijzen zal. Niet omdat zij naar mijn oordeel niet gunstig genoeg is - want ik
behoef u niet te zeggen dat eene verzameling van tweeëndertig gedichtjes op hetzelfde
onderwerp ‘de slaap’, van tweeëndertig versjes ter eere van Hypnus, menschelijker
wijze noodwendig voor een deel uit kleiner of grooter prulletjes bestaan moet. Doch
ik keur in Bellamy af, dat hij niet, prijzend en lakend, met juister blik en vaster hand
heeft aangewezen,
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welke stukjes in deze kleine collectie waarlijk deugen, welke niet. Ik zal u met geen
dorre inhoudsopgave van den bundel lastig vallen, maar aanstonds eene keuze doen
van twee stukjes waarvan ik hoop dat zij ook door u dienstig zullen bevonden worden
voor ons oogmerk.
MAHOMET.

- ANEKDOTE Hoe groot, o Mahomet, zijt ge in mijne oogen,
Door de eedle daad, voorwaar te min bekend;
Daar gij, verpligt om tempelwaarts te treden,
Terwijl uw kat op uwen mantel sliep,
De breede mouw, waarop zij vrolijk rustte,
Veel liever van den purpren mantel sneedt,
Dan in zijn sluimren 't zoete dier te storen!
Gezochte en eindelijk verkregen rust
Aan 't rustend voorwerp gul te doen genieten,
Haar te beveilgen, en met eigen schaê
Haar te verlengen; o dit is een offer
Waarvoor de hoogste deugd slechts vatbaar is! Slaapdichten, p. 60.

PRAKTIKALE FILOSOFIE.
Parmenides ontkende de beweging:
Diogenes, om hem te wederleggen,
Sprak niet één woord, maar rees van zijnen zetel,
En wandelde slechts voor hem heen en weder.
Doch filosoof Diogenes, op zijn beurt,
Verviel in dwaling tot het andere uiterst',
En loogchende de rust: wat grooter dwaling!
Zoo hij nog leefde, mij de rust ontkende,
Ook ik zou zwijgend zijn systeem weerleggen:
Ik zou alleenlijk voor zijne oogen slapen. Ibid. p. 41.
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Dat deze versjes uit de school van Bellamy afkomstig zijn, behoeft geene nadere
aanwijzing. Al had Hoffham zelf niet ergens in zijne Slaapdichten gezegd: ‘Wanneer
ik in Zelandus, Mijn liev'ling zit te lezen,’ wij zouden ook zonder dat den Utrechtschen
toon aanstonds herkennen. Doch hetgeen ik u hoofdzakelijk wilde doen opmerken
is, dat terwijl Nieuwland's vers Ter gedachtenis van mijne echtgenoote eenvoudig
tot de klasse der uitboezemingen behoort, gelijk ook zijn Orion meer eene
astronomische beschouwing dan een dichterlijk kunstwerk verdient te heeten, Hoffham
daarentegen, omdat hij eene - zoo men wil - onbeduidende gedachte - de lof van den
slaap - heeft weten te objectiveren, van ter zijde aan te grijpen, in een lijstje te zetten,
en in één woord te brengen onder een vorm waarmede zijne persoonlijkheid alleen
in zóóver te maken had als hij zelf dit wilde, zich meer kunstenaar en daardoor beter
dichter getoond heeft. Gelijk trouwens Nieuwland zelf doet, in die twee gedichtjes
aan zijn meisje die ik reeds in het voorbijgaan genoemd heb: de Droom en
Nieuwjaarsgift aan den Nachtwacht. Het zou mij geene moeite kosten u aan te toonen
dat en waarom, te zamen met een zeker aantal uitmuntende vertalingen, deze twee
versjes - uit het oogpunt der dichterlijke kunst - de twee beste zijn die Nieuwland
ooit gemaakt heeft. Doch aangezien ze beide tot het gebied der zoogenaamde erotische
poëzie behooren, zeg ik te dezer gelegenheid liever iets algemeens over de wijze
waarop dit genre beoefend is geworden eenerzijds doorNieuwland en Bellamy,
anderzijds doorBilderdijk en Kinker.
Aan Bilderdijk's minnedichtjes ontbreekt een trek waardoor Kinker uitmunt: de
vrolijkheid, de juichende glimlach. Daarentegen wint Bilderdijk het van Kinker ten
aanzien der versificatie. Beiden beoefenden dit genre vaak in rijmlooze verzen, doch
terwijl Kinker daarin bij Bellamy achter staat, worden die van Bilderdijk nauwlijks
door de beste metrische verzen van Goethe - bijvoorbeeld diens Römische Elegien
- overtroffen. Overigens zijn èn Bilderdijk èn Kinker hartstogtelijk, dartel, en in den
onbetamelijken zin des woords ‘voluptueus.’ Bilderdijk schreef aan Uylenbroek
omtrent Kinker's Minderjarige
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Zangster: ‘Dat meisje wordt mondig en zal mettertijd meêpraten.’ In geheel anderen
zin dan Bilderdijk hiermede bedoelde, zou ik meenen dat Kinker's ‘meisje’ niet
noodig had mondig te w o r d e n en dat hare inspiraties meestentijds eene zeer
bedenkelijke meerderjarigheid verraden. Doch Kinker zou met hetzelfde regt van
Bilderdijk's verzen ter eere der Ingetogenheid hebben kunnen zeggen: ‘Toon mij uw
geloof uit uwe werken.’
Daarentegen hebben Bellamy en Nieuwland dit met elkander gemeen dat zij
volmaakt onschuldig zijn. Een der zeer weinige niet aanstootelijke versjes in Kinker's
Minderjarige Zangster - hetzelfde waarop Bilderdijk een weerklank schreef - is eene
navolging van Bellamy. Nieuwland is Bellamy in zoover vooruit dat men bij hem
die hinderlijke, bijna zeide ik die afschuwelijke namen van Damon en Fillis niet
vindt. Hij noemt zijn meisje eenvoudig bij haren doopnaam; ofschoon het jammer
is dat bij het diminutief van dien naam de klemtoon op de middelste lettergreep komt
te vallen; zooals in het versje van den Nachtwacht:
Nachtwacht! gij, die Amstels straten
Veilig houdt van roof en moord;
Doch uw zingen wel moogt laten,
Daar ge Annaatjes rust meê stoort;
'k Weet wel wat de wensch beteekent
Dien gij ons op heden biedt:
Vriend! ik heb 't al uitgerekend,
't Is om 't fooitjen, anders niet.

Bellamy heeft het gebrek dat hij zijn meisje te dikwijls en te lang achter elkander
kust. Dit doet Nieuwland niet; doch wanneer deze, in de rol van nog onverhoord
minnaar, aan zijne schoone zegt:
Ik geef nogtans de hoop niet op,
Door tranen 't steenen hart te breken:
Men ziet wel door een waterdrop,
Die telkens valt, een kei doorweeken;
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dan weet ik niet of hier de scherts niet ontaard is in iets dat naar onbeleefdheid
zweemt. Nieuwland is breedsprakig: de versjes waarover ik handel zijn elk meer dan
veertig vierregelige strofen lang. Het zijn echte schilderijtjes, doch de lijst is te breed
voor het doek. Bellamy is meestal spoedig gereed: in twee of drie sprongen heeft hij
zijne gedachte ingehaald en voor gij het vermoedt staat zij afgedrukt in uwe ziel.
Bellamy's trant heeft iets vreemds, iets fantastisch, die van Nieuwland is zoo nationaal
mogelijk. Nieuwland's erotische muze gelijkt een Noord-Hollandsch landmeisje,
frisch van kleur en in het minst niet gepinceerd. Die van Bellamy herinnert aan de
bevallige vrouwenkopjes van Greuze, zijnen tijdgenoot. Nieuwland's versjes zijn
somtijds niet meer dan rijmpjes, gelijk jonge vriendinnen ze elkander op
Sint-Nikolaas-avond toezenden. Die van Bellamy zijn in den regel overdacht en
hebben een vorm. Nieuwland's ader is weldra uitgeput: zijne verbeelding is spoedig
aan een eind. Daarentegen weet Bellamy dezelfde gedachte, tot drie- of viermalen
toe, onder eene nieuwe gedaante te brengen en den lezer niettemin te verrassen.
Kortom, hetgeen Bilderdijk aangaande Bellamy aan Uylenbroek schrijft: ‘Bellamy
had een goeden trant van versificatie voor dit soort van dichtstukjes,’ ditzelfde, indien
men namelijk onder ‘een goeden trant’ den hoogsten trap van volkomenheid in eenig
genre verstaat, dit zelfde zou ik, in Bilderdijk's geest, van Nieuwland niet kunnen
zeggen.
In eene door hem gehouden redevoering Over de betrekkelijke waarde der
verschillende takken van menschelijke kennis en kunst - want tot zijne letterkundige
nalatenschap behooren ook een vier- of vijftal diergelijke redevoeringen of
verhandelingen - heeft Nieuwland enkele zijner denkbeelden over poëzie deels
aangestipt, deels ontwikkeld. ‘De ondervinding van alle tijden en van alle volken
schijnt te leeren,’ zoo zegt hij daar, ‘dat de dichtkunde, of liever de dichterlijke genie,
bij geene natie langer dan gedurende zeker bepaald tijdperk in eenen hoogen graad
gebloeid heeft; en wel meest in dat tijdperk toen de natie uit eenen natuurlijken of
toevalligen staat van ruwheid tot eenen meer beschaafden
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over gegaan, doch echter nog niet tot het toppunt van cultuur geklommen was. Voor
natiën, die reeds den hoogsten trap van beschaafdheid bereikt hebben, blijft niet veel
overig dan de schatten die zij bezitten te beschouwen en te genieten.’ - Er is, vertrouw
ik, niemand, die niet aanstonds gevoelt hoe groot de begripsverwarring is waartoe
Nieuwland hier vervalt, en ik behoef zijne ketterijen niet afzonderlijk te wederleggen.
Mogen de schimmen van Schiller en Goethe, van mevrouw De Staël en Chateaubriand
en Bernardin de Saint-Pierre, de schimmen van Byron en Moore, de schim van Walter
Scott, de schim van Bilderdijk, ze hem vergeven! Doch wij begrijpen thans, hoe
Nieuwland de Voorrede van den eenigen dichtbundel die door hemzelf werd
uitgegeven op deze wijze besluiten kon: ‘Ik biede dus mijnen kleinen bundel, die
voorzeker nimmer door een tweeden gevolgd zal worden, den kundigen beminnaren
der dichtkunde aan; met deze ernstige bede dat zij eenige toegevendheid willen
gebruiken met de voortbrengselen mijner vroege jaren in eene kunst die nimmer een
gedeelte mijner hoofdbezigheden uitmaakte. Amsterdam, 20 Mei 1788.’ - Geruimen
tijd heb ik moeite gehad mij voor te stellen hoe iemand, reeds op zijn vierentwintigste
jaar, zeggen kon: ‘Ik geef nu eenige verzen uit, doch deze eerste bundel zal ook
tevens de laatste zijn;’ zeggen kon, ‘de beoefening der poëzie heeft nimmer onder
mijne hoofdbezigheden behoord.’ Is dan de poëzie eene bezigheid? Kan een dichter
van te voren zeggen, dat zijne muze voortaan niet meer vaardig over hem zal worden?
Weten wij niet van een dichter die zelfs na vijfentwintig jaren weder ‘aanving de
hand aan de cither te slaan’? Doch wij vernemen het: voor Nieuwland had de poëzie
geene toekomst als die van ‘kunstige navolging:’ aandoeningen des gemoeds, door
anderen reeds naar waarheid afgemaald, met frissche verwen op nieuw te schilderen,
vond hij ‘moeijelijk’; en hoe gecompliceerder onze maatschappelijke toestand wordt,
meende hij, des te onvoordeeliger staan de kansen des dichters. Vandaar niet
onmogelijk - en met deze opmerking stappen wij van het onderwerp af - vandaar dat
Nieuwland zijn dichterlijk talent, dat bovendien reeds niet zeer
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krachtig was, naderhand heeft laten ondergaan in rijmende knipbriefjes en andere
gelegenheidsversjes. Het schijnt dat zijne jonge vrouw, door eene zeer verklaarbare,
doch tevens niet onberispelijke zucht, om met hem te schitteren, bovendien een
verkeerden invloed op zijn poëtischen aanleg heeft uitgeoefend. Althans, hij is ten
slotte een ‘gezelschapsdichter’ geworden; en had hij, in '92, dat schoone vers Ter
gedachtenis van mijne echtgenoot niet geschreven, hij zou, na zijne vertalingen uit
het grieksch en latijn, na zijne minnedichtjes, na zijnen Orion, werkelijk niets meer
hebben voortgebragt dat waardig ware om tot een tweeden bundel te worden
bijeenverzameld.
Hoe weinig plaats, niet waar? besloegen in het gesprek ten huize van Uylenbroek,
bij den aanvang door ons afgeluisterd, de staatkundige omstandigheden van den dag!
Geen woord bijna over de berigten uit het fransche leger; schier niets waaruit men
zou hebben opgemaakt dat eene omwenteling op handen was. Doch was dit in zekeren
zin niet natuurlijk? Is niet alzoo het menschelijk leven, dat men zich bezighoudt, de
een met zijne zaken, de ander met zijne studie, op het oogenblik zelf dat de gewigtigste
gebeurtenissen ophanden zijn? Eén ding is zeker: blijkens hetgeen dit tijdvak in zake
van bellettrie heeft opgeleverd, is destijds de litteratuur, buiten de politiek om, haren
gang gegaan. Bilderdijk gaf onderwijl zijne Bloemtjens, zijne Geuzen, zijnen Edipus,
zijnen Elius uit. Kinker kritiseerde, en maakte drama's. Bellamy en Nieuwland zongen
ieder van hun meisje, Uylenbroek en Barbaz vertaalden fransche treurspelen. Fokke
bragt een bezoek op den Modernen Helikon en schreef rustig voort aan de elf deelen
van zijnen Catechismus der kunsten en wetenschappen; terwijl intusschen zijn broeder
Jan eene Geschiedenis der achttiende eeuw onder handen had, en misschien reeds
bezig was aan zijn vervolg op het Vaderlandsch Woordenboek vanKok. De beide
Vereul's, zoowel Abraham, dien wij leerden kennen,
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als zijn tijdgenoot en bloedverwant Jan Jacob, hielden redevoeringen, schreven
prijsverzen, stelden tooneelstukjes op. Helmers en Loots, welk aandeel ze toen en
later ook mogen gehad hebben in den gang der politiek, leefden niettemin voor de
poëzie. Zoodat het vast geene onhistorische onderstelling is, indien wij aannemen
dat zelfs niet meer dan drie weken voor de omwenteling tot stand kwam en de
Bataafsche Republiek gevestigd werd, een litterarisch kringetje zoo rustig bijeen kon
zijn, als wij het onze bij Uylenbroek aantroffen en gestemd vonden.
Doch met dat al, dat zelfde kringetje leefde in den Keezentijd, bestond grootendeels,
zoo niet uitsluitend uit min of meer ijverige Keezen, rekende op den aanstaanden
triomf der Keezenpartij, en kan ons derhalve niet euvel duiden dat wij, bij het verlaten
hunner vergaderplaats en van Uylenbroek's winkel, onszelven afvragen: Welke
voorstelling hebben wij ons te vormen van een Kees uit de dagen der Bataafsche
Republiek? - In antwoord op die vraag zou ik u eene uitvoerige lijst van schakeringen
en eigennamen kunnen overleggen. Er waren destijds Keezen, die men tegenwoordig
roode republikeinen noemen zou: gelijkValckenaer, Wiselius, en vooral Pieter Vreede.
Voorts gematigde Keezen: zooals Schimmelpenninck enVan der Palm, mannen met
groote talenten en niet zonder eerzucht. Voorts Keezen die allermeest van doortastende
maatregelen hielden en nimmer terugdeinsden voor een Coup d'État: dus waren de
geïmproviseerde militairen, dokter Kraijenhoffen de voormalige advokaat Daendels.
Ook onder de burgerklasse vond men velen die teregt of te onregt meenden dat hun
eene plaats in het staatsbestuur toekwam: Adriaan Loosjes was zulk een Kees. Doch
bovendien waren er nog eene menigte andere Keezen, aan wie men alleen daarom
dien naam geven kan omdat zij vijanden waren van oude misbruiken en voorstanders
van nieuwe begrippen; en van deze talrijke klasse, waartoe bijna zonder uitzondering
- indien men het gros der predikanten en hunne volgers niet mederekent - alle
beschaafde en geletterde mannen van dien tijd behoorden, zoowel onder de
roomschgezinden als onder de protestanten, van die partij
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dunkt mij prof. Van Swinden, wiens naam wij heden avond nog in het geheel niet
hebben genoemd, een waardig vertegenwoordiger. Het is u bekend waar en op welk
uur wij hem vinden kunnen: in datzelfde Felix waar hij niet minder dan 105 malen
in zijn leven het woord heeft gevoerd.
Was hij dan zulk een bijzonder goed redenaar? Neen, maar hij wist voor de vuist
twee uren, en langer, aan één stuk over eenig populair-wetenschappelijk onderwerp
te spreken zonder ooit te vervelen. Thans evenwel draagt hij eene geschreven
redevoering, eene lijkrede, voor; en ten einde ons een denkbeeld te kunnen maken
van zijn redenaarstalent, luisteren wij in het voorbijgaan zijne inleiding af. Het is
eene plaats uit Cicero's boek Over de vriendschap, die hij met veel takt gekozen,
bijna woordelijk vertaald, en toepasselijk gemaakt heeft op Nieuwland, zijn leerling,
zijn vriend, bijna zijn broeder en zijn zoon tegelijk. Het is dan aldus dat Laelius bij
Cicero over Scipio, en dat Van Swinden over Nieuwland spreekt:
‘Ik ben diep getroffen door het verscheiden van een vriend, Aanhef van Van
Swinden's Lijkrede op Nieuwland. Cicero, De Amicitia cap. 3, 4. zooals ik geloof
dat er nimmer een zijn zal, zooals ik kan verzekeren dat er nimmer een geweest is;
maar ik tracht mij zelven te troosten, en wel vooral hiermede: dat mijnen vriend geen
onheil is overkomen. - Wie immers zal twijfelen of het is Hem voortreffelijk gegaan?
want, tenzij hij gevorderd had onsterfelijk te zijn - en dit begeerde hij geenszins heeft hij niet alles bekomen wat eenen man geoorloofd is te wenschen? - Hij, die de
groote verwachting welke zijne medeburgers, reeds toen Hij een kind was, van Hem
hadden opgevat, naarmate Hij in jaren vorderde, met eenen onbegrijpelijken moed
heeft overtroffen. - Hij, die nimmer naar het hoogste ambt gestaan heeft, en echter
tweemaal tot hetzelve is aangesteld: eens in zijne eerste jeugd, andermaal in rijper
jaren, doch bijna te laat voor het algemeen welzijn. - En wat zal ik zeggen van de
zachtheid zijner
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zeden? van zijn eerbied voor zijne Moeder? zijne goedheid voor de zijnen, zijne
regtvaardigheid jegens allen? - Dit alles is u bekend. - En hoe dierbaar hij aan de
maatschappij geweest is, heeft de algemeene rouw, door zijnen dood veroorzaakt,
genoeg bewezen. Wat baat zouden hem dan eenige jaren meerder hebben aangebragt?
De ouderdom, valt zij al eens niet lastig, beneemt toch dien aangenamen zwier, daar
Hij nog in was. - Zijn leven is dan, door zijn lot en door zijne glorie, zoodanig
geweest, dat er niets kon bijkomen.- Waarlijk, het is met Hem voortreffelijk
afgeloopen. Maar, helaas, minder gelukkig met mij. Wat was immers natuurlijker
dan dat ik, die eerder in de wereld gekomen ben, er ook eerder ware uitgegaan? - De
herinnering echter van onze vriendschap geeft mij dit genot, dat ik geacht kan worden
gelukkig geleefd te hebben om dat ik met Hem geleefd heb: met Hem, met wien ik
gemeenschappelijke bezigheden had, en dit vooral - waarin geheel de kracht der
vriendschap bestaat - de grootste overeenkomst van neigingen, van letteroefeningen,
van gevoelens.’
Voor het overige is deze lijkrede van Van Swinden op Nieuwland wel veel minder
schoon dan die op Van de Perre, in het jaar '90 door Van der Palm te Middelburg
gehouden, doch zij verdient niettemin om hare groote natuurlijkheid en buigzaamheid
van periodenbouw eene eervolle plaats in de rangen van het nieuwere proza.
Uit Van Swinden's geschriften zou ik geen kans zien u iets omtrent zijne
staatkundige gevoelens te leeren. Alleen blijkt uit twee feiten dat hij een naauwgezet
republikein was. Hieruit vooreerst dat hij nooit, noch uit de hand van Koning
Lodewijk, noch uit die van Koning Willem I, een ridderkruis heeft willen aannemen.
Ten andere hieruit, dat hij in weerwil van zijne professorale bezigheden te Amsterdam,
van 20 Juni 1800 tot 15 September 1801, enkel uit pligtgevoel lid van het staatsbewind
te 's Hage geweest is. Toen Koning Lodewijk in 1805 zijne eerste audiëntie gaf te
Amsterdam verlangde de groot-ceremoniemeester dat de hoofden der onderscheiden
kommissiën hem vooraf eene kopij zouden
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toezenden van hunne voorgenomen aanspraak. Van Swinden liet antwoorden: ‘dat
de Voorzitter van Hoogleeraren der Doorluchtige School te Amsterdamniet, even
als een scholier, een opstel ter verbetering kon zenden; maar dat hij aan den Koning
zeggen zou wat hem pligtmatig en betamelijk dacht.’ Voeg hierbij hetgeen Hendrik
Harmen Klijn in zijn Lofdicht van hem zegt:
Hij was of 't licht, de troost, of 't heil van elk gezin;
De blijdschap trad met hem het woelig leven in -

en gij krijgt den indruk van een man die, bij zijn grooten roem als geleerde, bij zijn
schranderheid als natuurkundige - Klijn zegt van hem, niet ondichterlijk:
Hij wenkte - wat Natuur hield in haar schoot verholen,
Daagde op, en ging ter rei. -

een man die aan meer dan gewone beminnelijkheid als privaat persoon zekere
oud-republikeinsche fierheid van karakter paarde. Gij bemerkt: dit is niet de type
door Van der Palm vertegenwoordigd.
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Derde lezing.
Van der Palm en Bilderdijk
Gelijk mijn eerste viertal lezingen was ingerigt, zoo ongeveer zal ook mijn tweede
het wezen. Ook ditmaal wederom zal een Decemberdag, doch vijf jaren later, ons
uitgangspunt zijn. Wederom desgelijks gaan wij eene redevoering aanhooren: niet
evenwel te Amsterdam, maar te 's Hage; niet in de gehoorzaal eener wetenschappelijke
en kunst-maatschappij, maar binnen de muren van een kerkgebouw; en geene lijkrede,
maar eene feestrede: dezelfde die op den negentienden December van het jaar '99,
ter eere van de overwinning in den loop van September door het fransch-bataafsche
leger in Noord-Holland - bij Bergen en Castricum - op het anglo-russische behaald,
in zijne kwaliteit als Agent van Nationale Opvoeding, anders gezegd als Minister
van Onderwijs, in de Kloosterkerk te 's Gravenhage, uitgesproken werd doorVan der
Palm. En gelijk wij de eerste maal, achterwaarts ziende, uit de tweede helft der
achttiende eeuw een zeker aantal feiten bijeen verzamelden, litterarische zoowel als
historische, feiten die ons naderhand, tot vergelijking van den nieuwen tijd bij den
ouden, van dienst zouden kunnen zijn - evenzoo zullen wij thans, doch met een veel
minder breeden zwaai, uit de vijf sints December '94 verloopen jaren - tevens de vijf
eerste levensjaren der Bataafsche Republiek - al het
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belangrijkste, dat wij achter ons zien liggen, bij elkander trachten te stellen, en
zoodoende eenig inzigt pogen te verkrijgen in den nieuwen tijd zelf. - Zal ik u lastig
vallen met eene opzettelijke apologie van mijne behandelingswijze der zich
aanbiedende stof? Liever doe ik u opmerken dat de laatste dagen van het jaar '99 om zoo te zeggen de Oudejaarsavond der achttiende eeuw - een geschikt rustpunt
aanbieden voor onze studie; dat voorts de overwinning kort te voren door onze troepen
in Noord-Holland op de Engelschen en Russen behaald, in weerwil van hare vele
schaduwzijden, niettemin een der eervolste bladzijden is uit de geschiedenis der
Bataafsche Republiek; en eindelijk, dat onder de mannen die omstreeks het einde
der vorige eeuw, en in den aanvang der tegenwoordige, hier te lande invloed hebben
uitgeoefend en als typen mogen worden beschouwd, onze straksgenoemde redenaar
in de Kloosterkerk te 's Gravenhage -Johannes Henricus Van der Palm - vooraan
staat in de rij. Niemand welligt uit dien tijd heeft langer dan Van der Palm, in de
litteratuur en in sommige deelen der politiek, den geest van ons volk beheerscht,
niemand is, gedurende een grooter aantal jaren, eene getrouwer uitdrukking geweest
van de openbare meening onzer beschaafde nederlandsche maatschappij. Van der
Palm zelf heeft dit, in later tijd, op de hem eigen wijze aldus uitgedrukt: ‘Ik ben
iemand die zoo een weinigje de eer der nederlandsche taal en letteren opgehouden,
en min of meer op den geest mijner medeburgers gewerkt heb.’ Beets, Leven en
karakter van J.H. van der Palm, p. 115. - Hoe is Van der Palm Minister van Onderwijs
geworden en, in die kwaliteit, feestredenaar namens het Uitvoerend Bewind? welk
oordeel hebben wij reeds nu te vellen over de talenten en het karakter van dezen
veelszins buitengewonen man? Dit zijn de vragen die ik allereerst wensch te
beantwoorden.
Zelfs de beminnelijkste en populairste menschen op deze wereld wekken somtijds
bij enkelen diepe antipathie, allermeest bij sommige hunner tijdgenooten en geestelijke
tegenvoeters. Die vijandschap kan ontspringen uit afgunst, uit

Cd. Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24

98
teleurgestelde eigenliefde, uit boozen hartstocht in het gemeen. Doch zij kan ook
gegrond zijn in de wezenlijke gebreken van hem die populair en beminnelijk is;
gebreken waartegen hij wel zijn leven lang streed, maar die niettemin aanwezig
waren en telkens weder boven kwamen; gebreken waarover vriendschap of
bewondering den mantel der liefde werpen, maar die voor het oog van den vijand
door niets te verheelen zijn. Neemt nu die vijand pen of penseel, en teekent hij het
voorwerp van zijnen weerzin uit, dan zal die beeldtenis eene charge, een spotprent
wezen; doch elke eenigszins geoefende blik zal achter en tusschen de misvormde
trekken der karikatuur, hoe hatelijk deze ook zij, niettemin het welgelijkend portret
herkennen.
Zulk een scherpzienden en onverzoenlijken tegenstander, als ik daareven zeide,
heeft Van der Palm, gedurende de tweede en laatste periode van zijn leven, na de
Restauratie in het jaar '13, in Bilderdijk gevonden; en omstreeks het jaar 1825 heeft
Bilderdijk, die toen reeds naar de zeventig liep, op het portret van Van der Palm,
destijds twee- of drieënzestig jaren oud, in zijne leidsche of haarlemsche afzondering
dit leerzaam bijschrift vervaardigd:
Die, met een duivlenlach op 't huichlend aangezicht,
Den Mond der Waarheid zelv' van logentaal beticht;
In geld- en werelddienst en zwelgen onverzadigd,
Den diefstal, ontrouw, list, en 't sluikhedrog verdadigt;
De tijdslaaf zonder eer, steeds draaiend naar den wind,
Toont d'onbeschaamden muil in deze galgenprint.

Kritiseren wij dit versje, en laat ons het onkruid van de tarwe schiften: zoo zullen
we, uit de karikatuur van het jaar 1825, met de gegevens die ons ten dienste staan,
niet onmogelijk tot de welgelijkende beeldtenis van het jaar 1799 komen. - De derde
regel, waarin gezegd wordt dat Van der Palm geweest is ‘onverzadigd in geld- en
werelddienst en zwelgen,’ is beneden onze aandacht: de geschiedenis richt wel, doch
nooit werpt zij de aangeklaagden voor hare vierschaar
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met vuilnis. Liever houden wij ons dan ook aan het woord van Van der Palm's
medicus, den leidschen dokter Van Kaathoven: ‘Dat hij matig was, dit wisten zijne
huisgenooten, en konden zijne gasten getuigen, als zij, bij hem aanzittende aan den
keurigen disch, meer door gulle aanmoediging en vriendelijke overreding, dan door
eigen voorbeeld, tot ruim genot werden verleid.’ Beets, p. 164. - Het laatste woord
van den zesden regel: ‘galgenprint’ moge beleedigend zijn voor den teekenaar, den
steendrukker, den graveur, het origineel is hier volkomen onschuldig: dezelfde leelijke
naam is van toepassing op verreweg de meeste portretten van beroemde mannen inzonderheid kerkelijke personen - die men in onze boekverkooperswinkels
opgehangen vindt voor de glazen. - De tweede en vierde regel, volgens welke Van
der Palm de verdediger van ‘diefstal, ontrouw, list, en sluikbedrog’ zou zijn geweest,
ja, ‘den Mond-zelf der Waarheid’ zou hebben ‘beticht van logentaal,’ deze regels
zijn alleen in zoover aardig als ze boos-aardig zijn: want in zijne vertaling van het
Nieuwe Testament, en in de aldaar voorkomende verklaring van de gelijkenis des
Onregtvaardigen Rentmeesters, heeft Van der Palm - en het is op deze plaats (Lukas
XVI) dat Bilderdijk in zijn versje zinspeelt - de looze streken van dien ontrouwen
dienstknecht wel zooveel mogelijk vergoelijkt; maar hij doet dit als uitlegkundige,
geenszins als moralist; en het is er zóó ver van af dat hij, bij zijne verklaring dier
moeijelijke gelijkenis, den Mond der Waarheid van logentaal betichten zou, dat zijne
uitlegging integendeel alléén ten doel heeft om het aanstootelijke in deze bijbelplaats
ter eere van Jezus weg te nemen. - Dat Van der Palm zou hebben gehad een
‘onbeschaamden muil,’ een ‘huichlend aangezigt,’ waarop nog bovendien een
‘duivlenlach’ speelde -gelijk beweerd wordt in den eersten en zesden regel - is eene
dier subjectieve uitspraken die geene waarde hebben voor de nakomelingschap: wat
noemt gij onbeschaamd? wie is volgens u een huichelaar? en wat verstaat gij onder
een duivlenlach?
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zonder nadere verklaring uwerzijds, en omdat de geschiedenis zoo menig voorbeeld
oplevert van wijzen en voorzigtigen die voor huichelaars, van vrijmoedigen die voor
onbeschaamden, van engelen bijna die voor duivelen gehouden zijn, kan uw oordeel
voor ons geene beteekenis hebben. - Thans blijft alleen nog over de voorlaatste of
vijfde regel, waarin Van der Palm genoemd wordt ‘de tijdslaaf zonder eer, steeds
draaijend naar den wind.’ Wat dit ‘draaijen’ aangaat, het herinnert ons, in Bilderdijk's
mond, aan de vaderlandsche zegswijs omtrent de wederzijdsche recriminatiën van
Pot en Ketel. Namelijk, indien Prof. Mees gelijk had, toen hij zijne verhandeling
over Bilderdijk's eigen onstandvastigheid in het staatkundige met deze verklaring
besloot: ‘dat zoo er ooit een Dictionnaire des Girouettes voor ons Vaderland noodig
geacht werd, Willem Bilderdijk volkomen geregtigd zou wezen om, achter zijn
waarlijk grooten naam, eenige wimpels te voeren, die naar tegenover gestelde streken
van den politieken hemel zouden gerigt zijn.’ Doch Van der Palm is hiermede niet
vrijgesproken. Voegen wij er dus nog bij, dat ook die vijfde en voorlaatste regel den
stempel derzelfde vijandige bitterheid draagt waardoor het gansche gedichtje
gekenmerkt wordt. Van der Palm een altoos draaiende windwijzer! een eerlooze
tijdslaaf! neen waarlijk, dat kan er niet door.
Doch hoewel geen onpartijdige ooit gelooven zal dat een man als Van der Palm
onbekend kan zijn geweest met de zwakke zijden van zijn eigen karakter, of nagelaten
kan hebben daartegen met allen ernst strijd te voeren, Bilderdijk, toen hij dat gedichtje
schreef, was niet gansch en al door den hartstogt verblind; en wij, die dat gedichtje
hier ter sprake brengen, erkennen de betrekkelijke juistheid der teekening. Bilderdijk's
versje is als een soort van gedestilleerde absinth: verdun deze quintessence, leng haar
met de noodige waterdeelen aan, maak haar in één woord drinkbaar, en wanneer gij
aldus, met of zonder verdere beeldspraak, het menschelijke zult hebben gesteld in
de plaats van het diabolische, de karakterloosheid in de plaats der schande, den
hoveling in de plaats van den huichelaar, zal op den donkeren achtergrond van
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het dichterlijk fantasiebeeld de historische figuur naar waarheid uitkomen.
Den moed zijner overtuiging heeft Van der Palm nooit bezeten, of althans zelden
getoond: hij is het uitgedrukte beeld dier karakterloosheid geweest, die de
kenmerkende eigenschap mag heeten, niet slechts van hem, maar van het gansche
geslacht waartoe hij behoorde. Onze verpligtingen aan dat geslacht zijn groot; doch
wij hebben er ook billijke grieven tegen. Deze mannen stonden aan den ingang eener
verlichte eeuw; zij vormden - en ik spreek hier van al hetgeen ons vaderland bij den
aanvang van den nieuwen tijd uitstekends heeft opgeleverd in het gemeen - zij
vormden hetgeen Van der Palm zelf, in eene schitterende vergadering na de
Restauratie, sprekend van zijne academische tijdgenooten en van zichzelven, genoemd
heeft ‘een hoogen stand, die het sieraad, het zout, ja de ziel der maatschappij is; een
stand die over alle standen zijnen glans verspreidt; en welks verwaarloozing den
staat even zeker in een nacht van ellende, als in een nacht van onkunde storten zou’.
Redevoeringen, IV, 204. Gij hoort het: deze mannen beschouwden zichzelven als de
toongevers, en waren inderdaad de toongevers der toenmalige beschaving te onzent.
Doch zij durfden niet doortasten; zij vreesden het licht dat zij met eigen hand
ontstoken hadden. Hunner ja waren de sleutelen der kennis; doch zij hielden die
sleutelen voor zich, en spraken tot het opkomend geslacht: ‘Gijlieden zult niet ingaan.’
Zij schaamden zich in later tijd voor hetgeen eenmaal hunne eer en hunne beste
aanbeveling bij den nakomeling was: te weten voor hunne jongelingsjaren, voor
hunne vrijheidsdroomen, voor hunne eerste liefde, voor hun verleden; en ze hadden
rust noch duur vóór zij, gebogen onder het juk van den despotischen koning hunner
vinding, dat verleden hadden herroepen en verloochend. Heeft Van der Palm, vóór
de omwenteling van '87, tijdens hij predikant te Maartensdijk was en omgang hield
met Bellamy, zijne gemeenteleden - behalve in den Heidelbergschen katechismus niet ook nog
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als vrijkorporist in den wapenhandel geoefend? Is hij niet te Middelburg voorzitter
van het patriottenkieskollege geweest? Heeft hij aldaar niet mede om den
vrijheidsboom gedanst? Was hij niet, vijf of zes jaren lang, Minister van Onderwijs
der Bataafsche Republiek, met f. 9000 traktement? Toch had hij in 1828 den moed
om in tegenwoordigheid van Koning Willem I, met zinspeling op die vroegere dagen,
te beweren ‘dat ons vaderland, ons dierbaar vaderland, destijds was vanééngereten,
destijds was aangegrepen’ - let wel - ‘door den tuimelgeest der eeuw, destijds mede
in dien draaikring was rondgevoerd.’ Dit is in meer dan éénen zin welsprekend; en
gewis ontslaat gij mij van de verpligting tot nader betoog dat die ‘draaikring’ veeleer
het beeld is van de handelwijze dergenen die de eeuw niet aandurfden dan van de
eeuw-zelve; die ‘tuimelgeest’ veeleer de ware benaming voor den geest van hen die
aldus spraken dan van haar aan wie zij dat tuimelen verweten. - En wilt gij nu den
hoveling hooren, den hoveling in den engen en letterlijken zin van het woord? Niet
in 1813 of '15, in den eersten gloed der blijdschap voor Nederlands verlossing of
Oranje's terugkomst, maar wederom in 1828, slechts twee jaren vóór dat met de
Belgische omwenteling de nietigheid van deze Koning- en zelfvergoding aan het
licht kwam, heeft de grijze Van der Palm zijne eerwaardige lippen geplooid tot deze
lofspraak op den veelzins schranderen en genialen maar door en door tirannieken
vorst: ‘Wat zien wij,’ vraagt de redenaar, ‘in onze dagen?’ En hij antwoordt: ‘
Nederland het voorwerp van den naijver zijner buren; benijd om de wijsheid zijner
instellingen, om de zachtheid van zijn bestuur, om de onbekrompenheid zijner
beginselen; Nederland alom geroemd en geprezen als het gelukkigste land van den
aardbodem! Dat hebben wij’ - hier wendt hij zich tot den Koning en spreekt hem
regtstreeks toe - ‘dat hebben wij aan U te danken, dat geluk heeft God ons door u
beschoren, geliefde en geëerbiedigde Koning, Vader des Vaderlands! Dat mijn mond
voor altijd verstomme, zoo ik vleitaal spreke! maar de taal der waarheid en der
dankbaarheid mag ik niet smoren! Ik mag het niet verzwijgen, wat uit aller harten
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opwelt, waar aller monden van gewagen, en wat het eenparig getuigenis van het oude
en nieuwe Nederland bevestigt.’ Dan volgt eene opsomming van hetgeen Koning
Willem I was en gedaan had. En nadat de redenaar den vorst heeft voorgesteld als
eene soort van pantheïstische godheid, in wier alomtegenwoordig persoon zich het
alleven der nederlandsche natie te eenemaal had opgelost, vervolgt hij: ‘Wat is er
dat uwe zorg niet omvat, waarvoor uwe onvermoeide arbeidzaamheid niet waakt en
zwoegt? Wij plukken de vrucht van al die zorgen; en wanneer wij, in de schriften
der vreemden, U het voorbeeld der vorsten genoemd zien, dan stemt ons hart juichend
daarmede in, en wij zeggen tot elkander: gelijk wij den Koning beminnen om het
Vaderland, zoo beminnen wij ook het Vaderland om den Koning.’ En na deze
wederom zeer welsprekende uitboezeming werd de aanzienlijke vergadering - bijna
zeide ik: de christelijke gemeente - door den redenaar genoodigd het bekende ‘Wien
Neêrlands bloed’ aan te heffen. Doch genoodigd met eenig onderscheid. ‘Doet het,’
zeide hij, ‘ontlast uwen boezem, stort uwe gevoelens voor Vorst en Vaderland uit;
doet het met eendragtig gezang, gij allen aan wie de gaven van stem en gehoor zijn
toebedeeld, en gij, aan wie de natuur ze weigerde, dat uw hart, luider dan uw mond,
instemme met de woorden van ons Volkslied!’ En ik voor mij twijfel of deze splitsing
der aanwezigen in muziekalen en niet-muziekalen wel bewijst dat Van der Palm
altoos tact had.
Intusschen, wie aldus in zijnen ouderdom de handen kuste aan een meer dan
souvereinen vorst, kon zeer wel - de magt der omstandigheden in aanmerking
genomen - in zijne jeugd en eersten mannelijken leeftijd van harte gedweept hebben
met de souvereiniteit des volks: de eene majesteit is de andere waard. Doch zulk een
gemoedelijk dweeper is, jammer genoeg voor de eenheid van zijn karakter, Van der
Palm juist nooit geweest. Hij leerde de Maartensdijksche boeren in '87 exerceren en
soldaatje spelen: ja, doch toen men hem op zekeren zondagmorgen vóór de
ochtenddienst - hetgeen evenwel eene halve fabel was - deed weten dat de Pruisen
en hunne bajonnetten
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in aantogt waren, maakten hij en zijne dienstmaagd zich tusschen twaalven en tweeën
uit de voeten; en toen het klokje van de namiddagdienst luidde kwam de gemeente
wel op, doch de leeraar-patriot was nergens te vinden: men vernam niet lang daarna
dat hij zich ophield te Monster, in Zuid-Holland bij zijnen zwager Bussingh, een
warm oranjeman, en dat hij zijn ontslag genomen had als predikant. - In '95 danste
hij te Middelburg wel mede om den vrijheidsboom, doch niet dan nadat hij sedert
het voorjaar reeds van '88 - zoo kort na zijne vlugt uit Maartensdijk - tevens
huiskapellaan en wetenschappelijk adsistent was geweest van den heer Van de Perre,
eersten Edele van Zeeland en aldaar de vertegenwoordiger van den Stadhouder: een
zeer loffelijk dilettant in onderscheidene wetenschappen, die van het ‘ Middelburgsch
Museum’ - door hem met groote kosten gesticht-iets hoopte te maken dat zweemde
naar hetgeen ‘Felix Meritis’ destijds en sedert kort voor Holland was, en die zich
voor de werking dezer inrigting tot verbreiding van nuttige kennis met regt het beste
voorstelde van Van der Palm's uitstekende bekwaamheden; doch voor het overige
een zeeuwsch aristokraat van den echten stempel, een Stedehouder die aan den Prins
niet mishaagde en tevens aan de Regenten voldeed, in één woord een type juist dier
aristokratie, die een doorn was in de oogen van het toenmalig patriottisme. En niet
slechts diende Van der Palm den heer Van de Perre, en woonde met zijne jonge
vrouw, voor rekening van dezen heer, in een net huisje allernaast de gevleugelde
woning met de inspringende bassecour en den hoogen stoep; maar nadat hij op zijnen
Maecenas - die reeds in April van het jaar '90 stierf - eene lofrede had uitgesproken,
zooals een eenigszins warm patriot en demokraat moeijelijk uitspreken kon, bleef
hij tot '94 in de dienst der Douairière, en toen ook deze - in Augustus van dat jaar gestorven was, stond het fransche leger onder Pichegru reeds bijna in
Staats-Vlaanderen, en de groote omwenteling in Holland voor de deur. Wanneer Van
der Palm dus naderhand, op meer gevorderden leeftijd, van zijn verblijf in Zeeland
sprekend, de bekende formule gebruikte: ‘Toen keesde ik zoowat,’ dan moet het
tijdperk waarop dit gezegde
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betrekking heeft - want bij den heer Van de Perre en bij diens Douairière aan huis,
waar Van der Palm zes en een halfjaar vertoefde, werd wel gebogen maar niet gekeesd
- worden ingekrompen tot die naauwlijks achttien maanden die hij na het uitbreken
der Omwenteling te Middelburg bleef: van Januarij '95 tot Junij '96, toen hij, als
discipel van Schultens, tot Hoogleeraar in de Oostersche talen naar Leiden werd
beroepen. Men kan zeggen - en dit dunkt mij volkomen waar - in weerwil zijner
burgerlijke afkomst (en ook in dit opzigt doet hij telkens aan Rutger Jan
Schimmelpenninck denken) was Van der Palm eene aristokratische natuur; hij
gevoelde zich dus ten huize van den heer Van de Perre volkomen in zijn element;
dat hij daar zoo vele jaren met zooveel genoegen heeft doorgebragt bewijst dat hij
niet in de wieg was gelegd voor democraat. Nog eens: deze opmerking is juist.
Hetgeen haar bevestigt, is dat Van de Perre's silhouet nog eene halve eeuw daarna,
te midden van andere relikieën, op Van der Palm's studeerkamer boven den
schoorsteen hing. Beets, p. 111. Nog sterker bevestiging: de revolutie was eerst
weinige maanden oud toen Van der Palm reeds in eene redevoering over de
Volksgunst, uitgesproken in de Vaderlandsche Societeit te Middelburg, deze juist want hij sprak meer tegen dan over haar - met den ietwat minachtenden naam van
‘volkswindje’ of ‘aura popularis’ bestempelde. Desgelijks waren ook
Schimmelpenninck's allereerste woorden, in de allereerste vergadering der
Provisionele Representanten van het volk van Amsterdam, tegen dat volk gerigt: ‘Ik
durf mij, Burgers! eene zekere mate van kennis van den aard van ons volk aanmatigen.
Vleit ulieden niet van aan allen te zullen behagen. Dezelfde toejuichingen waarvan
het Volk, bij het hooren uwer namen, de lucht heeft doen wedergalmen, kunnen door
de taal van gemor, verachting en ontevredenheid vervangen worden.’ Rogge,
Omwenteling, p. 289. Uitmuntend gezegd en zuiver gedacht: doch wanneer men
onmiddellijk na de keuze zoo weinig opheeft met de volksgunst
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moet men zijne eigen zeilen vóór de keuze niet door dien zelfden luchtstroom bol
en strak laten blazen. - Om op Van der Palm terug te komen: hij was eene
aristokratische natuur; een hoveling van geboorte: niet in den hatelijken of
kleingeestigen, maar in den zuiver zielkundigen zin van het woord, en wie dit kwalijk
neemt of geen hovelingen verdragen kan, moge toezien dat bij zijne studie der
menschelijke natuur, in hare oneindige verscheidenheid van exemplaren, zijne
menagerie van menschelijke karakters kompleet zij. Wij voor ons zullen niet ligt
gelooven dat in eene zamenleving als de onze het karakter van den diplomaat gemist
kan worden: ook de hoveling heeft daarin een eigenaardig regt van bestaan. Doch
wanneer wij Van der Palm, een goed half jaar na het overlijden der Douairière Van
de Perre, zoo kort nadat de aristokratische woning door den dood achter hem was
gesloten geworden, tot de middelburgsche Keezen hooren zeggen: ‘Zij bestaan niet
meer, die dwaze onderscheidingen, die gehate rangen, om den troon des gewelds te
onderschragen, waardoor de eene aardworm tot den hemel werd opgeheven, den
naam en de eer eener Godheid vorderde, om den anderen, met al het gewigt zijner
grootheid, des te dieper in het stof te drukken; - wij zijn vrij, want wij zijn gelijk!’
De Vriend des Volks, No. 20. dan vragen wij onwillekeurig: was ooit iemand ongelijker
aan zichzelven, dan deze advokaat der gelijkheid? Vloeide uit éénen mond ooit eene
zoodanige hoeveelheid zoet en bitter water tevens?
Laat mij deze kleine karakterstudie met nog twee opmerkingen besluiten. Dat Van
der Palm een riet geweest is, van den wind ginds en weder bewogen; laatstelijk een
koningswindje, voormaals een volkswindje en nog vroeger - toen hij Maartensdijk
ontvluchtte - een hazenwindje, dit wordt door een ieder toegestemd. Doch wie niet
te eenemale een vreemdeling in de menschenkennis is, weet ook - en, ware het anders,
met onszelven zou het er bitter uitzien - weet dat zwakheid van karakter gepaard kan
gaan met zuiverheid van bedoelingen. Edelmoedig heeft Van der Palm in persoon,
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op zijn sterfbed, zonder dit te bedoelen of te weten, zich gewroken op hen, die hem
bij de nakomelingschap de eer zouden willen betwisten het goede gewild en naar
vermogen betracht te hebben. Doelend op den aard zijner doodelijke ziekte - eene
hartkwaal - zeide hij schertsend, in een zijner laatste oogenblikken: ‘En nu zeggen
ze nog aan het einde van mijn leven dat mijn hart niet op de goede plaats zit.’ Beets,
p. 165. Voorwaar, wie op meer dan vijfenzeventigjarigen leeftijd, bij het scheiden
uit eene wereld, waarin het zoo moeijelijk is, eene vaste gedragslijn te volgen, aldus
spreken kan, - die heeft, wanneer hij dwaalde of aarzelde, te goeder trouw geaarzeld
en gedwaald; diens hart, al hield de wil geen gelijken slag er mede, zat en klopte op
de goede plaats. - En (wat ik in de tweede plaats wilde opmerken) al was Van der
Palm niet groot als persoonlijkheid, hij was het dubbel door zijne gaven. Zijn
letterkundige arbeid uit het tijdvak waarvan wij spreken is klein van omvang en, zoo
men wil, gemakkelijk te overzien: eene latijnsche dissertatie over het boek van den
Prediker, eene hollandsche bewerking van enkele Psalmen, eene kleine studie over
die zekere Reuzen waarvan in het zesde hoofdstuk van Genesis gesproken wordt,
eene lofrede (op Van de Perre), eene vertaling van den profeet Jesaja met kommentaar;
voorts, op staatkundig gebied, in '95 een zeker aantal bijdragen in het Zeeuwsche
patriotten-weekblad de Vriend des Volks, in '97 eene politieke parabel in Oosterschen
vorm, getiteld Abdolmotalleb of de Kerk in gevaar, en eindelijk in '99 de fraaije
redevoering door hem in December van dat jaar te 's Hage in de Kloosterkerk
gehouden - ziedaar al. Doch reeds was destijds de orientalist, reeds de uitnemende
redenaar, reeds de vonkelnieuwe proza-schrijver in hem ontwaakt. Men spreekt vaak
van ‘begaafde menschen’ en men is kwistig met dezen eeretitel: doch een ieder
wachte met zich dien toe te eigenen tot hij Van der Palm bestudeerd hebbe. Vraag
aan onze Oosterlingen of Van der Palm de studie van dit vak dan zooveel verder
heeft gebragt? Zij zullen u zeggen van neen. Aan onze beoefenaren der vader-
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landsche taal of Van der Palm, indien al geen filoloog in het oostersch, dan toch niet
met betrekking tot zijne moedertaal een onzer grootste filologen behoort te heeten?
wederom zullen zij u antwoorden: in het minst niet. Ik zwijg van de godgeleerdheid:
in weerwil toch zijner tweehonderd gedrukte leerredenen, in weerwil zijner
bijbelvertaling, kan Van der Palm op den naam van theoloog geene aanspraak maken;
ook is hij nooit hoogleeraar in de theologie, maar steeds, en uitsluitend, in de
litteratuur geweest. Doch hij was het ideaal van den ‘begaafden man.’ Het uitzet hem
door de natuur medegegeven was verwonderlijk keurig en rijk; benijdenswaardig de
buigzaamheid en bevalligheid van zijn talent. Hoe hij als Agent van Nationale
Opvoeding ten dienste van het vaderland met deze zeldzame gaven gewoekerd en
het gansche nederlandsche volk ten duurste aan zich verpligt heeft, zullen wij hier
niet uiteenzetten. Doch laat ons wel weten en duidelijk zeggen dat in de dagen van
het Bataafsch Gemeenebest weinig mannen zich omtrent de publieke zaak zoo
verdienstelijk hebben gemaakt als hij.
En thans - nu wij kennis hebben gemaakt met een der hoofdpersonen van ons drama,
- is het meer dan tijd, dat wij onze schade trachten in te halen ten aanzien der
gebeurtenissen. Keeren wij dus naar de allereerste beginselen der omwenteling terug.
Wij bevinden ons te 's Gravenhage op het Tournooiveld, vrijdag den zesden
Februarij 1795, het Eerste jaar der Bataafsche Vrijheid, des morgens omstreeks half
negen. Sedert den achttienden der vorige maand, te weten sedert dien
gedenkwaardigen zondagmorgen en middag in Januarij, waarop eerst de Prinses met
haar schoondochter en driejarig kleinzoontje - naderhand Koning Willem II - daarna
de Prins met zijne beide zonen de residentie verlaten en met een twintigtal
scheveningsche visscherspinken de reis naar Engeland hadden aangenomen, was
alles in de hofstad in rep en roer. De patriotten zegepraalden. Den tweeëntwintigsten
rukte een deel der fransche krijgsmacht binnen onder den generaal Moreau; den vier-
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entwintigsten kwamen de anderen, en daarbij de fransche Gedeputeerden te velde.
Deze werden met eenentwintig eereschoten begroet en op het Binnenhof gehuisvest.
Den tweeden Februarij werd er in de Kloosterkerk eene groote volksvergadering
gehouden, en de daar gekozen nieuwe gemeenteraad - negenentwintig leden sterk nam nog dienzelfden dag de teugels der stadsregeering in handen. Dit gebeurde 's
maandags; en vrijdag daaraanvolgend - dezelfde plegtigheid die ik u daareven
noodigde bij te wonen - zou de vrijheidsboom of sparremast, in feestelijken optogt
van het Tournooiveld naar het Buitenhof gedragen, ter laatstgenoemde plaats in den
grond worden gezet. Fransche huzaren openen den trein met muziek; deputatiën uit
de stedelijke en provinciale ligchamen sluiten den optogt, voorafgegaan door een
korps van tweeënveertig zangers. De boom wordt gedragen door twaalf burgers met
palmtakken op de hoeden: tusschen ieder paar gaat een klein meisje van tien of elf
jaar, in het wit, met de nationale sjerp, en houdt in de kleine hand eene guirlande van
groen, die aan den boom bevestigd is. Of het dien dag reeds dooide, weet ik niet:
doch zelfs al vriest het niet meer, het is in de eerste dagen van Februarij hier te lande
koud genoeg, om ons ter wille van die arme meisjes ‘in het wit’ te doen bibberen
van de weêromstuit. Doch wat draagt die sergeant daar in de handen, vóór den
vrijheidsboom uit? Het is een kap, een ijzeren kap, voorstellend den Hoed der Vrijheid
en bestemd voor den spits des Booms. Deze kap is dezelfde waarop Bilderdijk,
misschien dien eigen dag, dat versje maakte, waarin hij aan zijne antipathie tegen de
omwenteling, in dit anathema over het Bataafsche volk lucht geeft:
Welaan dan! 't buig' den hals en torsch zijn Vrijheidsboomen;
't Is d ' i j z r e n Vrijheidshoed, en ook geen andren, waard!

Toen de boom geplant was, hield de haagsche volksvertegenwoordiger Hahn, in een
handwagentje bij de plegtigheid tegenwoordig - want deze scherpzinnige en
welsprekende man was lam aan beide beenen: ‘Bij velen zweeft de voet
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en gaat het hoofd op krukken’ - eene aanspraak aan de burgerij; de fransche
representant hield een tweede aanspraak; er werden eenige toepasselijke koepletten
gezongen, en de plegtigheid van den morgen werd des avonds besloten met een
prachtig bal en souper, dat tot laat in den nacht voortduurde. Rogge, Omwenteling,
p. 319 vgg.
Dat bal en souper is niet van onze gading; doch vertoeven wij nog eenige
oogenblikken op het Buitenhof. Zien wij hoe het daar toegaat om den Vrijheidsboom,
en luisteren wij naar de aangeheven volksliedjes. - Wanneer de geschiedschrijver
zegt: ‘het dansen rondom den boom was onophoudelijk, en met de streelendste blijken
van egaliteit’, wat hebben wij onder die streelende blijken te verstaan? Dit, dat alle
onderscheid van rang en stand, van leeftijd en geslacht, onder den bedwelmenden
invloed der ingedronken vrijheidsliefde voor een poos werd opgeheven. Oud en jong,
man en vrouw, arm en rijk, aanzienlijk en gering, alles danste, alles gloeide van de
gelijkheidskoorts. ‘o Dag, o uren van verrukking! die de zaligste van ons leven
uitmaakten - waarom waart gij zoo kort? waarom vloodt gij zoo haastelijk heenen?
en liet van uwe betooverende schoonheid weinig meer dan een geluksdroom achter!’
aldus zuchtte een jaar daarna Adriaan Loosjes bij de dankbare herinnering aan het
planten van den boom. Loosjes, Vergelijkende Schets, Mengelstukken, V. ‘Vergeeft
het mij, Broeders, zoo ik, gereed om de taak mij opgelegd te volbrengen, door
duizende gewaarwordingen die ik nimmer te voren kende, door ontelbare en
onnoembare aandoeningen overstroomd, nog voor een oogenblik zwijge om adem
te scheppen en mijne overkropte borst lucht te geven!’ zoo smeekte Van der Palm,
in den aanhef zijner rede, de eerste reis dat hij na het planten van den Boom voor de
middelburgsche volksmenigte optrad. Vriend des Volks, No. 20, aanhef. En dit is nu
nog de weloverdachte en naderhand beschaafde uitdrukking van hetgeen men bij het
dansen gevoelde. Minder beschaafd
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waren de liedjes die men er bij zong; meest navolgingen of vertalingen der Fransche
republikeinen-liederen van dien tijd. ‘Onder den franschen volksdeun ving nu het
dansen aan’: dus luidt het authentiek bericht. Loosjes, Vriend des Volks, No. 20,
aanhef. Wilt gij een proefje van dien deun, ziehier de eerste strofe der ‘Nederlandsche
Carmagnole’ door Loosjes vervaardigd:
Komt, Burgers! geeft elkaar de hand;
De Vrijheidsboom staat nu geplant.
Hoezee! wij altemaal
Zijn broeders, zijn egaal.
Zingen wij dan Carmagnole,
Nu zijn wij vrij;
Nu zijn wij vrij,
Zingen wij dan Carmagnole,
Gelijk en vrij,
Burgerij!

Vreemd, niet waar? die uitheemsche melodiën en refreinen ter eere van eene zaak
die bij uitnemendheid nationaal heette. Doch men beschouwde de Franschen als
reddende engelen, en de verbroedering moest zich uitstrekken tot aan het volkslied
toe. ‘Fransche broeders,’ zoo eindigde een ander liedje:
Fransche Broeders, juicht nu mee!
Daar uw vrije zangen
En het Nederlandsch hoezee
Thans elkaar vervangen. Loosjes, Lied voor den Zesden Februarij 1795.

Doch mijn voorstel van daareven - ‘vertoeven wij nog eenige oogenblikken op het
Haagsche Buitenhof’ - had niet zoozeer ten doel uwe oogen te verbazen met het
schouwspel eener dansende menigte, of uwe ooren te kwellen met haar gezang.
Ernstiger was mijn oogmerk. Ik wilde toch van deze gelegenheid gebruik maken,
terwijl de schare daar ginds jubelt en huppelt om het opgerigt teeken der Vrijheid,
ge-
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bruik maken om, zoo rustig als de omstandigheden zulks gedogen, de vraag te
beantwoorden: Welke was de politieke partij die in den aanvang van '95 hier te lande
het feest harer verloving vierde? en van welken aard was die verloving?
Twee zeer wezenlijke bestanddeelen der patriotsche vreugde laat ik dezen avond
rusten; ten einde ze den volgenden keer naar behooren in het licht te stellen: te weten,
het vertrek van den Stadhouder en de komst van het fransche leger. Thans spreek ik
alleen over den oorsprong der dusgenaamde Keezenpartij.
Tot en met de komst van Willem IV aan de regering, hadden hier te lande in den
grond der zaak nooit meer dan twee partijen bestaan: eene aristokratische of
staatsgezinde - in de wandeling bijgenaamd de regentenpartij ofLoevesteinsche factie
- en eene demokratische of oranjegezinde. Maurits, Willem III, Willem IV waren
aan de regering gekomen - of daarin gehandhaafd - door de volkspartij, meestentijds
gesteund door de predikanten. Doch met Willem V veranderde dit. Toen deze jonge
vorst bij zijne meerderjarigheid Stadhouder werd, zeiden de regenten hem met even
zoovele woorden: Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, XII, 27. ‘dat alle de
prinsen van Oranje - ten minste Willem III en Willem IV - door het volk Stadhouder
waren geworden, en door beroerten en onlusten. Hij, Willem V, was daarentegen dus bragten zij hem onder het oog - Stadhouder door de wet. Derhalve had hij het
volk daar niet voor te danken, had zich met het volk niet af te geven, maar moest
zich houden aan de Vaderen des Vaderlands, die het land bij zijne minderjarigheid
zoo wel geregeerd hadden.’ Willem V, wiens politiek doorzicht naauwlijks groot
genoeg was om de punt eener naald mede te bedekken, volgde dien wenk en sloot
zich bij de dusgenaamde Vaderen des Vaderlands aan. Het demokratisch Nederland
was nu in last en band; tegen de willekeur der aristokratie geen steun meer bij Oranje:
reden waarom zich onder het bestuur van Willem V eene ‘stadhoudersgezinde’ partij
vormde, die wel vóór den
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Prins was in zoover hij Stadhouder, maar tegen hem in zoover hij het werktuig der
regenten was. Deze partij - waartoe de familie Bilderdijk behoorde, vader en zoon,
Dr. Izak en Mr. Willem, - wilde evenwel, in den modernen zin des woords geene
demokratie, maar integendeel monarchie; zij wilde dat de Prins van Oranje, als
Eminent hoofd van den Staat, steunend op het volk, maar als gebieder, de
alleenheersching zou uitoefenen. En deze eisch rustte in zóóver op historischen
bodem, dat Willem IV in het jaar '48 tot Erfstadhouder over alle provinciën der Unie
zijnde aangesteld, en het Stadhouderschap in zijn geslacht - naar de vrouwelijke
zoowel als de mannelijke linie - erfelijk verklaard zijnde, dat Willem IV - zeg ik feitelijk Koning - Monarch - der Nederlanden was geweest; eene waardigheid waarin
zijn zoon Willem V hem overeenkomstig de Constitutie opvolgde. Doch naast deze
stadhoudersgezinde partij - die intusschen het doen en laten van den regerenden
Stadhouder meestentijds afkeurde, of wel hem beklaagde als het slagtoffer der
aristokratische regenten - vormde zich omstreeks het jaar '75, bij het uitbreken der
amerikaansche onlusten, ten gevolge der vestiging der Amerikaansche Republiek,
en onder den invloed van fransche denkbeelden, in den boezem des volks eene nieuwe
partij, die noch stadhouders- noch staatsgezind, maar zuiver demokratisch was, naar
het voorbeeld van Amerika. En wanneer ik zeg, dat deze derde partij, die vroeger
nooit bestaan had, zich vormde ‘in den boezem des volks’, dient daar eene noodige
opheldering bij. Vooreerst toch sloten zich bij deze demokratie sommige Edelen aan
en plaatsten zich aan haar hoofd: onder hen in de eerste plaatst jonkheer Van der
Capellen tot den Pol; een man dien men niet ten onregte bij den franschen generaal
Lafayette heeft vergeleken, maar die te vroeg gestorven is om zijn rol naar behooren
te kunnen uitspelen. Doch daar is meer. Het ‘volk’ was aan het einde der achttiende
eeuw langzamerhand iets geheel anders geworden als het vroeger geweest was. Het
was niet meer de groote hoop, die instinctmatig ‘Oranje boven’ riep en bij hare
vorsten uit het Oranjehuis eene toevlugt zocht en vond
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tegen de tirannie der regenten. Door den toenemenden invloed van wetenschap en
beschaving had zich, gelijk men pleegt te zeggen, eene ‘kern der natie’ gevormd,
die, hoewel in getalsterkte moetende onderdoen voor de staats- zoowel als de
stadshoudersgezinden, evenwel eene intellectuële magt en meerderheid uitmaakte.
Dit was de eigenlijk gezegde patriotten- of keezenpartij van het jaar '95: eene
revolutionaire minderheid, doch die, onder begunstiging der fransche wapenen,
onverhoopt en te vroeg aan het bestuur kwam. Zij telde onder hare leden, wanneer
men eenige weinige zeldzame mannen uitzondert (Bilderdijk, den hoogleeraar Van
Goens, en anderen) al degenen, die in den boezem der min of meer deftige
burgerklasse aanspraak maken mogten op beschaving en ontwikkeling, al degenen
in één woord die de Eerste Nationale Vergadering van '96 hebben uitgemaakt: eene
vergadering, waarin Schimmelpenninck enKantelaar, Hahn en Vreede,Vitringa en
Van de Kasteele, Simon Stijl enLublink de Jonge, waarin predikanten en pastoors,
hoogleeraren en advokaten zitting hadden, en die met regt gezegd kon worden uit
de bloem der natie te zijn zamengesteld geweest. Deze partij was
anti-stadhoudersgezind, in zooverre zij aan de politieke magteloosheid van Willem
V de schuld gaf der vernederingen door het vaderland in den laatsten tijd ondergaan;
zij haatte den prins, omdat hij in '87 een pruissisch leger had te baat genomen om
zich in zijn gezag te handhaven. Doch nog veel meer dan den Prins haatte zij de
regenten; haatte zij den slaafschen geest die zich onder den druk eener
eeuwenheugende familie-regering van de natie had meester gemaakt. En ten einde
u eenig denkbeeld te geven van die slavernij, zal ik enkele staaltjes van aristocratische
heerschzucht in de achttiende eeuw bij elkander stellen, waaruit zich wel verklaren
laat dat in '95, bij het verbreken dier boei, zoo lustig om den Vrijheidsboom werd
gedanst.
Hoe denkt gij dat Willem IV, dat model van den goeden vorst, over de edellieden
zijner hofhouding sprak? Hij noemde ze eenvoudig ‘domestieken.’ Er bestaat van
hem, toen hij
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nog eerst Stadhouder van Friesland was, een gedrukte brief aan den hollandschen
Raadsheer Van der Mieden. In dien brief beklaagt de Prins zich - in vertrouwen aan den heer Van der Mieden over de onachtzaamheid en achterhoudendheid van
den overste Aylva, een friesch Edelman van den hoogsten rang, 's Prinsen stalmeester,
misschien wel opperstalmeester. ‘Gedurende de Ommelander monstering,’ schrijft
de Prins, ‘is er geen van mijn b e d i e n d e n s die mij zoo zelden naar de Kollegiën
verzeld heeft als hij.’ En wederom, nadat hij aan den raadsheer verhaald heeft welk
onvriendelijk antwoord de overste hem gaf na de mededeeling van zeker vertrouwelijk
stuk: ‘Ik laat uw Ed.-Geb. zelfs oordeelen of ik zulk een betuiging verwachten moest
van een d o m e s t i e k , aan wien ik de beleefdheid doe van hem dat stuk te laten
zien.’ Bilderdijk. Geschiedenis des Vaderlands, XII, 195. - In ik weet niet welk jaar
had Onno van Haren, als kommissaris van den Prins in den gemeenteraad van Sloten,
in Friesland, met de leden van dien raad eenige onaangenaamheden, waarover hij op
zekeren keer zich beklaagde aan zijn broeder Willem. ‘Praat gij van Sloten?’
antwoordde Willem. ‘Gij moest eens Grietman van het Bild wezen, zooals ik, dan
zoudt gij anders van den bok droomen. Als heel Sloten in oproer is hebt gij immers
niets anders te doen dan den raad te beleggen, en gij hebt al het kanaille op het
stadhuis bij elkander.’ Halbertsma, Naoogst, p. 514. Zoo sprak een friesch Edelman,
die zich beroemde een patriot te zijn en die dit, in den ouderwetschen zin van dit
woord, ook werkelijk was. Doch de volbloed-regenten eener stad als Amsterdam
zeiden en deden nog geheel anders. Een jong mensch van oud-adelijken huize komt
bij een der amsterdamsche burgemeesters om eene opengevallen kapiteinsplaats
verzoeken. ‘Gij schijnt u,’ was na eenige woordenwisseling het antwoord, ‘veel te
laten voorstaan op uwen adel; maar om u te toonen hoeveel dit weegt bij een
burgemeester van Amsterdam’ (hier schelde de burgemeester en er verscheen een
lakei, Duitscher van geboorte
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en alles behalve schrander), ‘Jan, ik maak je kapitein van de zooveelste kompagnie;
en gij, mijnheer de edelman, ga nu heen en vertel aan uw heertjes van adel dat wij
hunne kwartieren niet noodig hebben, maar dat de post begeven is.’ - Een ander
amsterdamsch burgemeester, eenig en alleen uit lust om zijn gezag te toonen,
benoemde zijn huisknecht, die van muziek niet het minste verstand had, tot organist
van eene der hoofdkerken, om haar fraai orgel vermaard. De arme knecht protesteerde
vruchteloos; nam toen, zooveel hij kon, les in het orgelspel; doch bleef steeds een
kruk en ontstichtte de gemeente. - Onstichtelijk, in een anderen en bedenkelijker zin
is het volgende: De natuurlijke zoon van al wederom een amsterdamschen
burgemeester kwam - verachtelijk genoeg - aan dezen om een postje vragen, en
voerde tot zijne rekommandatie aan, hoe zijne moeder - niet minder verachtelijk hem op haar sterfbed betuigd had dat hij zeer zeker de zoon des burgemeesters was.
De Edel Achtbare vader ontstak in toorn, en de zoon werd als schenner der
burgemeesterlijke waardigheid, gevangen genomen, gegeeseld en buiten de stad
gebannen. Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, XI, 181, 182.- Hoordet gij ooit
van Gerrit Paape? Hij was een delftsche schildersknecht, dichter en vertaler, een
protégé van Wybo Fijnje, den uitgever der Delftsche Historische Courant, wiens
drukkerij in '87 door het Oranjegraauw geplunderd werd en die in '98 met Pieter
Vreede, Van Langen, en nog een of twee anderen, lid van het niet zeer schrikkelijk
Schrikbewind was. Gerrit Paape, van wien ik u nog zou kunnen verhalen, dat hij na
'87 naar Frankrijk uitweek, te Duinkerken woonde, en aldaar onnoemelijk veel grooter
en kleiner geschriften zamenstelde, werd in het jaar '81 - arme drommel - begunstigd
met den post van bediende van de Kamer van Charitaten der stad Delft. Het tweede
artikel zijner instructie luidde woordelijk aldus: ‘Hij’ (de bediende) ‘zal ook moeten,
telkens als de regenten vergaderd zijn, zoo ordinair als extraordinair, voor dezelver
Vergaderkamer oppassen, en
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verder al zulke boodschappen doen, als hem door de regenten geordonneerd zullen
worden. En zal hij verplicht zijn, wanneer hij in de kamer komt, de regenten daar
zijnde, zich ongedekt te moeten houden, en zoo lang hij in de kamer blijft den hoed
niet vermogen op te zetten. Voor welke opgemelde diensten hij 's wekelijks, des
Zaturdags, zal trekken zesendertig stuivers.’ Gerrit Paape, Mijne Vrolijke
Wijsbegeerte, p. 72. -Nog een voorbeeld van serviliteit, ergerlijker dan al de vorigen
om de heilige betrekking van hen die het gaven. In de eerste dagen van October '87
ging, gelijk men weet, de stad Amsterdam over aan den hertog van Brunswijk. De
stad was eenigszins in staat van verdediging gebragt; niet door de regenten- want
deze verlangden niets liever dan dat de Pruissen hen tegen de patriotten kwamen
beschermen - maar door een deel der burgerij; en allermeest door eene schaar
gewapende en voortvlugtige vrijkorporisten uit de provincie Utrecht, die in de
hoofdstad een toevlugtsoord kwamen zoeken. Bij gelegenheid nu dat deze
vrijkorporisten de stad binnendrongen en het zoogenaamd Kattenburg stormenderhand
innamen, onderscheidde zich ook, aan de zijde der patriotten, zekere Jan Melchers,
een voorganger onder de plunderaars. Amsterdam viel kort daarna in handen der
Pruissen; de Pruissen vertrokken, en er werd eene soort van amnestie uitgevaardigd
ten bate der plunderaars van beide partijen: patriotten en oranjemannen. Elk sprong
nu voor de zijnen in de bres; en zoo werd er ook bij de bevoegde autoriteit eene
petitie ingediend ten voordeele van Jan Melchers. Doch het Hof van Holland bragt
over dit rekest een ongunstig praeadvies uit en voerde daarbij dezen grond aan (eene
dier beweringen die men ongeloofelijk zou achten indien ze niet woordelijk gedrukt
stonden): ‘dat men niet uit het oog behoorde te verliezen de geheel onderscheiden
sources der gepleegde plunderingen - plunderingen uit ijver voor het zoogenaamd
patriottismus, of plunderingen uit zèle voor het huis van Oranje.’ Abr. Vereul, De
Gelijkheid der Menschen, Aant., p. 36, 37.
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Heb ik gesproken van den jammerlijken staat van 's lands finantiën? van het ellendig
beheer der koloniën in Oost en West? van het prijsgeven der barrièresteden aan het
zuidelijk frontier van den Staat? heb ik melding gemaakt van de verwaarloozing der
landmagt? van het uitsterven der vloot? van den engelschen oorlog van '81? van den
franschen oorlog van '93? van de domme en ruïnerende dingen onder het bestuur
van Willem V gedaan of toegelaten? Ik heb mij integendeel bepaald tot het aanstippen
van eenige zoo gij wilt onbelangrijke feiten, alleen karakteristiek in zoover wij er
den walgelijken geest des tijds uit proeven. Wilt gij er eenige trekken uit het hofleven
bij: denkt aan de geschiedenis der beiden Van Harens. Verlangt gij, behalve van het
hofleven, ook iets te weten van dat der regenten uit dien tijd? gaat naar het Mauritshuis
te 's Gravenhage en beziet de vijf teekeningen vanTroost. Doch aan wie ook de schuld
der grenzelooze verwarring aller dingen hier te lande moest geweten worden, aan
den Prins met zijne woordenrijke besluiteloosheid, of aan de Prinses met haar
koninklijken broeder en haar pruissische soldaten, of aan de ‘venetiaansche
aristocraten’ van Amsterdam (zooals Bilderdijk ze noemde) of aan wie dan ook zeker is dat men de geschiedenis dier tijden met geen onpartijdig oog lezen kan,
zonder de telkens vaster overtuiging bij zich te voelen opkomen: deze dingen konden
noch mogten alzoo blijven; daar moest verandering komen. En wat men ook denke
van de Bataafsche Republiek, hetzij men partij kieze voorSchimmelpenninck den
Moderaat, voor Pieter Vreede den Unitarist, voor Vitringa den Federalist, zeker is
het wederom dat deze mannen, deze revolutionnaire minderheid van het jaar '95 gelijk wij hen noemden - eene loyale poging hebben gedaan om paal en perk te stellen
aan een ondragelijk geworden toestand. Hunne eigen misslagen, het ontbreken van
een genialen kop en een ijzeren wil aan het hoofd hunner partij en nog meer dan dit
de onwederstaanbare magt der omstandigheden die hun de handen en ons lot aan dat
van Frankrijk bond, hebben die poging voor een deel verijdeld. Doch wanneer ik u
bij eene volgende gelegen-
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heid de Eerste Nationale Vergadering zal hebben binnengeleid, zult gij bekennen dat
er veel goeds door deze mannen is tot stand gebragt, en dat bijna al hetgeen waarover
wij ons in den tegenwoordigen toestand verblijden, onder andere namen en vormen,
het eerst door hen in het leven is geroepen. - Doch genoeg hiervan voor het oogenblik.
Er blijft ons toch, vóór wij verder gaan, nog één gewigtig punt te behandelen. Het is
deze vraag: Was er dan in den boezem der stadhouderlijke, der antirevolutionnaire
partij, niemand die bij magte was, om zoo niet feitelijk, dan toch met de wapenen
des geestes weerstand te bieden aan den stroom der omwenteling? En naauwelijks
heb ik deze vraag gedaan, of ten antwoord zweeft u de naam van Bilderdijk op de
lippen. Trachten wij ons dus een overzigt en oordeel te vormen van Bilderdijk's
werkzaamheid sedert hij in 1780 uit Amsterdam naar de leidsche hoogeschool vertrok,
totdat hij in '95 en vervolgens naar Engeland en Brunswijk uitweek.
Wie zich - gelijk in een onvoltooiden arbeid [Toespeling op artikelen over
Bilderdijk door den Schrijver geplaatst in den ‘Nederlandschen Spectator’ van 1860.]
iemand van mijne kennis gedaan heeft - bepaalt bij de zuiver psychologische kritiek
van Bilderdijk's karakter en bij de zuiver litterarische van zijn dichterlijk talent, heeft
eigenlijk nog niets van hem gezegd: want ten aanzien van groote en buitengewone
geesten is de roeping der nakomelingschap geenszins ze te doen opgaan en verdwijnen
in hetgeen de Duitschers noemen een ‘Auflösungsprocess’, maar veeleer - hoeveel
studie en nadenken dit ook kosten moge - aan ieder van hen de juiste plaats aan te
wijzen die hem in de geschiedenis toekomt. De ware historische kritiek ontbindt niet,
maar vervult, en breekt niet af, maar bouwt op. Evenals Jean-Jacques Rousseau,
hoewel met de noodige wijzigingen, is Bilderdijk als mensch, in den uitheemschen
zin van het woord, een monster geweest: nu goed. Gelijk Van der Palm manden vol
preêken uitgaf, zoo schreef Bilderdijk manden vol verzen: wederom: het zij zoo.
Doch niemand meene - en ook mijn
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straks genoemde vriend is niet van meening - dat hiermede het laatste woord over
een man als Bilderdijk gesproken is.
Herhaaldelijk noemden wij hem heden avond in éénen adem met Van der Palm.
Slaan wij daarom hij deze gelegenheid die bladzijde op uit Van der Palm's Leven en
Karakter, door den heer Beets, waar tusschen deze beide mannen een parallel wordt
getrokken, die om de schoonheid van den stijl, noch Van der Palm, noch Bilderdijk
onwaardig is:
‘Bijna dagelijks zagen zij elkander’ (te weten, in hun studententijd.) ‘ Bilderdijk
was verscheidene jaren ouder, en Van der Palm liet zich gaarne door hem uit den
toen reeds grooten schat zijner algemeene kennis onderwijzen. De beide jonge
menschen, die bestemd waren om eene gansche nieuwe jaartelling in de Nederlandsche
proza en poëzie daar te stellen en te beheerschen [dit is niet fraai gezegd], hoorden
elkander, oefenden elkander, bewonderden elkander, hadden elkander lief, gevoelden
dat zij elkander waard waren. Zij schenen bestemd om den weg des roems met
tezamengeslagen handen op te treden en ten einde te wandelen. Het zou eene schoone
bijzonderheid in de geschiedenis der vaderlandsche letteren geweest zijn. Maar die
beiden wel gekend had, zou reeds toen hebben opgemerkt, dat zij niet geschikt waren
voor eene duurzame vriendschap. Er was te veel verschil in beider aanleg, karakter,
streven, hetwelk wel in het bespiegelend studentenleven de goede verstandhouding
niet verbrak, maar botsingen moest geven in het praktische. Van der Palm bedaard,
gematigd, zacht, gelijkmoedig, voorzichtig, bijna tot achterhoudendheid toe; Bilderdijk
hartstochtelijk, in uitersten, krachtig, grillig, moedig en meestal overmoedig...’
Men kent de parallel. Van hetgeen er tot aanvulling en wijziging noodig is, van
de scherper en forscher toetsen, die hier en daar zouden moeten worden aangebragt,
ten einde de idylle of pastorale er gansch en al uit, en zuiver-historische
karakterteekening er in te krijgen, daarvan heb ik reeds een en ander gezegd. De
feiten door mij aangevoerd, droegen in zoodanige mate den stempel der evidentie,
dat geene aanprijzing of nadere verdediging vooralsnog vereischt wordt. Doch ze
zijn voor ver-
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meerdering vatbaar, en het is met deze uitbreiding dat ik wensch te besluiten.
Gedurende Bilderdijk's eerste periode is weinig of niets in hem te bespeuren van
dien wrevel en dat Nurksche, dat naderhand zulk een onaangenaam mensch van hem
maakte, in den Haarlemmerhout en elders. Leest men zijne brieven uit dien tijd aan
Uylenbroek, aan Feith, aan Adriaan Loosjes - alle drie min of meer warme patriotten:
Feith niet het minst, Loosjes zeer geprononceerd - dan wordt men getroffen ja door
den overvloed der daarin voorkomende ouderwetsche komplimenten - dit
komplimenteuse, zegt men, was in zijne jonge jaren ook in gezelschappen aan
Bilderdijk eigen - doch de welwillendheid gaat bij deze diepe buigingen geenszins
verloren. De eerste volzin van zijn eersten brief aan Feith - die kort te voren pijn in
de hand of aan den arm gehad had - luidt aldus: ‘Het was mij ten uiterste leed, uit
UwEdeles zeer verpligtenden laatsten, het pijnlijk ongemak te vernemen, hetwelk
mij de eer van uw antwoord benijd schijnt te hebben, door UEd, het gebruik van den
arm te beletten.’ Feith was toen zevenentwintig, Bilderdijk vierentwintig jaar oud.
Deze en de volgende brieven vloeijen voorts over van lofspraken op Feith's verzen.
In '84 schreef Bilderdijk wel aan Uylenbroek: ‘Wat zegt gij van de mishandelde
Thirsa door mijnen goeden Feith?’ en hij heeft wel, met Kinker, medegedaan aan de
parodie van Alrik en Aspasia - maar hij hield toch van Feith en achtte hem. - Zulke
blijken van welwillendheid nu, van genegenheid zelfs, heeft in zijn studententijd ook
Van der Palm van Bilderdijk ontvangen. Er bestaat van het jaar '83 een gedichtje van
Bilderdijk ter eere van Van der Palm's vader, den zanger van De Vrije Zee. Het is
wederom zeer komplimenteus:
Indien, o Van der Palm!
Mijn kunstelooze halm
Uw lof wist uit te drukken,
De schoonheid van mijn lied
Kon niet
Dan streelen en verrukken.
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Doch men kent uit dezen tijd ook twee verzen of versjes, gerigt aan Van der Palm
den zoon, een van '82 en een van '84. Aan het slot van het eene spreekt Bilderdijk
den toen - waarom niet? - opregt gemeenden eed uit, dat indien de woorden door
hem, bij het overreiken van zekeren bokaal, op dat oogenblik tot Van der Palm gerigt,
onwaarheid waren, de ‘vriendendrank’ alsdan in een ‘wreeden gifdrank’ mogt
verkeeren. Het andere - een albumvers - eindigt aldus:
Ik schreije gantsch vervoerd, en als mijzelv' onttogen,
Der Godheid staamlend aan:
‘Gij schonkt me in dezen Vriend, weldadig Alvermogen,
Het allerhoogste goed een sterv'ling toe te staan!’

Had zich naderhand, ook ten aanzien van Van der Palm, niet in Bilderdijk's karakter
dat zekere daemonische of monstrueuse ontwikkeld, waarbij men nog altoos niet
weet of men aan boosaardigheid, of gelijk bij Rousseau, aan beginselen van
krankzinnigheid denken moet, men zou van dat albumversje zeggen: ziedaar de taal
van een jongen man van zesentwintig jaren, die het niet helpen kon dat hij mistastte
in de keuze van een boezemvriend. - Overigens verbeeld ik mij dat Bilderdijk en
Van der Palm, aan de akademie, wat hunne manier van leven en studeren betreft,
zeer uit elkander zullen zijn geloopen. Bilderdijk had in zijn studentetijd een proces
en duelleerde om eene jonge leidsche dame. Van der Palm kon gansche
achtermiddagen in de ‘Fontein’ loopen kolven, en gansche avonden zitten omberen,
doch 's morgens ten drie ure, wanneer Bilderdijk misschien nog opzat bij de lamp,
stond Van der Palm zich reeds te wasschen in den ‘Statenbak’. Dus heette in de
wandeling het soort van Seminarie of Akademisch Kosthuis - tegenwoordig [1860]
dient hetzelfde gebouw voor rijschool - waarin Van der Palm door de Rotterdamsche
stadsregeering met eene plaats begiftigd was. De officiële en deftige naam was
‘Staten-Collegie’.
In eene veel latere periode, onder koning Lodewijk, ten jare 1806, leefde de
vriendschapsband tusschen Van der Palm en Bilderdijk nog; of liever, had zich - na
de geweldige

Cd. Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24

123
en min of meer onvermijdelijke scheuring in '95 - hersteld.
Van die wederaanknooping bestaat een voor Bilderdijk vereerend bewijs in de
letterkundige geschiedenis der Ode aan Napoleon, welligt het schoonste zijner verzen
en een van die waardoor hem ongemeten de eernaam toekomt, van den grootsten der
dichteren uit zijnen tijd. Slechts ter loops, tot mijn leedwezen, mag ik van deze
bijzonderheid melding maken; want, streng genomen, valt al hetgeen na primo Januarij
1800 gebeurd is buiten ons bestek. Dit is ook de reden dat ik zwijg van het aandeel
dat Van der Palm, door zijn stukje over de Reuzen in het boek Genesis, volgens het
eigen getuigenis van Bilderdijk, gehad heeft in de wording van diens heldendicht De
Ondergang der Eerste Wareld. Doch vreest niet dat het ons daarom aan stof ontbreken
zal. Kan ik u al van geen feitelijke zamenwerking tusschen Van der Palm en
Bilderdijk, ik kan u uit het tijdperk zelf onzer beschouwingen van eene ontmoeting
tusschen beide jonge mannen verhalen, die wel niet in de werkelijkheid heeft plaats
gehad, doch bij wier gebeurlijke zijde het voor ons oogmerk noodig is een oogenblik
stil te staan. - Toen namelijk Bilderdijk, in September '87, namens Prins Willem V
den pruissischen generaal Brunswijk als wegwijzer door het Sticht en naar Amsterdam
vergezelde, zou het hebben kunnen gebeuren dat hem op Zondag, den zestienden
dier maand, 's middags tusschen twaalven en tweeën, op de Hilversumsche heide,
Van der Palm in den mond ware geloopen; misschien wel Van der Palm's bejaarde
dienstmaagd er bij. Karakteristiek, meer dan voor beide partijen eervol, zou deze
zamentreffing zijn geweest: Bilderdijk het spoor wijzend aan den pruissischen huurling
en daardoor, uit patriotten-oogpunt, aan niet veel minder dan landverraad schuldig,
Van der Palm de vanen van het patriottisme ontvlugtend en bereid eene wijkplaats
aan te nemen onder de vleugelen der zeeuwsche aristokratie. De kwaadwilligheid
zou kunnen beweren dat op dien zestienden September een deel der profetie in
vervulling kwam, door Van der Palm op Bilderdijk's promotiepartij in '82 aldus in
dichtmaat geformuleerd:
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.... Misschien was Van der Palm
Een Bilderdijk niet gansch onwaardig.

Wij daarentegen worden door deze gefantaseerde ontmoeting hoofdzakelijk herinnerd
aan eene van Bilderdijk's daden die op zijn volgend leven den grootsten invloed
hebben uitgeoefend. Het kan toch niet anders of de man die zich door den Stadhouder
had laten gebruiken om tot gids te dienen aan de gehate Pruissen; die aan den hertog
van Brunswijk had aangeraden om toch vooral door te tasten en Amsterdam niet
ongestraft te laten; die omtrent de gewapende patriotten en verdedigers der hoofdstad
- dus luidde zijne in het fransch gestelde memorie - aan den hertog onder het oog
had gebragt: ‘les troupes qui défendent la ville d'Amsterdam ne peuvent être
considérées que comme des brigands qui n'ont aucun titre et qui ne jouissent d'aucune
qualité militaire’ - deze man moest bij het uitbreken der omwenteling van '95 - had
hij ook niet reeds in '92, in eene ode aan Denemarken, den lof der autocratie gezongen,
en in '93, tijdens den oorlog met Frankrijk, het leger der fransche republikeinen onder
de zwartste kleuren afgeschilderd? - deze man moest door onze vaderlandsche
patriotten met een meer dan waakzaam, met een achterdochtig oog worden aangezien.
En toen nu de revolutie tot stand gekomen was; en hij in Maart daaraanvolgend bij
de Provisionele Representanten van het volk van Holland een rekest indiende, waarbij
hij, in zijne hoedanigheid van advokaat bij het Hof, onder bedekte termen den eed
van gehoorzaamheid aan de nieuwe orde van zaken weigerde, toen werd, uithoofde
van dat ‘schandelijk request,’ gelijk het heette, aan den ‘befaamden Bilderdijk,’ als
aan een gevaarlijk sujet’ en ‘schadelijk lid der maatschappij,’ aangezegd dat hij
binnen vierentwintig uren de stad 's Gravenhage, en binnen acht dagen de Provincie
te ruimen had; toen nam, op aanschrijving van Holland, ook Zeeland het besluit ‘om
aan Willem Bilderdijk geene schuilplaats te verleenen;’ toen werd hem ook te
Groningen, na een verblijf van niet vele dagen aldaar, ten huize van dokter Fellinga,
het langer toe-
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ven in die stad verboden - en hij reisde over Hamburg naar Londen, naar
Hamptoncourt, naar den uitgeweken en nu in het paleis van Willem III, zijnen
voorvader, als balling gehuisvesten Stadhouder.
Bilderdijk heeft naderhand, gelijk op alles, zoo ook op deze uitzetting van hem in
'95 een versje gemaakt dat niet onaardig en daarenboven dienstig is om zijne gansche
houding tot op dit tijdstip te karakteriseren. ‘De Herder,’ zoo luidt het daar, met
zinspeling op het vertrek van den Prins kort te voren:
De Herder was gevlucht, de wolven in de kooi,
En 't blatend lamm'renras hun onverweerbre prooi,
De trouwe Fylax zag herstel noch redding meer,
En zweeg en blafte niet.

Maar, gaat hij voort, al maakte Fylax geen gedruisch - ofschoon hij in de werkelijkheid
een geestig doch tevens tamelijk luidruchtig rekest bij de wolven indiende - het beest
had tanden. Deze, zeiden de wolven, moesten hem uit den bek gebroken. En toen
Fylax dit niet wilde gedogen, maar integendeel zijne weerbare manschappen daar
binnen nog eens duchtig liet zien, toen luidde de sententie:
De hond moet uitgedreven,
Hij kan gevaarlijk zijn.

‘ Misschien,’ dus besluit de dichter:
Misschien was 't Wolvenbroed geen ongelijk te geven;
Maar Fylax deed zijn pligt, en nooit berouwde 't hem.

De Fylax van het huis van Oranje, de herdershond van het stadhouderschap te zijn,
in een tijd waarin - om met Feith te spreken - al wat redelijk en braaf was niet meer
twijfelde, en niet meer twijfelen kon, of de geheele magt der vorsten rustte enkel op
de verblinding en lafheid der volken, daartoe was eene wel paradoxale maar toch
wezenlijke geestkracht noodig; en nog meer geestkracht, om dit te zijn zoo triomfante-
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lijk, met zooveel talent, en met zulk een gloed van poëzie. Het is bekend dat Van der
Palm, nadat het eerste blad van zijn studente-album - een gebonden boek - door
Bilderdijk gevuld was met dat versje waarvan ik straks de slotregels aanhaalde, niet
gewild heeft dat na Bilderdijk iemand anders daarin zijn naam zou teekenen: er werd
dus voor de overige vrienden een tweede album aangelegd. Voeg dit beeld bij dat
van daareven, dit blanco-album - met het door Bilderdijk en niemand meer beschreven
blad - bij dien trouwen herdershond wien geen sterveling de tanden vermogt uit te
breken, en gij bezit een welligt niet onnaauwkeurig silhouet van Bilderdijk's
persoonlijkheid: een ongezellig bestaan; niemands medegenoot, de geest eens
dwarsdrijvers; een bassend wezen, niet ongewapend, fel tegen de wolven, maar ook
den schapen in de beenen bijtend en hun tegen de borst opspringend; doch iemand
die dit alles is en doet met hartstogt, met geestdrift, onverzoenbaar, altoos geweldig.
Zulk een ijzeren zuil en koperen muur, opgerigt tegen al het moderne, is Willem
Bilderdijk reeds in zijn vroegsten tijd geweest, en hieraan, niet aan de zeldzame
vereeniging van allerlei kundigheden en gaven in hem; niet aan zijne verzen, waarvan
verreweg het grootste gedeelte verbiage en schrijfoefeningen zijn, en die dan ook
zoo weinig mogelijk gelezen worden, hieraan is het toe te schrijven dat nog na zoovele
jaren, in een tijd van reactie als de onze, de geest van Bilderdijk zulk eene groote
magt uitoefent; dat zijn naam nog altoos eene strijdleus is, ook voor hen en voor
haar, die indien zij de moeite namen al zijne gedichten te lezen, blozen zouden over
zijne dierlijkheid, gruwen van zijnen wansmaak, verbleeken bij het aanhooren der
ontploffingen van zijn genialen maar afschuwelijken haat; eene strijdleus ook voor
dezulken die, wanneer zij in Bilderdijk's godsdienstleer trachten door te dringen, wel
altijd den neo-platonischen theosoof zouden ontmoeten, maar slechts bij uitzondering
den regtzinnig-hervormden protestant.
Ofschoon reeds omvangrijk, is Bilderdijk's letterkundige arbeid in deze periode
toch met betrekkelijk gemak te overzien. Zonderen wij de politieke poëzie daarvan
voor een oogen-
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blik uit, en trachten wij de verdiensten van het overige - dat verreweg de meerderheid
uitmaakt - met korte trekken in het licht te stellen. - Allereerst komt hier in aanmerking
een gansch ongewoon talent van dichterlijke schildering. Aldus in den Elius de
beschrijving der zwemmende zwaan waarvan Bilderdijk zelf aan Uylenbroek schreef
dat hij haar ‘niet ongelukkig vond:’
Daar dreef zij 't ruwe vlot vooruit,
En scheen, heur borst verbreedend,
Een jachtschip met gezwollen zeil,
Het brekend water knedend.

Of wel in het gedicht ter eere van den in '93 gesneuvelden Hopman Kropff, deze
beschrijving van het fransche Carmagnolen-leger:
De roof en moord verzelt hun benden;
De twist en moedwil voert hen aan;
De wroeging zweept hen in de lenden;
En jamm'ren, die geen Eeuwen kenden,
Vervolgen ze op hun gruwelbaan.

Hier is iedere regel een meestertrek van den breeden historie-schilder. - Voorts, op
het gebied der zangerigheid, iets zoo volmaakts bijna, dat Bilderdijk, ook te dezen
aanzien, zich als een nieuw man in de geschiedenis onzer versificatie doet kennen:
De dochter des Farheers Van Duivenheim
Was eventjes zeventien jaren:
Een duifken gelijk, zoo onnoozel en zoet;
Een meisjen, vol schoonheid en levendig bloed;
En schaars had een knaapje dat meisjen ontmoet,
Of 't wenschte om met Roosjen te paren.

Dit moge aan Bürger zijn afgezien, het blijft niettemin merkwaardig en is een
splinternieuwe toon in onze litteratuur. - Al verder, eene gemakkelijkheid zonder
wederga in
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humoristische stukjes zooals Het Pensioen, De Lepel Zout, De Vloek; of zooals in
den aanhef van De Vrouwen van Wijnsberg:
Wie zegt mij best waar Wijnsberg ligt?
Het is een stad met eeren:
Zij is door Noach-zelv' gesticht;
Daar woont zoo menig lief gezicht,
Zoo menig brave Deeren! Indien ik van mijn leven trouw,
Uit Wijnsberg neem ik vast een vrouw.

Wederom, op het gebied van het gevoel, ten opzigte van zijne kinderen - en hier staat
Bilderdijk lijnregt tegenover Rousseau - eene aan hartstogtelijkheid grenzende
teederheid. Gelijk in het hamburgsche vers Uitboezeming, toen hij zonder vrouw of
kind in '95 naar Engeland vlugtte; ter plaatse waar hij zijne kinderen noemt:
Al wat mijn hartezucht vervulde,
En 't eenigst waar ik ooit om bad.

Vervolgens op datzelfde gebied des gevoels eene groote piëteit voor het geslacht van
Oranje. Gelijk in het kleine versje Oranje Boven - een zijner meesterstukjes uit die
dagen - waarin hij aan het slot partij trekt van de omstandigheid dat van de zeven
regenboogkleuren het oranje de bovenste is:
‘Oranje Boven’ was de leus
Van Zee- en Holland's Watergeus,
En teekent, onveranderd,
Zoolang de vrije Statenvlag
Van onze stengen waaien mag,
Den Nederlandschen standerd.
Wat zeg ik? Ja, en zon en maan
Zal eer voor 's aardrijks oog vergaan,
Dan 't schoon ‘Oranje Boven:’
God-zelf gaf dit aan 't Wareldrond,
Ten teeken van zijn Vredebond,
En wankelt Gods beloven?
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Eindelijk, wanneer hij in zijn eerste gedicht op den verjaardag van Prins Willem V,
in Engeland gevierd - hetzelfde dat tot motto heeft: ‘Hoe zullen wij den lofzang des
Heeren zingen in een vreemd land?’ - wanneer hij daar aan het slot zich tot Katherine
Wilhelmine rigt, kort daarna zijne tweede vrouw, en die ter eere van dienzelfden
feestdag een engelschen lierzang vervaardigd had:
Schoon mijn zoo vroeg vergrijsde hairen,
Aanminnige Terpsichore,
Niet met uw blonde lokken paren;
Toch stemmen uwe Britsche snaren,
Toch 't Hollandsch kunstbloed in uw aâren,
Met mijn Bataafsche cyther meê.
O help mij dan mijn stof voldingen,
En zeggen we, in Gods gunst gerust:
‘Wij hebben aan uitheemsche kust,
In spijt der Staatsverwisselingen
Het lied van Sion kunnen zingen,
Met vaderlandschen zwier en lust!’

dan weet ik niet of in deze twee strofen niet alles bijeen wordt gevonden waardoor
Bilderdijk's talent in deze periode zich op het voordeeligst onderscheidt en het meest
aantrekt: ontluikende liefde voor zijne tweede vrouw, voor de minnares in de poëtes;
daarmede zamenvloeijende liefde voor vaderland en kunst; en daarbij eene zuiverheid
en welluidendheid van dictie die steeds tot de grootste zeldzaamheden zal blijven
behooren.
Wat nu in dit zelfde tijdvak de schaduwzijde van Bilderdijk's talent aangaat, deze
komt hoofdzakelijk neder op eene schromelijke onevenredigheid tusschen kunst
vaardigheid en gedachte. Conceptie is er in zijne verzen bijna nooit; en hoe groot
een meester hij ook in de uitdrukking was, op het gebied van den kunstvorm heeft
hij zoo goed als niets nieuws tot stand gebragt. ‘De dichter is dichter door te
schilderen,’ dus was zijne leus. ‘Neen,’ zouden wij zeggen, ‘maar door te scheppen.’
- Men weet hoe hij dweepte met het vak der romance, en hij heeft meer dan iemand
bijgedragen om onze litteratuur
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daarmede te overstroomen. Doch indien nu de Elius - eene gedachtelooze, langwijlige
familie-legende, in zeven zangen - de volmaaktste uitdrukking moet heeten van
hetgeen Bilderdijk op dit gebied vermogt, dan staat het met zijn scheppingsvermogen
kwalijk gesteld. - Tot verbetering van het treurspel op ons tooneel heeft hij in den
tijd waarvan wij spreken twee stukken van Sofokles uit het grieksch vertaald, doch
de kleur van beiden is even weinig grieksch, als die zijner lierzangen naar Horatius,
zijner godsdienstige en zede-dichten naar Boëtius (overigens de fraaiste onder zijne
vertalingen) latijnsch. In dienzelfden tijd vertaalde hij den Treurzang van Ibn Doreid
en Salomo's Prediker; doch het een is zoo min arabisch, het ander zoo min
oud-testamentisch van kleur, als zijne navolging van Pope of Delille hetzij fransch,
hetzij engelsch is. Over al deze gedichten ligt altoos dezelfde tint; men weet niet of
men te Athene of te Rome, in Perzië of in Palestina, in Engeland of in Frankrijk is;
en Bilderdijk heeft niets gedaan, zoo min om ons den geest der Ouden, of der
Oosterlingen, als dien der buitenlandsche klassieken te doen vatten. Breedsprakigheid, langwijligheid, onbeduidendheid, gedachteloosheid, afwezigheid
van hetgeen men kunstvorm noemt, ziedaar om kort te gaan de eigenaardige gebreken
die van Bilderdijk's deugden, van den aanvang af, onafscheidelijk zijn geweest. Ze
zijn luttel in getal, de stukken van hem uit deze periode, die men nu nog, van het
begin tot het einde met volkomen instemming leest. Zelfs die waaruit ik hier en daar
enkele fraaije regels of strofen mededeelde zijn vaak in hun geheel onuitstaanbaar.
Waagde iemand ze ons hier ten voeten uit voor te dragen, bij Roosje, de dochter des
Farheers van Duivenheim, ergerden wij ons rood en dood; bij Elius vielen wij in
slaap; bij het vers ter eere van Hopman Kropff, ter verjaring van Willem V, riepen
wij alras om het einde; en de eenige stukjes die genade in onze oogen vonden, zouden
alligt de min of meer humoristische zijn.
Moest ik voor mij eene keus doen, ik koos de politieke, ik koos met name die ode
aan Denemarken, waarin Bilderdijk zijn staatkundig geloof aan de Alleenheersching
heeft uitge-

Cd. Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24

131
sproken. Vreemd, bijna dwaas, is dit gedicht, wanneer men bedenkt, dat het den lof
betreft van een Scandinavisch rijk, daarginds in het Noorden, dat nooit bestaan heeft
als op het papier; dat het gerigt is aan een deensch koning, Christiaan VII, die veilig
tot de onbeduidendste europeesche monarchen van het eind der vorige eeuw mag
gerekend worden. Doch het is merkwaardig als politieke belijdenis. Merkwaardig
ook zijn de woorden uit 's dichters brief aan den deenschen gezant te 's Hage, aan
wien hij de ode toezond, en die tevens hare hoofdgedachte uitdrukken: ‘Tandis que
l'univers retentit des noms vains et fastueux d'égalité et de république, j'ai osé élever
une faible voix pour célébrer la monarchie, seul asyle de la vraie liberté.’ Bij zijne
toepassing der monarchale beginselen was Bilderdijk - althans in geschrifte - een
zwaard zonder genade. Nooit heeft hij aan Willem IV vergeven dat deze met
zachtmoedigheid ten aanzien zijner voormalige vijanden, de staatsgezinden, gehandeld
had. In '82 ried hij den Hertog van Brunswijk - dien hij toen nog niet schijnt doorgrond
te hebben - in een achtregelig versje aan, zich toch vooral spoedig, en bloedig, op
zijne lasteraars te wreken:
Verwurg' bij d'eersten schreeuw die aangehitste honden,
Eer gij 't gespannen roer in borst en ribben voelt.

In een diergelijk versje op den dood van Karel I, koning van Engeland, ontlokt hem
in verbeelding het schouwspel van den onthalsden koning dezen kreet:
Zie daar 't regtvaardig eind van onregtvaardigheên!

Volgens hem zou namelijk Engelands koning, ten einde zelf niet om te komen op
het schavot, in tijds zijne vijanden derwaarts hebben moeten zenden. Dat Karel I dit
herhaaldelijk verzuimde, daarin bestonden zijne ongeregtigheden; en van die
‘onregtvaardigheên’ was zijn eigen bloedige dood, zegt Bilderdijk, het ‘regtvaardig
einde.’ -Desgelijks vond hij dat XVI geheel anders had moeten handelen als
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hij deed. Had de koning bij tijds aan den minister Necker ‘het hoofd voor de voeten
laten leggen’ - zoo drukt Bilderdijk zich in zijne Geschiedenis des Vaderlands uit de Fransche Revolutie had een gansch anderen keer genomen. - Eindelijk, de éénige
maal in zijn leven, dat hij in de gelegenheid is geweest, om zelf iets toe te brengen
aan de geweldige herstelling van het vorstelijk gezag - toen hij den hertog van
Brunswijk-Luneburg op het hart bond om de amsterdamsche patriotten als
struikroovers of bandieten te behandelen - heeft Bilderdijk al gedaan wat in zijn
vermogen was om de daad bij het woord te voegen en zijne onverbiddelijke theorie
in praktijk te brengen. - Doch niets van dit alles, gelijk ik reeds te kennen gaf en
thans ten besluite herhaal, neemt weg dat hij een zeldzame en magtige geest was.
ô Vrijheid!.... Neen, o neen, geen hoop van onverlaten,
Wier breidellooze wil elkander tegenstreeft, Geen aanhang van verdeelde Staten,
Waarbij uw heuchlijke invloed leeft!
Eens Konings juichende onderzaten:
Ziedaar, bij wien men vrijheid heeft!....

wie in het jaar '93 aldus zong, was in de wieg gelegd om eenmaal een geducht
tegenstander zijner eeuw te worden. Hij heeft die eeuw in zijn vaderland niet kunnen
stuiten in hare vaart. Zij heeft hem overvleugeld, doch vernietigd heeft zij hem niet.
Nog altoos kampt in de herinnering Willem Bilderdijk met den nieuwen tijd, met
onszelven; en al hadden wij geene andere verpligting aan hem, als deze, dat zijne
tegenspraak medewerkte om ons aan onszelven te openbaren, ons kenbaar te maken
wie wij zijn en wat wij willen, dan nog zou het ons betamen zijne grootheid te
bewonderen, zijne gaven lief te hebben, en Nederland geluk te wenschen dat het niet
slechts Van der Palm, maar ook Bilderdijk heeft voortgebragt.
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Vierde lezing.
De Patriotten en Simon Stijl
Strikt genomen - en zonder dat ik daarmede iets onaangenaams wil zeggen betreffende
het toilet van iemand onzer - zijn wij in geen kostuum, geschikt om ter stadhouderlijke
audientie te gaan. Doch de aandacht van Prins Willem V is op dit oogenblik zoo zeer
met andere en ernstiger dingen bezig - nog een paar uren, en hij zal den
vaderlandschen grond voor altoos hebben verlaten - dat de Vorst zich weinig
bekreunen zal om de kleur of snede van ons gewaad. Bovendien, het is Zondagmorgen,
na kerktijd: al prijken wij dus in geen hoofschen dos, wij hebben toch ons beste pakje
aan en zien er voor ons doen knap en fatsoenlijk uit.
Die weemoedige afscheids-audientie op het oude Hof, door Prins Willem V des
morgens vóór zijn vertrek - Zondag den 18den Januarij - aan enkele staatsligchamen
en aan de vrienden van zijn huis gegeven, is mij voorgekomen geen ongeschikt
oogenblik te zijn, om uwe aandacht op 's Prinsen persoon te vestigen. Verkwikkelijk
of hartverheffend, als het aanbreken van den dageraad, is het schouwspel niet zoozeer,
doch het mist geenszins te eenemaal die waardigheid en statigheid waardoor het
gezigt der ondergaande zon ons pleegt te boeijen.
De eerste maal dat wij Prins Willem V dezen winter, op
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onze leesavonden, ontmoetten, vonden wij hem, als zuigeling gezeten op de knie
van mevrouw Onno van Haren. Daarna herinnerden wij ons een klein voorval uit
zijnen vijfjarigen leeftijd: eene warme dorstige wandeling door de bosschen van het
Oranjewoud in Friesland, die hij veertig jaren later nog niet vergeten was. Toen
vernamen wij iets van de niet zeer stichtelijke wijze waarop en van de niet zeer edele
bedoelingen waarmede hij door den Hertog van Brunswijk opgevoed, en in de
praktische levenswijsheid werd ingewijd. [Studie over de Van Harens in deel VI der
Litterarische Fantasien. ] Sedert is hij meerderjarig, stadhouder, echtgenoot, vader,
ja in weêrwil van zijne nog geene zevenenveertig jaren, reeds sedert een poos
grootvader geworden. Zullen wij hem op al deze wegen volgen? ons bestek gedoogt
het niet. Wij hebben uitsluitend van de laatste jaren zijner regering te spreken. Wat
meer is, wij moeten hoofdzakelijk kennis nemen van zijne misslagen. Niet omdat
wij voornemens zijn zijne nagedachtenis te bezwaren, maar omdat niemand anders
bij magte is te verklaren hoe 's Prinsen vertrek in '95 voor de patriottenpartij eene
oorzaak van zoo groote blijdschap wezen kon. Doch juist omdat naar alle gedachten
mijne voorstelling van den laatsten der Stadhouders u geen hoogen dunk van zijne
persoonlijkheid zal inboezemen, wensch ik u vooraf aan twee zeer vertrouwbare
getuignissen te zijnen gunste te herinneren.
Het eene daarvan is afkomstig van Willem van Haren en heeft betrekking op 's
Prinsen aanleg als kind en knaap. ‘Le jeune prince,’ dus schreef Van Haren aan een
zijner vrienden, een vreemdeling - en de brief waarin dit voorkomt is geschreven bij
het leven van Prinses Anna, toen derhalve de jonge Prins hoogstens tien of elf jaren
oud kon zijn - ‘le jeune prince est d'une bonne santé et doué de beaucoup d'esprit; et
ce qui vraisemblablement sera très-heureux pour lui et pour la république, c'est qu'il
se tourne du côté du sérieux. Je n'ai jamais vu un pareil enfant; et je n'y connais rien
s'il n'en vient pas quelque chose d'extraordinaire. Comme vous savez que je ne suis
pas flatteur, je suis sûr que vous
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ajouterez foi à mes paroles, n'y ayant rien qui ne soit dans l'exactitude de la vérité.’
Dr. Halbertsma, Fragmenten, p. 190. Dit was werkelijk, naar het eenstemmig
getuigenis van alle onpartijdige geschiedschrijvers, toen hij nog naauwlijks aan den
ingang zijner loopbaan stond, hetgeen Willem V voor de toekomst beloofde. - Hooren
wij thans Bilderdijk, die den Prins van nabij gekend en belangeloos gediend heeft.
Het voorrecht u van God geschonken,
O Vorst! v o o r b e e l d ' l o o s g o e d t e z i j n ,
Heeft nimmer schooner uitgeblonken,
(Wie ook met weidsche titels pronken)
Dan in Oranjes Antonijn...

dus zong Bilderdijk den vorst te Londen, in het tweede jaar zijner ballingschap, toe.
Doch dit berijmd en eenigzins hoogdravend getuigenis van den jare '96 is niet hetgeen
ik bedoelde. De dichter en de vorst waren toen beiden in ballingschap; en het kan
zijn dat door de poëzie van het ongeluk destijds in Bilderdijk's oog op 's Prinsen
beeld een al te gunstig licht viel. Ik bedoel veeleer de hulde in proza, te vinden in
Bilderdijk's brieven aan Jeronimo de Vries; de hulde van het jaar 1806, toen Willem
V sedert eenige maanden overleden, Bilderdijk inmiddels in het vaderland
teruggekeerd, en aan het hof van Koning Lodewijk met meer dan gewone
minzaamheid ontvangen was - de gelukkigste periode van 's dichters leven. ‘Hij was,’
schrijft Bilderdijk aangaande den kortelings te Brunswijk in het vreemde land
ontslapen Stadhouder van weleer, ‘hij was in den grond van zijn hart een braaf man,
hij was een welmeenend vorst, en zeer verlicht verstand; maar die, van zijne aankomst
aan de regering af, zichzelven de handen gebonden zag. Hij heeft nooit anders kunnen
handelen dan de imperieuse noodzakelijkheid van het oogenblik medebragt. Altijd
heeft hij voorzien dat de zaak zou eindigen, zoo als zij inderdaad geëindigd is. Waar
hij minder naauw van geweten geweest, hij had zich kunnen redden; maar hij was
daartoe te gemoedelijk
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een christen. Niemand zal hem ooit aan de nakomelingschap doen kennen als hij
was; want aan weinigen, onbegrijpelijk weinigen, kon hij zich in zijne geheele
grootheid (dat is bloot en naakt van ziel) toonen. Zijne gebreken waren weinig,
inderdaad zeer weinig. Godsdienstig, weldadig, regtschapen, vriend van alle deugden,
en opregt liefhebber van zijn vaderland, voegde hij eene menigte kundigheden, die
niemand bij hem vermoeden zou, bij een zeer gezond oordeel; maar hem ontbrak dat
vertrouwen in zichzelven, dat in een Vorst, aan het hoofd van een Staat geplaatst,
noodig is; en hij gevoelde dat hij niet was, wat hij wenschte en gevoelde te hebben
kunnen zijn. Vandaar duizend maatregelen ten halven, wanneer hij, zijn eigen begrip
mistrouwende, en rondom hem verdeeldheid van begrippen bevindende, de
verschillende opiniën wilde vereenigen, die somtijds onvereenigbaar waren, en waar
tusschen men kiezen, niet dobberen moest. En dit deed hem bij zijne dienaren en
vrienden (te onregt, en omdat men geen doorzigt genoeg had) van gebrek aan karakter
beschuldigen, en hen hem ten halve getrouw zijn, en meestal op twee beenen hinken....
Doch waar loop ik heen? Ik wilde u zeggen dat ik den goeden vorst in mijn hart
liefhad en echter geen goed lijkdicht op hem wist te maken. Ziedaar 't al.’ Brieven,
II, p. 97, 98.
Blijkt uit deze woorden van Bilderdijk, dat Willem van Haren een ziener was, toen
hij omtrent den jongen Prins ‘iets buitengewoons’ profeteerde: ‘Je n'y connais rien,
s'il n'en vient pas quelque chose d'extraordinaire?’ Neen; had Bilderdijk regt, dan
zag Van Haren kwalijk; doch uit het getuigenis van eerstgenoemde spreekt eerbied,
billijkheid, sympathie, en daarom willen wij, onder den indruk dier woorden, de
audiëntiezaal binnentreden.
De zaal is eivol; dankbaarheid, gehechtheid, pligtgevoel, nieuwsgierigheid, alles
heeft medegewerkt om velen uit de hofstad herwaarts te lokken of te drijven. Daar
openen zich de deuren van 's Vorsten kabinet, en, vergezeld van zijne beide zonen,
Prins Willem (naderhand Koning Willem I) en
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Prins Frederik (die reeds in '99 in Italië omkwam), vertoont zich Willem V op den
drempel. Zijne kleine vleezige gestalte heeft niets merkwaardigs, en het éénige in
hem dat ontzag inboezemt is de uitdrukking van kommer en droefheid, die over zijn
gelaat ligt uitgespreid. - De Prinses vertrokken; reeds ingescheept met haar
schoondochter, en met den kleinen Prins, op eene visscherspink; reeds, met dit koude
winterweder, dobberend op de barre zee - het gansche staatsbestuur met instorting
bedreigd, der ontbinding nabij - het land overstroomd met de legerscharen van een
zegepralend vijand - geen tijding uit Parijs; geen antwoord op de vredesvoorslagen
van Repelaer en Brantsen -Pichegru te Utrecht - Amsterdam tot de overgave bereid
- geen steun bij het leger; geen veerkracht bij de Staten-Generaal - de beide Prinsen
reeds door hun vader uit hunne hooge kommando's ontslagen - de vader-zelf reeds
sedert den vorigen avond, toen hij afscheid was gaan nemen van de Generaliteit en
van de Staten van Holland, een magteloos gebleken Stadhouder - daarbij, op veler
gelaat in dit oogenblik de teekenen van smart of deernis over zijnen toestand...
Voorwaar, er was niet ééne reden, waarom Prins Willem V dien morgen anders als
treurig zou hebben gezien.
Beurt om beurt worden de onderscheiden personen, de onderscheiden deputatiën
bij hem toegelaten. Daar nadert ook eene Commissie uit Holland's Staten:Huydecoper
van Maarsseveen, burgemeester van Amsterdam, voert het woord. De Staten, bij
monde van dien Heer, betuigen aan den Prins hun ‘hartgrondig leedwezen’ over den
‘kommervollen toestand’ van het ‘lieve Vaderland’ en van ‘het Vorstelijk Huis.’ Zij
billijken 's Prinsen voorgenomen vertrek, spreken den wensch uit dat zijne afwezigheid
slechts kort moge duren, en bevelen inmiddels Zijne Hoogheid en Hoogstdeszelfs
Vorstelijk Huis ‘aan het gunstig geleide en de bijzondere protectie der Hemelsche
Voorzienigheid.’ De Prins liet in zijn antwoord (dat goed was, want aan vaardigheid
in het spreken haperde het hem zoo min als weleer zijnen vader) deze merkwaardige
woorden invloeijen: ‘Denkt nooit dat ik trachten zal om te eenigen tijde, door middelen
van geweld, wederom in het
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Vaderland terug te komen, gelijk weleer de Pretendent in Engeland deed.’ Of en hoe
Willem V in het jaar '99, bij de landing der Engelschen en Russen in Noord-Holland,
aan dit voornemen getrouw gebleven is, zullen wij later zien. Genoeg: deze waren
zijne woorden tot Huydecoper; en niet lang daarna kwamen de rijtuigen voor, en
trokken de drie Prinsen, van eenige kamerheeren en adjudanten en bedienden
vergezeld, naar Scheveningen. Reeds den volgenden morgen stapte het vorstelijk
gezelschap behouden te Harwich aan den engelschen wal. Van der Aa, Leven, IV,
439 vgg.
Niet zonder statigheid, zeiden wij, ging de stadhouderlijke zon in Nederland onder.
Doch zelfs al voegen wij er thans ter opheldering bij dat het eene Januarijzon, eene
ondergaande winterzon was, zonder levenwekkend vermogen, zonder iets dat naar
kracht of veerkracht zweemde - en dit stemt ieder gereedelijk toe - dan nog zou
hiermede de bittere vijandschap, zoo algemeen door Willem V in het vaderland
opgewekt, niet verklaard zijn; en om te begrijpen hoe, bij voorbeeld, de patriotsche
Comités Revolutionnair van dienzelfden tijd, in eene door hen overal verspreide
Circulaire Missive, zonder dadelijken waanzin, ja wat meer is, met de volkomen
instemming van zeer velen onder de verstandigen, aan de toen in het bestuur zittende
Regenten van Steden en Provinciën, woordelijk aldus schrijven konden: ‘Wij willen
niet afzijn om U en Uwe mede-regenten bij dezen op het ernstigste te vermanen om
de zaak des geweldenaars, den verachtelijken Willem den Vijfden, te laten varen;
als ook die van zijne bloeddorstige en wraakzuchtige Vrouw, van zijne door
opgeblazen trots verblinde Zoonen, en van zijnen nog snooderen Aanhang, den
verfoeijelijken Van de Spiegel en den schijnheiligen deugniet Van Alphen’ Ibid.,
IV, 392. - om dit te begrijpen, zelfs al trekt men de volle som van hetgeen daarin van
tijdgeest en partijzucht komt, er naar behooren af, is meer noodig dan alleen maar
een meewarige blik in de vorstelijke audientiezaal, op den Zondagmorgen, vóór het
vertrek.
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Zeker, er bestaat niet ééne reden om te gelooven dat Hieronymus van Alphen, de
beroemde stichtelijke en kinderdichter, een ‘schijnheilige deugniet’ is geweest. Doch
Van Alphen was sedert Juni '93 Thesaurier-Generaal der Unie, dat is te zeggen
Minister der Nederlandsche Finantiën. Hij werd dus beschouwd als de man op wiens
voorstel, ten behoeve van den insgelijks in '93 aan Frankrijk verklaarden oorlog,
zulke ontzaggelijke sommen, op voor de schatkist zoo nadeelige voorwaarden ,
herhaaldelijk waren opgenomen. En teregt zag men hem daarvoor aan; want de
Inleiding of Voorafspraak der zoogenaamde Generale Petitie en Staat van Oorlog,
door den Stadhouder namens den Raad van State bij Hunne Hoog Mogenden
ingediend, zoowel die van '94 als die van '93, was door Van Alphen gesteld. Van
Alphen, Dichtwerken (1839) III, p. LXXIX vgg. - Wat den Raadpensionaris Van de
Spiegel betreft, deze verdiende vast niet de ‘verfoeijelijke’ te worden bijgenaamd.
Daartoe was onder anderen zijn oordeel over Willem V veel te onafhankelijk. Men
weet van hem, dat hij zich aan den Griffier Fagel beklaagd heeft over hetgeen hij
noemde ‘de weinige directie’, van den Prins; die, zeide hij, ‘zijne dagen doorbrengt
met gehoor te verleenen, en de groote zaken verzuimt om zich enkel met kleine bezig
te houden.’ Ja, men kent een nog vrijmoediger getuigenis van den Raadpensionaris.
Te weten, deze uitval van hem omtrent den Stadhouder: ‘Het is al een zeer raar heer;
en degenen die zich verbeelden dat hij geen systema heeft, zooals vele menschen
denken, bedriegen zich zeer. Hij heeft wel degelijk een systema, maar het is een
systema van verwarring en désorder. Zijne politiek is, om de dingen zooveel in de
war te helpen, als het maar doenlijk is.’ Nijhoff. Bijdragen X, 167. Hadden de
Patriotten geweten dat Van de Spiegel aldus over Willem V dacht, zij zouden zich
omtrent zijne persoonlijkheid van eene minder forsche kwalificatie hebben bediend.
Doch wat wisten zij van hem? zij die iedere voortzetting van
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den oorlog tegen Frankrijk als eene onmiddellijke vernedering van hunne eigen zaak
beschouwden? - Nadat de veldtogt tegen het Fransche leger onder Dumouriez in het
voorjaar van '93 tamelijk gunstig voor ons en voor onze bondgenooten was afgeloopen
(in het voorbij gaan: Dumouriez had eene Proclamatie aan onze landgenooten
uitgevaardigd, om hen tot onderwerping te vermanen, en in Van Alphen's naamloos
antwoord op dat stuk, welk antwoord gedagteekend was ‘Uit ons bidvertrek,’
Bilderdijk, Geschiedenis, XII, 235 vgg. kwam ook deze frase, ach! wel eene frase
voor: ‘Bur-Generaal! Gij behoeft ja voor ons op onszelf niet te vreezen; zelfs nemen
wij u niet kwalijk dat gij ons veracht: wat toch zijn wij in vergelijking met de legers
van Oostenrijk en Pruissen, welke gij onlangs verjaagd hebt? Doch vreest voor dien
God welken wij eeren, en voor dien Bijbel op welken wij steunen’) toen dan de
veldtogt tegen Dumouriez, in bondgenootschap met Oostenrijk, Engeland en Pruissen,
tamelijk gunstig was afgeloopen, rustte men zich hier tegen het jaar '94 op nieuw ten
strijde, en het butget van oorlog (door Van Alphen gelijk wij weten, van eene inleiding
voorzien) liep boven de 13 millioen. Korte jaren geleden had er eene buitengewone
heffing van 4 pCt. van der ingezetenen bezittingen plaats gehad; thans kwam daarbij
eene zoogenaamde ‘Liberale Gift’ van 2 pCt., met vrijstelling alleen van hen wier
bezittingen geen ƒ 2500 bedroegen. Terzelfder tijd negotiëerden de Staten van Holland
een som van 12 millioen ten behoeve der Oost-Indische Compagnie, die anders
bankroet zou hebben gemaakt. De intrest dier nieuwe leening was gering: slechts 2½
pCt.; doch men loofde premiën uit wier gezamenlijk bedrag de inlegsom met 36
tonnen gouds te boven ging.
Om tot Van de Spiegel terug te keeren: den 19den April '94, toen Oostenrijks bijstand
dreigde te zullen vernaauwen; toen ook Pruissen zijn woord niet hield, terwijl
daarentegen Engeland den oorlog met kracht verlangde door te zetten, teekende Van
de Spiegel, als Raadpensionaris van Holland, zonder één der andere provinciën
afzonderlijk, ja zelfs zonder de Algemeene
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Staten te raadplegen, geheel alléén dus (op den Griffier Fagel na), eene overeenkomst
waarbij de Koning van Pruissen, de eigen broeder van onze Prinses, zich verbond
om tegen betaling van 50,000 pond sterling in de maand, met bijvoeging van 300,000
pond, om het leger op de been, en van nog 100,000 om het weder afgedankt te krijgen
- men bemerkt, de Koning van Pruissen was wel te koop, maar niet te krijg - aan
Engeland en Holland te leveren, en zulks voor de nog overschietende maanden van
het jaar '94, een leger van 62,400 man. Bij eene afzonderlijke overeenkomst met
Engeland werd bepaald dat Hollands aandeel in dien oorlogskas 4½ millioen zou
bedragen. En wanneer men nu in aanmerking neemt dat door dit pruissisch leger
bijna niets werd uitgevoerd, terwijl de engelsche troepen onder den Hertog van York,
gedurende hun verblijf hier te lande, door gebrek aan krijgstucht een onnoemelijken
overlast aan de ingezetenen veroorzaakten, dan zal men (mede-gerekend de sympathie
der patriotten voor de zegepraal der fransche wapenen) niet onnatuurlijk vinden dat
een Raadpensionaris, die zulke willekeurige en kostbare traktaten sloot, in kwaden
reuk bij hen stond.
En dit alles geschiedde met medeweten van den Prins, op aansporing der Prinses,
onder den bijval des Erfprinsen en van diens broeder: twee jonge dappere vorsten,
die niet liever verlangden dan in den kamp tegen Frankrijk hunnen strijdlust bot te
vieren en lauweren te plukken. Was het vreemd dat Willem V er zijne populariteit
bij inschoot? Zelfs de predikanten, vroeger zulk een getrouwe steun van het
Oranjehuis, verlieten zijne zijde. Velen onder hen, dit weten wij, waren reeds vóór
'87 tegen hem ingenomen en deden mede aan de burgervrijkorpsen. Meer dan één
misschien volgde reeds toen het voorbeeld van den helvoetschen predikant Huigens,
die achter een drietal trommen, in de vorm van een spreekgestoelte, de dienst verrigtte
in het zoogenaamd Vliegend Legertje. Van der Aa, Leven, IV, 87. Doch al naarmate
het jaar '95 naderde, breidde de antipathie der predikanten zich in ruimer kringen uit.
De Bede- en Dankstonden
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gedurende den franschen oorlog werden over het algemeen flaauw behartigd. In zulk
een biduur, te Haarlem, sprak een hervormd predikant een gansch uur lang over den
minst loffelijken trek uit het leven van Koning David, vergat de armenkollekte aan
te bevelen, en vergat ook in zijn nagebed - want de tijd was verstreken - den nood
des vaderlands. Oorlog, I, 342. Veldpredikers waren niet te bekomen: de classicale
besturen moesten van regeringswege worden aangeschreven, om elk op hunne beurt
een predikant van beneden de 60 jaren voor de dienst bij het leger beschikbaar te
stellen. In April '93 was de beurt aan de Classis van Utrecht: geen der leden gevoelde
roeping; zelfs niet, of vooral niet, toen er als lokaas eenige gouden Rijders op de
tafel waren geworpen. Gelukkig hoorde men nog te goeder ure van een student in
de theologie die bereid was: in allerijl maakte men hem proponent en zond hem naar
het leger. Ibid., II, 85. - Het baatte niet of de goede Van Alphen, den 8sten Maart
daaraanvolgend, den Prins op diens verjaardag al toezong:
Gij leeft! Schep moed in God! Ten spijt van die U haten,
Heeft Neerlands Oppervorst noch U, noch ons verlaten.
Zijt sterk! uw arm, den Staat en Godsdienst toegewijd,
Geev' heil aan 't biddend volk, en zege na den strijd... Dichtwerken, III, 219.

het baatte niet: de Prins was niet sterk, het volk bad niet, en de voorgangers in den
gebede smeekten niet langer om uitkomst voor Oranje.
De fransche gezantschapssekretaris Bérenger schreef in Augustus '84, kort nadat
de Prins zedelijk genoodzaakt was geworden zijn voormaligen voogd (Hertog
Lodewijk) van het hof te verwijderen, schreef aan den franschen Minister van
Buitenlandsche zaken; ‘Le Stadhouder a la contenance d'un jeune homme, qui vient
d'être débarrassé d'un gouverneur incommode.’ De prins was toen 36 jaar oud. In
November van genoemd jaar schreef Bérenger: ‘Pour vour donner, monseigneur,
une juste idée de la situation de ce prince, il suf-
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fira de dire qu'il se défie de sa femme et qu'il craint qu'elle ne le supplante. Ce qu'il
y a de plus fâcheux, c'est que cette crainte paraît très-fondée. Le parti de Mad. la
Princesse, absolument distinct et très-séparé d'intérêt de celui de M. le Stadhouder
(et d'ailleurs favorisé par l'influence prussienne) improuve sa conduite et murmure
contre lui.’ Dit pruttelen evenwel, dit gemurmel der ontevredenheid in den boezem
van de Pruissische partij der Prinses, hield op wanneer, gelijk in April '94, de Prins
met den Koning van Pruissen de eene of andere voor dezen Vorst niet onwinstgevende
overeenkomst sloot. Doch voegen wij aan het aangevoerde nog één getuigenis toe;
insgelijks in het fransch gesteld, doch afkomstig van een Nederlander en prinsgezinde.
Het is gedagteekend van April '88: ‘Doué d'une mémoire très-heureuse, il est peut-être
l'homme en Hollande qui sait le mieux l'histoire de toute l'Europe, et qui a le mieux
étudié la Constitution de son pays. Connaissant son fort, il aime à étaler son savoir
et à parler sur ces objets; il y est porté d'ailleurs peut-être plus par habitude que par
inclination. Son éducation a été calquée sur l'instruction en théorie et sur la
représentation. Le duc Louis de Brunswic l'éloignait du travail, faisait tout, et le
Stadhouder signait. De là cette coutume, ce besoin, de parler d'affaires, de faire
consister toute son influence stadhoudérienne dans un étalage fastidieux d'audiences
de 5, 6, 7 heures, de noyer dans des phrases insignifiantes des objets très-réels, de
faire des propositions à perte de vue, qui souvent portent l'empreinte du raisonnement
le plus juste, quelquefois même du génie; enfin, de là ce défaut cardinal de ne rien
résoudre, de ne rien lire, de ne rien répondre, de ne rien signer, de ne rien finir; mais
foujours de faire le Stadhouder en théorie, et jamais en pratique.’ Nijhoff, Bijdragen
X, 167, 168.
Trekken wij dit een en ander nu te zamen: 's Prinsen fouten van karakter en van
bestuur, dan zullen wij niet onmogelijk bereid zijn de uitspraak te onderteekenen,
waarmede Dr. van Woensel weleer zijn kort maar belangrijk opstelletje
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over Hetgeen Willem de Vde niet gedaan heeft meende te moeten besluiten. ‘Eene
goede Constitutie behelst al 't goede 't geen eene natie genieten kan. Deze ons te
bezorgen heeft de Ex-Stadhouder in de hand gehad. Dit niet gedaan hebbende,
beschouw ik hem als den auteur van al 't ongeluk mijns vaderlands.’ Lantaarn van
1798. En zal ik mijn hart regtuit spreken, dan geloof ik, dat Dr. van Woensel's oordeel
over Willem V eenigzins mag beschouwd worden als het laatste woord over dien
laatsten onzer Stadhouders. Door hetgeen hij niet gedaan heeft is Willem V, in
waarheid, de auteur geweest van al het ongeluk onzes vaderlands. Toen hij in '87 de
hulp van 20,000 Pruissen inriep, nam Willem V God tot getuige dat bloedvergieten
en geweld zijn lust niet was. Toen hij in Januarij '95 afscheid nam van de Staten,
God tot getuige, dat hij naar zijn beste vermogen het vaderland had gediend. Toen
hij in Februarij van datzelfde jaar, bij den aanvang der londensche ballingschap,
Suriname en de Kaap zoo goed als aan de Engelschen in handen speelde, God tot
getuige, dat dit zonder boos oogmerk geschiedde, maar alleen omdat hij de Engelschen
nog altoos als zijne bondgenooten aanmerkte. En toen hij eindelijk in '99 in de landing
van het engelsch-russisch leger bewilligde en aan de bevelhebbers van dat leger (eene
krijgsmagt van 40,000 man) een lijvig pak proklamaties aan zijne voormalige
onderdanen mede gaf, nam hij wederom God tot getuige, dat zijne bedoeling was,
de elenden van den oorlog te v o o r k o m e n . - Het is waar, Willem V is door de
nieuwe hoofden der Bataafsche Republiek (althans met woorden) zeer hard behandeld;
de representanten Hahn en Gevers, La Pierre en Pieter Paulus, hebben een
meedogenloos rapport uitgebragt aangaande zijne handelwijs met Suriname en de
Kaap; de hoogleeraren Valckenaer en Bavius Voorda hebben over dit rapport een
regtsgeleerd advies gegeven, waarin Willem V niet wordt gespaard. Het is ook waar,
dat men tot handhaving van zijn karakter en bedoelingen, omtrent dezen vorst
hetzelfde zeggen kan, wat eene engelsche schrijfster van Lodewijk den XVIden gezegd
heeft: ‘Overal elders als op een troon, ware hij geëerd en gelukkig
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geweest; doch bij alle deugden van den privaat persoon bezat hij er niet ééne van
die, waardoor men Koning is.’ Julia Kavanagh, Women in France, p. 183 (Nijhoff,
Bijdr. X, 167). Doch daar staat tegenover, dat een vorst in geen geval, allerminst in
moeijelijke omstandigheden, volstaan kan met te zeggen: Indien ik een gewoon
burger ware, zou er nu niets op mij zijn aan te merken. Er zijn oogenblikken in het
leven van een staatshoofd, waarin dit Eminent Hoofd niet slechts den naam van God,
maar zijne eigen daden tot getuige moet kunnen nemen van de zuiverheid zijner
bedoelingen. De mensch en christen in hem wordt geregtvaardigd door zijn geloof;
de vorst, alleen door zijne werken. En wij vernamen uit den mond van
onbevooroordeelde en niet onwelwillende tijdgenooten, hoe pover het met de werken
en daden van onzen Stadhouder gesteld was. ‘Hij heeft in de hand gehad ons eene
goede constitutie te geven,’ zegt Dr. Van Woensel, ‘en heeft het niet gedaan.’
Werkelijk, indien Willem V slechts den noodigen zedelijken moed bezeten had, om
zich los te maken van de vernederende voogdij, waaronder onze regenten-partij hem
plaatste; indien hij zich van het despotisme der oligarchen slechts met volkomen
eerlijkheid op de demokratie beroepen en daarbij aan onze natie de schande gespaard
had van zich door eene partij gehuurde en uit 's lands kas betaalde Pruissen te laten
ringelooren - hij zou het land gered en zich in de harten zijner onderdanen eene
onvergankelijke eerzuil hebben opgerigt. Wij hoorden, hoe kalmpjes de Staten van
Holland hem lieten trekken, en met welk eene klappermansbede burgemeester
Huydecoper hem goede reis naar Engeland wenschte, hem aanbevelend ‘aan het
gunstig geleide en de bijzondere protectie der Hemelsche Voorzienigheid.’ Daarover
thans te juichen zou zeker onzerzijds geringe edelmoedigheid verraden; doch wij
mogen veilig zeggen: Het was goed dat hij ging, en eer te laat dan te vroeg. Mijns
inziens althans, ware het Willem V wel geweest indien hij na zijn vertrek uit 's Hage
naar Nijmegen in den zomer van '87, liever dan partij te trekken van de looze streken
der Prinses
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en de hulp aan te nemen van zijnen Koninklijken zwager, de eer aan zich had
gehouden, den stadhouderlijken zetel er aan gegeven had, en nimmer naar de hofstad
ware teruggekeerd.
En nu zou ik overeenkomstig mijne belofte in de tweede plaats behooren te spreken
over het fransche Carmognolenleger, dat in Januarij '95, onmiddellijk na het vertrek
van den Prins, in alle voorname steden van Utrecht en Holland, onder Pichegru zijnen
intogt hield. Doch hetgeen ik daarvan te zeggen heb, knoopt zich zoo onmiddellijk
vast aan de geschiedenis van den pruissischen inval van '87, aan die van het aandeel
der Prinses daarin, aan die der gevolgen daarvan voor de partij der patriotten, dat ik
best doe eenvoudig voort te gaan met verhalen. - Wat is de reden dat de fransche
wapenen hier te lande in '95, nergens den minsten tegenstand hebben ontmoet? Deze,
dat ten gevolge van 's Prinsen coup d'état van '87, duizenden van hollandsche
uitgewekenen, naar Frankrijk gevlugt, aldaar eene revolutionnaire kern hebben
gevormd, eene hartader met honderd vertakkingen in het moederland, een steunpunt
voor de krijgsoperatie der fransche republiek. En de reden dat zelfs de weldenkendsten
onder de patriotten geene zwarigheid maakten de hulp der Franschen te aanvaarden,
geen landverraad zagen in het toelaten, begunstigen, inroepen bijna, dier vreemde
wapenen? Deze, dat zij zich als even zoovele slagtoffers van 's Prinsen landverraad
beschouwden, door hem weêrloos aan de Pruissen overgeleverd, met pruissische
kanonnen beschoten, in pruissische gevangenissen tot dwangarbeid veroordeeld, met
pruissisch geweld in de boete geslagen of uit het land gejaagd; en dat in hunne oogen
derhalve het inroepen der Franschen enkel eene daad van geoorloofde zelfverdediging
was. De reden, eindelijk, dat in de Circulaire Missive van het Comité voor den opstand
niet slechts van den ‘verachtelijken Willem den Vden’ maar ook van zijne
‘bloeddorstige en wraakzuchtige Vrouwe’ gesproken werd, welke was zij? Zij was,
dat men de prinses aanmerkte, als de voorname bewerkster van de komst en
geweldenarijen der Pruissen; hare beruchte reis van Nijmegen over Gouda naar 's
Hage, als een te voren overgelegd stuk, ten einde zich te laten beleedigen; en dus
ook de naar aanleiding
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dier geprovoceerde aanranding door den koning van Pruissen g e v r a a g d e en weldra
g e n o m e n satisfactie, als het werk eener gewetenlooze en heerschzuchtige intrigante.
De Prinses! Er bestaan uit de jaren 1818 en '20, van de hand van Feith, die, in
1816, tot Ridder van den Nederlandschen Leeuw benoemd was, een paar gedichten
ter eere dier vorstin, toen gewoonlijk bijgenaamd de Prinses-Douairière (Willem V
overleed te Brunswijk den 9den April 1806). Het eerste dier verzen is de opdragt aan
Hare Hoogheid van den bundel Verlustiging van mijnen Ouderdom. Daarin komt
voor van:
'k Eerbiedig met ontzag de Moeder van mijn Koning,
Maar 'k wij' den wierook thans aan Staat of Aanzien niet.

Aan wie wordt dan nu 's dichters wierook toegebragt? Hij vervolgt:
Der groote Vrouw alleen, wie 't Noodlot niets ontrukte;
Die, bij zijn felsten wrok nog boven vrees en hoop,
Altijd zichzelf genoeg, waar heel Europa bukte,
Een koninklijke ziel vertoonde aan 't slaafsch Euroop.

Feith, weleer in '95 een voorganger onder de verloren zonen der democratie, doch
met alle wijzen en verstandigen in den lande, na de restauratie en hare reactie in het
Oranje-vaderhuis teruggekeerd, werd uit erkentelijkheid voor deze opdragt, door de
prinses-douairière met een stel porceleinen vazen begiftigd, beschilderd met
bloemkransen, waaronder hier en daar een takje vergeet-mij-niet. Ook ontving hij,
toen en later, eenige eigenhandige brieven van haar. En dat er nu voortaan op deze
wereld voor den ‘goeden Feith’, zooals Bilderdijk hem eenmaal noemde, geen andere
brieven, geene andere porceleinen vazen meer bestonden als die zekere, dit bleek
toen de Prinses in het jaar '20 overleed en Feith een lijkdicht op haar vervaardigde;
het andere vers straks genoemd: ‘Ik staar,’ roept hij daar uit:
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Ik staar met weemoed op 't geschenk van uwe hand,
En - om de Vazen schijnt een droeve nacht verrezen.
Ik lees de brieven, van uw gunst mij 't onderpand,
En tranen vloeijen langs mijn kaken onder 't lezen.
En ach! als dan mijn oog uw naam daar schittren ziet
In eenen bloemkrans, met Vergeet-mij-niet doorweven,
Dan snik ik overluid: ‘Vorstin! 'k vergeet u niet,
Uw naam staat in mijn hart voor de eeuwigheid geschreven!’

Nu zal ik niet beweren, dat de oude prinses door een geest van boosaardigheid
gedreven werd, toen zij den achtenswaardigen Feith door hare brieven en geschenken
in verzoeking bragt, aldus op zijn ouden dag voor hofnar te spelen. Al was zij eene
Duitsche van afkomst, zij behoefde daarom de ‘Schadenfreude’ niet mede ten huwelijk
te hebben gebragt. Doch dat zij, na 1813, gezeten in hare vertrekken op het haarlemsch
Paviljoen, of wandelend door de lanen der Haarlemmerhout, niet wel eens
gemeesmuild heeft om de algemeene nederlandsche Keezenbekeering, en om de
diepe buigingen, die het voormalig patriottendom na de restauratie in proza en poëzie
voor haar maakte - voor haar, het overal nagejouwd en uitgekreten Willemijntje van
voorheen! - ook dat zal ik mij onthouden te beweren.
Zeker is, dat de Keezen-dichters van het jaar '87 geheel anders over haar dachten,
en van haar spraken, als Feith naderhand deed. Simon Stijl, die in zijnen jongelingstijd,
eenige blijspelen schreef (gelijk hij trouwens zijn gansche leven door, in het openbaar
en in den stille, arbeidde voor het tooneel), schreef in genoemd jaar '87, volle 56
jaren oud, en geenszins derhalve in jeugdigen overmoed, naar aanleiding van den
staatsgreep der prinses, nogmaals een blijspel, waarvan reeds de titel (De Torenbouw
van het vlek Brikkekriks in het landschap Batrachia) doet vermoeden, dat de persoon
van Hare Hoogheid, en in het gemeen de toenmalige gebeurtenissen van den dag, in
dat tooneelstuk, op weinig of geene barmhartigheid van oordeel zullen kunnen
rekenen. - Een weinig later zullen wij Simon Stijl nogmaals ten tooneele zien
verschijnen; en wel in de Nationale Vergadering van '96, als
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lid en president der Commissie van Constitutie. Doch ik vraag verlof reeds thans een
enkel woord over hem te mogen zeggen, niet zoozeer over den staatsman in hem,
als wel over den mensch en den letterkundige.
Gelijk de zwerver Pieter van Woensel, zoo was ook de hokvaste Simon Stijl
medicus en ongehuwd. De fraaije buste van hem, onlangs door den voortreffelijken
heer Royer vervaardigd en dezer dagen [Den 29 December 1860.] te Harlingen aan
Stijl's nagedachtenis toegewijd, vertoont een deftigen, vleezigen fantasie-kop uit de
achttiende eeuw; een kop, om zoo te zeggen, met mantel en bef, met pruik en
onderkin. Minder deftig ziet er de teekening uit in rood krijt, door Stijl zelven
vervaardigd, en waarop hij prijkt met slaapmuts en borstrok.
Stijl's letterkundige reputatie, gelijk men weet, rust hoofdzakelijk op twee
proza-schriften: het Leven van den tooneelspeler en graveur Jan Punt en vooral de
Opkomst en Bloei der Vereenigde Nederlanden, eene studie over onze vaderlandsche
geschiedenis meer dan zulk eene geschiedenis zelve; een boek, thans overschaduwd
door dat van Motley, doch dat niettemin geruimen tijd na den dood des schrijvers,
inzonderheid in de zuidelijke provinciën (tijdens onze vereeniging met België), als
lees- en leerboek zeer populair is geweest en aanmerkelijken invloed heeft
uitgeoefend. Over hetgeen Stijl omtrent den eersten druk van dit werk (dien van '72)
heeft moeten hooren van den jeugdigen en veelbelovenden Pieter Paulus; desgelijks
omtrent zijn Leven van Punt uit den welbespraakten mond van den akteur Corver,
en eindelijk reeds vroeger omtrent zijn treurspel De Mityleners van de zijde der
Vaderlandsche Letteroefeningen - over de aanvallen, naar aanleiding dezer geschriften
door hem verduurd, en voor hetgeen hij daarop bij onderscheidene gelegenheden
antwoordde, zeg ik, zou een afzonderlijk en niet onbelangrijk studietje te leveren
zijn. - Als tooneeldichter staat Stijl aanmerkelijk lager dan Onno van Haren, zijn
frieschen land- en ouderen tijdgenoot; met wien men hem onwillekeurig vergelijkt.
Om nu van zijne
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treurspelen niet te spreken ( Heraclea, Agnes, De Mityleners,) en ook van zijne andere
blijspelen niet (Krispijn Filosoof, De Vrijer naar de Kunst, De Belagchelijke
Minnenijd) - de conceptie van zijn straksgenoemd blijspel De Torenbouw is in
vergelijking van die van Pietje en Agnietje bijster zwak. Zijne scherts is rond, soms
ruw, doch zonder diepte van gedachte. Doch zoo hij de oorspronkelijkheid, de
frischheid, de naieveteit, de vlugt en den rijkdom van Van Haren mist, hij bezit, in
poëzie, zoowel als in proza, eene gemeenzaamheid met de geheimen der taal, eene
vastheid en gelijkmatigheid van uitdrukking, waardoor hij naast Onno in het
oogloopend gunstig afsteekt. Wie de jonge dame geweest is, die in Simon Stijl's
dichterlijke nalatenschap den naam van Laura draagt, en of deze Laura werkelijk
haar eenmaal aan onzen dichter gegeven woord naderhand trouweloos gebroken
heeft, weet ik niet. Doch zeker is, dat de meeste zijner jeugdige minnedichten
(waaronder enkele bevallige en geestige) zijn ingegeven door een gevoel van
teleurgestelde liefde. Opkomende misanthropie en muurvaste celibaatgeloften gaan
daarmede hand aan hand. Eene goedige (niet hartstogtelijke) soort van bitterheid
behoort tot de kenmerkende eigenschappen van Stijl's mengelpoëzie. Daarbij is hij
een zeer warm anti-klerikaal; en, ofschoon doopsgezind van afkomst, waren zelfs
de zachte banden van dit genootschap hem nog te knellend.
Wie 't Onze Vader bidt en volgt de Tien geboden,
Heeft Luther noch Kalvijn, noch Menno-zelfs van noden:

dus was zijne niet oneigenaardige leus. In het karakter van den predikant Guichelheil
(een der hoofdpersonen van De Torenbouw) laat hij aan zijne antipathie tegen de
protestantsche geestelijkheid der achttiende eeuw den vrijen teugel. - Ofschoon Stijl
vele en groote kundigheden bezat, koesterde hij omtrent de geleerden van beroep
den gewonen afkeer der begaafde dilettanten:
Met veel geleerde lui is 't lastig om te gaan,
Omdat zij, buiten hun Arabisch, niets verstaan.
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Hij was misanthroop in theorie:
't Is een Verrader, die het menschdom niet bemint:
Maar ook een Blindeman die 't niet belach'lijk vindt;

doch praktische menschenschuwheid lag niet in zijnen aard. Slechts twijfel ik of zijn
ideaal van comfort en gezelligheid ons over het algemeen wel bevallen zou:
Een frissche pijp in de eene, en 't glaasje in de andre hand,
Met zoete praters, op een winteravond-uurtje,
In een bekwaam vertrek, en bij een luchtig vuurtje,
Terwijl de Noordewind ons van de straten bant Ik weet geen grond zoo diep die dan niet is te peilen,
'k Wou wel op die manier rondom de wereld zeilen.

Men bemerkt, onze dichter kon Laura en hare gezellinnen, bij die reis om de wereld,
des noods missen. - Een lofredenaar van den ouden tijd was hij niet, was hij nooit,
zelfs niet als grijsaard: getuige zijn Vredezang bij den aanvang der negentiende eeuw,
verschenen in 1801, toen de dichter reeds 70 jaren telde. Doch blijkens zijn vijfregelig
puntdichtje, getiteld De Vorige Eeuw en aldus luidend:
Wij lagchen om de vorige eeuw:
Zoo spot men met een dooden leeuw.
Wat zijn we dwaas!
Hoe zal de volgende eeuw, helaas!
Niet spotten met den dooden haas...

blijkens dit versje is Simon Stijl zonder groote illusiën omtrent de toekomst ten grave
gedaald.
Stijl moge dan als dichter beneden zijn landsman Van Haren, als prozaschrijver
beneden zijn kollega Van Woensel staan (deze laatste had ook meer van de wijde
wereld gezien en had minder op met ‘een frissche pijp in de eene en 't glaasje in de
andre hand’), - hij was een kunstkenner, geenszins van schoonheidsgevoel misdeeld,
iemand die blijkens zijne Opkomst en Bloei de in ons vaderland altoos eenigzins
zeldzame gave

Cd. Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24

152
bezat van hetgeen de Franschen noemen ‘faire un livre.’ Men heeft hem dezer dagen
te Harlingen zeer onverdiend belagchelijk gemaakt; en wel door op de regterzijde
van het voetstuk waarop zijn borstbeeld rust, dit vierregelig bijschrift te beitelen:
Zie 't beeld van Doctor Stijl! Waar mag zijn geest nu spelen?
Men weet wel, wandelaar! dat gij 't niet gissen kunt.
Maar zoo hem 't spooken wordt vergund,
Dan spookt hij door Europe op alle Treurtooneelen.

Stijl heeft met dit versje op zichzelven (want de bewuste vier regels zijn van hem)
hoogst waarschijnlijk niets meer bedoeld dan eene volkomen onschuldige en
schertsende zinspeling op zijnen hartstogt voor het liefhebberijtooneel - die groot
was. Doch gelijk het bijschrift daar nu uitgehouwen staat in marmer, predikt het eene
dwaze snorkerij. Laat ons hopen dat het weldra door een ander vervangen zal worden.
Mag ik deze vlugtige schets met nog één trek voltooijen, zoo voeg ik bij het gezegde
dat Simon Stijl, gelijk aan een verstandig medicus betaamt, eene uitmuntende
constitutie en krachtige spijsverteering had. Dr. Ottema, van Leeuwarden, die bij de
onthulling van het borstbeeld de feestrede uitsprak, verhaalde bij die gelegenheid
aan het slot zijner oratie, toen haar toon zich begon te verheffen, dat er den 2den Junij
1802, ter eere van den vrede van Amiens, behalve een diner en souper op het
harlingsch Raadhuis, ook in het Heerenlogement aldaar ‘een prachtig diner’ en ‘niet
minder prachtig souper’ gehouden is: het souper 's avonds, het diner 's middags,
omstreeks half twee. Simon Stijl, dus zeide de redenaar, Simon Stijl, die aan beide
maaltijden deelnam en bij die gelegenheid een koppel verzen leverde, een
Vreugdezang en een Feestgalm, ‘overleefde nog slechts twee jaren dezen ook voor
hem zoo heugelijken feestdag’.... Nog slechts twee jaren? Ondankbare redenaar!
Verwonderen wij ons veeleer, dat de gansche stad Harlingen destijds, met inbegrip
van Simon Stijl, niet binnen veertien dagen aan eene indigestie uitstierf.
Wanneer nu in het herhaaldelijk door mij genoemd blijspel
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De Torenbouw tot hiertoe ongedrukt gebleven, doch waarvan eene vriendelijke hand
mij inzage gunde; wanneer daarin, behalve den reeds vermelden Ds. Guichelheil,
behalve zekeren Dokter Ristortus, behalve een vijftal schepenen, uitmakend het
gemeentebestuur van Brikkekiks (een plaatsnaam die niet onduidelijk aan een land
van moerassen en kikvorschen herinnert), door Simon Stijl ook en hoofdzakelijk
(met nog meer andere personen) ten tooneele worden gevoerd: Mijnheer de Schout
Krabbekwaad, die nu en dan een woordje fransch spreekt, en zijne echtgenoot
Mevrouw Krabbekwaad, die eene geboren freule Habstenoer is, en aan wie bij
tusschenpoozen eene en andere duitsche uitdrukking ontsnapt, dan is dit echtpaar,
waarvan de vrouw den man de baas is en de man zijn troost in de wijnflesch zoekt,
niet anders als eene charge van den Prins en de Prinses, omstreeks den tijd der
contra-revolutie van '87. De satire is ruw, is grof; doch wie eenigzins thuis is in de
pamfletten- en dagbladen-litteratuur van dien tijd, weet ook dat zij eenvoudig uitdrukt,
hetgeen alle patriotten destijds meenden en, wanneer zij onder elkander over den
Stadhouder en diens huiselijk leven spraken, ook tamelijk luid tot elkander zeiden.
- In het eerste bedrijf verlangt Mevrouw Krabbekwaad, buiten de tegenwoordigheid
van haren echtgenoot, een onderhoud te hebben met den predikant. Zij verlangt met
dezen te raadplegen over het verstoren van zekere aangevangen torenbouw, een
vernietigingswerk waartoe zij voornemens is aan haren broeder, den Vrij-heer
Habstenoer, minstens 18000 ambachtslieden ter leen te vragen. ‘Mijnheer
Krabbekwaad,’ zoo zegt zij daarom tot den schout, haren echtgenoot, ‘het wordt tijd
dat gij de brieven onderteekent die Stotterzot’ (zoo heet de Kamerdienaar-Sekretaris)
‘op mijn last geschreven heeft, zij zullen’ (hier ziet zij op haar horloge) ‘nu wel in
gereedheid zijn.’ - De schout antwoordt: ‘Mevrouw Habstenoer, of Krabbekwaad,
t o u t c o m m e i l v o u s p l a i r a , 't is wat te vroeg: mijn handen beven nog.’ Mevrouw herneemt op straffen toon: ‘Denk aan uw pligt.’ De nadruk waarmede
Mevrouw dit zegt, is van dien aard, dat Mijnheer Krabbekwaad, alhoewel schoor-
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voetend, vertrekt; en onder het heengaan tusschen de tanden mompelt: ‘Dat wijf, dat
wijf! en 't is of er de drommel mee speelt, ik durf haar toch niet onder de oogen zien.’
Vergelijk hiermede de veel fatsoenlijker bewoordingen van den franschen
gezantschapssekretaris: ‘M. le Stadhouder se défie de sa femme et craint qu'elle ne
le supplante; ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est que cette crainte paraît très-fondée’,
en gij wordt, in weerwil der verscheidenheid van vormen, getroffen door de volkomen
overeenstemming van beide traditiën - de eene uit den Haag overgebriefd naar Parijs,
de andere te Harlingen in de eenzaamheid op het papier gebragt en hoogstens aan
een kleinen kring van vertrouwden medegedeeld. - Nu een ander tooneel, ditmaal
uit het tweede bedrijf. Wij zijn ten huize van Mevrouw Fijnepijn, eene jonge rijke
weduwe aan wie Ds. Guichelheil een weinig het hof maakt, en zij aan hem. (Gij
bemerkt, hier zijn wij e n p l e i n Ta r t u f f e ). Wij treffen er den predikant, den
dokter, en ook een advokaat of staatsman aan. Daar komt, te midden van het gesprek
dezer heeren onderling, Stotterzot de kamer ingestoven. Hij is doodelijk ontsteld.
De vrouw des huizes biedt hem tot restauratie een glas bourgonje aan; doch hij geeft,
Duitscher van afkomst die hij is, de voorkeur aan een Keulenaartje. Na nog een
tweede Keulenaartje is hij genoegzaam van den schrik hersteld, om met afgebroken
woorden te kunnen verhalen, dat aan Mevrouw Krabbekwaad een groot ongeluk is
overkomen. ‘Wat is er gebeurd?’ vraagt de advokaat. ‘Is mevrouw geïnsulteerd?’
Stotterzot antwoordt: ‘Insultirt, arrestirt, lieber Herrn! ihr haben 's recht.’ ‘Mevrouw
Krabbekwaad?’ vraagt Dr. Ristortus vol verbazing. ‘ Geboren Habstenoer!’ vraagt,
niet minder verbaasd, Ds. Guichelheil er bij. ‘Das ist,’ herneemt Stotterzot, ‘das ist
der grouwel! Das Krabbekwaad allein werdte gar nichts sein: aber das heiliges
Habstenoer-haalt mich ter Deibel!’ Hierop wendt de jonge weduwe zich tot den
predikant en vraagt hem aan het oor: ‘Zou mevrouw Krabbekwaad dat gezocht
hebben?’ De dominee antwoordt, insgelijks in vertrouwen: ‘Betje! Gij hebt eer van
dien inval.’ - Die inval van mevrouw Fijnepijn nu (en hier-

Cd. Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24

155
mede stappen wij van Simon Stijl en van zijn blijspel af) moet bijna aan een ieder
invallen, die de Vaderlandsche Geschiedenissen van '87 leest. Volgens de
waarschijnlijkste berigten is het plan van de reis der prinses uitgedacht geworden
door den heer Stamfort of Standfort, gouverneur der jonge prinsen, en de gansche
onderneming was op deze berekening gegrond: ‘Laat men haar door, dan komt er
eene omwenteling ten haren voordeele; weert men haar feitelijk, dan wordt het een
p o i n t d ' h o n n e u r voor haar koninklijken broeder zich de zaak aan te trekken.’
Bilderdijk, Geschiedenis, XII, 206. Nu kan men tot verklaring van dit gedrag der
Prinses van Oranje meer dan ééne verzachtende omstandigheid bijbrengen. Het was
grievend voor haar, kan men zeggen, dat sedert den engelschen oorlog van '81 alle
provinciën der Unie schenen te hebben zamengezworen om den Stadhouder, haren
echtgenoot, in zijne grondwettige regten (die ook eenmaal de regten van haar oudsten
zoon behoorden te zijn) op allerhande wijzen te verkorten; dat men hem eerst den
rang van Kapitein-Generaal des bondgenootschappelijken legers; en vervolgens ook
het kommando over de troepen der hofstad afhandig had gemaakt. Men kan er
bijvoegen: het was hard voor het stadhouderlijk gezin den Haag welstaanshalve te
moeten verlaten en de wijk te nemen naar Nijmegen, naar het, altoos nog minder dan
Holland, ontrouwe Gelderland. Doch laat de billijkheid ons regtvaardigheidsgevoel
niet verschalken. Dat de Regentenpartij aan 's Prinsen waardigheden tornde, was
ongrondwettig; doch dat zij daarin slaagde, was het natuurlijk gevolg van 's Prinsen
gebrek aan zedelijken moed en derhalve zijn eigen schuld. En buitendien - weinig
tooneelen wekken zulk een diepen weerzin als het schouwspel eener vorstin met niet
meer dan middelmatige geestvermogens, die onderstaat eene politieke rol te spelen.
Behalve dat dit leelijk staat, is het ook immoreel. Mij dunkt, dat Prinses Wilhelmina,
toen zij in '95 genoodzaakt werd naar Engeland te vlugten, niet meer dan haar
verdiende loon heeft gehad. Eigenzinnige vrouwen met kleingeestige hartstogten
voegen op geen troon. Zij zijn de
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magt waarover zij beschikken, den hoogen rang dien zij bekleeden, de gelegenheid
die haar gegeven is om goed te doen, onwaardig. Dat de Prinses van Oranje (gelijk
ook blijkt uit de omstandigheid dat hare postpaarden vooruit en met ophef waren
besteld geworden), dat zij is uitgegaan om zich te laten beleedigen, en dat zij van
die aldus uitgelokte beleediging partij heeft getrokken om aan haren broeder een
voorwendsel tot interventie te verschaffen; dat zij over de staten van haren echtgenoot
de grootste schande heeft gebragt, die over een onafhankelijk volk te brengen is
(uitheemsch geweld); dat zij niet geschroomd heeft, om onder de hoede van een
pruissisch leger, wederom bezit te komen nemen van haar paleis in de residentiestad
- is een dier daden waardoor te allen tijde vorsten en vorstinnen hunne regten hebben
verspeeld en hunne populariteit verbeurd. De c h r o n i q u e s c a n d a l e u s e van
het hof der Prinses is beneden onze aandacht. Doch welke nieuwe misslagen onze
republikeinen na '95 ook mogen begaan, wat zij ook mogen hebben toegebragt om
den val des lands te voltooijen, dit schijnt vast te staan, dat indien Willem V geacht
moet worden de auteur van al onze eerste ongelukken te zijn geweest, Prinses
Wilhelmina in dit auteurschap van den Stadhouder ruimschoots haar aandeel heeft
gehad.
Laat mij kort zijn omtrent de geweldenarijen, in weerwil van den geringen
tegenstand, dien het alom behalve te Amsterdam ontmoette, door het pruissisch leger
gedurende den korten tijd van zijn verblijf hier te lande gepleegd. ‘Plundering, roof,
en diefstal,’ dus beweerde in '95 Adriaan Loosjes, ‘met alles wat de menschelijke
natuur en de burgerlijke vrijheid vernedert, vergezelden de pruissische benden. Van
den woesten soldaat af tot het legerhoofd, den Hertog van Brunswijk, toe’ (dus gaat
hij voort), ‘was dieverij hun kenmerk; zelfs, als het rooven gold, hunne zoogenaamde
vrienden niet sparende.’ En hij besluit: ‘Een handvol Pruissen, die bijna zonder
eenigen tegenstand als vrienden binnentrok, bestal Nederland.’ Aan deze forsche
uitdrukkingen herkent men ligt den hartstogt der voormaals onderdrukte partij. Toch
schijnt de overdrijving hier minder sterk te zijn dan men verwachten zou. ‘Deux
enseignes,’ zoo leest men in den franschen tekst van het verhaal der pruissische
kampagne door een pruissisch officier, ‘deux enseig-
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nes de l'armée prussienne, ayant voulu emprunter à une vieille veuve cent mille
florins, et cela d'une manière un peu illégale, furent traduits devant un conseil de
guerre, et l'on demanda leur cassation.’ Bilderdijk, Geschiedenis, XII, 205. Of de
geëischte cassatie ook werkelijk gevolgd is, wordt niet gemeld; ook niet, of die ‘vieille
veuve’ niet bijgeval eene prinsgezinde was, en evenmin, of dit een op zich zelf staand
geval is geweest, of niet. Doch hooren wij een vaderlandsch geschiedschrijver, bij
uitnemendheid prinsgezind (Van der Aa): ‘De schrik en verwarring, door den snellen
voortgang der van alle kanten naderende Pruissen veroorzaakt, gaat alle verbeelding
te boven. De angst, waarmede velen huis en have in den loop lieten, elders een goed
heenkomen zoekende, gaf aan den behoeftigen soldaat de gelegenheid om alles wat
hem aanstond of van eenige waarde scheen, ondanks het gegeven verbod, te rooven.’
Doch dit was het ergste niet. Den 1sten October werd te Amsterdamhevig en bloedig
gestreden; menig Pruis vond er den dood; menig Patriot werd daar door midden
geschoten met de kogels der Prinses: zoo wreekte zich deze vorstin, met overvloed
van kruitdamp, over de tabakswolken, die haar in de boerenwoning bij de
Goejanverwellesluis door eenige lompe vrijkorporisten in het aangezigt waren
geblazen. Eene groote menigte verdedigers der hoofdstad werd gevangen genomen
en onder militair geleide naar Wezel vervoerd, ‘waar zij’, dus luidt wederom het
berigt van den prinsgezinden geschiedschrijver, ‘in de walgelijkste gevangenissen
opgesloten, en naauwelijks van het noodig voedsel tot onderhoud van het leven
verzorgd werden.’ Oorlog, I, 222, 230. Zijn toppunt bereikte dit geweld in deze
bijzonderheid: Onder de gewapende Patriotten die te Amsterdam en elders den
Pruissen in handen vielen, bevonden zich ook een aantal min of meer volwassen
knapen uit onderscheiden Godshuizen: afhangelingen derhalve, die op bevel, of met
oogluiking der Regenten dier gestichten, deel
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genomen hadden aan den nutteloozen en wanhopigen tegenstand. Deze weesjongens
(waaronder met name een aantal haarlemsche) werden voor een deel bij strafbataljons
in vestingsteden ingelijfd, voor een deel mede naar Wezel vervoerd. Men heeft die
jongens niet op vrije voeten kunnen krijgen, als tegen betaling van 70 à 80 dukaten
per hoofd, door vermogende lieden bijeengebragt: een soort van bloedprijs, die óf
gevloeid is in de schatkist van den Koning van Pruissen, óf de grondslagen heeft
gelegd van den partikulieren spaarpot van enkele pruissische officieren, eigenmagtig
daarin handelend. Oorlog, I, 231. - ‘Tout cela n'est dû qu'à vous, monsieur:’ dus
zeide de Hertog van Brunswijk-Luneburg tot onzen Bilderdijk, toen deze hem, na
de inneming van Amsterdam, met den goeden uitslag van dat bloedig dagwerk op
het Damplein geluk wenschte; en Bilderdijk-zelf heeft in een zijner eigen
levensbeschrijvingen dit woord van den Hertog opgeteekend. En waarom zou hij,
dien wij de vorige reis als den herdershond van het stadhouderschap leerden kennen,
in verband met zijne bijzondere opvatting van het goddelijk regt der vorsten, zich
ongaarne hebben begroet gezien, als jagershond van den Koning van Pruissen?
Waaruit natuurlijk niet volgt dat hij de pruissische knevelarijen in alle bijzonderheden
heeft goedgekeurd; evenmin als de prins of de prinses aansprakelijk behoeven gesteld
te worden voor alle bijkomstigheden en gevolgen der pruissische interventie. Het
Hof van Holland, dit vernamen wij, maakte onderscheid tusschen overtredingen ‘uit
ijver voor het zoogegenaamd patriottisme,’ en overtredingen ‘uit zèle voor het huis
van Oranje.’ Zoo deden ook andere regtbanken en overheden. Doch de uitkomst was
niettemin dat de stadhouder en zijne gemalin zich bij deze gelegenheid den
onverzoenlijken haat van tien duizenden onder hunne landgenooten op den hals
haalden.
De sprinkhaan, die, bij dichte wolken,
Op de Oosterlanden neêrgestort,
Van over 't wijd der waterkolken
Verwoesting dreigt aan gansche Volken, Schiet hier in aantal zelfs te kort.
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Te kort bij hen, wier woeste hoopen,
Op 's Afgronds blazing opgestaan,
Met dierbaar Koningsbloed bedropen,
Na eigen Vaderland te sloopen,
Geheel Euroop verdelgen gaan.
Verwaten monsters, schrik der aarde,
Die de eeuwig duistre gruwelpoel
Tot 's aardrijks fellen geessel baarde
En voor het laatst der tijden spaarde:
Ontbloot van menschheid en gevoel!

Zoo schilderde Bilderdijk, in '93, het fransche republikeinenleger van den generaal
Dumouriez. Of de pruisische soldaten, aan wie hijzelf den weg naar Amsterdam
wees, nu wel zooveel beter van ‘menschheid en gevoel’ voorzien waren als de fransche
Carmagnolen is twijfelachtig. Doch de fraaije vergelijking der oostersche
sprinkhaanwolken was ook van toepassing op het leger van '95, het leger van Pichegru.
‘Fransche legioenen,’ zegt Loosjes ‘uit meer dan honderdduizend man bestaande,
overstroomden, na een langdurigen, bloedigen veldtogt, uitgehongerd, verkleumd,
en bijna naakt, deze gewesten.’ Die naaktheid was in Loosjes' schatting een eeretitel;
én in zichzelve, én in verband met hetgeen volgt: ‘Van den schamelsten Carmagnool
tot den eersten Veldoverste toe, was edelmoedigheid, vriendelijkheid, en eerlijkheid,
hun kenmerk. Vijanden van plundering en roof, verheven boven den diefstal, gewoon
aan het harde oorlogsleven, kwamen zij ons verlossen; ons, jazelfs de vijanden van
ons en hun stelsel, tegen allen onwilligen overlast, als menschen, beschermen. Zij
traden onze huizen in, maar als vrienden die elkander lang gekend hadden. Zij aten
en dronken met ons als broeders door de natuur. En hoe weinigen onzer voelden
ongerustheid, schoon een onbekende Franschman den eersten nacht in hun huis
doorbragt.’ Het is duidelijker dan ooit: al naarmate men de menschen en dingen van
dien tijd door den oranje-bril van Bilderdijk of door het patriotten-kijkglas van Loosjes
beziet, behooren ze tot de orde van Ahriman of van Ormuzd, tot die van Gabriël of
van Lucifer. De waar-
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heid is geweest: dat het fransche leger ons onnoemelijke schatten heeft gekost; dat
het fransche gemeenebest het onze als een vampyr heeft uitgezogen; dat geen
menschelijkheid of edelmoedigheid, maar heb- en heerschzucht de schreden der
fransche republikeinen herwaarts hebben geleid. Zij is geweest: dat wij, de Franschen
inhalenden, om met Dr. van Woensel te spreken, het trojaansche paard (een bij
uitnemendheid dampig en kolderig dier) hebben ingehaald. Doch het is óók waar,
dat de fransche generaals en hunne Carmagnolen zich in '93 uitmuntend hebben
gedragen; dat zij ons wel geld, schrikkelijk veel geld, maar geen druppel bloeds
hebben gekost; en dat hunne honderdduizenden minder kwaad bij ons hebben uitgerigt
dan de tweemaal tienduizend Pruissen van het jaar '87. Die Carmagnolen waren geen
soldaten van beroep, en ook naauwelijks als soldaten gekleed, maar behoorden tot
hetgeen men in Frankrijk, sedert de groote omwenteling aldaar aan het eind der vorige
eeuw, ‘le Peuple’ noemt. Voor weinige jaren hoorde ik te Leiden, waar hij in een
kosthuis, bijna in armoede, aan de tering stierf, den franschen republikein, socialist
en balling, Charles Lagrange, een man die in '48 met meer dan 400.000 stemmen tot
lid der Volksvertegenwoordiging gekozen werd, terwijl hij zich met de magere hand
over den langen en vóór den tijd vergrijsden knevel streek, tusschen twee drooge
hoestbuijen in, met heesche stem, en met dien eigenaardigen glimlach, die een
familietrek der teleurgestelde fransche demokraten schijnt (althans ook te Genève
ontmoette ik in '49 een aantal zulke mannen), telkens herhalen: ‘Voyez-vous,
monsieur, le peuple est bon; le peuple est bon.’ En dan volgde, in tegenstelling
daarmede, eene reeks van leelijke bijnamen aan het adres van Napoleon III, die ik
mij wel wachten zal hier te herhalen. Die aangeboren ‘goedheid’ nu, wier zedelijk
gehalte luttel is, en die bij hen gepaard ging met onstuimige en barbaarsche woestheid
op het slagveld, schijnen de fransche Carmagnolen herwaarts te hebben medegebragt.
Wat Bilderdijk in '93 van hun zong: dat de ‘eeuwig duistere gruwelpoel der hel ze
tot 's aardrijks geessel had gebaard,’
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heeft zich hier te lande niet bevestigd, en ze schenen zoo weinig onhandelbaar dat
een man als Prof. Heringa geen zins wanhoopte of er zouden mettertijd geschikte
protestanten van te maken zijn.
Nog één terugblik op dat vreedzaam tooneel, en ik zal geëindigd hebben. Waarom
miste die omwenteling bij ons schier alle poezie? waarom was zij bij ons niet grootsch
gelijk in Frankrijk? Best gevoelt men dit, wanneer men bij den guillotine-gang van
Lodewijk XVI aan dat zekere woord van Willem V denkt: ‘Ik wil alles wagen om
Holland te verlossen, maar alleen het schavot waag ik niet.’
Haperde het Willem V aan persoonlijken moed? Niet waarschijnlijk; de Prinsen
van Oranje hadden dien altoos. De Patriotten hebben kwalijk gehandeld met onder
elkander te meesmuilen over 's Prinsen vertrek naar Engeland in eene visscherspink;
en zij hadden zich niet vrolijk moeten maken over de omstandigheid dat 's lands
Admiraal-Generaal op deze wijze zijne eerste zeereis deed en golfziek werd. Ik zal
ook niet zeggen, dat men den Stadhouder volkomen regt laat wedervaren, wanneer
men hem zich enkel denkt, gelijk hij ons, op het tijdstip van zijn vertrek, door een
zijners levensbeschrijvers wordt voorgesteld: gezeten op de schouders van een sterk
gespierden Scheveninger en aldus, om den reeds hooggestegen vloed, naar boord
gedragen. Niet dat dit tafereel alle symbolische waarde voor ons mist (arme Prins,
hij had bij het stijgen van den revolutievloed, toen het water aan de lippen kwam,
wel allermeest noodig gehad, te kunnen rusten op de breede schouders van het
krachtigst deel der natie), doch het beeld is niettemin gebrekkig; en men zou zich
even goed den veerkrachtigen Napoleon op den rug van zulk een Scheveninger
denken kunnen. Wij zijn dus niet geregtigd des Stadhouders schrik voor het schavot
aan gemis van karakter toe te schrijven. Maar wel mogen wij zeggen: dat Willem V,
wiens goede hoedanigheden alligt niet minder waren, dan die van Frankrijks Koning,
dat hij niettemin eene zoo weinig dichterlijke figuur in onze vaderlandsche
geschiedenis is, komt hiervan dat hij niet als Lodewijk XVI eene martelaarskroon
heeft gedragen; hiervan, dat hij niet
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in eigen persoon ten zoenoffer heeft gestrekt voor de zonden der eeuwen. - En deze
zelfde opmerking uitbreidend tot onze gansche omwenteling van '95, mogen wij er
bijvoegen: Aan zooveel declamatie, pseudo-natuur, ploertige vrijheid en gelijkheid
en broederschap, als waarmede de opkomst der democratie alom gepaard ging, kon
alleen de bloeddoop der guillotine die hoogere wijding geven, waarin al het
belagchelijke en onpraktische onderging, waardoor al het edele en grootsche
bovenkwam. Aan de pruissische invasie-zelf, van hoevele ongeregtigheden ook
vergezeld, ontbrak de noodige ernst; haar mantel was niet bloedig g e n o e g om al
het proza en de vele kleingeestigheden der revolutie bij ons mede te bedekken.

Cd. Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24

163

Vijfde lezing.
Van Woensel en Loosjes
‘Gelijk de wakk're Haan tot kraaijen is genegen,
Zoo laat u, Jonge Jeugd, tot onderwijs bewegen:’

dus luidt het rijmpje, het telkens wederkeerend rijmpje, onder het onveranderlijk
vignet tegenover den titel van elk der vijf jaargangen van Dr. Van Woensel's
Lantaarn; welk vignet, in fiksche houtsnede, den omtrek voorstelt van een fikschen
haan, zwaar van sporen, gepluimstaart, en, hoewel met open oog, luidkeels kraaijend,
- hetgeen, gelijk wij weten, regtstreeks indruischt tegen de gegevens der natuurlijke
historie, zoowel als tegen de overlevering der kinderkamer.
Lust het u, mag ik vragen, dezen avond nogmaals iets van Dr. Van Woensel te
vernemen? Het zal ons niet van ons onderwerp afbrengen. Na onze vluchtige
beschouwing van den vaderlandschen toestand kort vóór en bij het uitbreken zelf
der revolutie, de vorige reis, zal de achtergrond onzer studie ditmaal behooren te zijn
zamengesteld uit een eerste tafereel ontleend aan het staatkundig leven van den tijd
die onmiddellijk op de laatste stadhouderlijke dagen volgde: den vroegsten tijd van
het Bataafsche Gemeenebest. Daartoe zullen wij niet alleen in meer dan ééne politieke
vergaderzaal hebben binnen te dringen; maar wij zullen daarbij ook aanstonds de
op-
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merking hebben te maken dat (met uitzondering der Eerste Nationale Conventie, de
rij van wier zittingen den 1sten Maart van het jaar '96 geopend, en in Augustus van
het jaar daaraanvolgend gesloten werd) aan deze staatkundige vergaderingen der
Bataafsche Republiek, zoo algemeene als gewestelijke, veelszins dat karakter van
waardigheid, van veerkracht, van ernstige inspanning tot werkzaamheid, en daardoor
ook, gelijk van zelf spreekt, de vlugt van parlementaire welsprekendheid ontbroken
heeft, waardoor de genoemde Conventie van '96 zich vaak zoo gunstig onderscheidde.
Welnu, indien gij gedoogt dat Dr. Van Woensel's haan bij de opening van dit nieuw
tooneel wederom een enkel oogenblik voor u kraaije, dan zult gij vernemen, of zult
althans bij benadering kunnen opmaken, tot welk geleuter in den vorm, welk gebazel
ten aanzien der behandelde zaken, tot welk getreuzel bij de afdoening daarvan, slechts
al te vaak de gebrekkige zamenstelling van ons democratisch bestuur en het gemis
van éénheid en verscheidenheid bij de werking van het staatsorganisme destijds
aanleiding gaf.
In zijn Lantaarn van het jaar 1800 verplaatst ons Van Woensel in het staatje Lucca,
in de buurt van Toskane, en doet ons eene zitting bijwonen van den luccaschen
Senaat. Het quasi-historisch verhaal van het bij die gelegenheid voorgevallene is een
fantasietje op het volgend thema, getrokken uit Dupaty's Lettres sur l'Italie (voor het
eerst uitgekomen in 1788): ‘Gisteren bleef de senaat van Lucca vergaderd, van vijf
ure na den middag tot vier ure in den ochtend. Wat was er gaande? Afscheid te geven
aan een sergeant.’ Een thema, niet waar? gelijk men er heden ten dage meer dan één
zou kunnen ontleenen aan een ruim zoo vermakelijk boek als de nu verouderde
brieven van Dupaty over Italie, ik meen la Grèce Contemporaine van Edmond About.
- ‘Extract uit de registers van den senaat van Lucca, 1 April 1785. President, signor
Houtteman. De secretaris doet het gewoon gebed: ‘Heere! Heere! bewaar ons voor
nutteloos redetwisten, voor beuzelen, voor dagdieven. Amen!’ De president laat de
Notulen resumeren. Signor Queetbeterik
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zegt in deze resumtie verscheiden notabele fouten te hebben ontdekt, die hij n i e t
denkt te releveren daar de vergadering zich gaat onledig houden met zaken van de
hoogste aangelegenheid; recommanderende aan den Commies Notularis voor 't
toekomende meer oplettendheid. - Wordt gelezen het request van Spadassino, sergeant
in dienst van deze republiek, inhoudend een verzoek tenderend om na eene
twaalfjarige dienst daaruit te worden ontslagen, behoudens zijn half pensioen en de
vrijheid te mogen hebben, om eene epaulette te mogen dragen, ter keuze van deze
Hooge Vergadering, 't zij op den rechter, 't zij op den linker schouder, of waar deze
Hooge Vergadering zulks in hare wijsheid zal goedvinden te statueren.’ Verscheiden
leden te gelijk vragen het woord. ‘De president institueert appel nominaal, waaruit
met eene meerderheid van vier stemmen blijkt dat signor Babbelarini het eerst spreken
zal.’ De discussie (ik deel u dit gedeelte alleen bij uittreksel mede) vangt aan. Vele
spitsvindigheden worden te berde gebragt. Signor Spreeuwini laat zich ontvallen:
‘men kan epauletten maken die van geene stoffage zijn.’ ‘Dat is onmogelijk! geen
hakatoire uitdrukkingen,’ zoo roepen onderscheiden leden met den president aan het
hoofd. Anderen verzoeken te mogen weten ‘waar dat goed g e e n s t o f f a g e
gefabriceerd wordt.’ ‘Zoo men verkiest den requestrant epauletten te akkorderen die
van geen stoffage zijn,’ herneemt Spreeuwini en houdt voet bij stuk, ‘zoo heeft men
alleen noodig ze hem op den schouder te laten teekenen met krijt.’ - ‘De vergadering
snuit zich den neus en neemt een snuifje.’ - Er worden drie commissiën benoemd
om de drie leden van Spadassino's verzoek (1o om ontslag uit den dienst, 2o om half
pensioen, 3o om vrijheid tot het dragen van een epaulet) elk afzonderlijk te
onderzoeken en de vergadering daarop te dienen, niet van consideratie en advies,
want een der senatoren acht het bij elkander voegen van deze twee eene ergerlijke
begripsverwarring, maar alleen van consideratie. De commissiën, na eene poos, in
de vergadering zijnde teruggekeerd, ‘spreken de Rapporteurs in orde van de poincten
van het request.’
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Na een breede woordenwisseling vol digressies (over de aanmatiging der militairen
die beweren dat zij Lucca, terwijl integendeel Lucca, waaraan zij hunne soldij danken,
h e n dient; over het ongeval overkomen aan den broeder eens senators, wiens vrouw
bezweken was aan de gevolgen van een schrik door een ruw hoofdofficier haar
aangejaagd), wordt geconcludeerd: ‘1o dat aan den sergeant Spadassino de gevraagde
demissie zal worden verleend, met de clausule van gedurende den tijd van zes jaren
verantwoordelijk te blijven voor zijne administratie der compagniespenningen;’ 2o
dat in het tweede lid van zijn verzoek (‘half pensioen’) niet zal worden getreden, op
grond dat de constitutie des lands wel van h e e l e , maar nergens van h a l v e
pensioenen gewaagt; en 3o dat aan genoemden sergeant, conform, niet het advies,
maar conform de consideratie der aangestelde commissarissen, ‘uit 's lands kas zal
worden toegestaan voor twee duiten krijt, ten einde zichzelven eene epaulet van
g e e n s t o f f a g i e te maken.’ -Nu wil de president de vergadering sluiten, ‘tenzij
een van de leden nog iets te proponeren had.’ Een persoon die tot hiertoe had
gezwegen, en in wiens gevoelens men zonder moeite zekeren graad van
bloedverwantschap met de eigen meeningen van Dr. Van Woensel herkent, signor
Contadini, vraagt of neemt daarop het woord: ‘Een oogenblik! Niemand is er in dezen
Senaat die niet opgemerkt heeft mijne bestendige stilzwijgendheid. En inderdaad,
signori! door de vrije keuze der Luccaners geroepen van mijn kool en aardappelen,
waarvan ik verstand hebbe’.... ‘Zijt niet zoo nederig’, valt signor Spreeuwini hem in
de rede. ‘De kennis van kool is niet onverschillig; want schoon men er hier zelden
van spreekt, laat men niet na ze dikwijls te verkoopen.’
Deze woordspeling (te dik zou ik zeggen, voor het oog van den naald der aesthetiek;
en hij heeft er meer zoo, ook wanneer hij zelf spreekt), deze al te gemakkelijke
woordspeling, stond bij van Woensel in goeden reuk; en dit bewijst zeker niet, dat
zijne neuszenuwen op elk punt even fijn waren. Zoo ziet men, op den voorgrond der
uitmuntend
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geteekende karikatuurplaat van het Trojaansche Paard, en dit kan er beter door, een
man loopen achter een kruiwagen, volgeladen met evengemelde wintergroente. Uit
's koopmans roependen mond vliegen de woorden: ‘kool, kool, kool,’ en wanneer
men het losse blaadje oplicht, waarop de kruiwagen staat afgebeeld, leest men
daaronder: ‘Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap.’ Op den achtergrond dier zelfde
plaat verheft zich eene tribune, opgerigt tegen een der huizen om het marktplein; een
man des volks, met een papier in de hand ten opschrift voerend: ‘de Regten van den
Mensch,’ apostrofeert van die tribune de zaamgestroomde menigte; links van hem,
op de leuning der tribune, zit een aapje neergehurkt, met een vrijheidshoedje bovenop
de punt van een stokje tusschen de voorpooten geklemd; rechts van den redenaar,
insgelijks op de balustrade zit een kakketoe, uit wier geopenden snavel de
karakteristieke papegaaijenspreuk voorkomt: ‘Regten, lorretje!’ Ik geloof dat Van
Woensel deze hagchelijke soort van aardigheden steeds had moeten t e e k e n e n ,
nooit b e s c h r i j v e n . - Signor Contadini herneemt: ‘Door de keuze der Luccaners
geroepen van mijn kool en aardappelen waarvan ik verstand heb, tot het regeren van
het land waarvan ik geen verstand heb, of 't moest dan zijn om het te beploegen,
dacht ik die keuze de meeste eer aan te doen met het minste te spreken. Dan, daar ik
door de ondervinding leere dat men eene gekheid kan doen zonder belagchelijk te
worden, wil ik mij niet onderscheiden van een éénigen mijner ambtgenooten... Ik
bidde, ik smeeke, ik bezweere u, hetgeen ik ga zeggen, en 't geen u zal mishagen
(wat mij mishaagt), niet te wijten aan bedilzucht maar aan liefde voor den Staat...
Mijne moeder (hoe zou die vrouw opzien, zoo zij nog leefde en haren Klaas hier zag
zitten!), mijne moeder had een porceleinkas ter ordinaire grootte, van vier planken....
en daarin waren gehuisvest 96 schotels. De vrouw was kraakzindelijk. Eens, ('t was
op een tijd dat men 't overal druk had met uithalen) kwam het haar in het hoofd om
klakkelings 24 schoonmaaksters aan te nemen, alleen om die porceleinkas op te
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redderen (voor elke 4 porceleinen schotels 1 schoonmaakster); en ziet! de helft van
't porcelein raakte aan stukken.... Gij lacht, signori? Verbeeld u eens dat Lucca de
porceleinkas en wij de schoonmaaksters zijn! Meent gijlieden niet dat 't veel gelds
aan den Staat, en niet minder omslags aan de zaken bespaard zou zijn, indien
drievierden van ons naar huis en aan dát werk gingen, waartoe hunne opvoeding hen
bestemde? Meent gijlieden niet dat zulks profijtelijker wezen zou dan te arbeiden
aan het fabriceren van scheurpapier voor de nakomelingschap? Ei, wat spreek ik van
nakomelingschap! Ondervindt gijlieden niet de vernedering, reeds bij levendigen
lijve, uwe staatspapieren een prooi te zien der komenij-winkels? Eilieve, signori!
zendt een van uwe kinderen om een pond kaas, en 't is tien tegen één dat gij die kaas
zult krijgen gewikkeld in eene van uwe resolutiën’... ‘'t ls tien tegen één dat Contadini
een Jansenist is!’ buldert, op het vernemen dezer honende taal, signor Bulderini, de
anderen bulderen mede; men wil Contadini laten arresteren; men eischt dat zijne
credentialen worden nagezien, men raast en tiert. Middelerwijl (en hiermede eindigt
plotseling Van Woensel's extract uit het dagverhaal der Senaats-vergaderingen van
Lucca), middelerwijl zit de arme Contadini zich de ooren te krabben en roept met
eene bevende stemme: ‘Vader, wat heb ik begonnen!’
Is dit laster of eerlijke satire? en wanneer ik Amurath-Effendi, in Turksch gewaad
en met gebogen houding; gelijk hij doet op het plaatje tegenover den titel, aan de
Bataafsche Republiek, voorgesteld onder de gedaante van een hollandsch burgerman
met muilen aan de voeten en een slaapmuts op het hoofd, wanneer ik hem aan dien
groven type van den hoogmoedig lusteloozen en niets uitvoerenden bataafschen
democraat een exemplaar der Lantaarn voor 1800 zie aanbieden, is er dan waarheid
in het woordje ‘waarheid’ buitenop de bovenzijde van het duodecimo boekje
geschreven? Amurath's beeldje op die titelplaat is te klein, te gebogen, ik kan de
trekken van het gelaat naauwlijks onderscheiden; daarenboven is het door den
opgeheven arm voor een deel onzigtbaar; ik zie er, in verband met de geheele houding,
alleen spottenden
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deemoed uit spreken. Nemen wij daarom onze toevlugt tot het octavo-portret, blijkbaar
g e e n fantasie-portret, tien jaren vroeger vervaardigd, toen Van Woensel even in de
veertig was, en te vinden vóór het eerste deel zijner Reize door Turkije en Rusland.
Verwijderen wij in gedachte dat russisch kostuum, nemen wij hem die bonte
karpoetsmuts van het hoofd, en lezen wij het onderschrift (een woord uit den
Prediker): ‘Ik heb geleerd dat niets beter is dan zich te verblijden en goed te doen.’
Welken ligchaamsbouw doet dit kleine hoofd en doen deze smalle schouders
vermoeden? eene gestalte van naauwlijks middelbare lengte; een tenger en welgemaakt
postuurtje. En wat teekent die smalle zwarte opwaarts gebogen knevel? wat
beteekenen die ronde kin, die gesloten lippen, die kloeke neus, die kleine donkere
oogen? Gelaatstrekken zijn bedriegelijk, doch de karakteristieke minder dan de
fraaije. En zoo lees ik op Van Woensel's aangezicht, eerstens, meer finesse nog dan
in zijne geschriften doorstraalt; waaruit ik opmaak dat hij als schrijver niet altoos
regt heeft laten wedervaren aan zijnen aanleg, en dat het fabrieken van eigennamen
als signor Babbelarini, signor Queetbeteric, en meer andere geestigheden van deze
soort geacht moeten worden beneden de waardigheid van zijn talent en natuur te zijn
geweest. Hij ziet er voor zulke dingen veel te fatsoenlijk uit. Doch ten anderen zoek
ik vruchteloos op dit gelaat naar een zweem van boosaardigheid of aanleg tot verraad.
Indien dit de type van den mannelijken lasteraar is, dan ware het voor de verkwikking
onzer oogen te wenschen dat vele mannen in ons Vaderland tot de klasse der lasteraars
behoorden. Ik schrijf dus Van Woensel's gebetenheid op de Bataafsche Republiek,
die intusschen bij hem gepaard ging met een stelselmatigen en geduchten afkeer van
het stadhouderschap, niet toe aan den een of anderen boozen trek van zijn karakter.
Evenals Van der Palm, dunkt mij, doch met meer moed (want nooit zou Van der
Palm te bewegen zijn geweest een boekje te schrijven, waarop door de politie
aanmerking kon worden gemaakt), was ook Van Woensel eene aristokratische natuur.
Misschien waardeerde hij niet genoeg als staatkundige, de weldadige hervormingen
die wij aan de
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revolutie te danken hadden - misschien. Doch zeker is, dat hem als man van fatsoen
walgde van het janhagelachtig karakter onzer volksregering, vrucht onzer vrije en
al te vrije verkiezingen. Hij keurde dus in de Bataafsche dingen hetzelfde af dat wij
daarin behooren af te keuren: eene domme gelijkheidszucht, die den oneindigen
rijkdom der menschelijke natuur miskende, die daardoor uit de zamenleving al het
bonte, het gekleurde, het schilderachtige bande, en het leven in plaats van genoegelijk,
integendeel schrikkelijk vervelend maakte; en daarbij eene vrijheidstheorie die aan
het staatkundig dogmatisme dezelfde plaats inruimde als voorheen aan het kerkelijke.
Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap, de Regten van den Mensch; het zooveelste jaar
der Bataafsche Republiek; niet hij die den geest dezer leerstukken, ook bij verschil
van opvatting en toepassing, het ernstigst en met de meeste opregtheid beleefde,
maar hij was de beste burger, die de letter dezer politieke bijbelteksten het
menigvuldigst in den mond had. En Van Woensel was onder onze vrijzinnigen de
eenige niet, die zich hieraan stootte, het bespottelijke er van gevoelde, en inzonderheid
doorzag welk nadeel de naauwe verbindtenis met Frankrijk, en de slaafsche navolging
van alles wat fransch heette, aan onze zooveel kleiner en afhankelijker republiek
noodwendig berokkenen moest. Hij teekende voor de Lantaarn van '98 een sloepje
met een dikken kabel bevestigd aan een kolossaal en slingerend en halfontredderd
fregat. Op den oever der woelige zee staat eene Nederlandsche Maagd, en bij het
roer van het sloepje een mannetje met een goudsche pijp in den mond: niemand kon
zich dus in den zin der satire vergissen. Doch reeds in April '95, twee volle jaren
vroeger, durfde Prof. Heringa laten drukken: ‘Waarlijk, de Franschen zelven moeten
met onze aperij lagchen!’
Doch wat beijver ik mij Van Woensel vóór te spreken? Al moest zijn stukje over
den Luccaschen Senaat, wat ik niet geloof, gehouden worden voor eene personaliteit,
met name voor een persiflage van het Gewestelijk Bestuur der voormalige provincie
Holland, dan nog zou men uit de nagelaten papieren van Adriaan Loosjes, die
geruimen tijd lid en meer-
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malen president van dat bestuur geweest is, kunnen bewijzen dat Van Woensel niet
verder is gegaan, dan te allen tijde de aard der ‘Charge’ medebragt en toeliet.
Adriaan Loosjes! Behoef ik, na al hetgeen hij onderscheiden gelegenheden
aangaande dezen merkwaardigen man reeds stuksgewijs te uwer kennis kwam, nog
wel uitdrukkelijk te zeggen, dat er in denzelfden persoon, meer dan één Adriaan
Loosjes, in ons vaderland is geweest? Er was eenmaal in later tijd, een Loosjes, bij
wiens betrekkelijk vroegtijdig afsterven (hij overleed in 1818, slechts 57 jaren oud)
het Amsterdamsch Letteroefenend Genootschap onder de zinspreuk ‘Openhartigheid,
Vertrouwen, en Stilzwijgendheid’ geenszins stilzweeg, maar integendeel de volgende
hulde uitboezemde:
Dat Duitschland Lafontaine roeme!
Dat Engeland zijn Richardson,
Zijn Fielding onnavolgbaar noeme:
Men laat Germanje en Albion
Zich op dien eedlen trits verheffen!
Schoon wij hun stouten geest beseffen,
En hulde doen aan hun verstand De naam van Loosjes.....

ik moet u waarschuwen, dat de lierzang hier plotseling daalt en bijna kreupelrijm
wordt:
De naam van Loosjes blijv' gestadig
Voor al wat smaak bemint weldadig
En 't pronkjuweel van Nederland!

D e z e Loosjes was dezelfde van wien een ‘ongenoemd dichter’ in den Kunst- en
Letterbode - het tijdschrift door hem opgerigt, en waarvan hij 30 jaren redacteur en
uitgever was - na zijnen dood zeide, dat het erkentelijk gemoed van den tijdgenoot
hem geen nieuw bedachte titels, maar liever een eernaam geven moest reeds
uitgevonden door het voorgeslacht; en wel:
Den vadernaam, aan Cats met zooveel rechts gegeven;
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eene propositie die evenwel geen verderen voortgang heeft gehad. En gelukkig, dunkt
mij, want hemel, indien wij bij Vader Maerlant, Vader Cats, Vader Feith, Vader
Tollens, nu ook nog Vader Loosjes hadden, dan zou de vreemdeling zich ten laatste
gaan inbeelden, dat een ‘vaderlief’ toch eigenlijk het geschiktst symbool voor onze
letterkunde ware. - De Loosjes, die in 1818 overleed, is ook dezelfde van wien Jacob
Vosmaer (de geestige auteur van Meester Maarten Vroeg) in beter verzen zong (hem
was Adriaan Loosjes vooral de moralist geweest):
Want klonk de snaar, die nu ontspannen hangt,
't Gold steeds den lof der vaderlandsche zeden;
Zij leerde ons, fier het juk met voeten treden,
Waar vreemde dwang sints eeuwen ons in prangt.

En welken ‘vreemden dwang’ bedoelde Jacob Vosmaer?
Geen vreemden dwang, de vrucht van 't bloedig zwaard,
Of 't kunstig net van Britsche en Fransche listen,
Gesponnen aan de onzaalge burgertwisten Maar harder dwang, die heel 't gemoed ontaardt;
Die 't knellend juk van vreemde taal en zeên,
Waarin wij, dwaas, onze eigen halzen bogen,
Ons op lag, en ons oog benam 't vermogen
Om rond te zien waar onze voeten treên.

En die Loosjes die, volgens Jacob Vosmaer, omdat hij zulk eene bij uitstek nationale
persoonlijkheid was, zooveel heeft bijgedragen, om ons nationaliteitsgevoel te
verlevendigen, is ook wederom dezelfde, van wien de haarlemsche rector Hofman
Peerlkamp, naderhand hoogleeraar in de oude litteratuur te Leiden, in latijnsch
nederduitsch, doch overigens in dat uitmuntend proza, waarvan onze klassieke
filologen (met Prof. Geel aan het hoofd) onder ons de goede overlevering bleven
bewaren, getuigd heeft: ‘Gelijk wij zeggen dat de zon ‘ondergaat’ niettegenstaande
zij onbewegelijk is, zoo kan ook het ‘sterven’ van eenen Loosjes niet in de
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gewone beteekenis worden opgevat.’ Getuigd heeft: ‘Gelijk Socrates eens zeide dat
de hoofdinhoud van alle echte wijsgeerte in dit ééne vers van Homerus was
opgesloten: ‘Beschouw wat goeds en kwaads er b i n n e n ' s h u i s geschiedt,’ zoo
zocht Loosjes ook dáár het goede aan te kweeken, het kwade uit te roeijen.’ En
wederom: ‘Erasmus eens gevraagd zijnde, welke schrijver hij voornamelijk volgde
om zijn latijnschen stijl te vormen, antwoordde: Erasmus. Loosjes volgde zichzelven
ook.’ En eindelijk: ‘Indien ik den braven man voor ulieden te weinig naar waarde
geprezen heb, schrijft het daaraan toe dat ik hem niet beter gekend heb. Indien ik
hem in de oogen van anderen te veel geprezen heb, deze moeten dat niet aan mij
maar aan henzelven wijten. Want zij hebben hem niet genoeg gekend.’ - Er is in één
woord een zededichter en zederomanschrijver Adriaan Loosjes geweest; een die,
toen wij den heer Van Lennep en mevrouw Bosboom nog niet bezaten, en toen in
navolging van Walter Scott, de historische roman nog niet in alle landen van Europa
die buitengewone vaart van later had genomen, te onzent als bij proefneming, schepper
van een nieuw genre was; en die wel voor een deel slechts voortging in het spoor
hem door de damesWolff en Deken gewezen, doch in zoover een geheel nieuwen
weg volgde, dat hij niet als zij bij uitsluiting putte uit den maatschappelijken toestand
van den dag, maar hoofdzakelijk en bij voorkeur uit dien van vroeger tijd. Een Loosjes
die in zijne dertig deelen vaderlandsche romans meer heeft nagelaten, dan alleen
maar een monument van zijn vlijt en breedsprakigheid. - Doch behalve dien Loosjes
den Tweeden, ook al een tot inkeer gekomen Patriot, een ontkeesden Kees, van wien
een jonger tijdgenoot in 1839 schrijven kon: ‘Met al het vuur der jeugd schaarde hij
zich (in zijne jongelingsjaren) aan de zijde dergenen die, om het betere te verwerven,
het goede verwierpen, naar de liefelijke vleitaal des franschen vogelaars luisterden;
en terwijl zij het vaderland ten val hielpen brengen, zichzelven p a t r i o t t e n
noemden. Hem, gelijk zoovele, verleidde het tooverlicht waarin het oprijzend
gemeenebest aan de overzijde des Oceaans

Cd. Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24

174
(Amerika) zich vertoonde en waar door het tot navolging uitlokte’ Jaarboekje voor
den Boekhandel, 1839, p. 131. - behalve dien Tweeden, is er ook een Loosjes de
Eerste geweest; een radikale demokraat; een die in '96 de vrije verkiezingen wilde
uitgestrekt hebben tot aan de bedeelden inkluis; die reeds in '85, toen hij nog eerst
24 jaren telde een (volstrekt niet treurig), staatkundig treurspel uitgaf: Capellen tot
den Poll (de aanvoerder van onze republikeinen); in '86 een staatkundig tooneelspel,
dat eenigzins naar een treurspel geleek: Gevaarts en Gijzelaar (de hoofden onzer
staatsgezinde partij); een die reeds toen in zijne Voorrede aan het publiek berichtte:
‘Wij hebben in 's lands verschillen onze partij gekozen’; een die, wanneer hij daar
bijvoegde: ‘Gekozen, zoo wij hopen, met eenige reden en bezadigdheid; ja wij
vertrouwen dat zelfs een bestrijder onzer patriotsche gevoelens, indien hij ons anders
regt laat weervaren, ons de vlek van doldriftige ongematigdheid niet zat kunnen
aanwrijven,’ daarmede toonde dat zijn thermometer der menschelijke driften anders
was ingedeeld als de o n z e ; een, kortom, die in '95 gortige liedjes maakte op het
vertrek van Prins Willem V naar Engeland, de Marseillaise in het hollandsch
vertaalde, en eene Nederlandsche Carmagnole zamenstelde. En deze Loosjes is het,
die in Januarij '98, gelijk daarvoor en daarna, eerst lid en president is geweest van
Hollands ‘Provinciaal Bestuur,’ toen, (nadat dit bestuur was opgeheven) van het
‘Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig Hollandsch Gewest.’
‘Loosjes dacht niet alleen gelijk hij schreef, maar schreef ook gelijk hij dacht. In
zijn gelaat, in zijn oog, in zijne houding, in zijne spraak, in zijne uitdrukking, in zijne
kleeding, nergens had hij iets terughoudends, iets geheimzinnigs, iets gemaakts, iets
verborgens, iets bedekts, iets vreemds:’ wij behooren, dunkt mij, deze karakteristiek
van den hoogleeraar Peerlkamp te onderschrijven. Doch wij behoeven daarom niet
te verzwijgen dat zulk eene opene natuur, door hare rondheid-zelve, en omdat zij
niet gebreideld werd door den zachten
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band eener fijne beschaving, gevaar liep tot al de gebreken harer deugden en daarmede
tot ruwheid en onbehouwenheid te vervallen. Dit onbeschaafde in hem weet ik niet
beter te omschrijven dan door (met zijne eigene woorden) het reiscostuum te teekenen
waarin hij in gezelschap van Tante Fransje (Bellamy's ‘Fillis’) des zomers van het
jaar '90 met den beurtman naar Vlissingen voer, en u te herinneren waarin bij de
aankomst aldaar zijn eerste werk bestond: ‘Ik had een baard als een smous, den
(gekleurden) doek van Neef den Oost-Indischvaêr om, mijn witte slaapmuts op, en
de bril op den neus. Op 't schip liet ik mij kappen en scheren; en omtrent half drie
zette ik voet aan wal, en spanseerde met Tante Frans naar haar moeder.’ - ‘Dis-moi
ce que tu manges,’ zegt Brillat-Savarin, ‘dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu
es.’ ‘Daar dobberden wij,’ zegt Loosjes, sprekend van den vroegen morgen vóór hij
's namiddags te Vlissingen aan wal stapte, daar dobberden wij op de Noordzee, en
Tante Frans (nog altoos niet van de deining bekomen) zat te kijken of zij brandnetels
at; maar ik gebruikte eenige varkenskarbonaden met brood, en dronk 3/4 flesch wijn
toe; hebbende ik, tot groote verwondering van Fransje, geen den minsten hinder van
zeeziekte.’ En toen hij in den strengen winter van '99, op zekeren Zondag in Januarij,
's morgens vroeg van den Haag naar Delft gewandeld was, daar een rijtuig genomen
en zich naar Rotterdam had laten brengen, waar hij een kijkje begeerde te nemen
van de kermisvreugde op de toegevrozen Maas, schreef hij den volgenden dag uit 's
Hage: ‘'s Namiddags ten 2 ure kwam ik te Rotterdam; daar lag ik aan bij Vis (een
rotterdamsch boekhandelaar). Hij had juist gedaan met eten, maar had nog wat worst
overgehouden, die ik, binnen weinige oogenblikken, opsnapte.’ Die trek naar worst
nu, en die zoo smakelijk genuttigde varkenskarbonaden van daareven - die zin voor
hartige spijzen, symbool eener hartige natuur, ook dit moet, dunkt mij, bij eene
eenigszins volledige kenschetsing van Loosjes' persoonlijkheid in rekening worden
gebragt. Want eerst op dezen achtergrond komt de
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minnedichter in hem, de schrijver der Flora Harlemica, de patriot, de volksredenaar,
de vaderlandsche zanger en tooneeldichter, komt al hetgeen hij vóór het jaar 1800
gedaan en geschreven heeft, in zijne volle natuurlijkheid uit.
Welke waren Loosjes' gedachten, toen hij voor de eerste maal naar den Haag
afgevaardigd en aldaar aangekomen was? ‘Daar zit ik dan,’ schrijft hij, ‘in de volheid
van mijne majesteit, als een toekomend lid van Hollands Provinciaal bestuur, zeker
op een der vermaaklijkste plaatsen van den Haag. Ik ben gelogeerd in het Keizershof
op den korten Vijverberg, op een bovenkamer of kamertje, dat een fraai uitzigt heeft
over den Vijver. Terwijl ik zit te schrijven, zie ik de zwanen daarin heen en weder
zwemmen. Eén heeft er wel wat van haar oude bazin Willemijntje; althans, zij draait
haar hals heel trotsch naar de hoogte. Als Vader Cats, in mijne situatie, dit gezien
had, zou hij er misschien dit rijmpje op gemaakt hebben:
Leert hieruit, zwakke mensch, als gij dit gadeslaat,
Hoe leelijk aan den mensch verwaande hoogmoed staat.’

Deze waren, den 4den April van het jaar '97, de middaggepeinzen van Adriaan Loosjes.
Zou men uit dat quasi-Catsiaansche rijmpje niet opmaken dat Cats alleen daarom
zoo populair is hier te lande, omdat de zwakke zijden van zijn talent aan rijmelaars
zulk een geschikt voorwendsel verschaffen, om zich in te beelden, dat zij dichters
zijn? Doch laat ons der waarheid hulde doen: die twee verzen zijn misschien de
leelijkste die ooit uit Loosjes' dichtpen vloeiden.
Belangrijker taak dan om naar de zwanen in den Haagschen vijver te kijken wachtte
Loosjes in den aanvang van het jaar daaraanvolgend. Den 22sten Januarij van het jaar
'98 hadden Pieter Vreede en de zijnen, uitmakend de partij der ultrademokraten, met
meer stoutheid van hand dan vastheid van wil of schranderheid van hoofd, een einde
gemaakt aan het kwijnend leven der dusgenaamde Tweede Nationale Vergadering;
hadden deze Nationale, met uitsluiting van een goed aantal leden (die op het Huis
ten Bosch in verzekerde bewaring
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gesteld, doch niet mishandeld werden: zelfs onze ‘rooden’ van dien tijd haakten naar
geen bloed) omgeschapen in eene Constituerende; hadden zich door deze Constituante,
bij wie de souvereiniteit geacht werd te berusten, doen aanstellen tot leden van het
Uitvoerend Bewind (vijf in getal), en werden in deze hoedanigheid den 25sten Januarij
in den eed genomen en geïnstalleerd: te rekenen van welken dag er voor het huis van
Pieter Vreede, vroeger leidsch industriëel, thans voorzitter van de hoogste uitvoerende
magt, twee schildwachten-fuseliers en twee man te paard figureerden, terwijl op het
Plein (waar thans het standbeeld van Willem den Zwijger staat) een loods werd
opgeslagen voor honderd man, om te dienen voor eerewacht van het Bataafsch
Directoire. Het Provinciaal Bestuur van Holland werd nu opgeheven; het kreeg den
naam van ‘Intermediair Administratief Bestuur,’ en Loosjes (die zich in den coup
d'ètat van 22 Januarij opregt verheugd en dan ook niet zoo als anderen zijn ontslag
genomen had: ‘Ik ben zeer wel,’ schreef hij naar huis, ‘en ook opperbest in mijn
schik; omdat ik hoop dat het vaderland gered is’) Loosjes moest als herbenoemd
voorzitter van het herdoopt regeringsligchaam, eene aanspraak gaan doen in de
Constituerende Vergadering. Gelijk van zelf sprak, wenschte hij haar geluk met ‘het
nedervellen van de Hydra van het Federalisme:’ dit was de stijl van den tijd. Aardig
was ook de naïeve tegenspraak met zichzelven waartoe de magt der omstandigheden
hem noodzaakte. ‘'t Zou ons bestuur,’ zeide hij aan de Constituerende Vergadering,
dezelfde die nog geen acht dagen geleden een daad van volstrekte willekeur had
gepleegd, ‘'t zou ons bestuur, thans van u afhankelijk, aan u verantwoordelijk, kwalijk
passen, voor uwe roemwaardige stappen den wierook des lofs te doen opgaan. Dat
zou ons, in onze betrekking, den schijn van vleijerij (boven welken edele zielen
zichzelf trachten te verheffen) kunnen geven; dat zou trotschheid in ons kunnen
schijnen; en alsof wij, vergetende onzen stand, waanden dat gij op uwe bedrijven
nog onze goedkeuring behoefdet.’ Men bemerkt: de 22ste Januarij had aan Hollands
provinciale autonomie een geduchten knak gegeven, en niet
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onwelsprekend hief de redenaar aldus aan: ‘Het welgemeend gezag van dat Bestuur,
sedert eeuwen door de geheele wereld beroemd, en zoo dikwerf uitgeoefend door de
schranderste en braafste mannen immer aan het roer van éénig staatsbewind, is
zachtelijk zijnen politieken dood gestorven; zoo zachtelijk sterft een grijsaard, na
een lang, arbeidzaam, en, zoo hij zich vleit, niet geheel nutteloos leven, met den
zoeten lach der hoop op het aangezigt.’ En hoe maakte Loosjes het nu met zijne
gezwinde onderwerping aan het revolutionair bewind? hoe redde zich de republikein?
‘Gij begeert,’ zeide hij aan de Constituerende Vergadering, ‘gij begeert geenszins
van ons eene hulde, als die welke voortijds de Graven dezes lands van derzelver
vasallen vorderden. Gij houdt ons, schoon in onze betrekking aan U ondergeschikt,
voor vrije Bataven, die alles wat naar kruipende laagheid zweemt verfoeijen.’ Zoo
pleegde men onder het uitspreken van krachtige woorden, daden van zwakheid; en
dezelfde man, die vroeger van geenen Stadhouder had willen hooren, van geene
aristokratische regenten, boog thans niet weinig diep voor de medestanders of gedweëe
werktuigen van Pieter Vreede.
Welke waren voorts de bezigheden van Adriaan Loosjes als president der
voormalige Staten van Holland, en hoe zag het er in Januarij '98, onmiddellijk na de
sub-omwenteling van den 22sten in de residentiestad uit? Omtrent de physionomie
van den Haag kan ik zeer kort zijn. - 23 Januarij: ‘'t Is hier in den Haag zeer stil, en
men kan niet zien dat er iets gebeurd is.’ - 24 Januarij: ‘'t Is hier alles zeer gerust en
vreedzaam. Alleen wordt er nu en dan de een of ander in de Castelenij gebragt,
althans, Pasteur zit er zeker. Er worden onder trompetgeschal proclamatiën gedaan.
De vlaggen waaijen van den toren en van het Observatorium. Van het laatste is zij
al eenmaal afgewaaid.’ - 25 Januarij: ‘'t Is hier alles zoo goed in orde als ooit.’ - 26
Januarij: ‘'t Is hier alles zeer stil en blijft goed in orde.’ - 27 Januarij: ‘Heden zijn
hier weer 600 Franschen ingekomen.’ - 28 Januarij: ‘Gij vraagt hoe het met Kantelaar
is: hij heeft stadsarrest en verder niet. Het maakt hier thans
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een wonderbaarlijk mengelmoes van conversatie, en men moet in allen deele heel
voorzigtig zijn. Gisteren zijn er weder 1 regiment huzaren en 2 bataillons
binnengekomen. 't Is hier zeer levendig.’ - 29 Januarij: ‘Sedert ik mijn brief van
gisteren geschreven heb, is hier niets ter wereld voorgevallen.’ - 30 Januarij: ‘Sedert
gister is er in den Haag niet met al gebeurd.’ - 31 Januarij (den dag waarop de
representanten van Holland tijdelijk uiteen gingen): ‘Nieuws weet ik voor het
tegenwoordige niets, want er is niets singuliers voorgevallen.’-De slotsom is derhalve:
bij geringe spanning der gemoederen, levendig gehouden door enkele arrestatiën en
door het binnentrekken van eenig vreemd krijgsvolk, was destijds in de residentiestad,
gelijk nog altoos in onze overzeesche bezittingen, ‘de rust rustig.’
‘Maandag niet present; dingsdag nog in 't logement; woensdag niet kompleet;
donderdag gereed; vrijdag niets gedaan; zaturdag weer naar huis gegaan:’ deze
biografie van ik weet niet welke staatskommissie ónzer dagen, kan ook gereedelijk
aangemerkt worden als het geanticipeerd levensberigt der maandelijksche
zamenkomsten van dat Administratief Bestuur waarvan Loosjes lid en voorzitter
was. Van nature geen werkzamer, geen productiever man dan hij. ‘Wanneer’, zegt
prof. Peerlkamp, ‘wanneer onze zeeheldMarten Harpertszoon Tromp, in een gevecht
tegen de Engelschen, gedurig van schip veranderde en, waar hij ook zijne vlag heesch,
dood en vernieling in het rond spreidde, vroegen de vijanden: hoevele Trompen er
dan wel op de Hollandsche vloot waren? Desgelijks heb ik, wanneer Loosjes nimmer
ophield door nieuwe vruchten van zijnen geest geluk en genoegen te bevorderen,
mijzelven wel eens afgevraagd: Hoevele Loosjessen zijn er dan wel in Haarlem? De
verbazing deed de Engelschen vergeten wie Tromp, en mij wie Loosjes was.’ Van
zijn achttiende jaar afaan, het jaar waarin de Flora Harlemica verscheen, eene min
of meer populaire wetenschappelijke verhandeling over het botanisch Kenmerland,
had Loosjes als schrijver en dichter en handelaar en patriot, dien aanleg tot zeldzame
bedrijvigheid steeds
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kunnen volgen. Groot moet dus zijne teleurstelling zijn geweest, toen het bleek dat
hij als medebestuurder van Holland niets te doen had. - 24 Januarij (en ziedaar nu
een reeks getuigenissen waaruit blijkt dat Van Woensel slechts al te goed wist wat
er in 's lands vergaderingen werd uitgevoerd): ‘Gisteravond ben ik te 8 uur in de
vergadering gekomen, waar ik een vrij groot aantal broêrtjes gevonden heb van
allerhanden smaak en kleur. Ik ontving eene missieve van de Constituerende (voorheen
Nationale) vergadering, waarbij het Provinciaal Bestuur afgeschaft en de leden op
hunne hoofdelijke verantwoordelijkheid gelast werden om hetzelve in een
administratief ligchaam te hervormen. Men besloot aan dien last te voldoen, waarop
ik mijnen post als voorzitter nederlag en verzocht dat men zou overgaan tot het
verkiezen van een nieuwen president. De vergadering goedvindende dit tot heden
uit te stellen, scheidde ik het administratief bestuur tot heden middag te 12 ure. Toen
was het e e r s t e werk een nieuwen voorzitter te maken, en mijn persoontje werd tot
dien post met volkomen eenstemmigheid gekozen.’ Of er dien dag nog een ‘tweede’
werk werd verrigt, dit melden, voor zoover ik weet, de staatspapieren niet. - 26
Januarij: ‘Gisteravond hebben wij weder vergadering gehad; waarin het meest
bijzondere geweest is: of wij al dan niet een compliment zouden gaan afleggen bij
het Constituerend Ligchaam. Na de vergadering heb ik met mevrouw Van de Kasteele’
(die hij van vroeger kende, want Pieter Leonard van de Kasteele was vóór '87
Pensionaris van Haarlem geweest) ‘heb ik met mevrouw Van de Kasteele een glaasje
aniset gedronken; haar man heeft bedankt, of verklaard zich voor ontslagen te houden;
evenwel met aanbod van aan de commissie van finantiën alle diensten te bewijzen
en opheldering te geven. Van avond ga ik naar den schouwburg, waar Jacob Simonsz.
Rijk gespeeld wordt. Ik heb het druk en niet druk. Ik moet voor alles staan. En 't is
nog al gelukkig dat ik frisch, sterk, en tranquil ben. Het gewezen bestuur van Holland
is zwaar in de kas, en ik heb het genoegen van verscheiden personen behouden
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te hebben, zoo zij zich nu niet verwaarloozen. Maar de menschen moeten bedaard
en voorzigtig zijn. Vóór tien jaren zou het mij niet geleken hebben in den post te
staan waarin ik nu ben.’ Ook aan deze illusie zou een einde komen. - 29 Januarij:
‘Nu het nieuws van den dag. Heden morgen was het ten half elf extra vergadering
en die liep reeds ten elf uur af.’ Geen wonder, het was de dag waarop de president
zijne ‘speech’ moest gaan uitspreken in de Constituante. Over den lof bij die
gelegenheid door hem ingeoogst laat hij zich, op zijn oud Bataafsch niet onaardig
uit: ‘Ze zeggen of liegen, dat het heel mooi geweest is.’ ‘Van avond te zes ure,’ zoo
vaart hij voort, ‘ga ik Vreede eens spreken; en, als ik daar van daan kom, naar de
besogne-kamer, of anders naar de fransche comedie. 't Lastigst is, hier niet van daan
te kunnen en zoo weinig te doen te hebben. En het weer belet mij om te kuieren.
Maar patientie!’ Deze patientie zou niet baten. - 28 Januarij: ‘Ik ben bij het Directoire
geweest, en heb er zoeken achter te komen wanneer wij nader georganiseerd worden,
want men wist het zelf nog niet. Ik kan volstrekt niet weg. Gisteravond ben ik in de
fransche comedie geweest, en heb heden morgen een lied gemaakt op de
Omwenteling. Van middag ben ik te Scheveningengeweest, met een gezelschap. Nu
weet ik niets meer te schrijven, als dat ik wel ben en heel wel te vreden.’ - 29 Januarij:
‘Sedert mijn brief van gisteren is er hier niets ter wereld voorgevallen als dat wij één
uurtje vergaderd zijn geweest en dat Kees de Koning bij ons gegeten heeft.’ - 30
Januarij: ‘Nog weet ik niets van mijne thuiskomst; en ik doe hier geen nut altoos.
Sedert gisteren is er in den Haag niet met al gebeurd; want dat wij een half uur
vergaderd zijn geweest, is geen zaak van eenig belang. Vóór de vergadering heb ik
in het bosch een uur gekuierd, en na de vergadering den halven Haag rond. P.S. Uit
verveling heb ik ook maar eens aan Fransje geschreven.’ - 31 Januarij: (en daar slaat
eindelijk voor den werkzamen en tot werkeloosheid veroordeelden man het uur der
verlossing): ‘Heden middag ten vier ure is op autori-
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satie van het Uitvoerend Bewind ons bestuur tot een onbepaalden tijd gescheiden;
zoodat ik morgen avond, of overmorgen op den middag, te huis kom.’ Waarom verdroeg Loosjes dezen toestand? waarom vinden wij hem het volgend
jaar wederom in den Haag, en wederom als gedeputeerde wegens Holland? Voor
een deel, ongetwijfeld, uit vaderlandsliefde, en omdat hij hart had voor de algemeene
zaak. Voor een ander deel uit valsche schaamte wettigt, en omdat hij ongaarne
bekende zelf te hebben medegewerkt, om dezen staat van zaken in het leven te roepen.
Eindelijk ook uit belangeloos eigenbelang, of zoo men wil, uit zelfzuchtige
belangeloosheid. ‘ Waarschijnlijk,’ schreef hij, ‘zal er uit het gewezen Provinciaal
Bestuur en Comité, uit 75 leden bestaande, door het Directoire een klein getal
personen worden benoemd, en 't is niet onwaarschijnlijk dat ik daaronder ben. Hoe
het zij, ik ben nu in die loopbaan, en zal het vaderland nuttig trachten te blijven,
zoolang ik kan. Ik bedoel mijzelven niet, dat weet ik; maar immers, en dit is mij nog
al eene aangename gedachte, deze weg kan leiden tot het geluk mijner kinderen, dat
ik misschien nu schijnbaar verwaarlooze. Ik vraag om niets, dat staat vast, maar
hetgeen mij door het beloop der dingen volstrekt ongezocht maakt, mag ik, in dit
moment, niet weigeren.’ - Mij is het niet duidelijk waarom prof. Peerlkamp van
Loosjes gezegd heeft: ‘Ik denk er dus over: dat die burgers onzen eerbied boven allen
waardig zijn, die door hunne belangelooze verrigtingen bijna alleen den roem en het
geluk van het vaderland bedoelden.’ Waartoe deze restrictie: ‘bijna alleen?’ Staan
de roem en het geluk van het uitdrukkelijk vermeld ‘vaderland’ hier stilzwijgend
tegenover aan het geluk en de welvaart van het ‘huisgezin?’ Dan vraag ik: wat had
de Bataafsche Republiek bij de afschaffing van oligarchie en stadhouderschap
gewonnen? Wat zou Adriaan Loosjes tien jaren te voren gezegd hebben, indien een
aristokraat van het ‘ancien régime’ aldus geredeneerd had: ‘Ik bedoel mijzelven niet,
dat weet ik; maar immers, en dit is mij nog al eene aangename gedachte, deze weg
kan leiden tot het geluk van

Cd. Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24

183
mijne kinderen?’ - Zoo ziet men dat het gemakkelijker is oppositie te drijven, dan
regering te zijn en, regering zijnde, aan de verzoekingen van het regering-zijn
weerstand te bieden. ‘Ik bedoel mijzelven niet, maar het geluk van mijne kinderen:’
dus luidde onder alle regeringsvormen, en onverschillig of het land bestuurd werd
door geboren edelen, of door doopsgezinde boekverkoopers, de sofistiek van het
nepotisme.
En hoe komt het dat Loosjes in den Haag niet beter wist te doen dan - gewigtige
keus! - hetzij naar de besognekamer, hetzij naar de fransche comedie, nu eens naar
Scheveningen, en dan weder bij mevrouw Van de Kasteele op een anisetje te gaan?
Dit was het onvermijdelijk gevolg van het eenzijdig Unitarisme, dat met den
Staatsgreep van 22 Januarij aan het bestuur kwam.
Het lag op den weg dier rigting om het voormalig zelfbeheer der onderscheiden
provinciën zoo mogelijk geheel te vernietigen, en alles op te dragen aan een hoe dan
ook zamengesteld hoofdbestuur. Centralisatie was het wachtwoord van het Unitarisme;
en onze eigen tegenwoordige toestand, waarbij geene gewestelijke autonomie wordt
erkend, is regtstreeks uit dat streven voortgekomen. In '98, toen dit stelsel voor het
eerst in werking trad, was natuurlijk de overdrijving evenredig aan de nieuwheid.
Ware de Constituerende Vergadering een krachtig ligchaam en het Uitvoerend Bewind
uit een half dozijn geniale mannen zamengesteld geweest, alles zou zich hebben
geschikt. Doch Pieter Vreedewas beter volksmenner dan staatsbestuurder; het
Constituerend Ligchaam had zijne beste leden verloren, hetzij door uitzetting, hetzij
door vrijwillig ontslag; en het gevolg was, dat juist op het oogenblik, waarin het
vaderland meest behoefte had aan een veerkrachtig bestuur in hoofd en leden, noch
door het hoofd noch door de leden iets van belang werd uitgevoerd.
Vanwaar deze magteloosheid? Zij wordt door Appelius, naderhand zoo bekend,
en zoo eervol bekend geworden, als beheerder van onze finantiën, toegeschreven
aan een grooten misslag door de bewerkers onzer omwenteling reeds aanstonds in
'95 begaan. ‘Een der eerste oorzaken onzer inwendige
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rampen,’ zegt hij, in zijne ten jaren 1801 naamloos uitgekomen beschouwing over
den Aard, den Loop, en de Gevolgen dier omwenteling, ‘mag veilig gezocht worden
in het gebrek aan een hoofdplan. Want hoezeer men zich had kunnen voorstellen,
dat alles tot eene zekere mate zoude zijn voorbereid geweest, heeft de ondervinding
geleerd dat men zich meer had bezig gehouden met de middelen om den Franschen
de komst in het Gemeenebest gemakkelijk te maken, en daardoor den val van het
vorig bestuur te verzekeren, dan met het ontwerp van de middelen om hetzelve door
eene nieuwe orde van zaken te doen vervangen.’ Wat Appelius met deze ‘nieuwe
orde van zaken’ bedoelt, blijkt uit hetgeen hij een weinig verder zegt: ‘Het meerdertal
der Patriotten verwachtte (bij het uitbreken der omwenteling) de spoedige daarstelling
van een algemeen Bestuur, hetwelk althans de zoo gebrekkige Vergadering der
Staten-Generaal zoude vervangen en eene volkomen éénheid aan het Gemeenebest
als Mogendheid zoude geven; en diegenen welke in een ander begrip stonden waren
tevens zoo overtuigd dat men aan de omstandigheden moest toegeven, dat de
daarstelling van een algemeen Bestuur gedurende de eerste maanden na de
omwenteling met algemeene toejuiching, althans zonder eenigen noemenswaardigen
tegenstand zoude hebben kunnen geschieden; en dit eens gebeurd, en de keuze, zooals
destijds met grond te verwachten stond, op wijze en kundige mannen gevallen zijnde,
zoude alles voorzeker een geheel ander aanzien hebben gekregen.’ Dit zou, volgens
Appelius, hebben kunnen gebeuren. Wat gebeurde er integendeel? De Republiek
was haar v i e r d e levensjaar ingetreden, eer men met eene Constitutie gereed was,
en het beleid der zaken berustte al dien tijd, in naam bij de veelhoofdige Nationale
Vergadering, in waarheid nergens en bij niemand. Inmiddels ontwikkelden zich al
de minst edele kiemen der demokratie; en de blinde volkskeuze, door demagogen
op het dwaalspoor geleid, vulde de gewestelijke besturen met een ongeschikt en
dikwijls onzedelijk personeel. Appelius spreekt niet alleen van ‘het opkomen van
een aantal wezens, welke, hoezeer den Lande welgezind,
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echter geene dier kundigheden bezaten, die vereischt werden om het roer van staat
in zulke netelige omstandigheden in de hand te vatten.’ Hij spreekt ook van ‘een
toevloed van bijna onbekende wezens, wier verschijning meer dan eens de zekere
voorbode was van voorstellen en maatregelen aan welke braafheid en gematigheid
een ijdelen tegenstand boden.’ Hij spreekt van afgevaardigden, ‘wier lastbrief uit
hoofde van hun wangedrag was ingetrokken, en die zich weinige dagen later met
eene commissie uit eene andere plaats opnieuw aanmeldden, en uithoofde van de
gesteldheid der Vergadering in dezelve moesten worden aangenomen en zitting
namen.’ Van der Aa verhaalt van een voormalig vleeschhouwer, naderhand roskammer
of paardenkooper en stalmeester, die zich, als representant van Holland, in den Haag
dapper liet hooren, ‘want hij had een stem als een roerdomp.’ Niet lang na de expiratie
van zijn mandaat wordt deze volksvertegenwoordiger in criminele detentie geplaatst
‘op vehemente suspicie van zijne vrouw vermoord te hebben.’ Om zijne straf te
ontduiken speelde hij den krankzinnige, en er werd besloten hem in een verbeterhuis
te plaatsen; ‘doch eer zijn verblijf in gereedheid was, vond men hem in zijn hok dood
op den grond liggen.’ Oorlog II, 464. Die gewezen vleeschhouwer was zeker eene
in het oog loopende uitzondering op den regel; doch reeds dat deze uitzondering
mogelijk was, bewijst dat de zaken den verkeerden weg waren opgegaan. Kortom,
de eerste Nationale Vergadering is de éénige uit dien tijd, die in weêrwil van het
bonte harer zamenstelling ook nu nog door hare waardigheid, en door het gewigt van
hare beraadslagingen, een schouwspel oplevert waarbij het oog met welgevallen
vertoeft.
U van de werkzaamheden dezer Eerste Nationale Vergadering een volledig overzigt
te geven, hieraan valt niet te denken. Hare zittingen duurden schier onafgebroken
voort van Maart '96 tot September '97, achttien maanden lang. De vijf laatste dier
maanden werden gewijd aan de behandeling van een
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ontwerp van Constitutie, dat niet minder dan 775 artikels telde en, toen het door de
Vergadering was aangenomen, om weldra op aansporing der ultra-republikeinen
door het volk te worden verworpen, waren door splitsing en bijvoeging, deze 775
tot 918 aangegroeid. De voornaamste onderwerpen in deze Vergadering behandeld,
waren niet minder dan deze: de éénheid der Republiek, de zamensmelting der
provinciale schulden, de burgerwapening, het kiesstelsel, de volksvertegenwoordiging,
het uitvoerend bewind, de bediening van het regt, de scheiding van Kerk en Staat,
de emancipatie der Israëlieten, de vrijmaking der slaven; allemaal principiëele punten
van het hoogste gewigt, doch bij elk waarvan wij met geene mogelijkheid afzonderlijk
kunnen stilstaan. Doen wij eene keuze. Werpen wij een blik twee drie in de
vergaderzaal, en luisteren wij naar de behandeling van één punt: de scheiding van
Kerk en Staat.
Het schoonste oogenblik in het leven van Pieter Paulus is dat geweest waarop hij,
den 1sten Maart van het jaar '96 tot Voorzitter der Bataafsche Conventie werd verkozen.
De volgende woorden omtrent hem, door keizer Napoleon gedicteerd en te vinden
in diens M é m o i r e s : ‘Il eût été impossible de confier de plus chers intérêts’ - te
weten, het sluiten van een traktaat tusschen onze republiek en de Fransche - ‘à un
meilleur citoyen, à un homme plus habile,’ zijn slechts de getrouwe echo van de
meening aller tijdgenooten omtrent dezen vroeggestorven staatsman. Alleen Bilderdijk
maakt eene uitzondering op dien regel en spreekt in éénen adem van den ‘lammen
en kwaadaardigenHahn en den onnoozelen Pieter Paulus.’ Bij welke gelegenheid
keizer Napoleon, toen hij nog slechts generaal Bonaparte was, Pieter Paulus leerde
kennen, weet ik niet; wel, dat deze reeds vóór '87 persoonlijk bekend en in
briefwisseling was met een anderen franschen generaal, wiens populariteit alleen
door die van Bonaparte kon overschaduwd worden, Lafayette. Doch dat Napoleon
zich in later tijden volkomen juist herinnerde wie Pieter Paulus was, en wat hij gedaan
had, en hoe ontijdig hij stierf (slechts 43 jaren oud) blijkt uit de volgende korte
levensbeschrijving; of juister,
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uit het volgend doodberigt: ‘Le 1er mars 1796 eut lieu à la Haye l'ouverture de
l'Assemblée Nationale, dont le célèbre Paulus fut nommé président; mais ce grand
citoyen ne jouit pas longtemps de l'éclatante récompense décernée à son patriotisme:
le 17 du même mois, le peuple, qu'il avait si énergiquement défendu contre le
Stadhouder, suivit ses funérailles.’ Of Pieter Paulus, die niet altoos democraat was
geweest, want op zijn achttiende jaar was hij stadhoudersgezind en schreef, nog
student zijnde, t e g e n de democratie een boek over Het Nut der Stadhouderlijke
regering; een boek dat weldra, behalve door eene geleerde academische dissertatie,
gevolgd werd door eene klassiek geworden Verklaring der Unie, een staatsregtelijke
beschouwing over onze vaderlandsche geschiedenis in vier deelen, uitgekomen toen
de schrijver twee- of drie-en-twintig jaren telde; of Pieter Paulus, zeg ik, die een
uitmuntend minister van marine zou zijn geweest (zeezaken waren zijne specialiteit),
indien hij ware blijven leven, veerkrachtiger en gelukkiger dan Schimmelpenninck,
de man zou zijn geweest, om het vaderland te redden en onze onafhankelijkheid te
handhaven - dit kan niemand beslissen. Doch daar zien wij hem gezeten onder de
afgevaardigden in de groote zaal op het Binnenhof- dezelfde, geloof ik, waar ook
thans nog altoos de volksvertegenwoordigers bijeen komen. Zij zijn 90 in getal: 34
te min, want sommige provinciën zijn het nog oneens of en wie zij ter Nationale
Conventie zullen zenden. Hem siert op dit oogenblik geen ander teeken, als hetgeen
ook de overigen dragen; een zwart fluweelen bandelier, voorzien van een driekleurigen
zijden strik, waaraan eene smalle gouden franje, en op de bandelier is met gouden
letters het woord R e p r e s e n t a n t gestikt. Doch op de voorzitterstafel, tijdelijk
ingenomen door Van Zuylen van Nyevelt, president der commissie uit de Generaliteit
(door deze was tot hiertoe, een jaar lang, het landsbestuur ad interim waargenomen),
op die tafel lag een andere bandelier, een van enkel driekleurige zijde, bestemd voor
den te benoemen voorzitter en voor hém-alleen; en de vraag was, aan wien der 90
de eer zou te beurt vallen zich met dit zinnebeeld der hoogste waardigheid in den
lande te
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tooijen. Der hoogste, zeg ik; want de Nationale Vergadering zou het bestuur hebben
over alle buitenlandsche betrekkingen, over vrede en oorlog; over het sluiten van
traktaten en alliantiën; over het zenden van ministers en agenten; over de munt; over
de land- en zeemagt; over de geldmiddelen. Daar opent Van Zuylen de bijeenkomst,
verzoekt den griffier Quarles de bij het reglement bepaalde verklaring voor te lezen,
vraagt hoofd voor hoofd aan de 90 afgevaardigden, of zij geene zwarigheid maakten,
deze verklaring te doen, en noodigt hen daarna uit zich een voorzitter te kiezen - niet
met stembriefjes, open of gesloten, geteekend of ongeteekend, maar met luider
stemme en wederom hoofd voor hoofd. En toen nu van de 90 representanten, op Van
Zuylen's, vraag: ‘Burger, wien gelieft het u tot President dezer Vergadering te
benoemen?’ toen 88 van de 90 geantwoord hadden: ‘den burger Pieter Paulus,’ trad
Van Zuylen met den driekleurigen bandelier in de hand op Pieter Paulus toe, hing
hem den bandelier om de schouders, en geleidde hem naar den presidialen zetel waarna de nieuwe voorzitter met deze woorden de vergadering opende: ‘In naam
van het volk van Nederland, hetwelk wij hier vertegenwoordigen, verklaar ik deze
vergadering te zijn het representerend ligchaam van het volk van Nederland.’ De
slotwoorden van het gebed, waarin hij aan het einde zijner openingsrede de
vergadering voorging, luidden aldus: ‘Laat u, goed en genadig God, Vader van alle
schepselen, laat U welgevallig zijn de welmeenende belofte die wij allen hier als in
Uwe handen afleggen: dat wij het Vaderland behouden, of dat wij op onze posten
sterven zullen!’ - Dit was, zeide ik, het schoonste oogenblik in het leven van Pieter
Paulus. Of eene ruwe en weldra lasterlijk bevonden aanklagt wegens ‘schurkerij’ in
een der eerste zittingen tegen hem ingebragt, dan wel, hetgeen waarschijnlijker is,
overmatige staatszorgen zijne gezondheid hadden geknakt - althans in de zitting van
Donderdag den 17den daaraanvolgend, berigtte Pieter Leonard van de Kasteele,
waarnemend voorzitter, bij het openen der vergadering, dat ‘de verdienste-
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lijke burger Pieter Paulus’ dien morgen ten 9 ure overleden was, en dat hij voor zich
(Van de Kasteele) ‘geene zwarigheid maakte, om op het plegtigst te verklaren, dat
de burger Pieter Paulus tot aan zijnen dood toe niet opgehouden heeft zich bij het
Vaderland en bij de Vrijheid verdienstelijk te maken.’ Eenstemmig was de kreet:
‘Dit verklaren wij;’ en de Conventie nam een besluit, waarbij bepaald werd, dat Van
de Kasteele's votum, op perkament geschreven, te zamen met de driekleurige sjerp
van den te vroeg gestorven voorzitter, als een blijvend gedenkteeken, aan de weduwe
van Pieter Paulus ten geschenke zou worden aangeboden.
Plegtig insgelijks, alhoewel noch aandoenlijk noch tragisch, was het oogenblik waarop
door Simon Stijl, den 10den November van het eigen jaar '96, namens de Commissie
van 21, wier medelid en tolk hij bij die gelegenheid was, het straksgenoemd Ontwerp
van Constitutie werd ingeleverd. Doch gunnen wij ons tusschentijds een blik op het
ensemble der Vergadering, en ook op de menigte daarbuiten. Den 3den Maart vierde
men in den Haag, ter eere van het bijeenkomen der Conventie, een burgerfeest,
bestaande in een plegtstatigen optogt van mannen en vrouwen, grijsaards en kinderen,
burgers en soldaten. De trein toog door de voornaamste straten der stad naar het
Binnenhof, en haalde daar eene Commissie van Twaalven af, door de Conventie
gekozen om deel te nemen aan het feest en tegenwoordig te zijn bij het planten van
al weder een vrijheidsboom. De stoet was zamengesteld uit onderscheiden
zinnebeeldige groepen op wagens. De fraaiste wagen was die, waarop de Vrijheid
troonde; een prachtige triomfwagen, behangen met scharlaken, waaraan gouden
passementen. De Vrijheid werd voorgesteld door de Burgeres Van der Meer, die met
den ontblooten linkerarm op een altaar leunde, terwijl zij in de regterhand een speer
hield met den hoed der Vrijheid er bovenop. In weêrwil der nijpende koude en van
een luchtig gewaad, hield de Burgeres Van der Meer deze rol zeven
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uur lang in één stuk vol; en een klein kind van vier jaren was sterk genoeg om
gedurende dienzelfden tijd, achter den vrijheidswagen aan, de banier van de ‘Hoop
des Vaderlands’ te dragen. De geschiedschrijver Rogge, predikant bij de
remonstrantsche gemeente te Leiden, die de beschrijving van dit feest in '99 te boek
stelde, beroept zich op het voorbeeld van dit kind, als ook op den ontblooten arm en
het luchtig gewaad der Burgeres Van der Meer, ten bewijze dat de zoogenaamd
‘koelbloedige Nederlander’ geenszins onvatbaar is voor ‘geestverrukking.’
Staatsregeling, p. 27 volg. Dat zij zoo.
En nu de vergadering zelve. Men heeft van haar gezegd: ‘Nimmer zag Nederland
zooveel wijsheid onder één dak verzameld!’ Laat ons liever zeggen: Hoewel ook
hier nog altoos onvolledig, nooit was Nederland zoo naar waarheid vertegenwoordigd
geweest. Gelijk aan de tweede Nationale Vergadering een man als de dichter Staring,
zoo ontbraken aan de eerste mannen als Dumbar, griffier der Staten van Overijssel,
en Hendrik van Wijn, oud-pensionaris van Brielle en Gouda. Daarentegen telde zij
personen in haar midden, die daar niet of naauwelijks thuis behoorden. Aldus de
friesche boer Kuyken, die zijne boerenmanieren in 's lands hooge vergadering
medebragt, en op wiens politieke vertoogen men Diderot's versje op de preêken van
den Abbé Roquette toepaste:
On dit que l'abbé Roquette
Prêche les sermons d'autrui:
Moi, qui sais qu'il les achète,
Je prétends qu'ils sont à lui.

Aldus ook Kuyken's mede-afgevaardigde, Coert Lambert van Beyma, een volbloed
Jakobijn, die meende de nederlandsche natie in een rood vest te moeten
vertegenwoordigen. Aldus evenzeer de rotterdamsche representant Brands, een
rijtuigfabrikant, die op het vernemen zijner benoeming tot lid der Conventie in de
schuttersvergadering te Rotterdam gezegd had: ‘Ik ben maar een wagenmakertje,
maar ik kan
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ook wel eene guillotine maken, ik hoop dat ik er nog eens een maken zal, en ik mag
lijden dat mijn kop er het eerst onder komt, wanneer ik van systeem verander.’
Naderhand bekoelde deze heethoofd, werd wijzer, en veranderde van systeem. Een
onwaardig lid was ook de gewezen hervormde predikant Bernardus Bosch, een
schreeuwer, redacteur van den Politieken Bliksem, een staatkundig weekblad, welke
titel reeds een ongunstig voorteeken heeten mag. Niet zoo zeer onwaardig, eindelijk,
als wel min of meer compromittant, was de bejaarde bodegravensche pastoor Witbols,
het oudste lid der vergadering en gewoonlijk haar Nestor genoemd; doch die in
wijsheid noch gematigdheid den homerischen Nestor evenaarde. ‘Volk van Nederland!
gij die mijne daden kent, gij zult mij van geene grootspraak verdenken; gij zult mij
het regt doen geworden van te zeggen: Vader Witbols is het volk getrouw en
zichzelven gelijk gebleven’ - zoo sprak de man, beter heerom en demagoog dan
verlicht of invloedrijk republikein. - Doch niets van dit alles neemt weg dat de
Vergadering kostelijke elementen bevatte. De edelen en patriciërs, hoewel niet sterk
vertegenwoordigd, telden er hunne afgevaardigden: Bicker enWickevoort Crommelin
uit Amsterdam, Teding van Berkhout uit Delft, Hugo Gevers uit 's
Gravenhage,Lambrechtsen uit Vlissingen, Strik van Lintschoten uit Utrecht, de Vos
van Steenwijk uit Vollenhoven, een tweede de Vos van Steenwijk uit Meppel. Als
vertegenwoordigers van handel en industrie, zal het genoeg zijn den amsterdamschen
koopman Lublink den Jongen, en de leidsche lakenfabrikanten Van Langen en Pieter
Vreede te noemen. Bovenaan verdienen de regtsgeleerden en staatslieden geplaatst
te worden:Paulus, Schimmelpenninck, Van de Kasteele, Ploos van Amstel, Cornelis
van Lennep,Van Manen, Vitringa, De Mist, Trip, Hahn, Van Hooff, Kempenaer, en
nog menig ander. Doch daaronder, daarnaast, en daartusschen vertoonden zich mannen
die tot hiertoe nimmer hier te lande in eene Staatsvergadering zitting hadden gehad.
Vooreerst een aantal professoren: de leidsche hoogleeraar Valckenaer, de voormalige
utrechtsche Van Hamels-
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veld,de franekersche Greve, de harderwijksche Nieuwhof en de Rhoer. Voorts,
ettelijke hervormde en andere predikanten: Bernardus Bosch, van Diemen, straks
met weinig lof genoemd; Bacot, die naderhand jurist werd; Sypkens, van Groningen;
Lockhorst, van den Briel; Paulus Bosveldt, van Dordrecht; ‘last not least,’ Jacobus
Kantelaar, vroeger predikant te Almelo, de man die na Pieter Paulus in deze
vergadering met Schimmelpenninck om den zedelijken voorrang wedijverde en haar
in moeijelijke omstandigheden beter dan iemand presideerde. Eindelijk, en dit was
het nieuwst en het merkwaardigst van alle, men vond er een tamelijk sterk
roomsch-katholiek element; niet slechts leeken, gelijk de reeds genoemden Ploos
van Amstel enVan Langen, gelijk Nolet uit Schiedam,Guljé uit Vechel, Molengraaf
uit Oosterwijk,Schermer uit Purmerend, Midderigh uit Rotterdam, (en deze opgaaf
is geenszins volledig), maar ook minstens drie roomsch-katholieke priesters, van wie
Vader Witbols (te Naaldwijk gekozen) de grijsste van haren en de roodste van
staatkundige kleur, Reijns (van Steenbergen) de gevatste, en Van Rijswijk (uit
Friesland, plaatsvervanger van Simon Stijl, en een hoogst beminnelijk man) de
gematigdste en zachtzinnigste was.
Ongaarne bepaal ik mij bij deze louter uitwendige teekening. Veel liever werkte
ik haar bij, en verhaalde u van het ingediende plan van constitutie en van de
belangrijke discussies daarover gevoerd, en toonde u met de stukken aan, hoe met
uitzondering van het burgerlijk huwelijk (dat althans in Holland, bij publicatie van
den 7den Mei '95 reeds in de plaats van het kerkelijk was gesteld en dus niet meer
behoefde te worden ingevoerd), met uitzondering evenzeer van de nationale militie
(die ons door het fransche keizerrijk gelegateerd werd), hoe zeg ik, noch in 1813 of
'15, noch in 1848, niets van belang in onze onderscheiden staatsregelingen is
opgenomen, of door haar ingevoerd, dat niet reeds in de Nationale Conventie van
'96 een onderwerp van rijpe, somtijds onstuimige, maar altoos frissche en bezielde
overlegging heeft uitgemaakt. Doch wederom: wij moeten kiezen. Of liever, wij
kozen reeds: de kwestie namelijk van de scheiding der
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voormaals zoo naauw verbonden machten van Kerk en Staat.
Reeds in eene der eerste zittingen, die van den 7den Maart, onder het voorzitterschap
van Van de Kasteele, en naar aanleiding van een voorstel van Van Hamelsveldt tot
afkondiging van een algemeenen bededag, was aan die gewigtige kwestie getornd
geworden. Sommige leden hadden bij de behandeling van Van Hamelsveldt's voorstel,
of reeds vroeger, hetzij dan met opzet of bij ongeluk, gesproken van ‘het huwelijk’
tusschen onze Kerk en onzen Staat. De roomsche representant Guljé had zich deze
uitdrukking in het oor geknoopt en, toen het woord aan hem was: ‘Ik heb,’ zeide hij,
onlangs eene memorie in deze vergadering hooren voorlezen, waarin gezegd wordt
dat deze Staat met de godsdienst sints lang gehuwd is geweest. Ik hoop toch dat de
kundige steller dezer memorie niet bedoeld heeft aan het bestuur smakelijk te maken
dat m a h o m e d a a n s c h e huwelijk van het o u d e bestuur, waar de ééne Sultane
en de andere maar bijwijven waren, en waar de hatelijke jalouzie van de eerste, de
laatsten onophoudelijk tot vervolging en onderdrukking verstrekte.’ Op deze wijze
werd, naar de volksspreekwijs, in de dagen der Bataafsche Republiek, dit potje te
vuur gezet.
Nadat de constitutie van Augustus '97 afgestemd, en die van April '98 aangenomen
was, was ook tevens de bepaling tot wet verheven, niet slechts, dat geen band
hoegenaamd het Hervormd Kerkgenootschap voortaan aan het Staatsbestuur zou
binden, maar dat de bezittingen van dit Genootschap (op zekere uitzonderingen na)
van genoemd oogenblik af, als nationaal eigendom zouden worden beschouwd, en
dat de Hervormde Kerk binnen den tijd van drie jaren in het onderhoud van hare
eigen leeraren, en dat van al hare instellingen zou hebben te voorzien. Doch tusschen
die regeling en tusschen Guljé's sporadischen uitval over het mahomedaansche
huwelijk in, ligt de geboortegeschiedenis van het besluit der Nationale Vergadering,
van welks punten het eerste aldus luidde: ‘Er zal of kan geene bevoorregte of
heerschende kerk in Nederland meer geduld worden.’ Uitgelokt werd dit besluit door
wederom een roomsch afgevaardigde, den advokaat Ploos van Amstel.
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In een verrassend, bijna ontijdig, doch overigens scherp geteekend en flink voorstel,
bragt deze de zaak te berde; er werd eene Commissie benoemd om haar te
onderzoeken, en de rapporteur dier Commissie, steller van een niet minder flink
rapport dan het voorstel geweest was, was de veteraan en lutheraan Lublink de Jonge,
toen een man van meer dan 60 jaren reeds, en die met vader Witbols en Simon Stijl
tot de alleroudste leden der vergadering behoorde. Dat Lublinks rapport, in weêrwil
van sommige ondergeschikte bedenkingen, evenwel tot de aanneming van het gedane
voorstel concludeerde, behoef ik naauwelijks te zeggen. Het sprak van zelf dat eene
republikeinsche Staatsvergadering in de laatste jaren der achttiende eeuw openlijk
brak met het denkbeeld en de instelling een er Staatskerk. Doch wel mag ik u
herinneren aan zeker versje, waarvan ook door Prof. Heringa gebruik is gemaakt om
een der onvermijdelijkste en schromelijkste gevolgen van het Staatskerkelijk systeem
in het licht te stellen. Het is dit vierregelig puntdicht van een dichter der 17de eeuw,
Jeremias de Dekker, gebeten in het oor van onze baatzuchtige Hervormden van den
goeden ouden tijd:
'k En weet niet of uw zucht tot Jezus bondgenooten,
Of tot zijn bruid, de Kerk, zoo groot is als gij praat:
Dit weet ik dat de Kerk gekust wordt door de Grooten,
En dat men door de Kerk nu tot het Kussen gaat.

En ook wel mag ik u den aanhef mededeelen eener circulaire, door Kantelaar gesteld,
en betrekking hebbend op het onderwerp waarvan wij spreken: ‘De omwentelingen
die sedert eenige jaren in den regeringsvorm van onderscheiden volken zijn
voorgevallen, worden te vergeefs door de vrienden der slavernij uitgekreten als het
werk van een handvol oproerigen. Hoezeer zij in hare beginselen bezoedeld zijn door
gebeurtenissen die de gevolgen waren van de kwalijk bestuurde drift harer min
doorzigtige voorstanderen, of van de snoode kunstgrepen harer valsche vrienden, de
bedaarde en onpartijdige beschouwer miskent toch nimmer haren edelen oorsprong,
haar heilzaam doel. Neen, zij zijn het voortbrengsel

Cd. Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24

195
niet van eenige enkele personen! Zij zijn het uitwerksel der verlichting en beschaving,
de vrucht der eeuwen en der wijsbegeerte. Haar beginsel lag in het hart van iedereen.’
Mij dunkt, ik zie en hoor Kantelaar het concept dezer circulaire in de Vergadering
voorlezen. Hij is een rijzig man van nog geen 38 jaren - wij schrijven 10 Augustus
'96, en eerst den 22sten dier maand zou hij zijn 39ste levensjaar intreden. Onder zijne
zware donkere wenkbraauwen vonkelt een helder en sprekend oog. Uit zijn al te
breeden en vleezigen mond klinkt eene krachtige doordringende stem. In die
zaamgetrokken wenkbraauwen is iets dat herinnert aan de buitengewoon fraaije Ode
die hij in 1805 aan Schimmelpenninck toezong. In die gevoelvolle stem, iets waaraan
men den dichter van het niet minder fraaije vers herkent: Op den dood van een kind,
beginnende met de woorden: ‘Gelijk een eik in 't woud zijn hoofd omhooge houdt.’
Hij werd voor godgeleerde opgeleid, toonde zich aan de Academie een doorkundig
Orientalist, en was, in weerwil van den uiterst geringen omvang zijner poëtische
nalatenschap, eene dichterlijke ziel. Doch eerst de staatkunde openbaarde hem aan
hemzelven; en hoewel hij reeds in '98 voor altoos van dit tooneel aftrad, is zijne
persoonlijkheid eene der kloekste geweest onzer politieke wereld van destijds.
Laat mij intusschen niet verzuimen u in verband met de kwestie van Kerk en Staat
opmerkzaam te maken op het aandeel van Van der Palm in dezen strijd. Ik moet aan
uwe belangstelling de herlezing overlaten dier oostersche parabel, te vinden in het
laatste deel van Van der Palm's Redevoeringen en Verspreide Geschriften en getiteld
Abdolmotalleb of de Kerk in gevaar. Gelijk dit stukje daar ligt of staat is het voor
lezers van onzen tijd niet te begrijpen. Die grootvader van Mahomet met zijn
tweehonderd kameelen schijnt al een zeer geheimzinnig en ondoorgrondelijk persoon.
De sleutel tot het geheim is dunkt mij deze: Vóór '95 waren de hervormde predikanten,
althans de groote meerderheid, omwentelingsgezind. Tegenstand van de zijde der
minderheid openbaarde zich in '96, toen (geheel indruischend tegen den wensch
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der waarlijke liberale republikeinen) in de provincie Holland en elders van de
onderscheiden leeraars der godsdienst politieke verklaringen werden gevorderd, dat
is te zeggen, verklaringen van instemming met en getrouwheid aan de nieuwe orde
van zaken. Dientengevolge hadden er in onderscheiden steden van Holland en elders
afzettingen van geestelijken plaats; te Amsterdam-alleen werden er niet minder dan
vijftien door het staatsbestuur zeer onvrijzinnig en wederregtelijk uit hunne bediening
ontslagen. Doch toen in de eerste Nationale Vergadering de scheiding van Staat en
Kerk ter sprake kwam, en tegelijk daarmede de kerkelijke goederen (althans in
beginsel) tot nationaal eigendom werden verklaard, toen met andere woorden die
zekere bepaling der Constitutie van '98, waarbij gesproken werd van een driejarig
ultimatum, uitdrukking scheen te zullen worden van den wil der bovendrijvende
partij in den boezem der Volksvertegenwoordiging, toen behoorde niet langer de
minderheid-alleen, maar weldra ook de meerderheid der predikanten tot de fractie
der anti-republikeinsche oppositie. Billijk was de alarmkreet der toenmalige
hervormde leeraars: ‘Ons traktement is in gevaar!’ Doch de hartstogtelijken onder
hen, geen onderscheid makend tusschen hun persoonlijk belang en dat der
godsdienst-zelve, lieten het daar niet bij. Juister: zij zwegen er van; en instede van
te roepen: ‘Wij worden van ons dagelijksch brood gebragt!’ riepen zij: ‘Het Koningrijk
der hemelen sterft den hongerdood.’ En deze is de begripsverwarring waartegen Van
der Palm, niet zonder fijne ironie, in verzet komt, wanneer hij zijnen Abdolmotalleb
tot den ethiopischen Koning Abraha zeggen laat: ‘Hoor, Koning! de tweehonderd
kameelen, die uwe soldaten hebben buitgemaakt en die ik terugvraag, zijn de mijne;
ik ben Heer en eigenaar derzelve, en mijn pligt is het, mijn eigendom te beschermen.
Het huis hetwelk gij wilt verdelgen (te weten, de tempel van Mekka) is het mijne
niet, maar van Allah: aan Hem staat het, die er Heer en eigenaar van is, dat huis tegen
u te beveiligen.’ - ‘Dat zal hij bezwaarlijk tegen mijne magt kunnen doen,’ zeide
Abraha. - ‘Hiervan zult
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gij de proef moeten nemen,’ antwoordde Abdolmotalleb; ‘geef mij slechts mijne
kameelen weerom.’-Van der Palm plaatste dit stukje in de Mengelingen tot Nut en
Vermaak van het jaar '97, het tweede jaar van zijn professoraat te Leiden. Werd het
stukje niet-alleen door hem geschreven maar ook onderteekend? Ik kan het u niet
zeggen; doch vrees van neen en hoop van ja.
Simon Stijl wordt ongeduldig dat wij hem zoolang in den prachtigen armstoel
laten zitten, in de vergadering van 10 November '96 voor hem als woordvoerder der
Commissie van Constitutie nedergezet. Hij is daar tevens ál en niet op zijn gemak.
Politieke bemoeijingen vielen niet in zijnen smaak en het was tégen zijnen zin, dat
hij het mandaat zijner friesche Committenten in het voorjaar aanvaard had. Bij het
openen der vergadering op 1 Maart was hij, ofschoon in de gelegenheid tijdig genoeg
uit Harlingen te vertrekken, niet tegenwoordig: men weet niet om welke reden, doch
vast niet uit geestdrift. Eerst tegen half Julij kwam hij opdagen, en miste daardoor
ook het voorregt de gelaatstrekken van dien Pieter Paulus te aanschouwen, die hem
twintig jaren geleden in zijne Unie van Utrecht van onnaauwkeurigheid had beticht,
en aan wien hij in de Voorrede van den tweeden druk zijner Opkomst en Bloei revisie
van dat vonnis had gevraagd. De politiek stond hem tegen. In Oktober '97 voor goed
naar Friesland en naar zijn geliefd Harlingen teruggekeerd, schreef hij aan een zijner
vrienden: ‘Ik vergelijk mijzelven bij een riviervischje, dat tegen zijne bestemming
eenigen tijd in zeenat hebbende moeten verblijven, thans weder in zoet water zwemt.’
Scheltema, Mengelwerk Ia, p. 186. Bijna even weinig als de staatkunde behaagde
hem de residentiestad. ‘Het haagsche leven,’ schrijft hij naar Friesland, ‘zou mij
inderdaad nog al aangenaam kunnen zijn, indien ik er, gelijk wij ons voorstellen,
eenige smaak voor fraaije kunsten vond, doch tot nog toe heb ik daar geen blijk van
gezien; mogelijk zijn mij de kanalen nog onbekend. De troep van 's Gravezande
speelt hier, doch men spreekt er met
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verachting van. Ik ben er nog niet geweest, maar denk er evenwel bij de eerste
gelegenheid eens te gaan.’ Steeds, gelijk gij ziet, dezelfde hartstogt voor het tooneel.
Intusschen hoe neerslagtig een uitval als deze ook klinken moge: ‘Eén vooruitzigt
is er dat mij troost; ik zal, zoodra het mij hier verveelt, wel gelegenheid vinden om
voor een week of vier mijn ontslag te krijgen en naar huis te gaan,’ Ottema,
Redevoering, p. 30, 35. ik verbeeld mij dat Simon Stijl op den bewusten 10den
November, al ware het dan ook bij zeldzame uitzondering, tamelijk wel in zijn schik
zal zijn geweest. Met voorbijgaan van Pater Witbols, het alleroudste lid, had de
Commissie van Constitutie hem tot haren woordvoerder gekozen, aan hem de niet
ondramatische taak opgedragen, om het in het net geschreven ontwerp van
staatsregeling, liggend in een prachtigen omslag met driekleurige linten toegestrikt,
aan den voorzitter Jordens te overhandigen. En waarom juist aan hem? Omdat geen
der andere Commissarissen gewaagd zou hebben in uiterlijke welsprekendheid te
wedijveren met den lofredenaar en mededinger van Jan Punt. En niet te vergeefs
hadden de ontwerpers van dit plan op hem gerekend, om het ingediend concept vergeeft mij deze triviale uitdrukking - naar den eisch te laten ‘schuimen.’ Want toen
Stijl, opgerezen uit den feestelijken stoel, de tribune beklommen had, en hij in zijne
redevoering aan deze plaats genaderd was: ‘De Kerk wordt afgescheiden van den
Staat. Wij zullen geen heerschende Kerk, geene snoode Moeder van gewetensdwang
meer kennen. De toegang tot eer en aanzien’ (hier spreekt zoowel de mennoniet als
de anti-klerikaal) ‘zal niet meer gesloten zijn voor den man van verdienste die zijn
vaderland bemint, en vooral daarin eere stelt dat hij geroepen wordt om het
belangeloos te dienen. De weg daartoe wordt hem voortaan niet afgesloten, omdat
hij zijnen Schepper dient en verheerlijkt, geenszins naar opgedrongen voorschriften,
maar volgens de zuivere inspraak van een rein geweten, ter bevordering van deugd
en goede zeden. Het ware en eenig pad ter Zaligheid zal
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ook voortaan de loopbaan zijn, langs welke het tijdelijk geluk, en het onwaardeerbaar
voorregt om voor 's naasten geluk te mogen zorgen, in ons dierbaar Vaderland
verkregen wordt’ - toen Simon Stijl deze woorden uitsprak, ‘toen wisten deskundigen
niet,’ zegt de levensbeschrijver, ‘wat zij het meest moesten roemen, of de kracht en
gepastheid der tale, of de uiterlijke welsprekendheid, den manlijken toon en de
gebaarmaking.’ Scheltema, I a, p. 185.
Mijn pligt zou wezen hier te eindigen. Doch ik gevoel een naar ik hoop
onschuldigen lust, om u nog eenmaal die vergadering van den luccaschen Senaat
binnen te leiden, waarvan ik in den aanvang sprak. Niet ten einde terug te komen op
de bewuste zitting-zelve, maar tot herstel van een door mij gepleegd verzuim. Die
zitting is namelijk niet achter elkander afgeloopen. De vergadering is integendeel,
toen de driedubbele Commissie zich verwijderd had, om aan haar mandaat te voldoen
en het request van den sergeant Spadassino aan eene naauwkeurige toetsing te
onderwerpen, voor eene poos geconverteerd geworden in een Comité Generaal; en
in dit Comité werd door den president in eene confidentiële conversatie aan de leden
gecommuniceerd, dat bij hem was ingekomen een brief van zekeren Antonio
Saccharini, inhoudende een verzoek om te worden gebenificiëerd met de leverantie
aan den Senaat van de noodige kokinje, en daarbij inzendend een monster uit zijne
fabriek. Doch hooren wij het dagverhaal-zelf:
‘De president produceert het monster. De leden van de vergadering plaatsen zich
plegtig één voor één voor 't altaar van 't Vaderland, en de President steekt hun ieder
een babbelaar in den mond. - Signor Talmerini vraagt het woord: Ik verzoek door
eene tweede proefneming mij te verzekeren van de deugdelijkheid der waar. - Vele
leden roepen: Appui! - De President roept nogmaals alle de leden voor het altaar des
Vaderlands, en steekt hun met eigen hand ieder een babbelaar in den mond. Hun nu
deze materie hebbende laten bekooken, spreekt hij de navolgende woorden:
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Leden van dit hooge Collegie! ik vertrouw dat gij thans met mij zult instemmen dat
Antonio Saccharini zich verstaat op zijn handwerk. Daar nu de conditiën van
leverantie zijn allervoordeeligst, zoo proponeer ik aan deze Hooge Vergadering hem
daarmede te begunstigen. En, conform aan dien, conclu...... - De presidiale hamer
was nog geen duim meer van de tafel, als juist een der leden (signor Francifilo) riep:
President! president! wat gaat gij beginnen? weet gij dan niet dat Saccharini een
Jansenist is? Ja een Jansenist! De babbelaars zijn lekker en goedkoop: maar al waren
zij nog tweemaal zoo lekker, tweemaal zoo goedkoop, hij is een Jansenist! Waar
toch moet het heen, President (die vast bleek wordt en ontstelt), zoo deze vergadering
niet waakt dat in geene vette, smerige, of zoete ambten, beneficiën, of leveranciën,
lieden geplaatst worden dan die toegedaan zijn aan de Heilige Roomsche Kerk en
aan déze Constitutie, die ik voor zoo vast houde als een muts met een keeleband? Ik
voor mij zou van opinie zijn dat men aan voornoemden Saccharini, ten straffe dat
hij de religie van dit Hooge Collegie heeft zoeken te surpreneren, het trommeltje
ledig en zonder eenige schadevergoeding terugzende; en dat men de resteerende
babbelaars onder de kinderen uitdeele. - De meerderheid der vergadering roept:
Bravo! Bravo! Appui! Appui! - De president vraagt (met bevende stem): Of men het
ledige trommeltje open dan toe zal terug zenden? Vele leden: Ad libitum. - En eerst
nadat dit tusschenbedrijf is afgehandeld wordt het Comité Generaal opgeheven, en
treden de drie commissiën met hare rapporteurs de vergadering weder binnen.
Ziehier thans onze slotsom: Van Woensel's parodie te willen toepassen op alle
staatsvergaderingen uit den tijd der Bataafsche Republiek, dit zou ten aanzien der
Nationale Vergadering van zes- en zeven-en-negentig eene daad van
onregtvaardigheid zijn. De scherts van dezen dokter der bataafsche marine is als een
onversneden landwijn: om drinkbaar te wezen moet deze wijn met eene zekere
hoeveelheid water worden aangelengd. Doch al laten wij Van Woensel's kritiek
slechts binnen zekere grenzen toe, zij verdient daarom niet
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minder ontzag of bewondering. In eenen tijd van algemeene verslapping was Van
Woensel krachtig; in dagen van ruwheid was hij fijn; sommige der beste sappen
onzer toenmalige zamenleving concentreerden zich in zijnen geest en vonden een
orgaan in zijne satiren, in zijne schrijf- en teekenpen. Wederom een bewijs van
hetgeen in den algemeenen zin des woords de kunst vermag. Niet slechts wansmaak
en valsche beschaving, ook het enkel nuttige en zoogenaamd praktische gaat voorbij.
Daarentegen heeft de eeredienst van het schoone dit met de h o o g s t e eeredienst
gemeen, dat zij, na ongemerkt over den tijdgenoot te hebben geheerscht, ook nog
door de nakomelingschap wordt begroet als wachteres over sommige van de beste
goederen der menschheid.
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Zesde lezing.
Feith en Kinker
Reeds lang genoeg hebben wij, aan de hand der litteratuur, op het staatstooneel
verwijld; en hoewel het leven onzer natie in de laatste jaren der vorige eeuw voor
een zeer groot gedeelte in de politiek opging, hoewel dat leven niet van nabij gekend
kan worden, indien er onzerzijds niet eenige gemeenzaamheid met de toenmalige
staatsinstellingen en hare wording, met de hoofdpersonen op het toenmalig publiek
gebied, met den algemeenen gang der gebeurtenissen en denkbeelden, wordt
aangetroffen - zoo spreekt het niettemin van zelf, dat eene menigte andere zaken
tusschentijds min of meer rustig, min of meer onafhankelijk van de staatkunde, haren
gang gingen. Meer dan één levenskring bleef door de politiek zoo goed als
onaangedaan; en tot dit neutraal terrein, zonder hier zoo min als elders aanspraak te
maken op volledigheid - want om slechts deze twee te noemen: ik laat de Kerk en
de Akademie gansch en al rusten - tot genoemd terrein reken ik de Volksschool, de
Huiskamer, en het Tooneel. Hoe werden destijds onze kinderen onderwezen, arm en
rijk? wat lazen onze beschaafde jongelieden van beiderlei geslacht? Welk fraais was
er, nu en dan, in den Schouwburg te zien en te hooren? Deze zijn de drie zaken,
waarover ik wensch u te onderhouden.
Eerst iets over de volksschool. Cornelis Van der Palm, de
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vader van den Agent van Opvoeding, een man van het vak, zal ons verhalen van
hetgeen in zijne dagen de schoolmeesters waren. ‘Moet men zich niet ten uiterste
verwonderen,’ zoo vraagt hij in zijne verhandeling Over de Verbetering der Scholen,
‘dat een groot aantal Meesters buiten staat zijn een behoorlijken brief te schrijven?
wat zeg ik, te kunnen boekstaven of spellen? Hoe klein is het aantal dergenen die
eenige, zelfs maar g e r i n g e kennis hunner moederspraak hebben? In steden ziet
men veelal schoolmeesters die nergens minder dan tot dien post opgeleid zijn;
menschen die, te traag om te werken, dit zittende leven verkozen hebben. Eertijds
plag men op de Dorpen meer te zien op eene schoone stem, om eenige toonen
langdradig op te dreunen, dan op een verstandig en deugdzaam man. Ik zwijg van
zulke oorden daar men aan onbekwame dienstboden, die men anders niet wel wist
te plaatsen, het schoolmeesterambt opgedragen heeft.’ Aldus over het onderwijzend
personeel. Thans over de leerboeken, die men aan onze ‘jeugdelingen’ - zoo noemt
Van der Palm de schoolkinderen - aan de ‘jeugdelingen’ onzer volksklasse in handen
gaf: ‘Verstandige meesters hebben reeds voor lang zich beklaagd over de boeken
welke doorgaans in de nederlandsche scholen gebezigd worden. Het is voorzeker uit
een goed en godvruchtig oogmerk herkomstig dat men haast geene andere boeken
dan die een gedeelte der Heilige Schrift behelzen gebruikt. Men bedriegt zich evenwel
wanneer men denkt dat dit eenen merkelijken invloed op het gedrag en de zeden der
jeugd zal hebben. De kinderen verstaan weinig of niets van hetgeen zij lezen; ook
zijn de lessen die hun in dezelven gegeven worden somwijl zoo kort, en zoo ver van
elkander verwijderd’ (wij zouden zeggen zoo uiteenloopend), ‘dat zij er onmogelijk
iets van verstaan k u n n e n . Nog mag men er bij voegen dat sommigen van dien te
stug van stijl en voor het kinderlijk begrip geheel onvatbaar zijn. Dan, hetgeen ik
voornamelijk wil opgemerkt hebben is, dat dezelve vol zijn met spel- en taalgebreken;
dewelke in de teedere verstanden zoo vast hechten dat zij, ouder geworden zijnde’
(niet de taalgebreken maar de teedere verstanden: Cornelis
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Van der Palm schreef een goeden, maar geen modelstijl), ‘niet dan zeer bezwaarlijk
er zich van kunnen ontdoen.’ Zoo stonden de zaken omstreeks het jaar '80; geen
bruikbare schoolboeken, en door en door ongeschikte onderwijzers; het laatste kwaad
erger dan het eerste. En wij weten uit het getuigenis van Van der Palm den Zoon dat
er twintig jaren later, in 1800, nog altoos geen verandering in dezen toestand gekomen
was. Hij, wiens stijl gewoonlijk niet den minsten hartstogt verraadt, en die bij
uitnemendheid de kunst verstond (ik meen Van der Palm de Zoon) om kleurloos en
toch goed te schrijven, wordt vergelijkenderwijs energiek, wanneer hij zich over den
stand van het volksonderwijs uitlaat. ‘Wat Hercules,’ vroeg hij in den aanvang der
eeuw, ‘wat Hercules zal den stroom leiden om deze stallen van Augias te zuiveren,
en de besmette lucht haar verpestenden adem te ontnemen?’ En wederom: ‘In het
onderwijs der scholen is niet meer hier en daar iets teregt te brengen, maar alles, het
een melaatscher dan het andere, te herstellen en te herscheppen.’ - ‘Hierdoor,’ gaat
hij voort, sprekend van een in te voeren admissie-examen, voor hen die naar den post
van onderwijzer staan, ‘zal ten minste de vermetele onkunde worden afgeschrikt en
beteugeld, en eindelijk de deur gesloten voor zoovele onwaardige voorwerpen, die
bij het verloopen van een verwaarloosd beroep of handwerk, of in de verlegenheid
om met iets beters den kost te verdienen, zich nog altijd goed genoeg achteden om
als Onderwijzers der jeugd en Vormers van menschen op het tooneel te treden.’ Laat
ons hier intusschen hulde doen aan de loffelijke bemoeijingen der maatschappij tot
Nut van 't Algemeen, in drie of vier en tachtig opgerigt: en strooijen wij in het
voorbijgaan een bloem op het graf eens vroeggestorvenen aan wien die Maatschappij
een harer populairste schoolboeken dankt. Die Geschiedenis van Jozef waaruit
zoovelen onzer in hunne jeugd onderwezen werden, en die zich in zoo talloos vele
exemplaren (meer dan 200,000 zegt men,) onder alle standen van ons volk heeft
verspreid, werd in Augustus '95 door de Nuts-Maatschappij bekroond en was het
werk van Willem van Oosterwijk Huls-
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hoff, een doopsgezind proponent, drie maanden te voren in den bloeijenden leeftijd
van slechts 24 jaren aan de tering gestorven. Deze jonge man heeft dus zelf niet
mogen weten dat zijn volksboek (vrucht, zoo ik mij niet bedrieg, van een meer
wetenschappelijk werk over hetzelfde onderwerp, kort te voren, en ditmaal nog bij
het leven van Hulshoff, door het Haagsche Genootschap bekroond), door de
Maatschappij van het Nut den uitgeloofden prijs waardig was gekeurd. De jonge
Hulshoff moet iemand geweest zijn van een beminnelijk karakter, toegerust met eene
meer dan gewone mate van verstandelijke vermogens en aangeworven kundigheden,
theologische maar ook physische.
Vraagt iemand wat er in ons tijdvak en in het onmiddellijk daaraan voorafgegane
niet zoozeer voor de volksschool en haar leerlingen, als wel voor de meer beschaafden
en hunne kinderen is gedaan - aanstonds verdringen hier elkander in onze herinnering
de namen van de Perponcher, van Van Alphen en Pieter 't Hoen, van Martinet en
Ahasverus van den Berg. - Welke ook overigens de letterkundige verdiensten van
den Utrechtschen edelman de Perponcher mogen zijn geweest, zeker is dat de drie
deeltjes van zijn Onderwijs voor Kinderen al ware het alleen om den natuurlijken
toon, ook nu nog een opmerkelijk geschrift mogen heeten. ‘Zekere dame vroeg mij
eens,’ zoo lees ik in het Voorberigt, ‘wat zij antwoorden zou op de vraag: ‘Wat is
lucht?’ indien een harer kinderen haar die eens mogt voorstellen. In plaats van
antwoord, blies ik haar op de hand en vroeg haar: ‘Voel je nu iets, mevrouw?’ ‘Ja
wel zeker voel ik iets.’ ‘Welnu, mevrouw, dat is lucht. Geef ditzelfde antwoord aan
uw kind, voeg er de voorbeelden van een waaijer, een blaasbalk, een opgeblazen
papieren zak bij, en uw kind zal beter overtuigd zijn dat er lucht is, dan of gij hem
de beste definitie van de wereld gegeven hadt.’ En wat dunkt u van dit tafereeltje,
veraanschouwelijking van het afgetrokken begrip ‘gehoorzaamheid’? Het gesprek
wordt gevoerd tusschen een moeder, haar zoontje Willem, en het kindermeisje Hanna:
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‘Hanna zijn de kinders zoet geweest?’ ‘Ja, mevrouw, behalve Willem die
is niet zoet geweest....’ ‘Wat heeft hij dan gedaan?’ ‘Hij heeft geduriglijk
met Pauline en Hendrik gekrakeeld, en hun 't speelgoed willen afnemen.’
‘Foei, dat is een stoute jongen! En heb je 't hem niet belet, Hanna?’ ‘Ja
mevrouw; hij heeft het zóó erg gemaakt dat ik hem eindelijk al 't speelgoed
heb moeten afnemen, en hem verbieden langer met zijn zusjes mee te
spelen.’ ‘En wat heeft hij toen gedaan?’ ‘Toen is hij in een hoek gaan staan
krijten en pruilen, en daar is hij bijna den geheelen avond gebleven.’ ‘Wel,
Willem, heb je toen veel pleizier gehad, daar in je hoek?’ ‘Neen, mama.’
‘Zou het dan niet veel beter zijn geweest dat je zoet geweest waart? dat je
met je zusjes niet gekrakeeld, noch hun 't speelgoed afgenomen hadt, maar
liever vrolijk en vriendelijk met hen gespeeld, zooals je gisteren avond
hebt gedaan? Heb je toen niet veel meer pleizier gehad dan nu dezen
avond?’ ‘Jawel, mama, dat heb ik zeker.’ ‘Heugt je wel hoe vrolijk en
weltevreden je waart toen ik thuiskwam, en hoe je me vertelde van al 't
pleizier dat je had gehad, en hoe blij ik o o k was van je zoo zoet en zoo
vrolijk te vinden?’ ‘Jawel, mama.’ ‘En nu daarentegen ben jij droevig, en
m i j spijt het zeer dat je zoo stout geweest bent.’ ‘Ik zal 't ook niet meer
doen, mama! Ik zal op een ander tijd vriendelijk en weltevreden met mijn
zusjes spelen en niet meer krakeelen.’ ‘Nu, dan zal je zoet zijn, en dan zul
je pleizier hebben. En dan zal ik ook weer blij zijn van je weer zoet te
zien.’
Zeker, dit is geen onberispelijk proza: te woordenrijk, en met te veel rijmklanken er
in. Maar deugdelijk is het toch, en zeldzaam door zoetvloeijendheid. Nog iets. Ik
vroeg eens aan een mijner oudere vrienden, uitmuntend opgevoed, hoe het kwam,
dat hij zijne ouders (naar ik tot mijne bevreemding had opgemerkt), zonder
oneerbiedig te zijn, evenwel durfde tutoyeren, hoe hij durfde zeggen: ‘Vader, is die
pen van j o u ?’ ‘Moeder wat denk j i j er van?’ ‘Dat komt, was zijn antwoord, omdat
ik in mijn kinderjaren uit de boekjes van Perponcher geleerd heb.’ En inderdaad,
niet-alleen de ouders tutoyeren in deze boekjes hunne kinderen, maar ook de kinderen
hunne ouders. Onze mevrouw van daareven zegt tot haar zoontje Willem: ‘Nu ben
j i j droevig, en mij spijt het zeer dat je zoo stout geweest b e n t .’ En zoo vraagt ook
elders de kleine Jacob, nadat hij een almoes gegeven heeft aan een arm kind: ‘Papa’,
zegt hij, ‘ik heb niets meer heb j i j niet nog wat voor dat lieve jongetje?’ Ik doe geen
beslis-
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sende uitspraak over de wettigheid van dit gebruik. Slechts verdient het opmerking,
dat een man als Perponcher, die door zijne geboorte tot onze eerste kringen behoorde,
gemeend heeft aldus te mogen en te moeten schrijven. - Ik noemde daareven den
zutphenschen predikant Martinet en den arnhemschen Ahasverus van den Berg. Ook
deze hebben zich als schrijvers voor de ‘jeugdelingen’ in de vorige eeuw een
welverdienden naam gemaakt. De twaalf kleine deeltjes van hun Geschenk voor de
Jeugd (om nu van geen hunner andere werken te spreken) bestaan voor de helft uit
eigenlijk gezegde leerboekjes - Zedelessen uit Salomo's Spreuken, Kort onderwijs
in de Kerkgebruiken der Israëlieten, Geographie of Aardrijksbeschrijving, en zoo
voorts - en voor de andere helft uit Mengelwerk: verhaaltjes in proza, verklaring van
vaderlandsche spreekwoorden, fabelen, versjes. Vergunt mij ook uit déze
kinderboekjes, met name uit het mengelwerk, een paar kleinigheden aan te halen,
een romannetje en een romancetje de twee eenige stukjes van dien aard in de gansche
verzameling, doch beiden karakteristiek en kennelijk met opzet door de eerwaarde
schrijvers, alleen tot afwisseling, ten beste gegeven. Het eene draagt tot opschrift:
De Tortelduif en de Wandelaar en is uit het fransch vertaald:
DE WANDELAAR.

Wat maakt gij daar, lief Torteltje, in de boomen?
DE TORTELDUIF.

Ik treur! mijn gaaikelief is mij, helaas! ontnomen.
Een jager, dien hij nooit misdeed,
Is de oorzaak van zijn dood en van mijn leed.
DE WANDELAAR.

Wel vlieg dan weg: hij mogt ras wederkomen,
En met het roer waarmee hij straks uw gaaiken schoot,
Werd u ook 't leven licht ontnomen.
DE TORTELDUIF.

Doet hij 't al niet, zoo treur ik mij toch dood.
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Wel had ik regt dit een romannetje te noemen: korter kan het niet. Doch wie herkent
niet in deze bedroefde tortelduif, in dit treurend en ontroostbaar minnaresje, de
romaneske wending van den tijd? die overhelling tot het sentimentele, waardoor (ons
romannetje dagteekent van het jaar '81) het tijdperk dat aan de omwenteling
onmiddellijk voorafging alom in Europa gekenmerkt werd? Niets kwaads is hiermede
van de sentimentaliteit gezegd: en wij kinderen der negentiende eeuw, hoe zouden
wij, zonder ons eigen aangezigt te schenden, de echte sentimentaliteit kunnen lasteren?
Het is alleen maar aardig, dat twee deftige predikanten van den ouden tijd aan zulk
een stukje eene plaats inruimden in hun kinderboekje.
En ziehier hunne romance, Jantje en Keesje getiteld en gevolgd naar het duitsch;
gelijk trouwens genoegzaam blijkt uit den naam van ‘flinten,’ waarmede hier een
stel geweren bestempeld wordt:
Twee broeders hadden elk een Zoon
Bei van dezelfde jaren;
En beiden waren zij zoo schoon,
Als ergens kindren waren.
Toen ze, elk op de armen zijner min,
Zich met elkaar vermaakten,
Nam reeds de vriendschap een begin,
Waarin zij sedert blaakten.
Jan werd van vreugd zoo rood als bloed
Als Kees maar werd vernomen;
En Kees vergat zijn lekkergoed,
Wanneer hij Jan zag komen.
De vaders zagen met vermaak
Hun vriendschap daaglijks groeijen,
En lieten langs hun wangen vaak
De vreugdetranen vloeijen.
Men zag de knaapjes 's morgens blij
Te zaam ter schole keeren.
Geen leerknaap leerde meer dan zij,
De een hielp den anderen leeren.
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Eens reisde Jantjes vader heen;
Waarheen is mij vergeten.
Jan, sprak hij, gij zijt nu alleen,
Laat Keesje met u eten.
Kees, 't spreekt van zelfs, was aanstonds klaar,
Hij kwam naar Jantjes woning.
Zij aten vroolijk met elkaâr
Elk als een kleine koning.
Men had toen de achterkamerdeur
Te sluiten, juist vergeten,
‘Zie Kees,’ sprak Jantje, ‘eens door de scheur,
Dat mogen flinten heeten!’
Zij slopen stil ter kamer in. ‘Deze is, bij 't exerceeren,’
Zei Jan, ‘een snaphaan naar mijn zin,
Dien zou ik liefst begeeren.’
‘Kom, Kees! grijp gij dien bruinen, sa!
Ik houd het met dees rooden,’ ‘Ach Jantje! - Neen,’ zei Kees, ‘Papa
Heeft ons zoo sterk verboden.’ ‘Ei wat, neem op maar! op mijn woord!
Wie wou ons hier verpraten?’
Kees nam 't geweer. Zij gingen voort
En speelden saam soldaten.
Kees leerde Jan, als een Serjant,
Nu 't een, dan 't ander weder.
‘Leg aan,’ riep hij in 't end, ‘ontbrand!’
Paf! - daar lag Jan ter neder!
Kees wierp zich over Jantje heen,
Om 't stroomend bloed te stelpen.
‘Ach Jantje,’ riep hij - ach - alleen ‘O hemel wil ons helpen!
Jan zag hem stervend vriendelijk aan,
Als wou hij hem vergeven;
Greep zijne hand en - 't was gedaan!
Hij was niet meer in 't leven!
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Kees schreeuwde, als werd hem een geweer
Diep in de borst gestoken,
Straks viel hij dood bij Jantje neer,
Het hart was hem gebroken.
Zijn vader kwam terug in 't land,
't Verhaal sneed hem door 't harte,
Zoodat hij zelfs, kort naderhand,
Gestorven is van smarte.

Zulk een versje te kritiseren ware een onbegonnen werk. Ik vraag dan ook alleen: is
het niet zoo dat wij hier met een nieuw en goed verschijnsel te doen hebben? Mij
dunkt van ja. Ook de kinderlijke f a n t a s i e heeft hare regten, zoowel als het
kinderlijk godsdienstig of pligtgevoel; en al zal ik mij wel wachten het aantal definities
van het romantisme met eene nieuwe te vermeerderen, zooveel is zeker: dat
onbestemde iets dat men ‘romantiek’ noemt werd ons, tot in de kinderboekjes toe,
door de achttiende eeuw gelegateerd.
Er waren, ten jare '95, bij het uitbreken der revolutie, welligt in ons vaderland geen
twee mannen wier gevoelens meer uiteen liepen, dan die van Pieter 't Hoen
enHieronymus van Alphen; maar ook geen wier dichterlijke arbeid voor de
kinderwereld (al is de naam van den eersten door den blijvenden roem van den ander
te eene maal overschaduwd geworden) omstreeks denzelfden tijd, nu reeds sedert
minstens een tiental jaren, meer algemeen werd gewaardeerd: Van Alphen, dien wij
bij eene vorige gelegenheid te 's Hage aantroffen (ter afscheidsaudientie van Prins
Willem V) en als warm stadhoudersgezind leerden kennen, zoo zelfs dat de patriotten
hem ‘een schijnheiligen deugniet’ noemden, is in de laatste jaren zijns levens (ook
tengevolge van huiselijke rampen) tot groote somberheid vervallen en heeft zich
gansch en al afgewend van de politiek. Ter nauwernood zal men onder zijne gedichten
van nà de omwenteling hier en daar enkele regels aantreffen, die op de
tijdsomstandigheden betrekking hebben; en dan nog missen die regels alle dichterlijke
waarde. ‘'k Ben jong,’ zoo roept bij uit in een
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vers van het jaar '96, Toekomst getiteld, toen hij 50 jaren telde en dus nog in de kracht
des levens was:
'k Ben jong, maar hijge naar den avond van mijn leven,
Ja, was mijn wensch voldaan, 'k had reeds den geest gegeven.
Reeds was mijn zondig vleesch een prooi van 't vratig graf;
Mijn ziel reeds bij dien God, die haar het aanzijn gaf.

Dit is nu geen subjectieve poëzie, maar subjectief proza. Dichterlijker klinkt het slot
van het stukje Afscheid, mede van '96, en met kennelijke zinspeling op de donkerheid
der tijden.
Gelukkig hij die, als de wijnstok treurt,
De vijgenboom niet bloeit, de olijfboom liegt,
Het veld geen spijs, de stal geen runders geeft,
Zich echter in den God zijns heils verheugt
En opspringt in Jehovah, blij te moê.
Zijn kronklend pad, hoe scherp, hoe eng, hoe steil,
Loopt veilig op het huis zijns Vaders uit.

Van Alphen, gij hoort het, (moeten wij de menschen niet nemen zooals zij zijn, en
ware voor dat ‘opspringen in Jehovah’ nergens vergiffenis te vinden), Van Alphen
was reeds vóór het jaar 1800 het leven moede en stervensziek - en zijn wensch naar
den dood werd reeds in den aanvang van het vierde jaar der eeuw verhoord. De
omwenteling had hem geknakt; ook in zijne vriendschap voor dien Pieter Leonard
van de Kasteele, met wien hij in '72 zijne Stichtelijke Mengelpoëzij had uitgegeven,
en dien wij voor ons, in '96, onder de woordvoerders der Nationale Conventie
aantroffen. Eenmaal destijds ontmoeten zij elkander, Van Alphen en Van de Kasteele,
in een haagschen boekwinkel: doch Van Alphen weigerde de hand, die Van de
Kasteele hem toestak, en volhardde in die weigering. De tijdsomstandigheden hadden
hem gebroken, en er is bij hem geen spoor te ontdekken van die veerkracht, die wij
weleer in Bilderdijk, even warm anti-revolutionair als hij, opmerkten en
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bewonderden. Wat hij nog aan dichterlijk talent had overgehouden werd te koste
gelegd aan het zamenstellen eener Proeve van liederen en gezangen voor de openbare
godsdienst, een werk waaraan hij, evenals aan den Christelijken Spectator zijne
laatste krachten wijdde. Doch dat weleer het dichterlijk vuur werkelijk in hem, ik
zeg niet blaakte, maar zachtkens flikkerde, dit bewijzen niet zoo zeer zijne bijdragen
tot de straks genoemde Stichtelijke Mengelpoëzij of ook zijne Gedichten voor Elize,
of zijne Oden en Cavatine, maar allermeest zijne Kleine Gedichten voor Kinderen,
die reeds in het jaar '85 hun veertienden druk hadden beleefd. Welken invloed duitsche
voorbeelden, door Van Alphen-zelf in het voorberigt eerlijk en met name genoemd
- Lieder für Kinder, van Weisse, Lieder für kleine Mädchen und Jünglinge, van
Burmann - welken invloed deze ook op den nederlandschen dichter mogen gehad
hebben, daar zijn er onder die kinderversjes, wanneer men de pedanterie van de
groote meerderheid wegdenkt, enkele, ja vele die aan Van Alphen's naam eene
beminnelijke onsterfelijkheid verzekeren. Doch laat ons daarom de verdiensten van
Pieter 't Hoen niet miskennen. De stad en provincie Utrecht waren in de laatste vijf
en twintig jaren der vorige eeuw het brandpunt van het patriotisme, het Keezendom;
en van de vurige zich aldaar bevindende en aldaar ijverende Keezen was Pieter 't
Hoen de minst vurige niet. In '99, bij den gewapenden inval van Van Heeckeren aan
onze oostelijke grenzen, ontmoeten wij 't Hoen te Arnhem als secretaris van het
Departementaal Bestuur van den Rhijn. Doch vóór dien tijd woonde hij te Utrecht,
als Secretaris der Provisionele Representanten dier provincie; en het was in die
kwaliteit, zoo ik mij niet bedrieg, dat hij in December '95 dat zeker besluit
onderteekende, waarbij aan Prof. Heringa, wegens bewezen diensten bij den aanvang
der Revolutie, een okshoofd roode bordeauxwijn werd vereerd. Kortom, in en vóór
en na '95 was Pieter 't Hoen, in tegenoverstelling van den Oranje-gezinden Van
Alphen, een heftig republikein, redacteur en oud-redacteur van het meest gelezen en
geprononceerd Keezen-week-

Cd. Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24

213
blad dier dagen, de Post van den Neder-Rhijn; schrijver daarenboven, zegt men, van
een aantal politieke blijspelen en kluchten, quasi-afkomstig van de hand eens
overleden dokters die zich Schasz noemde: doch dat vereischt nader onderzoek. En
als ten bewijze dat zelfs politieke hartstogten niet in staat zijn het menschelijk gevoel
te onderdrukken, of den stroom der menschelijke teederheid te keeren, was deze
driftige patriot tevens kinderdichter en wedijverde met Van Alphen om den voorrang.
Ik zal enkele voorbeelden aanhalen van zijne manier, en in de eerste plaats een versje
Het zoete kind, dat opmerkelijk van versificatie is, om de bevalligheid van elken
vierden regel.
Ons Keesje wordt van elk bemind;
Geen wonder, want dit lieve kind
Is ook, gelijk men zegt, elks vrind,
En weet, al spelend,
Elks hart te winnen. Altoos zoet,
Vertoont het een opregt gemoed;
En wat het knaapje zegt of doet,
't Is nooit vervelend.
Wanneer zijn vader hem gebiedt
Te leeren, hangt zijn lipje niet.
Hij weet, dit gave ons slechts verdriet.
Maar met een kusje
Beloont hij 's vaders wijzen raad
En leert dan met een blij gelaat.
Ook wijst hij 't geen in 't boekje staat
Zijn lieve zusje.

Men zou dit een beschrijvend gedichtje kunnen noemen; een hagchelijk genre, en
dat grootelijks behoefte heeft, om door kleine schilderachtige trekken (‘ook wijst hij
't geen in 't boekje staat zijn lieve zusje’) ondersteund te worden. - Somtijds ontmoet
men bij 't Hoen kleine fabels, waardoor hij meer aan Goeverneur, en aan diens geestig
keuvelende dierenwereld herinnert, dan Van Alphen, die altoos binnen de grenzen
der eigenlijk gezegde k i n d e r w e r e l d blijft.
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Een hondje zag een katje snoepen,
Terstond begon Fidel te roepen:
‘Gij steelt; foei, poesje, dat 's niet goed.’
‘Neen,’ zei het katje, ‘'t is geen stelen;
Ei proef eens, 'k wil het met u deelen;
Fidel, het kluifje smaakt zoo zoet.’
De hond stond stil. In plaats van kijven
Begon hij met zijn neus te wrijven
Aan 't lekker kluifje, rook, en at.
En wijl de smaak hem kon behagen,
Werd hij nog, binnen weinig dagen,
Veel erger snoeper dan de kat....

Waaruit dan deze moraal wordt afgeleid: dat een kind,
Dat met een kameraad
Die kwaad doet op en neder gaat,

alles te vreezen heeft. 't Hoen weet ook te vertellen, en weet aan zijn vertelseltje,
zonder tot declamatie, of in den preektoon te vervallen, eene verheven wending te
geven:
Een aardig meisje van het land
Ging op haar tijd naar school toe treden,
En had een korfje aan hare hand
Voorzien van spijs en een flesch bier daarbij. Hoe klein zij was, de deugd kon haar bekoren;
Zij liet vol vreugd zich zingend hooren;
(Een deugdzaam kind is altijd blij).
Doch naauwlijks halverweg geraakt
Zag zij een man, doodarm, schier naakt,
Zeer bleek, met ingezonken oogen,
En slapende in het lange gras.
Zij werd tot in haar ziel bewogen
Met dezen man (die meêlij waardig was)
En bukte schreijend bij hem neder;
Zij kuste zijne hand, hoe arm hij was, zeer teeder.
‘O, riep ze, indien het kon geschiên,
Hoe gaarn wou ik hem bijstand biên!
Die arme bloed! Welk ongelukkig leven!
'k Zal doen hetgeen ik kan,
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En aan dien schaamlen man
Mijn kleinen voorraad geven.
Maar ik moest hem in zijn slaap niet storen,
'k Zou dan, hetgeen ik niet begeer,
Zijn dankbetuiging moeten hooren.’ Straks lei zij alles bij hem neêr
En sloop stil weg, met nat bekreten oogen.
‘Ik dank u,’ riep ze, ‘o God, o Goedheidsbron!
Gij schenkt mij gunstig dit vermogen.
Dat ik dien armen laven kon.’

En nu volgt in vier korte snelle regels deze zedeles:
Die arme liên met meêlij ziet,
Uit al zijn macht hun hulpe biedt,
En van zijn weldoen niets wil weten,
Die mag teregt weldadig heeten.

Doch al meende iemand nu, dat Pieter 't Hoen in een of ander stukje Van Alphen
achter zich laat, en hem in een zeker aantal andere op zijde streeft, het lijdt geen
twijfel of de dichter van Wij zaten laatst bij Saartje, van Ach mijn zusje is gestorven,
van Jantje zag eens pruimen hangen, is naar verdienste door tijdgenooten en
nakomenlingschap op dit gebied de eerste prijs waardig gekeurd. Al ware het alleen
omdat zijne versjes zoo bewonderenswaardig in gehoor en geheugen vallen.
Wat nu de Huiskamer betreft - want hoewel niet te lang, naar ik vertrouw wij
verwijlden toch in kinderkamer en school reeds lang genoeg - de uitspanningslektuur
der jongelieden van dien tijd, voor zoover hunne ingenomenheid met de
v a d e r l a n d s c h e letteren reikte, deze bestond voor een groot deel uit geschiedenis
en wel landsgeschiedenis. Ten jare 1790 verscheen eene nieuwe uitgaaf van Wagenaar,
vermeerderd met bijvoegsels van den oud-pensionaris Hendrik van Wijn; en
niettegenstaande deze herdruk uit vijfentwintig deelen zou bestaan, werden er weldra
over de drieduizend inteekenaren
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gevonden: zeldzame bijval, doch die zich laat verklaren uit het karakter van een tijd,
waarin alle vaderlandsche instellingen, beurt om beurt, ter sprake kwamen en waarin
derhalve de geschiedenis van vroeger eeuwen, vooral die der beide laatste, ongemeene
belangstelling wekte. Doch men las ook verzen en romans. Men las - om niet te
spreken van Bellamy's Roosje, dat door de jonge heeren werd gereciteerd, of van
zijne liedjes aan de maan, door de jonge dames bij de klavecimbaal gezongen; - om
niet te spreken van Adriaan Loosjes en van diens naar mijn smaak aan die van Bellamy
oneindig inférieure poëzie, - men las bij voorkeur de sentimenteele geschriften van
Feith en de humoristische van Betje Wolff. Althans deze las men in de eerste periode;
in de tweede en laatste (ik meen gansch en al omstreeks het e i n d der eeuw) las men
het weinige dat er te lezen was en waarover aanstonds nader.
Ik geloof niet, dat men aan Feith onregt doet, wanneer men zijn dichterlijk fragment
Fanny als de gemiddelde uitdrukking van zijn talent en van zijnen geest omstreeks
dezen tijd beschouwt. Tusschen '95 en 1800 verzamelde hij zijne Lierzangen en
arbeidde aan zijn leerdicht Het Graf. Doch door geen van beide, dunkt mij, veroverde
hij de harten zijner tijdgenooten. Ook niet door Mucius Cordus, of door Thirsa, of
door Lady Jane Gray . Wij moeten dus met hem een eind weegs terug, naar voor '95,
hoewel niet te veel; niet tot aan Ferdinand en Constantia, niet tot aan Julia vooral.
Dan toch zouden wij gevaar loopen te overdrijven. Wij laten deze beide
proza-schriften dus rusten en houden ons aan Fanny, naar tijdsorde het derde in de
rij van Feith's sentimentele scheppingen. In Fanny is 's dichters sentimentaliteit tot
rust gekomen. Zij is niet langer enkel hartstogt, niet langer regtstreeksche navolging
van Goethe's Werther. Zij heeft eene hoogere wijding - die der godsdienst - ontvangen.
Doch dat zij zich zelve daarom nog geenszins ontrouw is geworden, zal u weldra
blijken.
Eduard en Fanny zijn twee gelieven, die door de omstandigheden (welke zegt de
dichter niet en geeft het nergens te
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vermoeden) onherroepelijk gescheiden werden. Zij zien elkander niet levend terug.
Slechts ontmoet men Fanny, aan het slot, bij het graf van Eduard. Deze is jong
gestorven, doch niet onverzoend; en ook zijne treurende bruid is niet hopeloos. Want
zij hadden elkander lief, waren deugdzaam, en geloofden aan de onsterfelijkheid.
Hen wacht dus eene zalige hereeniging; immers (dus besluit de dichter zijne
voorafspraak) ‘in het rijk van Waarheid en Licht (aan gene zijde van het graf) zullen
Godsdienst, Deugd en Liefde één zijn.’ Deze gedachte (waarbij de werkelijkheid
hier beneden gansch en al buiten rekening blijft) wordt ontwikkeld in een tiental
elegiën, waarin niets voorvalt, wel is waar niets gebeurt, doch waarin men Eduard's
gemoedsaandoeningen in al hare, niet altoos even belangrijke, fasen volgen kan. In
de eerste dier elegiën herinnert Eduard (die eigenlijk de hoofdpersoon is, en naar
wien het gedicht welligt behoorde genoemd te worden) herinnert Eduard aan Fanny
de plegtige verklaring eenmaal door beiden afgelegd, afgelegd in dagen waaraan
Eduard aldus met weemoed gedenkt:
Waar is die dierbre tijd gevlucht
Toen de avondstar ons heil beloerde,
En ieder koeltje een teedren zucht,
Elk golfje een traantje met zich voerde.

De bewuste verklaring was deze geweest:
‘Schoon 't noodlot,’ spraken wij, ‘ons scheidt,
Wij zullen, wat ook moog gebeuren,
Verzekerd van de onsterfelijkheid,
Den dood geen tranen waardig keuren.’

Aanvankelijk loopen nu, na de scheiding, de dingen zeer aan Eduard mede; doch
zijn geluk blijft onvolkomen:
Ja, Fanny! ja, een milde regen
Van voorspoed ruischt op al mijn wegen;
Mijn roem- en goudzucht zijn voldaan:
Dan ach, hoe zeer mijn hart mag zwoegen,
Het smaakt geen aasje vergenoegen, Gij, dierbaar Meisje, mist er aan!
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Thans volgt eene klagt aan de maan:
Teedre Maan! gij kunt mijn hart
Nimmer meer bekoren Teedre Maan! uw vriendlijk schoon
Is voor mij verloren!
Fanny's bijzijn schonk Natuur
Voor mijn hart haar luister,
En nu dool ik eenzaam om
In een aaklig duister.

Daarna is de beurt aan zeker Boschje:
Eenzaam Boschje! 't belge u niet,
In uw stille kooren,
Niets dan klagten van verdriet
Niets dan rouw te hooren!...
Gij, gij trilt niet meer in mij,
Zoete vreugd van 't leven;
Alles werd mij woestenij,
Dik met nacht omgeven!

Na nog eenige uitboezemingen van deze zelfde soort, toevertrouwd voor een deel
aan de Schemering, voor een en ander deel aan de Nacht, raakt Eduard langzaam
verzoend met het denkbeeld van sterven:
Omringd van bang verdriet,
Waar 't oog geen einde aan ziet,
En dobbrende op een zee,
Beroofd van Have en Ree,
Wordt Gij, getrouwe Dood,
Door mijne Lier vergood...
Wie meer dan gij verdient
Mijn lof, o Menschenvriend! -

Met den dood bevredigd, is Eduard bekwaam tot bidden en zijne liefde reikt de hand
aan de godsdienst:
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O Gij, de hoop van 's aardrijks uiterste end,
O Bron van rust, zoo lang door mij miskend!
Ik kniel in 't stof en juich, nooit dankens moê,
Uw goedheid toe!

Hij keert in gedachten tot Fanny weder, en wil dat zij deele in zijne vreugd:
Juich, Fanny! Dierbre, juich met mij!
De zwarte treurnacht dreef voorbij Uw Minnaar vond de rust, de stille zielsrust, weder.
Hoe lieflijk vloeit zijn blijdschap uit!
Zoo droppelt van het jeugdig kruid
De reine dauw der lente neder.

Langzaam wordt nu Eduards levenslamp uitgedoofd:
Een slepend koortsje blijft aanhoudend mij verzellen,
En rooft mijn kracht van dag tot dag.

Eindelijk klinkt het:
De groote dag, Geliefde! naakt,
Die ons op aarde scheidt;
En eer de zon het westen raakt,
Is hij mij eeuwigheid.

Waarna in eene elfde of slot-elegie Fanny ons wordt voorgesteld Eduards graf
bezoekend en daarvan met deze woorden afscheid nemend:
En nu - de barre woestenij
Der wereld eenzaam in...
Geen nood! de Deugd, die eeuwig leeft,
Blijft Fanny's gezellin.

Wat zullen wij hiervan zeggen? Mij dunkt, eenvoudig dit: Ziedaar hetgeen onze
grootmoeders (in hare jongemeisjesjaren,) gezeten in het hoekje van den huiselijken
haard, hebben bewonderd, waar zij zuchtjes bij gelaten, tranen bij gestort, en zich
verloren hebben in de stroomen van dat onbestemd en alles overmeesterend gevoel,
dat bij den geest van onzen
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tijd zoo zonderling afsteekt. Doch al onthoud ik mij van alle verdere kritiek, op één
ding moet ik u opmerkzaam maken. Men heeft weleer aan Bilderdijk euvel geduid,
dat deze aan Feith te laste legde ‘een diep gebrek aan hollandsche taalkennis,’ welk
gebrek, zeide hij, ‘Feith nooit te boven is gekomen.’ Op dit laatste (‘nooit te boven
is gekomen’) wil ik niet drukken, en ook niet hierop, dat Bilderdijk in '84, bij de
bewerking der Geuzen van Onno van Haren, van Feith's gebrek aan taalkennis een
ijverig en dankbaar gebruik heeft gemaakt.
Doch wie uwer was, bij het hooren der enkele strofen uit Fanny, niet getroffen
door de vulgariteit der uitdrukking? wie stemde niet in den geest de juistheid van
Bilderdijk's berisping toe? En niet slechts mist de taal van Feith alle keurigheid, alle
verheffing, elk soort van adellijken stempel, maar zij krielt bovendien van
onjuistheden.
‘Toon zachtkens, elpen Lier!’ zoo begint de voorafspraak van Fanny; eene
apostrophe van den dichter aan zijn speeltuig.
Toon zachtkens, elpen Lier!
Speel, door de min gesnaard, haar lieflijk koestrend vier,
Een gloed, zoo teer geliefd in 't kil en buldrend Noorden,
Waar nooit natuur een roosje teelt,
Als waar de Nachtegaal aan lommerrijke boorden
De lente kweelt.

Zingt de Nachtegaal alleen in min of meer warme en zuidelijke landen? wij die zelf
in het kil en vaak buldrend noorden wonen, weten bij ondervinding van neen. Doch
schenken wij den dichter deze onjuiste tegenoverstelling kwijt; hij zal niettemin onze
schuldenaar blijven. Of welk geboren Hollander begrijpt hoe eene lier kan worden
uitgenoodigd te ‘toonen?’ (‘Toon zachtkens, elpen Lier.’) Dit is hoog- geen
nederduitsch. Voorts: Niemand onzer, die niet sedert hij tot jaren van onderscheid
kwam, vele en somtijds vreemde dingen op de viool hoorde spelen, doch wie hoorde
ooit ‘vuur spelen’ op eene lier? (‘Speel, door de min gesnaard, haar lieflijk koestrend
vier.’) Eindelijk, ofschoon wij ons zeer goed kunnen
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voorstellen dat iemand (mensch of vogel) een liedje of deuntje ‘kweelt,’ van een
nachtegaal, die een saisoen of jaargetijde (‘de lente’) kweelt, hebben wij geen begrip.
Doch onze grootmoeders, welligt wijzer dan wij, stoorden zich niet aan zulke dingen.
Ook de dames Wolff en Deken hebben bij wijlen dezelfde snaar als Feith in zijne
Fanny aangeroerd. Getuige, in de Historie van Willem Leevend, de episode van Lotje
Roulin. Doch dit sentimentele was bij deze vrouwen geen natuur. Toen zij bij het
schrijven van Willem Leevend haar kader uitbreidden en vergrootten - want Sarah
Burgerhart, haar eersteling in dit genre, was op veel kleiner schaal aangelegd geweest
- meenden zij, vermoed ik, ten einde het denken en gevoelen van haren tijd zoo
veelzijdig en volledig mogelijk te geven, ook eene plaats te moeten inruimen aan
den echo, dien Goethe's Werther alom in Europa, en ook bij ons, had wakker gemaakt.
Doch haar eigenlijk talent stak in het objectiveren van dat f r a n c p a r l e r , dat haar
zelfs bij het klimmen der jaren niet verliet, en dat zij nu eens in de vrouwelijke typen
van Saartje Burgerhart of Daatje Leevend, dan weder in den mannelijken van Abraham
Blankaart, zoo uitnemend goed wisten vol te houden. Deze humor was in de litteratuur
het zout van den tijd; was het vrolijk liedje bij het weemoedig en dweepend
accompagnement der elegie.
Intusschen in '95 en vervolgens behoorde de sentimentaliteit van Feith, behoorde
ook de humor der dames Wolff en Deken, reeds eenigszins tot de geschiedenis, en
reeds begonnen onze jongelieden de hand uit te strekken naar iets anders. Gijzelf,
mijne hoorders, hebt dezen winter kunnen bespeuren hoe weinig dat andere was.
Indien mijne voorlezingen in eenig opzigt de getrouwe uitdrukking zijn geweest van
het karakter des tijds, het was hierin dat gij de litteratuur telkens meer naar den
achtergrond deinzen, haar telkens nadrukkelijker zaagt verdringen voor de politiek.
En
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zelfs dat weinige, waarop ik in den laatsten tijd uwe aandacht vestigde - eenige
bladzijden uit Van Woensel's letterkundige nalatenschap, eenige bladzijden uit de
vroegste redevoeringen van Van der Palm - greep regts en links in het staatkundig
leven in, en moest bij het licht van den staatkundigen toestand worden verklaard. Wat nu de eigenlijk gezegde litteratuur betreft, inzonderheid de poëzij, de Kleine
Dichterlijke Handschriften door Uylenbroek uitgegeven, waren in deze dagen het
éénig toevlugtsoord der dichtkunst; en reeds de dunte van deze boekjes geeft
genoegzaam te kennen, dat de gewijde ader - en kon het anders in zulk een tijd? karig vloeide. Toch werden deze jaarboekjes vlijtig gelezen. Van Bilderdijk's aandeel
in hunne zamenstelling weten wij; ook, van hetgeen door dichters van den tweeden
rang, gelijk Hoffham, daarin werd bijgedragen. Doch men vindt in de vroegste
jaargangen ook de namen van Helmers enDavid Jacob van Lennep; men zou er weldra
dien vanTollens vinden. Naast de Kleine Handschriften werd in '99 de Arke Noachs
opgerigt; aan dit weekblaadje, grootendeels aan kritiek en zedekundige vertoogjes,
maar tevens aan de poëzij gewijd, arbeidden Helmers en Van Lennep mede; de laatste
onder den naam van Zwaneveder, de eerste verklapt door de letter H. Doch ziedaar
dan ook letterlijk alles, of bijna alles.
Bijna, zeg ik. Om toch niet te spreken van het treurspel Dinomache, door Helmers
omstreeks dezen tijd vervaardigd en afzonderlijk uitgegeven, ook Tollens maakte
zich ten jare '99 - hetzelfde jaar waarin de Arke Noachs werd opgerigt - door een
afzonderlijk werkje bekend. In dezen zijnen eersteling, getiteld Proeve van
Sentimentele Geschriften en Gedichten, is Tollens, terwijl hij zijn motto aan Bilderdijk
ontleent:
Wat Poëten
Zich vermeten
Op den invloed van Apol;
Gij, alleen, gewijde Liefde,
Maakt, waar ge ooit den boezem griefde,
Harten van verheven dichtkunst, ware geestverheffing, vol...
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terwijl Tollens, zeg ik, zich eenerzijds in dit bundeltje bij Bilderdijk aansluit, is hij
aan den anderen kant een en al Feith:
Louize! ik zal uw gade wezen:
Of, zoo 'k het gruwzaamst lot moet vreezen,
Zoo gij mijn hart en hand verstoot 'k Vlieg naar den trouwsten aller vrinden:
'k Zal wis zijn arm geopend vinden:
Zijn naam is Dood!...

dus luidt een der weinige versjes in den bundel. Hij is overigens zamengesteld uit
eene kleine reeks idyllen in proza; uit eene waarvan (getiteld Ferdinand en Alexis)
ik alleen daarom iets waag mede te deelen, omdat de reputatie van Tollens te
welgevestigd is, dan dat eene vlugtige herinnering aan de geschriften zijner jeugd
haar afbreuk zou kunnen doen: Ferdinand en Alexis zijn twee vrienden die, na eene
min of meer langdurige scheiding, elkander terugvinden aan eene eenzame plaats,
een bosch, naar het schijnt, een oord althans waar Ferdinand zich en zijne droefheid
voor ieders oog verborgen waande. Alexis is opgetogen van blijdschap; want in
ditzelfde woud, waar hij toevalliger wijze zijn vriend ontmoet, komt hij ook zijne
beminde zoeken en rekent haar ieder oogenblik te zullen zien verschijnen. Ferdinand
daarentegen, staande bij een marmeren grafzuil, is onherkenbaar treurig, de
droefgeestigheid zelve. Alexis verhaalt hem van zijne reis en van zijne gelukkige
hoopvolle liefde. Hij vraagt naar de reden van Ferdinand's somberheid. Ferdinand
antwoordt: dat hij verliefd is geweest op zeker meisje, Josephine genaamd, welk
meisje, dat reeds haar hart aan iemand anders geschonken had, van verdriet gestorven
is omdat zij hem (Ferdinand) onmogelijk langer kon zien lijden. ‘O,’ zegt Ferdinand,
tot Alexis, ‘O mijn vriend, welk een edel meisje! Uit deernis met mij, had zij geen
deernis met zichzelve!’ Alexis, op het hooren van Josephine's naam, ontstelt hevig
- heviger dan wij op dit oogenblik doen; en het komt uit, dat de beide boezemvrienden,
die anders geen geheimen voor
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elkander hadden, de een hopeloos, de ander met goed gevolg, bemind hebben hetzelfde
meisje-dat thans begraven ligt in dit bosch, tegenover dit hutje, onder dien marmeren
grafzuil. Na vele niet onnatuurlijke kreten van verbazing en droefheid over dit
noodlottig ongeval, maken de twee troostelooze vrienden (overtuigd dat geen van
beiden Josephine's verlies langen tijd zal kunnen overleven) de navolgende afspraak:
Alexis. - Nu dan, wanneer de dood u vóór mij verlosse, dan zij Josephine's
graf ook het uwe. Ik begraaf u aan hare zijde. En dan, van geliefde en
vriend beroofd, nader ik spoedig mijn einde: ik werp mij in beider graf,
en sterf in beider armen.
Ferdinand. - Nu dan, wanneer de dood u vóór mij verlosse, dan rust gij
naast beider geliefde; dan werp ik mij in beider graf en sterf in beider
armen.
Deze overeenkomst getroffen zijnde, eindigt de Idylle met een kort woord van Alexis:
‘Kom, smeken wij den hemel om den dood!’
Vruchtloos poogt de dichter ons te ontwapenen, door in zijne voorrede te zeggen:
‘Men zoeke in dezen bundel veel gevoel, weinig kunstmatigs: op een achttienjarigen
ouderdom kan men wel een teeder minnaar, maar geenszins een geoefend kunstenaar
zijn.’ Hier is noch gevoel, noch teederheid: en dit hebben ook sommige tijdgenooten
gemeend. Althans bij monde der Vaderlandsche Letteroefeningen (toen in goede
handen) werd de eerstgeborene des jeugdigen Rotterdammers openlijk gerepudiëerd.
Weldadig steekt, bij dezen waanzin van Ferdinand en Alexis, de jongelingsbede
af, waarmede David Jacob van Lennep ten jare '97 in de Kleine Dichterlijke
Handschriften debuteerde:
'k Zal van den hemel smeken in mijn gebeden,
Geen groote schatten die de zorg vermeeren
Door 't zwaar beheeren:
Geen naam te roemrijk, waar steeds de nijd op aze,
Geen hooge staten die te vroeg, vóór 't dagen,
Den slaap verjagen.
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Van zooveel gunsten, waar 's menschen drift om bedelt
En woelt en woekert, stilt er geen de smarte
In 't lijdend harte.
Dat hart, bedrogen, zal steeds op nieuw begeeren,
Blijft onverzadigd, voelt door nieuwe lusten,
Zich steeds ontrusten.
Geen roem, geen rijkdom, 'k wil mij geen schijngoed wenschen,
Geen foltrend eerambt, hoe omkleed met luister,
Geen gouden kluister.
'k Zal van den hemel smeken in mijn gebeden
Op mijnen weg een lieve gezellinne
Die mij beminne....

David van Lennep was 23 jaren oud (5 jaren ouder dan Tollens) toen hij dit versje
maakte; hij had daarenboven (onderwijl Tollens voor den handel in verfwaren werd
opgeleid) in de oude litteratuur gestudeerd, en gestudeerd als iemand, die voor deze
studie in de wieg gelegd en als geschapen was. Wij mogen dus den gevormden jongen
man niet ten koste van den ongevormden verheffen. Maar wel mogen wij van dat
versje zeggen: zie, dit is, in weerwil van deze en gene matte uitdrukking, zuiver en
onvervalscht jongelingsgevoel; en van die idylle in proza: ziedaar de logentaal eener
kreupele fantasie. En dit leugenachtige op het gebied der teederheid, Tollens-zelf
zag, dat hij er zich aan bezondigd had, blijkens dit versje Aan de Meisjes van het jaar
1802:
O Meisjes! mint de dichters niet:
Gij wordt altoos door hen bedrogen;
Hun liefde baart u slechts verdriet;
Elk hunner eeden is een logen.
Zij zijn, als vlinders, wuft van zin,
Elk dichter is een eedvertreder:
In verzen zweren zij hun min,
En breken die in proza weder.

Dit is nog altoos ‘de la petite bière’; doch de natuur doet er toch eene poging in, om
boven te komen.
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Wat Helmers betreft, men heeft van zijnen tijdgenoot, den franschen dichter Baour
Lormian, gezegd: ‘Si on lui mettait du coton dans les oreilles, il ne ferait plus de
vers’; daarmede te kennen gevend, dat Baour's verzen geene andere verdienste hadden
als zekere uitwendige sonoriteit, zonder veel nerf of gedachte: Baour dacht of gevoelde
zijne verzen niet, maar h o o r d e ze alleen. Dit kan ook van Helmers gezegd worden,
met deze restrictie, dat zijne vaderlandsliefde (de voorname springveer zijner poëzie)
ongeveinsd en hijzelf een fiksch karakter was. Laat mij u eenige regels mogen
voorlezen uit een zijner vroegere verzen Zucht naar Italiën getiteld:
O zoete droomen! o begoochling van 't gemoed!
O wensch steeds onvoldaan, o zucht die 'k eeuwig voed,
Ach wordt gij eens vervuld! o zal 't mij eens gebeuren,
Mij aan mijn vaderland, aan mijn beroep te ontscheuren. Helmers was steenkooper.
Zal 'k eens mij baden in der kunsten heilge bron?
Daar zingen in den gloed der Itaaljaansche zon?
Of zie ik, Tantalus, steeds hongerend, de vruchten
Mij wiegen boven 't hoofd, maar steeds mijn mond ontvlugten?
Zal 'k eeuwig dorsten naar het helderspieglend nat,
Dat steeds mijn kin omgolft, maar aan mijn mond ontspat?
Ach! vruchtloos is mijn wensch: 'k vul 't vat der Danaïden!
Maar 'k zweer: zoo eens 't geluk aan mij den hoorn komt bieden,
Snel ik met aadlaarsvlugt, o Tiber, naar uw muur,
En zwelg daar in de kunst. Ontvlamd door 't dichtervuur,
Zal 'k dan op Maro's graf de zilvren snaren dwingen
En 't schoone Itaalje daar voor Neerlands dichtren zingen.

Had Helmers nu, overdragtelijk gesproken, watjes in de ooren gehad, hij zou deze
en dergelijke verzen ‘en portefeuille’ hebben gehouden. Dat hij de ‘zilveren snaren’
wilde ‘dwingen’ op het graf van Maro; met ‘aadlaarsvlugt’ naar Italie wilde; daar
‘zwelgen’ wilde in de kunst: deze grootspraak schelden wij hem kwijt. Doch ware
zijn schoonheidsgevoel niet grootendeels verdoofd geweest, door de bedriegelijke
welluidendheid zijner gedachtelooze verzen, hij zou ons niet verhaald
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hebben van zijn ‘beroep’ dat hem verhinderde op reis te gaan, (dichters hebben wel
eene roeping, maar geen beroep); zou niet gezinspeeld hebben op hetgeen hij
voornemens was te doen, in geval hij eens een voordeelig jaar had (‘Maar 'k zweer,
zoo eens 't geluk aan mij den hoorn komt bieden!’); zou ons het schouwspel hebben
bespaard van zijn eigen ‘kin’ omgolfd door onderaardsche wateren, instede van
rustend op de boorden van een halsdoek; zou de bekentenis hebben achterwege
gelaten, dat zijne huishouding eene bodemlooze put vertegenwoordigde (‘'k vul 't
vat der Danaïden’) - doch ik gaf reeds te kennen, dat Helmers niet mag beoordeeld
worden buiten zijn patriottisme om. En van dien gloed zijner vaderlandsliefde, die
hem onder de regering van koning Lodewijk en tijdens de Inlijving zoo populair bij
zijne tijdgenooten maakte, had hij reeds vóór 1800, door zijne verzen in de Arke
Noachs meer dan éénmaal blijk gegeven. Aanvankelijk, in '95, de nieuwe orde van
zaken toegedaan, republikein, walgde hem weldra van de revolutie, van de democratie,
van de vernederingen door het vaderland ondergaan, van onze partijschappen en
verdeeldheden.
Hoe lang, o Nederland, zult ge in uw boezem woeden?
Tot hoelang zal uw kroost, verblind door vreemd belang,
En schier verpletterd door 't gewigt der tegenspoeden,
Rampzalig werken tot zijn eigen ondergang?

Zoo vroeg hij in '99. In onze ooren klinkt dit minder als poëzij, dan wel als een
opgewonden en niet onwelsprekend dagbladartikel. Zoo ook de volgende vergelijking:
Is Neerlands oude en fiere leeuw
Niet meer geducht, ontzien, verschriklijk als voor dezen?
Doet thans zijn donderende schreeuw,
Waardoor hij in de vorige eeuw,
En Iber, Seine en Theems, uit hare kil gerezen,
Al siddrend vlugten deed - de volken niet meer vreezen?
Is thans zijn kracht verlamd? zijn klaauw van magt beroofd?
Is 't onbeschrijflijk vuur dat bliksemde uit zijn wezen,
Dan onherstelbaar uitgedoofd?....
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De redaktie der Arke Noachs heeft aan het slot van dit vers een temperend nootje
toegevoegd: ‘Wij behoeven slechts te herinneren’, zeide zij, ‘dat het geplaatste stuk
een lierzang is, om ons tegen alle kwaadaardige interpretatiën van uitdrukkingen,
die welligt in p r o z a zouden geoordeeld worden eenigszins sterk te zijn, veilig te
stellen.’ Dit zag vooral hierop, dat het fransche leger, destijds in soldij der Bataafsche
republiek, door den dichter niet onduidelijk omschreven werd als ‘eene rooverbende’
of ook ‘eene naakte horde van afzigtelijke slaven’. Doch wat hiervan zij, aan Helmers
komt de lof toe, de eerste in onze nieuwere poëzij te zijn geweest, die van het
‘bliksemend vuur’ in het oog van den ‘Nederlandschen leeuw’ durfde spreken, als
mede van den ‘donderenden schreeuw’ van dien ‘leeuw’ in de ‘vorige eeuw.’ Hij
was het die, naar Van Woensel's uitdrukking, het ‘getromp en geruiter’ van nieuws
deed klinken in den lande; en hoewel deze snaar naderhand tot vervelens toe bespeeld
is geworden, hij die alle anderen daarin voorging was, zooal geen voortreffelijk
dichter, ten minste eene persoonlijkheid. Hij deed zijne landgenooten goed aan het
hart - en dit blijft altoos eene zeldzame verdienste.
Toen Van der Palm, in Mei '96, tot commissarissen van den Amsterdamschen
Schouwburg onder meer andere ook deze vraag rigtte: ‘Welken invloed de uit het
hoogduitsch vertaalde drama's hadden, zooal niet op de vervalsching, ten minste op
de verzwakking van den goeden smaak?’ toen antwoordde - en deze overgang is
minder snel dan bij den eersten oogopslag schijnt - toen antwoordde Wiselius
(voorwaar geene lofuiting op het publiek dat zijnen schouwburg bezocht!): ‘Waar
geen smaak bestaat, kan dezelve niet vervalscht noch verzwakt worden.’ Moest dan
het oude treurspel gansch en al wijken voor het nieuwe drama, het drama in den trant
van Iffland en Kotzebue? Waren er geene goede, geene v a d e r l a n d s c h e tragedies
meer? Wiselius antwoordde: ‘Hoe klein is het getal onzer oorspronkelijke treurspelen!
Genoegzaam alle zijn overzettingen, en dit veroorzaakt dat dezelve
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meestal niet zijn ingerigt naar het karakter van onze natie. Wij hebben ja!
vaderlandsche treurspelen, maar weinige van dezelve kan men ten tooneele voeren,
omdat in de meeste de lof uitgetrompet en de deugden en heldendaden van het Huis
van Oranje worden bezongen.’ - ‘In de m e e s t e ,’ zegt Wiselius: want er waren
uitzonderingen op dien regel. Zoo zag Adriaan Loosjes in '98 op het haagsch tooneel
den Jacob Simonsz de Rijk van Mevr. Van Merken vertoonen; een stuk dat in '94
van het amsterdamsch tooneel gebannen was geworden juist om zijne al dan niet
voorgewende p a t r i o t s c h e strekking. Zelfs was de akteur Cruys voor burgemeesters
moeten verschijnen, omdat hij den regel:
De Leeuw is niet gevormd voor 't juk der slavernij

met zulk een bijzonderen nadruk had uitgesproken. Den Beer Poortugael, Redevoering
aan het volk van Nederland, 1796 p. 51. Vgl. de Voorrede van den Mucius Cordus
van Feith. Doch voor het overige had Wiselius volkomen gelijk: de oorspronkelijke
en bruikbare treurspelen waren schaarsch. In '98 werd de Dinomaché van Helmers
opgevoerd - een stuk, waaraan men verweet, dat het te zeer naar een van Voltaire's
tragedies geleek - doch maakte geen opgang. Zoo weinig dat David Jacob van Lennep,
toen men tot zijne groote verontwaardiging in '99, ten behoeve der
watersnoodlijdenden van dat jaar door f r a n s c h e tooneelisten eene voorstelling in
den Hollandschen schouwburg wilde geven, beschuldigend en klagend uitriep (ook
dit vers zag voor het eerst in de Arke Noachs het licht):
En gij, wien goede smaak en deugd nog kan bekoren,
Gij deelt onschuldig ook in deze schande meê:
Gij zult uitheemsche taal en vreemde zangen hooren,
Waar 't volk gevoelloos is voor uw Dinomaché.

Intusschen men vertoonde niet uitsluitend drama's, gelijk Menschenhaat en Berouw
of Robbert de Struikroover. Men ver-
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toonde ook treurspelen, doch vertaalde treurspelen, meestentijds uit het Fransch
vertaald, en vertaald (hoofdzakelijk) door Uylenbroek en de zijnen. Tot dien kring,
gelijk wij weten, behoorde ook Abraham Louis Barbaz, en onder de door Barbaz uit
het fransch overgebragte stukken behoorde ook Ericia of de Vestaalsche maagd een treurspel, waarbij ik om drie redenen (liever dan bij de Dinomaché van Helmers)
eenige oogenblikken stilsta: eerstens, omdat het vertoond werd in '99, ons sluitjaar;
voorts, omdat men er in Arke Noachs eene analyse en kritiek van aantreft; en eindelijk
ook omdat het aan Kinker stof gaf tot eene dier parodiën, waarin zijn satirieke geest
zich zoo van harte verlustigde.
Doch eerst over iets anders. Niets zou billijker wezen, nu ik toch van het tooneel
en met name van het a m s t e r d a m s c h tooneel gesproken heb, dan u te dezer
gelegenheid ook iets te verhalen van het akterend personeel aldaar, van onze Wattier,
onzen Snoek, onzen Bingley, wier volle bloeitijd wel een weinig later viel in de
dagen van Koning Lodewijk, doch die reeds ten tijde der Bataafsche Republiek zich
een ongewonen roem verworven hadden: zoodanig, dat de residentie-stad (blijkens
de correspondentie van Van der Palm met de commissarissen van den schouwburg
te Amsterdam) ze menigmaal, doch meestal vruchteloos, buiten de hoofdstad trachtte
te lokken: van Amsterdam naar 's Hage. Doch terwijl het mij vergelijkerwijs weinig
moeite kosten zou, u te zeggen hoeveel duizend gulden de Hollandsche schouwburg
te Amsterdam aan de Bataafsche republiek gekost heeft, welk traktement de
onderscheiden akteurs en aktrices genoten, welke sommen op de staatsbegroting
stonden uitgetrokken voor de decoraties, welke voor de kleedkamer, is het mij
daarentegen onmogelijk u eene voorstelling der toenmalige tooneelvoorstellingen te
geven. D i t is alleen een feit, dat zelfs treurspelen, zoo laag van vlugt en zoo
gebrekkig van uitdrukking als onze Ericia (waarover aanstonds nader) door het talent
van Wattier en Snoek te eenemale, gelijk men pleegt te zeggen, werden ‘gesauveerd.’
Doch ook d i t staat vast, dat het publiek, al hoorde het
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nog zoo graag Snoek en Wattier, veel liever balletten zag vertoonen, dan het naar
treurspelen luisterde: gelijk wederom de straksgenoemde correspondentie van Van
der Palm, en gelijk ten overvloede deze niet onaardige Anecdote van David Jacob
van Lennep (al wederom uit de Arke Noachs) bewijst:
Een zeker Franschman, die een schouwburg had gesticht
Voorzien van goede acteurs, costumes, schermen, licht
En 't geen er meer toe hoort, moest echter ondervinden
Dat hij de menschen aan zijn spel niet kon verbinden,
Ja dat men bijna nooit in zijnen schouwburg kwam,
Waarom hij tot een vriend in 't eind zijn toevlugt nam,
Om geld en goeden raad. 't Wierd beide hem gegeven.
‘Hoor’ sprak deez' ‘goede man, hiervan kunt gij niet leven,
Het treurspel dunkt mij dat u weinig voordeels biedt,
En 't blijspel, zoo gij zegt, vergoedt uw kosten niet.
Dus, zoo gij wilt voldoen door deugd en zedelessen,
Dan vrees ik dat gij arm gelijk de mieren wordt:
Volg nu eens dezen raad: Zoek jonge danseressen,
Maak uw balletten lang en hare rokken kort.’

Men begrijpt, dat ik over die lange balletten, zelfs al wist ik er alles van (wat geenzins
het geval is) nog veel bezwaarlijker zou kunnen spreken, dan over de deftige
treurspelen van dien tijd. Ik zie derhalve van iedere poging tot reproductie van het
toenmalig tooneel met zijne feilen en deugden, van iedere poging tot wederbezieling
van dit onderdeel onzer beschouwing, in het gevoel van mijn onvermogen af; en zal
u niet in de eerste plaats een treurspel, maar van een nastukje verhalen (eenvoudig
‘verhalen’), een naamloos stukje, dat in de maand December van het jaar '99 op het
amsterdamsch tooneel vertoond is geworden, en waarop zich daarom mijne keus
gevestigd heeft, omdat het door den onbekenden schrijver (of schrijvers) werd
ingezonden bij Van der Palm, als Agent van Opvoeding.
Dit nastukje droeg, met zinspeling op den naam des engelschen generaals Sir Ralph
Abercromby, die onder het opperbevel van den hertog van York de eerste divisie
van het anglo-russisch landingsleger kommandeerde, tot opschrift
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den eenigszins boertigen en dientengevolge dan ook eenigszins ploertigen titel van:
Abel Krombeen en Zijne Doorluchtige Hoogheid aan de Helder; of de Aftogt der
Engelschen en Russen, kluchtspel en pantomime. Ofschoon dit kluchtspel in zeer
verstaanbaar, ja slechts al te verstaanbaar nederduitsch geschreven is, zullen wij het
even doorloopen, als ware het een hebreeuwsch libretto: van achteren naar voren.
Laatste afdeeling. - Het tooneel verbeeldt een bosch in Noord-Holland. Hier en
daar ziet men eenige verwoeste en afgebrande huizen en hutten. Een tamboer en
trompetter verschijnen aan 't hoofd van een militairen trein. De trommel is met een
rouwkleed behangen. De tamboer slaat een lijkmarsch. Tusschen beiden blaast de
trompetter den aftogt. Achter dezen volgen eenige Engelschen en Russen, met den
ransel op den rug, die met geroofde goederen gevuld is, en met den snaphaan verkeerd
op schouder.
Voorts ziet men eenige engelsche en russische officieren van hoogen rang, met
militaire rouwteekenen versierd.
Abercromby volgt hen, gaande in een neerslagtige en mismoedige houding, met
een zakdoek in de hand, en nu en dan de tranen van zijne oogen afwisschende.
Achter hem verschijnt zijne Doorluchtige Hoogheid (de Erfprins), wordende
gedragen op een draagzetel, die met een prachtig rouwkleed (waarop eenige
oranjekleurige doodshoofden geborduurd zijn) behangen is. Zijn Doorluchtige
Hoogheid heeft een burger-slaapmantel aan en een wollen muts op bet hoofd, even
gelijk een zieke, die in haast van de eene plaats naar de andere vervoerd wordt. Zoodra Zijne Hoogheid vóór op het tooneel gebragt is wijst hij met nadruk op
Abercromby en zegt, al huilend en snikkend:
‘Ja, hij zou mij in den Haag brengen! Nu kom ik er nooit, nooit!’
Vervolgens komen de Gecommitteerden uit den Kerkeraad, en eenige
oranjegezinden, die met Zijne Doorluchtige Hoogheid op reis gaan. Deze alle dragen
groote, slepende rouwmantels, en nederhangende hoeden met lange lamferts of
rouwbanden, evenals of zij te begraven gingen.
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De trein wordt gesloten door het gevolg van Abercromby en van zijn Doorluchtige
Hoogheid, en door eenige gewapende Engelschen en Russen....
Thans (nu de trein voorbij getrokken en het tooneel voor een oogenblik ledig is)
hoort men een vaderlandsch muziek.
De Vrijheid, geleid door de Broederschap en kenbaar aan haar gewone versierselen,
verschijnt ten tooneele.
Achter haar worden in zegepraal eenige veroverde vaandels gedragen, begeleid
door eenige burgers uit de gewapende burgermagt en uit de bataafsche en fransche
militie.
Na het tooneel rondgemarcheerd te zijn, schaart alles zich in een voeglijke orde.
Van de vaandels wordt een zegeteeken opgerigt, en het spel eindigt met toepasselijke
zangen en dans.
Nu slaan wij, achterwaarts gaande, een zeker aantal tooneelen over. Eerst eene
conversatie tusschen Abercromby en den Erfprins, waarin de generaal mededeelt dat
hij, den slag verloren hebbende, den Prins, in stede van naar den Haag, naar Londen
zal laten brengen: de Prins wordt ongesteld en verzoekt dat men beginne met hem
naar b e d te brengen. - Vervolgens: een gesprek van den Prins met den waard eener
herberg aan den Helder. Deze waard, een der hoofdpersonen, is een patriot en
vertegenwoordigt de patriotsche partij. De Prins gelast hem (vóór den slag) zorg te
dragen, dat het de Engelschen en Russen aan niets ontbreke; want dat zij het Vaderland
komen verlossen en hem, Erfprins, in zijne waardigheden komen herstellen. In zijne
‘purgatieven’, gelijk de boerenknecht Japik zich uitdrukt. - Deze knecht Japik (in al
wederom een vorig tooneel) komt aangeloopen met een jobstijding. Zij betreft zijn
baas en diens woning, door de Engelschen en Russen geplunderd. Klaas Pieters, de
melkboer (zoo heet Japik's baas, een warm en niet volkomen nuchter oranjeklant)
zal zich juist aan tafel zetten in de gelagkamer der herberg straks genomen, en trachten
zijne maag te vullen met het karig overschot van een maaltijd (ham en brood en
jenever) waarin eenige engelsche en russische soldaten hem op zeer onvriendelijke
wijs (in al w e d e r o m een vorig tooneel) zijn komen
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storen: ‘J a p i k . Wel, Baas! zit je daar zoo op je gemak te eten en te drinken? - B o e r .
Te eten en te drinken? Ik heb er geen zwoerdje van geproefd: daar hebben die
Belialskinderen wel op gepast. Kom je den gek met me steken? - J a p i k . Wel, daar
bewaar me Sint Jutmus voor, Baas! dat ik den gek met je zou steken. Integendeel,
ik kom je een allerdroevigste historie vertellen. De Engelschen en Russen hebben al
je koeijen van stal gehaald. - Al men koeijen?’ vraagt het oranje-boertje, die gemeend
had, dat zijne prinsgezindheid hem tegen zulke onheuschheden zou hebben
gevrijwaard. ‘En wie heit ze daar order toe gegeven?’ - ‘Ja, Baas, dat weet ik niet.
Wie heit ze order gegeven om hier op de Helder te komen? Maar, as een knegt past
het me niet deze verborgenheid te onderzoeken. Evenwel, je zult nog meer hooren.
Ze hebben al je koeijen ook kapot gemaakt, aan stukken gehakt, gekookt en gebraden.’
- ‘Och, ik ben een bedorven man! Al men koeijen weg!’-‘Ik mot je nog al meer
zeggen, Baas. Je paard, en je karretje hebben ze ook meegepakt. En toen ze je koeijen
en je paard weggenomen hadden, begrepen de Engelschen dat je geen hooi ook meer
noodig had: daarom hebben ze je heele zolder leeggemaakt en de hooiberg ook.’ ‘Die helsche dieven!’ - ‘Word niet boos, mijn lieve Baas! Vervolgens hebben ze de
boerin genomen...’ - ‘De boerin, mijn vrouw?’ - ‘Ja, Baas; en ze hebben haar
opgehangen. Maar je mot begrijpen dat ze niet hangt aan er keel, ze hangt maar onder
er armen.’ - Aldus de knecht Japik. Aan dit tragisch-komisch tooneel gaat een ander
vooraf, waarin een deputatie uit den kerkeraad den Erfprins komt uitnoodigen de
openbare godsdienstoefening bij te wonen. ‘De burgemeesterlijke, de magistrale
banken met de verhemeltens,’ zeggen de gecommitteerden, ‘de groene kussens en
sierlijk gebonden bijbels, zijn weder in hunne vorige orde gebragt. Ook is er een
prachtig en vorstelijk gestoelte in 't beste gedeelte van de kerk geplaatst, wachtend
op Uwe Doorluchtige Hoogheid, om er zooals in de dagen van ouds, die thans op
uwe schreden gelukkig zijn weder gekeerd, den waren godsdienst waar te nemen.’
De Prins
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keurt den voorslag goed, en de predikant der plaats stelt zich aan het hoofd van den
trein met ‘mantel en bef;’ mantel en bef mogten volgens de republikeinsche wet niet
in het openbaar gedragen worden, en een hervormd predikant, die zich daarmede op
de straat vertoonde, had even goed een oranje kokarde op den driekanten hoed kunnen
steken. Niet voor niet dus prijkten aan het hoofd van het amsterdamsch kerkbriefje
dier dagen de woorden: ‘Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap.’ Arke Noachs, p. 11.
Aan die zamenspraak met de gedeputeerden van den kerkeraad gaat een eerste gesprek
van den Prins met Sir Abercromby vooraf (gij hebt sints lang opgemerkt dat er in dit
stukje slag op slag gezondigd wordt tegen het klassieke voorschrift omtrent de éénheid
van tijd en plaats.) ‘Wanneer zijn we nu in den Haag?’ vraagt de Prins. De generaal
antwoordt: ‘Heb slechts weinige dagen geduld, Vorst! Onze onoverwinnelijke troepen
zijn reeds tot bij Haarlem doorgedrongen. De Bataafsche vloot is genomen. Alles
onderwerpt zich aan onze magt. Gansch Nederland siddert en juicht. Dat gedeelte
des volks, dat zijne voorvaderlijke deugden behouden heeft, en zijne dure
verpligtingen aan uw Doorluchtig Huis kent, ziet reikhalzend en met brandend
verlangen naar u uit.’ - ‘Ik verlaat mij,’ zegt de Prins, ‘zoo geheel en al op u, als een
kind op zijn vader. - Wees ook van mijn kant verzekerd dat ik er u rijkelijk voor
betalen zal.’ Sir Abercromby antwoordt met een buiging: ‘Dat is niet noodig, Vorst.
Een regtschapen Engelschman is altoos gewoon zichzelven te betalen. Vaarwel, ik
ga overwinnen.’ - Eindelijk komen wij aan de e e r s t e afdeeling. Het tooneel
verbeeldt de straat van een noord-hollandsch dorp. Regts een herberg; in het verschiet
de kerk. Klaas Pieter de Melkboer (onze dorstige vriend van daareven) komt rijk met
oranje versierd, al zingend op:
Al is ons Willempje nog zoo klein,
Alevel zal die stadhouder zijn!
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‘Kijk, 't is aardig: zoo dikwijls als ik om zen Doorluchtige Hoogheid denk, krijg ik
zulk een dorst, dat ik 't niet langer houën kan. (Hij klopt aan de deur van den Hospes,
onzen patriot.) Hee; Holla jij met je wonderlijke gezigt, doe de deur open. Ik ben
voor de Prins en ik mot drinken.’ De Hospes komt naar buiten. ‘Wat drommel, kerel,
moet je hebben? Je maak een leven alsof je mijn huis woudt bombarderen.’ - ‘Wat
ik hebben wil? Vraag je dat nog?’ - ‘Met vragen kwam de man te Rome. Als je me
niet zegt watje hebben wilt, hoe kan ik het dan weten?’ - ‘Vent! de heele wereld weet
wat Klaas Pieter de Melkboer hebben moet; en weet jij dat niet?’ - ‘Neen, maar
spreek, en haast u wat. Ik heb weinig tijd.’ - ‘Weet je dan niet dat Abelkrombeen aan
de Helder is?’ - ‘Dat weet ik, helaas, maar al te wel.’ - ‘Weetje dan ook niet, lompert,
dat Onzelieveheer (zijn hoed afnemend) zoo barmhartig is geweest om zijn
Doorluchtige Hoogheid ook hier aan de Helder te laten komen?’ - ‘'t Is mogelijk.’ ‘En weet je niet dat as Abelkrombeen en zijn Doorluchtige Hoogheid zeggen: ‘Daar
zij eten! daar zij drinken!’ dat er dan hier op de Helder en overal, eten en drinken
wezen en klaar staan mot?’ - ‘Wie die op de Helder woont zou dat tegen durven
spreken? hebben we dat niet ondervonden?’ - ‘Maar à propos, weet je dan ook niet
dat Klaas Pieters de Melkboer - en dat ben ik, om je te dienen, ook op de Helder is?
He? wat zeg je?’ - ‘Ik zie en hoor je immers. Is dat vragenswaard?’ - ‘En as je dat
zie en als je dat hoort’ (ik verzoek u op te merken dat hier de moraal van onze klucht
begint), ‘ben je dan nog zóó dom dat je niet weet dat Klaas Pieters de Melkboer, 't
zij met eerbied gezeid, net zoo goed eten en drinken mot als Abelkrombeen en zijn
Doorluchtige Hoogheid?’ - ‘Neen, dat weet ik niet.’ - ‘Ben ik dan niet zoo wel een
mensch van vleesch en van beenen als Abelkrombeen en zijn Doorluchtige Hoogheid?
En heit Onzelieveheer het eten en drinken voor mij zoowel niet laten groeijen als
voor deze Heeren?’ - ‘Hoe heb ik met je, Klaas, word je een patriot?’ - ‘Dat van mijn
leven niet. Maar hoor eens: heb je ook een voornemen

Cd. Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24

237
om me van dorst te laten sterven?’ - ‘Ik zou je graag wat te drinken geven, Klaas;
maar ik mag en ik kan niet.’ - ‘Hoe! jij die er voor geboren, voor in de wieg geleid
en voor groot gebragt bent, jij mag en kunt me niet te drinken geven? En waarom
niet?’ - ‘Omdat Abelkrombeen en zijne Doorluchtige Hoogheid alle spijzen en
dranken, hoe ook genaamd, in requisitie genomen hebben, en omdat ik geen kruimeltje
brood en geen druppeltje drank, zonder hun voorkennis, aan iemand verkoopen mag.’
- ‘Mot ik dan dorst lijën?’ - ‘Ter eere van Abelkrombeen en zijne Doorluchtige
Hoogheid.’ - ‘Maar bij men ziel, ik moet drinken. Wil je dan hebben dat ik sterf?’ ‘Op last van Abelkrombeen mag ik u geen drank schenken.’ -- ‘Die leelijke
Abelkrombeen!’ - ‘Ja, vriend dat zijn er de gevolgen van! De Engelschen zijn nu aan
de Helder, gij hebt uw wensch, wat kunt gij meer verlangen. En wat verscheelt het,
of gij eens een half jaar of een jaar dorst moet lijden - en hangen misschien ook?’ ‘Wat me dat scheelt? wel dan sterf ik! Dan ben ik binnen veertien dagen zoo dood
als een pier.’ - ‘Zeer goed, Klaas! dan zullen Abelkrombeen en zijne Doorluchtige
Hoogheid leven!’....
En ziedaar iets van hetgeen, waarmede men zich in December '99, voor zoover
men niet oranjegezind was, in den Amsterdamschen Schouwburg vermaakte. Een
lierzang vanAbraham Louis Barbaz, nog een lierzang van Jan Jacob Vereul, nog een
van Petronella Moens, en deze klucht - ziedaar al hetgeen, ‘en fait de poésie,’ de
aftogt der Anglo-Russen, zoover ik weet, geïnspireerd heeft. De lierzangen van
Barbaz en Vereul hebben ook niet veel om het lijf; maar toch nog meer dan die van
Petronella Moens, de arme blinde, destijds zeer intiem met den heftigen
republikeinsgezinden ex-predikant Bernardus Bosch, ons van vroeger bekend, als
schrijver van het weekblad De Politieke Bliksem. - En onze klucht? wat zullen wij
er veel van zeggen! was zij edelmoedig? helaas, politieke hartstogt en edelmoedigheid
gingen nooit hand aan hand. Was zij geestig? het beschonken oranjeboertje is goed
geteekend; doch het stukje in zijn geheel is toch meer grappig dan geestig.
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Alleen kan ik er u voor instaan - en gij moogt zelf beslissen, of dit al dan niet voor
hun smaak bewijst - dat onze grootouders er hartelijk om gelagchen hebben.
Doch ik zou u ten slotte verhalen van de door Barbaz vertaalde Ericia, van Kinker's
parodie op dat treurspel, en van de analyse en kritiek, die er in de Arke Noachs van
geleverd werd.
Laat mij vooraf mogen zeggen welke, in de litteratuur, de rigting was der jonge
mannen, uit wier kollege, of societeit, of gezelschap, (de Arke Noachs geheeten) het
tijdschrift van dien naam is voortgekomen. De bekwaamsten en invloedrijksten onder
hen, de toongevers van het gezelschap (Anton Reinhard Falck, David Jacob van
Lennep,Jeronimo de Vries), waren gevormd in hetgeen men noemt de ‘ school der
ouden.’ ‘Kunst’ en ‘antieke kunst’ waren bij hen woorden van eenerlei beteekenis.
Daarmede overeenkomstig huldigden zij in de v a d e r l a n d s c h e litteratuur het
tijdvak van den eersten en hoogsten bloei onzer letteren: de dagen van Vondel in één
woord. Aanstonds bespeurt men aan de verzen van David Jacob van Lennep,
bijvoorbeeld, dat zijn smaak, los van de achttiende eeuw, naar alle zijden in de
zeventiende wortelde. Welk soort van treurspel nu was de Ericia? Het was - en dit
ontslaat mij meteen van de verpligting met vele woorden den inhoud dezer tragedie
mede te deelen - het was een moderne fransche kloostergeschiedenis, overgeplakt
met een deel romeinsche namen en hier en daar bestreken met een glimp van
romeinsche toestanden. [Het origineel, Ericie ou la Vestale, van Dubois-Fontanelle,
werd in 1768, zoo het heette, te Londen gedrukt. Het stuk werd, om de anti-katholieke
strekking, door de toenmalige fransche regeering verboden. Zie Grimm,
Correspondance litteraire, édit. Tourneux, VIII, 42, 470.] Ericia is wel in schijn, en
heet wel eene vestaalsche maagd, doch in waarheid is zij een fransch meisje der
achttiende eeuw, die, in weêrwil dat zij reeds zoo goed als verloofd was aan een jong
fransch edelman (in het stuk Osmides geheeten), om wereldsche redenen, en tot haar
bitteren spijt, door haar vader in een klooster is be-
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steld. Deze vader, die na aldus zijne dochter te hebben opgeofferd, ook zelf de
kloostergeloften heeft afgelegd, figureert in ons treurspel als opperpriester van Vesta,
belast met de tuchtiging der ontrouwe maagden, die het vuur op het heilig altaar
verzuimen te onderhouden, en derhalve ditmaal ook belast met de tuchtiging zijner
eigen dochter: want Ericia heeft met Osmides, die langs een onderaardschen gang
(door hemzelf met behulp van een vriend ontdekt en uitgegraven) in den vestaalschen
tempel is weten te komen, Ericia heeft met haar minnaar een nachtelijk onderhoud
gehad, heeft het heilig vuur laten uitgaan, en moet tot haar straf levend begraven
worden. Gelijk Ericia een zeer onromeinschen afkeer van het kloosterleven heeft,
zoo is ook haar minnaar niet veel meer dan een kwalijk vermomd discipel van Voltaire
en Rousseau; iemand die schrikkelijk op de goden afgeeft, en die reeds alleen door
zijne vermetele taal tegen de staatsgodsdienst nergens in het oude Rome zou zijn
geduld geworden. Kortom - en het is vooral hiertegen dat de mannen der Arke Noachs
hunne stem verheffen - het gansche treurspel is eene doorloopende zonde tegen de
romeinsche geschiedenis en de romeinsche antiquiteiten. Intusschen (en dit zou de
burger Barbaz met grond aan zijne beoordeelaars hebben kunnen verwijten), zij
werpen hunne theorie over de eischen der lokale kleur met eigen hand omver, wanneer
zij (ofschoon tevens ontkennend dat dit in de Ericia het geval zou zijn) hunne kritiek
aldus besluiten: ‘Ondanks alle gemaakte aanmerkingen zoude dit treurspel kunnen
voldoen, indien de werking der hartstogten goed voorgesteld was.’ Bedrieg ik mij,
of is deze concessie een teeken des tijds? De Dinomaché van Helmers (volgens David
van Lennep een loffelijk stuk) is eene atheensche geschiedenis met weinig of althans
niet vele zonden tegen de oudheid, doch innig en door en door vervelend. De Ericia
daarentegen, waarin het van deze zonden krielt, zou, indien de harstogten goed
ontwikkeld waren, een boeijend en wegslepend stuk hebben kunnen zijn. Waarom?
omdat het tooneel - dus oordeelt men in de negentiende eeuw en teregt - vóór alle
dingen in de tragedie h a r t s t o g t eischt.
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Een vader die geroepen wordt het doodvonnis over zijne dochter uit te spreken; een
meisje, wier gemoed inwendig verdeeld is tusschen twee even plegtig gezworen
eeden: de trouwbelofte aan den man harer keuze en de trouwbelofte aan het altaar;
een jongeling, die tusschen zich en het hoogste geluk, waarnaar hij haakte met zijne
gansche ziel, zich eene magtige instelling, als die der Kerk, ziet verheffen, wier al
of niet conventioneel gezag al de idealen zijner jeugd met éénen slag dreigt te
vernietigen - ziedaar toestanden, bij wier tragische belangrijkheid vergeleken, de
kwestie der lokale kleur inderdaad eene zeer ondergeschikte kwestie is. De grootste
anachronismen, de schromelijkste onwaarschijnlijkheden, zullen bij een
onbevooroordeeld publiek genade vinden niet-alleen, maar zullen, mits de hartstogt
spreke in de taal van den hartstogt, gansch en al over het hoofd gezien en vergeten
worden.
Ik heb nog eene andere aanmerking op de schrijvers der Arke Noachs, en wel op
den lof, door hen aan Barbaz als vertaler geschonken. Deze dichter, die zich van een
nederlandsch idioom van eigen vinding schijnt te hebben bediend, spreekt in zijne
verzen van lieden, die hunne gunst aan iemand ‘beschoren’ hebben; van een volk
dat ‘het geween stremt’ van een ongelukkig slachtoffer; van een ‘vrederijk’ dak; van
‘smartvervoering’ en ‘dienstverbinding’; van iemand die zijn hart ‘onderschikt’, van
iemand die een andermans ‘ijsselijkheden geenszins gevoelt’, maar veeleer van dien
persoon het ‘ongeval wrocht,’ instede van zijn eigen ‘ijsselijkheden te voorkomen.’
Hij laat Ericia bij zichzelve uitroepen, op het oogenblik dat zij in den opperpriester
van Vesta haar eigen vader herkent: ‘'t Is de oorsprong van mijn leven!’ Hij laat haar,
wanneer zij zich gereed maakt levend in het graf te treden, eerst een blik op de
menigte werpen, dan hare oogen ten hemel heffen en aldus spreken:
'k Spoed dan ten einde, o goôn!... O dood zoo naar en ijslijk
Gij baart de menschheid schrik; uw aanzien is afgrijslijk.

Desniettegenstaande leest men aan het slot der recensie
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in de Arke Noachs: ‘Voor het overige is de vertaling van dit treurspel voortreffelijk.’
Was dit een pleister op de in het voorafgaande aan Barbaz geslagen wonden? Welligt.
Doch zoo niet, dan is ook deze blindheid voor zoovele in het oogloopende gebreken
een teeken des tijds; een teeken namelijk van dat gebrek aan taalgevoel, waaraan
men in deze periode laboreerde en dat door Bilderdijk zoo nadrukkelijk in Feith werd
berispt.
Kinker, zeide ik, parodieerde de Ericia. Een gewaagd genre, die parodiën,
waaromtrent hijzelf zich aldus plagt te verantwoorden: ‘Een goed stuk zal, bij
kunstkenners die alles naar zijnen aard weten te waardeeren, door het parodiek
ontleedmesje niets van zijne waarde verliezen. Worden er echter door deze wijs van
behandelen, gebreken zigtbaar, die men anders over het hoofd of door de vingeren
gezien zou hebben, dit zal men toch niet alleen op rekening der parodie willen stellen.’
Terwijl ik deze zelfverdediging gelden laat, als in theorie volkomen afdoende en
genoegzaam, zal ik op Kinker's parodiën in het gemeen (er bestaan er van hem in
druk een stuk of vijf, zes) deze blaam werpen dat zij (‘à bon entendeur demi-mot
suffit’) door geen fatsoenlijke vrouw van den tegenwoordigen tijd kunnen gelezen
worden. Ja zelfs, wanneer hij onschuldig is, stuit hij den lezer (ik kan niet beoordeelen
of de toeschouwers, bij de vertooning zijner sarcasmen, er eveneens over hebben
gedacht) somtijds tegen de borst. Of moet men niet in eene ruwe stemming zijn, om
te kunnen dulden, dat in de parodie van het zangspel Edipus, de dochter van den
blinden koning (welke koning hier als een verloopen sujet wordt voorgesteld), dat,
zeg ik, Antigone, die aandoenlijke type der oudheid, met zinspeling op de noodlottige
schande van haar vaders huwelijk en van haar eigen geboorte, dit liedje zingt:
Hij is mijn broêr en mijn papa;
Dat is iets ongewoons.
Mijn moeder was mijn grootmama;
'k Ben tante van haar zoons.
Mijn broeders zijn mijn ooms meteen,
Zulk een famielje is ongemeen!
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Waarop Edipus invalt met deze finale:
En daarom beedlen wij om brood
En zijn veracht van klein en groot.

O n z e grootmama's (om met Antigone te spreken) hebben, voor zoover zij te
Amsterdam woonden, deze dingen met welgevallen aangehoord: is het niet fabelachtig
bijna? en was ook niet de mensch van dien tijd een zonderling wezen? nu eens
zwemmend in abstract gevoel met Eduard en Fanny, met Ferdinand en Alexis, dan
weder zich verlustigend in de ontluistering van al den adel der menschelijke natuur?
Doch laat ons regt doen wedervaren aan het onwederstaanbaar aantrekkingsvermogen
van Kinker's komisch talent. Wanneer Polynices, Antigone's broeder, onder aanhitsing
der drie wraakgodinnen en terwijl het orkest speelt van ‘Où peut-on être mieux qu'au
sein de sa famille,’ door zijnen vader Edipus met een gard getuchtigd wordt,
getuchtigd omdat hij in vroeger tijd dien vader van den troon gestooten had; wanneer
Edipus zich moegeslagen heeft en Polynices, pijnlijk opstaande, uitroept en tot zijn
vader zegt:
Mijn blaauwe rug wordt door berouw gedreven;
Daar, aan mijn nek, voel ik het zelfverwijt;
En aan mijn heup daar zal ik, al mijn leven,
Indachtig zijn dat gij mijn vader zijt.
Mijn elleboog, mijn kniën en mijn dijën
Zijn thans de plaats daar mijn geweten knaagt.
Uw hand is streng; daar viel niet veel bezijën;
'k Word overal door naberouw geplaagd....

dan is het niet mogelijk ernstig te blijven en, schier in weerwil van onszelven, perst
de dichter ons een glimlach af. Inderdaad, hier vloeit eene ader, die aan Molière doet
denken.- Het oogenblik intusschen, waarop Kinker het veiligst rekenen kon de
lachspieren der toeschouwers in beweging te brengen, is dat waarin hij aan het slot
zijner parodiën den draak steekt met de menigte bloeds in het laatste bedrijf van
zoovele treurspelen vergoten. Zoo komt, in het slottooneel van zijn Orosman de
Kleine of de Dood van Zaïre, moorddadig treurspel, een offi-
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cier of onder-officier der lijfwacht van Sultan Orosman voor den dag, en vindt al de
hoofdpersonen van het treurspel, vijf in getal, ontzield op den grond liggen: ‘Hei
jongens’ zoo roept hij tot zijne onderhoorigen:
Hei jongens! helpt eens wat - ik heb u hulp van nooden.

Eenige militairen komen te voorschijn, leggen de lijken netjes naast elkander, en
dragen ze al lagchend van het tooneel af; waarna, onder het vallen van het gordijn,
de officier deze woorden uitspreekt:
Dat zijn (het gaat nog al) een, twee, drie, vier, vijf dooden.

Aan het slot der parodie getiteld Gabrielle van Faïel, door den dichter geen blij- of
treur- of tooneel- maar ‘katjensspel’ geheeten (op grond der moraal van het stukje,
die aldus luidt:
Gij allen, die mijn les van noden hebt, let wel:
Te ver getrokken min draait uit op katjensspel.)

aan het slot dier parodie haalt de graaf van Faïel, de bedrogen echtgenoot, nadat hij
den verleider zijner vrouw om het leven heeft gebragt, een groot slagersmes uit den
zak en roept tot zijne bedienden:
Breng hier den bloedbak! 'k wil geen oogenblik meer leven.

Er wordt een bloedbak op het tooneel gebragt, in tegenwoordigheid der gravin
doorsteekt zich de graaf en laat zijn bloed in den bak loopen. Daarop zegt hij:
Nu kom ik langzaam aan mijn end,
'k Ben uitgebloed. Breng weg! Faïel is nu content.

En zoo eindigt ook de Ericia, ons treurspel van daareven, met een allerzonderlingst
tooneel. De heldin werpt zich in de armen van Osmides, haren minnaar, als om zich
te onttrekken aan de vreeselijke doodstraf. Osmides omhelst haar en roept: ‘Mijn
bruid!’ waarna hij, eenigszins nadenkend, voortgaat:
Doch zeg mij eens in ernst: hoe komt dit stuk nog uit!
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Ericia antwoordt:
Wacht! steek uw dolk omhoog; dat is nu zonder mallen;
Een beetje hooger, zoo! 't is om er in te vallen.

Zij stort zich op den dolk van Osmides; deze rukt haar den dolk uit de borst, wendt
zich tot de hem omringende schare, en zegt:
O volk, toon nu uw smart! Soldaten, maakt nu mienen!
Priestressen, schrikt! verbleekt! - zeer goed!

Hij doorsteekt zich, trekt den dolk uit de wond, en vraagt:
Wie kan ik dienen?

De naastbijstaande neemt den dolk met eene beleefde buiging aan en reikt dien, na
zich mede doorstoken te hebben, op de zelfde wijze aan een ander over; 't welk door
al de vertooners nagevolgd wordt. De opperpriester Aurelius, Ericia's vader, is alleen
nog in leven: daar verschijnt een aanspreker: ‘Gij komt,’ zegt Aurelius tot den
aanspreker:
Gij komt hier juist ter sneê; wij hebben zoo gedaan.
Doe nu -

hier doorsteekt hij zich:
Doe nu aan al het volk ons treurig lot verstaan!

De aanspreker zich tot de toeschouwers wendend en terwijl het gordijn valt:
Ik maak u dan bekend, o Burgers! dat op heden
Ericia, met haar gevolg is overleden;
Terwijl een ieder, door de kunst aan haar verknocht,
Op ceelenmaken aan het sterfhuis wordt verzocht.

Aldus werd de goede Barbaz door Kinker gepersifleerd. De mannen der Arke Noachs
juichten er in en bejammerden alleen dat Kinker's stukje niet aanstonds zou vertoond
worden, (dit gebeurde eerst later). ‘Wat dunkt u,’ zoo vroeg, bij
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de eerstvolgende zamenkomst van het gezelschap, Lenteling aan Schouwgraag (de
vrienden hadden elk hun dus geheeten ‘bentnaam,’ Lenteling, Schouwgraag,
Vrolijkhart, Eerman, Zwanenveder, Ten Beste, enzoovoorts), ‘wat dunkt u van de
parodie op de Ericia? vindt gij haar niet aardig?’ ‘Zeer geestig inderdaad,’ antwoordde
Schouwgraag; ‘ik heb mij half doodgelagchen, 't spijt mij dat wij haar niet ten tooneele
zullen zien voeren.’ - ‘Dat geloof ik gaarne,’ zei Vrolijkhart, ‘maar juist dit zal maken
dat ze des te meer gelezen wordt. Maar hoezoo, mijnheer Eerman, gij legt het boekje
zoo stilzwijgend neder; bevalt ze u niet?’ - ‘Neen,’ antwoordde Eerman; ‘al was
Kinker hier in persoon tegenwoordig, ik zou ronduit zeggen hetgeen ik denk: mij
bevalt ze niet.’ - ‘Hoe, vindt gij haar dan niet geestig, niet aardig? Kunt gij ontkennen
dat zij dit is?’-‘Zacht wat, mijne vrienden, zacht wat: ik ontken geenszins de
geestigheid die in het stukje doorstraalt, en gaarne doe ik met ulieden hulde aan 't
schrander vernuft van den schrijver. Maar geestigheden, parodiën, satyren, bevallen
mij niet altoos. Eilieve....’ En nu verviel de heer Eerman in eene beschouwing die
wij ons te gemakkelijker kunnen voorstellen en verbeelden, omdat zij haar
uitgangspunt nam in de gemoedelijkheid - die immers ons aller uitgangspunt is?
Doch Zwanenveder en Ten Beste concludeerden in een tegenovergestelden zin.
Zwanenveder, door te vragen: ‘Erkent gij dat de wezenlijke gebreken der Ericia door
Kinker's parodie in het licht worden gesteld? Welaan, dan wordt door de aanwijzing
hiervan de goede smaak bevorderd. En daarom beschouw ik eene goede parodie als
een geschenk aan de letterkunde en dank dus Kinker die ons hiermede begiftigd
heeft.’ ‘Nu nu,’ zei de optimist Ten Beste, met een eenigszins spottend glimlachje,
(en hiermede eindigde het gesprek) ‘het is toch wat hard, een dichter te hekelen wiens
roem nog niet gevestigd is.’ Arke Noachs, p. 392-394.
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Ziedaar hoe men in de hoofdstad der Republiek de uitvaart van het jaar '99 vierde;
de uitvaart der achttiende eeuw! Doch het is meer dan tijd de uitvaart te gedenken
van deze onze eigen zamenkomsten gedurende den afgeloopen winter. Ik mogt de
zelfvoldoening smaken u reis aan reis te zien, ja, te h o o r e n luisteren (want gelijk
er zichtbare duisternissen zijn, zoo is er ook eene hoorbare en daardoor dubbel
vleijende ‘stilte’) luisteren naar zaken, waarvan het naauwelijks te verwachten was,
dat zij u bij voortduring eenig belang zouden inboezemen. Want zij waren - gelijk
helaas met zoovele nederlandsche dingen het geval is! - zij waren onbelangrijk in
zichzelven. Niet hiervoor echter dank ik het meest, dat ik ten einde toe zoo welwillend
werd aangehoord, of dat van alle zijden (allereerst uit uw eigen midden) door
inlichting en aanmoediging de arbeid mij gemakkelijk werd gemaakt; of dat het
gebrekkige van dien arbeid zoo geduldig door u werd gedragen. Zeker, mijne
erkentelijkheid daarvoor is niet gering. Doch dat gij hooren woudt van nationale
dingen - dit was mijne grootste blijdschap.
Ik heb dezen winter tot u gesproken van een onzaligen tijd; doch die gekend moet
worden zal men den tegenwoordigen begrijpen. Naar mijn beste vermogen heb ik u
door dat eerste tijdvak onzer nieuwere geschiedenis heengeholpen; ik heb dat gedaan
aan de hand der litteratuur, wel wetend, dat indien het onderwerp niet van deze zijde
werd aangegrepen, er welligt mogelijkheid zou zijn geweest, om voor een oogenblik
de aandacht te wekken, niet om haar keer op keer levendig en wakker te houden. In
menig opzigt heb ik mijn eigen oogmerk niet k u n n e n bereiken; veel heb ik
onvoltooid en in handen van den regter (‘sub judice’) moeten laten. Doch gij weet:
stevige woningen bouwt men niet in éénen dag.... Het was een booze tijd waarover
wij spraken; meer a a n l e i d i n g en b e g i n van veel goeds, dan zelf goed. O n z e
tijd is beter: laat ons dit dankbaar erkennen; doch vergeten wij niet, dat er nog oneindig
veel gedaan moet worden, om ons wederom te doen zijn een edel volk. Nog op ver
na hebben wij de dwalingen van het voorgeslacht niet geboet. In plaats
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van genezen zijn wij in menig opzigt slechts weder ingestort. Op het goede dat in
hen was hebben wij n i e t in alles voortgebouwd. Reactie is geen herstel. Apathische
orde geen minder groot euvel dan wanorde. Lustelooze vrijheid een nieuwe vorm
van slavernij. Laat ons dan arbeiden en waken, opdat wij de vrijheid behouden en
de kracht herwinnen. - Ik heb gezegd.
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