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[Deel 1]
Voor meer dan vijf en twintig jaren ontviel onze geliefde vader, Willem de Clercq,
aan zijn gezin en zijne vele vrienden. Van het door hem geschrevene is weinig in
druk verschenen; daarentegen waren de eigenhandige aanteekeningen van
verschillenden aard, door hem nagelaten, van grooten omvang.
Meermalen kwam bij onze moeder en ons het denkbeeld op, of niet uit dit vele
althans iets voor zijne nakomelingschap en verdere belangstellenden tot een blijvend
aandenken kon worden bijeenverzameld; maar de eigenaardige bezwaren, aan de
uitvoering verbonden, weêrhielden telkens de verwezenlijking, zonder dat daarom
de wensch verflaauwde. Integendeel, want, terwijl allengs een aantal vrienden van
onzen vader door den dood was weggenomen, verrees in de kinderen zijner zonen
een nieuw geslacht, en wilde men zoowel voor nog overgebleven tijdgenooten als
voor het nageslacht werkzaam zijn, dan was nu daartoe de tijd aangebroken.
Konden wij ons zelven in de eerste plaats aangewezen achten om dezen arbeid
te beproeven, wij meenden nogtans dat daartoe een meer onbevangen blik werd
vereischt dan de onze zijn kon, en toen Dr. A. Pierson, door zijn huwelijk in naauwe
familiebetrekking tot ons staande, na van een deel der aanteekeningen kennis te
hebben genomen, met de meeste welwillendheid zich hiertoe aanbood, werden
door onze moeder en ons volgaarne de nagelaten geschriften in zijne handen
gesteld. Het is waar, persoonlijk heeft hij niet dan op zeer jeugdigen leeftijd onzen
vader gekend, en mogten anderen zich geroepen achten om, in navolging van Da
Costa in zijne uitstekende ‘Herinneringen uit het leven en den omgang van Willem
de Clercq’, de ervaring mede te deelen van veeljarig verkeer, of den indruk te
schetsen van bezielde en bezielende
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improvisatiën, zou dit voorzeker zeer door ons worden gewaardeerd. Hier echter
betrof het meer het schiften en in geschikten vorm weêrgeven van de persoonlijke
indrukken van den afgestorvene zelven, en deze voorzeker niet ligte taak werd door
onzen vriend met ingenomenheid aanvaard en volvoerd; terwijl wij ons verheugen
in de sympathie, die allerwege, ook in zijne kritiek, doorstraalt.
Volgens zijne mededeeling heeft hij zich ‘zoo min mogelijk tusschen de Clercq
en den lezer gesteld, weinig ter beoordeeling of waardeering aan de mededeeling
van de Clercq's eigen woorden (slechts met gewijzigde spelling) toegevoegd, maar
ernstig gepoogd uit den rijken voorraad der aanteekeningen eene keuze te doen,
die den lezer een waren indruk mogt geven van de Clercq's gemoedsbestaan van
1810-1824.’
Hij hoopt welligt in staat te zijn dezen arbeid voort te zetten.
Met hartelijken dank aan den bewerker, met vriendelijke aanbeveling aan den lezer,
wordt door onze geliefde moeder en ons dit geschrift in beperkten kring verspreid.
Moge het Willem de Clercq doen herkennen of leeren kennen, niet slechts in zijne
vele gaven, maar tevens en vooral in zijne beminnelijkheid, eenvoud en opregte
vroomheid, en inzonderheid door zijne nakomelingschap deze herinnering niet
zonder vrucht worden gelezen en overdacht.
Uit aller naam
D. DE CLERCQ.
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[Willem de Clercq]
den

Willem de Clercq werd den 15 Januarij 1795 te Amsterdam geboren. Zijne ouders,
Gerrit de Clercq en Maria de Vos, waren in 1792 gehuwd. Hun eerste kind was
reeds voor de geboorte van hunnen Willem overleden.
Huiselijken omgang had hij slechts met zijne ouders en eene zuster van iets
jongeren leeftijd. Eerst verscheidene jaren later werd het gezin nog met een zoon
en eene dochter vermeerderd.
De Clercq's dagboek begint in 1810. Omtrent zijne eerste levensjaren heeft hij
echter later eigene herinneringen en mededeelingen van anderen opgeteekend,
waaraan wij het volgende ontleenen:
Zijne vroegste indrukken betreffen het vieren van zijn derden jaardag en zijn
eerste bezoek als vierjarig kind op Rupelmonde aan de Vecht, het buitengoed zijner
grootouders. Zijn overgrootvader Gerrit Bosch, die in 1798 overleed, herinnert hij
zich eens gezien te hebben. In 98 ontvangt
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hij van jufv. Dinger het eerste onderricht in het lezen. Uit het volgend jaar is het
doortrekken der gekwetsten, bij den inval der Engelschen in Noord-Holland, de
gebeurtenis, die hem levendig in het geheugen blijft. Op zijn vijfden jaardag heeft
hij een kinderboekje en eene blikken buitenplaats ontvangen, en den brief kunnen
lezen, dien zijn vader hem daarbij schrijft. Dat hij dien brief later onder zijne
familiepapieren heeft kunnen opnemen, bewijst zeker hoe vroeg de zucht,
geschreven stukken te bewaren, hem eigen was. Voor zijne vroege ontwikkeling
getuigt een opstel zijns vaders, geschreven met het doel om hem tegen de gevaren
te waarschuwen op later leeftijd aan liefhebberij komediegezelschappen verbonden.
Het opstel vangt aldus aan:
Waarde Zoon! Gij zijt heden vijf jaar oud en reeds bestaat uw grootste vermaak
in zulke zaaken, die betrekking hebben op Tooneel en Comedie. Uw aangenaamste
uitgang is na de comedie, aldaar zijt gij voor een kind van uw jaren zeer oplettend,
de herinnering en nabootsing van 't geen gij gezien en gehoord hebt is u eene
geliefde uitspanning.
‘Uw speelgoed, als stad, dorp, leger enz. die op zig zelve voor geheel andere
spellen geschikt zijn, worden door u als zoovele middelen ter nabootsing gebezigt,
daar 't opzeggen van vaersjens uit van Alphen, Thoen, vertellingen uit almanacken
en 't reciteeren van grafschriften in den mond gelegt van houte of suijkerde poppetjes
u onophoudelijk bezig houden en een geheel formeeren, 't welk blijken draagt dat
de comedie en deszelfs gevolgen nu reeds een onuitputtelijke bron van vermaak
voor u is.’
Op zijn zesde jaar bezoekt hij het eerst de school, en wel de zoogenaamde
fransche school bij Jufvrouw Ansieaux. Dienaangaande teekent hij aan: ‘eigenlijk
niets geleerd’. Hij ontvangt nog afzonderlijke schrijflessen; doch.... ‘altijd

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

3
slecht geschreven’. Het schoolgaan wordt echter in hetzelfde jaar vervangen door
partikulier onderricht van Van Wijk Roelandszoon, te zamen met de Gildemeesters.
‘Rekenen, fransch en geographie van hem geleerd, heet het, vooral in het laatste
genoegen gekregen door zijne gewoonte mij te laten reizen in verbeelding.’ Zulk
reizen werd in later leeftijd dikwerf in de Improvisatiën herhaald. Zijne eerste
aanteekening omtrent boeken houdt in, dat hij met genoegen Robinson Crusoë en
Salzmann Grondbeginselen der zedekunde gelezen had. De gewoonte om de titels
der werken die hij las op te schrijven, en uittreksels uit die werken te maken, had
de Clercq reeds van zijne vroegste jeugd. Zij is hem zijn geheele leven bijgebleven.
Uit die aanteekeningen werden dan later weder adversaria en registers
samengesteld.
Als vroegste kennissen worden (1801) genoemd P. Bel, H.C. Gildemeester, P.
van Eeghen, A. Fock, P. de Clercq en Pieter en Jan ten Cate.
't Volgend jaar komt hij bij Byrde op school. ‘Fransch en geographie uitmuntend
geleerd, rekenen slecht.’ Rekenen is nooit zijne geliefkoosde studie geweest. Hoewel
later hoofd van een handelshuis en direkteur van een groot handelslichaam, erkende
hij openhartig in de leer der dubbele boekhouding nooit volkomen te huis geweest
te zijn. ‘Op eigen verzoek, van Byrde wat Latijn geleerd, doch dat bleef gebrekkig.’
Schoolkennissen, die later vrienden bleven, zijn thans C.D. Crommelin, J. van
Oosterwijk Bruyn, P. Bel, W.A. Buse en M.C. Schröder. Met den laatste is hij ‘zeer
intiem.’ De eerste letterkundige, meest dramatische proeven dagteekenen uit dit en
het vorig jaar. Met name wordt vermeld de gelukkige terugkomst, dat de jeugdige
schrijver zelf voor zijn zusje speelt; voorts Cesar, Cleopatra, de lastige minnaar.
Van deze proeven, meest met
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potlood vrij onleesbaar en slordig geschreven, is nog veel overig.
Na den dood van Byrde, wordt de school weder vervangen door huisonderricht
van Tissot. ‘Hij leerde mij Latijn, maar meer nog Franschen stijl en nadenken over
vele zaken.’ In het laatst van 1806 gaat hij op nieuw ter school bij Wertz, waar hij
ongeveer twee jaren blijft; ‘daar nog al rekenen en physica geleerd, maar weinig
fransch meer’. De voornaamste schoolvrienden zijn J.C. Biben, A. Hazeu, met wien
hij verzen maakt, en Crommelin van Haarlem. De gewonde jongeling door wraak,
een gelegenheidsdrama, een verhandeling over Hannibal en verzen (met Hazeu)
op het Y, Karel den eerste, Miltiades in den kerker enz. zijn de litterarische
oefeningen uit dit jaar.
Het schoolonderricht wordt tegen het laatst aangevuld door het houden van kollege
bij Prof. Hesselink over Geometrie, ‘met eenig nut’, bij Jan Kops over het lezen,
door huislessen van Tissot, en door bijzonder onderwijs in Duitsch en Engelsch. Bij
Prof. Koopmans gaat hij ter katechisatie.
de

In den zomer van het volgend jaar (Juni 1809) dus in zijn 15 jaar, heette de
voorloopige opvoeding voltooid.
Aanvankelijk waren zijne ouders voornemens geweest, hem aan het Seminarie
der Mennonieten tot predikant te laten opleiden. Doch het overlijden van een neef,
die in de firma S. en P. de Clercq, graanhandelaars te Amsterdam, had moeten
komen, bracht hierin verandering. Willem de Clercq scheen thans de aangewezen
persoon om zijn grootvader en vader in de handelszaak ter zijde te staan en hen
later op te volgen. Op dit kantoor vond hij zijne eerste maatschappelijke
werkzaamheid.
‘In de eerste jaren alleen gecopieerd’. Hij volgde dus de ouderwetsche gewoonte
volgens welke men geen goed koopman worden kon, wanneer men niet een paar
jaren aan
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het kopijboek had gezeten. Hij hield echter veel vrijen tijd over. De ledige kantooruren
werden hoofdzakelijk besteed met het uitschrijven van verzen uit tal van hollandsche,
fransche, engelsche en duitsche dichters. Groote stapels katernen werden in dien
tijd volgeschreven. De Clercq nam ze met al zijne overige boeken en papieren bij
elke verhuizing getrouw weder mede. Hij heeft ze altijd bewaard. Met het maken
van eigene verzen en dramatische stukken, zooals een Hannibal in drie bedrijven,
bleef hij voortgaan. De Clercq's groote vaardigheid als improvisator in maat en rijm
was dus niet enkel gevolg van bezieling, ook van langdurigen arbeid en oefening.
Veelvuldige letterkundige briefwisseling, vooral met J. van Oosterwijk Bruyn, wordt
uit dien tijd vermeld. Weldra volgden letterkundige vereenigingen: eerst in 1812
eene krans met A. Fock, J.G. Kruimel, G.J. Boissevain en H.C. Gildemeester; in
het volgend jaar K(unst) en V(riendschap), waarvan J. Bosscha, T.J. Kerkhoven en
J. van Oosterwijk Bruyn leden zijn. In dit genootschap werd vooral de dichterlijke
vaardigheid geoefend; het maken van verzen op rijmende eindwoorden of op
bepaalde onderwerpen was de voornaamste bezigheid. Met Claude Crommelin
wordt de studie van het latijn, met J. Bosscha die van het Grieksch onderhouden.
Thans geeft hij zijn eerste vers uit: Hulde aan Kemper.
4 Aug. 1814 schrijft Prof. Siegenbeek aan de Clercq's grootvader. ‘Bij het onlangs
plaats gehad hebbend verblijf van uwen kleinzoon te Leiden heb ik mij onder anderen
op mijn kamer eenige uuren zeer genoegelijk met hem onderhouden en over allerlei
onderwerpen van smaak en studie gesproken. Ik heb daarbij zijne ongemeene
vorderingen en zijn juist en bondig oordeel bewonderd en meermalen den wensch
niet kunnen onderdrukken, dat hij zich aan de wetenschappen voor welke hij een
zoo uitstekenden
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aanleg heeft geheel mogt kunnen toewijden. Intusschen wensch ik u van harte geluk
met een afstammeling op wien gij met volle regt den hoogsten roem moogt dragen.’
De Clercq's verdere uit- en inwendige levensgeschiedenis vindt men nu in de hier
o

volgende bladen, op verzoek der familie door mij samengesteld, 1 uit het dagboek
o

dat hij 1 Januari 1810 aanving en tot zijn dood, in 1844, voortzette, 2 uit zijne mij
welwillend meegedeelde brieven.
September 1869.
A. PIERSON.
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Hoofdstuk I.
1811.
Kermis te Amsterdam. - Komeet. - Veiling van schilderijen. - Napoleon in
de hoofdstad verwacht. - Toebereidselen voor zijne komst. - Napoleon's
intocht. - Vertrek van Helmers. - Wagenaar. - Schiller's Wallenstein. Bilderdijk. - Behoefte aan poësie ontwaakt. - Rupelmonde. - Eene
distraktie.
Het dagboek, in Januari 1810 aangevangen, maar in diezelfde maand reeds weer
afgebroken, wordt eerst den 2 September van het volgend jaar, en van dien dag af
regelmatig voortgezet. Wij bevinden ons op de kermis te Amsterdam, waar een
groote walvisch hem het meest schijnt te treffen. Zonder overgang komt hij van den
walvisch op de voorteekenen waarvan velen zich reeds in dat jaar een algemeenen
vrede durfden voorspellen. ‘Bonheur (de Clercq schrijft vooreerst bijna uitsluitend
fransch) bonheur à ceux qui le croient, mais par malheur je suis fort incrédule pour
la science divine de l'astrologie.’ Dit ongeloof aan de
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astrologie verhindert hem evenwel niet aan een destijds zichtbare komeet zijne
oplettendheid te wijden. Hij beziet haar zelfs door een teleskoop, maar bericht eerlijk
dat de verrekijker hem van geenerlei dienst was.
Weinige dagen later wordt zijne opmerkzaamheid door eene veiling van schilderijen
getrokken. Hij vermeldt de stukken die hij boven de anderen bewonderd heeft. Het
is een waterval van Ruysdael, een Magdalena van Guido Reni, een landschap van
Hobbema. Het zijn stukjes van Ostade, Mieris en Wouwerman.
Maar weldra wordt zijn geheele aandacht geboeid door het aanstaand bezoek
van Napoleon aan de hoofdstad. Geen enkelen voorbereidingsmaatregel tot het
groote feest laat hij onvermeld. Bij het tolhek van Abcoude prijkt een eereboog met
het opschrift: ‘Napoléon le Grand, Hèros de l'univers.’
Het dagboek vertoont dag aan dag de sporen van teleurgestelde verwachting.
De keizer daagt niet op, ofschoon alles gereed is om hem te ontvangen. Eindelijk
toch is hij in aantocht. ‘Dans toute la ville règne une confusion extrème. Là vous
voyez des piétons et surtout des gens du peuple contempler tout dans une admiration
muette (bouche close à cause de la police), là on voit se succèder des équipages
remplis de femmes et d'enfants... Là des juifs vont criant: qui veut des guirlandes
de feuilles à trois sous l'aune!’... Cette arrivée qu'on regardait il y a quelques
semaines plutôt comme un sujet de douleur que d'allégresse et dont personne ne
se souciait, occupe chacun maintenant du plus vieux au plus jeune, ‘o Tempora!’...
D'innombrables curieux, aux yeux ébahis, attendent leur maître. Et c'étaient les
mêmes Hollandais - mais pourquoi rappeler des faits glorieux? - c'étaient les mêmes
Hollandais qui avaient applaudi au prince d'Orange, qui avaient dansé la carmagnole
sur le
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Dam, qui avaient consenti à l'élévation de Schimmelpenninck, qui avaient crié le
vive le Roi, qui criaient maintenant: ‘vive l'Empereur!’ Tel a toujours été le peuple,
tel il sera toujours. Et de cette multitude on voulait faire, il y a peu d'années, un
corps plein de patriotisme, de vertu, d'honneur! Mais c'est assez nous arrèter à ce
sujet, et je crois que pour la plupart des gens la curiosité était le principal attrait.
De Clercq heeft zelf een goed venster in de Kalverstraat tusschen de Heilige weg
en de Munt. En nauwlettend heeft hij waargenomen, want de geheele stoet wordt
in zijn dagboek beschreven. Het voornaamste licht valt natuurlijk op den keizer,
gezeten op een wit paard, rijdende in het midden van zijne veldoversten. Hij is gezet,
en houdt het hoofd een weinig voorovergebogen. Met groote minzaamheid groet
hij allen ter rechter- en ter linkerzijde. Het voorbijtrekken van den geheelen optocht
houdt drie kwartier aan.
Den volgenden dag ziet hij den keizer en daarna de keizerin in een bootje door
de grachten van Amsterdam varen, terwijl de menigte zich op de kaaien verdringt.
De meesten jubelen, anderen doen een dof gemompel hooren. ‘Je ne puis nier que
de pareilles scènes ne produisent sur mon esprit une forte émotion. J'aime tout ce
qui impose, tout ce qui se fait en public avec solemnité, et mon plus grand plaisir
serait de pouvoir me transporter sur les places publiques d'Athènes ou de Rome
lorsque l'admiration suivait le hèros du jour qui avait sauvé sa patrie ou le poète qui
la célébrait dignement. Cependant ces cris m'affectaient d'un sentiment douloureux.’
Onnoodig er bij te voegen, dat die smartelijke gewaarwordingen weder met
herinneringen aan de verloren grootheid des Vaderlands in verband staan. In bittere
ironie gaan zij over. Pourquoi parler de nos
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aïeux? Laissez cela aux enfants. Un homme d'esprit ne peut plus s'arrêter à ces
choses. Nous sommes français...... Oui, quand nos villes et nos fertiles campagnes
seront changées en déserts, quand on n'y verra plus que des femmes, des vieillards
décrépits et des hommes incapables de travailler, quand peut-être, faute de bras
pour pourvoir à notre défense, la mer aura repris son empire et roulera ses vagues
dans les rues d'Amsterdam, c'est alors que nous serons français!..... Une heure
avant le passage de l'empereer on vit passer un cortège de prisonniers-espagnols
qui étaient presque sans habits et dans la plus profonde misère. Cela aurait dû
servir à montrer les fruits de la victoire... Sur le Kadijk un incendie a consumé trois
maisons. Cette aventure, en tout autre temps, auroit fait beaucoup de bruit. Eh bien!
on n'en parle pas. L'empereur est le seul objet des discours d'une ville entière (10
Oktober 1811).
‘Les poètes hollandais n'ont point encore célébrè S.M. Helmers s'est éloigné de
la ville pour ne pas voir la bassesse des Hollandais, et il est fort malade. Le médecin
Kleinhof a fait un vers latin.’
Nog menige bijzonderheid en anekdote over 's keizers verblijf in Hollands
hoofdstad behelst het Dagboek, evenals de beoordeeling van de
Tooneelvoorstellingen, die ter eere of bij gelegenheid van zijner Majesteits bezoek
te Amsterdam gegeven werden.
Middelerwijl, en in weêrwil van het treurig feestgewoel, wordt ernstige bezigheid
niet vergeten. De zestienjarige kritikus oefent onder anderen zijn oordeel aan
Wagenaar.
‘J'ai enfin fini son volumineux ouvrage (18 Oct.) que j'ai lu en entier, excepté les
deux volumes qui vont depuis le commencement du règne de Philips, jusqu'à la fin
du gouvernement de Leicester que j'ai lus dans Hooft. Je crois qu'on trouverait avec
peine un historien aussi exact et aussi clair
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qu Wagenaar. Son style n'est jamais diffus. Cependant ce ne sont pas de ces
brillantes narrations, de ces morceaux d'éloquence que nous rencontrons dans
Robertson, Tacite, Hooft ou Salluste. Aussi, c'est très rare quand il en vient à faire
une remarque, et quoique je n'aime point ces historiens enflammés par l'esprit de
parti, cependant des réflexions judicieuses semées ça et là ne font que rendre plus
agréable la lecture de l'histoire. Il faut aussi avouer qu'il a trop négligé l'histoire des
moeurs, des coutumes, de la civilisation, des arts et des sciences. On pourrait
l'accuser d'avoir été peut être trop exact, il est surtout fort prolixe dans les détails
des négociations et des traités, ce qui est pourtant une des parties les plus
ennuyeuses de l'histoire moderne. L'histoire depuis l'abdication de Charles I jusqu'à
la paix de Nimègue est sans doute l'époque la plus intéressante de notre histoire.
Car après cela jusqu'à la fin de 1711 nous ne paraissons jamais que dans un rôle
subalterne... Il est aussi à remarquer que tandisque dans les époques précédentes
Wagenaar pouvait puiser dans une foule d'historiens, tels que Hooft, van Meteren,
Bor, Brandt, Strada, Bentivoglio, il ne trouvait ici aucun historien remarquable.
me

Lamberti soutient encore les premières années du 18 siècle. Cependant après
la paix d'Utrecht on voit règner une longue paix et le lecteur se console de l'aridité
des détails par la pensée du bonheur dont on jouit dans ce temps là... On peut dire
que peu de pays ont une histoire si correcte, si véridique et si impartiale.’
Een geheele reeks van werken wordt hier achtereenvolgens besproken en
gekenschetst. Ik deel nog mede hetgeen omtrent Schiller's Wallenstein opgeteekend
wordt.
‘Je ne sais si on ne pourrait nommer cette pièce une des plus intéressantes de
cet auteur. Sans doute, Don Carlos, la Pucelle d'Orléans contiennent de plus grandes
beautés,
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mais cette majesté qu'inspire ce formidable Wallenstein et qui n'est ternie que par
son irrésolution, le beau caractère de Piccolomini, la mort cruelle du héros, tout cela
attache vivement. Cependant, comme ouvrage dramatique, quelle differénce encore
avec les chefs d'oeuvre du théàtre français!’
De voorrang dus toegekend aan het Fransche drama. Ook Bilderdijk wordt
beoordeeld:
Winterbloemen, eerste deel: Depuis longtemps l'Ossian Hollandais n'avait rien
produit mais les Winterbloemen ne valent pas les Najaarsbladen. Ce n'est pas que
Bilderdijk ne soit pas toujours Bilderdijk, mais on est las de ces adorations
continuelles d'Homère, de ces invectives contre les étrangers et surtout de ces
éternelles jerémiades. Ce qui m'a plu dans ce volume sont deux imitations d'Horace
et une épitre de Turnus à Enée.
Aan verscheidenheid van onderwerpen ontbreekt het niet. Het jonge gemoed
stond voor allerlei indrukken open en kende geen ziekelijke eenzijdigheid. Het
gezellige leven, het tooneel, de kerk, treurige en komieke voorvallen die in de stad
zijner inwoning hadden plaats gegrepen, indruk ken van boeken over allerhande
stoffe, het werpt alles zijn fotografisch beeld op die reeds nu met vaste en zichzelve
gelijk blijvende hand beschreven kwarto-bladen die alleen voor het jaar 1810 het
cijfer 296 bereiken.
De dichter was destijds reeds ontwaakt in den knaap. En wanneer werd de
behoefte aan poësie bij hem het levendigst?
‘Mardi nous eûmes chez mon oncle van Heukelom une petite partie de danse. Il
y avait environ une trentaine de personnages tant grands que petits. Nous nous
amusâmes fort. Je fis à ce propos une réflexion. Pline dit: mirum est ut animus
agitatione motuque corporis excitatur. En
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effet, jamais je ne suis plus disposé à faire des vers qu'après avoir dansé, ou lorsque
par example à la campagne je me suis donné beaucoup de mouvement. Ce fut à
Rupelmonde (een buitenverblijf, waarvan het Dagboek reeds voor het jaar 1810
met groote ingenomenheid gewag maakt) que je fis les vers sur la noce d'argent
dorée, le poème sur Rupelmonde, les vers adressés à Biben et plusieurs autres.
J'y commençai aussi les Indiens... et Lady Sidney. Le soir en revenant de la danse,
j'avais ainsi qu'après le bal de Casino mille projets. Je voulais recommencer de
nouveau le poème sur les plaisirs dont je ne pouvais cependant pas encore concevoir
des idées bien nettes. Il faut que bientôt je me remette un peu à la poésie... Il y a
longtemps que je n'ai rien fait. Mais je forme pourtaut beaucoup de plans et il ne
1)
tient qu' à un moment heureux de les développer.’
Nog een andere trek die de Clercq op later leeftijd kenmerkte vertoont zich reeds
thans, op zijn zestiende jaar.
‘J'allai m'asseoir dans le premier banc des diacres dans la grande Église sans
penser où j'étais. Maman qui m'avait aperçu me fit heureusement dire de m'en aller
et ainsi finit la pièce qui aurait pu avoir des suites désagréables. Plusieurs personnes
avaient déjà fait des réflexions mordantes là-dessus, et croyaient sûrement que
c'était par orgueil. C'eut été un orgueil bien mal placé. Il faut ajouter que la porte de
ce banc était ouverte, ce qui ajoutait à l'illusion.’

1)

Uit dezen tijd dagteekenen ook twee komediestukjes: De toren van Ravenna en de Poëet en
de dokter.
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Hoofdstuk II.
1812.
Nieuwjaarsdag. - Blik in de toekomst. - Anekdoten betreffende Napoleon.
- Vrees voor de geheime politie. - Bilderdijk's lezing in Felix Meritis. Vondel's Treurspelen. - Pope. - Poot. - Grieksch aangevangen. Katechisatie. - Geometrie. - Fysika. - Feesten. - De loteling. - Garde
nationale. - Letterkunde. - Bilderdijk's Nieuwe Mengelingen. Binnenlandsch reisje. - Gedachten over de eeuwigheid. - Politiek. Paradise Lost. 1)

‘Voilà donc une nouvelle année commencée. Un horizon nébuleux se développe
dans le lointain, mais Dieu peut tout changer. La nouvelle année nous trouva chez
mon oncle J. de Vos où nous étions gaîment assemblès. Cependant la triste
perspective de l'avenir ramenait souvent une tristesse qui était effacée à son tour
par le souvenir du bonheur dont la Providence nous faisait jouir au sein de nos
familles. Que cette journée doit être attristante pour tant de person-

1)

Woensdag, 1 Jan. 1812.
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nes qui dans l'année passée ont perdu leur gagne pain.’
Onder deze gemengde gewaarwordingen begon de Clercq het jaar 1812. De
klimmende nood van het Vaderland, die onmiddelijk aan de verlossing voorafging,
wordt gedurig in het Dagboek herdacht of beschreven. Maar er blijft tevens plaats
over voor de opteekening van de bittere aardigheden waarmede het Hollandsche
volk zich poogde te troosten. Twee boeren waren in gesprek over den intocht van
den keizer. Een hunner verwonderde zich over de eenvoudige kleeding van Z.M.
‘Dat geloof ik wel, hernam de ander, ik doe ook mijn besten rok niet aan, als ik mijn
koeijen ga melken.’
Toen iemand vraagde waarom zeker fransch groot heer geen handschoenen aan
had was de verklaring deze: ‘Hij heeft altijd de handen in onze zakken.’
Wel zal men elkander soortgelijke anekdoten zoo zacht mogelijk hebben
toegefluisterd ‘Il devient de plus en plus dangereux, lezen wij een paar bladzijden
verder, de parler en public des évènements politiques. J'ai entendu dire que quelques
uns avaient été arrêtés pour avoir dit: on dit que Marmont est grillé.’
Klachten over de dorheid onzer letterkunde in die sombere dagen worden evenwel
afgewisseld door de beschrijving van een lezing van Bilderdijk in Felix Meritis.
‘Je fus hier au soir à Felix. M. Bilderdijk tint un discours sans titre. Le titre qui
selon moi lui conviendrait le mieux serait: la vérité de l'immortalité de l'âme démontrée
par l'imperfection de la félicité humaine. Il y avait des morceaux superbes... Il finit
par une fort belle ode... Il n'a pas une manière agréable de réciter, quoiqu' elle soit
selon les règles de l'art. Mais sa voix est trop faible et pas assez sonore. Aussi
plusieurs personnes placées au fond de la salle n'avaient pu le comprendre
entièrement.’
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Van Bilderdijk tot Vondel is slechts ééne schrede. Vondels Treurspelen werden juist
in dezen tijd door de Clercq gelezen.
‘Toutes les fois que je les relis j'y trouve de nouvelles beautés. J'ai lu pour la
première fois Jozef in Egypte et je trouve le caractère de Jempsar supérieurement
bien. Ce n'est pas comme chez Phèdre un amour criminel, mais c'est la volupté qui
parle par elle. Palamedes, Lucifer et Gysbrecht me paraissent les chefs-d'oeuvre
de l'auteur, puis Jeptha et les Gebroeders où il y a aussi de fort beaux morceaux....
Quel dommage que tant de personnes qui disent aimer notre littérature ne
connaissent pas de pareils ouvrages. Quel genre fécond n'avait pas ce Vondel. Les
étrangers le connaissent si peu que je lus un ouvrage où l'on donnait à Vondel le
nom de Shakespeare de la Hollande. C'est à la manière des Français, pour effrayer
les gens par de grands mots, mais on verra qu'il n'y a point d'analogie entre ces
deux grands hommes lorsqu'on les lit, puisque Shakespeare est l'auteur qui s'est
le plus écarté des Grecs, tandisque Vondel les suit avec un scrupule terrible. Car
par example l'idée de manquer à une règle dans l'avant-scène lui fit pendant
longtemps perdre l'idée de faire Jeptha. J'admire ces deux génies immortels, mais
les rapprocher ce serait comme si on appelait Klopstock le Voltaire de l'Allemagne’.
Soortgelijke oordeelvellingen zijn in het Dagboek ook over de Engelsche, Fransche
en Duitsche letterkunde reeds op de Clercq's zeventiende jaar in het geheel niet
ongewoon. Pope's en Dryden's werken (de laatstgenoemde stelt hem te leur) worden
één voor één besproken, ontleed, gewaardeerd en met overeenkomende
voortbrengselen van andere schrijvers vergeleken. In Poot vindt hij bijzonder veel
smaak. Van den aanvang aan onderscheidt zich de Clercq's letterkundige kritiek
vooral daardoor, dat zij in de meeste gevallen op vergelijking berust.
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Weldra zou hem een nieuwe gezichtskring geopend worden. Onder de leiding van
Bosscha maakte hij in dezen tijd een aanvang met de studie van het grieksch.
Zijn onderzoekende geest schroomde ook de godsdienstige vraagstukken niet,
en vond in het gewone katechisatie-onderwijs, naar het schijnt, niet de bevrediging
die hij zocht. Zij, de katechisatie, ‘continue aussi encore. Mes réponses sont sur
certains sujets beaucoup meilleures que sur d'autres. En général je trouve que M.
***

traite la chose un peu superficiellement. Du moins je ne me sentirais pas encore
disposé à faire ma confession de foi après un tel cours et j'aimerais surtout à faire
encore des recherches sur les bases fondamentales de la religion, et consulter
même à cet égard les écrivains qui en sont les ennemis. Alors de reste de l'édifice
est facilement bâti. Car nous ne sommes plus dans un siècle où l'on n'attaque que
les points vétilleux des sectes entr'elles, mais jusqu'à l'existence de Dieu, de notre
âme, la mission de Jésus-Christ; c'est donc sur de pareils sujets qu'il faut s'armer
plutôt que sur des disputes entre les Réformés et les Mennonites. Je lis avec
beaucoup de plaisir (sur la bible) l'ouvrage de Niemeyer.’
Waar was de grens van dezen jongen geest? Kort na het zoo even aangevoerde
lees ik:
‘Géométrie et Physique. J'ai négligé un peu ces deux articles dans les derniers
temps. Je vais bientôt me remettre à la Physique. J'ai repris, il y a peu, les
commencements de Wolf.’
Toch was hij geen anachoreet:
‘Encore une semaine de passée (5 Maart) et point d'annotations. Cependant bien
des fêtes, deux bals! C'est beaucoup. Le premier fut chez B. De jolies filles, de la
gaîté. Enfin, on s'amuse.’
Het amuseeren was evenwel slechts uitzondering: ‘Maudite
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conscription,’ roept hij uit; ‘sans cela je mènerais une vie douce et tranquille, pas
tout à fait tranquille cependant. Car je désire l'agitation, mais pas à un tel point. M.
***

a eu un plan qu'il ne serait peut-être pas prudent de confier au papier. On a
convoqué des personnes, je ne sais pour quelle garde nationale, et on leur a donné
tout de suite des armes. S'il y avait moyen de fuir la ty.... Combien je bénirais la
providence, si je pouvais respirer sur un sol plus libre!.... Dieu sait ce qu'il nous faut
beaucoup mieux que nous-mêmes.’
Bijna aan het eind van elke bladzijde staan de voortdurend stijgende prijzen der
granen genoteerd.
De letterkunde is zijn blijvende troost. Loosjes, Akenside, Vellejus Paterculus,
Gray en Littleton vind ik in deze dagen (Mei en Juni) achtereenvolgens gelezen.
Ook komt er voortdurend een bundel van Bilderdijk aan de beurt. De Nieuwe
Mengelingen ontlokken hem de volgende opmerking:
‘C'est une chose singulière qu'il y ait si peu de poètes capables de tirer des vers
énergiques des sujets religieux. Le decretum horribile, plusieurs morceaux de Racine
le fils, plusieurs de nos cantiques sont vraiment une exception. Par exemple, voici
le grand Bilderdijk si grand comme poète épique, érotique, tragique, didactique,
philosophique qui donne des vers religieux qui ne signifient pas grand' chose. De
ongodisten, cela commence bien mais bientôt ce n'est plus qu'un sermon en vers.
Ce n'est pas ainsi que Bilderdijk chante la peinture. C'est comme si c'était de
Feitama, de de Haas ou d'un auteur pareil. De christen in 't lijden, de même. Aan
Europa, voilà l'auteur rentré dans son domaine; une peinture exagérée de nos vices;
c'est une superbe imitation d'Horace. Gerustheid in God, c'est un bon vers mais qui
n'a rien de sublime.... Sans doute Bilderdijk brille dans plusieurs genres, mais il n'en
est aucun où il en laisse

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

19
tant après lui que dans la Romance. Il y en a ici de superbes, par exemple Assenede.
C'est une des plus belles romances que j'aie lues dans ma vie.’
De letterkundige arbeid werd in den zomer van 1812 afgebroken door een
binnenlandsch reisje, waarvan het Dagboek eene uitvoerige beschrijving geeft.
Als proeven van de Clercq's verhaaltrant, volgen hier enkele gedeelten. Het reisje
had voor zijn later leven nog een bijzondere beteekenis. Het was zijn eerste bezoek
aan Twenthe op welke streek hij eenmaal als medebestuurder der
Handelmaatschappij eene bijzondere betrekking zou gevoelen, en waar ook thans,
zoo ergens, zijne nagedachtenis in eere wordt gehouden.
1
‘Nous partîmes avec la barque d'Utrecht; après de bien tendres adieux la ligne
fut attachée et nous commençâmes le voyage dans le Roef entourés de provisions.
Tout alla fort bien. Nous consommâmes les bienfaits de nos amis et nous
2
longeâmpes ces côtes si connues. A Nieuwersluis nous prîmes congé de ma tante
de Clercq et de sa famille et nous nous remîmes gaîment en chemin. A peine eûmes
nous dépassé Maarssen que je sentis mon coeur palpiter de joie, et je pensai: me
voilà en voyage.’
Hij bezoekt Utrecht, Amersfoort, Twello, Rijssen en Delden. De Hollandsche
jongeling wordt verrukt door de Geldersche natuur.
A Ulsen nous descendîmes de voiture, et nous grimpâmes sur une hauteur, d'où
l'on jouit du spectacle le plus ravissant. On voyait à ses pieds une contrée fertile où
les fleurs blanches du blé noir s'entremêlaient aux épis dorés du seigle ou aux tiges
vertes du lin. De l'autre côté on voyait

1
2

Zaterdag 25 Julij 1812.
Men weet hoe veelvuldig de schrijvers van het eind der vorige eeuw (een Rousscau, een
Mirabeau) prétérits définis gebruiken.
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le grand village d'Ulsen. Les habitants jouissent d'une certaine fortune, et sont
renommés au loin par leur honnêteté. Il y a beaucoup de catholiques. On traverse
ensuite encore une vaste bruyère et l'on arrive a Geesteren, où l'on a de fort jolies
vues et où les moissons sont pittoresquement enfoncées dans des groupes d'arbres.
Alors Phébus nous abandonna, et à dix heures nous entrâmes à Almelo.... Lorsqu'on
parle ici de fabriques il ne faut pas se figurer de vastes établissements où les ouvriers
se réunissent. Chaque fabricant a des tisserands qui travaillent pour lui; il leur fournit
le fil ou le coton et ils travaillent chez eux. Ils apportent ensuite ce qu'ils ont fait et
reçoivent une paye fort modique. Vers la fin de l'année chaque fabricant va avec
ses tisserands à Ootmarsum..... Almelo acquiert beaucoup de considération depuis
quelque temps. Elle est en quelque sorte devenue la capitale au grand dépit
d'Enschedé et d'Oldenzaal. Une certaine émulation a toujours rêgné entre ces villes.
Les habitants d'Enschedé ont des moeurs beaucoup plus libres et vont tous les
jours à la societeit, mais ceux d'Almelo n'y vont qu'une fois par semaine, le samedi.
Ils sont en général fort religieux. Il y a beaucoup de Juifs ici. Ils ont une synagogue.
Les écoles des paysans dans les environs sont de petites tours carrées situées
sous les arbres. Il y a ici une école où l'on apprend les langues savantes et aussi
les langues modernes..... C'était jadis ici une coutume d'ont on n'osait déroger que
celle de fixer les places à table pour chaque classe de personnes et pour chaque
rang. Malheur à ceux qui oubliaient de donner à quelqu'un sa vraie place. Mais cette
mode commence à passer..... Une autre coutume nationale c'est qu'à table après
la prière, chaque cavalier donne un baiser à la dame qui est à sa droite. De grands
crimes tels que le vol, le meurtre se commettent fort peu ici..... Une singulière
coutume était établie dans ce pays, il y a une
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vingtaine d'années. C'étaient les repas funéraires. A peine quelqu'un était-il mort
que toute la famille était invitée. Les dames prenaient tout de suite place à une table
autour de la grande cafetière à trois robinets. Les messieurs mangeaient des pains
énormes avec du fromage mais sans beurre. On faisait ensuite un diner ou tout était
présenté avec la plus grande profusion et dont le aanspreker avait la direction. Les
plus proches parents assis au haut de la table ne s'occupaient aucunement du reste
de la compagnie qui ne s'attachait qu'à bien manger et boire. On versait du vin blanc
en abondance...............
Enschedé s'est beaucoup accru depuis quelques années. Aussi y a-t-il beaucoup
***

de maisons situées hors des portes, comme la jolie maison de M. à qui je rendis
visite. Une des portes a été construite, il y a peu d'années et a coûté beaucoup
d'argent. Ce sont deux colonnes de pierre rondes.... Enschedé m'a beaucoup plu.
Il y a de très belles maisons, entr'autres celle de M. Blijdenstein, qui ne déparerait
pas la plus jolie partie du Keizers- ou Heeregracht. Enschedé est beaucoup plus
bâtie dans le dessein d'en faire une ville qu' Almelo. Le soir nous entrâmes dans la
societeit. C'est un bâtiment que les habitants d'Enschedé ont fait construire à leurs
frais, qui est bâti avec beaucoup de goût, et fait un fort joli effet quoiqu'il ne soit que
d'un étage. Il y a deux chambres fort grandes et bien meublées. L'une pour jouer
au billard, l'autre pour faire des parties où pour lire les papiers publics. Les hommes
s'y rendent tous les soirs, et leurs femmes ont des cercles à part, ce qui détruit tout
commerce aimable entre les deux sexes. C'est aussi la cause que les habitants
d'Enschedé sont encore bien moins avancés dans la civilisation que ceux d'Almelo,
et que leur accent est beaucoup plus grossier et plus plat..........................
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Enfin je pars aujourd'hui d'Almelo, et je ne partirai pas sans regret d'un lieu où j'ai
goûté tant de plaisir, où j'ai connu tant de personnes qui ont fait leur possible pour
augmenter mes jouissances. Adieu, ville charmante. J'espère encore retourner dans
votre sein.... Adieu, Almelo!........................
‘Enfin après quelques heures nous arrivâmes à Rupelmonde, là nous
débarquâmes, nous couchâmes et nous allâmes le jour suivant à Amsterdam, où
nous étions vivement attendus par l'impatience de nos amis et de nos parents. Pour
moi je n'oublierai jamais le plaisir dont j'ai joui dans ces six dernières semaines.’
1
Een week later in het gewone leven teruggekeerd:
‘Me voilà de retour enfin, gai et content dans le sein de notre famille. Le journal
a été lu. Tout ce qui se rapporte à Almelo a été raconté, et tout est comme au temps
jadis. Voilà la vie de l'homme. Heureux celui qui peut avec le plus de calme
s'approcher de ce moment terrible où commence l'éternité.’
Kalmte. Zij was niet meer volkomen in des jongelings borst.
‘L'éternité, quel mot consolant et terrible! Non il faut avouer que sans une éternité
consolante notre vie serait misérable. Mais que penser des mystères de la religion?
Comment approfondir là où nous cessons de comprendre.... Je crois en Dieu, en
Jésus-Christ!.... Mais comment se former une idée de ce dernier? Là notre
entendement s'arrête... Je suis curieux de savoir ce que les catéchumènes en ont
dit.’
In het najaar van 1812 begint, gelijk men denken kan, de mogelijkheid van
Napoleon's val ook in het Dagboek eene plaats in te nemen.
‘Nous dirons encore deux mots de la politique; il faut avouer

1

8 September, Dingsdag, 1812.
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que maintenant tous les ressorts sont forcés, et que dans le cas où les Français
recevraient un échec en Russie, on verrait beau jeu. Il n'est pas encore décidé quel
train les affaires prendront là. Car ce diable d'homme ne peut pourtant pas toujours
vaincre. Abandonnons à la providence le soin de nos destinées.’....
.... ‘Hier on répandait la nouvelle que les Français avaient remporté une victoire
décisive, étaient maîtres de Moskow, et qu'on parlait de paix. Les obligations Russes
étaient montées de 37 à 44%.’
De afwisselend gunstige en ongunstige geruchten omtrent het lot van den
Russischen veldtocht worden slechts afgebroken door talrijke letterkundige
aanteekeningen, waaronder de volgende over Milton mij voorkomt de belangrijkste
te zijn:
‘Paradise lost. Ubi plura nitent in carmine, non ego paucis offendar maculis. Voilà
1
mon avis sur ce poème’ (geen onbepaalde bewondering, geen blinde verwerping,
juist gelijk het tegenover Milton behoort) ‘j'en ai la quelques parties avec
enthousiasme, d'autres avec intérêt, d'autres avec indifférence, d'autres enfin avec
déplaisir. Il y a sans doute des choses superbes, entre autres: la description du
Paradis, la vie du premier couple, la séduction, la conduite après la chute, le
caractère de Satan, la première partie du premier chant etc, etc... Car il y aurait trop
d'ouvrage à énumérer toutes les beautés. Mais d'un autre côté, je n'aime point ces
descriptions de Dieu, du ciel, du Messie; ces idées théologiques mises en vers,
puisqu'au lieu d'agrandir l'idée de la divinité, elles ne font que la rétrécir. J'en
conviens qu'il était difficile de priver un pareil poème de tels accessoires, mais c'est
la partie qui me plut le moins. Et au

1

Men vergelijke bij voorbeeld, ter waardeering van de meerderheid dezer kritiek, Macaulay's
beoordeeling van Milton.

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

24
reste, combien de choses n'y a-t-il pas à admirer: de jolis tableaux, de belles idées,
de superbes comparaisons. C'est l'ouvrage d'un grand homme. Il y a des choses
énergiques, des idées gigantesques au dessus de l'imagination. Il serait ridicule de
nier qu'il ne s'y trouve beaucoup d'idées réprouvées par le goût, telles que cette
histoire du péché et de la mort, cette salle où les diables pour entrer doivent devenir
plus petits, ces diables qui disputent sur le péché originel.... ces blessures qui se
ferment tout de suite, ce pont depuis l'enfer jusqu'à la terre et beaucoup d'autres
choses....’
En weder vergelijkende kritiek:
‘Le style de l'Henriade est plus beau, plus soutenu que celui du Paradise lost, et
cependant l'auteur de ce dernier ouvrage avait sûrement la tête plus poétique. Son
imagination errait dans d'autres contrées, et puis sa langue si propre pour les idées
énergiques lui a été d'un grand secours. L'obstination de Satan et son monologue
ont une espèce de sublime qui se rencontre peu. Quoiqu'il contienne de belles idées,
c'est le récit prophétique de l'Archange qui m'a plû le moins, car je trouvais qu'il était
impossible à Adam de comprendre tout ceci et surtout la rédemption.’
Met soortgelijke literarisch kritische oefeningen komen wij tot den 18 November,
den dag waarop het groote politieke nieuws wordt aangeteekend.
‘La nouvelle contenue dans les bulletins de la retraite de S.M. de Moskow a
répandu ici le plus vif intérêt. Chacun croit être bien informé des désastres de l'armée
française. Celui-ci dit que les Russes sont déjà à Wilna. Celui-là a lu le bulletin du
général Russe, où il dit qu'à la vérité il a perdu 15,000 hommes à la bataille de la
Moskowa mais que les Français en avaient perdu plus, et qu'il avait dû se retirer
puisque, comme général subalterne, il ne pouvait pas risquer le tout en une fois.
Les prétextes

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

25
dont ces Français se servent pour éluder les reproches qu'on pourrait faire au sujet
de l'abandon de Moskow sont trèsfaibles. On rapporte que le préfet a dit: la
campagne de l'empereur n'a pas été heureuse. Il a déjà perdu 200,000 hommes.
On dit que les Russes et les Suédois sont réunis, que l'empereur n'a jamais possédé
plus que la grande route de Wilna à Moskow, que les Cosaques lui font beaucoup
de mal, que tout n'est pas encore apaisé à Paris, que l'armée française est accablée
par la fatigue, que dans peu on entendra des nouvelles plus importantes, qu'ils n'ont
presque plus de chevaux, tandisque leurs ennemis sont montés sur des chevaux
tartares. Il y a même quelques uns qui vont jusqu'à dire que l'empereur, lors de la
retraite de Moskow, était déjà mort. Le temps apprendra tout...’
Aan de omzichtigheid der uitdrukking ziet men, dat de schrijver aan den val van
den kolos nog niet gelooven kan.

Maandag 21 december.
‘Aujourd'hui un terrible bulletin raconte les pertes énormes des Français..... Il continue
à faire très froid. La misère est très-grande. Le maire a fait afficher de la chaire une
nouvelle souscription pour des billets de soupe économique..... On répand encore
des nouvelles les unes plus effrayantes que les autres. Selon les uns l'armée
française a capitulé. L'empereur n'est plus en état de faire une campagne. Les
Russes sont à Wilna, Dantzig etc. L'empereur devrait abdiquer en faveur de son
fils. Mais tout est fort exagéré et je n'en crois encore rien.’
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Hoofdstuk III.
1813.
Hoop op betere tijden. - Schilder- en teekenkunst. - Virgilius. - Katechisatie.
- Tollens. - Helmers. - van der Palm. - Wieland. - La Bruyère. Binnenlandsch reisje. - Fransche politiek. - De kosakken. - Vertrek der
Franschen. - Aanneming tot lidmaat der kerk en doop. - Komst van den
Prins.
Hoe bescheiden en voorzichtig men zich in dien tijd ook, zelfs in een dagboek, moest
uitlaten, aan de wijze waarop de Clercq zijne aanteekening van dit jaar begint, is
het duidelijk te bespeuren dat hij reeds een betere toekomst voor zijn vaderland te
gemoet kan zien. Hij beseft dat eene krisis aanstaande is. Evenwel ontsnapt er geen
woord van leedvermaak aan zijn pen. Ook beneemt zijne levendige belangstelling
in de groote europeesche politiek hem geenszins de lust om zich met allerlei
wetenschappelijke onderzoekingen bezig te houden.
In het laatst van 12 en het begin van 13 zijn vooral de Natuurwetenschappen,
bepaaldelijk de Natuurkunde aan de
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beurt, waarover geregeld lessen door hem worden bijgewoond. De inhoud dier
lessen wordt even geregeld door hem opgeteekend.
Ik zal den lezer niet vermoeien met de titels der werken die achtereenvolgens in
het Dagboek besproken worden. Geschiedenis en letterkunde blijven den voorrang
innemen. Merkwaardig is het, hoe weinig de Dii minores der Poësie versmaad, hoe
zorgvuldig hunne parelen bijéenverzameld worden. Ook de schilder- en teekenkunst
boeien voortdurend zijne belangstelling. Slechts de muziek wordt een weinig
stiefmoederlijk behandeld. Nu en dan heeft een symfonie in Felix hem toch bekoord.
Het is omstreeks dezen tijd dat wij den grondslag zien gelegd eener vriendschap,
die bestemd was in het leven van de Clercq eene groote beteekenis te hebben.
e

‘Mardi dernier je commençai à lire avec Crommelin le 2 livre de Virgile. J'avoue
que cette lecture me plût infiniment. Nous avançâmes assez, sans cependant passer
jamais plus loin avant de comprendre parfaitement ce que nous lisions. Qu'il est
pourtant beau ce Virgile et quel plaisir dans la vie de connaître de pareils auteurs.
Ce Crommelin est un de mes plus anciens amis que j'ai été bien aise de retrouver.
Il a longtemps erré dans des villes étrangères, il est revenu enfin dans ses foyers.
Il a beaucoup d'instruction et est grand ami de la littérature. Son père ne lui a encore
jamais permis d'aller au spectacle ni de jouer aux cartes. Quelles misérables
puérilités. Voilà bien l'essence de la religion.’
Religion is in groote letters het opschrift van eene bladzijde die evenwel geheel
andere zaken te lezen geeft dan het opschrift verwachten doet.
‘Le catéchisme présente des contrastes singuliers. Tantôt un combat furieux est
livré. Les bâtons se croisent, et tout respire l'horreur et le carnage. Tantôt un trou
fait au haut
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du plafond est visé par des morceaux de tourbes qui l'atteignent et y restent. Tantôt
on guillotine les chandelles et fracasse les mouchettes. Tantôt cinq garçons sont
jetés d'un coup à terre. La table du ministre, l'encrier, tout est renversé. On se
presse, on se heurte, on casse des vitres, on se jette avec de la neige des tourbes.
Tantôt le baton d'un héros étant brisé, il l'allume et tient ce flambeau sous le nez
de son adversaire. Un affreux combat s'ensuit. Les tables tremblent, les chaises
tombent et sont fracassées. L'un des champions terrasse l'autre et le lance au milieu
de la fange et des spectateurs. Tantôt Stijntje la servante du marguillier est entrainée
dans la chambre, et au signal donné, les chandelles s'éteignent et on embrasse la
fille. Tantôt Stijntje, sortant de l'église, en ferme la porte; on veut rentrer, mais l'église
est fermée. Tout le monde sorti, on fait enfin venir le serrurier qui réussit à rouvrir
la porte. Enfin mille autres aventures qui font de cette réunion tout autre chose qu'un
sujet d'édification.’
Andermaal zijn het bekende vaderlandsche letterkundigen, waarmede het Dagboek
ons in aanraking brengt, Tollens, Helmers en van der Palm.
‘Tollens. Je fus hier de son auditoire à Felix. Il nous lut quatre morceaux sur les
quatres saisons dans un mètre érotique et tout considéré au point de vue de l'amour.
C' es avec son amour qu'il se promène au milieu de la nature, des brûlantes chaleurs
de l'été et des frimas de l'hiver. Des peintures riantes, des tableaux si bien tracés
qu'on pourrait en faire des dessins, le plus doux sentiment, un choix heureux de
mots, voilà ce qui me charme chez ce grand poète, qui dans ce genre n'a pas de
maître.’
1
‘Helmers est décédé ici à l'âge de 46 ans. Un de ses

1

Eenige bladzijden vroeger vind ik omtrent Helmers de volgende bijzonderheid. ‘Il a fait un
discours, dans la société Taal en Dichtkunde, intitulé Jezus van Nazareth, dans lequel il dit
que notre Seigneur n'était qu'un homme et prophète ordinaire, et qu'il n'a pas dit: Mijn God,
mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, ou que dans ce cas là il aurait été au dessous de
Socrate.’ Deze aanteekening is in het handschrift van geenerlci opmerking vergezeld.
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enfants qu'il aimait à la folie, et qui était très avancé pour son âge, est mort il y a
quelques jours. Il en fut tellement affecté qu'il dit qu'il le suivrait bientôt. En effet, il
eut la même maladie, dont il mourut au bout de quelques jours. C'était un homme
d'un extérieur très rebutant, fort gras et d'un visage enflé, comme un payson frison.
Il était rouge comme un dindon. On aurait plutôt cherché en lui un crocheteur qu'un
poète. Sa prononciation était fort mauvaise. Il y avait même quelques lettres qu'il
ne pouvait prononcer du tout. Cependant lorsqu'on s'était accoutumé une fois aux
défauts de son accent, on était pénétré du feu avec lequel il récitait. C'était un
homme assez arrogant. Il lisait beaucoup, et même lorsque, jeune encore, son père
l'envoyait à l'école d'Abcoude, il troquait toujours le sac de billes qu'il apportait avec
lui contre des livres. Sa mémoire était fort heureuse et cela peut excuser peut-être
en partie les fréquentes reminiscences qu'on trouve dans ses vers. On dit que,
comme il avait une fort mauvaise poitrine, l'effort avec lequel il récita ses vers à la
distribution des prix a abrégé ses jours. C'était un homme qui avait une grande idée
de lui-même et qui manquait de vrai goût. Il dit un jour à mon oncle de Vos qu'il ne
voudrait pas avoir fait le Gijsbrecht van Amstel.’
‘Van der Palm. Je rencontrai hier ce Professeur chez mon grand père de Vos.
C'est un homme fort aimable. Sa voix est douce. Il s'exprime toujours en mots
choisis, harmonieux. Il me recommanda beaucoup la lecture de l'ars poetica de
Horace comme la collection de toutes les règles du bon goût. Il disait qu'il composait
très-lentement, mais effaçait
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peu. Il a fait ici un discours sur le plaidoyer de Cicéron en faveur de Ligarius.’
Ik voeg hier nog een paar aanteekeningen over twee buitenlandsche schrijvers
aan toe, aanteekeningen die ons zoowel de reinheid van gemoed als de
geestesrichting van den achttienjarigen jongeling doen kennen.
‘Wieland, Agathon Tome I. On m'a peint cet ouvrage comme dangereux. Il ne m'a
pas encore séduit. Agathon est beau et vertueux. Dans un lieu écarté, il est surpris
par des bacchantes, qui, après l'avoir adoré, reconnaissent en lui le mortel et veulent
profiter de la rencontre. Des pirates s'emparent d'eux. Tous se sauvent. Il reconnait
sa maîtresse Psyché. Il est vendu comme esclave à Smyrne. Un philosophe sophiste,
Hippias, s'efforce de lui prouver que toute religion et toute morale ne sont que
chimères, et que la recherche de notre plaisir est la seule chose que nous ayons à
faire. Il reste inébranlable au milieu des séductions, mais enfin la belle Danaë,
devenue sa maitresse, le rend libre, l'attire dans ses filets, l'environne de charmes.
Il succombe. Je n'ai vu jusqu'ici rien de dangereux dans cet ouvrage que le discours
d'Hippias pour ceux qui se laissent prendre par de pareils arguments. Ensuite la
peinture de Danaë, de ses filets et de l'amour entre elle et Agathon. Mais j'avoue
que j'ai moins songé à cela qu'à admirer le talent de l'auteur qui fait du triste allemand
une langue si harmonieuse, si flexible. Quels tableaux. Par exemple la description
de la fête où Danaë fait représenter le combat des Sirènes et des Muses, que peut
on imaginer de plus beau.’
‘La Bruyère, Caractères. C'est un livre que j'ai lu, non seulement avec le plus
grand plaisir, mais que je désirerais toujours relire, parcequ'il est impossible de
retenir tant de pensées si belles, si justes, si bien prises dans le coeur humain, qu'on
s'étonne de rencontrer en lisant des choses
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que l'on pensait soi-même. La cour, la ville, tout reçoit son tribut. Quelques caractères
sont admirablement peints. La flatterie envers Louis XIV et la satire sur Guillaume
III m'y ont déplu. Mais combien de beautés. Ce livre devrait être chez tous, surtout
chez ceux qui pensent à quelque chose de plus qu'à manger et à boire, et qui veulent
bien de temps en temps réfléchir.’
Hier worden de letterkundige aanteekeningen afgebroken door een nieuwe
reisbeschrijving. Maar het doel van de reis is hetzelfde als het vorige jaar. De Clercq
bezocht andermaal zijn geliefd Almelo. En de indrukken daar op nieuw ontvangen
geven hem aanleiding tot de volgende uitboezeming:
‘Dans quelque endroit du monde que le sort m'entraine, je n'oublierai jamais,
Almelo, vos toits hospitaliers. C'est chez vous qu'on acceuille l'étranger, qu'on se
fait un plaisir de lui prodiguer des bienfaits. Béni soit votre enceinte, ville fortunée
où le luxe et la corruption n'ont pas encore étendu leurs excès dévastateurs, où les
femmes ne rougissent pas de veiller aux détails du ménage, où l'on honore la vertu
dans les hommes. Vous avez les défauts des petites villes, j'en conviens. Mais ne
songeons qu'aux vertus. Il est agréable de voir une rose s'épanouir au milieu d'une
bruyère. Adieu donc, Almelo, Adieu!’
Hoe kon het anders of tegen het einde van 1813 draagt het Dagboek telkens de
sporen van de groote gebeurtenissen die dat tijdstip kenmerken. Het is niet geheel
van belang ontbloot, den indruk als van dag tot dag na te gaan die zij op den
tijdgenoot maakten. Zelfs in het begin van November werd door de Clercq nog
geenszins aan Nederlands verlossing gedacht. Ik laat hier eenige politieke
aanteekeningen volgen:

1 Nov.
Beaucoup de bruits même assez constatés qui paraissent nous annoncer la défaite
des Français et l'espoir
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(si c'en est un) de changer de maîtres ou peut-être de tyrans.
‘..... Enfin on a publié le fameux bulletin qui raconte tous les désastres des
Français. Ceci produit naturellement beaucoup de sensation et devra sans doute
accélérer l'explosion qui doit arriver en ce moment ou jamais. On dit pour sûr que
les ennemis (sic!) sont à Bremen, Oldenburg, Osnabrug.’

6 Novembre.
La nouvelle des pertes des Français est parvenue jusqu'à nous et ils la constatent
eux-mêmes par leurs moniteurs. L'orage s'approche en grondant de nos frontières.
Puisqu'ainsi les opérations politiques cessent d'être des objets de spéculations,
elles deviennent pour nous des objets d'un intérêt pressant. On ne sait pas ce qui
peut arriver. Je veux joindre ici un petit journal politique, aussi longtemps que des
temps si calamiteux continueront. Mercredi le 2 le moniteur célèbre rapporte les
nouvelles si fatales à la France. Consternation générale. Journal de l'Empire prohibé.
- Bruits concernant une nouvelle bataille où Ney serait blessé. Jeudi le 4. Peu de
nouvelles. Discussion si le Prince est parti ou non. Bruits de la veille, que l'Empereur
serait à Paris (contredits). - Il y aurait eu une assemblée du sénat, sans et, selon
quelques uns, contre lui. Francfort aurait capitulé le 28, selon d'autres le 30. Vendredi le 5. Le prince nous communique une lettre du duc de Bassano au prince
de Plaisance, lui mandant que l'empereur a remporté le 30 une victoire signalée sur
les Bavarois et coucherait ce soir là à Mayence..... Samedi le 6. On parle beaucoup
de la fortification de Naarden.... Il y a ici des personnes qui pensent que les
particuliers feraient bien de s'approvisionner pour l'hiver..... On dit qu'il doit se former
à Utrecht un corps de 16,000 hommes. La garde du préfet est partie de la ville, et
c'est la garde
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nationale qui occupe les postes. On écrit d'Overyssel que là on commence pourtant
à craindre l'arrivée des ennemis.... On raconte que le vice roi d'Italie avait changé
de parti et que le roi de Danemark avait fait faire ses excuses à l'empereur d'Autriche.
Les gens modérés craignent que les Alliés ne sauront point se modérer dans la
prospérité, qu'ils ne deviennent bouffis d'arrogance, et s'ils passent le Rhin, qu'ils
ne réveillent l'enthousiasme que les Français conservent encore pour leur patrie.
Plût au ciel que leur but fut de rejeter les Français derrière les rives du Rhin et
d'assurer alors par une paix bonne et stable le repos de l'Europe, l'affranchissement
1)
de la Hollande et la liberté du commerce....
Samedi à la bourse on a discuté si le prince d'Eckmühl avait capitulé ou non. On
disait que l'empereur avait été empêché d'arriver à Mayence.... La question du jour
est si les ennemis sont à Almelo ou non.... D'autres les font arriver à Zwolle....
Quelqu'un arrivé ici a vu les Cosaques à Oldenburg au nombre de soixante. Ils ne
faisaient point de mal aux habitants.... Nous sommes en ce moment entièrement
dénués de troupes... Il n'y a que la garde nationale pour faire la garde partout....
Les fonctionnaires français commencent à faire leurs paquets.... On dit que
l'empereur est arrivé à Mayence.... que les Autrichiens ont passé le Rhin et assiègent
Strasbourg.... Les fonds Prussiens, Autrichiens et Hollandais ont monté ici.... Jeudi.
Il y aurait une révolution à Paris.... On a raconté il y a quelques jours que le Prince
d'Orange deviendrait roi sous le nom de Guillaume VII et avait reçu en dot de
***

l'Angleterre toutes nos colonies. écrit de Metz qu'il avait fait un tour à cheval du
côté du chemin de Mayence et que cette route présentait partout des tableaux
affreux et l'image d'une déroute com-

1)

Zelfs in deze dagen van spanning wordt de Staatkunde toch nog weder door letterkundige
aanteekeningen afgewisseld.
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plète. On voyait partout des soldats fuyards en petites bandes de 10 à 12; des
cavaliers sans chevaux, n'ayant presque plus de chemise sur le corps et c'étaient
là les meilleures troupes de l'armée, les lanciers Polonais et les cuirassiers. On
voyait partout la route jonchée de soldats qui n'en pouvaient plus, des chevaux
morts, des généraux blessés.... La gazette cependant nous assure qu'il est arrivé
cent mille hommes à Mayence et que la garde est aussi bien montée que lorsqu'elle
était aux Tuileries.... On est ici dans une attente continuelle de ce qui arrivera.

Vendredi 12 Nov....
La nouvelle d'une révolution à Paris n'est pas encore éteinte, mais au contraire a
paru se ranimer. On dit qu' il y a divers partis, et même un pour les Bourbons.... que
l'empereur aurait été tué en entrant dans son palais.... Obligations Russes à 48 %.
Ce ne sont plus les jours mais même les heures qui deviennent intéressantes....
Toutes les nouvelles sont trop favorables, trop avantageuses, pour qu'on puisse y
ajouter foi. Mais il est pourtant avéré qu'il s'est passé quelque chose de
considérable.... A la Haye et Leide le peuple s'est livré à une joie immodérée. Il est
impossible de décrire la joie qui aujourd'hui remplissait tous les coeurs. Elle était
peinte sur tous les visages. Ce n'était qu'une voix! Le tyran est arrêté! Princes de
la terre, combien peu vous en coûterait-il pour vous faire aimer, mais vous ne
cherchez que la haine. C'est dans les horreurs des combats que vous cherchez un
bonheur dont le calme de la paix pourrait seul vous faire jouir. Buonaparte, le premier
consul, le vainqueur d'Égypte et de Marengo, le régénérateur du culte et des moeurs
1)
exige encore le tribut de mon admiration, mais Napoleon I.... n'est plus qu'un tyran .

1)

Hier wordt het politieke journaal weder afgebroken en wel door eene uitvoerige, in het duitsch
gestelde, beschrijving van het Blinden-instituut te Amsterdam.
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‘La nuit dernière, un grand nombre de douaniers et presque tous les soldats qui
restaient encore sont sortis de la ville. Une grande quantité de bourgeois a passé
toute la nuit le verre à la main près du Utrechtsche poort pour accompagner de leurs
salvos les hôtes chéris qui les abandonnaient. Nous sommes donc ici presque livrés
à nousmêmes, quoique le prince et le préfet soient encore dans notre ville.... Çà et
là le cri d'Oranje boven se fait déjà entendre. L'esprit de liberté se ranime par
plusieurs pamphlets qu'on rèpète avec complaisance, puisque nous espérons voir,
ne fut-ce que pour un moment, la voix du despotisme étouffée.’

Mardi 16 Nov.
Hier au soir à 5 1/2 h. assis au comptoir nous entendîmes tout à coup un bruit confus
et terrible. Nous courûmes à la porte où le bruit se faisait entendre avec une force
nouvelle. Bientôt on apprit que c'était une bande d'une centaine de personnes (pour
la plupart des femmes et des enfants) qui faisaient retentir le cri d'Oranje boven et
qui étaient suivis par une foule considérable de personnes. Hier tandis que nous
passions la soirée chez l'oncle de Vos, nous entendîmes encore fréquemment de
pareils cris de divers cotés entr'autres du Haarlemmerdijk.... Cette nuit je fus réveillé
par les cris et les chants qui ne discontinuaient pas, pendant qu'il tombait de temps
en temps une forte grêle. Le ciel était tout en feu. Nous apprîmes ce matin que la
rougeur du ciel devait être attibuée à l'incendie de toutes les maisons de douanes
et de l'octroi qui s'élevaient le long du port.... Ce matin la fureur ne s'était pas encore
ralentie, malgré l'exhortation du maire de se tenir tranquille. Le quartier des juifs
était en pleine insurrection. Chacun portait des rubans couleur d'orange, qu'on y
vendait en masse. On
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avait forcé la maison de correction. On en avait retiré un juif condammé lors des
derniers troubles, le juif était promené partout vêtu d'orange de la tête aux pieds....
Puissions nous, nous et nos descendants, nous rappeler un jour avec reconnaissance
la journée du 15 Novembre 1813.
Van den 16 November af aan is de Clercq's dagboek in het hollandsch gesteld,
en in deze taal vinden wij al spoedig, onder dagteekening van den 21 November,
de herdenking van zijne plechtige opneming in de kristelijke kerk.
Het christendom verheft den mensch in waarde,
De Maatschappij oogst zegen waar het bloeit,
Al 't heil dat hier nog dauwt op de aarde
Is uit dien levensstroom gevloeid. (Feith).

Ja dit is waar. Dit is geen lachend beeld door het spelend vernuft eens dichters
gevormd. Dit is waarheid. Eere zij God in de hoogste hemelen, dat Hij ons zulk een
godsdienst gegeven heeft, die ons van de verhevenheid onzer natuur verzekert,
die ons onzer bestemming waardig maakt, en die ons na den afloop dezes aardschen
levens de schoonste uitzichten opent op eene troostrijke eeuwigheid.
Gezegend zij de dag van gisteren. Als een lavende dronk den vermoeiden reiziger
verfrischt, zoo moge de herdenking aan dien plechtigen stond mij in de uren van
zwaarmoedigheid en verzoeking verkwikken. Nu kan ik in volle gerustheid des
gemoeds uitroepen: Heil mij, ik ben een Christen. Des morgens vergaderden wij
onder het gehoor van Ds. Koopmans, die een leerrede hield over Rom. I vs. 20.
Deze tekst diende hem tot handleiding om eerst de waarheden der natuurlijke en
vervolgens der geopenbaarde godsdienst te beschouwen, de plichten en bevelen
des Christendoms uit te leggen en eindelijk de bijzondere gevoelens van ons
genootschap aan te geven. Het was een zeer goede preek, die met een hartelijke
aanspraak aan de Doopelingen besloten werd.
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In de avondkerk werden de doopelingen nu ten getale van vijf in eene bijzondere,
geslotene bank geplaatst. Er wierd een gezang aangegeven en het aandoenlijk
preludium, dat mij ten minste zeer trof, versterkte nog onze godsdienstige stemming.
Mijn grootvader had den kansel beklommen. Zacht en bevend was zijne stem. En
in het begin belette hem de overstelping zijner aandoening bijna het voortgaan. Hij
koos tot zijn tekst de plaats waar Jezus de kinderkens tot zich laat komen.
Ten einde van een tweeden lofzang begaven wij ons van onze plaatsen en traden
voor den kansel voor een bank, waar achter zich de leeraar en het doopbekken
bevond. Na nog een korte herinnering aan onze verplichting werd ons gevraagd of
wij Jezus Christus voor den Messias erkenden, of wij berouw hadden over onze
begane verkeerdheden en dezelve wenschten te verbeteren. Een toestemmende
buiging was ons antwoord. Toen knielden wij neder. De eerwaardige grijsaard knielde
met ons, en toen verhieven wij in deze gestalte en door hem voorgegaan nogmaals
ons gebed tot den troon des eeuwigen. Toen zich opgericht hebbende, besproeide
de leeraar ons met het water des doops en doopte ons in naam des Vaders, des
Zoons en des Heiligen geestes. Tot nu toe had ik mijne reeds geklommene
aandoeningen kunnen meester blijven. Doch toen bij het uitspreken van den zegen,
de leeraar eensklaps nog door een buitengewone oplegging der hand op mijn hoofd
mij uit mijn stil gevoel deed ontwaken, toen voelde ik eene samenlooping van
gewaarwordingen, niet mogelijk om te beschrijven. Daar stond de vijf en zeventig
jarige grijsaard, een man die nu reeds meer dan vijftig jaren het Evangelie van Jezus
verkondigd had, daar stond hij nog als belijder van Jezus, dien gekruisten Jezus,
aan wien zijne stamelende lippen als thans de mijne eens trouw gezworen hadden.
Daar stond hij in
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de volle majesteit der deugd. Edel was zijn wandel geweest. Misschien nam hij voor
het laatst deze plechtigheid waar, en hij zag met een gerusten blik de naderende
eeuwigheid te gemoet. O, die druk scheen mij te zeggen, toen hij mij, zijnen
beminden kleinzoon, in de kerk van God aannam: wees als ik getrouw, dan zal ook
eens bij den aanbrekenden avondstond uws levens uw hart even kalm het oogenblik
der scheiding kunnen tegenkloppen. Ik heb sints zoovele jaren het Evangelie van
Jezus onderzocht en ik heb hetzelve waar bevonden.
‘Nu waren wij Christen geworden, en na gebed en lofzang keerden wij naar onze
huizen, alwaar de genoegelijkste huiselijke aandoeningen die van den godsdienst
vervingen.’
Maar nog andere aandoeningen waren in aantocht.

... 2 Dec.
Een geheel nieuw tooneel opende zich nu weder, en met dezelfde pen waarmede
ik voor twee jaren den intocht des keizers beschreven heb, zal ik de
gedenkwaardigheden van den intocht des prinsen opteekenen, doch ook met de
vreugde die elk vaderlander bij het verdrijven des overheerschers gevoelt. Gisteren
is 's nachts de proklamatie van den prins met veel plechtigheid bij fakkellicht
voorgelezen. Dit is 's middags herhaald. Men had gedacht dat de prins toen reeds
onze stad zou bezoeken, en had diensvolgens vele autoriteiten en de afgevaardigden
der geestelijkheid op het paleis genood... Gisteren was op het gerucht van de komst
van den prins eene aanzienlijke menigte op den Haarlemmer- en Nieuwen-Dijk
samengevloeid. Alles toonde volksvreugde aan. De oranjeliedjes werden wederom
met nieuwe kracht langs straat en gracht gezongen. Het volk heeft te Kattenburg
geroepen: de prins moet koning van Holland zijn, en Kemper verklaart dat wij geen
Willem VI of VII maar Willem I zullen hebben.... Z.H. moet heden komen... Deze
dag zal altoos gedenkwaardig blijven. Ik heb
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den naneef van Willem I en van Frederik Hendrik na een negentienjarig afzijn weder
door het juichend Nederland als een verlosser zien ontvangen... Op den Dam zag
ik den prins na zijn aankomst op het balkon verschijnen, zich voor het volk buigende.
Het gejuich op dit oogenblik was onbeschrijfelijk, en ik schaam mij niet om, na alles
wat ik heden gezien en gehoord heb, deze drift van het volk nationale geestdrift te
noemen. Ja zij heerschte overal en ik zal niet ontveinzen dat deze dag op mij een
plechtigen indruk gemaakt heeft. De volksmenigte was ontzettend. Sommigen reikten
den Prins hunne handen toe, en alles ademde vreugde.
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Hoofdstuk IV.
1814.
Blik in de toekomst. - Nuchtere politiek. - De kozakken. - Reisje door
Zuid-Holland. - Borger. - Van der Palm. - Kemper. - Rotterdam. - Instituut
op Fijenoord. - Bilderdijks Affodillen. - Zijn Geestenwareld. - De echt. Zucht naar het Vaderland. - Losse gedachten. - Terugblik. Van de eerste bedwelming der nationale vreugde bekomen, richt de schrijver, reeds
in de maand Maart van het jaar 1814, een ‘blik in de toekomst.’
Na de beschrijving van den intocht van de prinses gaat het Dagboek aldus voort:
Laat ons nu nog eens bij dit gewichtig oogenblik stilstaan. Niemand zal het durven
ontkennen, en ik zelf was daarvan getuige, dat bij de eerste inkomst van den prins
alom geestdrift, ja wezenlijke geestdrift heerschte. Doch wie zal tegen mij durven
beweren, dat van deze geestdrift op dezen dag

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

41
nog overblijfselen te vinden waren. Geen schaatrend volksgejuich vergezelde den
trein. Men hoorde wel volksgejoel, maar niet dat wezenlijk gevoel van blijdschap,
dat zelfs nog bij den bezopen Jordaanbewoner onderscheiden kan worden. Op aller
gelaat was die nieuwsgierige verwachting te lezen, die ook bij de intrede van een
Napoleon zoo veelvuldig uitblonk, doch die tevens met de merkbaarste
onverschilligheid gepaard ging. Van waar deze verkoeling? Heeft de Prins eenige
daden bedreven, die hem de achting en de liefde des volks onwaardig maken? Zoo
niet, van waar dan deze verandering? Het komt mij voor, dat de volgende redenen
daartoe medewerken:
1. de verkoeling die steeds bij alle volkeren op alle oogenblikken van geestdrift
volgt;
2. de weinige voortgang niet alleen van de wapenen der gealliëerden tegen
Napoleon, maar ook de weinige voordeelen wegens de reeds zoo lang
ingeslotene vestingen behaald;
3. de invordering der lasten op denzelfden voet en zelfs meerendeels zwaarder
dan onder de dwingelandij;
4. de oproeping der landmilitie die toch door het volk als een pendant van de
konscriptie wordt aangezien;
5. de weinige invloed welke de omwenteling door den ingevallen winter op den
handel en de fabryken en trafyken heeft kunnen hebben;
6. de herleving van oude wrokken en gevoelens die, in een oogenblik van gevaar
gesmoord, echter na dien tijd met nieuwe kracht weder oprijzen;
7. het in bewind blijven of in gunst dringen van diegenen, die zich onder de
overheersching door hunne aankleving aan den dwingeland verdacht gemaakt
hebben;
8. het behouden der fransche vormen in de manier van regeeren, en het weinige
dat er nog gedaan is om het volk
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te doen begrijpen dat het wezenlijk tot een vrijeren staat is overgegaan.
‘Ziedaar dunkt mij de voornaamste oorzaken eener verflauwing welker verschijnselen
zoozeer met de algemeene zwakheid der brooze stervelingen overeenstemmen.
Zal nu de aangeboden konstitutie deze verlfauwing kunnen verbeteren, en tot
derzelver verdrijving de geschiktste middelen kunnen opleveren? Dit is een geheim,
hetwelk de toekomst alleen in staat is op te lossen. Voor mij, ik geloof dat het levende
geslacht niet meer geschikt is om de indrukken van algemeene vaderlandsliefde te
ontvangen en alle de oude veeten te vergeten, die in vele harten slechts een
voorwendsel zoeken om los te breken. Ik geloof dat misschien eerst het opkomend
geslacht in eenen nog buigbaren ouderdom door schrikwekkende voorbeelden
geleerd zich tot dat edel doel kan vereenigen. Maar ik geloof dat vooreerst de haat
tegen Frankrijk in alle boezems moet worden ingeplant, dat zoovele ondeugden der
franschen, - vruchten van eene negentienjarige verkeering - geheel moeten worden
uitgeroeid. Wij hebben het knellend juk van het despotisme, wij hebben de uitbundige
losheid van de volksregeering leeren kennen. De Hollander van de tegenwoordige
eeuw is niet meer voor de eeuw der Brutussen of voor die van Willem den eerste
geschikt, maar hij kan nog die der Trajanussen en Antonijnen genieten. Ja de
vereeniging van Vaderland en Oranje, niet als ijdele namen, maar als onderpanden
van ons geluk en volksbestaan kan ons nog redden.... Indien de vorst tevreden met
dat toppunt van macht, naar hetwelk zijn geslacht zoovele eeuwen gestreefd heeft,
het gevoel van vrijheid en vaderlandsliefde opwekt, en Engelands belangen voorstaat,
zonder deszelfs slaaf te zijn, indien de handel zijne zegenende bronnen weder opent
en den voorspoed en blijgeestigheid der vroegere jaren zonder derzelver weelde
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of egoisme herroept, dan kunnen wij nog stonden van geluk zien dagen. Maar indien
deze laatste poging mislukt en het volk, vergeefs opgewonden, zijn val met wisse
schreden nadert en toont, rijp voor slavernij te zijn, dan.... doch dit verhoede de God
onzer Vaderen en een heilige sluier moge deze verschrikkelijke toekomst omhullen.’
Bijzonder hooggestemd waren de Clercq's verwachtingen van de toekomst destijds
zeker niet. Maar hoevele jongelingen houden zich op negentienjarigen leeftijd met
soortgelijke overleggingen bezig? En leeft hij niet dubbel die zich reeds vroeg
daaraan gewent, van heden, verleden en toekomst zich nauwkeurig rekenschap te
geven?
Daar wij ons ong altijd op het gebied der gelijktijdige geschiedenis en politiek
bevinden, lasch ik hier de volgende bijzonderheid omtrent de Kozakken in:
‘Men heeft te Almelo en elders deze wonderlijke menschen nog veel beter dan
bij ons leeren kennen. Zij schenen bij alle hunne woestheid hunne godsdienst
nauwkeurig op te volgen, en kruisten zich gedurig, bijzonder onder den maaltijd.
Een Almeloosch vriend met eenige Kozakken in zijn kamer zijnde, niet naar bed
durvende gaan, en zich vervelende, nam een boek en ging zitten lezen. Hij bemerkte
echter dat zulks een der Kozakken zeer slecht beviel. Echter voort willende lezen
bedacht hij het volgende, en het boek aan den Kozak wijzende, zeide hij Jesu
Christu. Hierop naderde de Kozak, kruiste zich, nam zijne handen, en die van zijn
gastheer en leide dezelve op het boek, en het aldus ingezegend hebbende, lag hij
het op den schoorsteen met grooten eerbied. Nu wilde de ander zijn boek weder
nemen, doch de Kozak zette zulk een verschrikkelijk gezicht, dat hij het niet wagen
durfde. Deze vrienden waren vrij woest; liepen, wanneer zij aankwamen, met hunne
paarden door het huis heen, en joegen dikwijls den heer des huizes de deur uit
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om fourrage te halen. Toen zij eens bij een zoo brutaal waren, nam deze een bijbel
die voor de hand lag, en zeide pope (priester), en hierop zag hij eensklaps zijne
kozakken voor hem ter aarde neêrgebogen. Deze kunstgreep gelukte toch niet
altoos. Een ander heeft een Tartaar ingekwartierd gehad, die te kennen gaf, dat hij
Mahomedaan was, en die een kip op een zeer plechtige wijze van het leven beroofde
en inzegende. Van al de doorgetrokken troepen, moeten de Oostfriesche landweer
de allersmerigsten geweest zijn.’
Thans moeten wij voor een poos het staatkundig gebied verlaten, en ons
andermaal met de Clercq op reis begeven, en wel naar Zuid-Holland. Ik zal het
reisjournaal, dat zich door zijn prettigen, opgewekten verhaaltrant onderscheidt,
slechts weinig behoeven te bekorten. Terwijl hij personen en toestanden teekent,
teekent hij voor ons zichzelven.

Woensdag 8 Juni.
In de trekschuit naar Haarlem; aldaar een vrij levendig gesprek met een exgarde
d'honneur en een geangliseerden Hollander. Eene visite bij den heer Walré
afleggende geraakte ik met ZEd. in zulk een langdurig letterkundig gesprek, dat ik
na meer dan twee uren onderhoud mij eindelijk los moest rukken. Toen stapte ik
met den stok in de hand de poort uit en deed met het uiterste genoegen de wandeling
naar Leiden, over Hillegom, Lis en Sassenheim.... Eindelijk genaakte ik Leiden, en
het gelukte mij het huis van den heer Kemper op te sporen - overheerlijk gelegen
op die statige Breêstraat, zeker een der schoonste straten van ons land, en vlak
tegenover het stadbuis, een ouderwetsch gebouw met torens en klokkenspel. De
professor ontving mij met open armen.

Donderdag 9 Juni.
's Ochtends werd ik zoo door het klokkengelui als door een tweeregelig vers van
den Professor die alreeds een kollege over den eed uitgebazuind had, uit de veeren
gejaagd. Het was vrede in dit gewest. Weldra
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zagen wij de Leidsche gewapende burgerij, een deel landmilitie met krijgsmuziek
naar het stadhuis vlak voor onze deur optrekken. De houding der troepen was vrij
wel. Toen werden de vensters van het Raadhuis geopend, de kussens neêrgelegd
en de hoogachtbare Heeren Burgemeesteren verkondigden den algemeenen vrede,
hetgeen door een luid Hoezee en Oranje boven der zoo gewapende als
ongewapende burgerij beantwoord werd, en bij het gelui der klokken, het spelen
van Wilhelmus van Nassauwen en de toevloed der menigte in deze grootsche straat
een schoon tafereel vormde.
's Middags wandelden wij naar dit gebouw, nog zeer oud en ook met torens
versierd. Want in dien tijd kon zonder torens niets fraai zijn. Het gebouw in kwestie
schijnt vrij bouwvallig. Men zal het observatorium verbeteren, want het zou toch
jammer wezen, dat men, door naar de sterren te kijken op den grond neêrsmakte.
Voorts kwamen wij in den hortus, systematisch in vakken aangelegd, hetgeen juist
geene schilderachtige schikking was. Achteraan is eene Engelsche partij met fraaie
gewassen, verder staat een ezel in de botanie meest te kijken in zulk een hortus
als een aap bij het spreekbord. Men ziet dan wel is waar planten en boomen in
overvloed, moesplanten en oranjeboomen, stookkassen waarin men bijna van de
hitte vergaat. Maar verder gaat het verstand dan ook niet. Ik zag wel is waar twee
wonderlijke gewassen, waarvan het eene veel naar een Oostindischen palmboom
geleek, doch de hooggeleerde heer Rector antwoordde alleen dat het een zeer raar
gewas was.
Verder ziet men in een der aangrenzende kabinetten eene verzameling van
antieken uit het kabinet van een zekeren Papenbroek. Deze overblijfsels hebben
meestal veel geleden. En men ziet vaak Venus zonder neus en Apollo zonder hand.
Toch blijft er nog veel schoons over. Nog zie ik den rus-
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tenden Hercules. Hij rust, doch in zijn arm aanschouwt men nog den God der kracht.
Hoe schoon is dat beeld van Bacchus, die den druiventros omhoog houdt. Deze
toga bedekt een Romein. Deze voet is die van een held. Deze Apollo is waarachtig
de God der dichtkunst. Neen, heilige overblijfsels der gewijde oudheid, uw roem zal
steeds bloeien. En mocht zelfs een nieuwe omkeering U weder in het aardrijk
bedelven, nog het laatste nageslacht zou, indien het U wedervond, voor U als voor
overblijfsels der ware grootheid in het vak der kunst nederknielen.
Schouwburg. Een zeer lieve zaal met toehoorders opgepropt. Het was de terugkeer
van Rozenveld, die onder de kluisters der fransche dwingelandij zooveel had moeten
***

lijden. Het scherm ging op en hij werd door een aanspraak van den Heer en door
een van hem zelven aan het publiek voorgesteld. Het handgeklap weêrgalmde door
de zaal. En Rozenveld toonde in zijne twee rollen dat hij nog steeds de geestige
tooneelspeler was die het strakke gelaat reeds zoo menigen lach had afgeperst.
De gebannen Amor. Een stuk zoo als Kotzebue er een op zijn gemak op zijn kanapé
kan maken. Wederzijdsche jaloesie, ongegronde vermoedens. Rechtvaardiging van
de zedeles, dat er zonder vertrouwen geen huwelijksliefde bestaat. Hier en daar
zoo als steeds bij Kotzebue aardige tooneelen, vergezochte vergelijkingen, bons
mots over de vrouwen en mannen, verschrikkelijke équivoques, doch in het geheel
te weinig belangrijks....
Rijnsburgerpoort. Deze poort wordt voor een meesterstuk gehouden. Ik zie wel
dat zij kunstig is, doch het rechte oogmerk des bouwers blijft mij nog onbekend. Het
schijnt, dat zij, schoon wezenlijk scheef staande, in het verschiet recht moet
verbeelden te zijn....
Ik heb de godsdienstoefening bijgewoond bij v.d. Palm, den Nederduitschen
Massillon. Groot was het getal der toe-
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hoorders in de Pieterskerk. Hij stelde ons in eene treffende leerrede de gevolgen
van het Pinksterfeest en de noodzakelijkheid van dien dag in de gebeurtenissen
die den godsdienst van Kristus vestigen moesten. Welk eene treffende duidelijkheid!
Welk een zachtheid en welk een kracht. Voorwaar, laat hij die aan onze schoone
taal de gaaf der welsprekendheid ontzegt van der Palm gaan hooren, en blozen.
De stad bestaat tegenwoordig alleen van de fabrieken, die, naar ik geloof, echter
niet veel beteekenen, en van de Hoogeschool.... Deze universiteit is hier een
voorname zaak. Er wordt in de kerk voor haar gebeden... En de namen van
studenten, akademie en promotie, zijn hier zoo algemeen als bij ons die van
kooplieden, beurs en effectenboek... Bij vele studenten behoort het pijpen rooken,
borrels drinken en billardspelen wel degelijk tot het studeeren. Bij anderen bestaat
de studie in twee uren met verschrikkelijke haast diktaten na te krabbelen. Of die
dan leesbaar zijn, komt er minder op aan... De besten staan nogtans wat vroeger
op, turen wat op de folianten, doch dan wordt ook de geheele middag, die hier om
3 uur begint, aan de uitspanning ten buit gegeven. Men doet visites of drinkt thee
bij goede vrienden in een der koepels van het heirleger tuinen die een cirkel om
deze stad trekken. De conversatie, schoon niet zoo vrij als in Amsterdam, is echter
vrijer en minder kwaadsprekend dan in de kleinere steden. Van staatkunde weet
men weinig af. Ieder heeft zijn bijzonderen kring, waarmede hij omgaat....
... Jufvr. Galier. Een verschrikkelijke karikatuur. Een oud rimpelig persoon. De
nicht van den vermaarden Wijttembach, die over niets anders dan geleerdheid
redeneerde, en grooten lust betuigde in een werk over de vergelijkende
ontleedkunde....
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Kemper. Hoe meer ik hem leer kennen, hoe meer ik hem leer bewonderen en
beminnen. Een grootsche ziel, door het gevoel der kunst, door de zucht voor het
heil der menschheid ontvlamd. Hij zou alle menschen gelukkig willen maken. Hij
ziet de toekomst vrolijk in. Geen inspraak van eigen belang vermeestert ooit zijn
vrije ziel. De indrukken die hij ontvangt zijn sterk, doch verdwijnen ook wel eens
spoedig. Openhartig tot in het uiterste, wil hij ieder helpen, doch ziet zich daartoe
buiten staat. Schoon de onmacht om ieder te redden en de ondankbaarheid der
stervelingen zijn leven eenigszins verbitteren, zoo blijft het gevoel van eene goede,
een groote daad uit edele beginsels gedaan te hebben, zijn geheel bestaan bezielen,
en verspreidt eene elysische helderheid over de verdere tooneelen van zijn
loopbaan....
V.d. Palm. Een bezoek bij v.d. Palm, die op zijn buiten bij Leiden woont. Het is
lief aangelegd. Evenwel, bij zulk een man werd ons het gezicht van de aankomende
erwtjes en perzikken wat al te ruim medegedeeld. Het is een zeer
beminnenswaardige familie.
‘Rechten. Dezen morgen woonde ik bij mijn gastheer een college in de Rechten
bij. Ik hoorde er eenige diktaten en uitleggingen over eenige hoofdstukken van
Grotius' recht van oorlog en vrede, over het recht van bijzondere personen en van
vreemdelingen in oorlog. Alles was helder en duidelijk, doch het meeste sprak van
zelf.’
(Hierop volgt eene beschrijving van den Haag, Scheveningen en Delft die ik
achterwege laat).
Hier (d.i. in Delft) kroop ik nu in een schuit naar Rotterdam.... Overal drukte en
leven, bezige loopers, dringende kruiers, trekkende paarden, zeilende schepen,
beladen schuiten, werkzame handwerkslieden, alles teekent gewoel, leven en
vrolijkheid. Ik zag weinig prachtige, doch vele goede gebouwen, hetgeen eigenlijk
Rotterdam doet uit-
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munten, bestaat in zijne heerlijke ligging aan de Maas, zijne treffende en drukke
havens, ja in dezelve de rijkgeladen schepen, tot voor de huizen der kooplieden
genaderd...
Met een enkelen blik om zich heen, ontdekt men terstond dat de boschachtige
en heuvelachtige grond van om den Haag verdwenen is, en men zich dus in even
liefelijke omstreken bevindt als die welke onze vaderstad zoo bekoorlijk omringen.
Hooge molens in grooten getale. Plassen water in menigte. Grootsche veldgezichten,
zoo als het nieuwe tuinpad die oplevert. Alom op de buitencingels en overal wemelt
het van huizen, zoodat er buiten de stad bijna een tweede schijnt gebouwd te
worden...
De Rotterdammers verheffen hunne stad tot in de wolken, en verhalen van iemand,
die, na de geheele wereld doorreisd te hebben, geeindigd was met te zeggen, dat
hij nergens eene stad gevonden had zoo bewonderenswaardig als Rotterdam. NB.
Deze man was een Rotterdammer. - Zonder nu juist hierin toe te stemmen, zoo
verdienen de bovenvermelde bijzonderheden veel bewondering... De omgang is,
naar ik geloof, hier vrijer als in Leiden of in den Haag. De drukte scheen hier zeer
aanmerkelijk te zijn. Het brood is ellendig grauw en bijna onverteerbaar droog,
zoodat het vragen om het dagelijksch brood hier minder dan elders te pas komt...
De spraak over het algemeen is zelfs onder het gemeen veel zuiverder dan in andere
steden en ook onder de fatsoenlijke lieden is het verschil van dialekt alleen in eenige
slechte gewoonten en eenige min gebruikelijke woorden te vinden.
Erasmus. Daar staat hij dan, die den smaak voor ware geleerdheid in het Noorden
weder deed herleven, de eertijds door de vischvrouwen van tijd tot tijd blank
geschuurde, doch nu gebronsde Erasmus. De plaatsing op een soort van sluis, die
eigenlijk de grootste in plaats van de groote
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markt moest heeten is ver van treffend. De bijna afgodische achting van het gemeen
voor dezen patroon gaat zoover, dat het gerucht, dat hij door de Franschen zou
weggevoerd worden, bijna een oproer verwekt had. Hij heeft ook door het dragen
van oranje en guirlandes rijkelijk in de omwenteling der tijden gedeeld...
Groote kerk. Hoewel het dikwijls verhaald is, dat de zon in Rotterdam nooit
onderging, zonder een preek gehoord te hebben, zoo heeft hier echter het preeken
met goed gevolg verscheidene keeren in de week plaats. Ik trad bij eene zoodanige
gelegenheid in de Groote kerk, alwaar ik een leeraar verschrikkelijk over de
Fariseeuwen hoorde piepen. Ik zag daar de graftombe van den dapperen Kortenaar.
Minder beviel mij de uitvoering van het beeld dan het grafschrift van Brandt... De
koperen pilaren van het koor waren zoo glimmend geschuurd, alsof zij in den koestal
van eene hollandsche boerin stonden...
Tocht naar 't Overmaasche en Fijenoord. Wij moesten eerst de stad doorkruisen
en kwamen vervolgens aan het Nieuwewerk, alwaar het gezicht op de zilveren Maas
en de heerlijke boomen die zich aldaar bevinden treffend is. Hier gingen wij in een
roeischuitje en staken de Maas over. Overheerlijk is het gezicht op het midden van
dien breeden plas, zoo op de stad als op de overzijde. Eindelijk stapt men aan wal
bij IJsselmonde. Hier wandelden wij nu verder op, en het is inderdaad moeilijk zich
een schooner landstreek voor te stellen. Wij gingen over een dijk, met heerlijk
geboomte beplant, ter linkerzijde was de Maas, ter rechterzijde korenvelden met de
rijkste gewassen bedekt. Hier en daar zag men huizen, schilderachtig onder het
geboomte verscholen. Alles was lachend en vrolijk, en bij de menschen heerschte
een zekere gulheid en tevredenheid die verrukkelijk was. Na deze wandeling met
veel genoegen volbracht te heb-
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ben, stapten wij op nieuw in een bootje en werden door een haven gevoerd en aan
het eiland Fijenoord, waar ons een genoeglijk oogenblik wachtte, aan laud gezet.
Fijenoord is zeker een van de aangenaamste oorden die ik immer gezien heb. De
luchtstreek is er voortreffelijk, en de uitgestrektheid van het eiland groot genoeg om
de gedachte van op zulk een kleine plek opgesloten te zijn, te doen verdwijnen. Een
overheerlijke rij van boomen omkranst het geheele eiland, welks midden uit vette
gronden en welige landerijen bestaat. Men vindt aldaar het zoogenaamde Pesthuis
hetwelk volgens sommigen voor Pestzieken, volgens anderen slechts als een plaats
van quarantaine voor de goederen uit de Levant gebruikt wierd. Naderhand is het
ook voor een hospitaal en ook voor een kadettenschool gebruikt. Het is ruim en
luchtig. In het midden is een kom, waarin men steeds versch water kan doen
stroomen om de lucht te verfrisschen.
Wij traden binnen en werden bij den Heer ter Hoeve ingelaten, wien wij onzen
brief van aanbeveling vertoonden. Hij ontving ons allervriendelijkst en deelde ons
een algemeen plan van zijne inrichting mede.
Zijne hoofdgedachte was om door de beschaving van het werkvolk uit de geringere
klassen der maatschappij, door het meer eerbied, meer belangstelling in te
boezemen, de fabrieken zelve tot die hoogte op te voeren, waartoe zij in andere
landen gebracht zijn. Hij had voornamelijk de kinderen uit de armenhuizen daartoe
willen gebruiken. Eene dergelijke inrichting te Arnhem had de hoogste goedkeuring
van den Magistraat weggedragen, en Zutphen en Deventer hadden om iets dergelijks
verzocht. Doch bij de omwenteling van 1787 was hij van woonplaats veranderd, en
de inrichting vervallen. Deze was nu hier eerst sints korten tijd begonnen en met de
grootste kracht doorgezet, ja zelfs door
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Stassart met eene bijzondere bescherming begunstigd. Doch na de omwenteling
is dit Instituut door subalterne machten tegengewerkt, en hij had zich daardoor
provisioneel tot het getal van honderd kinderen moeten bepalen, terwijl hij anders
dit getal zes ja achtmaal had willen vermeerderen. Daar de souverein en de ministers
hem echter van hunne groote belangstelling in deze inrichting verzekerd hadden,
en binnen korten tijd eene commissie van de regeering die zou komen onderzoeken,
zoo vleide hij zich dat nu alle hinderpalen uit den weg zouden geruimd worden.
Toen hij het eerst deze kinderen uit de Godshuizen overnam heerschten onder
hen de grootste zoo natuurlijke als zedelijke gebreken. Zij waren met ongemakken
en bijna allen met hoofdzeer besmet. Zij waren droevig, kwaadaardig, vloekten, en
stalen als raven. De heer ter Hoeve liet eerst voor lichamelijke reinheid zorgen, en
begreep dat bij zulk een toestand geduld het eerste vereischte was. De trommel en
de fluit waarmede hij de marschen liet vergezellen was hetgeen het eerst bij hen
een geest van orde en gevoel voor maat opwekte. Vervolgens liet hij hen hunne
straatdeuntjes maar eerst in het wilde zingen; de meester merkte diegenen op, die
eenigen smaak of aanleg toonden, en gaf hun betere liedjes, en voerde hen
ongemerkt tot een hoogeren trap van beschaving. Verder heeft hij verschillende
muziekmeesters zoo voor blaasinstrumenten als anderszins laten komen. Want,
zeide hij, het leeren der muziek maakt hen vrolijk. En vrolijke menschen zullen in
het algemeen de braafsten en werkzaamsten zijn. Om het stelen tegen te gaan, liet
hij aan ieder kind onder zijne zitplaats een open kastje maken, om daarin zijn beursje
en andere zaken te bergen, en in de drie laatste maanden was niets gestolen. Om
den geest van eer op te wakkeren, werden zij die door hunne vlijt of goede
hoedanigheden uitmuntten,
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tot opzieners over vier anderen benoemd. Deze opzieners worden, zoo het jongens
zijn, door een band, en, zoo het meisjes zijn, door een veer of pluim onderscheiden.
Zij hebben eenig toezigt over de anderen, dienen aan de tafels, waaraan er steeds
vijf zitten, voor en deelen het vleesch uit. Bij elke uitdeeling ontvangen zij een dubbele
portie, doch worden ook bij elke overtreding dubbel bestraft. Om tot vlijt aan te
zetten, zoo is het werk, dat ieder kind buiten een hem opgegeven taak doet, voor
zijn eigen profijt; zoodat er sommigen zijn, die wekelijks tot vijftien stuivers toe
verdienen. Het grootste gedeelte hiervan wordt in een spaarpot gestort, die zij bij
hun vertrek uit het huis medenemen. En naarmate van meer of minder vlijt wordt
hun hiervan ten eigen gebruik een gedeelte afgestaan. Ten einde het genot van dat
geld voor hen van des te meer waarde te maken, zoo is bij dit instituut een kleine
winkel gevoegd, waarin niet alleen touw, knikkers en hoepels, maar ook kersen,
appelen enz., naar den tijd, voor de goedkoopste prijzen verkocht worden. Alleen
zij die het geld door eigen vlijt verdiend hebben, mogen het daar besteden. De
opzieners, die zich verder door bijzondere vlijt onderscheiden, krijgen de vergunning
om op een ambacht te komen, en de meisjes worden in alle vrouwelijke werken, tot
dienen noodig, onderwezen. Behalve de zonen van den Heer ter Hoever, die zelve
in het gesticht werkzaam zijn, vindt men aldaar ook een meester, een
godsdienstleeraar, en voor de Roomschen, een priester. Zondags wordt er een
plechtige kerkdienst gehouden, die door allen moet bijgewoond worden. Zij wordt
door een orkest vergezeld. De kinderen met de opzieners aan het hoofd treden in
een statigen optocht binnen, en gedurende de godsdienstoefening heerscht de
plechtigste stilte. Verder worden zij door den leeraar en andere bestuurders in
verscheidene vakken onderwezen als natuurkunde,
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vaderlandsche geschiedenis, zedekunde. Alles geschiedt vertellenderwijze en de
kinderen worden dan naderhand over het gehoorde ondervraagd. En de Heer ter
Hoeve verzekerde ons, dat de leeraar reeds dikwijls bij hem gekomen was met
tranen van aandoening over de leerzaamheid en het goed begrip der kinderen. Door
zulk eene wijze van behandeling, waren zij zoover gebracht, dat sommige reeds
duidelijke begrippen van deugd en ondeugd hadden, en onder hen de grootste
verdraagzaamheid heerschte. Van alles gaf de Heer ter Hoeve reden; zoo laat ik
hen bij voorbeeld, zeide hij 's avonds met den trommel naar bed afmarscheeren,
en hieraan dank ik zij elkander mooit van de trappen afwerpen. Onder dergelijke
gesprekken voerde hij ons in de groote kamer, en dit gezicht was waarlijk treffend.
Daar zaten de kinderen, volgens de kunnen afgedeeld, te werken aan spinnewielen;
alles wordt in het huis zelf gemaakt. Op aller gezichten was reinheid, vrolijkheid en
gezondheid te lezen. Toen wij binnen kwamen, hieven zij uit zich zelven en zonder
bestier des meesters een lied aan over de god-delijke almacht, op de wijze van God
save the King. Toen de Heer ter Hoeve ons eenige regels van dit gezang, dat
eenvoudig en dichterlijk was, uitlegde, kon ik bijna mijn gevoel niet weerhouden, op
het zien van zoovele kinderen, die hier in zulk eene werkzaamheid en zulke
gevoelens opgevoed, misschien eens de sieraden zullen worden eener maatschappij,
waarvan zij anders de geessel zouden geweest zijn. Mijn God, wat is hij het
verhevenst wezen van uwe schepping, die zijn natuurgenoot tot de waarachtige
godenwaarde van mensch verheft. Hier wordt nu het geleerde niet in den
dagelijkschen omgang met reeds bedorven volwassenen vergeten en verpest. Neen!
op dit gezegend eiland heerschen vrede en rust en de woede der stervelingen dringt
tot hier niet door. Wij bezochten vervolgens de slaapkamers,
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de eetzaal; alles was even net, luchtig en zindelijk....
‘De Heer ter Hoeve is een man van vijf en zestig jaar, van een kloeke gestalte;
een vurig doch eenigszins stroef uiterlijk, doch ten uiterste vriendelijk. Natuurlijk is
hij met zijne denkbeelden zeer ingenomen. Wat hiervan ook zij, zoo moet hij, die
over zijne inrichting oordeelen wil, zelf naar Fijenoord gaan. En wanneer hij dan
zijne waarde als redelijk wezen niet gevoelt, wanneer dan geene aangename
gewaarwordingen zijne ziel doorstroomen, wanneer hij dan niet aan deugd onder
de menschen gelooft, zoo beklaag ik hem van harte. Dit was ten minste mijn geval
niet. Ik gevoelde als mensch en vaderlander de waarde van hem, die een inrichting
begonnen heeft, welke misschien nog tot nut der laatste geslachten in ons vaderland
kan strekken, die wanneer hij in elk ander land geleefd had misschien reeds bij ons
de vurigste bewonderaars zou gevonden hebben, en nu bijna onbekend is. Ja, ik
kon niet nalaten, bij het afscheid den Heer ter Hoeve met een hartelijken handdruk
den zegen van God en alle goede menschen op zijne zoo gelukkig begonnen
onderneming toe te wenschen.’
Deze bladzijde, de laatste van dit reisverhaal, werpt ongetwijfeld licht op de
zedelijke denkbeelden, die de Clercq destijds koesterde.
De verdere aanteekeningen van dit jaar bestaan voor een deel uit herinneringen
van een reis naar Bremen, die mij evenwel niet toeschijnen iets kenmerkends op
te leveren, en uit letterkundige opmerkingen, onder welke die over Bilderdijk hier
eene plaats mogen vinden.
Affodillen. De affodillen groeiden volgens Homerus aan de boorden des Acherons.
Vandaar dat Bilderdijk die reeds met den eenen voet, sints twintig jaren, in het graf
staat, deze nu op zijne Winterbloemen laat volgen, terwijl iedereen zeer nieuwsgierig
is, welke soort van bloemen hij nu
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nog op deze zal doen volgen. Bilderdijk is de Rembrandt der dichters, groot en
verheven, doch dikwijls raadselachtig en duister. Men kan bijna echter deze stukken
als kunst, volgens mij, voor het toppunt der dichtkunst houden. Men vindt in dezelven
een geheel andere taal dan de gewone. Ongebruikte beelden op de stoutste wijze
uitgevoerd, en oude geheel vernieuwd. Of hij juist volksdichter zij of tot het hart
spreke, daaraan twijfel ik zeer; doch als kunstenaar is hij onnavolgbaar.
De geestenwareld is een hypothese vernuftig en dichterlijk voorgedragen. Een
waarom zou het den dichter niet veroorloofd zijn, even als den wijsgeer hypothesen
te maken over zaken waarvan beide even weinig weten. Of in deze wijze van omgang
met de geesten, de dichter zich juist van de nederigste zijde vertoond heeft, dat wil
ik niet beslissen.
De echt is ook dichterlijk in den hoogsten graad. Bij het hoogste toppunt der kunst,
ontwaart men geene moeite, geene gezochtheid. Alles schijnt eene natuurlijke
uitstorting te zijn. De Episode van den droom van Adam is zeer schoon.
Zucht naar het Vaderland is zeker nog wel het duisterste dezer drie gedichten.
Natuurlijk ook dat bij de voorlezing in Felix niemand hetzelve begrepen had. Het
schijnt voornamelijk tegen het systema van optimismus en volmaakbaarheid in te
druischen, en zeker verdient het bewondering door de schitterende tafereelen die
in hetzelve zijn ingeweven. Bij welke dichters vindt men brokken die gelijk staan
met de stoutheid der beschrijving van de verouding der aarde, de verzwakking der
menschen, des tijds....
‘Wat de losse gedachten betreft, zij zijn van geen bijzonder belang, en behelzen
meestal gedachten reeds vroeger door den dichter uitgedrukt. Onsterfelijkheid heeft
veel overeenkomst met den lierzang: Neen, denk niet dat de taal der
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goôn. 't Leven is vrij plat. En Sadig had wel weggelaten mogen worden.’
Toen ik in een vorig hoofdstuk deed opmerken dat de Clercq's handschrift na de
bevrijding van Nederland in het Hollandsch gesteld is, heb ik geenszins bedoeld
dat er niet nog bladzijden in andere talen voorkomen. Integendeel, latijnsche,
duitsche, engelsche, fransche, italiaansche aanteekeningen komen van tijd tot tijd
de hollandsche vervangen. Geen der talen schreef hij volkomen zuiver, maar in elk
dezer talen had hij een zekere vaardigheid, die hij waarschijnlijk, juist door in deze
talen te stellen, nog oefenen wilde. In het fransch is ook de laatste bladzijde van
het dagboek in het jaar 1814 geschreven. Hebben wij dit hoofdstuk met eenen blik
in de toekomst geopend, wij willen het met een terugblik op het verleden besluiten.

31 Décembre.
Ainsi encore une année s'est élancée dans l'Éternité. Elle sera à jamais fameuse
dans l'histoire des peuples. Un tyran, assis au faîte des grandeurs, vit tomber sa
puissance.... Cette année ne fut pas moins célèbre et pas moins importante pour
notre patrie. Quel tableau présentait-elle au commencement? Un terrain à demi
devasté plein de troupes ennemies et alliées. Un gouvernement encore mal affermi,
dont on ignorait l'esprit et les intentions. Des finances entièrement ruinées, les
caisses publiques épuisées par la rapacité des tyrans, de tous cotés des forteresses
au pouvoir de l'ennemi. Le tyran encore sur le trône, maître du Brabant et prêt à
fondre à tous moments sur des peuples qu'il accablait du titre odieux de brigands.
Un commerce éteint dans ses dernières sources. Et nous voyons maintenant la
patrie entière soumise aux lois du souverain légitime, appelè au trône par les voeux
unanimes du peuple, d'un prince dont le pouvoir est retenu dans les bornes prescrites
par une constitution approuvée par les députés
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de la nation.... Nous voyons nos finances rétablies, une armée et une flotte faisant
respecter de nouveau le drapeau de la patrie. Quelques branches du commerce
commencent déjà à refleurir. Déjà soixante vaisseaux sont partis à la fois du port
de Texel. Déjà la paix entre l'Amérique et l'Angleterre promet une plus grande liberté
de commerce. Voilà bien des progrès dans une année, et il faut avouer que de ce
côté là, ce ne sont pas des murmures, mais des actions de grâces que nous devons
à l'Être suprême, et c'est en adorant sa bonté que nous devons commencer une
nouvelle carrière.
‘Quant à moi particulièrement, j'ai été heureux et heureux autant qu'on peut l'être
en de pareilles circonstances, jouissant d'une santé parfaite, goûtant les charmes
de l'étude et de l'amitié. J'ai fait plusieurs excursions et un voyage fort agréable.
Mes voeux pour l'avenir sont: plus d'activité dans le commerce, la santé de mes
parents, un bon voyage et - non voglio dimenticarmi d'aspirare al cuore d'una gentil
donzella.’
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Hoofdstuk V.
1815.
Qudejaarsavond op een bal. - Dan sen. - Prijsuitdeeling. - van Hulst. Ontwakende liefde. - De leus Vaderland en Oranje. - Bij l'amica Catonna.
- Deklaratie. - ‘Liebe, liebe lass' mich los.’ - Reisje naar Gelderland. Heeft de verstrooiing geholpen? - Verloving. - Bij het kistje van de kleine
Elise. - Natuur en genade.
‘Cette nouvelle année m'accosta d'une manière assez singulière, c'est-à-dire dans
un bal. En effet c'est quelque chose de singulier. Car plusieurs personnes fêtent ce
moment avec une espèce de religion, d'autres le célèbrent en s'enivrant. Cependant
quand on a bonne conscience le reste importe bien peu. Ce n'est pas le lieu qui fait
la vertu puisqu'on peut être religieux au théâtre et impie à l'église. Enfin, comme je
le dis, ce fut au milieu des plaisirs, d'une danse folâtre que nous entendîmes le
tintamarre qui nous annonçait l'apparition d'une nouvelle époque. Aussitôt j'entrai
travesti en grade de nuit, et je fis mon petit compliment en vers. Ensuite la danse
recommença. A propos de danse, cet amusement là est bien en vogue cette année
ci et les parties de danse se succèdent
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avec rapidité. Enfin, il n'y a rien de plus charmant. Ce n'est pas le mouvement
méthodique et cadencé des pieds et des violons qui en fait le charme. C'est un
certain mouvement préalable qui remue l'esprit, le corps et le coeur et qui produit
entre les deux sexes une certaine intimité délicieuse. Pour moi j'avoue avoir eu cette
année à des parties de danse des conversations très animées et très sérieuses
mêmes, au milieu du sifflement des flûtes et du mécanisme des pieds. Alors l'âme,
pour ainsi dire, raréfie cette substance qui dans tont autre cas empêche la circulation
libre des conversations et des sentiments. On se sent, on s'approfondit, on apprend
à se connaître, à s'estimer, peut être bien à s'aimer. Le vulgaire n'y voit qu'une
danse’.........
Les préjugés, ami, sont les rois du vulgaire, a dit le Mahomet de Voltaire avec
beaucoup de raison et même dans notre siècle appelé assez improprement le siècle
des lumières nous ne sommes pas encore bien avancés. Preuve. L'époque étant
venue où l'on devait distribuer les prix de l'académie de dessin dans cette ville, M.
Andriessen, directeur de cette société depuis vingt ans, fut chargé de la distribution
et du discours. Il fit le discours mais comme il ne pouvait le réciter à cause de son
âge avancé, il en chargea son gendre van Hulst, acteur au théâtre national, qui jouit
d'une réputation sans tâche comme père de famille, homme et chrétien. On
s'adressa, pour obtenir le local ordinaire, au Consistoire Remontrant qui se pique
de tant de tolérance et l'on trouva un refus chez cette société éclairée qui jugeait
sans doute qu'une chaire illustrée par Kinker serait profanée par van Hulst. Enfin
on changea le local et on résolut de prendre une salle de théâtre au lieu d'une église.
Mais alors s'élevèrent encore d'autres obstacles tant de la part des autres directeurs
que de la part de la magistrature. On trouva une opposition violente - de là tout une
combustion, - Andriessen
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résignant son poste - van Hulst frappé de l'injure - la société sans orateur, - et le
tout à l'occassion d'un préjugé bien mince.
Het eerste gedeelte van deze aanhaling in verband met het slot van ons vorig
hoofdstuk doet ons het opkomen van een nieuw gevoel in de borst van den nu
twintigjarigen jongeling vermoeden, een vermoeden dat zeker niet aan het wankelen
gebracht wordt door de volgende losse gedachte, die ik omstreeks dezen zelfden
tijd in het dagboek vind:
‘Rien n'est meilleur pour un jeune homme que d'avoir une inclination honnête,
rien n'est plus ridicule que de la montrer.’ Het is nu de vraag of hij, op zijn beurt het
noodlot ondervindend, in dat ridikuul niet weldra zal vervallen. Te voren, dit is zeker,
is de liefde aan het dagboek vreemd. Van nu aan begint zij er eene plaats in te
bekleeden:
‘Seume dit qu'un amour est ce qu' il y a de plus pernicieux; qu'une pareille passion
énerve l'âme et rend le jeune homme incapable de faire quelque chose avec
application. J'oserais soutenir le contraire. Une passion pour une jeune personne
aimable et vertueuse est le frein de toutes les passions impures et vicieuses, exalte
l'âme et l'imagination, excite au travail, anime le feu du génie, et rend le jeune homme
capable de faire des choses grandes et belles.’
En zou ook de volgende aanteekening geheel buiten het thans ontwakende gevoel
ontstaan zijn?
‘Le ton de coterie est le plus facile, le plus séduisant et le plus insupportable qu'on
puisse s'imaginer. On croit toujours être au plus haut degré de civilisation, de goût
et de gaîté. Rien n'est plus ridicule que de ne pouvoir s'amuser que dans un certain
cercle et de s'ennuyer partout ailleurs. C'est une indiscrétion et même une
grossièreté. L'homme du monde doit savoir se faire à tous les tons et trouver partout
l'occasion d'augmenter ses lumières.’

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

62
Ook zien wij hier voor het eerst een beeld ontleend aan de vrouw:
‘Le talent sans l'esprit et la bonté du coeur est comme une femme laide sous de
beaux habits. La réputation de talent n'est rien sans la réputation de caractère.’
‘L'amour, soit écouté, soit infructueux, est toujours la plus belle illusion de la vie.’
‘La compagnie d'une femme aimable est ce qu'il y a de plus délicieux dans la vie.’
Deze en soortgelijke min of meer pastorale verzuchtingen worden evenwel
sten

plotseling afgebroken door de groote gebeurtenis van den 20
Maart.
Napoléon à Paris. Je parlais d'otium, et j'étais bien loin de m'attendre à ce qui
devait arriver le jour suivant.... Déjà avant'hier soir la nouvelle de l'arrivée de
Napoléon à Paris s'était répandue mais on n'y avait ajouté aucune foi, jusqu' à hier,
lors qu'elle acquit enfin une certitude trop frappante. Jamais nouvelle ne produisit
un effet si terrible. Chacun avait le désespoir dans la bouche, la mort dans le coeur.
On accumulait en pensée tous les maux soufferts dans les dernières années. On
se représentait tout le bonheur dont on avait joui en perspective détruit comme par
un coup de foudre. La confusion règnait partout; les visages allongés trahissaient
la crainte et la consternation. Partout les mêmes propos, des craintes, des
accusations, contre les alliés, des malédictions contre les Français et leur tyran.
Chez l'un de l'abattement, chez l'autre du courage; chez quelques'uns et l'un et
l'autre. Du milieu des illusions de la paix et du bonheur nous sommes replongés au
sein de la guerre et des auxiétés, et qui sait ce qui arrivera. On raconte une foule
d'anecdotes au sujet du séjour de Napoléon à Paris, et ce diable d'homme peut dire
avec verité:
‘Le seul bruit de mon nom fait tomber les murailles.’
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‘Le monstre est relâché.... Notre situation est plus pénible qu'on ne le croirait. Les
inquiétudes se succèdent. De nouveaux bruits chassent les anciens.... Des temps
affreux reviennent qu'il faudra soutenir avec courage, et qui après l'intervalle de
paix dont nous avons joui semblent bien plus affreux qu'au temps de la tyrannie.
La gaîté doit se taire, la crainte seule, et le soupçon encore vingt fois plus à craindre,
nous assiègent. Enfin, que nous arrivera-t-il? Que deviendrons nous? Voilà la
demande de chacun.’
De schrik voor Napoleon deed de Clercq nogtans de oogen niet sluiten voor de
gebreken van den politieken toestand in Nederland onder Willem I, en het verdient
wel vermelding dat hij, destijds alles behalve absoluut-monarchaal gezind, reeds in
zijn binnenste vele van de wenschen koesterde, die eerst vier jaren na zijnen dood
met het programma van de liberale partij zegevieren zouden.
‘Vaderland en Oranje. Schoone en hoogklinkende namen en van die sesquipedalia
verba, waarmede dan ook in den tegenwoordigen tijd zeer veel uitgevoerd wordt.
Doch wanneer men eens door den poëtischen dampkring heendringt tot aan het
prozaïsche gedeelte, dan vindt men toch ook zeer veel, dat juist zoo niet is als men
wel zou wenschen. Morren komt niet te pas na zulk eene verlossing van het fransche
juk, maar men moet niet te veel aan het analyseeren komen Vaderland en Koning.
Deze twee woorden komen al vrij wonderlijk (sic!) bij elkander. Andere volkeren
mogen dezelve vereenigen. Bij ons waren zij steeds gescheiden. Nu ja, de Koning
is zeker een best, een opperbest mensch. Maar dat is niet genoeg. Zijne opvolgers
kunnen wel eens niet zoo goed zijn, kunnen misbruik maken van deze Koninklijke
onbepaalde macht, en dan weder van nieuws af aan nieuwe revolutiën. Was men
niet in 1672 en 1747 zeer over Willem den derden en Willem den vierden tevreden?
Wat toch is in den tegenwoordi-
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gen staat van zaken (aan demokratie of zoo is niet meer te denken) de eenige
schutsmuur tegen het despotisme? Het is het representatief gouvernement. En wat
e

beduidt nu onze representatie? indien 1 de vertegenwoordigers niet door het volk
e

verkozen worden en 2 indien de debatten geheim blijven, zoodat het volk niet weet,
welke vertegenwoordigers zijn zaak behartigen, en niet door de publieke opinie ten
voordeele van dezen een tegenwicht tegen de vorstelijke oppermacht vormen kan.
Men politiseert hier veel, weet alles wat te Parijs of Napels, doch bijna niets van
hetgeen te Brussel of in den Haag gebeurt. Vervolgens behooren onder de bezwaren
o

o

1 de zwakke maatregelen van de Regeering; 2 het weinig beschermen des handels;
o

o

3 de geest van omkooping die in alle takken heerscht; 4 het begeven van posten
o

aan menschen die volstrekt geen verstand noch ondervinding hebben; 5 het
voortrekken in de landprovinciën van den adel, die aldaar zijne onbeschaamde
o

nutteloosheid weder begint te vertoonen; 6 de berichten der soldaten en van de
nationale militie, die niet als conscriptie, zoo gezegd wordt, maar als landskinderen
voor vorst en vaderland uittrekken, en klagen dat zij veel slaag en weinig eten
bekomen. Wat is het moreele gevoel dat tegen zoodanig een behandeling kan
opwegen? En wie is niet liever het werktuig van een dwingeland met personeele
vrijheid dan dat der vrijheid met stokslagen? In 't kort, men mag zeggen wat men
wil, ik blijf bij mijn gevoelen, dat de tijden veranderen, maar dat de menschen te
veranderen al een zeer onmogelijke zaak is.’
Wie verwacht, dat de politiek het gevoel op den achtergrond zal aandringen,
waarvan wij bij de Clercq het beschroomd ontwaken hebben bespied? Het duurt
niet lang of het dagboek vergunt ons weder een blik in deze nieuwe fase van zijn
inwendig leven.
‘... Je l'aime à la folie.... ce sera une perle de femme.
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Être aimé d'elle, cela doit être un grand bonheur.... En général, être aimé est quelque
chose qui me paraît si délicieux que je préférerais presque ce plaisir à tous les
plaisirs du monde.... Je suis plus calme maintenant, et résolu à ne jamais faire
dépendre entièrement mon bonheur d'un autre et de former chez moi-même un
fonds assez suffisant pour pouvoir en quelque sorte me suffire en tout temps.... Je
voulais cependant parler et qui pourrait prendre cela en mauvaise part? Je me rendis
donc chez l'amica Catonna qui savait toute l'affaire. Celle-ci me donna un conseil
fort sage.... de m'adresser directement là où je voulais m'adresser. Je passai chez
elle une soirée charmante au milieu des épanchements, et des vers; j'étais en effet
en verve....’

‘Jeudi 10 Avril.
Cette soirée fut charmante. Je la passai avec Caroline.... J'allai la chercher pour la
promenade et nous en fimes une de conséquence. Nous parlâmes de mille choses
différentes, et nous n'oubliâmes pas le point capital. Pour raconter tout ce qui s'est
passé alors, ce serait chose impossible. Je lui dis que tout ce qui s'était passé était
en vérité le sentiment de mon coeur, que je n'étais pas encore digne d'elle. Elle se
récria sur ceci. Ensuite nous résolûmes de nous connaître encore premièrement
davantage. Je lui pressai la main. Elle pressa la mienne. Et ce moment fut délicieux.
Je ne voulus plus rien savoir, rien demander. Elle me plut infiniment.... Enfin, je ne
veux plus me former de chimères comme jadis, mais je regarde ceci comme mon
premier amour, car il l'est en vérité. ’
‘.... Je veux m'arracher à la soumission où me tient cet amour, et je ne le puis,
en pensant que je risque alors peut-être le bonheur de ma vie. Je vais faire un petit
voyage de quelques jours, qui, je crois, me fera beaucoup de bien. Il donnera
peut-être une nouvelle tournure à mes idées. Car dans les trois derniers mois j'ai
trop vécu dans la même atmosphère, avec les mêmes sensations, toujours attaché
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aux mêmes idées.... C'est comme une chambre qu'il faut faire aérer.’
En werkelijk - wie denkt niet aan Goethe's ‘liebe, liebe, lass mich los’ - gaat hij
met twee zijner vrienden voor zes dagen op reis naar Gelderland. Zij noemden
elkander Justus, Bruno en Clericus. In de diligence naar Arnhem zagen zij een man
die hun ex-lijfknecht toescheen, met eene bevallige wederhelft van honderd en
veertig pond zwaarte en die op de middelbank gezeten verschrikkelijk over de
onaangenaamheid harer positie klaagde. Eene oude dienstmaagd, wier gezicht
naar een kartonnen masker geleek en die onophoudelijk over den togt klaagde. Een
reizend Heer van Amsterdam met zijne echtgenoote, een Tielenaar, een gebrild
zwijger, een reiziger van Barneveld en een jong spring in 't veld, die een school
verliet, waar hij niet naar genoegen onthaald was geworden. Bij dit gezelschap
voegde zich een vrij aanmerkelijke regen, zoodat het eerste gedeelte van den weg
meest met onderstellingen en voorspellingen over het weder doorgebracht werd.
Justus was spoedig door de dikke dame zoo vriendelijk behandeld, dat de wellevende
jongman haar zijn plaats moest afstaan, waarvoor hij dan ook door een teederen
blik van hare groote, lonkende oogen beloond werd. Clericus zat te zuchten, en dus
stelde zich deze reis vrij onbevallig in! Tot Utrecht toe werden de gewone
pleisterplaatsen aangedaan, en de eenige troost van twee der reizigers bestond om
nu en dan met den damp uit hunne moffenpijpen de zorgen weg te drijven. Justus
was hiertoe door een met schelpen omgeven tabaksbuidel treffelijk geequipeerd,
en verkreeg door den een en anderen vrolijken inval weldra van het opéengepakte
gezelschap den naam van snaak.
Te Utrecht opende zich een nieuw vooruitzicht. Er werd door de reizigers nauwer
kennis gemaakt. Een hunner zeide

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

67
tot onzen vriend Justus: de heeren schijnen wel studenten te zijn, ten minste ik heb
al veel geleerdheid hooren uitkramen, hetgeen onze Baccalaureus dan maar gansch
niet als een kompliment opnam. Doch er deed zich een ster van hoop op. Eene
jonge dame verklaarde hare genegenheid om mede te rijden. En naauw was het
bekend dat zij een fargon zoude bekomen, of Justus, reeds half in de Diligence,
sprong terug om hare eenzaamheid door zijn bijzijn in een aangenaam tète à tète
te herscheppen. Nauw had Bruno, die nog tusschen het aangenaam gezelschap
ingedrukt was, dit gehoord of hij tierde als een razende Roeland. Doch het was niet
voor aan de Bilt dat hij ook in dit bevallig gezelschap opgenomen werd, nevens den
gewezen schoolknaap. Ondertusschen was Clericus, die het als een zegen erkende
ook eindelijk in den cabriolet de ruime lucht te scheppen, nevens den Tielenaar
gezeten, en beide beschouwden met verrukking het gezicht van den Amersfoorder
berg, dat hen bij een opgeklaarden hemel zeer voldeed. Te Amersfoort kwam men
aan den Doelen aan en hier stond de tafel gereed, aan welke verscheidene
duitschers die tot hunne groote verwondering fransch spraken, op Holland schimpten,
en den toorn van Bruno door hunne lompheid verwekten, hetgeen echter zonder
duelleeren afliep. Het diné bewees, dat het niet in Frankrijk alleen is, dat men warm
water met gras voor soep verkoopt. Vleesch, en harde peeren tot dessert, volmaakten
den maaltijd. En nu werden de environs der herberg geinspecteerd, en een kerk
beschouwd, van een zielenstal in een paardenstal veranderd. Men liet de diligence
in vrede aftrekken, en onze jongelieden, bij wie nu ook Clericus, verheugden zich
in het denkbeeld onder de halve kap of bijwagen, de reis met de vreemde jufvrouw
voort te zetten. Deze jufvrouw verhaalde met veel naïveteit, hoe zij op haar broeders
kamer te Leiden in een kast de vervol-
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gingen der studenten ontvlucht was, en hoe zij eens in een schuit op het verdek de
onzedelijke gesprekken had moeten ontvluchten. Zij was spoedig met onze vrienden
in zekere familiariteit getreden. Men geraakte op weg, doch nam onder weg nog
een oude Amersfoortsche Matrone, die de reizigers als hare kindertijes behandelde,
en een dikke boerin, en een bleeken jongen met een uitgedroogd gezicht als
reisgezellen op, zoodat dit, bij vele pakkages en doozen gevoegd, niet minder drukte
dan in de Diligence veroorzaakte. Men reed dus met den halven kap met zes paarden
bespannen Amersfoort uit, en kwam te Lunteren aan. Een zeer schoone weg naar
Ede, heerlijke gezichten op Rhenen en omliggende streken toonden dat men
wezenlijk in Gelderland was. Justus en Clericus raakten in zulk een geestdrift, dat
zij door elkander hoogduitsche en latijnsche verzen uitdonderden, zoodat het vuur
der opzeggers zelfs de verbazing des voermans tot zich trok. Ede ligt zeer schoon
en door een groot bosch omringd. Midden onder dit genoegen verhief de maan haar
verzilverd aangezicht, doch er begon zich tevens een vervaarlijk onweder opeen te
pakken. Hoezeer nu ook onze natuur-bewonderaars zich mochten verheugen over
het heerlijk gezicht, hetwelk het glansrijke weerlicht, dat zijne stralen door de wolken
schoot, opleverde, zoo besloot men, daar de fysische mensch boven dreef, het
bewonderen te staken en een oogenblik te Papendaal, eene afgezonderde
boerenwoning, aan te leggen. Weldra speelden donder, bliksem en weerlicht hunne
rol met plasregens gepaard, terwijl onze reizigers bij een gelderschen haard
geschaard in een beminnelijke boerin en drie lieve kinderen een heerlijk ostadisch
tafereel bewonderden en wezenlijk eenigszins sentimenteel werden. Evenwel
vereischte het gebulder des onweders spoedige besluiten. De voerman spoorde
hen tot voortgang aan en de jonge dame was vol moed. Men pakte zich dan zoo
goed mogelijk in den
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halven kap in, terwijl de boerin in doodelijken angst tot alle de heiligen in den Hemel
bad. Nu ging dan ook de reis voort, aangenamer in de herinnering dan in de
werkelijkheid... Zij renden dat hooren en zien verging tot zij eindelijk bij de duisternis
des avonds, tot hunne innige vreugde de poorten van Arnhem bereikten. De mede
reizende dame vond haren broeder, die als een echt stijf proponent de beleefdheden
der reizigers, die door het aanbod van eene visite tegen den volgenden dag bekroond
werden, zeer koeltjes beantwoordde, en zijne zuster spoedig van hunne zijde
wegtrok....
Is de liefde vergeten?
Den anderen morgen dwaalt Clericus alleen buiten Arnhem rond en daar neuriet
hij:
Mocht ik eens dit oord betreden
Met mijn meisje aan 't hart gedrukt
Daar dan 't schoone van de schepping
Mij met nieuwe kracht verrukt.
Mocht ik eens dat heil genieten,
Zalig in het zaligst uur,
Liefde, dan uw lofzang voegen
Bij den lofzang der natuur.

En over het algemeen worden de indrukken dezer reis telkens in verzen
teruggegeven.
Beekhuijzen. Genoot ik ooit zoo doe ik dit thans. Ik zit na eene wandeling
gedurende den geheelen ochtend te Beekhuijzen neder
‘Hier stroomt een zachte beek langs mijne voeten henen.
't Bekoorlijk landschap wordt door 't helderst licht beschenen,
'k Hoor hier een waterval die aan mijn zijde ruischt
En van den hoogen berg al klaat'rend nederbruischt.
'k Zie dat aanvallig pad in 't koele woud verdwijnen;
'k Zie geen triumf der kunst maar slechts natuur verschijnen;
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En hier in 't gras gevleid met Flaccus in de hand
Geniet ik al het schoon van 't heerlijk Gelderland.’

(En straks):
De hooggetakte beuk verheft zijn fieren top
In d' onafzienbre laan met eed'le trotschheid op.
Daar ziet men heuvelen op heuvelen zich verheffen,
Bij ieder nieuwen stap door 't nieuwst tafreel zich treffen.

....doch geen gezicht haalt bij dat hetwelk men op eene hoogte geniet van waar
men het geheele graafschap Zutphen overziet:
De statige IJsselstroom begroet den vruchtbren boord,
En golft zijn zilver nat langs duizend kronkels voort.
Ginds prijkt in 't blauw verschiet de grond der Batavieren.
Men ziet daar 't goudgeel graan de schoone vlakten sieren.
Daar heft zich Doesburgs spits. Aan de oevers van den stroom
Schakeert zich 't lachend groen bevallig langs zijn zoom.
En in dit heerlijk oord zoo hoog reeds opgeheven,
Waant ook de vrije geest reeds boven de aard te zweven.

Na zulk een gezicht moest alles natuurlijk afvallen. Wij zagen een eenvoudig huisje
alwaar ik in het Album deze regels schreef:
‘Het grootsch Itaalje roeme op Tiburs achtbre dreven
Die eens Horatius verheerlijkte in zijn lied
Nog meer is Gelderland door 't blinkend schoon verheven
Doch min benijdenswaard vond het zijn zanger niet.’

Maar nog dichterlijker wellicht dan deze verzen is de opmerking waarmede de Clercq
zijne zesdaagsc he afwezigheid te midden van vrienden besluit:
‘Love is the poetry, friendship the prose of human happiness.’

Dat was dus het resultaat van de verstrooiing die hij voor zijne lastige liefde gezocht
had. Straks is de neder-
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laag volkomen, en vinden wij in het dagboek deze veelbeteekenende woorden
opgeteekend ‘Ich bin geliebt.’
Willem de Clercq was verloofd aan Caroline Charlotte Boissevain (23 Oct.).
‘.... Ik heb haar alles voorgesteld zoo als het was, heb haar alle hoop als zeer
toekomend vertoond en durf mij dus voor mijne ouders en mijn geweten
verantwoorden. Ik was mijzelven niet meer gisteren avond. Ik heb haar trouw en
liefde, ik heb haar de grootste openhartigheid beloofd. Ik hoop dit te vervullen. Van
nu af aan lacht mij een geheel ander leven toe. Wat mijne hand te doen vindt, zal
ik doen, en ik zal ieder uur arbeid zegenen dat mij nader tot Caroline voert. Ik heb
den Almachtige om zijn zegen gesmeekt, en zoo ik dien zegen verdien, blijf ik daarop
hopen.... Mocht ik Caroline steeds meer, steeds zuiverder beminnen.... Ik zie haar
nog met de schoonste woorden in den mond. Ik hoor nog haar hart kloppen. Ik voel
nog hare zachte hand in de mijne. Ik zie nog de schoonste traan in hare oogen
blinken.... O laat het mij gevoelen wat het is, dat een meisje in het hemelsch gevoel
der onschuld, met die onbeschrijfbre eenvoudigheid die de eerste liefde kenschetst,
haar hart, haar lot in mijne handen gesteld heeft.... o God, hij die eens dit, hij die
eens ware liefde gevoeld heeft, hoe kan hij ooit Godverloochenaar of zelfs twijfelaar
zijn.’
‘.... Ik omvatte haar en zei geen woord meer. Een woord meer en ik was niet man
gebleven, maar had als een kind geweend. Ik naderde met haar het kistje, waarin
de kleine Elise neêrgeleid was. Weemoedig zag zij het aan, en drukte met zulk eene
onbeschrijfelijke lieftalligheid den laatsten kus op de lippen van haar verheerlijkt
zusje. Wij keerden in de kamer terug. Ik zeide: Caroline, er komen oogenblikken
waarin men zou kunnen wenschen te sterven. O zeide zij, met eene hemelsche
onschuld, dit is bij mij altijd zoo....
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Ga dan heen, wijsgeer.... na de grootste inspanning uwer verstandskrachten zijt gij
dan reeds zoover als het eenvoudige christenmeisje dat in hare onschuld sterven
kan? O vader, mocht ook ik zijn als een dier kinderkens, welker is het koningrijk der
hemelen. Mocht ook ik die onschuld, die waarde bezitten. En dit meisje bemint mij....’
‘.... Behoed mij voor de gevaren der zinnelijkheid. Gij weet het, Algoede, in hoe
groot eene mate dezelve op mijne jaren en omstandigheden gevaarlijk zijn. Behoed
mij niet alleen voor die grovere zinnelijkheid, welke mij misschien meer walging dan
wel verleiding veroorzaken zou, maar ook voor die fijnere, meer verhevene, die
onder het kleed van geestelijkheid in de gemoederen insluipt. Bewaar mij in de
oogenblikken der gevaren, en doe mij het oogenblik onderscheiden, waarin
onschuldige gemeenzaamheid minder onschuldig zou kunnen worden. Versterk mij
in alle zuivere voornemens welke ik gevormd heb, en welke ook als hulpbronnen
van nut kunnen zijn. Doch laat mij in alle opzichten nooit de hemelsche liefde met
de aardsche verwarren, nooit daar het gebied van den godsdienst uitstrekken, alwaar
zij zich met het aardsche zou kunnen vermengen. Laat mij nooit het schepsel met
den Schepper in eenige vergelijking durven brengen, en moge ik steeds met hetzelfde
gevoel van onschuld en zuiverheid ook hierin uwen zegen durven afsmeken.’
Deze laatste bladzijde maakt een deel uit van een uitvoerig gebed dat op den
avond voor eene avondmaalsviering neêrgeschreven werd.
Hoe zonnig is dit hoofdstuk! De donkere achtergrond van den schrik, door
Napoleon's plotselinge terugkomst verspreid, schaadt niet. En allerminst het
aandoenlijk tooneel bij het lijkje van de kleine Elise. Dit jaar - en het is ons goed dit
te weten - althans dit jaar zijt gij gelukkig geweest.
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Hoofdstuk VI.
1816.
De poësie van het verlangen. - De liefde geen blinde hartstocht. - Reis
naar Petersburg.
Het Dagboek vertoont in den aanvang des jaars sporen van de grootste
neerslagtigheid, die echter weder overwonnen wordt.
Want voor hem was het de eigenlijke winterstorm nog niet, slechts een windvlaag
te midden van de lente. Alles is weer helder. De liefde koestert hem. De lektuur,
een tijd lang afgebroken, wordt weer hervat, het tooneel weer bezocht, de
vriendschap weer genoten. Maar eigenaardig levendig wordt ook de verdoovende
kracht van het geluk voor de kunstenaarsgave gevoeld.
‘There are moments in which our heart is poetical but not our head. Such is my
condition in these last times. I believe, an unhappy love will occasion more good
verses than a happy one. In the last we have too much pleasure
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in enjoying. In the other we desire. This desire inflames and kindles still more our
imagination. It is always more agreeable to enjoy than to sing our pleasures.’
‘Ik geniet nu weder eene heerlijke rust. Mijne lieve Caroline heeft mij eene groote
strafpredikatie gehouden, en waarschuwde mij, toch niet zoo hartstochtelijk te zijn.
Maar het is dan ook niet zoo geheel en al mijne schuld. Want ik moet het eerlijk
bekennen, ik zou niet gaarne mijne hartstochtelijkheid geheel en al uitgedoofd willen
zien, daar zij mij toeschijnt toch altijd met enthusiasme, vriendschap, liefde en
dichtkunst innig vereenigd te zijn. Maar ik zal mijn best doen en toch altijd in het
redelijke blijven.’
Zijner was geene blinde hartstochtelijkheid, geen zich geblinddoekt overgeven
aan eene demonische macht waarbij de geest sluimert, neen zelfs niet in de liefde.
Geestig heeft hij het ons gezegd.
‘Rien n'est plus dangereux que de prendre l'échauffement des sens pour
l'échauffement du coeur ou la correspondance des âmes.’
En vooral:
‘J'aime un baiser refusé et un doux nenni avec un doux sourire.’
Nu evenwel, in het begin van den zomer van 1816, geen geweigerde kus, maar
een afscheidskus. Tot hiertoe had de Clercq slechts de verschillende streken van
de noordelijke helft des Vaderlands bezocht. Thans neemt hij een wijder vlucht.
Handelsaangelegenheden roepen hem naar het Oosten van Europa, naar
Petersburg.
Over deze zijne Russische reis bezitten wij een zeer uitvoerig handschrift. Daar
de Clercq echter zelf hiervan een uittreksel heeft vervaardigd dat natuurlijk meer
dan de op zichzelfstaande reisherinneringen een geheel oplevert, zoo acht ik mij
daardoor verplicht, het oorspronkelijk handschrift

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

75
ongebruikt te laten en mij tot zijn uittreksel te bepalen.
De reis duurde van 25 Maart tot 29 October en liep over Bremen, Hamburg, Altona,
Koningsberg, Memel en Riga.
Nergens is het onderscheid tusschen het beschaafde en het onbeschaafde deel
des volks treffender dan in Rusland, een land, zoo het schijnt, sedert het begin dezer
eeuw bestemd, om zulk een groote rol in de gebeurtenissen van Europa te spelen.
Voor ruim honderd jaren behoorde Rusland nog tot het Oosten, maar niet tot die
Oostersche stammen, die in Arabië aan de krachtige eenvoudigheid van het aloude
herdersleven getrouw bleven, of zich in Indië tot de diepste bespiegelingen der
wijsbegeerte en de stoutste beelden der Poëzy konden verheffen. Neen, het was
het erfdeel der Slavische volken, die nimmer door den germaanschen vrijheidsgeest
werden bezield, en wien die sprank van Oosterschen gloed ontbrak, die nog in de
zonen van Odin leefde, en in de heldenzangen der Scandinaviërs voor de volgende
geslachten bewaard bleef. Eerst onder verschillende vorstenstammen verdeeld, en
alleen voor de zwakke beheerschers van het oostersche rijk geducht, vervolgens
slaven der tartaarsche Chans, schenen de Russen niet bestemd, om eens met de
wapenen in de vuist, de Hoofdstad van het zoo vroeg machtige en beschaafde
Frankrijk als overwinnaars binnen te rukken. Eén groot man werd het werktuig der
Voorzienigheid tot Ruslands grootheid, en bij het einde zijner Regeering stond Peter
aan het hoofd van een Europeesch leger, en zag de eerste door hem vervaardigde
schuit begroet door het gebulder van het geschut zijner talrijke vloot. Hij had alles
gedaan wat men van éenen man verwachten of hopen kon. Doch nog gemakkelijker
is het vloten te scheppen, dan de inborst en de zeden van een geheel volk te
veranderen. De stap van barbaarschheid tot die waarachtige beschaving, vrucht
van kennis en opvoeding, was te groot. Vreem-
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delingen kon hij in zijne rijken lokken, wetenschappen en kunsten door vorstelijke
giften beloonen; doch noch hij, noch zijne navolgers, konden die vreemdelingen
met zijne Russen doen inéensmelten, en thans nog ziet de reiziger in het prachtige
Petersburg, meer de stad van Peter, van Katharina, van Alexander, dan de hoofdstad
van Rusland.... Moskou bleef het beeld der vroegere, Petersburg der nieuwere
Russische wereld,.... eene westersche stad midden in het Oosten, als eene spruit
uit het land der Olijven midden in de dennenbosschen van het Noorden, en van
daar levert Petersburg eenen aanblik op, zoo geheel verschillend van dien der
overige hoofdsteden van Europa. Wanneer men bijvoorbeeld Engelands hoofdstad
nadert, ontwaart men meer en meer welgebouwde dorpen, sierlijke landverblijven;
men bespeurt eene gedurige vermeerdering van woeling en volkrijkheid, en reeds
op eenige uren afstands twijfelt men er niet meer aan, dat men eene groote hoofdstad
nadert. Hoe verschillend is de aanblik bij het naderen van Petersburg! Doodsch en
vervelend is de weg die van Narva derwaarts leidt. De dorpen zijn ellendiger, dan
men dezelve op de reize van Riga derwaarts bijna ergens ontmoet heeft. Bijna
naakte kinderen kruipen in het zand voor de uit ruwe boomstammen gevormde
hutten, die den laagst mogelijken trap der bouwkunst schijnen aan te duiden. Reeds
is men op een slechts geringen afstand van Petersburg genaderd en nog ontdekt
men alleen eenige sparrenbosschen, en voorts de schrale vlakten van Ingemerland.
Op eens neemt de weg eene andere richting, en plotseling is het tooneel veranderd.
Nu bevindt men zich op den schoonen straatweg die van Strelna naar Petersburg
leidt. Aangename villa's en welgebouwde huizen schakelen zich langs beide zijden
van den weg aanéen, en weldra rijdt men door de breede straten der Keizerstad,
door eene rij van paleizen omringd.
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Petersburg schijnt bij den eersten aanblik eene stad, als door betoovering aan den
uithoek der Finsche Golf verrezen. Alles is hier even grootsch, ruim en luchtig, alles
is paleis. Men vermoedt niet, gelijk in de overige Europeesche hoofdsteden, de
langzame wording der stad uit de afwisseling van de bekrompene stegen in de
oudste gedeelten met de ruime hoofdstraten der nieuwere bouworde; een
tegenoverstelling, welke men in Londen, Berlijn en op zoovele andere plaatsen
duidelijk ontmoet. Alles is hier schitterend en prachtig. De heldere golven der Newa,
die zoo zuiver het blauw gewelf des hemels afspiegelen, vloeien tusschen muren
van graniet, terwijl de vreemdeling aan deszelfs wederzijdsche oevers of in de
onafzienbare Newskyperspektief niets ontdekt dan paleizen naast paleizen,
kolonnades naast kolonnades, tot dat het oog door al die pracht, door al die
evenredigheid op het laatst vermoeid, de verscheidenheid terugwenscht, die de
minder aanzienlijke buurten van andere hoofdsteden van Europa opleveren. De
bouworde is ook niet die van het Noorden, maar duidt daarentegen het streven aan
naar die zuidelijke vormen, die toch nimmer in het Noorden nationaal kunnen worden,
en wanneer men den Rus, die zijne voorvaderlijke inzettingen getrouw bleef, met
zijn achtbaren baard, in zijn kaftan gewikkeld, van achter eene galerij korinthische
zuilen te voorschijn ziet treden, dan gevoelt men dat er eene overeenstemming
tusschen beiden ontbreekt, die er tusschen Perikles en het Parthenon, tusschen
Camillus en Rome's Capitool bestond.
Dit is toch niet te ontkennen, dat twee volken, in zeden en taal verschillende, de
nieuwe hoofdstad bewonen. Het eerste bestaat uit de ontelbare menigte van
vreemdelingen,.... tegen over hen staat de nationale Rus, die nog weinig aandeel
aan de Europeesche beschaving verkregen heeft.... Onder de filosophische regering
van Katharina begon men
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reeds te trachten, om over de eigenschappen van den Rus eenen bevalligen sluijer
te werpen, doch deze zoo sterk opgesierde afbeeldingen zijn even zoo spoedig
verdwenen, als de dorpen en steden van éenen nacht, die Potemkin, bij Katharina's
reize naar de Krim, deed verrijzen. Ook de geestige schrijver van de promenades
d'un désoeuvré toont ons den Rus met alle de heerlijke eigenschappen van een
onbedorven zoon der natuur begaafd, en geschikt, om bij voortgang van tijd en
beschaving nog eens de beroemdste volkeren der oudheid te evenaren. In den
mechanischen arbeid toont voorzeker de Rus een geschiktheid, waarin hij door
weinig volken overtroffen wordt. De jaren 1812 en 1813 hebben getoond wat hij op
het slagveld kan worden. De kolommen der Kasansche kerk getuigen van de
bekwaamheid der Russische werkmeesters, en de menigvuldige, naar het uiterlijke
uitmuntende voortbrengselen der nieuwe Russische fabrieken, bewijzen genoegzaam
hoe groot bij den Rus het genie der navolging is. - Doch bij dit alles ontbreekt hem
nog te veel het ware gevoel van zedelijke waarde, van dien adel van het gemoed,
die alleen een volk tot ware beschaving verheffen kan. Dit toch wordt door geen
deskundige ontkend, dat bij den Rus alles op den uiterlijken schijn is aangelegd, en
dat daarom, aldaar waar de godsdienst veelal nog bestaat in het nakomen van
uiterlijke plechtigheden, ook de overige beschaving daarmede in evenredigheid
staat. - De Rus kan toch zijn haat niet ontveinzen tegen den baardeloozen
vreemdeling, die, volgens zijne opvatting, zijn erf in bezit nam, en van zijn zweet en
bloed leeft. Hij voedt tegen hem die sombere verachting, die men bij meest alle
Aziatische volken aantreft. Van daar ook de geringe schroom, om den vreemdeling
te bedriegen, ja de eer zelfs, die hij daarin stelt; en het is hierdoor, dat in alle zijne
daden die geest heerscht, welke door de vroegere lijfeigenschap en
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zoo vele inrigtingen begunstigd werd, om heden te woekeren, te winnen en te
genieten en zich om den invloed van zijn gedrag weinig te bekommeren. In een
land, alwaar door den vorm der regeering de bezittingen onzeker zijn, waar het goud
den weg tot regtbanken en eerambten kan banen, moet het genot van
oogenblikkelijke winst bovendrijven, in tegenoverstelling met het langzaam voordeel,
hetwelk alleen door eene regtmatige handelwijze op den duur kan worden verkregen.
Vandaar is het, dat men voordeelige inkoopen van den Rus waant te doen, en
eindelijk de overtuiging verkrijgt, dat men nog bedrogen is geworden; daar de
heerlijke fabrikaten, die men van hem koopt, spoedig, bij het minste gebruik, den
uiterlijken glans, dien men daaraan bewonderd heeft, logenstraffen. Ja zelfs hebben
voor weinige jaren de grootsche zuilen der Kasansche kerk, zoo het scheen voor
de eeuwigheid gebouwd, reeds verbetering en ondersteuning vereischt.
Ziedaar dan een kamp tusschen twee geheel verschillende beginselen, die of
met de eindelijke ineensmelting van het Russische volk met de Europeesche zeden,
of met de terugwerking van dit volk zelf tegen den vreemdeling moet eindigen. Reeds
onder Elizabeth, de dochter van Peter den Groote, scheen er weder een terugkeer
tot vroegere vormen en zeden plaats te vinden, en Catharina de tweede zelve
vestigde haar bewind door, in tegenstelling van de bekrompene denkwijze van haren
gemaal, die het geheele leger naar het model van zijne Holsteinsche lijfgarden wilde
inrigten, het genie bij de Russen zelven op te wakkeren; hierdoor bloeiden de
Potemkins en Suwarow's, en zoo vele bekende mannen onder die regeering. Peter
had den eersten steen tot Ruslands grootheid gelegd. Katharina besefte, welke
ontzettende hulpbronnen hare rijken aanboden en naderde met rasse schreden tot
haar doel. De regeeringen van Peter en van Katha-
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rina de tweede blijven voor Ruslands latere geschiedenis de twee beslissende
tijdvakken. Aan de laatste behooren alle inrichtingen, die een meer beschaafden
smaak kenmerken, en meer kunst dan wetenschap ten doel hebben, een
onderscheid, waarover men bij de eerste beschouwing der gebouwen onder beide
regeringen opgerigt, reeds het oordeel kan vellen. Peter kocht de preparaten der
ontleedkunde, door Ruysch met zooveel zorg bijeenverzameld; Katharina de
meesterstukken van Douw en Poussin. De letterkunde was ten tijde van Peter nog
niet tot de hoven van het Noorden doorgedrongen, en deze zou nog niet, gelijk
Katharina zulks naderhand deed, de bibliotheek van Diderot als een zeldzaamheid
in zijn paleis bewaard hebben.
De rivier is aan beide zijden door muren van graniet ingesloten. Deze steen vormt
het sierlijke en boven de kade verheven trottoir, langs hetwelk de wandelaar den
prachtigen aanblik geniet van alle die heerlijke kaden, van de vesting, in het midden
van de rivier gelegen, en eindelijk van het tegenovergestelde gedeelte der stad,
waar zich ook zooveel uitmuntende gebouwen bevinden, terwijl zich overal de blauwe
vloed vertoont, door tallooze handelschepen of kleine gondels bedekt. Een
Engelschman, door de beschrijving van dit tooneel uitgelokt, begaf zich over zee
naar Petersburg, landde, genoot dit verrukkend uitzigt, en scheepte zich
oogenblikkelijk, zonder eene schrede verder te doen, weder naar Engeland in. De
Admiraliteit, door eene aangename wandeling omgeven, is voorzeker een der oudste
gebouwen der hoofdstad, doch nu in het kort vernieuwd, en toont zelfs eene soort
van navolging van onze Amsterdamsche werf, een bewijs dat, indien Peters bevelen
goed verstaan en opgevolgd waren geweest, deze stad in vele opzichten het
Amsterdam van het Noorden zou zijn geworden. Verder verheft zich het Winterpaleis,
mede een der vroegste ge-
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bouwen van Petersburg, en in dien half zwaarmoedigen, half naar het voorbeeld
der Franschen in het begin der achttiende eeuw gekunstelden stijl van bouworde
gesticht, waarvan men onder anderen te Berlijn in de gebouwen, door den grooten
Keurvorst Frederik Willem opgerigt, nog vele blijken vindt. - Met het beroemde paleis
van Katharina de tweede, de Hermitage genaamd, is geheel Europa beter bekend,
en wie herinnert zich daarbij niet die vorstin, die den schepter aan een zwakken
echtgenoot, met meer geluk dan recht, ontrukte, en die, gelijk vroeger Elisabeth van
Engeland, vrouwelijke eigenliefde met mannelijk doorzicht vereenigde; in welke een
Suwarow zijne gebiedster, een Potemkin zijne minnaresse vond, die vrijmagtig over
millioenen regeerde, terwijl zij Voltaire en d'Alembert vleide; die aan dertig volken
wetten gaf, in zoo vele opzichten het werk van Peter voltooide, hare oogen naar
den Bosphorus en den Nijl durfde rigten, en daarentegen in hare bijzondere
betrekkingen zoo vele vrouwelijke zwakheid ten toon spreidde. Katharina bezat
ondertusschen moed en kracht, en dat deze onder de eerste vereischten van eenen
vorst behooren, schijnt door de geschiedenis der laatste jaren overtuigend bewezen.
Hare Hermitage was eene hulde aan de kunsten, en onze Wouwerman en Rembrandt
maken de schoonste sieraden van dit heiligdom uit. Aan de meesterstukken van
ieder der beroemdste schilders wordt hier een afgezonderd vertrek uitsluitend gewijd.
Zoo moeielijk als onnut ware de optelling van alle de schatten alhier voor het oog
van den vreemdeling, met eene snelheid en oppervlakkigheid ten toon gespreid,
die zijne nieuwsgierighéid meer tergt dan voldoet. Een soort van boudoir, bevallig
versierd, vertoont bij een geheimzinnig schemerlicht het beeld van Katharina, omringd
door de borstbeelden van de Galitzins, de Romanofs en overige groote mannen
harer regering, wier
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namen nu reeds door volgende gebeurtenissen verdrongen zijn...................
De zomertuin is eene eenigsins stijve, doch aangename wandeling voor de
inwoners der hoofdstad; de balustrade is beroemd, en zijn levendig groen verpoost
het oog, dat spoedig schemert van den glans der stralen, die van al het marmer en
pleister van zoo vele gebouwen terugkaatsen. In de nabijheid verheft zich het paleis
Michaëlof, vroeger door keizer Paul bewoond, nu geheel verlaten, sints dien
ontzettenden nacht, toen Ruslands alleenheerscher zijn levensdraad door de handen
van sluipmoordenaars zag afsnijden, en toen het keizerlijk geslacht en het verbaasde
hofgezin in de uiterste verwarring dit oord der verschrikking ontvlugtte.
Aan de andere zijde der Admiraliteit vertoont zich nog de Izakskerk, een werk
van zooveel regeeringen en nog niet voltooid. De bouworde is geenszins treffend,
en schijnt ook, sedert de Kasansche kerk als Palladium van Ruslands kunst verrees,
minder aandacht te verdienen. - Eenige schreden verder ziet men het standbeeld
van Peter. Mogt immer eenig Vorst de oprichting van een dergelijk gedenkstuk
verdienen, zoo was Peter deze eer in zijn Petersburg waardig. Hier mogt de stichter
met tevredenheid op zijne stichting terug zien. Het denkbeeld is grootsch. Op een
blok van ruw graniet verheft zich het beeld van den man, die, in het herscheppen
van de zeden zijner onderdanen, eenen even grooten tegenstand vond als de
kunstenaar, die met inspanning van kracht en vernuft dit blok uit Finland derwaarts
voerde. De slang van den nijd wordt hier gedwongen om het voetstuk te zijn, waarop
het moedige ros van den Czaar rust. Sommigen mogen hierin nog iets gezochts
vinden, de meesten bewonderen de eenvoudigheid en van het plan, en van het
veelbeteekenende opschrift: Katharina de
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tweede aan Peter den eerste; in eenen tijd waarin het in Frankrijk, toen als zetel der
kunst geroemd, aan geene vleiende opschriften ontbrak, waarbij hare vorsten met
alle Cezars en Augustussen gelijk gesteld worden, terwijl hunne standbeelden door
volkeren, op eene honende wijze onder de gedaante van slaven voorgesteld, werden
getorscht.
Aan de overzijde der Newa verheffen zich het Museum der Wetenschappen en
de Akademie der Kunsten naast elkander. Dergelijke gebouwen mogen de schatten
der kunst bewaren, echter doen zij die nooit geboren worden, en wanneer men in
het eerste gebouw eene rij der Russische volksstammen, volgens opgezette
individus, beschouwt en deze hoe langs hoe meer de Tartaarsche, ja eindelijk
Chineesche vormen ziet aannemen, terwijl Laplanders en Samojeden de grenzen
van de bewoonbare wereld schijnen aan te duiden, dan beseft men, dat er meer
noodig is dan een paar gebouwen en eenige geleerde genootschappen, om de
zaden der kunst over de uitgestrekte vlakte van Noord-Azië te verspreiden. - Eenige
Siberische afgoden, en meer dan alles het geraamte van eenen Mammouth, den
geheimzinnigen zoon eener verloren wereld, schijnen de eenige voorwerpen die
aan eene eeuw, vroeger dan die van Peter, herinneren. Streelend voor den roem
van dien heerscher is het vertrek, alwaar zijne beeldtenis midden onder al de
veelvuldige werkstukken, de vruchten van zijne oogenblikken van verpoozing,
gevonden wordt..........
De kunst is nog nieuw bij de Russen, en hunne geschiedenis nog te weinig bekend,
om treffende onderwerpen ter opwekking van het nationaal gevoel op te leveren.
Peter te Pultawa, Katharina aan het hoofd en in het kostuum harer Garde op den
dag der omwenteling, ziedaar inderdaad gedenkwaardige oogenblikken voor Rusland,
die ook hier door
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Russische meesters afgebeeld zijn. Het land der sneeuwvelden en dennebosschen
zal echter moeilijk het vaderland van een Berchem of een Hobbema kunnen
worden.........................
Onder de straten, die op de Admiraliteit uitloopen en die onder de voornaamste
van Petersburg behooren, bekleedt de Newsky-Perspektief de eerste plaats. Hare
lengte is onafzienbaar, en zoo men haar van den kant der Admiraliteit intreedt,
bewondert men eene pracht van bouworde, en eene evenredigheid, in het gedeelte
van Europa dat wij bewonen, bijna onbekend. Hier wordt het oog aangenaam verrast
door de vermaarde Kasansche Kerk, naar het model der St.-Pieters kerk te Rome
gebouwd. Zelfs hier is echter veel aan den uiterlijken schijn opgeofferd, daar de
kerk zelve geenszins beantwoordt aan de reusachtige kolonade, die voor haren
ingang eenen halven cirkel vormt, en het gebouw, om dus te spreken, terug dringt.
Verder was een dergelijke bouworde meer geschikt, om op een uitgestrekt plein of
aan het einde eener straat te prijken, dan om aan eene zijde van dezelve opgerigt
te worden. Het is op deze plaats, dat men in den omtrek van eenige minuten de
Grieksche, Katholieke en onderscheidene Protestautsche godsdienstoefeningen
kan bijwonen, en in verschillende talen aldaar de lofzangen tot den Almagtigen hoort
opstijgen............... Hoe verder men in de Newsky-Perspektief voortgaat, hoe meer
men kolommen en zuilen ziet afnemen, en de steenen paleizen, door de houten
huizen, welker getal echter onder de tegenwoordige regeering meer en meer
afneemt, vervangen ziet. - In den loop van weinige oogenblikken waant men hier
den afstand tusschen Petersburg en Moskow, ja wat meer is tusschen Europa en
Azië afgelegd te hebben. - Men nadert het klooster van St. Alexander Newsky, den
beschermheilige van
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Rusland. Hier heerscht die geest van rijkdom, die steeds in Azië van zooveel belang
was, en in geheel Rusland nog in volle kracht bespeurd wordt....,.....
De grafstede van Alexander Newsky, tevens de heilige en de held van zijn
vaderland, (eigenschappen in de oudste overleveringen der volken zoo dikwijls
vereenigd) is van zilver vervaardigd. De zwarte gedaanten der Monniken waren
door de gewelven, en herinneren aan Derwischen van het Oosten. Het kerkhof is
voor het overige het Westminster van Rusland. Hier rust het overschot der helden,
en ook de grijze Kutusow vond zijne plaats alhier na eene roemrijke loopbaan. Men
ontmoet hier dezelfde verwarde opeenstapeling van gedenkzuilen als in de gewelven
van Engelands oude Abdij, doch een Poet's Corner alwaar, gelijk aldaar, de assche
der zangers naast die van de door hen vereeuwigde helden in eer wordt gehouden,
is tot nog toe onbezet gebleven.
Geheel verschillend zijn de denkbeelden, die het Gastinoi-duor of de verblijfplaats
der kooplieden opwekt. Het herinnert aan de Koophoven of Bazars van het Oosten,
waar de vreemde handelaar zijne waren uitstalt, en waar de schatten der zwaar
beladen karavanen, die maanden lang door de woestijnen trokken, ten toon gespreid
worden. Alles is echter reeds meer Europeesch, en in stede van de shawls van
Indië de myrrhe van Arabië en de specerijen der Molukken, worden hier te koop
aangeboden alle de geriefelijkheden van het Westen, hetzij oorspronkelijk van daar
aangevoerd, hetzij door de behendigheid der Russische fabrikanten nagebootst,
en hieronder munten vooral de werkstukken in leder en hout uit. Ja, er ontbreken
in dit honderdtal winkels zeer weinige voorwerpen van Europeeschen smaak,....
deze knevelbaard biedt u zelfs met eene sarmatische aanspraak eenen stereotypen
druk van Voltaire of
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Jean Jacques aan. Op de markt, die aan dit koophof grenst, is alles nog meer
nationaal Russisch. Overal wordt de kwass, eene soort van Russischen drank, naar
onze Mee eenigszins gelijkende, te koop aangeboden. Aan de kleine tafeltjes zitten
wisselaars met hunnen zwaarwichtigen Copeckenschat. Bij een gemeenschappelijk
heiligdom worden nu en dan offers nedergelegd, en zelfs kleine heiligenbeeldjes
maken een voorwerp van handel uit.
Nog vele belangrijke gebouwen bevat Petersburg, wier optelling in een kort bestek
moeilijk zoude worden. Het Arsenaal bevat vele gedenkstukken in de geschiedenis
van Rusland merkwaardig. Daar ziet men de vruchten der overwinning, de
standaarden en paardenstaarten der Ottomannen, ja zelfs de vergulde toppen van
de torens hunner Moskëen. Hier ontmoet men nog de vanen der Strelitzen, die
Janitzaren van het Noorden, tot wier verdelging de kracht van eenen Peter den
eerste naar lichaam en ziel vereischt werd. Het beeld van Katharina, op last van
Orloff in Italië vervaardigd, werd op bevel van Paul afgenomen en op dat van
Alexander hersteld. Het scheen het doel van den eerste te zijn, de nagedachtenis
van zijnen ongelukkigen vader, Peter den Derde, op alle wijze te vereeren, en
daartoe behoorde ook, dat hij diens lijk liet opgraven en het in het verblijf der dooden,
dat voor Ruslands beheerschers in de kerk van Petrus en Paulus in het Newa-Eiland
bestemd is, naast dat zijner moeder in eene prachtige kist liet ten toon stellen. Eene
vereeniging, toen voorwaar gemakkelijker dan gedurende het leven der roemzuchtige
vrouw. Hij, die zich hare geschiedenis herinnert, beschouwt met belangstelling het
opgezette, kleine Arabische paard, dat zij op den dag besteeg, toen zij aan het hoofd
harer garde van Oranienburg naar Petersburg optrok en schoonheid en moed, deze
twee verleidelijke eigen-
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schappen, tot bereiking harer oogmerken wist te gebruiken. Toen maakte zich
Potemkin een dier weinige gunstige oogenblikken ten nutte, welke de fortuin in het
leven schijnt aan te bieden, en waarin zij den weg tot eene hoogere verheffing schijnt
te openen. - De schoone Keizerin had het uniform harer garde aangenomen, en het
ontsnapte aan het oog van den jongeling geenszins dat haar de pluim op den hoed
ontbrak. Hij biedt haar den zijnen op eene bevallige wijze aan; haar, die als vrouw
en vorstin deze opmerkzaamheid dubbel wist te waardeeren..... De onbekende
jongeling werd de gunsteling zijner meesteres. Waardigheden en eerambten schenen
zelfs de verste verwachting zijner eerzucht vooruit te loopen, en hij stierf in de vlakten
van Tauriën, terwijl hij den laatsten brief der groote Keizerin, van nieuwe
gunstbewijzen verzeld, aan zijne zwijmende lippen drukte. - De naam van Potemkin
herinnert aan het door hem bewoonde paleis nog door den naam van het Taurische
onderscheiden, waar de begunstigde hoveling aan zijn gebiedster een feest gaf,
dat den smaak van het Westen met al de weelde en pracht van het Oosten
vereenigde. De schoonste navolgingen der Antieken versieren deze vertrekken en
vooral het heerlijk portaal bij de intrede van dit paleis, terwijl de tuinen aan de
wonderen herinneren, die de overleveringen der oudheid van de eerste Semiramis
verhalen..................
Ondankbaar ware het echter van den vreemdeling om niet met een woord van
den schitterenden gordel van eilanden te gewagen, die in den zomer door hun
bevallig groen de eentoonigheid van het marmer der hoofdstad afwisselen. Men
moet hier niet die verscheidenheid verwachten, welke de natuur in onze zuidelijke
klimaten aanbiedt, en die hier meestal door berken en sparren moet vergoed worden;
doch men zal hier nog eenen rijkdom van voort-
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brengselen vinden, die men aan den bevrozen uithoek der Finsche Golf geenszins
verwacht had. Hier zweven de ligte gondels over den blanken stroom; ginds verheffen
zich de bevallige landverblijven der kooplieden of ontmoet men op Chrestophsky
de Russische spelen, die schommels en zoogenaamde Russische bergen, waarvan
de laatste in Frankrijks hoofdstad zulk eene groote rol speelden, daar zij door hunne
aangename en tevens eenigszins gevaarlijke afdalingen eene nieuwe bevalligheid,
die van moed, bij het schoone geslacht ontwikkelden, en eenen nieuwen prikkel tot
liefde bij zijne bewonderaars deden ontstaan, daar toch menigeen onder dezen zich
het lot van Orloff toewenschte, wiens gespierde arm de schoone Katharina, bij een
dergelijk spel op Oraniënburg, eens terughield, en haar op die wijze uit een dreigend
doodsgevaar redde. Een bekoorlijk zomerhuis van den Keizer versiert het Kawenoï
Ostrog of Steenen eiland, en de reiziger, die op alle deze bekoorlijke eilanden zoo
vaak de weldaden der Russische gastvrijheid genoot, roept ze nog vaak voor zijne
herinnering terug, ook dan wanneer de beelden van zooveel weelde en pracht reeds
lang uit zijn geheugen zijn uitgewischt. Op een dier eilanden ziet men den tuin van
Strogonof, voor het publiek steeds geopend. Een gedenkteeken uit Griekenland
derwaarts gebracht, voert den naam van het graf van Homerus. Misschien zou de
oudheidkundige twijfelingen wegens dit stuk kunnen oproepen, doch wie zou ze
thans willen uiten, nu de namen van Homerus en Strogonoff in zulk een verband
schijnen te staan, en men de herinnering aan den grootsten zanger der Grieken
gerust kan laten ineensmelten met die van hem, die niets gespaard heeft om Rusland
aan te sporen de krachtigste maatregelen te nemen, ten einde de laatste
afstammelingen der Hellenen niet geheel aan de moordzucht der Aziatische
roofbenden prijs te geven.
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‘Ziedaar dan eenige, ofschoon weinige trekken omtrent een met recht vermaarde
stad. Gebouwen en inrichtingen mogen echter door woorden geschilderd worden,
moeilijker is het de verschillende vormen uit te drukken, waaronder het leven zich
hier vertoont. Men schijnt zich hier in het midden van eene lijn te bevinden, waarvan
Moscou en Riga de uiteinden vormen. In de eerste stad vindt men nog de zeden
der oude Russische wereld; in de hoofdstad van Lijfland daarentegen heerscht de
duitsche beschaving. Hoeveel onderscheid is er toch niet tusschen de bevallige
Koerlanderin, die in hare gelaatstrekken, manier en tongval eene zachtheid vertoont,
die men vergeefs in vele gedeelten van Duitschland zoekt, en de zwaarlijvige
Russische vrouw, die door een ongeschikten tooi dezen vorm, bij de Russen zeer
hoog geacht, nog meer doet uitkomen, terwijl zij, van alle kanten met kostbaarheden
behangen, op den kemel gelijkt, met de schatten van den handel bevracht. - Niet
minder groot is het onderscheid tusschen den Russischen officier, naar de strengste
orders en de kleingeestigste nauwgezetheid in zijne kleeding gebonden, die de
grootste oplettendheid in al de gedeelten van zijn uniform ten toon spreidt, ja zelfs
dikwerf het gehate keurslijf van de schoone sekse schijnt overgenomen te hebben,
en den gemeenen Rus, die in zijnen groenen Kaftan gewikkeld, met de bijl in de
hand, de grootste bewijzen van werkzaamheid en behendigheid geeft, des nachts
daar slaapt, waar hij kan, en zijne eenige verlustiging zoekt in zijn glas brandewijn,
en, om eens in de week, wanneer hij van kleederen verandert, zich in de onnatuurlijke
hitte der dampbaden het zweet uit alle poriën te laten dringen en in deze tot stikkens
toe verwarmde atmosfeer, zich door het kwispelen met versch gesneden en nat
gemaakte takjes de ruwe huid te laten streelen. Ontelbaar is de reeks van tafereelen,
die de hoofd-
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stad aanbiedt. Verschillende volken, wier woonplaats van den oever der Bosnische
Golf tot aan de steppen der Ukraine verspreid zijn, ziet men hier bij elkander
vergaderd, en in vele huizen schijnt inderdaad eene nabootsing van de verwarring
der talen plaats te grijpen. Hierdoor ontstaat ook die rijkdom in taalkennis, vooral
wat het praktische gedeelte betreft, welke hier op eene bewonderenswaardige wijze
gevonden wordt. Dit schijnt intusschen zeker, dat, of de vroegere zeden onder het
bevel van eenen tweeden Pugatschew eens weder de overhand moeten nemen,
of dat, bij de toenemende beschaving der Russen, de invloed der vreemdelingen,
die zich in dit land neder gezet hebben, meer en meer verdrongen zal worden. Reeds nadert Rusland zelfs in het vak der letterkunde tot meerder bekendheid.
Reeds heeft Karamsin eenen Europeeschen roem verkregen. Een kortelings in
Engeland uitgegeven werk bewijst, dat ook de Russische Zangberg niet onbetreden
is. Veel kan en moet er zich nog bij hen ontwikkelen, doch wat is uiterlijke beschaving,
wanneer niet eerst godsdienst en daaruit afgeleide waarachtige zedekunde het hart
der volken tot hare aanneming geschikt gemaakt hebben? Met het hart, en niet met
baard of kleeding moet de wezenlijke beschaving beginnen. Ieder volk gaat
intusschen zijn eigen weg, en wie weet, waartoe nog eens de Slavonische stammen
door den wil der Voorzienigheid bestemd zijn.’
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Hoofdstuk VII.
1817.
Terugblik. - Letterkunde. - Ouderwetsch diner. - Boutade. Overgevoeligheid. - Dompig kantoor. - Helmers. - Eerste improvisatie. Geschiedenis der improvisatie. - Verhandeling in Harmonica. - Vaders
dood. - Sterfhuis. - Werken voor het dagelijksch brood. - Voorspoed in
de zaken.
Wel mocht de Clercq bij den aanvang van een nieuwen jaarkring aanteekenen:
Voor mij was het vorige jaar allerbelangrijkst. Dankbaarheid bezielt mij bij zijn
uiteinde. Mijne reis is gelukkig geëindigd, mijne liefde bevestigd, mijne hoop versterkt.
Wat had ik meer kunnen wenschen? In zoovele opzichten was ik nog gelukkiger
dan voor een jaar.
Maar - als kwelde hem reeds een voorgevoel dat eens andere dagen komen
zouden - hij kan niet nalaten den wensch er aan toe te voegen:
‘o Moge mij die zalige tevredenheid, die mij nu bezielt, nooit begeven, en moge
ik met het warme gevoel voor
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godsdienst, liefde, deugd, vriendschap en kunst gerust het pad des levens tot aan
het einde bewandelen.’
Ligt er niet iets aandoenlijks in dat woord gerust? En denkt men niet onwillekeurig
aan Athene's toespraak tot Perseus vóor zijn gevaarlijken tocht?
Wellicht verwacht menig lezer de Clercq reeds met eenig ongeduld op letterkundig
gebied terug. Daar munt hij inderdaad uit door helderheid en een onbevangen
den

oordeel. Het verheugt mij reeds den 3 Januari eene litterarische aanteekening
te vinden.
R. is een van die menschen, die inderdaad achting verdienen, en die in een vak
ook inderdaad uitmunten. Zijn vak is de hollandsche literatuur. Een vak van veel
waarde, doch men moet toch nimmer vergeten, dat men niet altoos bij de namen
van Hooft en Vondel zweren kan, en dit is toch zeer het geval bij onze tegenwoordige
professoren in de Nederduitsche Welsprekendheid en Letterkunde, die uit Hooft
schoonheden halen, welke deze misschien nimmer daarin heeft willen plaatsen. De
hollandsche letterkunde is ten uiterste rijk aan schoonheden. Wij hebben evenwel
geen Horatius, geen Tasso, geen Schiller, en het is meer hoogklinkend dan waar,
wanneer men op het graf van Vondel leest:
‘Virgiel en Sophocles en Flaccus dekt dees steen.’
De onbepaalde blinde bewondering van voorgeslachten is hem in meer dan een
opzicht vreemd. Zoo, naar aanleiding van een kopieus diner bij een ouderwetsche
familie:
‘Je dus me trouver quelques heures à table..... ayant devant moi un amas de
viandes et de mets sur des plats de porcelaine d'une grandeur démésurée et portant
de toutes les manières l'empreinte du siècle dernier. Il n 'y avait point de fuite à
prendre. On but fort sérieusement à l'hon-
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neur du produit du sol hollandais, du kaas; on fuma à outrance et on vit règner en
tout une profusion qui tenait à une manière de vivre oubliée depuis longtemps par
les premières classes de notre société. O nos bons ancêtres, vous avez étè de
bonnes gens, mais vous avez dû posséder des estomacs bien plus grands que les
nôtres.’
Is hij geen laudator temporis acti, hij is daarom bij buien met zijn eigen tijd juist
ook niet bijzonder ingenomen:
‘Rien n'est plus froid que ce monde-ci. Une amitié sans chaleur, un amour sans
idéal, une poésie sans hardiesse, l'amour de la patrie sans sacrifices, la religion
sans enthousiasme.... L'on ne fait rien qu'anatomiser les hommes, les réputations
et les pensées. En s'opposant à cet ordre de choses, en voulant réformer, on ne
gagnerait rien. Les réformateurs ne sont pas à la mode, les enthousiastes passent
pour fous. Il vaut toujours bien mieux cacher son esprit que de le faire paraître.......
Je crois fort à la perfectibilité de l'espèce humaine, mais d'après ce qu'on en voit,
nous ne sommes pas encore trop avancés........ Ah souffrons les ridicules des
hommes: pourvu que l'on craigne Dieu, qu'on soit animé d'amour et d'amitié et qu'on
ait son pain quotidien, que fait le reste?..... Indépendance, vraie et unique satisfaction
du sage! On trouve bien peu d'hommes qui osent s'envelopper dans le manteau de
la pauvreté.’
Ook deze boutade stond waarschijnlijk met een eigenschap in de Clercq's karakter
in verband, die hij evenmin verheelt als verontschuldigt, en die zeker tot zijn lijden
op later leeftijd niet weinig bijgedragen heeft. Wij zouden die eigenschap
overgevoeligheid willen noemen. Hijzelf heeft haar lichtgeraaktheid genoemd:
‘Ik bemerk bij mijzelven nog steeds eene te groote lichtgeraaktheid, eene te groote
geneigdheid om zaken in een
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toon op te nemen, waarin zij niet gemeend zijn. Dit overblijfsel van de driftigheid,
die mijne jeugd kenmerkte, moet echter nog weggeruimd, even als die melancholiën,
die nog in den vorigen winter hevig waren, doch die zich nu, Gode zij dank, meer
en meer ophelderen. Indien ik slechts het geluk van bemind te worden leer
waardeeren, dan moet alles goed zijn.’
Veel in die melancholiën moet wellicht ook op rekening van een uitwendig leven
komen, dat met zijn inwendig gemoedsbestaan vaak zoo weinig overeenstemde.
In deze tegenstelling vergunt hij ons van tijd tot tijd een blik.
‘Een dompig kantoor is een slecht toevluchtsoord voor een poëtischen zin. Maar
als de lieve zomer eindelijk aanbreken zal, dan zal ik weer onder Gods vrijen hemel
gaan en den adem der lente inzuigen, en dan zal ook de bloesem der dichtkunst
zich wel weder in mij ontwikkelen. Het ontbreekt mij tegenwoordig aan geene
gedachten, maar als ik ze wil opschrijven, zoo ontbreekt mij een lokaal. Ik zie mij
bovendien door eene menigte onderwerpen, die allen evenzeer verdienen bezongen
te worden, in verwarring gebracht.’
In verband met het talent, dat hem later in zoo hooge mate onderscheidde, heeft
de volgende mededeeling zeker haar belang.
‘In den vertrouwelijken vriendenkring, in den arm der geliefde zou ik mij geheel
aan den invloed der dichtkunst kunnen overgeven en als improvisator grooter dan
als dichter zijn.’
Hij wil natuurlijk zeggen: grooter dan als schrijver van verzen.
Helmers was in dit opzicht de Clercq's tegenvoeter:
‘Helmers kon dikwijls verscheidene dagen achter elkan-
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der verzen maken, hetwelk, dunkt mij, al een sterke soort van straf zijn moet.’
Het improvisatie-talent is langzaam aan het opkomen. Zoo lees ik (25 Maart) bij
de vermelding van een verjaarsfeest ter eere zijner aanstaande schoonmoeder:
‘Aan verzen en geschenken was geen gebrek en door eenige geimproviseerde
regels strooide ook ik eenige bloemen op het feest van den dag.’
Op de Clercq's twintigste jaar heeft zich dit talent als ‘bij toeval’ geopenbaard, ten
huize van zijn vriend, den reeds genoemden Claude Crommelin, zoozeer bij toeval,
dat men de Clercq vroeg, of hij wel wist, dat hij in verzen sprak. Deze eerste
onwillekeurige improvisatie geschiedde in het hoogduitsch. In datzelfde jaar (1815)
werd door hem nog eenmaal geïmproviseerd. Het was op een Zondag avond, wij
haalden de meisjes van den krans af. Toen de improvisatie geëindigd was, viel
Caroline mij om den hals: ‘“Lieve Willem doe dat nooit weêr.”’ De zenuwachtige
spanning, waarin hij verkeerde, scheen dezen raad uittelokken. Ik moest. teekent
hijzelf ergens aan van het jaar 1816 gewagend, in dien tijd altijd beginnen met eerst
wat nonsens te zeggen, een stoel om te werpen enz. Op den eersten dag van het
jaar, dat ons thans bezig houdt, improviseerde de Clercq het eerst voor ‘zijne familie,
die zeer zonderling er van opzag.’ ‘Door de twee grootpapas werd ik sterk
gewaarschuwd, er mij niet aan toe te geven.’
De zeer korte geschiedenis zijner improvisatie heeft de Clercq zelf op de volgende
voortreĩielijk lakonieke en gestrenge wijze beschreven:
‘In 1815 begon ik te improviseeren. Tot 1821 was het meest voorbereiding in de
familie. - Van 1821, toen het meer bij geletterden bekend werd, toen elk er van
sprak, ging het opklimmende tot in 1824. Mijn verblijf als afge-

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

96
vaaridigde te 's Hage was eigenlijk het oogenblik van den hoogsten glans, en ik
ware er geheel onder bezweken, naar ziel en lichaam, had de hand Gods mij niet
1
bewaard. Van 1824 tot 1837 hield zich de zaak staande, doch de bloeitijd was
eigenlijk reeds uit, toen ik in Aug. 1824 tot sekretaris benoemd werd. Bij mijne
vrienden begon het 1819/1820 reeds te verslappen. Het waren de historische
onderwerpen en het spreken voor groote gezelschappen hetgeen weder nieuwe
uitbreiding gaf.’
Mij komt het voor, dat wij met dit korte verhaal over een zoo belangrijk onderwerp
niet zeer ver af zijn van het zeer verhevene, en dat men nauwelijks weet wat meer
te benijden de Clercq's talent dat hem tot improviseeren, of de Clercq's karakter dat
hem tot deze beschrijving zijner improvisatiën in staat stelde.
De onderwerpen die vóor 1821, gelijk wij gezien hebben, niet in het openbaar
behandeld werden zijn de volgende: de Prins van Oranje, Leonidas, Genoegens
der Liefde, de 28 December 1815, afscheid aan mijne vier vrienden H.C.
Gildemeester, H.D. Gildemeester, C.D. Crommelin, J.E. Pauly (voor de
Petersburgsche reis), Verjaardags- en andere gelegenheidsliederen, Crême fouetté,
Ouderliefde, Geschiedenis der wijsbegeerte, Spaansche omwenteling,
Nebukadnezar, eene parel, de Rhijn, Boekdrukkunst, het Zuiden (toen de Clercq
over dit onderwerp improviseerde, zag hij voor het eerst. Isaac da Costa, destijds,
het was in 1820, nog Israeliet), wat mijne vrienden voor mij zijn moeten als ik eens
minder voor hen ben, Spanje, Venus Urania, Maria Stuart, een kurk, de haring,
Toonkunst, Beeldhouwkunst, Buskruid, (in gezelschap onder anderen

1

‘De zaak.’ Beminnelijke eenvoudigheid! Geldt het eene affaire of een der verwonderlijkste
gaven?
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van Borger, van der Palm en da Costa), de rekenkunst van Bartjes.
In den loop van dit werk zal de gelegenheid zich noch dikwerf genoeg voordoen
om op de Clercq's improvisatiën terug te komen en daarvan eenige wetenswaardige
bijzonderheden mede te deelen, altijd voor zoover zij mij uit de Clercq's
aanteekeningen bekend zijn. Ik wil hier dus dit belangrijk onderwerp verlaten en,
gelijk ik het tot hiertoe deed, de tijdsorde blijven volgen. Hier zij nog alleen vermeld
dat, terwijl de Clercq's zeldzaam talent zich reeds in 1815 en 16 geopenbaard had,
er in het handschrift eerst in 1817 en dan nog slechts, gelijk de lezer zelf heeft
kunnen bespeuren, als ter loops van gesproken wordt.
Ofschoon nog niet in publiek improviseerende, trad de Clercq toch reeds in dezen
tijd als letterkundig persoon buiten den engen vriendenkring op.
‘Ce fut (30 Juli) mon premier succès littéraire en public à Harmonica. J'y lus
quelques pièces et je goûtai la joie d'être applaudi et la douce satisfaction de voir
la mia y assister. Tremblante et timide avant la lecture, elle était rayonnante de
gloire et de joie après, et je puis avouer sincèrement que je goûtai plus de
contentement en la voyant si heureuse qu'en recevant moi-même des compliments....
Il faut avouer que c'est pourtant quelque chose d'agréable de parler en public. J'eus
beaucoup de monde; aussi cette soirée me procura t-elle un grand plaisir, quoique
je sens toute la vérité de ce vers de Délille: la censure déchire et la louange effleure.’
Om zijne la mia beweegt zich dus een goed deel ook van zijn letterkundig leven.
1
Evenwel, nog een andere vrouw, zijne zuster, ) had voor de Clercq eene ongewone
betee-

1

Maria de Clercq, later gehuwd met M. Westendorp.
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kenis, en het zou eene leemte zijn wanneer wij aan deze innige betrekking niet een
bladzijde gunden. Thans heet het:
‘Heden was het de feestdag mijner lieve zuster, met wie ik wezenlijk niet minder
door de banden der vriendschap dan door die van het bloed verbonden ben. Schoon
weinige bladen ooit aan haar toegewijd werden, zoo vereer en bemin ik toch steeds
in haar de lieve beminnende zuster, die kunstzin met hartelijkheid, ijver met een
uitmuntend gezond verstand en rede met gevoel vereenigt. Misschien schijnt ook
weldra voor haar de star der liefde.’
Voor beide, voor zijne zuster en voor hem, zou echter eerst nog een star in het
leven ondergaan:
.... Ik kan mij het gebeurde nog niet als wezenlijk gebeurd voorstellen..., nog niet
met het denkbeeld mij vereenigen, dat onze goede beste vader ons voor altijd ontrukt
is.... Ik had papa met de grootste gerustheid verlaten, maar uit deze gerustheid werd
ik door een woord aan 't laatst der Beurs ontrukt. Ik vloog naar huis, doch het was
te laat. De goede, beste, liefderijke vader en echtgenoot was bezweken. Éen
oogenblik, een kreet had zijn leven geëindigd. Daar zag mijne hartelijk beminde
moeder dan hem met wien zij lief en leed gedeeld had, met wien zij nu bijna vijf en
twintig jaren vereenigd was, op eens van hare zijde gescheurd, zonder afscheid,
zonder vaarwel. O dit was verschrikkelijk, doch gelukkig voor den lijder, die nu
zooveel lijden ontweken was en wiens zoo vooruitgeziene, langzame vermindering
ons zeker minder plotseling getroffen doch meer innerlijk gefolterd zou hebben.
Doch van den anderen kant, hoevele genoegens had hij in den kleinen kring welken
hij zoozeer beminde bij zijne echtgenoote en kinderen nog kunnen smaken, daar
hij zoo recht voor huiselijk geluk geschikt en dat geluk waardig was. Doch God heeft
het anders gewild, en wij moeten in zijnen wil be-
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rusten...... Nog zie ik dat oogenblik toen ik mijn goeden papa daar zag nederliggen.
Hij was niet meer, maar eene zachte sluimering, ja ik durf zeggen een glimlach
rustte op zijn gezicht..... Met weemoedige teederheid zullen wij aan den zalige
gedenken, die ons allen zoo lief had, die zoo lang hij slechts kon zoozeer voor vrouw
en kinderen arbeidde, die allen ten vriend, ten vader, ten helper strekken wilde. God
geve ons kracht om op het voetspoor van zijne deugd de plaats bij hem in die
gelukkige toekomst te verkrijgen...
Sterfhuis. Verzameling van alles wat treurig en verschrikkelijk kan genoemd
worden. Redeneeringen over zaken en omstandigheden waarvan men anders met
schrik terugdeinst. Eene gedurige opeenstapeling van onaangename en
hartverscheurende herinneringen, ziedaar de geschiedenis van deze dagen.....
welke oogenblikken; de hartelijke droefheid van mijn goeden oom, die zich nu van
alle zijne zoo geliefde broeders en zusters verlaten zag, - de hevige smart van mijne
goede zuster...... Zoo ja, dan in 't graf geworpen, beweend en vergeten. God, laat
dit mijn geval niet zijn. O laat mij dikmaals met weemoedige aandoening, dikmaals
met versterkende herinnering aan mijn dierbaren vader gedenken, die zoo wezentlijk
ons geluk wilde en ons eene opvoeding gaf, waaraan wij alles te danken hebben
wat wij nu zelven genieten of eens genieten kunnen. Als mij nu en dan eens een
weemoedige twijfel bevangt, dan moge ik mij oogenblikkelijk aan al dat goede
herinneren, vertrouwend tot den Almachtigen opzien, en alleen dankbaarheid
gevoelen........
.... Ja ook dit was weder een post, de zoo beminnende, bejaarde moeder van
mijnen vader, die nu reeds drie van hare lievelingen verloren had, onzen drempel
te zien betreden. Hij die oud van dagen wordt ziet veel, doch lijdt ook veel, en alleen
de gedachte dat God kruis naar kracht
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geeft kan haar troost verschaffen. Ik zag haar, doch was stomp van aandoening en
denkbeelden, en kon de zaligheid niet meer genieten van met haar te weenen........
Eene wandeling met Claude zoo in de vrije natuur. Nu ging het beter. De vrije natuur
geeft harmonie in onze ziel, in onze denkbeelden. O schoone hemel, tot u durf ik
opzien. Daar zal aardsche zorg en aardsche zwakheid vergeten zijn... Ja nu wordt
het beter; met Claude aan den arm kon ik alles beter doorzien, schepte ik nieuwe
hoop, nieuw vertrouwen....
En dit was de schrikkelijke dag.... Eindelijk was alles afgeloopen...... Met kalmte
werd over alles gesproken. De grijsaard moede van den arbeid wilde den avond
zijns leveus nu verder in den stilleren schoot der huiselijke rust doorbrengen. Voor
mij moest dus eene affaire opgericht, een associé gezocht worden. De hoop
verlevendigde echter alle deze beelden. De gedachte weldre chef te zullen zijn naar
mijn wil, en met iemand mij gelijk in jaren de zaken te kunnen uitbreiden en voeren
- vroeger huwelijk, meerder aanzien, alles verdreef het duistere en in éen woord,
alles lachte nog.....

21 Sept.
Rustdag. Muller, de gevoelige, de zoo edel denkende Muller, die zich reeds als
onzer aller vriend getoond had, verdreef voor ons den schrik des doods, en toonde
ons de lachende beelden der onsterfelijkheid.
‘.... J'employais mes efforts à chercher celui dont le fonds et le zèle pourraient
m'être utiles à faire de notre comptoir une nouvelle création pleine de vigueur et
d'activité.’
Wel had de Clercq troost en bemoediging noodig. Hij bevond zich in een
moeielijken en onzekeren toestand. De zaken zijns vaders, in den laatsten tijd niet
zeer gunstig, verzekerden hem geen onafhankelijk bestaan, en verminderden het
uitzicht op een spoedig huwelijk.
De aanteekeningen getuigen van dien indruk.
‘Elle (onnoodig te zeggen wie) tâcha vainement de me
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consoler; cela ne saurait réussir d'abord chez moi, et il faut toujours quelque temps
avant que je sois remis. Cependant au milieu de cette affliction, plus passionné que
jamais, je tressaillais auprès d'elle....... Nous avons donc à nous défier même de
notre douleur.’
Het diepzinnige woord kon van Pascal zijn.
De Clercq laat den moed niet zinken. Hij werkt voor zijn dagelijksch brood.

2 October.
Gedurig in denzelfden kring voortgezweept, en met moeite eenige oogenblikken
voor liefde en letterkunde uitsnipperend, is mijn geheele leven, mijn uitzicht, alles
voor mij veranderd. O zwakke mensch, hoe willen wij over de omstandigheden
zegevieren. Eens geheel met droombeelden der dichtkunst vervuld, dacht ik altoos
voor mijzelven te zullen kunnen leven, en beschouwde de dagelijksche bezigheden
met een geringachtend en medelijdend oog. Nu in diezelfde bezigheden ingewikkeld,
moet ik van de zen alleen al mijn hoop op geluk voor het tegenwoordige en de
toekomst verwachten. Doch heb ik nict vaak de Almacht om meer werkzaamheid,
om een meer uitgebreiden werkkring gebeden. Het oogenblik is daar, waarin mij
deze last opgelegd wordt. En zou ik dan nu daarvoor terugbeven, en niet met moed
dat wat de hemelsche Vader mij zendt, op mij nemen?
‘..... Ik dacht reeds zoo ver te zijn, zoo dicht bij mijn huwelijk, en nu moet ik, even
als de kinderen die op het ganzenbord spelen, over de pot weder achteruit tellen.
O dit valt hard.’.................................
‘.... Een nieuw tijdvak in mijn leven. Ik teeken den naam van S. en P. de Clercq,
een naam mij steeds dier baar, en God geve dat door mij die naam den ouden en
niet alleen uiterlijken maar ook innerlijken glans verkrijgen moge.

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

102
Indien het aan mijne pogingen gelukken mocht, mijne moeder en allen den mijnen
een bestaan te verschaffen, dat zou een weldaad zijn, zoo groot, zoo zegenrijk;
doch ik gevoel dat geene eigene kracht, maar alleen een alvermogende zegen mij
daartoe in staat kan stellen.... Moedig voortgetreden op het eens ontgonnen pad,
en dan zal ook God mij niet verlaten.’
‘...... Een schoone leerrede van Muller over de kristelijke liefde, over die heerlijke
lofspraak welke de zoozeer gevoelvolle en driftige Paulus van de liefde maakte.
Doch ten uiterste moeilijk is het die liefde geheel te gevoelen. Gemakkelijker is dit
in de hut des kluizenaars dan in het kantoor van den koopman, gemakkelijker in de
eenzaamheid van het klooster dan in de bezigheid van het dagelijksch leven, en
om daar dikwijls in nederdrukkende omstandigheden en bezigheden Gode en den
menschen het zijne te geven zonder aan de eene of andere zijde de palen te
overschrijden, ziedaar de zoo moeilijke, de bijna onmogelijke triumf van den Kristen.’
Dit moeilijk jaar zou evenwel niet eindigen eer de handelsaangelegenheden weder
een gunstiger aanzien hadden verkregen. Onder den datum van 12 December vind
ik het volgende aangeteekend:
‘... God, in mijn zaken zegent gij mij, want is het niet inderdaad een zegen, dat
zooveel mij reeds gelukt. Velen tevreden gesteld, dat belooft alle zegen voor de
toekomst. Geef mij dan verdubbelden ijver. Laat mijn lust in mijne zaken niet
verdooven. Het worde mij gegund mijn oog steeds op mijn heerlijk doel gericht te
houden om eens door eigen middelen moeder en vrouw te onderhouden. Dit gevoel
is nog hemelscher en zegenrijker dan het gevoel dat ons de lektuur van eenige
regelen uit Virgilius of Horatius geeft.’
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Hoofdstuk VIII.
1818.
Zwaarmoedigheid niet geduld. - De Clercq's moeder. - Aan het hoofd der
zaak. - Zelfkennis. - Bijbelvereeniging. - Schutterij. - Agathocles en
zedelijke reinheid. - Het huwelijk nadert. - Huwelijk. - Samenvatting van
vroegere aanteekeningen. - Goddelijke fotografie. - Vrienden, feesten en
huwelijksleven.
Naarmate de horizon weder eenigzins helderder wordt, wil hij zijne eigene vlagen
van zwaarmoedigheid te minder dulden.
‘.... Hetzij (5 Januari) een spoorslag tot vernieuwden ijver, vernieuwden geest,
om toch alles wat mijne band vindt om te doen te verrichten, en om als een levend,
werkzaam, ijverig handelend, gevoelig mensch en niet als een droomerige suffer
daarheen te wandelen. Hoort gij Willem! hoort gij dat wel? Al die elendige
1)
susceptibiliteiten , al

1)

Het vatum irritabile genus komt gedurig onder zijn pen terug
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die nauwgezette knorrepotterij moet er uit. Een vrolijk en bedaard opzien tot den
hemel. Moed en ijver in den loopbaan die mij nu weder geopend is. Dan moet en
zal alles ook wel goed gaan, en dan moge Caroline elken avond den hemel danken,
dat zij door een frisschen jongen bemind wordt, die den kost voor haar verdient,
haar hartelijk lief heeft, en die door geene neuswijze beschuldigingen den kelk harer
vreugde verbittert.’
Die toekomst zou zoover niet meer verwijderd zijn. Het plan kwam op, dat het
jonge paar in het huwelijk treden en bij de oude Mevrouw de Clercq inwonen zou.
Het is hier dus de plaats, eenig licht op de Clercq's moeder te laten vallen.
Glansrijk is de vervulling der plichten, waarbij alles naar buiten werkt, waar
werkzaamheid en bewondering van anderen opofferingen beloonen. Maar het stille
lijden, werken en streven heeft nog meer innige verdiensten. Tien dagen bij twee
mazelende dochters in eene stille bijna geheel donkere ziekekamer door te brengen,
alwaar het licht der zon zelfs afgewend werd; hierbij vervuld te zijn met zoovele
droevige herinneringen, met zoovele duistere inzichten, dus zonder eenige
afwisseling te leven, en dan echter het ziekbed dezer kinderen niet alleen niet te
verlaten, maar het steeds met dezelfde onuitputtelijke zorg, vriendelijkheid en
zachtheid gade te slaan, o behoort dat niet onder de goede werken? En ziedaar
dan de vrouw, die zich zoo dikwijls beklaagt, dat zij niets doet wat goed is. Zalig
dezulken!......................................
‘Daar was dan nu de renbaan geopend, en na zoovele overleggingen,
redeneeringen, twijfelachtigheden, besluiten, zag ik eindelijk den dag aanbreken,
waarop ik hoofd der firma was (2 Februari). Wonderlijk was deze lotsverwisse-
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ling op eene plaats alwaar ik, na bijna 8 jaar in de laag ste posten denzelfden stand
behouden te hebben, in het laatste jaar met eene groote snelheid tot de hoogste
posten opklom door eenen samenloop van omstandigheden, die niet te voorzien
was........ Liebes mädchen, voor u, ik moet het bekennen, is het eene zware taak
zoo in een vreemd huis te trekken. Maar zijt gij niet met mij, die alles doen zal om
u volkomen gelukkig te maken.’
In Augustus zou het huwelijk doorgaan.
Doch ook andere bezigheden behielden hunne regten.
‘'s Avonds Bijbelvereeniging. Dit is een soort van onderdepartement van het groote
en nitgebreide Bijbelgenootschap. Jammer is het, dat alles te systematisch en te
uitgebreid behandeld wordt. Ik vond mij hierin medegesleept, half uit verrassing, en
half uit wezenlijk gevoel, dat men toch zooveel men kan tot het goede moet
medewerken. Alles ging op de hollandsche wijze, zeer deftig, onder een pijp en een
glaasje wijn, en de uitslag onzer beraadslagingen was... het beleggen eener volgende
vergadering.’
En weder:
‘Puis encore un mot sur notre schutterij. Je croyais en être quitte mais sa Majesté
refusant de souscrire à ma requète, m'a replongé au milieu des armes et des
théories. J'ai failli me brouiller avec mon major, grand partisan de cette noble
institution. Rien n'est si sot que de voir une société de grands garçons comme nous
autres officiers assis en demi cercle et baillant, à qui mieux mieux, répondre aux
questions oiseuses d'un adjudant qui consulte à chaque moment un catéchisme
plus ennuyeux encore que le sujet qu'il traite.’
Zijn realisme ten aanzien zijner toekomst was evenwel geenszins het gevolg van
eenige mindere ingenomenheid met die toekomst in verband.
‘Plus mon mariage s'approche, moins je puis concevoir
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qu'il arrivera en effet et je crois qu'il finira encore par me surprendre. Alors cependant
je goûterai un plaisir tranquille. Ah! bonne Caroline, tous les jours je t'aime davantage,
et tu seras encore meilleure épouse qu'amante............. Daar hadden wij de laatste
bladzijden van Agathocles uitgelezen. Met stomme inspanning hadden wij de laatste
inderdaad heerlijke brieven verslonden en die lektuur had ons in eene eenigzins
weemoedige stemming gebracht. Toen sprak ik tot mijn meisje: zoo zijn wij
menschen. De gebeurtenissen hier vermeld, die nooit dan in de verbeelding der
schrijfster bestonden, hebben ons met deelneming vervuld, en onzen geest hooger
gespannen. En nogtans is er een die onzondig en onschuldig alles voor ons geleden
heeft, die de grootste proeve van goddelijke deugd opleverde, die ooit sterveling
vermocht te geven, die voor het edelste doel stierf, waarvoor men immer stierf, en
zijne geschiedenis, die wij met koelheid behandelen, terwijl wij onszelven toejuichen
als wij ons hart tot eenige deelneming in haar gebracht hebben, zij is waarheid. Nu
volgde een gesprek, een tooneel, die ik niet beschrijven kan, doch moge het nimmer
uit mijne gedachten gewischt worden. Nooit hoorde ik mijne lieve Lina met zooveel
waarheid, met zooveel kracht spreken; meer dan ooit onuitsprekelijk beminde ik
haar. De betuigingen der teederste liefde, de heilige beloften ons meer en meer te
veredelen, om daardoor onzen weg door en uit dit leven meer en meer te
verheerlijken en te verlichten, dat alles wisselde zich nu af, en met een gevoel van
dankbaarheid en onverdiend geluk sloot ik haar in mijne armen.’...............................
‘Derniers jours avant les fiançailles. Ils se sont approchés lentement, les jours
intéressants qui doivent fixer entièrement notre bonheur. J'ai eu bien des raisons
d'être content.
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Plusieurs nuages se sont encore dissipés et j'ai trouvé plus d'une cause pour être
plus reconnaissant que jamais envers l'Être suprême. Des soins, de petites
occupations sont venus se joindre à tous les moments que me prennent
l'augmentation de mes affaires, et encore au milieu de tout cela, les promenades
etc., bien pen de moments me restent pour me livrer à la méditation ou à la rédaction
de ces mémories. Aussi ces jours étaient-ils les derniers de mon état d'amant, état
dont pendant trois ans j'avais eu le loisir de décrire toutes les jouisssances. Puis
on ne vit que dans l'avenir. Après la lecture d'Agathocles, les soirées se sont
écoulées en préparatifs, ensuite en occupations fort agréables sans doute mais
plus faites pour l'avenir que pour le présent. Une soirée fut consacrée aux idées
religieuses et la lecture d'un fort bon discours qui confirmait l'idée consolante de
voir notre résurrection bientôt suivre l'époque de notre mort nous fut une bien grande
jouissance. Puis après avoir passé tant de soirées pendant nos amours d'une
manière bien sérieuse et philosophique, nous redevenions presque enfants au
moment de commencer une entreprise aussi sérieuse que celle du mariage. - Nous
nous amusions à inspecter toutes les beautés de notre chambre, à regarder nos
cadeaux, à ranger nos livres et nos papiers, à signer des lettres de communications,
à acheter des colifichets. Caroline raisonnait de commerce, moi de toilette. Enfin
c'étaient des jours plus délicieux pour en goûter les plaisirs que pour en faire la
description. Maintenant la scène va bientôt changer.’
Den 29 Juli greep het huwelijk plaats. Het werd ingezegend door Prof. Muller.
Op het einde van September hervat ik de mededeelingen uit het dagboek, waarin
van nu af aan, naar de bedoeling van den schrijver, eenige verandering komen
moest.
Het lezen van Goethe's Wahrheit und Dichlung heeft mijne
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denkbeelden over sommige onderwerpen eene geheel andere richting gegeven,
en mij vooral doen besluiten om deze bladeren, nu reeds lang onder denzelfden
vorm gehouden, weder eenigzins te veranderen, en dieper op den grond der zaken
in te dringen. Want, moeten zij voor mij een levend afbeeldsel van mijne daden en
gedachten in de verschillende oogenblikken mijns levens zijn, moeten zij dan niet
ook bij het klimmen der jaren steeds belangrijker worden, en moeten zij, in
oogenblikken waarin de uiterlijke omstandigheden weinig verandering opleveren,
ook niet wat meer op den grond van den innerlijken mensch doordringen. Ja, dit
gevoel ik nu meer dan ooit, en wanneer ik de vorige jaren doorloop, zie ik meer en
meer dat de gesteldheid der ziel zich toch daarin nu sterker dan zwakker
afgeschilderd vindt. In de eerste jaren was eene reeks gebeurtenissen zonder
verband het doel mijner beschrijving, en het genot van te beschrijven was het grootste
denkbeeld dat mij daarbij voor oogen zweefde. Dan weder waren het de vruchten
mijner lektuur, die ik bij den gemakkelijken overvloed van ledigen tijd met genoegen
herkauwde. Vervolgens boeiden weder de staatkundige gebeurtenissen geheel mijn
aandacht en mijne pen, tot eindelijk bij het gedurig verminderen van hare
belangrijkheid eene nieuwe reeks van gebeurteuissen, waarin de liefde de hoofdrol
speelde, zich ontwikkelde, en eene gedurige verscheidenheid van tafereelen
opleverde. Deze eindigde met de heerlijkste bekrooning der liefde, het huwelijk, met
haar, die ik zoo teeder bemin..... Het is natuurlijk, dat ik, zoo God wil, nog de regels
voor verdere jaren dienstbaar hoop te maken, om alles in een groot en belangrijk
geheel ineen te doen smelten, niet alleen den inhoud van gelezene werken, maar
tevens den voortgang en de verandering in mijne letterkundige en zedelijke vorming,
en dat eindelijk deze behandeling minder beschrij-
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ving, doch meer denkbeelden, minder geheugen, doch meer nadenken vereischt.
‘Thans is voor mij een zeer gewichtig tijdperk begonnen, waarin ik, meer dan ooit,
aan mijzelven overgelaten, ook meer dan ooit mij zelven niet uit het oog verliezen
moet. In sommige opzichten is geen tijdstip voor hetgeen, wat ik in eenige punten
zou kunnen worden, gevaarlijker dan dit. Ja, in geen oogenblik van mijn leven is
zeker het gevaar om, bij het genot van waarachtig huiselijk geluk en bij de
werkzaamheden van eenen zich uitbreidenden handel, geheel in den loop der
dagelijksche bemoeiingen weg te zinken, grooter dan thans. De gewone
ontschuldiging van drukte, van de kleine plichten der verkeering, het bemerken, dat
ook anderen op diezelfde hoogte staan blijven, kunnen licht hieromtrent het geweten
in slaap sussen en thans eene nalatigheid bewerken, voor datgene, waarvan men
dan nu het rechte nut zoo niet kan inzien. De zoogenaamde vrijtijd geneerde mij
reeds genoeg om die liefhebberij, die destijds mijne geliefkoosde bezigheid uitmaakte,
te verwaarloozen, en indien ik mij thans aan deze slapheid toegeef, geraakt de
vrucht van vroeger vlijt geheel verloren. Het gebrek aan vrienden, die mij wezenlijk
zouden kunnen aanzetten om den verderen weg te beproeven, gevoel ik levendig,
en Claude is de eenige, die mij in dit opzicht kan dienen. ledere week gevoel ik
hoevele zich opeenhopende hinderpalen ik te overwinnen heb om alles weder
optevatten, doch bij een vast voornemen moeten en kunnen deze wijken. Ik ken
mijzelven hieromtrent. Ik weet, dat het lezen der schoonste stukken in iedere taal
mij in sommige opzichten verwend heeft, ik weet, dat ik mij dikwijls te licht door
moeilijkheden laat afschrikken, en dat ik in sommige opzichten helaas te vaak bij
het oppervlakkige ben blijven staan. Doch een andere hinderpaal voegt zich bij
deze, namelijk
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de ongelukkige gewoonte om te vaak met eene zaak uitsluitend ingenomen te zijn
en niet alles te gelijk in dezelfde gunst te doen deelen. Dan eens schijnt mij, bij het
openbreken eener winstgevende post, deze het ware geluk onder hare regels te
voeren, en handelsheil alleen roemens- en benijdenswaard. Dan eens in den arm
der geliefde vrouw schijnt mij elke menschelijke wetenschap eene nevelwolk en het
geluk der liefde en van den echt als het doel van ons bestaan. In eene verhoogde
godsdienstige stemming houd ik veel voor overbodig, en in het uur der uitspanning
zie ik de geheele reeks van hetgeen mij onbekend is als een onbeklimbaren berg
zich voor mijne oogen verheffen. Eindelijk gevoel ik steeds, dat ik te weinig een
regelmatig plan doorzet, en te veel van den indruk van het oogenblik afhang. De
uitgevonden redding uit deze onzekerheid door het telkens toewijden van eene
week aan eene verschillende taal bevalt mij geenzins, en moeilijk is het om
zichzelven ook aan zelf gevormde wetten te onderwerpen. Ik zal mijne wezenlijke
toevlucht alleen zoeken in die wetenschap, welke ik met de meeste kracht en de
onvermoeidste vlijt beoefend heb, namelijk geschiedenis en letterkundige
geschiedenis; en de bouwstoffen voor deze wetenschappen behoeven niet
opgezameld, maar slechts aangevuld te worden...... Dichtkunst geeft mij minder
voedsel dan voorheen. Ik gevoel de moeilijkheid om hierin wezenlijk wat voort te
brengen, dat waardig zij, dat daaraan vlijt en tijd opgeofferd worde. De eenige
dichttrant waartoe ik misschien geschikt zou zijn, het treurspel, is mij door de
omstandigheden waarin ik mij bevond, verboden. Mijne lierzangen zijn te duister.
Datgene wat ik uitdrukken wil, wordt of niet duidelijk uitgedrukt of niet duidelijk
begrepen. Overal, op alle paden van dit zoo vaak betreden veld, hebben glansrijke
vernuften geschitterd, en ik voel te veel wat mij ontbreekt om mij te behagen in mijne
voortbreng-
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sels, en om te haken naar een roem die zoo dikwijls nog door nijd verbitterd wordt.
De duitsche, meer vrije dichttrant zou mij alleen bevallen, doch die is ongeschikt
voor onze taal en nog meer voor onze natie, en de navolging der ouden is nog
minder mijne zaak, daar ik gevoel, dat ik wel volheid van gedachten bezit met den
wensch om ze uit te storten, doch dat het mij aan die kiesche sierlijkheid ontbreekt
om eene gedachte door bevallige uitdrukkingen en welluidendheid van rythmus aan
te bevelen. Echter ook hierin zal mij de moed niet ontzinken. Ik gevoel toch in mijn
binnenste iets, dat mij aandrijft om de krachten van mijn geest tot hooge en schoone
doeleinden in te spannen, en dit zal en mag ik ook niet verwaarloozen. Maar dit
moet mij het vast vertrouwen geven om, al moest ik hier tegen veler meening te
strijden hebben, toch de zelfvoldoening na te streven aan deze stem voldaan te
hebben. Want er ontwaakt geen zedelijke behoefte in ons hart, of de Voorzienigheid
heeft haar doen ontstaan. Het nut, dat wij kunnen verspreiden, de bestemming
waarin wij wellicht treden moeten, is door den sluier der toekomst bedekt; en het is
geene trotsche eigenliefde maar waarachtig geloof en vertrouwen op hem, die
zoowel geestes- als lichaamsgaven, zoowel bekwaamheden als schatten uitdeelt,
om ook hierin de leiding van zijn wil niet te miskennen.’
Veel van deze dingen, zou men kunnen zeggen, zijn tot onze vertroosting
geschreven. Ofschoon de Clercq thans drie en twintig jaren telt, hij heeft zijn
eigenlijken weg nog niet gevonden. In menig opzicht is hij nog zoekend en tastend.
Zijne wenschen en voornemens strekken ook in de beoefening der wetenschap nog
altijd veel verder dan zijn vermogen.
Zou ons nu reeds een opmerking over de Clercq's stijl veroorloofd zijn? Dat het
improviseeren een groote heer-
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schappij over de taal onderstelt, lijdt geen twijfel. Maar in de aanteekeningen is van
die heerschappij voor als nog niet veel te bespeuren en, naar de Clercq's eigen
getuigenis, worstelde hij ook bij het opschrijven zijner verzen met de uitdrukking der
gedachten.
De Clercq, ofschoon thans nog niet in het bezit van een eigen haard, geniet toch
reeds met volle teugen van de gezelligheid van het huwelijksleven. Hij bewoog zich
in een kring waarin opgewektheid, levenslust, geest, gevoeligheid en humor
heerschte. Claude Crommelin was zijn boezemvriend, Pauly zijn partner op het
gebied van geest en smaak, Bosscha de gevoelvolle, fijne en dichterlijke geleerde
van wien de Clercq eens zeide: ‘mon génie étonné tremble devant le sien,’ zijn gids.
Het was de tijd van letterkundige voordrachten in Felix Meritis en Harmonica, van
kransjes en gemeenschappelijke lektuur. Des zondags werd men geboeid door
Prof. Muller of weggesleept door Athanase Coquerel, reeds in 1818 door de Clercq
bij Massillon vergeleken. Aan de gezelligheid werd veel geofferd, familiebetrekkingen
wilden of moesten elkander veel zien. Schertsend zeide de Clercq dat de
Amsterdammers volstrekt niet begrijpen konden waarom Jonathan en David zulke
innige vrienden waren zonder evenwel elkanders neven te zijn. Het was de tijd der
familiedagen. Niemand heeft zich minder afgezonderd dan de Clercq. Een, tweemaal
elke week kleine of groote feesten, diners, soupers, binnen of buiten de stad. Van
die samenkomsten was de Clercq veelal het middenpunt. Reeds nu improviseert
hij veel, maakt tooneelstukjes of zangkoepletten. Zijn eigen liefde, hij bekent het,
werd er vaak door gestreeld.
Onder den indruk van dit verstrooiend leven schrijft hij gedurig, onder anderen
den 19 December:
‘Daar zat ik zaterdag avond over Lina, aan den dierbren haard, op onze geliefde
kamer en met een blik der
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herinnering zagen wij op dien stroom van uitgangen neer, die elkander zoo gedurig
opgevolgd waren en waarvan wij er zoo weinigen hadden kunnen ontwijken. Nu
bedachten wij, hoe schadelijk deze opvolging in vele opzichten was, en hoe wij nu
en dan ons wezenlijk doel uit het oog verloren hadden, namelijk het hooge, zedelijke
doel onzer bestemming. Want hadden wij niet wel eens tot elkander gesproken
zonder die hartelijkheid welke echtgenooten, die elkander beminnen zoo als wij dit
toch doen, jegens elkander gebruiken moeten....... En nu volgde een der
aangenaamste avonden, die ik sedert ons trouwen beleefde, waarin wij geheel van
het gevoel van ons geluk doorgloeid waren en met verrukking vroegere brieven
nalazen, terwijl wij in de hartelijkste omhelzing de schoonste en heiligste beloften
voor het vervolg maakten.’
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Hoofdstuk IX.
1819.
Gewaarschuwd voor het improviseeren. - Ontkieming der godsdienstige
verandering. - Lord Byron. - Letterkundige arbeid. - Vive la poésie. - Tijd
van overgang. - Klachten. - De Kerkklokstoonen.
‘De eerste dag van het nieuwe jaar begroette ons te midden van een gezelschap,
half familie, half kennis, waar dan ook de aandoeningen van droefheid, van vreugde,
van herinnering te verscheiden waren om door één gevoel uitgedrukt te kunnen
worden. Vele redenen tot dankbaarheid vind ik in het vorige jaar, en ik treed dus
ook met moed en hoop het tegenwoordige in. De bezigheden namen den grootsten
tijd van den dag in, en sterk was dit nieuwjaar verschillend van de tijden toen ik van
huis tot huis chokolaad en likeuren ging genieten. Nu geschiedde alles in de vlucht,
en in plaats van het lieve Willem, pas braaf op want an-
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ders wordt je niet groot, ontving ik nu de les van niet te improviseeren. Dát wordt
tegenwoordig beschouwd als iets dat mijne zenuwen spant, en ik weet niet welke
duizend uitwerksels heeft. Ik heb daarvan echter nog niets gemerkt, en heb deze
kunst lang in het verborgen geoefend. Thans echter behandelen mij de geleerde
heeren als een latijnsch auteur, dat is, er wordt veel meer uit mij gehaald dan er
ooit in gezeten heeft.’
De eerste belangrijke aanteekening waar op mijn oog in dit jaar valt is die van
den

den 7 Februari; belangrijk omdat zij de eerste sporen vertoont van de verandering
die later in de Clercq's betrekking tot het Kristendom plaats zou vinden.
‘Muller predikte over de woorden: die hier zaait, zal hier namaals maaien. Schoone
gedachten, maar ik moet bekennen, dat mij alles niet helder was..... Dit moet ik
echter erkennen, dat Muller, hoezeer ik hem vereer en bemin, niet meer voor mij
dat ideaal van godsdienstige stichting is, dat hij eens was. Onze geheele
godsdienstoefening is mij te flauw, te zwak, te weinig bezielend, te verbrokkeld.
Men hoort een onderwerp behandelen en daarin is het zwak van Muller om dan
voor het oogenblik alles daaraan op te offeren. Gaarne wilde ik positief Kristendom,
Kristus en dien gekruist, zonder hardheid hooren. Alles wat men nu zegt is evenzeer
natuurlijke Godsdienst, en ik geloof toch dat, zonder in geschilstukken te treden,
het Kristendom nog iets anders kan en moet zijn.’
Over den oorsprong van deze ontkiemende verandering verspreiden de
aanteekeningen vooralsnog geen licht.
Uit dezen tijd dagteekent ook zijne eerste kennismaking met de poësie van Lord
Bijron.
‘Ce fut avec un vif plaisir que je reçus des mains de mes amis ce poète dont
j'avais beaucoup désiré connaître les
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ouvrages. Byron est un être énigmatique comme Bilderdijk. J'ai lu Childe Harold
deux fois avant d'oser dire que je le comprenais. J'ai trouvé sous un cadre peu
intéressant des tableaux charmants dessinés d'après nature, et tout une poésie
descriptive bien plus animée que celle de Delille et de ses faibles rivaux ou imitateurs
stériles. Quelques stances sur l'Espagne par exemple sont inimitables et quoique
le scepticisme marqué me déplut fort, et que ça et là l'auteur court après l'esprit et
même après l'obscénité, on reconnaît en lui un poète de premier ordre.’
Het zal niemand ontgaan, dat het in 1819 moeilijker was dan thans dit oordeel
over Byron te vellen.
Hoe moest een geest als Byron de Clercq toespreken, die van zichzelven
(Augustus) schrijven kon:
‘Plongé dans les affaires, ballotté entre les craintes de l'amour propre et les élans
de l'ambition, entraîné par l'impression du moment, passant du comble de la
suffisance au découragement de la faiblesse, me voilà toujours plein de sentiments
et de projets nobles, mais faibles dans l'exécution, en voulant toujours à moi-même
de ne pas rester fidèle à mes intentions. Me voilà comme toujours. Claude est
absent.... il y a donc bien des excuses à faire, mais c'est surtout dans ce moment
ci qu'il faut m'accrocher aux lettres, et qu'il ne faut pas négliger une ressource si
précieuse qui, si Dieu le veut, pourra un jour m'être si utile et me procurer un
contentement auquel j'ai si longtemps aspiré. Johannes von Muller, voilà mon mot
de ralliement. J'ai lu encore quelque chose sur ce grand homme. Quelle
persévérance, quelle grandeur dans le plan. Non, je veux poursuivre. Des maladies,
des désappointements peuvent me frapper; je le sens: gloire, succès, tout est vanité
et néant, mais je veux cependant ne pas m'arrêter dans la carrière. Je ne veux pas
paraître rien qu'un simple négociant devant Claude riche
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de pensées littéraires. Ce n'est pas assez que d'exceller dans une seule profession.
Je veux pousser plus loin. Périsse l'amour propre fatal, mais vive le désir de soutenir
ce qui est beau, noble et grand parmi les hommes. Vive la poésie, non celle des
vers et des poèmes, mais celle du coeur qui sait vivifier le tout, portant partout le
cachet du génic. J'ai parlé après des semaines, je suis plus libre, plus résolu
maintenant. Je sens comment on peut se suffire. - Animo.’
In dit jaar 19 treft men verscheidene zulke aanteekeningen aan. Het is of de Clercq
gebukt gaat onder een gevoel van moedeloosheid. Hij moet zich telkens de sporen
geven. Betrekkelijk en altoos voor zijn doen, wordt er ook weinig door hem gelezen.
Geen wonder. Vroeger zat hij met een boek voor zijn lessenaar. Thans moet hij
hard werken voor vrouw, moeder en zusters. Zoo hijgt hij naar verademing. Hij kan
tot niets geregelds komen. Eigenaardig is in dit karakter die telkens wederkeerende
besluiteloosheid, dat ontbreken bij zijne letterkundige ontwikkeling van elk vast plan.
Te vergeefs heb ik getracht in de door hem gelezen boeken eene doorloopende lijn
te ontdekken. Had hij bij zijne belezenheid niet een stalen geheugen bezeten, hij
had van zijne lektuur slechts weinige vruchten kunnen plukken. Elk ander zou onder
den overvloed bezweken zijn. Las hij niet te veel om te kunnen denken? Die vraag
stelde hij zichzelven wel eens. En wij zouden willen vragen: dacht hij niet te veel
over zichzelven na om gelukkig, om met levenslust bezield te kunnen zijn? Dit is
zeker, illusiën omtrent eigen waarde heeft de Clercq zich nooit gemaakt. Reeds nu
kwelt hem de geringe dichterlijke verdienste van zijne improvisatie vergeleken met
den bijval dien de improvisatie, omdat zij improvisatie was, hem deed inoogsten. ‘Ik
word aangegaapt als een wonder’, schrijft hij bij herhaling, ‘maar dit maakt mij nog
niet tot dichter, dit heb ik buitendien
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met kunstpaardjes en goochelaars gemeen.’ ‘Dit is hinderlijk’, zegt hij ergens,
‘wanneer men toch zelf overtuigd is, dat de zaak slechts op een handigheid (einen
Handgriff) nederkomt; het kunstje, niet de kunstenaar kan in mij bewonderd worden.’
Hier begint reeds dat wroeten in eigen binnenste, die edele ontevredenheid met
zichzelven, die zijn geluk en zijn ongeluk zal zijn.
De Clercq verkeert thans kennelijk in een tijd van overgang.
‘Il me manque plusieurs choses.... Il me manque toujours la fermeté, le calme
philosophique et la confiance religieuse qui sont si nécessaires, il me manque
l'égalité d'humeur et le vrai génie pour les arts, enfin il me manque un ami qui soit
quelque chose pour moi.’ (Claude was altijd nog afwezig.)
Waar is de opgewekte toon, de levendige belangstelling van vroeger? Cor
inquietum est. Het zijn voortdurend klachten.
‘Moeilijk is het bij de beslommering der omstandigheden, oogenblikken van rust
en nadenken te vinden. Gaarne verwijlt de mensch in die drukte die hem omringt,
die hem in het oog van zijne onderhoorigen, van zijne medeburgers zoo belangrijk
maakt, en men gewent zich zoo licht om zichzelven te vergeten. Doch indien men
dit dan dikwijls slechts aan zichzelven te wijten heeft, hoe zegenend dan ook die
oogenblikken, waarin men als met een bliksemstraal alles weder inziet, en het
masker, dat ons dan steeds als eene tweede natuur bedekt, weder afwerpt. Dit had
dan nog heden (10 Juli) plaats. Een boek, de kerkklokstoonen, met eene treffende
beschrijving van het geluk van een gehuwd paar bracht ons in de goede stemming
en nu barstte het hart los. De hartelijke uitdrukking van onze liefde, het gevoel van
onze onwaardigheid, van onzen plicht om hooger, meer waarachtig
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in den zin van het kristendom te leven, dit alles konden wij nu ongehuicheld
uitdrukken....... Ik werd meer en meer overtuigd, hoe er een weg was om tot die
kalmte te geraken, waarbij dan de uiterlijke bezwaarnissen van het leven in de
tweede, en het leven voor God en Kristus in de eerste plaats komen. Neen, het is
toch daarin alleen, dat ons wezenlijk geluk gelegen is. Vader in den Hemel, geef
toch hiertoe uwe kracht, leer mij waar van valsch onderscheiden en toch alles
aanwenden om meer vooruit te streven. Maar hoe flauw is nu alles, wat ik
nederschrijf......... O hoe gaarne wilde ik daar eens staan als een dergenen, die hier
op de wegen Gods gewandeld hebben en die Hijzelf zoo zacht uit dit leven geleidt...
Doch hier, in dit denkbeeld, ligt nog trotschheid, en dit gevoel ik, dat dan, als deze
stemming zich geheel en al van dat aardsche, van die zelfverheffing losmaakt, als
dit alles gedaan wordt uit liefde tot God, tot onzen Verlosser, als dit alles uit het
innige van het gemoed stroomt, en geen denkbeeld, maar gevoel, denkbeeld, daad
te gelijk is.... dan kan alles beter gaan. Luim, trotschheid, eigenwaan,
bekommernissen, deze vijanden moeten bestreden, deze, geve het God, vernietigd
worden.’
Ontevredenheid, onbevredigdheid van alle zijden. En toch zijn zij zalig, die
hongeren en dorsten.
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Hoofdstuk X.
1820.
Da Costa's lezing in de Hollandsche Maatschappij. - De Lamartine. Kennismaking met Da Costa.
Thans begint in zooverre een nieuw tijdperk in het leven van de Clercq als zijne
kennismaking met Da Costa nadert.
‘In de Maatschappij van Hollandsche Letterkunde leerde ik Da Costa kennen. Hij
las eene ode, die wild was, doch waarin men hier en daar den voedsterling van
Bilderdijk herkende. Doch dit genie kan de schaaf nog wel velen.’ (2 Jan.)
‘Twee zeer genoegelijke bijeenkomsten had ik bij Hartsen en Pauly en leerde
daar met recht veel genoegen den jongen Da Costa kennen, den voedsterzoon van
Bilderdijk, die veel genie en vooral de groote kracht van geest heeft om voor zijne
gevoelens uit te komen. Ik hoorde van hem en de Maatschappij een sierlijk stuk
over de bestemming
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des dichters, waarin eene uitmuntende episode over Tasso en Petrarca.’
En gelijktijdig hiermede, benijdenswaardig samentreffen:
Door een gelukkig toeval geraakte ik dezer dagen in kennis met de werken van
een nieuwen franschen dichter, Alphonse de Lamartine. Zijne heerlijke lierzangen
slepen ons mede. Wij lezen ze met verrukking, leeren ze van buiten en deze
schijnbaar onbeduidende omstandigheid deelt nu weder aan mijn geheele leven
eene letterkundige richting mede, doet mij datgene oproepen, hetwelk ik vroeger
verachtend verwierp, en deze richting is mij een bron van onophoudelijk genoegen,
en troost mijne eigenliefde die niet alleen eene gevoelige wonde heeft bekomen,
maar haar tooverbeeld geheel heeft zien verdwijnen, en uit den streelendsten slaap
is ontwaakt.

Dingsdag 17 Oct.
Een heerlijke avond. Reeds lang had ik gewenscht Da Costa, dien ik nog slechts
in eenige kringen gezien had, nader te leeren kennen. Ik gaf hem deze begeerte te
verstaan, en nu kwam hij op een recht genoegelijken avond bij mij. Hij is wezenlijk
dichter, vol vuur, vol gevoel; wij doorliepen de schoonste stukken van verschillende
letterkunde. Spanje, Italië, Portugal, alles had zijn beurt. Hij is eenvoudig, zonder
pedanterie, en was veel beminnelijker dan toen hij in de vergadering bij Pauly op
Hartsen aangehitst werd om den adeldom of de denkbeelden der ultra's te
verdedigen. Hij begrijpt juist wat het improviseeren is, en was de eerste, die mij den
raad gaf: of improviseer niet meer, of schrijf geene verzen meer. Het eene kan niet
met het ander gaan, en dan is het eerste, wijl het zeldzamer is te verkiezen, omdat
dan de wereld voor u open ligt en gij geen enkel denkbeeld, dat als gij schrijft buiten
uw plan zou vallen, behoeft te laten ontsnappen. - Alle dichters moesten eigenlijk
improvisato
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ren zijn. Hij verzocht mij zelfs nog eens voor hem te improviseeren, hetgeen zijne
goedkeuring wegdroeg. Wij spraken over zijne vorming, over Bilderdijk, over zooveel
1
schoons en groots.
De Clercq had het thans dubbel noodig, daar hij als handelsman de moeilijkste
dagen doorleefde.

30 Oct.
J'eus une soirée charmante chez le bon oncle de Vos avec van 's Gravenweert et
Da Costa...........
Da Costa a encore une imagination fraiche et facile. C'est l'homme qui de tous
ceux que j'ai vus m'a realisé le plus l'idée d'un homme de génie. Nous eûmes
vraiment un souper attique.
Men zou bijna kunnen zeggen, dat om Da Costa het leven de Clercq zich nu
voortaan voor een goed deel beweegt.

1

Over het improviseeren in dit jaar vind ik nog het volgende aangeteekend: 15 Janvier (de
Clercq's geboortedag). Je poussai même l'amourpropre jusqu'à improviser sur moi-même.
A la fin je me sentis vraiment inspiré, lorsque je dis que ce même sentiment qui me dictait
ces vers, n'était pas un effet de l'art, mais pour ainsi dire une conviction intime de cette belle
éternité qui nous attend et de tous ces bienfaits que Dieu a répandus sur nous.
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Hoofdstuk XI.
1821.
Omgang met Da Costa. - De bekeerder bekeerd. - De eerste vertrouwde
van het groote geheim. - ‘Vurig geloof.’ - Belofte van de Clercq aan Da
Costa. - Da Costa en Bilderdijk. - Behoefte aan kracht. - Capadose. Melanchton. - Da Costa's vader. - Verhandeling over de Grieken.
‘Da Costa, hij staat daar als een reus tusschen de Pygmëen van onzen tijd. Zal hij
dat vuur, die heilige kracht der overtuiging kunnen behouden, zijn enthusiasmus,
zijn gevoel, dat hem zoo leerde spreken, waarbij alles.... zoo zwak wordt? Ik sidderde
voor iemand, die zich aan zoovele koude menschen zoo prijs durfde geven, maar
ik bewonderde..... Het zou mijn vurigste wensch zijn, u kristen met mij te zien, u te
zien gelooven in dien, die zijn eigen leven niet gespaard heeft, en u ontrukt te zien
aan een godsdienst, die toch nu, nadat de Godspraken van
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Palestina sints zoo vele eeuwen zwijgen, zulk een bron van vertwijfeling zijn moet.
Maar kon ik u niet overtuigen, konden mijn flauwe redenen het vuur van uwe woorden
niet opwegen, dan had ik misschien mijn geloof een gevoeligen schok doen
ondergaan. Neen, genoeg heb ik met mijzelven te kampen om niet tot het bedaard
zedekundig geloof onzer eeuw over te gaan. Alles wordt met goudschalen thans
afgewogen, men gelooft zoo weinig als men maar kan; maar zoo als Da Costa zegt,
waar wij negen en negentig wonderen gelooven moeten, waartoe dan met die
kinderachtige angst het honderdste beknibbeld. God, geloof is hier noodig, want
wat zijn niet de moeilijkheden, waarmede gij zelfs den gezegendste omringt. Wat
geeft handel en voorspoed? Jaar van 1820, gij hebt mij bedrogen, nijd en laster, en
ook, waartoe mijzelven te sparen, de gevolgen van eigenwaan leeren kennen. Palm der letteren! Wat schenkt gij? Lamartine, Frankrijk's beste Dichter sedert
Voltaire, wordt voor een kraai uitgescholden, die pauwenveêren ontrukt aan Delille,
die ze nooit gehad heeft. Liberalen en obscuranten, vorsten en volken zullen het in
de eerste twee honderd jaar over waarheid en recht nog wel niet eens worden. Liefde en huwelijkstrouw, ja gij zijt nog wel het beste, doch als wij u zien vergaan,
als wij den eenen hartstocht den anderen zien vervangen, dan moeten wij toch nog
wel gelooven, dat het eens daarmede veel beter zijn zal’...........................
.... Om toch niet twee avonden achter elkander te omberen, nam ik de vrijheid
mij te emancipeeren door eene visite bij Da Costa, die dan ook wel zijn nut met zich
voerde. Kracht tot alles geeft mij die hartelijke vurige jongeling. Niet een vriendschap
van hoofd, maar van hart kan de onze worden. Ieder oogenblik, dat ik bij hem
doorbreng, voert mij nader tot zijn karakter en waarachtig
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edele inborst. God zal, hoop en smeek ik, hem nog eens tot Kristen, tot zijne en
mijne zaligheid doen worden. Weinige menschen hebben mij zoo getroffen als hij;
Claude en Bosscha alleen maakten een diergelijken indruk.... Ons diskoers op te
teekenen is niet wel mogelijk. Zie hier eenige punten: Liberalismus - zijn meening,
dat de Koningen het gezag van God hebben, zich voor God moeten verantwoorden,
maar niet voor het volk; - dat het niet ongerijmd is den Koning een raad van verlichtte
mannen te geven, maar wel dat de souvereiniteit in de handen van eenige soi-disant
souvereinen besta; irritatie daardoor bij den Koning teweeg gebracht. - Partijzucht
vervangt de plaats van algemeen belang, - belachelijkheid van eene permanente
oppositie, van een côté droit, - zotte naäping der Engelschen, nadeelen van de
vrijheid der drukpers, - noodzakelijkheid van een heerschenden godsdienst, -....
Over de Joden: bij de hoogduitsche Joden is een kollege, alwaar nog voortdurend
over den Talmud gediskuteerd wordt, en gedurig eene opvolging moet heerschen,
zoodat daar altoos redenaars zijn, - onuitgebluscht licht bij de Portugeesche Joden,
gedurig voorlezen uit de wet. - Geheel verdwijnen van het nationaal karakter der
Joden. Nietigheid van hunne tegenwoordige eerste klasse, welke al de gebreken
der hoogste Kristenklasse, met karigheid vereenigd, aangenomen heeft; - moeilijkheid
zijner positie tusschen de Joden en Christenen; - verkregen onafhankelijkheid; overtuiging aan Joden en Kristenen gemeen, dat het Oude Testament onvolledig
is, doch de Kristenen zeggen, dat het Nieuwe Testament de completti is en de Joden
de Talmud.................

April 21.
Da Costa heeft mij zoo even verlaten, en ik kan zoo spoedig niet weder tot bedaarde
en rustige denkbeelden, voor het dagelijksch leven bezield, terugkeeren.
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Ja, voorwaar, dat is een beter, hooger geest dan de gewone. Eenige uren is hij bij
mij geweest. Zijn geest heeft dezelve tot minuten gemaakt. Zijne denkbeelden over
de ware wijsbegeerte der dichtkunst, over het waarachtig doel waarnaar wij streven
moeten zijn heerlijk, doch ik val nu weder in den koelen prozaischen toon, daar ik
vlammen wilde werpen. Hij heeft gelijk. Dat eeuwig onderwerpen van zijn eigen wil
aan dien van andere menschen is zwakheid; poezy is gevoelen, is heerschen. Zoo
begrijpt hij alles, zoo de vereeniging van dichterlijk en profetisch gevoel. Willen is
alles, en dat ieder dichter niet improviseert is dat hij de kracht niet heeft, of liever
dat hem de moed ontbreekt, zich tot eene hoogte te verheffen, waarop hij de
mogelijkheid van gestuit te worden niet kan beseffen. De dichter is in het
contemplatieve leven, hetgeen de held is in het werkelijke. Hoe schoon ontleedde
hij mij het onderscheid tusschen proza en poezy uit den Telemaque en Ariosto.
Het was in den zomer van dit jaar, dat het plan tot rijpheid kwam om ter
beantwoording van een uitgeschreven Prijsvraag door het Koninklijk Nederlandsch
Instituut den invloed der vreemde letterkunde op de onze te schetsen.
‘Reeds lang geleden had ik gewenscht eene lijst te vinden, waarin ik niet alleen
mijne verkregen kundigheden, maar ook mijne denkbeelden over het een en ander
eens uit elkander zou kunnen zetten, en waardoor ik als door een magneet getrokken,
mijne studiën meer zou kunnen concentreeren en tot een praktisch doel zou kunnen
aanwenden. Reeds in het begin van den winter (in Juni wordt deze aanteekening
geschreven) had ik de uitschrijving der Prijsvraag gelezen, doch toen was mij de
moeite van het onderzoek daaraan vastgehecht te groot, en ik had het plan geheel
en al laten rusten, totdat bij het spreken op een
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avond met Jan Retemeijer en bij het hooren dat hij de Pacificatie van Gent bij den
kop nemen wilde, mij toch op eens de gedachte inviel of ik ook niets iets dergelijks
bij de hand zou kunnen nemen, en toen herrees op eens het vorige plan voor mijne
oogen. In eene wandeling met Jan langs den Amstel en het groote Loopveld
ontwikkelde ik met hem dit plan geheel en al, en door eene zeldzame
grootmoedigheid gaf hij mij alle inlichtingen die ik zou kunnen verlangen. en liet mij
ongestoord in zijnen boekenschat putten..... Van daar dan ook het door mij genomen
besluit om nu vooreerst elke andere studie aan deze op te offeren en de eerste
maanden alles in nazoekingen te besteden. Reeds ben ik een aanzienlijk deel
daarmede gevorderd, en ik heb dus natuurlijk geene gelegenheid gehad om iets
anders te doen, en zelfs deze bladen werden uit dien hoofde door mij verwaarloosd.
Thans echter, nu ik reeds den eindpaal is de verte kan zien schitteren, nu moet ik
ook weder aan mijn andere studie een oogenblik ten beste geven.... Reeds nu heeft
mij deze bezigheid veel goed gedaan. Ik ben rechtvaardiger voor onze letterkunde
geworden, zes uur is de klok van opstaan geworden, en ik ben thans met een lust
tot taalkennis en vooral tot nadere gemeenschap met de Duitsche en Noordsche
talen bezield, die zeker nog vroeg of laat eene goede uitwerking moet hebben.
Naderhand wil ik eene kritiek van al de gebruikte bronnen geven.’
Ook op zijn huiselijk leven scheen de meer regelmatige bezigheid, waaraan hij
zich thans overgaf, een gunstigen invloed uit te oefenen.
‘Door al het bovenstaande is mijn huwelijksleven bedaarder, rustiger dan ooit
geworden. Oogenblikken van genoegen zijn het mij, wanneer mij de klok van vier
uur des zaterdags vrijheid geeft mij geheel aan welke bezigheid ik verkies over te
geven. De schoone hoop die Lina zoo ge-
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lukkig maakt, verbiedt het vele uitgaan. Maar gelukkiger dan op verre tochten zijn
wij in onze vrolijke zijkamer.... Niemand heeft aldaar iets over of op ons te zeggen,
en wij genieten dan dat gelukkige chez soi, dat de armste man zelfs op de elendigste
kamer in de Kerkstraat gevoelt.’
Maar eer de vreugde, waarop hier gezinspeeld wordt hun te beurt zou vallen,
wachtte hem nog een andere, een heilige vreugde, die hij ons in de volgende
gloeiende bewoordingen beschrijft:

Augustus 3.
Heerlijk, onvergetelijk, heilig, onbeschrijfbaar was mij de avond van gisteren.
Waarmede zal ik beginnen, waarmede zal ik eindigen? Hoe zal het loflied ten hemel
stijgen voor den dank aan den Vader alles goeds, voor zooveel onverdienden zegen?
Was er niet zoo dikwijls in mijn borst strijd over de lauwheid mijner godsdienstige
begrippen gerezen. Had niet die onzalige gewoonte bij ons om belijdenissen op te
stellen welke de uitdrukking van het begrip van onzen godsdienst met een eenigzins
belletristischen roem vereenigen, ook bij mij een noodlottigen indruk nagelaten.
Herinner ik mij al de oogenblikken, die plechtig op mijn gevoel werkten, hoe dikwijls
vroeg ik is dat Kristendom, hoe dikwijls besefte ik stellig dat Kristendom meer was
dan dat rationale, waarvan ieder maakt wat hij wil..... Nu leerde ik Da Costa kennen,
bewonderde de hoogte van zijn geest, de verheffing van zijn genie, en ik kan niet
ontveinzen, dat het denkbeeld dat deze Jood was, dat met alle verheffing van ziel
hij een leer getrouw bleef geheel vijandig aan de mijne, wier aankleving de
vervloeking van mijn Zaligmaker met zich bracht, mij een oogenblik in mijn godsdienst
deed weifelen, te meer daar de man die mij Da Costa leerde kennen, mij reeds
gewaarschuwd had mij met hem over godsdienstzaken niet in te laten.... Tot dusver
bleef ik dus op een afstand met Da Costa, doch verwon-
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derde mij telkens als hij met den hoogsten eerbied de woorden van ons Evangelie
aanhaalde of met eene onbegrijpelijke scherpzinnigheid de punten vaststelde, waarin
Jood en Kristen zich vereenigen. Twee avonden hadden wij dus bij elkander
doorgebracht; hij had mij in het letterkundige herhaaldelijk, ja op alle wijze
onderwezen. - Nu hoorde ik die Pinksterpreek van ter Borg, die mij, zoo als ik vroeger
schreef, uitstekend trof en waarbij mij de gedachte op eens beving om Da Costa tot
onze wijze van denken over te halen, of liever, want dit is te flauw, in die
gelukzaligheid te moeten doen deelen. Ik gevoelde dit sterker dan ik immer iets
voelde. Maar ik durfde niet tot hem te gaan, niet daarover te spreken, en gelijk
Samuël, die aan Eli het gedrag zijner kinderen niet durfde aanklagen, zoo bleef ik
hier, gelijk in zoovele andere zaken, ook uit menschenvrees terug. - Eindelijk had
ik Da Costa op mijn laatste feest (herdenking van de Clercq's huwelijksdag) als
vriend, als mensch in de rij van de mijnen met onuitsprekelijk genoegen gezien, en
nu ging ik weder tot hem. Nadat wij eenige alleraangenaamste oogenblikken in het
letterkundige doorgebracht hadden, stonden wij als gewoonlijk op, en werd ons
onderhoud gedurig belangrijker. Nu gaf God mij kracht en moed, legde mij om dus
te spreken de woorden in den mond, en toen hij iets nader begon te treden, toen
hij de mogelijkheid, dat hij eens Kristen kon worden meer en meer begon daar te
stellen, toen de scheiding geheel fijn werd, die nog den leerling van Mozes van dien
van Kristus afscheidde, durfde ik hem dat mededeelen wat ik gevoeld had, en wat
ik naderhand, zoo als altijd bij den mensch geschiedt, aan eene soort van verbeelding
had toegeschreven. En wat was nu mijn gevoel toen ik op dat oogenblik den man,
die als vernuft, als genie alles voor mij was, op eens als Kristen voor mij zag staan.
Beschrijven kan ik
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niet wat ik gevoelde. Louter aanbidding voor de wegen van God was alles wat ik
uitspreken kon. Overtuiging mijner ellende en nietigheid! En nu, nu deze zelfde man
mij dat Kristendom sterker aandrong, dan ooit een Kristen mij gedaan had, toen hij
mij de leerstukken, tegen welke ik opzag, reeds bij de oudste overleveringen der
menschen aantoonde, toen hij mij het geheele Mysterie des Kristendoms
aankondigde en ik er voor terugbeefde, dat ik dit nimmer zoo had ingezien, o! toen
zag ik een deel van de leiding van zijn en mijn lot in. Nu dankte ik vuriger dan ooit.
Nu was mijne vrouw mij heiliger, dierbaarder dan immer, en dat ledige, dat nu en
dan nog mijn boezem gehinderd had, was geheel verdwenen. Alles was veeleer
aanbidding, onderwerping, liefde..... Nooit was de overtuiging levendiger bij mij, dat
het Kristendom geen kleed moet zijn dat wij af- en aannemen, maar wel de innige
overtuiging van ons hart, zoodanig dat ons geheele leven Kristendom wordt. Nu
begreep ik den geheelen Da Costa met alle zijne gedichten en denkbeelden. Nu
las ik het heerlijk gedicht van Bilderdijk aan hem gericht, en nu gevoelde ik wat men
van de menschen moest denken die Bilderdijk ongodist schelden en de Israël van
Da Costa als een oorlogsverklaring tegen de Kristenen aanzagen. Met welke heilige
aandoening kon ik nu naar huis bij mijne vrouw terugkeeren. Nog heerlijker dan ooit
stond zij daar voor mijn blik. Nu weet ik dat ik bij het vierde deel van Helon niet te
vergeefs aangedaan was geweest.
In welk een ideale wereld worden wij hier verplaatst. Waar worden trillingen van
zulk eene vreugd gevoeld, tranen van zulk eene aandoening geschreid? Wat
verscheelde het dezen jongen man van zes en twintig jaren of een Portugeesche
Israëliet, wiens vernuft, wiens genie hem toch reeds betooverden, al of niet een
belijder werd des Kristendoms?
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Had de Clercq niet afleidingen van allerlei aard, zorgen, hart en hoofd vervullende
handelszorgen, verstrooiingen, vruchten op zoo menigen letterkundigen bodem
gekweekt? Zelfzucht, baatzucht, kleingeestige berekening, streeling van de ijdelheid
des geletterden, al dit gewone schijnt hier ongewoon te worden, en het ongewone
schijnt van zelf te spreken: het onbedriegelijk kenmerk der edele zielen.
Geen kunst - slechts zielkundige fijnheden trekken hier de aandacht: die schroom
- van de Clercq om te vragen, - van Da Costa om zich te verklaren; dat ‘weifelen’
van de Clercq's eigen geloof als hij ziet dat zijn vriend zoo edel en toch geen Kristen
is; die eerbied waarmede Da Costa, nog Israeliët, ‘de woorden des Evangelies
aanhaalt’; de Clercq die Da Costa tot het Kristendom zoekt te brengen; Da Costa
die vooreerst zijne scherpzinnigheid gebruikt om de punten aan te wijzen, waarin
Jood en Kristen samenstemmen; eindelijk de Clercq's blijdschap zich luchtgevende
in een te dieper waardeering van zijne Caroline.
De Clercq heeft van nu af aan een schat gevonden. Al spoedig behelst het
handschrift bladzijden die samengevat worden onder den algemeen titel: Ideeën uit
Da Costa's gesprekken, waarvan ik er slechts een, als het meest karakteristieke,
met de Clercq's eigen woorden terug wil geven.
‘Ideaal geenszins denkbeeldig, zoo als in Schiller's Reich der Form, maar de
wezenlijke afdruk van eene hoogere wereld; - zonder dat ware poëzy de
belachelijkste overspanning.’
‘Het ideale alleen werkelijkheid.’ Dat was het heerlijk geloof van de beide vrienden,
een geloof waarmede zij zich tot ballingen vonden gestempeld in deze wereld.
Laat ons bij hunne eerste vreugde nog een oogenblik vertoeven.

11 Augustus.
Sedert acht dagen heb ik nu het geheim van

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

132
Da Costa geweten, en reeds veel genoot ik in dien tijd. In weerwil van den gedurigen
strijd dien het onzuivere beginsel in ons aanricht om deze indrukken uit te wisschen,
had ik zulke heerlijke oogenblikken. Nooit vergeet ik dien zaterdag, dien stond toen
Da Costa mij veroorloofde mijne vrouw onze ontmoeting mede te deelen. Dankbaar
was ik voor deze uitnemende weldaad, en hoewel ik in zijn briefje zijne eigene
verwondering onderscheidde dat hij tot mij, dien hij nog minder als andere zijner
vrienden gekend had, zoo had gesproken, gevoelde ik juist daarom te meer het
treffende van deze vergunning. Mijne vrouw zat naast mij neder, en wij hadden een
heerlijk half uurtje.
‘De week was voorts rijk aan werkzaamheden van allerlei aard, en ik had zeer
veel te schrijven. Wat het resultaat zijn zal weet ik niet. De veiling joeg mij nu en
dan schrik aan.’
Er heeft in de Clercq's kristelijke beschouwingen, sedert zijne nadere kennismaking
met Da Costa en terwijl juist hij dezen dacht te bekeeren, ontegenzeggelijk eene
verandering plaats gegrepen. Nauwelijks zelf bekeerd is Da Costa, zonder het
misschien te willen, reeds bekeerder van anderen. Indien het geoorloofd was, Da
Costa het hoofd eener nieuwe godsdienstige sekte te noemen, dan zou de Clercq
Da Costa's eerste aanhanger moeten heeten.
Men begrijpt, dat ik het mijn plicht zou achten elk woord uit de Clercq's dagboek
hier over te schrijven dat ons deze verandering van verre of van nabij deed kennen.
Zij wordt ons evenwel in het geheel niet beschreven. Maar dat er voor de Clercq's
zelfbewustheid een verandering heeft plaats gegrepen blijkt uit de volgende
mededeeling, die nagenoeg onmiddelijk op de laatste aanhaling volgt en door niets
van eenig belang wordt voorafgegaan.
‘Soms dacht ik of niet mijn vorig geloof beter was, ge-
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makkelijker, mij minder blootstellende aan belachelijke oordeelvellingen van anderen.
Doch op andere oogenblikken gevoelde ik weder levendig dat dit waarheid moest
zijn. Dan weder was ik bang om voor een geestdrijver gehouden te worden en wilde
ik mij in sommige oogenblikken met geweld aan de macht van Da Costa als van
een overheerschenden genius ontslaan. Echter had ik ook sommige inderdaad
warme en goede oogenblikken.’
De uitdrukking mijn vorig geloof is volkomen ondubbelzinnig. Eerst later zal ons
opgehelderd worden waarin de verandering bestond. Reeds nu schrijft de Clercq
haar aan eene leiding der Voorzienigheid toe. Hij beeft niet een nieuw denkbeeld,
hij heeft een nieuw geloof; een nieuw geloof, een nieuw leven gevonden. En niets
is treffender dan die onrust, die ontevredenheid die de Clercq vervulde voor zijn
kennismaking met Da Costa, eene ontevredenheid die, zoo lang zij aanhield, in
haar oorzaak hem onbekend was, en dat gevoel van onuitsprekelijke vreugde nadat
hem door Da Costa een nieuw licht was opgegaan.
‘Gisteren avond was Da Costa weder bij mij en wij spraken natuurlijk’ (over kunst
en literatuur, neen) ‘over de bijzondere leiding der Voorzienigheid in al dat
voorgaande. Bijzonder was hij getroffen toen ik hem voorlas, wat ik daarover
geschreven had. God zegene die vriendschap en doe mij de zijne waardig worden.
Alles uit elkander te zetten, zoo als hij mij zulks zeide, hoe hij mij in vele opzichten
aan het denken hielp, en zich daaruit inderdaad denkbeelden ontwikkelden bij mij,
dit, - allerzonderlingst, - is niet op papier over te storten. Ziehier nog eenige punten
uit ons gesprek: - Zijne tevredenheid over den avond van verleden vrijdag. - Gevoel
dat hijzelf om dus te spreken niet tot de uitdrukking gekomen was, om te zeggen,
ik ben Kristen; - overtuiging dat als wij eene aandrift gevoelen, die
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niet onredelijk is, wij ons nimmer berouwen dan gesproken en dan gehandeld te
hebben; - ik verhaal hem mijne geschiedenis ten zijnen opzichte, erken dat het eens
opgevatte denkbeeld, dat hij het Kristendom naderde, bij mij geweken was, op dien
avond, toen hij zoo zwaarmoedig geweest was.....’
Da Costa's bekeering is nog een diep geheim, slechts den toekomstigen
boezemvriend (den boezemvriend bij devinatie) medegedeeld. En Da Costa vreesde
zelfs dat het dierbaar geheim tot aan zijn levenseind in die getrouwe borst zou blijven
rusten.
‘Hij verzocht mij, schrijft de Clercq, zoo ik hem mocht overleven, en de
Voorzienigheid hem geene gelegenheid had gegeven om voor zijne gevoelens uit
te komen, dan dezelve openbaar te maken, doch eerst na den dood zijner ouders.’
O, belijden is schoon, maar nog niet belijden kan ook roerend schoon zijn.
Er is in dit geheimzinnige iets, dat aan de eerste Kristentijden herinnert.
De Clercq en Da Costa, het zijn slechts andere namen voor Nathanaël en Paulus,
voor Origenes en Tertullianus.
Wat was destijds Da Costa's eerzucht? Hij meende niet met het Jodendom
gebroken te hebben. Hij wilde Joden en Kristenen van nut zijn door de Joden als
geestelijke Jood voor te gaan, en hen zooveel mogelijk tot den geestelijken zin van
hun godsdienst, onder Fariseesche plechtigheid bedolven, terug te brengen, en den
Kristenen te doen gevoelen, dat hunne eigene dogmata in den joodschen godsdienst
verborgen liggen, om hen op zulk eene wijze in hun geloof te versterken. Hij kan
zonder huichelarij alle de gezangen der Joden mede zingen in den Kristelijken zin.
Men kan dus wel aannemen, dat Da Costa op volkomen dezelfde wijze tot het
Kristendom gekomen is, als waarop
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de groote Kristelijke Apologeten der drie eerste eeuwen hunne tijdgenooten tot de
belijdenis van Jezus zochten te brengen. De leidende gedachte is steeds: In het
Jodendom gelijk in de Grieksche wijsbegeerte ligt de Kristelijke waarheid als in een
kiem verborgen; eene gedachte, door Bilderdijk aldus uitgedrukt: de aan God
getrouwe Jood is Christen in 't Verlangen. Het blijkt ook uit deze mededeeling van
het Dagboek:
‘Da Costa's plan is, om door de Rabbijnen, door hetgeen dezen zich tegen hunnen
wij hebben laten ontvallen, de waarheid van het Kristendom te bewijzen. De
Grieksche wijsbegeerte was slechts een afdruk van de oude Oostersche. Porphyrius
beschuldigt de Kristenen hunne denkbeelden uit Plato en uit de Joodsche geschriften
genomen te hebben. Nu, zegt hij, kenden de oude Joodsche Rabbijnen Plato niet;
zoo derhalve hunne denkbeelden met de zijnen overeenstemden, dan moeten
beiden uit eene hoogere bron geput hebben. Dit bewijst dus op nieuw, dat het
Kristendom zoo oud als de wereld is.’
Juist het gewone thema der eerste Kristelijke Apologeten.
‘Kristus heeft de oude godsdienst hersteld, zegt Da Costa..... God denkt of schept,
dat is hetzelfde; God denkt zich zelven, dat is Kristus. God als oneindig wezen kan
zich niet aan den mensch openbaren, hij moet zich openbaren in God den Zoon.....
Op de tegenwerping van mysticisme, zegt hij, dat dit alles betrekkelijk is, dat de
Atheïst den Deïst ook van mysticisme kan beschuldigen.’
‘Da Costa (ook deze overlegging der kinderlijke piëteit heeft in een geest als da
Costa hare aantrekkelijkheid) wil zich niet laten doopen, dewijl hij gelooft met dat
teeken aan het voorhoofd, voor zijne gevoelens te moeten uitkomen.’
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Ook dit zou bij Augustinus kunnen staan.
Zondag. Op nieuw Da Costa. Ik ijlde weder naar hem toe. Vier uren volgen daar
als zoovele oogenblikken voorbij. Wat ik juist hoorde, weet ik niet, doch alles was
uitmuntend en Kristelijk. Hij gevoelt niets van al dat geforceerde dat wij hebben als
wij van het Kristendom spreken. Bij hem was alles zoo natuurlijk.... Het werd eindelijk
tijd, hoog tijd heen te trekken, doch dit kan en durf ik zeggen, dat ik nog nooit iemand
op deze wijze hoorde spreken.
‘Wat nu verder? Blijf ik aan deze stemming getrouw, of bevangen mij nu en dan
weder oogenblikken, waarin alles mij weder een spel der verbeelding schijnt. Ja,
dit is ongetwijfeld: nu en dan rijst de strijd weder in mijn borst, doch ik heb tot nu
toe nog niet overwonnen...... Met uitstekend genoegen heb ik het Evangelie van
Mattheus gelezen, en verheug mij reeds in het vooruitzicht spoedig dat van Johannes
te bereiken. Uit het begin, dat ik gisteren met mijne vrouw gelezen heb, dunkt mij
het woord toch zoo sterk te zijn: het woord was God, dat daaraan wel geen twijfel
ligt.......’
‘Dingsdag avond. Genoegelijk bij Da Costa. Hij was vrolijk en recht hartelijk en
vriendschappelijk. Wij spraken meest over letterkundige onderwerpen. Belangrijk
waren vooral de vele kleine vertellingen uit het huiselijk leven van Bilderdijk, waaruit
blijkt, dat deze de bullebak niet is, dien men van hem heeft willen maken. Hoe
belangrijk zal het mij zijn, dien man te leeren kennen. Hij is toch de reus onzer
letterkunde, waarbij al de krassende pygmeën verdwijnen.’
Men ziet, het is de opgewektheid der eerste liefde.
Toch vind ik nog, ook in dezen tijd, zinnen naar Pascal:
‘Trois semaines environ; une suite de jours écoulés les
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uns avec conviction et contentement, d'autres avec faiblesse et inquiétude. Des
combats de santé et d'hypocondrie. Des élans de génie, et l'abaissement de la
médiocrité. Le désir d'être tout et la conviction de n'être rien. La foi et la défaillance,
l'ultramontanisme et le libéralisme; tout cela se combat journellement, et je ne désire
que de la force.’
En eenige dagen later:
‘Si tout réussit bien, dans un ou deux mois je serai père d'une jolie poupée. Je
serai bien heureux. Et vraiment, j'ai tant de moyens d'être heureux; une femme
charmante, des plaisirs littéraires, du travail, enfin mille choses. J'ai souvent bien
des reproches à me faire. Après des preuves aussi convaincantes de la Providence
de Dieu, avec un guide tel que Da Costa, il me reste encore souvent des moments
d'hésitation. Je lis l'Evangile avec plus de conviction que jamais, mais quelquefois
encore par ci et par là les objections contre ce que je lis m'inquiètent.’
Er heeft geene blinde overgaaf aan Da Costa's leiding plaats gehad. Uit een
staatkundig oogpunt is hij zelfs Da Costa's tegenvoeter:
‘Letterkundig zou ik dagen met hem kunnen redeneeren, doch zijn denkbeeld
over de oppermacht des Konings bevalt mij maar in het geheel niet. Hoe, wij zouden
dan alle hunne caprices moeten eerbiedigen, omdat eens de koninklijke macht van
de ouderlijke is afgestamd. Neen, dat gaat niet, dat is te erg. Maar anders, welk een
schat van opmerkingen bezit niet Da Costa!’
De omgang met dezen vriend en zijne naderende vadervreugde bekleeden thans
de voornaamste plaats in de Clercq's dagboek.
‘Het groote denkbeeld blijft de bevalling mijner vrouw. Hoewel genoodzaakt te
huis te blijven, was zij recht geduldig en hopend, en vrij genoegelijk. Alles wat de
voorbereidselen
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betreft, is langzamerhand gereed. De kraamkamer staat in order paraat. Baker Piek
is onze huisgenoote, en dus met Gods hulp zien wij het beste te gemoet. Heerlijk
en genoegelijk bleef in den laatsten tijd onze omgang met Da Costa. Nu en dan is
hij inderdaad geheel bezield. Verscheidene malen was hij bij ons. Eens met
Capadose. Wij waren toen vrolijk en regt opgeruimd. Doch het verhevenst is hij
toch, wanneer hij, gelijk verleden Zondag, den kristelijken godsdienst
ontvouwt.............. Voor mij mocht deze geheele maand eer verhandelingsmaand
dan wijnmaand heeten, wijl het grootste gedeelte aan de voortzetting mijner
verhandeling (over den invloed der vreemde letterkunde op de onze) gewijd was.....’
‘.......................’
‘Acht dagen geleden had ik nog een hartelijken avond bij Da Costa, onschatbaar
door al hetgeen waarover wij spraken. Zonderling is het, dat wij het in den godsdienst
steeds meer, in de staatknnde steeds minder eens worden. Zijne letterkundige
denkbeelden zijn over de meeste punten al bijzonder juist. Ik wil van hem aannemen,
1)
wat ik goed dunk, maar mijzelven niet verloochenen. Ik ben gesteld om in het
midden der twee partijen door te gaan. Dit is geenszins aangenaam. Maar plicht is
mij plicht. Goede God, geef mij inzicht in al uwe goddelijke wegen, geef mij
vertrouwen in het dagelijksch leven, moed tegen andersdenkenden, en aan mijne
beste vrouw eene gezegende verlossing. U de eer, ons de dankzegging.’
den

Den 9 November werd hem zijn oudste zoon, Gerrit, geboren; en het handschrift,
dat die huiselijke gebeurtenis beschrijft, gaat onwillekeurig in een zang over:

1)

Elders: Zoo gaarne wilde ik het zachte Kristendom tot het zijne maken. Doch moet hij strijden,
dan verleen mij God de genade, zijn Melanchton te zijn.
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‘Ja, schitterend rijst het licht na weggevaagden nacht,
En glansrijk prijkt het heil, met zooveel hoop verwacht.
't Is zegen, lieveling, 't geen ons uw aankomst meldde,
't Is vaste troost van God, die ons uw blik voorspelde’
enz., enz.

16 December.
Gerrit is heerlijk aangekomen, en ik heb den jongen hartelijk lief, hoewel zijn
geschreeuw mij nu en dan verveelt. Caroline is een innig lief moedertje.
‘Nu, gelukkig man en vader, roept de Clercq zichzelven toe, ga uw loopbaan met
vasten en onwrikbaren moed in, en zoek van uw kind dat te maken, hetgeen het in
de fantasie van Da Costa reeds is.’
Als aanhangsel tot dit hoofdstuk deel ik hier nog het een en ander uit eene
verhandeling mede, die in het najaar van 1821 door de Clercq in Felix Meritis
uitgesproken werd.
‘Mijne verhandeling over de Grieken gelukte goed. On en parla, en dit is reeds
veel, vooral hier, waar bijna alles even koel aangehoord wordt. De zaal was vol. Ik
las, geloof ik, eerst goed, naderhand te rad. De reflexie was: te vol, te geleerd, te
veel namen... W. zeide zoo vermoeid te zijn, als wanneer hij vier uur gestudeerd
had.. H. zeide dat ik een treurspel bij een sacrament vergeleken had. S. noemde
het te liberaal. Muller te anti-liberaal en dit gaf aanleiding tot eene korrespondentie,
waarbij ik zijn hart meer dan immer leerde waardeeren. In het geheel is het eene
schrede vooruit. Ko Bruyn, het orgaan van Felix, gaf zijne tevredenheid te kennen.
V. wilde het nog eens lezen.
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D. sliep. Ik verwacht nu de aanmerkingen van Da Costa.’
(Uittreksels uit de Verhandeling: de Grieken der Nieuwere Geschiedenis).
Wien uwer ontglipte niet een traan van vreugde toen zich de eerste tijding wegens
den opstand der Hellenen in onze gewesten verspreidde...., Wiens hart zou niet
van vreugde geklopt hebben, zoo hij den wimpel van den Profeet had zien zinken,
en, te midden van het gejuich der overwinnaars, de vlag van het kruis had zien
ophijschen?
..... Hier vinden wij meer dan bij Bolivar of Czerny Georges; hier weergalmen op
eens die namen, die reeds onze kindschheid verrukten, en wij vinden ons weder in
dien toovercirkel verplaatst, waaruit onze eerste denkbeelden van kunst, moed, en
grootheid van ziel ontsproten, en waarin onze verbeelding zich nog steeds
verlustigt.... Hier omgaven ons op nieuw de dagen der oudheid. Hier waren Theseus
en Ulysses de aanvoerders van hen, die zich tot den heiligen strijd toegerust hadden;
Thermopyle werd op nieuw het slagveld der geschiedenis, Athene de prijs van den
overwinnaar. Nu had onze verbeelding slechts eene schrede te doen, en wij zagen
de hutten van Morea door Spartanen bevolkt, groote mannen, aan de helden van
Plutarchus gelijk, in het voetspoor hunner vaderen treden; Olympia's renbaan weder
geopend, en er ontbrak slechts weinig aan, om ons aan den avonddisch van Aspasia
of in de lanen der Akademie te voeren.
Wie, die eenigszins met de geschiedenis der vroegere eeuwen vertrouwd is, werd
niet gedurende eenige oogenblikken door die betoovering medegesleept? Ook ik
beken gaarne, als mensch, misschien als dichter, in deze zoo natuurlijke verrukking
gedeeld te hebben. Maar wie heeft ook niet, helaas! dezen opvlammenden gloed,
bij meerdere juistheid van berichten, bij meerdere ontwikkeling van gebeur-
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tenissen, langzamerhand zien verdooven, zoodat sommigen zich eindelijk genoopt
hebben gevoeld, de zaak der Grieken onder die gebeurtenissen te rangschikken,
die wel een oogenblik de nieuwsgierigheid kunnen prikkelen, doch geenszins een
duurzaam belang kunnen inboezemen?
Het is geenszins mijn doel, hier vermoedens op te werpen, wegens den afloop
eener gebeurtenis, nog zoo versch van oorsprong, als onzeker van uitslag; doch ik
wil alleen zooveel mogelijk het ware standpunt trachten te bepalen, waaruit de zaak
der Grieken beschouwd moet worden, en hen van dien geleenden glans berooven,
die zoo weinig door de ondervinding der geschiedenis bevestigd wordt, en geenszins
u de tijdgenooten van Griekenland's heerlijksten bloei voorstellen, maar u alleen
vragen, of wij het recht hebben, om van een volk, gedurende zoovele eeuwen,
beurtelings door Romeinen en Gothen, Latijnen en Muzulmannen overheerd, die
deugden en bekwaamheden te vorderen, die in hun schoonste tijdperk blonken,
een dier weinige tijdvakken, die de geschiedenis der menschheid tot handhaving
harer eer kan aanvoeren.
.....................
Daar het ons doel is om de natuurlijke oorzaken van de verbastering van het
grieksche volkskarakter uit de geschiedenis op te sporen, nemen wij den draad dier
geschiedenis vroeger op, doch laten de schoone dagen van Hellas, voor de
Macedonische overheersching, onaangeroerd. Wij zouden hier echter kunnen
aanwijzen, hoe eng dit tijdperk van kunst en deugden omschreven is, en hoe ook
hier de verbeelding menige bekoorlijke schilderij wist te scheppen, die den
vorschenden blik der waarheid niet zou kunnen doorstaan. Hoe nauw was de kring
der kunstlievende Grieken bepaald! Hoe vroeg werden de bloeiende volkplantingen
van Azië, de zetel van den Ionischen stam, door de Per-
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zen verwoest! Boeotie toonde slechts eene voorbijgaande schemering; en was niet
Epirus in Macedonië, om van Thracië niet te spreken, in het oog van den Griek, het
erf der Barbaren! En hoe zouden wij niet reeds tegen het toppunt van Griekenlands
roem zijn schande kunnen overstellen, en 's lands groote mannen vertoonen onder
vervolging en laster bezwijkende? Zal ik u hier Miltiades in den kerker, Aristides in
ballingschap, of Sokrates voor den Areopagus voorstellen?.................. Wat zullen
wij zeggen van een land alwaar weldra slechts één roem, die van eenen veroveraar,
weêrgalmde, en waar zelfs de verwijdering van den Macedonischen overheerscher
tot in het hart van Azië geen vaderlandsliefde ter bevrijding kon opwekken.
Waar zullen wij dan den bloei van het grieksche volkskarakter blijven zoeken? Is
het te Athene, alwaar, op de weleer beroemde marktplaats, slechts de stem van de
vleierij zich liet hooren, alwaar een Phocion moest sterven, terwijl er driehonderd
standbeelden ter eere van Demetrius van Phalera verrezen, waar ieder gelukzoeker,
wiens vloot den Piraeus bereikte, als zoon der Goden gehuldigd werd? Is het in
Sparta, dat reeds vroeg, door den val van Athene en Lysanders listen verbasterd,
de wetten van Lycurgus verwaarloosd had, en eindelijk nog genoodzaakt werd, zich
van het overschot van dien last, die te zwaar op de schouders van een verbasterd
nakroost drukte, te bevrijden; in Sparta, dat vergeefs in Agis en Cleomenes de
laatste schemering zijner grootheid aanschouwde, en dat in de jongste
geschiedkundige berichten, wegens het vrije Griekenland, als het eigendom van
een tyran voorkomt........ Of zullen wij onze oogen op het Achaisch bondgenootschap
richten? Kort was de flikkering van dit verbond: eerst door Rome, als werktuig tegen
Macedonië gebezigd, doch wel-
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dra aan hare heerschzucht opgeofferd. De zoo vaak bezongene vrijheidsverklaring
der Grieksche steden, na de nederlaag van den tweeden Philippus, door Quintus
Flaminius, was het overtuigendst bewijs, hoe weinig vrees de vrijheidsmin der
Grieken aan de beheerscheres der wereld inboezemde. De geschiedenis heeft ons
uit den laatsten kampstrijd alleen de namen van Aratus en Philopomenus behouden,
en zoo reeds de oudheid dezen de laatsten der Grieken noemde, zullen wij dan van
hen, die na twintig eeuwen denzelfden grond betreden, hunne deugden of die hunner
voorouders kunnen vorderen?
Niets is ontzettender, niets overtuigt ons meer van die opvolging van grootheid
en vernedering bij de volken, dan het stilzwijgen der geschiedenis over Griekenland
na de verovering van Corinthe. Het land der kunsten en der vrijheid was een
wingewest van Rome. Griekenland was slechts het tooneel geworden, hetwelk de
vreemde heirlegers op zijnen grond elkander de heerschappij der wereld zag
betwisten. Tweemaal zochten beurtelings Antiochus en Mithridates Griekenland tot
voormuur van Azië te maken. Tweemaal voerde Rome in de velden van Thessalië
legioenen tegen legioenen aan; doch Griekenland had het laatste denkbeeld zijner
onafhankelijkheid verloren, en zag met onverschilligheid, tot wiens eer de lictor zijne
bijlen met lauweren omkransde. Ook zijn letterkundige roem was verzonken, en het
Alexandrijnsche tijdperk, onder de begunstiging der Ptolomëussen opgekweekt,
had geleerden, geen Grieken voortgebracht.......................................
Met den voortgang der slavernij onder de Romeinsche keizers, nam ook de
vernedering van het grieksche volkskarakter hand over hand toe en de
hooggeroemde leermeesters van het heelal werden weldra ellendige vleiers
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der Romeinsche grooten. De romeinsche hekeldichter, Juvenalis, schildert ons de
Grieken, jaarlijks als trekvogels uit alle gedeelten van hun vaderland te Rome
bijeenscholende, en alle mogelijke middelen inspannende, om, gelijk men thans
zou zeggen, hun fortuin te maken..... Zoo was toen reeds de naam van den Griek
een spotnaam in den mond van den Romein...............................
Wij zien dus reeds genoegzaam, dat, indien wij ons door de ondervindingen der
geschiedenis laten onderwijzen, wij de sagen van het grieksche rijk tot vestiging
van den volksroem de banieren van den Archipel niet behoeven terug te roepen.
De bloesem van Hellas was vroeg verdord en de tijdgenoot van Plato en Sophokles
zoude den Byzantijn der veertiende eeuw, die zijn taal verbasterd, zijn zeden
verwaarloosd had, den naam van Barbaar toegevoegd hebben. Doch was het
misschien in het rijk der letteren, dat zich de voortreffelijkheid van den Griekschen
geest verschool?..................
Zullen wij ons in de ontelbare menigte hunner godgeleerde twistschriften
verdiepen? Zullen wij in hunne smakelooze kommentariën den geest der oude
schrijvers, dien zij zelve miskenden, trachten op te sporen? De rechtsgeleerde moge
zich dan in het tijdperk van Justinianus verlustigen, de godgeleerde uit eenige hunner
kerkvaders belangrijke plaatsen verzamelen, den moed van Athanasius of de
welsprekendheid van Chrysostomus bewonderen, de geschiedkundige in hunne
schrijvers het tafereel van de vernedering van den staat opsporen, de letterkundige
in den Daphnis en Chloë, een der eerste voorbeelden van die werken, die wij thans
met den naam van romans bestempelen, ontmoeten; hij, die de letterkunde naar
haar algemeenen bloei en invloed beoordeelt, strijkt ook in dit opzicht den naam
der Byzantijnen,
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uit de rij der beroemde volkeren...............................
Doch het nageslacht der Hellenen moest nog dieper vallen. In het begin der
achttiende eeuw werden de zonen van den Profeet op nieuw tegen de ongeloovigen
van Morea aangevoerd. De Akropolis van Corinthe bezweek, en nu volgt een tijdperk
van verdrukking en ellende, hetwelk gij niet zult verlangen voor u afgeschetst te
zien; een tijdperk, slechts in het midden der achttiende eeuw, door dien kortstondigen
opstand afgebroken, die alleen strekte om het juk der overheersching te verzwaren.
Wie gevoelt, wat het voor ons zijn zou, door een volk overheerscht te worden, met
Europeesche beschaving onbekend, hetwelk onze geschiedenis zou verachten,
onze zeden bespotten, onzen godsdienst vervloeken! - deze alleen kan bevroeden,
wat de Grieken geleden hebben - hij alleen beslissen, wat wij thans, nadat zij ten
slotte van zooveel vernedering eene eeuw onder dien ijzeren schepter doorbrachten,
van hen verwachten mogen.......................
Wij kunnen ons dus niet genoeg verzetten tegen de rampzalige zucht van
sommigen om de ongelukkige bewoners van Morea in den Archipel voor de deugden
en bekwaamheden hunner voorouders verantwoordelijk te stellen, alle hunne
ondeugden (misschien meer dan die van eenig volk uit de omstandigheden op te
lossen) met de zwartste kleuren af te schetsen; en daarentegen iedere vlek uit het
beeld hunner vergode voorouders zorgvuldig te wisschen.
.....................
Nu worden de eerst geprezen zonen der oudheid monsters van ondankbaarheid;
nu is er vergeten, wat zij geleden, slechts onthouden wat zij miskend hebben. Nu
worden de moedigste voorvechters de geslagenste vijanden. Nu worden de pijlen
van hunnen bitteren spot voor het belang van den

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

146
nieuw gevormden staat gevaarlijker dan het zwaard der Ottomannen, en geheel
Europa wordt onverschillig omtrent een zaak, die zij geroepen was te beschermen,
niet door de Argonautische tochten van eenige krijgszuchtige jongelingen, maar
door dien kreet der volkeren, die tot den troon doordringt, en de opoffering van een
rampzalig volk had moeten verhoeden..................................
Nemen wij het standpunt der geschiedenis aan, dan zieu wij in de Grieken een
verwaarloosd kind, dat onder eene zachtere regeering, gelukkiger levensdagen, en
verlichter begrippen van godsdienst, zich eens weder aan zijn voorgeslacht zal
kunnen herinneren; dan wordt alles licht, wat vroeger beneveld scheen. Iedere trek
van barbaarschheid bedroeft, doch verbaast ons niet meer. Ieder blijk van
wantrouwen is vooraf verontschuldigd, iedere daad van wraakzucht betreurd. Dan
herinneren wij ons, dat ook onze Lumeys en Sonoys geene voorbeelden van deugd
waren, en toch aan het wordend gemeenebest onzer vaderen tot hechte zuilen
verstrekten, dan boezemt ons de heldenmoedige worstelstrijd van den leeuwenwelp,
die zijne kracht het eerst gevoelt, van den slaaf die zijne ketenen verbrak, deelneming
en geestdrift in; dan doet wel onze bewondering voor de Grieken der vorige eeuwen
ons meer belangstelling voor hun kroost voeden, doch wij zullen het hun vergeven,
indien zij de deugden hunner voorouders vergaten. Tijd en rust kunnen hier een
volk scheppen, waar thans nog alleen horden bijeenscholen. Maar gematigdheid
zij de leus, en de vorsten van Europa zullen inzien, dat hier om geene
regeeringsvormen of konstituties, maar om leven of dood gestreden wordt. Weg
dan met de wapenen van den Enthusiast. In de negentiende eeuw worden de landen
door legerbenden, niet door dolende ridders, door
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Wellingtons, niet door Amadissen veroverd. Dan zullen wij inzien, dat de dagen van
Perikles eens gebloeid hebben, en geene wapenen van Hydrioten of Hetairisten
het schouwtooneel van Athene, of de eetzalen der Spartaansche burgers kunnen
terugvoeren.......
‘Neen, laten wij ons geene idealen vormen, die sints dertig jaren zoo vaak de
volkeren door hunnen verderfelijken luister verleid hebben. Rechtvaardigheid zij de
eisch, welke de zaak der Grieken van ons vordert; en dan zien wij de herleving van
een volk en uitzichten geopend, den vriend der menschen, der onafhankelijkheid,
den Nederlander waardig. Het is voor de inwoners van Misitra en Hydra, geenzins
voor die van Lacedemonië of Corinthe, dat ik uwe belangstelling inroep. Dan zien
wij bij een veracht en vernederd volk zich schatten van moed en kracht ontwikkelen,
die Europa nimmer van dat volk had durven verwachten. De vaderlandsliefde
ontwaakt van alle zijden. Éen band vereenigt allen tegen éen algemeenen verdrukker,
de banden van menschelijkheid en vriendschap worden erkend, en het bloed van
Ypsilanti's jeugdige heldenschaar is niet vergeefs vergoten...... Op het spoor van
hunne geleerden en helden verheft zich een nieuw geslacht, welks deugden hun
eigendom zullen wezen, en wij zien in Griekenland niet, gelijk in de zangen van
1
Byron, den sterveling, onder het geweld des doods bezweken, terwijl het leven
zijne kaken, eer de vernietiging haren stempel daarop drukt, nog voor het laatst als
tot afscheid, met een levendiger blos bepurpert; maar wij zien het in dat beeld, dat
de verwachting van den Kristen ons schildert, als de afgestorvene den sluier des
doodkleeds opligt, en het leven der onster-

1

‘So fair, so calm, so softly seal'd
The first, last look bij death reveal'd enz.
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felijkheid zich ontwikkelt. Aan de wijsheid van Hem, die met oneindige macht der
liefde het lot der volkeren bepaalt, zij ook Griekenland opgedragen, doch moge ons
hart steeds warm blijven voor elk gevoel, dat den mensch veredelt, het despotisme
vernietigt, en bij de diepste vernedering eener natie, hoop op herstel, deugd en
1
onafhankelijkheid doet herleven.’

1

Bilderdijk zeide, volgens de Clercq's Dagboek van de Grieken: ‘Och, die Grieken, het ware
te wenschen, dat zij maar zulke goede Christenen als de Turken waren.’
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Hoofdstuk XII.
1822.
Verhinderde improvisatie in het publiek. - Gedicht aan Moeders
nagedachtenis. - Een joodsche begrafenis. - Da Costa's Israël. - Da Costa
en Crommelin. - Kennismaking met Bilderdijk. - Da Costa's trouwdag. Da Costa's bekeering geen geheim meer.
Nog geene drie maanden na de geboorte van zijnen eersteling, stond de Clercq bij
het graf zijner moeder. De ziekte die haren dood veroorzaakte, begon onder
omstandigheden, die bestemd waren op zijn Improvisatorsleven een beslissenden
invloed uit te oefenen.

20 Januari.
Ontzettend was de gebeurtenis, die ons in den loop van deze week heeft getroffen.
Nog op den vorigen Zondag zaten wij recht genoegelijk bij Mama. Het was familiedag.
In langen tijd had ik Mama zoo vrolijk niet gezien. Dinsdag was het mijn verjaardag,
een lang vooruitgeziene en verwachte dag, waarop ik volgens vroegere afspraken
na eene voorlezing van van Hall over de Improvisa-
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tie, in de Hollandsche Maatschappij (voor het eerst in het openbaar) improviseeren
zou. Ik had mij bijzonder veel genoegen van dezen dag voorgesteld. Doch de
verwachting dezelve geheel aan vriendschap en liefde te wijden, kon ik niet geheel
vervullen. Vele kleine tegenheden ontstonden; een storm, die het IJ beroerde, en
het water over het gewone peil deed rijzen, gevoegd bij allerdroevigst weder, maakte
een kontrast met de rozenvormige verwachtingen wegens dezen dag. Eindelijk brak
het middaguur aan. Da Costa en zijne vrouw, en Retemeijer kwamen bij ons dineren,
ook Mama, die dezen dag zeer opgeruimd scheen en met welgevallen naar alles
luisterde. Eindelijk gingen wij in hooge verwachting naar den Doelen. De zaal was
vol, zoo het scheen, van de eerste personen van de stad, wat kunde of aanzien
betrof.
Ik ging in de binnenkamer bij van Hall, en wij beraadslaagden over de wijze hoe
de keuze en loterij der onderwerpen best in te richten. Eindelijk keerde ik in de zaal
terug, waar, behalve alle mijne vrienden, zich een recht talrijke schaar vereenigd
had. De zaal was schoon verlicht, en wezenlijke lust beving mij aldaar te
improviseeren. Van Hall begint, doch heeft nauw twee bladzijden gelezen of
eensklaps ontstaat een sterke beweging aan die zijde van het gezelschap, alwaar
Mama en Caroline zaten. Nog eenige oogenblikken verliepen er, eer ik met de ware
oorzaak bekend werd. Onze goede Moeder was op eens inééngezakt en werd in
de nabij zijnde kamer eerst op stoelen, naderhand op den kanapé gelegd. Een
gelukkige braking scheen goede uitzichten te geven. Men sprak slechts van flauwte,
en ik ging zelfs weder in de zaal, in de verwachting, dat zich misschien alles nog
beteren mocht. Doch te vergeefs. Weldra terug geroepen, zag ik Haakman en
Thijssen, naderhand Luber, die het geval ten hoogste bedenkelijk von-
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den. Van Hall las zijne verhandeling over de Improvisatie voor. Eenige woorden ter
1
mijner eer en ter gelegenheid van de gebeurtenis gezegd, sloten de vergadering.
‘De leden en gasten trokken af, doch even akelig bleven de omstandigheden voor
ons. Een aderlating was van geen bijzonder nut geweest, en weldra bemerkten wij,
dat de aanval inderdaad een beroerte, en lamheid aan de eene

1

Uit de hier bedoelde, later gedrukte, verhandeling van Maurits Cornelis van Hall, neem ik het
volgende over: Maar hetgeen ik vooral gelegenheid had dikwerf te bewonderen, was het
verheven kunsttalent van dien onzer landgenooten, dien ik, en zoovelen onder u, M.H., zoo
menigwerf ten aanhoore van zoovele opgetogenen, van kunstrechters en mingeoefenden,
ja van dichters zelve, al de zwarigheden, die wij opnoemden, met onbetwiste zegepraal,
zagen overwinnen; wanneer wij hem over onderwerpen van allerlei aard, en daaronder over
zoodanigen, die voor geene dichterlijke behandeling vatbaar schenen, met de hem eigene
oorspronkelijkheid, onverwacht en onvoorbereid in cene lange reeks van de voortreffelijkste
dichtregelen, en in telkens afwisselende voetmaten, gezangen hoorde voortbrengen, die zelfs
den strengsten beoordeelaar de veder der kritiek uit de handen zouden hebben moeten
rukken, zoo hij slechts dichterlijk gevoel en vooral geen kunstnijd bezat.
Dan toonde hij, hoe hij, al de krachten en het uiterste vermogen onzer rijke taal kennende,
haar, als zijne dienaresse, in het vrij en onmeetbaar veld der dichtkunst wist te bevelen: in
haar stortte dan zijn levendig gevoel, terwijl het zijne verbeelding in vlam zette, de stoutste
en bevalligste zangen uit: als bij den oorspronkelijken natuurdichter werkten de toonen, die
hij voortbracht, op zijne eigene hartstochten niet minder, dan op die van zijne hoorders; zijn
geestdrift klom, gelijk de vlucht eens leeuwriks bij het zingen al hooger en hooger, en naarmate
het onderwerp of de aandoeningen, die hem beheerschten, zulks vorderden, veranderde hij
van maat en toonen: nu eens was zijne poëzij verheven en somber, dan wederom licht en
vrolijk zangerig: nu klimmende, dan dalende, ging hij van het eene beeld tot het andere, met
veelal onverwachte, maar altijd natuurlijke afwisselingen over: het scheen, alsof in dien staat
van verrukking hem de voortreffelijkste gedachten en voorstellingen als van zelven
toestroomden; dat alle zijne denkbeelden, op dat oogenblik geboren, reeds bij derzelver
wording den toon der harmonie aannamen; en dat de melody zijner klanken zich, met de
kleuren zijner dichterlijke schilderijen, tenzelfden stonde, wonderlijk vereenigden, om den
verbaasden toehoorder te doen zien, wat het gevoel van het oogenblik, op den waren
oorspronkelijken dichter vermag.....
Zoo dichtte en zong hij over de verhevenste en meest onderscheidene onderwerpen, de
heerlijkste liederen voor de vuist: de ontdekking van het buskruid; vrijheid en dwingelandij;
den alouden en den tegenwoordigen toestand van het vaderland van Virgilius; Griekenlands
herlevenden letterroem en onafhankelijkheid; de bekoorlijkheid der onschuld; het huiselijk
geluk; levenswijsheid, en zoovele andere onderwerpen, uit edele harten opgeweld, en den
dichter overwaardig, die mensch en Christen en Burger is....
Als een droomende in den slaap, of liever, als een andere Archimedes, scheen hij dan boven
en buiten zich zelven in dien staat van afgetrokken opgetogenheid en die onverstoorbare
inspanning van geest, die hem het tegenwoordige en al wat hem omringde, deed vergeten
en voorbijzien, om in gezangen, vol merg en pit van zaken, maar ongelukkig door geene
snelschrijvers in doode teekenen voor ons en de nakomelingschap bewaard, maar vol van
vuur, van kracht, van leven en van welluidendheid, de heerlijkste, dichterlijke idealen te
schilderen, waartoe hij, bij meerder tijd van overdenking, trageren omloop des bloeds, en in
volkomener rust, misschien niet in staat zou zijn geweest.
‘Gelukkig Nederland! dat, in de grootsche rei uwer dichters, dezen zeldzamen krachtigen
geest kunnende opnoemen, van deze Eolische harp de echo der natuur, ook in uwe
moerassen, moogt hooren weêrgalmen! Deze roem, aan Vondel's eeuw bijna geheel ontzegd,
was voor u, tot in den tegenwoordigen tijd, bewaard. Gelukkig Nederland! uw volk, in wiens
midden zulk eene bezielende vlam nog blaakt, heeft zijne letterkundige loopbaan nog niet
voleindigd.’
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zijde niet te ontkennen was...... 's Nachts te half één lag onze goede moeder in haar
eigen bed, dat haar sterfbed worden moest. Ontzettend waren de dagen van
Woensdag, Donderdag en Vrijdag. Innerlijke presentie van geest was er, vooral in
de twee eerste dagen, doch bijna volkomen gebrek aan kracht om zich uit te drukken.
Eenige woorden, de begeerte om weer thuis te komen, de herken-
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ning van kinderen en nabestaanden, de uitdrukking vragen derwijze van het woord
Improviseeren; dit hoorden wij nog in den eersten nacht, maar verder ging het
verergerend... Vrijdag eindigde de strijd in een zacht ontslapen....... Bij meerder
kalmte hoop ik de trekken van het karakter dezer beste vrouw, die ik zoo hartelijk
bemind heb, nog nader te ontwikkelen...... Het sterfhuis was inderdaad een huis
des vredes.’
Eenige dagen later.
Zalig zij de nagedachtenis der afgestorvene. Een waardige vrouw was zij. Altoos
voor plichten levende, liefderijk als moeder, de trouwste verpleegster van een dikwijls
lijdenden echtgenoot. Eene eenigszins andere opleiding, een godsdienstig gevoel,
dat meer op haar hart werkte, en zij ware van die zwaarmoedigheid bevrijd geweest,
die haar nu en dan folterde, waarvan vooral de papieren, in de secrétaire gevonden,
ten blijk kunnen strekken. Doch God weet, hoe Hij zijne kinderen leidt, tot welk doel.
Heilig blijve ons hare gedachtenis.......
‘Wat mijne improvisatie betreft, geloof ik, dat het zeer goed was, dat hij niet is
doorgegaan. Van Hall begon zijne onderneming met warmte. Dat hij zich aan mij
opofferde, kan ik van een man van zijn aanzien en reputatie niet genoeg erkennen,
toch was misschien zijn zucht om mij te prijzen wat overdreven sterk. Moest hetgeen
ik daarna zeggen zou bij de gespannen verwachting niet afvallen. Dit was het
gevoelen van l'Ange, Claude en Muller. De menschen verlangen niet, dat men op
hunne bewondering anticipeert, en dit geeft zelfs een ongunstig vooroordeel. Neen,
improviseeren, à la bonne heure, maar nooit weder in 't publiek, nooit weder
geannonceerd!’
Aan de nagedachtenis van zijne moeder heeft de Clercq in zijn Dagboek de
volgende regelen gewijd:
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‘Waar spreidt zich toch die deugd in 't vrouwlijk hart ten toon,
Die Gods genade erkent met onverderflijk loon?
't Is als het kampend hart steeds met zich zelv' t' onvreden
Geen zelfvoldoening oogst in 't worstlen hier beneden
En lijdt in duisternis, maar uitziet naar het licht,
En eigen deugd mistrouwt, schoon offer van zijn plicht.
Zoo waart gij, dierbre vrouw, die 'k sints mijn prilste dagen
Den achtb'ren huwlijksband met zooveel trouw zag schragen,
Van geen gevaren wist, waar moederplicht gebood,
En smeekend om herstel het krankbed nooit ontvloodt
Dier panden, aan uw hart zoo dierbaar als het leven.
Drie zaagt ge er reeds voor u Gods hemel binnenstreven.
'k Zag hoe ge uw echtgenoot den troost der liefde boodt,
Tot gij den teersten band gescheurd zaagt door den dood.
'k Zag u met kristenmoed den kelk der scheiding leêgen;
'k Zag u vertrouwen, door geen rampen neêrgezegen,
Toen 't lot des handels ons die schatten had ontroofd,
Waarop de sterv'ling steunt, schoon hij aan God gelooft.
Nu achtenswaard als vrouw, als moeder eindloos teeder,
Vond Lina aan uw zij de zorg der moeder weder.
Ontzettend zagen we u van 't kinderhart gerukt.
Zacht werd het merk des doods op uw gelaat gedrukt.
Gezegend blijft gij ons. Nu ziet gij 't al verdreven,
Dien twijfel door 't verstand vaak nog in 't hart gebleven;
Thans dringt de zekerheid uw geest'lijk aanzijn door.
o God des Hemels gunt der kind'ren beê gehoor.
Dan treedt uw beeld en dat van den geliefden Vader
Ons in den laatsten stond in vollen luister nader;
En voer' ons naar het huis door Jezus ons bereid,
Daar waar aanbidding heerscht, geloof en eeuwigheid.’

In het leven van Da Costa had inmiddels een vooral niet
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minder gewichtige verandering plaats gegrepen, eene verandering, die hem
vergunnen zou voor zijn nieuw geloof openlijk uit te komen.
1
Ik deed eene visite bij Da Costa, wiens vader gestorven was. Recht veel zou ik
hierover kunnen ter neder schrijven. O, hij had veel beter, veel treffender gehandeld,
dan ik bij mijne moeder. Met de joodsche plechtigheden had hij den geest vereenigd,
eer de laatste drup wijn hem ter lafenis was gegeven, den zegen des Kristendoms
over hem uitgesproken. Als Kristen erkende hij in de joodsche gebeden, die bij het
doodbed van zijn vader uitgesproken werden, den waren geest van het Kristendom,
en zelfs het heerlijke: in uwe handen beveel ik mijnen geest. Toen nu de laatste
adem was uitgeblazen, kwam de Rabbi tot al de leden van het eerste bloed, en
sneed hun een gedeelte der kleederen open als teeken van den ouden oosterschen
toon der droefheid, die zich bij de Hoogduitsche Joden nog met meer onstuimigheid
uit. Maar nog heerscht bij den Oosterling het denkbeeld van droefheid zelfs aan
wanhoop grenzende, bij dood en schijnbare vernietiging. Nu heerscht de toon van
den bitteren rouw in het geheele huis. Aan geene wereldsche zaken wordt gedacht.
De gescheurde kleederen worden gedragen, gedurende de treurdagen, die tot aan
den Sabbath duren, wanneer de Rabbi zelf de kleederen doet verwisselen. Deze
kleederen mogen tot op den dag der begrafenis, die binnen één of
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Elders in het handschrift vind ik de volgende bijzonderheid: Zonderling is het, wanneer men
nadenkt hoe Da Costa, wiens werken misschien eenmaal de kommentatoren van het nakroost
aan den gang helpen zullen, op zijn 23sten jaardag bij zijn vader geroepen werd, die hem
zeide: ‘Zoo zijt gij nu drie en twintig jaren geworden, en wat ben je? Ik heb altoos wel voorspeld,
dat er niets van je groeien zou.’
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twee dagen volgt, niet gewisseld worden. Wijn en brood, de giften des hemelschen
Vaders, mogen tot dien tijd niet worden genoten. Geen rust op de gewone slaapstede
mag den bedroefde verkwikken, zoo lang de ziel van den geliefde nog in duistere
miskenning daarheen dwaalt, dewijl zij slechts bij de begrafenis naar het verblijf der
eeuwige rust oprijst. Zeven maal wordt het lichaam om het graf heen gedragen,
gedurig verrijzen liederen en hymnen, die van vergeving der zonden, van een
opstijgen naar het paradijs des Vaders spreken.... Doch nog zijn de plechtigheden
niet afgeloopen. Nu volgen de dagen des rouws. De rouwenden zitten op lage
gestoelten als eene flauwe herinnering, door zuidelijke hoffelijkheid omhuld, aan
den tijd, toen zich hunne vaderen in zak en asch wentelden. Nu komt de Rabbi tot
hen, voor de gezamenlijke gebeden. Alle de Joden, die gerekend worden éen
geslacht uit te maken, deelen in den rouw. Een maand lang groeit de baard des
bedroefden en zelfs na elf maanden hcerschen er nog bijzondere plechtigheden.
Veel goeds heerscht er in dit alles, veel treffender dan bij ons, alwaar het Kristendom
tot een soort van deïsme terug is gezonken, waar het misbruik alweder het goede
verdreven heeft, want wat toch is natuurlijker dan dat, zonder de stervenden te
ontrusten, de gebeden van een geliefden leeraar rust, bemoediging en hoop op
onsterfelijkheid verspreiden, hetgeen, zoo dan al niet op den lijdende, toch ten
minste op de omstanders een gezegenden invloed zou hebben. Ontzettend groot
is echter het onderscheid tusschen den geest van het Jodendom en dien van het
Kristendom.........
‘Heden morgen heb ik mijn hart aan Da Costa in eenige regels uitgestort, waarin
ik hem kracht en moed toewensch voor het groote doel, dat hij op aarde nog moet
volbrengen.’
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3 Maart.
Met ontzettend veel genoegen beleefde ik dezen dag, die mij weder zoovele nieuwe
inzichten in alles gaf en mijn gemoed zoo ophelderde. Ik had gebeden, en troost
en kracht ontvangen. Niet direkt, maar alles zoo indirekt. Hartelijkheid van vrienden,
liefde van mijne vrouw, gedurig heerlijker opbloeien van mijn kind, dit waren voor
mij de tolken des hemels. Na eenige uren van onderzoek en lektuur en in aangename
herinneringen doorgebracht, ging ik naar Da Costa. Ik vond hem wel is waar nog
treurig, maar er was een zachtere en levendiger gesteldheid bij hem opgekomen.
Er was een gevoel van rust, na dat rusteloos kampen met al die kleine
omstandigheden en onaangenaamheden, hetgeen hem in de laatste tijden zoo
bezwaard had. Heerlijke denkbeelden ontving en wisselde ik toen nog.......
.... Niet minder genoegelijk was de avond, toen hij bij ons was, toen hij met een
kalmen maar bezielden blik de Schrift opsloeg en onder anderen het eerste kapittel
van Johannes' openbaring met ons naging. Alles is licht, waar hij de blikken wendt,
en zoo hoorde ik hem nog nimmer over dergelijke onderwerpen spreken. - Eindelijk
gingen wij nog eens den geheelen loop van onze kennismaking en vriendschap na,
van het eerste oogenblik af, toen ik hem zijnen lierzang over het treurspel hoorde
voorlezen tot aan alle die gesprekken, die wij te zamen hadden over zoovele punten
van het hoogste belang. En nu bewonderden wij de gedurige opklimming, de
aaneenschakeling der gebeurtenissen, en den draad, die door alles heenloopt en
elk onzer woorden, gesprekken en ondervindingen als een snoer koralen aan
elkander rijgt, daar dit toont dat, wat men hier toeval noemen moge, alles
ontwikkeling, alles voorzienigheid is..... Da Costa was helder, liefderijk, zooals ik
hem zoo gaarne zie.
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‘Maandag, 2 Paaschdag. Een der aangenaamste avonden......... Op eens verscheen
Da Costa. Nu moest hij ook een glas La Fitte met ons drinken, en men begon over
allerlei zaken te redeneren. Da Costa las zijn Gevoel voor en vervolgens op verzoek
van Claude zijn Israël. Dat was merkwaardig. Margo was getroffen. Mimi zeide: 't
Is een engel van een joodje, doch toen hij zijn Israël voorlas, zeide zij: neen, dat is
te akelig, dat kan ik niet met genoegen hooren, daarop doelende, dat Da Costa een
vreemdeling in de waarheden van het Kristendom was. Ik zocht haar deswege
gerust te stellen. Ik improviseerde op de zilveren bel van Gerrit. Da Costa zeide mij
naderhand, dat dit het minste was, dat hij sints lang van mij hoorde. Zoo gaat het
altijd, als ik personeele onderwerpen behandel. Het was zonderling hoe toch allen
voor Da Costa een grooten eerbied hadden. Zijn karakter verdient zulks zoo geheel,
en hij is wezenlijk in gezelschap zoo beminnelijk, weet ieder zooveel toe te geven,
door op te nemen hetgeen er waarheid in hunne uitdrukkingen ligt........ Hij is een
1
best, waarachtig heerlijk mensch. Dien harden onverdraagzamen trek wilde ik er
zoo gaarne uit hebben, doch die is zeker ook noodig, om den geheelen Da Costa
uit te maken....... Ik geraakte nog verder aan het improviseeren. Beste, goede
moeder, hadt gij dat mogen bijwonen.

1

Als korrektief elders in het Dagboek: ‘Wanneer wij bij elkander komen, is hij droefgeestig,
doch langzamerhand wordt hij meer bezield, en eindelijk als wij uit elkander gaan, is hij zoo
kinderlijk naief, kan plaisanterie allerbest, zelfs op zijne meest behartigde systema's verdragen.’
En weder: ‘Mooglijkheid volgens Da Costa om met de menschen om te gaan, wanneer men
slechts het standpunt inneemt, waarin men het met hen eens is, en dit is men met een ieder
tot op eene zekere hoogte. Er bestaat geene liefde, volgens Da Costa, zonder rechtvaardigheid,
en dat is onze eerste plicht jegens de menschen.’
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Nu, moge ik het eens in den Hemel voor u doen............. De laatste regel rijmde niet,
hetgeen door weinigen gemerkt werd; van Hall lette op, dat ik 25 minuten sprak
over vierhonderd regels. Bedaarder deed ik het nooit.’
Van eigen en van de ware verdraagzaamheid geeft de Clercq eene proeve in het
volgende:
Je m'étais toujours flatté de voir Claude en connaissance intime avec Da Costa,
puisqu'il est digne de l'apprécier. Les auspices étaient tout à fait favorables.
Cependant quoique Da Costa aime Claude en effet, l'espoir de les voir liés diminue
chez moi de jour en jour et s'éteignit hier au soir plus que jamais....... Les seuls mots
que Claude prononçât après le départ de Da Costa furent ceux-ci et avec un peu
d'humeur: ‘“Plus je commence à connaître Da Costa, plus son système me parait
dangereux. Que veulent-ils donc ces hommes, quand ils seront à la tête des affaires,
que veulent-ils? Renoncer en un moment à l'expérience de tant de siècles, détruire
tous les fruits qu'un coup d'oeil plus libéral a pu nous donner, et rappeler les horreurs
et les abus de la féodalité et du despotisme.”’ Je ne répondis rien; d'abord parceque
j'étais malade, et ensuite parceque cela m'ennuie de devoir jouer toujours le rôle
d'avocat chez l'un de mes amis en faveur de l'autre. Cependant je déplorais en
moi-même cette faiblesse qui nous est propre de ne pouvoir être frappé chez un
autre que par une seule qualité. Que lui font ses sentiments politiques? Ils ne sont
ni plus ni moins dangereux, qu'il en parle ou qu'il n'en parle pas avec lui. Malgré
leurs divergences politiques, il pourrait admettre la beauté de son génie, la richesse
de ses ideés, la profondeur de ses conceptions, des vues telles que du moins moi,
je n'en ai pas encore trouvées en Hollande.
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Juin 1.
Ce que j'avais prévu arriva. Vers le milieu de la semaine je reçus de Da Costa une
lettre dans laquelle on pouvait fort bien observer que l'impression faite sur lui par
la conversation de dimanche n'avait par été favorable. Il avait été blessé de ce qu'on
ne lui avait accordé que comme dialectique ce qui à ses yeux est la vérité, et il
s'exprime à ce sujet avec une véhémence dans laquelle il paraissait m'impliquer au
sujet de mon indifférence. Il m'envoyait en même temps les séductions politiques,
ouvrage nouveau, pour me mettre sur la bonne voie. J'étais déjà attaqué ce jour là
par une mélancolie bien noire amenée par les circonstances commerciales qui nous
entourent, et qui formant un horizon qui se rétrécit toujours, paraissent à la fin ôter
toute espérance. Cette lettre vint me rendre bien plus mélancolique encore. J'ai vu
aussitôt dans l'avenir les dissensions politiques se répandre dans nos familles. Ceci
me fit écrire une lettre assez vive à Da Costa dans laquelle je lui dis que je ne voyais
pas que rien me forcât à prendre parti. Ceci m'allégea un peu. Je reçus de lui
quelques lignes très amicales et je l'attends aujourd'hui.....
‘.... Da Costa is niet gelukkig; ten minste hij gelooft het niet te zijn. Als hij op dit
kapittel komt, schijnt de diepste melancholie zijne trekken te bezielen, en hij verklaart
bij alles wat hem heilig is, geen oogenblik gelukkig geweest te zijn in zijn geheele
leven. Een raadsel is en blijft de mensch in alle omstandigheden. God weet wat hij
geeft. Wij moeten hem aanbidden. En daar wij dagelijks zien, dat wij den eenen dag
meer geloof, verstand, doorzicht, belezenheid dan den anderen hebben, kunnen
wij ook niet genoeg alles als weldaad van het Opperwezen erkennen......... In den
avond had ik een zwaarmoedig gesprek met Da Costa, en trachtte hem te overtuigen,
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dat zijne klachten op dat oogenblik overdreven waren. Aan Homerus deden wij dien
avond niet veel.’
Hoe vertrouwelijker de Clercq's omgang met Da Costa werd, hoe meer bij de
Clercq de begeerte ontwaken en het uitzicht zich voor hem openen moest om Da
Costa's geestelijken vader, om Bilderdijk te leeren kennen. In den zomer van dit
jaar greep die kennismaking plaats.
Ik vertrok 9 Juli met de diligence naar Leiden en redeneerde over den windhandel
en effekten, en arriveerde aan de Postbrug. Nog herinnerde ik mij de onaangename
begroeting eens in de Academiestad ondervonden, en ik wilde dus niet als de
joodsche wandelaar met pak en zak aankomen, maar nam een duur rijtuig bij den
kastelein en reed omstreeks half negen naar Leiden, vond de Breêstraat breed en
zag den gouden Leeuw schitteren. Ik stapte daar af en weldra stond ik aan de
nederige woning van Bilderdijk. Ik werd door Da Costa ingeleid, en beefde meer
dan toen ik het verzoekschrift der Commissionairs aan zijne Majesteit hielp
aanbieden. De ontvangst was deftig en beleefd. Bilderdijk ziet er niet
eerbiedwekkend, maar eenigszins afstootend uit. Een pruikje, sterk geprononceerde
trekken, die met de rimpels in éen smelten, een pet op het hoofd, een pikante doch
geenszins medeslepende toon in zijn onderhoud. Zijne vrouw schonk thee; klein
van postuur, eenvoudig gekleed, met weinig uitgewerkte trekken, voegt zij echter
bij dit alles een zachte, zilverachtige stem die haar geheel in volle waarde doet
1
kennen. Voorts Lodewijk, een{problem}

1

Over Bilderdijks houding ten aanzien van Da Costa's bekeering vind ik nog het volgende:
‘Capadose verklaarde mij plechtig dat zoolang hij niet zelf aan Bilderdijk bericht van zijn
bekeering gegeven had, deze hem nimmer over dat stuk iets had gezegd, hetgeen met Da
Costa insgelijks het geval is geweest. Naderhand zal men dit weder niet gelooven.’
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zachtaardig jongetje, lispelend van spraak. Ik had genoeg te doen met rond te zien,
en Bilderdijk mijn naam mede te deelen waarover hij filosofeerde. Aangenaam was
het mij de séance ditmaal spoedig afgebroken te zien. Ik keerde met Da Costa naar
de Gouden Leeuw terug. Wij hadden een recht genoegelijken avond. Een fransche
buurman verzocht ons, zoo hard niet te declameeren, toen Da Costa mij zijnen
byroniaanschen Caïn voorgalmde.
‘De tweede dag begon met droeviger voorteekens. Da Costa was zoo als altoos,
de strijd tusschen verheffing en neerslachtigheid. Hij had folteringen naar lichaam
en geest te Zeist ondervonden. De natuur is niet genoeg voor hem, die God overal
wil zien en dezen nog duidelijker in zijn Bijbel dan in de natuur aanschouwt. Zijn ziel
lijdt nu, door zich niet terstond, door de heftigheid van zijn inborst medegesleept, in
die volstrekte onderworpenheid van het Kristendom te kunnen herscheppen. Reeds
fel hadden hem de laatste tooneelen in de ouderlijke woning geschokt en nog vele
kleinigheden hadden zich daarbij gevoegd: de terging van iemand die hem bijna
gedwongen had zich te openbaren, dit alles had hem in een staat van spanning
gevoerd en hierbij voegde zich nu een geheel nieuwe stelling tegenover Bilderdijk,
de schroom hem niet geheel te bevallen zoo als voorheen, de vrees hem tot omslag
en kosten te noodzaken enz. - Ik zocht hem troost en raad te geven, doch wie kan
iemand overtuigen in die oogenblikken waarin zich het hart krank gevoelt...... Wij
waren bij Bilderdijk tegen drie uur. Deftig was de ontvangst in de kleine binnenkamer.
Vervolgens in de zijkamer getreden, werd ik naast Bilderdijk gezet. Alles was beleefd,
doch nog niet hartelijk, en de toon van Bilderdijk niet geschikt om uit te lokken. Een
groot man tegen te spreken, was mijn wensch niet. Alles bleef dus afgebroken.
Bilderdijk toonde goeden eetlust en
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was zeker niet het minst op zijn aise. Da Costa sprak geen woord. Door zijn
voedstervader daarover ondervlaagd, zeide hij dat het hem niet paste in zijns
meesters tegenwoordigheid te spreken. Dit gedrag kwam mij zoo zonderling voor,
dat het mij benauwde. Hoe, dacht ik, zal ik spreken! Op eens ontknoopt zich het
raadsel. Nancy (Mevrouw Da Costa) roept lieve, lieve, en op het oogenblik dat wij
bezig waren de verdiensten van een pudding te appreciëeren, zinkt zij in elkander.
Ik was ontzettend geschrikt, de goede Mevrouw Bilderdijk niet minder; Da Costa
was ten uiterste getroffen. Mevrouw Da Costa werd op den kanapé gelegd en toen
zag ik het hart van den zoo vaak als zonder gevoel uitgekreten man, zoo duidelijk
als ooit spreken. Zijne zorg voor de kleine geneeskundige hulp, zijn geruststellen
van Da Costa, zijn geest van bedaardheid, die steeds heerschende bleef, de zorg
voor de goede Nancy, de verwijdering van Lodewijk, alles staat mij nog zoo duidelijk
voor. God zij dank, alles was spoedig hersteld. Ik zie Mevrouw Da Costa uit de
kamer geleid, mijzelve naast Bilderdijk aan tafel voor het ongebruikt dessert, dat de
goede Mevrouw Bilderdijk nog zooveel moeite gekost had. Nu was de slagboom
verbroken. Ik kende Bilderdijk. Wij spraken over da Costa. Ik noemde hem een
lyrische verlenging van Bilderdijk en hij gaf zulks toe. Hij zeide mij hoe wij God
danken moesten dezen verwekt te hebben, wiens invloed nog zoo groot zijn kon.
Hij bekende mij reeds in het eerste vers van Da Costa het groote zaad onderscheiden
te hebben. Nu was de gemeenschap daar. De koets verscheen waarmede Da Costa
terugkeerde; ik bleef nog zoo lang de beleefdheid het toeliet en keerde tot onzen
vriend terug, dien ik met mijne tijdingen niet weinig verheugde.’
Het tooneel is er niet minder lief om al hadden wij het ons van te voren anders
gedacht. Bilderdijk was de Clercq
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geopenbaard door zijne oplettendheden voor een jonge vrouw, gekweld door een
lichte ongesteldheid, en schier zijne dochter. Zoo kon hij zich ook alleen aan de
gevoelige ziel van de Clercq openbaren, die niet het eerst den kunstenaar maar het
1
eerst den mensch wilde zien.
‘Den volgenden dag was het de eerste verjaring van Da Costa's huwlijksfeest.
Wij vierden het met Bilderdijk en zijne vrouw in de zijkamer van de Gouden Leeuw.
Het onderhoud was geestrijk en aangenaam. Op het dessert nam Bilderdijk den
beker, dien hij anders niet meer gewend is te vullen en stelde daarbij de gezondheid
van zijn lieveling in, in woorden die waarachtig uit het hart vloten en op het hart
werkten, gevolgd door een versje, zooals hij het noemde, waarin de geheele Bilderdijk
ademde. Nu volgde er een tooneel van weemoed en aandoening tusschen den
vurig beminnenden jongeling en den diep gevoelenden grijsaard..... Ik voelde poëzij
in mijn geheele lichaam tintelen en eene opeenhooping van gevoel die zich moest
uitstorten. Het was dus geen genot van eigenliefde, dat ik gevoelde, maar
waarachtige behoefte aan verlichting, toen ik opstond. Het begin was reeds krachtig
en goed: gevoel de bron van al het heerlijke in den mensch; vereeniging van al het
goede en groote in alle tijden, doch het laatste was misschien eenigszins repetitie,
daar ik vreesde te veel voor het Kristendom van Da Costa uit te komen en dat
misschien te precoce zijn zou, daar Da Costa's uitgever er bij was en ik niet wist of
hij in het vers van Bilderdijk alles begrepen had. Bilderdijk's dank was hartelijk en
2
in weinige woorden. Mevrouw Bilderdijk was getroffen ......

1
2

Later en elders heet het: ‘Ik dank God, die mij Bilderdijk, niet door zijn verstand, maar door
zijn hart leerde kennen.’
Over het improviseeren in het algemeen vind ik in dit jaar nog dit karakteristieke: ‘L. gaf mij
den raad eens een vers te schrijven daar dit talent anders op de geheele vernietiging der
kunst moest uitloopen. De liberalen vinden dan ook het improviseeren illiberaal.’ Natuurlijk,
het was de Clercq's monopolie.
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Naderhand vielen wij nog weder met Bilderdijk op verschillende onderwerpen, doch
toen wij hooger en hooger tot godsdienst en toekomst rezen, verzocht hij mij op een
recht hartelijken toon, hiervan af te stappen, daar zijn hoofd aangedaan was.’
‘Nu kende ik Bilderdijk, en een geheel andere manier van zien was voor mij
opgegaan. Da Costa had mij mijn woord teruggegeven. Zijn Kristendom was niet
meer geheim, maar mocht niet verbreid worden dan waar het pas gaf. Ik besloot de
gelegenheid hiertoe eerbiedig af te wachten, en hoe aangenaam het mij ook ware,
voor deze blijde gebeurtenis bij mijne vrienden te kunnen uitkomen, slechts twee
van hen waren er op wie ik begreep dat zij inderdaad een werkzamen invloed kon
hebben.’
Aan deze beide vrienden werd dan ook de ‘blijde gebeurtenis’ weldra met heilige
ontroering medegedeeld.
Het dagboek van deze dagen ademt de opgewektste, de dankbaarste stemming.
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Hoofdstuk XIII.
Vervolg.
Da Costa's doop. - De bekroonde Prijsvraag.
Drie maanden later worden wij andermaal naar Leiden verplaatst, waar voor de
Clercq eene lang gewenschte, aandoenlijke plechtigheid plaats zou grijpen.

19 en 20 October.
Ik had vrijdag ochtend, na eenige dagen zonder brieven van Da Costa geweest te
zijn, eindelijk het bericht ontvangen, dat hij des zondags dacht gedoopt te worden.
Zaterdags, bij nevelig weder, trok ik naar de diligence. Het eerste gezicht, dat ik
ontmoette, en dat mij zeer welkom was, was dat van Coquerel. Wij zaten te zamen
met een persoon, die weinig aandeel in het onderhoud scheen te nemen, begonnen
met de économie politique en eindigden met de fransche letterkunde, waarvan wij
intusschen weinig artikels oversloegen, en nog meer weg in de gedachte dan in de
diligence afleidden. Zeer spoedig waren wij te Leiden.
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Weldra vond ik Da Costa in de Plaats Royaal, een zeer stil en deftig logement. Recht
hartelijk verheugd was ik hem te zien............ Da Costa was in een heerlijke rustige
stemming. Zijne vrouw bleef sterk geagiteerd. Hij stond vroeger van tafel op om met
Ds. Egeling de plaatsen in de kerk te gaan bezien en kwam met dezen terug. Een
bejaard man, met iets eenvoudigs, iets kinderlijks. Hij sprak een en ander, meer in
eenen kristelijken zin, dan wel als uitwerksel van eenige menschelijke wijsheid, en
echter was ik, toen hij heenging, diep getroffen. Ik had meer dan ooit gezien, dat
de kracht Gods meer dan alle menschelijke wijsheid was. In de vroege verbeelding
mijner jeugd was mij toch het Kristendom altijd als iets aktiefs voorgekomen en zelfs
nu had ik mij de aanneming van Da Costa nog voorgesteld als een triumf ter eere
der Kristenheid, als een stap waardoor Da Costa zeker het Kristendom in de opinie
van het algemeen eenig gewicht kon bijzetten. En hoe geheel anders ging dit alles?
Hij komt bij Egeling, die hem niet met het enthusiasme van een dweeper ontvangt
of met de verrukking van iemand, die bij zulk een gelegenheid zijn welsprekendheid
eens recht wil doen schitteren, integendeel hij ontvangt hem met dien schroom, dien
iemand van zijne jaren altoos tegen bekeerlingen voeden moet. Egeling is geen
vriend van Bilderdijk, integendeel bevreesd voor zijn invloed. Eer hij tot het onderwerp
overgaat, moet hij nog een en ander van Da Costa weten. Eindelijk tot het onderwerp
overgaande, zoekt hij hem gedurig terug te houden, zegt: ‘de heeren (Da Costa en
Capadose) spreken zoo rad, ik wilde dit wel op schrift zien’, merkt het aan, zoodra
hunne uitdrukkingen niet bijbelsch zijn, spreekt van de Openbaring van Johannes,
waarin Da Costa zich met zooveel geestdrift verdiept, als een voor ons geheel
gesloten boek, en berispt Capadose wanneer deze van de heilige maagd
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spreekt. Aan dezen man, zoo weinig geschikt geestdrift in te boezemen of te
bevorderen, onderwerpt zich de vurige Da Costa, daar hij in hem den leerling van
Jezus Christus ziet. Zelfs op den laatsten avond windt hij zich nog geheel op, daar
Egeling hem had doen verstaan, dat Bilderdijk, geen lidmaat van de gemeente
zijnde, misschien in de ouderlingenbank geen plaats zou kunnen bekomen.
Naderhand echter keerde rust en zachtheid bij Da Costa terug. Ook Dirk Hogendorp
kwam op denzelfden avond van den Haag. Zijn geheele uiterlijk teekent iets vasters
dan dat van zijn broeder. Hij moet een trouw vriend zijn, drukt als dit gevorderd
wordt, zijn gevoelen duidelijk en krachtig uit, doch is overigens bijzonder stil.
‘Uit hoofde van de verwachtingen en toebereidselen van den volgenden dag ging
elk vroeg ter rust. Op den volgenden ochtend was alles op den behoorlijken tijd
gereed. Alles was ten uiterste stil gehouden, zoodat er in de Pieterskerk zeer weinig
toeloop was. Reeds vroeg zat ik nabij Carbasius en naast Hogendorp in de
ouderlingenbank. Alles was stil en eerbiedig, en ik beleefde nooit een
godsdienstoefening die mij zoozeer trof. Alles was éen geheel dat reeds begon met
de zoo toepasselijke voorlezing van het elfde kapittel van den Brief aan de Romeinen:
“Ik zeg dan: heeft God zijn volk verstooten? Dat zij verre...... Er is dan ook in dezen
tegenwoordigen tijd nog een overblijfsel gevonden, naar de verkiezing der genade......
Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben
het verkregen...... Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat zij verre. Maar
door hunnen val is de zaligheid den Heidenen geworden..... En indien hun val de
rijkdom is der wereld, en hunne vermindering de rijkdom der Heidenen, hoeveel te
meer hunne volheid..... Indien hunne verwerping de verzoe-
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ning is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de
dooden........ Want, broeders, ik wil niet dat deze verborgenheid u onbekend is, dat
de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der Heidenen
zal ingegaan zijn. En alzoo zal geheel Israël zalig worden...... Want God heeft hen
allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig
zijn...... Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen, Hem zij de heerlijkheid
1
in der eeuwigheid, Amen.”’
‘Het vijfde vers van dit hoofdstuk was de tekst die Egeling zeer eenvoudig uit
elkander zette, nadat hij op eene waardige wijze aan den overledene Tewater
gedacht had. Hij stelde hoe er altijd een overblijfsel der genade onder Israël was
geweest ten tijde van Paulus zoowel als nu, gaf eene schets, meestal volgens de
mededeelingen van Da Costa, van den tegenwoordigen stand der Israëlieten, en
deed den Kristenen zoowel als den Doopelingen de waarde van den overgang
gevoelen. Alles was eenvoudig maar kristelijk, en alles toonde hoe daar, waar de
geest van Kristus heerscht, geen menschelijke wijsheid noodig is. De gebeden
kwamen zoo uit het hart, en toen eindelijk de doopplechtigheid na het lezen der
formulieren geschiedde, trof mij meer dan ooit de formule: Ik doop u in den naam
des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Hier knielde nu Da Costa, en ik
deelde in zijne plechtige vernedering voor God. Hoe moet ik danken als ik mij nu
weder stel in die oogenblikken, toen Caroline aangenomen werd en het enkele
denkbeeld haar onderworpen aan een mensch, die daar toch tolk van God was, te
zien, mij met drift en verontwaardiging
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vervulde. Hier behoefde ik niet audere verzen te improviseeren als er stonden bij
1
het gezang. Nu gevoelde ik de kracht van dat hoogere, dat orthodoxe, thans dikwijls
gelijk gesteld met het ridikule Kristendom, waarnaar ik steeds ijverig gewenscht had
en het denkbeeld God door Kristus te leeren kennen, God in zijne drie eigenschappen
te aanbidden, kwam mij zoo geheel natuurlijk voor...... O mocht ik toch Kristus in
mijn hart dragen en dit mij tegen alle kwaadspreken en lichtvaardig oordeelen van
menschen wapenen.
De dag van den doop was zoo onbekend geweest, dat de goede Egeling dien
niet eens aan zijne huisgenooten medegedeeld had. De man sprak zoo populair,
dat ieder die maar Kristen was, het verstaan kon, en dit moest veel indruk maken.
Ook Bilderdijk was ter kerk geweest, en zat daar met eene onderwerping, eene
ontvangbaarheid, eene aandacht die ik wensch mij lang te kunnen herinneren.
Na de kerk kwam Egeling een gebed met onze nieuw bekeerden doen. Zij waren
zoo recht opgetogen. Da Costa en zijn vrouw brachten den dag in kristelijke en
godsdienstige gesprekken bij Bilderdijk door. 's Avonds wilde Bilderdijk volstrekt,
men mocht er tegen inbrengen wat men wilde, ons bij hem zien. Er was maar niets
tegen te zeggen, daar inderdaad zijn gastvrijheid onwederstaanbaar is en hij de
zaken zoo weet voor te dragen, dat men niet weigeren kan...... Wij spraken bij
Bilderdijk over verschillende onderwerpen. Ik hing om dus te spreken aan zijn mond,
daar hij over ieder onderwerp zoo belangrijk, zoo nieuw spreekt...... Aan tafel was
het wezenlijk oud-hollandsche gulheid en Mevrouw Bilderdijk is inderdaad eene
heerlijke vrouw. Ons gesprek was nog meer gemoedelijk en
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genoegelijk dan levendig. Wij zaten zoo gerust in de herdenking van dezen dag bij
elkander gelijk de broeders in de eerste Kristenkerk, en bij een opmerking daarover
zeide Bilderdijk: ja, onze Godsdienst is inderdaad eene vroolijke godsdienst; zij
veroorlooft ons ieder zuiver genot. Men kan alles ter eere Gods doen. Op het einde
van den maaltijd stelde Bilderdijk een hartelijken dronk in op den bruidegom en
bruid, zoo als hij ze noemde, en toen zeide hij: Zoo heeft mij een glas wijn in lang
niet gesmaakt. Zijn afscheid was hartelijk. De man was diep getroffen. Aan ieder
zeide hij iets bijzonders naar de betrekking waarin hij tot hem stond, en toen wij nu
1
in de koets terugkeerden zeide Da Costa: JA, VANDAAG BEN IK GELUKKIG.’
Vandaag. Maar op dat gelukkig heden zou weder een morgen volgen, waarin de
ijver des Heeren hem onverbiddelijk verteren moest, tot zijn levenseind.
Nog zijn wij geen drie weken verder of Da Costa's Melanchthon schrijft over hem:
‘Hij was eerst dof en werd slechts bezield toen hij met geestdrift en een soort van
genoegen van de vernieling der Achabspriesters ten overstaan van Elias sprak.
Hierna nam ik het woord op. Noem dat toch geene zwakheid liefde in het Kristendom
te zoeken. Ik kan mij aan die denkbeelden nog niet gewennen dat de Vorsten door
Profeten geregeerd moeten worden, dat de geestelijkheid alleen het opzicht over
de scholen moet hebben. Die zijn toch ook maar menschen, en hoezeer zij misbruik
van hun gezag maakten en nog maken, leert de tegenwoordige en voorleden
geschiedenis. Ik wensch Da Costa niets meer toe dan eene reis in
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een Roomsch land, in Sardinië of Lombardije en hij zal anders oordeelen...... Ik
bemin hem van harte, maar ik wenschte zoo gaarne dat harde, dat toch, dunkt mij,
meer in den geest van Mozes dan in dien van Kristus is, gelenigd te zien. Mij dunkt,
dit zou meer invloed kunnen te weegbrengen. Maar God weet den weg dien wij
volgen moeten. Hij leidt alles eens tot eeuwige heerlijkheid en verbindt zuiverheid
met besmetting.
Ik beken, dat het de verijdeling van een der heerlijkste verwachtingen van mijn
leven zijn zoude, Da Costa niet zulk een Kristen te zien als, dunkt mij, voor de
behoefte des tijds noodig is. Het kan, zoo als ik zulks beschouw, niet genoeg zijn,
indien Da Costa slechts eene kopy van Bilderdijk wordt; hij moet meer zijn, en zoo
hij nog weinige weken in deze lijn doorgaat, wordt hij in het oog van het geheele
publiek niets anders dan een tweede Bilderdijk, aan wien, als gewezen Jood, zijne
tranchante denkbeelden over het Kristendom nog minder vergeven worden. Ik bid
God om verlichting, doch naar mijn tegenwoordig gevoel is het niet menschenvrees
of Menistery als ik Da Costa tot zachtheid vermaan.’
In het eind van het jaar smaakte de Clercq de voldoening zijne verhandeling over
den invloed der vreemde letterkunde op de onze door het Koninklijk Nederlandsch
Instituut met goud bekroond te zien.
Wij vinden hierover het volgende in de aanteekeningen, dat tevens een
kenschetsend tafreel oplevert van het letterkundig leven in dien tijd.
Après être tant sorti ces derniers temps je passai ces deux soirées chez moi et
cependant elles ne me réalisaient pas tout le plaisir, que je m'en étais proposé. Il
est vrai que je ressemble un peu à l'usurier d'Horace; j'idolâtre le bonheur
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de famille mais pourtant j'aime à sortir. Cet échange d'idées qui a lieu dans la
conversation forme mon plus grand plaisir et j'aime cette variété de nouvelles et de
récits qu'on ne peut trouver chez soi. D'ailleurs il règnait chez moi une inquiétude
vague que je ne pouvais chasser et qui se rapportait à la décision de l'Institut. Je
sens qu'elle aura beaucoup d'influence sur ma carrière future, que si elle était
desavantageuse, cela me découragerait pour un certain temps, mais si elle était
favorable au contraire, j'y trouverais un nouvel aiguillon pour m'animer à poursuivre
mes études.
‘Nu naderde eindelijk de beslissende dag voor mijn papieren kind, waarnaar ik
inderdaad begon te verlangen, daar ik nu sedert 31 December van hetzelve
gescheiden geweest was. Ik had eerst besloten niet te gaan, doch dewijl prof. Capelle
mij een kaartje had aangeboden ging ik derwaarts. Toen ik kwam waren de veertig
immortels nog binnen. Gelukkig vond ik Da Costa en ging naast hem nederzitten
zoodat wij onzen tijd genoegelijk doorbrachten tot zich de deur opende. Nadat allen
zoo leden als kommissiën behoorlijk gezeten waren, opende van Lennep de
vergadering met eene herinnering dat de taal de wezenlijke bewaarster van
volksroem was, hetgeen hij tevens op de tegenwoordige Grieken toepaste. Daarna
las Wiselius het rapport voor. Eindelijk ging men over tot het beoordeelen der
prijsverhandelingen. Eerst kwam de historische vraag aan de orde, wegens de twee
beste antwoorden werd aangemerkt dat beide eigenlijk niet aan het gevraagde
beantwoordden, en dat vooral de laatste, in het Fransch geschreven, zich door
hatelijkheid jegens Prins Willem den eerste onderscheidde. Beiden werden niet
bekroond.
Nu kwam de beurt aan de letterkundige vraag. Zij werd eerst nog eens
voorgelezen, en toen het praeadvies de uit-
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slag van de laatste beraadslaging der Classe. De eerste aanmerking was, dat het
te veel histoire littéraire geworden was, dat de invloed der Spaansche letterkunde
in de zestiende eeuw en die der Duitsche in de achttiende eeuw niet genoeg
geschetst was, dat de schrijver zich te veel opzettelijk met de Dichtkunst had
opgehouden en nu en dan van de wezenlijke strekking der vraag was afgegaan,
eindelijk dat hij meer van den invloed op de letterkunde dan van dien op de taal had
gesproken. Daarentegen werden nu ook weder de moeielijkheden aangetoond voor
eene volledige beantwoording vereischt; de uitgestrektheid van het plan, de eisch
aan den schrijver gedaan om niet alleen met de Nederlandsche maar ook met de
vreemde talen en letterkunde geheel vertrouwd te zijn, en ten gevolge daarvan, en
in de hoop dat de schrijver van de inlichtingen en aanmerkingen die hem de leden
zouden suppediteeren gebruik zoude maken werd ten slotte voorgesteld hem den
gouden eerepenning toe te kennen. Nu werd er nog eens appel nominal gehouden,
allen bleven conform. Het briefje werd geopend en gelezen: Willem de Clercq. Op
eens keerden zich de oogen naar achteren en daar ik het geluk had geheel
contenance te houden, zoo wisten degenen die onder de toehoorders zaten niet op
wien ze zien moesten en zagen verwonderd rond als of de bliksem onder hen
gevallen was. Van Lennep maakte nu bij het slot nog de opmerking dat het publiek
nu zag, dat de Classe gaarne bekroonde, indien zij daartoe maar gelegenheid vond,
hetgeen voor sommigen scherp moest luiden. Toen nu Capelle zijne verhandeling
“over de onpartijdigheid in het beoefenen der geschiedenis” begon, ontsnapte ik
maar en keerde huiswaarts, alwaar.... die mijne vrouw met het bericht was komen
verrassen, en het stuk nimmer gelezen had, getuigde dat de aanmerkingen volkomen
juist waren, dewijl hij begreep dat, als ik een dergelijk onderwerp behan-
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delde, daarop dergelijke aanmerkingen moesten vallen. Muller verraste mij met een
bezoek en meer dan ooit zag ik hoe hartelijk deze mij lief heeft. Claude kwam ook,
zelden zag ik hem op eene zoodanige wijze zijn genoegen over iets te kennen
geven. Aan de beurs was het drukke felicitatie en ik ontsnapte spoedig, deed eene
korte visite bij grootvader de Vos, die zeer hartelijk was, en vond te huis een
allerliefsten brief van den Heer Klijn. Nu begaf ik mij op het diner bij mijn oom de
Vos alwaar zich een geheel kollegie vereenigd had en onder anderen verscheidene
van mijne rechters. J. de Vries, Wiselius, l'Ange, van Hall, prof. Fremery van Utrecht,
prof. Goudoever eveneens van daar, de schilder van Os, prof. Hamaker van Leiden,
prof. Vrolik, D. Stuart, Serrurier, Spandaw, prof. Tideman. Ik werd door velen hartelijk
verwelkomd, bijzonder door Stuart en van Hall. Het onderhoud was recht genoegelijk,
doch uithoofde van de grootte van het gezelschap nog al gesplitst. De aanmerkingen
werden mij vrijmoedig medegedeeld. Om mij had niemand gedacht, behalve Wiselius,
die een oogenblik eenige gelijkheid tusschen dezen stijl en dien van de Grieken
had gemeend te bespeuren, doch dat ook weder had opgegeven door de overweging
dat het werk te kolossaal was voor mijne gelegenheid en bezigheden. De Vries had
het aan een Haarlemmer toegeschreven, dewijl er met zooveel lof van Loosjes in
werd gesproken. Spandaw had gedacht dat er een professor uit den hoek zou
komen. Wiselius bekende zelf, dat hij misschien de scherpste beoordeelaar was
geweest en voor eene voorwaardelijke bekrooning gestemd had. Dit was ook het
gevoelen van Spandaw geweest, die vond dat ik niet genoeg den verderfelijken
invloed der Hoogduitsche taal op onze taal en letterkunde geschetst had; ook had
ik Hooft niet genoeg vereerd; al had hij valschen smaak gehad, zoo moest men dit
toch niet zeggen of
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drukken. J. de Vries klaagde dat ik Poot te laag gesteld had en van Brandt te weinig
gesproken had. Over het algemeen waren echter allen tevreden. Sommigen hadden
aan van Kampen gedacht. Moeielijk is het voor het overige om op zulk een uitgestrekt
veld, waarbij nog al eenige verschillende wijzen van zien voorkomen, juist met de
individuëele wijze van zien van elk der beoordeelaars overeen te stemmen. Op het
dessert kwam het tot improviseeren. Eerst over het in de lucht springen van de
Kapitoe Pacha, toen weder die altoosdurende Grieken, eindelijk de vereeniging der
kunsten. Dit laatste sujet behandelde ik vroeger ook reeds, doch het ging beter als
toen; er waren zeer goede episodes, maar de eenheid was er misschien minder
zichtbaar in dan anders. Stuart zeide, dat men met mij mede dacht en
tusschenbeiden dacht: nu moet dit komen. Nu, zoo iets moet het juist zijn. Prof.
Vrolik, die anders steeds met poëzy spot, zeide dat dit eene poëzy was met gezond
verstand vereenigd, waarbij hij zich zeer goed kon nederleggen. Met prof. Fremery
sprak ik later ook nog, het is een van de heerlijkste en waardigste fysionomiën die
ik in ons land ken, een van die menschen waaraan men gerust lichaam en ziel zou
kunnen overgeven.
Genoegelijk was deze dag. Mochten zijne gevolgen gezegend zijn; geene
zelftevredenheid maar nieuwe prikkel tot voortgang volgens de leiding van God.
Hem zij de dankzegging en nu met moed weder voorwaarts.’

28 December.
Diner bij Wiselius. In het eerste gedeelte van den dag stond het nog maar niet stil
van gelukwenschen van allerlei aard en deze dag had in dit opzicht iets even
verrassends als de vorige. Vele kooplieden stelden daarin, zoo zij zeiden, een eer;
enfin ik ontving vele gewone, maar ook vele recht hartelijke felicitaties en onder de
laatsten vooral die van Ameshoff en van Loots, die,
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zooals hij zeide, dan van het begin af aan sterk voor de bekrooning geweest was.
Anderen, zeide hij, hadden de toewijzing twee jaren willen uitstellen, om den schrijver
daardoor de gelegenheid te geven zijn werk te verbeteren, waarop Vader Loots met
veel waarheid had aangemerkt, dat de schrijver wel een oud man kon wezen, die
na twee jaren wel gestorven kon zijn en voor wiens erfgenamen de medaille geen
bijzondere aanwinst zou zijn.
‘Na de beurs begaf ik mij met mijne vrouw naar Wiselius, en dewijl dit een van
die vereenigingen was, die men hier zoo zelden vindt, waar zich de groote namen
onzer Letterkunde vereenigen, zoo is het niet onbelangrijk daarvan een tafreel op
te hangen. In de vrij donkere zijkamer ingelaten vond ik den dichter van Adhel, die
mij een oogenblik in zijn boekvertrek leidde en mij daar de orakeltaal der vijf Ephoren
mededeelde, welken schat ik als een herinnering tot nederigheid voor het overige
van den dag zakte. Weldra verschenen nu le gendre futur met zijne lieve Ida en
Kees Loots. Eenige oogenblikken vroeger was Mevrouw Greveling met al de
deftigheid eener Alzire binnen getreden. Hare oogen mogen dan niet het genie van
Clairon aankondigen, zoo is er toch in hare geheele houding iets deftigs en eene
zekere tragische waardigheid. Zij heeft eene edele houding. Een klein mannetje
stond op eens voor mij, en dit was Kinker. Men behoeft hem slechts enkele woorden
te hooren spreken om de volheid van eigen kracht en de scherpzinnigheid van zijn
geest te bewonderen. Er is een zekere undaunted spirit in hem, een zekere vastheid,
zoo het schijnt, zelfs voor den bliksem onvernietigbaar. Het is diezefde kracht om
van onderen naar boven op te werken, om den toren van Babel te stichten, en in
het midden van de kracht om zich in iedere plaats te stellen, een Goetheaansche
afwezigheid van het orgaan van geloof en onderwerping. Veel
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minder edel is alles bij hem, als in de fysionomie van Tollens en Spandaw, doch hij
is toch grooter, universeeler genie dan beiden. Een man, die niet gelooven wil, en
toch te waarachtig groot denkt om absentie van geloof te kunnen verdragen. Men
behoeft hem slechts twee woorden te hooren spreken om de juistheid van zijn blik
te beseffen. Zooals hij stel ik mij Pope voor, die ook eminent satirisch was.
Verder verscheen prof. Goudoever, dien ik nog meer dan op den vorigen dag
leerde waardeeren. Wij gingen aan tafel, en ieder begon eenigzins kennis met zijn
buurman te maken. De mijne was 's Gravenweert, met wien ik inderdaad een hartelijk
en genoegelijk gesprek had. Een beste jongen, zoo waarachtig goed van hart. Gij
hebt nu den reuzenstap gedaan, zeide hij, gij staat nu op de hoogte van deze
menschen, maar blijf nu in uw eigen karakter en deel niet in hunne twisten en
elendigen naijver.
Wij hadden een recht goed diner en een flesch recht goede St. Estèphe
ontwikkelde de denkbeelden. Loots begon reeds onder de soep te reciteeren. Het
decretum horribile kwam weder op de proppen en hij was spoedig met Kinker in
een zwaren strijd gewikkeld over Vondel, van wien de laatste beweerde dat zijne
werken wel in twee deeltjes konden gedestilleerd worden. Meer en meer werd het
gesprek algemeen. Op eens werd de naam van Montigny genoemd en van de
waarschijnlijke vertaling in het Fransch gewaagd. Reeds dacht ik den gouden appel
over den disch der Goden te zien rollen, doch na eene vaste en duidelijke verklaring
van J. Retemeijer trok de onwêersbui af, gedurende welke Wiselius eene strikte
neutraliteit bewees. Nu begon het meer en meer luidruchtig te worden en ook was
de partij der Bilderdijkianen door Da Costa, die aan het dessert kwam, versterkt
geworden. Reeds was er eene sterke kontroverse over den lierzang van Bilderdijk
aan Napoleon
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ontstaan. Eindelijk werd mij gevraagd om te improviseeren. Dit oogenblik was
beslissend. De lofspraak op de kunst, van den vorigen dag, al het schilderachtige
kon hier niet baten. Kinker stond voor mij. Alleen het waarachtig verhevene kon hier
treffen. Kinker moest verpletterd worden, en het genie van den dichter voor het
oogenblik den spot van den satirikus geheel verdringen. Ik dank God, dat de
improvisatie gelukkig was. Het treurspel werd opgegeven en mijn geheele ziel vatte
terstond vlam. Het begon met de oorsprong der Kunst. Karakteristiek van Aeschylus
en zijn Prometheus, Sophokles en zijn Edipus, Euripides en zijn Phedra, Calderone
en zijn Principe Constante, Shakespeare en zijn Othello en Hamlet, en eindelijk
Racine en zijn Athalie, met een woord over Corneille en over Voltaire. Toen de
slotzang van Vondel's Lucifer en Nêerlands kunstroem. Nooit voelde ik zoo
waarachtig, dat Da Costa in zijn “Stem” geheel gelijk had, dat men waarachtig
daarmede kan nederbliksemen. Zelden was ik zoo wezenlijk doordrongen en
doorgloeid en het scheen mij dat ik, even als ik zulks in het gedicht met mond en
handgebaar uitdrukte, zielen en harten kon kneden. De invloed was groot. De
meesten getroffen. Vooral Goudoever, en Oom de Vos en Kinker. Deze was reeds
bij de eerste regels opgestaan en naderde mij met half genialischen, half
opstandvollen blik, met de kracht van den man, die een nieuw verschijnsel ziet,
daarop afgaat en als het schijnt hetzelve wil ontscheuren. Nimmer voelde ik mij
zoodanig in een geestelijken strijd, en het was alsof ik hem met Alexandrijnen van
mij afhield. God gaf mij de kracht om toen toch van den gevallen Lucifer en den
priester van Jehovah te durven spreken. De uitwerking was krachtig, en toen Tollens
een soort van kompliment maakte, waarin hij zelfs een soort van apologie van het
voorafgegane scheen te doen, nam ik de vrijheid hem een
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welgemeenden dronk toe te brengen en dien lof te geven, waarop hij zoo waarachtig
aanspraak mag maken. Nu stond men op. Ongelukkig had Wiselius, die aan acht
dichters nog niet genoeg scheen te hebben, het denkbeeld opgevat twee élèves
voor “Uiterlijke Welsprekenheid” van Ollefen en Bard Bradé, den knecht uit Doctrina,
ook te laten optreden. Bard begon met een soort van lyrische uitboezeming van
Loots. Gevoel heeft hij genoeg, maar geen stem om het gelukkig uit te brengen.
Voorts ontbreekt het hem geheel aan houding. Van Ollefen heeft een veel gelukkiger
stem. Hij volgt echter te veel het gemanierde van de akteurs van de Holl. Komedie.
Zijn opzeggen van de romance van Tollens, Herman de Ruiter, was niet onaardig.
Mevrouw Greveling reciteerde met waardigheid de storm van Wiselius en naderhand,
misschien eenigszins te sterk, de Moeder aan haar zuigeling, van Tollens. Kinker,
gevraagd zijnde, liet zijn bundel komen en las met kracht, maar tevens met de
grootste eenvoudigheid, zijn afscheid bij het vertrek naar Luik. Hij ging zitten, de
anderen groepeerden zich om hem en dit had inderdaad eene belangrijke schilderij
à portraits kunnen opleveren. Spandaw had een heerlijk dichtstukje op den slang,
die het vogelnestje nadert en op eens door den bliksem getroffen wordt. Alles was
hier waarheid van schildering, gelijk aan een heerlijk tafreeltje van Mieris of Metzu,
waarin alles voortreffelijk uitgewerkt was. Veel minder dan in zijn andere verzen,
hinderde hier zijn holle stem, die dan te veel kracht wil geven. Da Costa had zijn
voorafspraak bij den Hymne, die allen electriseerde, maar waarbij Kinker in zich zelf
gekeerd ging en bij het vermeerderen der loftuigingen eindelijk uitriep: “Ja jammer
is het dat zooveel talent geheel aan het obscurantisme gewijd wordt.” Bitter waren
voorts zijn aanmerkingen over de Bilderdijksche school. Loots las zijne Mijmering;
inderdaad
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vol van poëzy, maar die, geloof ik, moeielijk verstaan kan worden indien men niet
geheel met de drijfveeren van den dichter bekend is. Verder was de vereeniging
bijzonder belangrijk. Oneindig was de weg, sedert het diner der Maatschappij
afgelegd. Hoe anders moet Tollens niet over mij, niet over het improviseeren denken.
Kinker, voor eenige jaren naar Luik vertrokken, moet het ontwaren welke ontzettende
veroveringen Bilderdijk en de zijnen gemaakt hebben. De trotsche zoon der rede
en wijsbegeerte, de bouwer van eigen schepping, kan het niet verzwelgen, dat een
nieuw geslacht verrijst; dat hetgeen vóór twintig jaren in de eeuw der wijsbegeerte
belachelijk scheen, thans weder geheiligd wordt, en kan hij het verdragen, dat
e

Jerusalem's profeten in het midden der 19 eeuw als de ware bronnen van dichtkunst
in een fatsoenlijk gezelschap genoemd worden. Dit moet hem tegen de borst stuiten.
Ook de toon van Tollens was veranderd; hij maakte Da Costa eenige plichtplegingen,
wier geest toonde, dat, hoezeer het juist niet zijn gevoelen was, toch de
voortschrijdende kracht van de gevoelens der nieuwe school erkend werd. Mogen
zij niet te ver gaan. Eindelijk moesten wij nog een pil slikken door van Ollefen en
Bard als Patrocles en Hektor te zien. De eerste was nu en dan goed, doch aan
niemand was er waarachtig bij het beschouwen van den tweeden minder te denken
dan aan Hektor. Daar het reeds over middernacht was trok eindelijk de vergadering
af, en ik keerde ook met hartelijke dankbaarheid tot God voor al het genotene naar
huis terug.
Mijn eerste werk op den volgenden morgen was het op slaan en doorlezen der
beoordeelingen van mijn stuk. Van de vijf recensies waren er vier over het algemeen
oppervlakkig, en de weinige aanmerkingen op kleinigheden te gering in getal, daar
er dan veel meer te zeggen ware geweest Sommige aanmerkingen, vooral die dat
er te veel werk
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van de poëzy in vergelijking van de proza-werken gemaakt is, zijn volstrekt waar,
hoewel het moeielijk was daarvan in de vroegere tijden veel te vinden. Over den
hoogduitschen invloed moet ik inderdaad meer zeggen, en beken ik gaarne dat ik
op het einde met eenige overhaasting gewerkt heb. De grootste recensie beschuldigt
mij vooral van partijdigheid tegen de school van Muiden. Ik geloof dat de recensent
daarin eenigzins gelijk heeft, echter zal ik nooit toestemmen dat deze school onze
taal zooveel veredeld heeft, daar men naderhand dezelve volstrekt niet meer gevolgd
heeft, en dus die zoogenaamde invloed dan toch grootendeels verloren is gegaan.
Nu met moed en kracht zal ik het werk aanpakken om dit nu in een staat te brengen,
wanneer men zal kunnen oordeelen dat het goud van den Vorst niet noodeloos
daaraan verkwist werd. Moge ik in alles kracht en gematigdheid behouden, moed
in de verschillende en dikwijls moeielijke betrekkingen van mijn leven, gehechtheid
aan mijne vrienden, van wier toegenegenheid ik weder zulke hartelijke blijken
ontvangen heb, en eindelijk het opzien tot Hem, wiens wil alleen bestaat, die ons
naar de ondoorgrondelijke wegen zijner Voorzienigheid leidt en wien de kracht en
het koningrijk tot in eeuwigheid is Amen.’
Uit een brief van een lid zijner familie met wien hij zeer bevriend was, neem ik nog
het volgende over. De brief werd geschreven nadat de omwerking der verhandeling
had plaats gehad, en bewijst ons tevens, hoe moeielijk het voor de Clercq begon
te worden met oude en nieuwe vrienden in even goede verhouding te blijven.
‘Met bijzonder genoegen heb ik dezen ochtend de lektuur geëindigd van uwe
waarlijk voortreffelijke verhandeling. Behalve den rijkdom van zaken bevat het werk
zoo vele wen-
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ken tot verdere nasporing, dat het als blijvend gedenkstuk verdient geraadpleegd,
en voor elk die in onze nationale letterkunde belang stelt, verdient nabetracht te
worden.
Hier en daar heb ik de nadere beschaving en omwerking duidelijk meenen te
ontdekken, somtijds zelfs is het mij voorgekomen dat enkele passages, die ik mij
uit de vroegere voorlezing herinnerde, eenigzins van hunne kracht verloren hadden.
.... Eene andere aanmerking is, dat gij door het geheele werk de fransche litteratuur
niet dat recht laat wedervaren, waarop ik geloof dat zij billijke aanspraak mag maken.
Gij eischt zelf, dat men zaken, geen personen beoordeele, maar ziet gij bij Voltaire
niet meer op den persoon, als op zijne schriften. Al waar hij nog tienmaal grooter
tegenstrever van het Kristendom en nog onzedelijker geweest dan nu, blijven dan
de meesten zijner treurspelen niet voortreffelijk? Waarom verwijt men hem de
invoering zijner wijsgeerige begrippen, die men bij Euripides bewondert....... Hartelijk
heeft het mij verheugd, dat de geest van echte liberaliteit, die in uw geheele stuk
doorstraalt, door de omwerking niet verloren is gegaan en dat het naschrift ook
daarvan de blijken draagt. Zal ik het u zeggen, beste Willem! dat de vertrouwelijke
omgang met menschen, wier stelsels onmogelijk met uwe zuivere en edele begrippen
van godsdienst en zedekunde kunnen overeenstemmen, mij dikwerf voor u beducht
maakt. Om u tot een werktuig te laten gebruiken van wellicht min edele bedoelingen,
daartoe zijt gij te zelfstandig. Voor dweeperij of bijgeloof bewaart u vooralsnog uw
godsdienstig hart en uw helder oordeel, maar dat hart heeft ook zijne zwakke zijde,
en wie kan u waarborgen, dat dit oordeel niet door listig toegediende loftuigingen
of beangstigende redeneringen zou kunnen beneveld worden. God be-
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ware u daarvoor; zijn gunst schenke u bij voortduring lust en krachten om door
voortbrengselen van uwen geest nut te stichten; hij bevestige meer en meer onze
vriendschap, die ik u steeds van mijne zijde door raad en daad zal betoonen, en
die een gedeelte van mijn genoegen in dit leven uitmaakt.’
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Hoofdstuk XIV.
1823.
Theologica. - De bezwaren tegen den geest der eeuw. - Loots in de
Hollandsche Maatschappij. - De verheerlijking der Middeneeuwen door
de apotheose van den Cid.
De kristelijke geest, waarin de Clercq thans leefde en zijne aanteekeningen opstelde,
is ons uit het voorgaande in het algemeen duidelijk geworden. Tot hiertoe hebben
wij evenwel nog niet een recht inzicht gehad in zijne kristelijke beschouwingen. In
het Dagboek over 1823 vind ik daaromtrent uitvoeriger bericht.

Mei 12.
Des morgens begon ik met de lezing van Scott's Power of Truth. Hij was iemand
die geheel uit wereldlijke inzichten als prediker van het Evangelie was opgetreden,
in het begin zijn post geheel verwaarloosde en volstrekt sociniaansch was, doch
die, getroffen door sommige uitdrukkingen in den Bijbel en andere werken die hem
in de han-
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den vielen, later langzamerhand opklom tot volstrekte rechtzinnigheid; na eerst
Ariaan geweest te zijn eindelijk de leerstellingen der drieëenheid, erfzonde, vergeving
en eindelijk der predestinatie aannam, alles na nauwkeurig onderzoek en vergelijking,
alles, om dus te spreken tegen zijn wil, meestal niet dan na worsteling, moeite en
het vurigste gebed. Na dat exposé, welks waarheid hij als eerlijk man voor God
betuigt, bewijst hij het nut, dat hij van zijne ambtsbezigheden en voor den troost der
tot hem komende zielen uit deze wijze van zien getrokken had, en hoe zij inderdaad
de vroegere leer der Anglikaansche kerk geweest was, dat dus degenen die haar
aanhangen geenzins den naam van Enthusiasten, die men aan de Methodisten in
Engeland geeft, verdiend hebben. Eindelijk toont hij, hoe die omkeering van
denkbeelden bij hem, wel naar zijn heiligste overtuiging door den Heiligen Geest
doch alles op eene middelijke en, menschelijk gesproken, gewone wijze te weeg
was gebracht. Dit boek had inderdaad op mij een diepen indruk gemaakt, en ik moet
bekennen, dat ik meer en meer van de godheid van Kristus en andere daarmede
samenhangende leerstukken (in mijne heldere oogenblikken) overtuigd was
geworden, dat echter het denkbeeld der predestinatie, mij steeds dor voorgehouden,
mij toch nog altoos een aanstoot gebleven was. En dan dat denkbeeld van de
Election of the few, dat kon ik volstrekt niet met de zachtere uitdrukkingen van het
Evangelie overeen brengen.
Dit alles maakte mij des ochtends - zwaarmoedig kan ik juist niet zeggen, - maar
neergedrukt door eene hoogere macht, die alles bij mij verwarde en waarbij dan
ook nog een sterke menschenvrees zich voegde. Mijn vrouw bemerkte wel dat het
niet geheel in orde was. 's Avonds was het vergadering der Schoolkommissie, waar
ik mij hartelijk verveelde, en waar al zeer weinig belangrijks voorviel. -

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

187
Ik haastte mij van daar de woning van Da Costa te bereiken, die ik gelukkig tehuis
vond en die van zijn kant ook behoefte had, met mij te spreken. Hij was bezig met
Luther over den knechtelijken wil te lezen, en hij zag daaruit dat de groote man, wel
verre van, zoo als dikwerf verzekerd is geworden, een vijand der predestinatie te
zijn, zelfs verder daarin dan velen der lateren is gegaan. Zware angst had Da Costa
doorgestaan bij het doorgronden dezer dingen in de vorige dagen. Hij had van die
oogenblikken gehad, waarin niet het lichaam de ziel, maar de ziel het lichaam dreigt
te verbrijzelen. Hij had van die oogenblikken gezien, waarin alles hem als een droom
voorkwam, doch waarbij hij dan ook tevens zijn geheele leven en aanzijn zou
vervloeken, zoo dit mogelijk was. Hij was daarop bij van Maanen in de kerk gegaan
en had daar een treffende leerrede over het laatste oordeel gehoord, waarbij dan
de rust in zijn eigen ziel ook geheel teruggekeerd was. Nu had hem het denkbeeld
der eindelijke gelukzaligheid voorgezweefd, als evenzeer gegrond in de Heilige
Schrift, waarvan deze al ware het ook maar een wenk gegeven heeft, doch een
wenk diè tevens een blik was in het goddelijk Epos, een wenk die ons dit Epos wel
is waar niet laat bevatten, - daartoe is het te goddelijk, - maar die ons genoeg licht
verschaft om stof tot de diepste aanbidding te kunnen geven.
Het Kristendom van God komende is oneindig, zoo als God. Niets in het
Kristendom is overtollig, niets ontbreekt. Terwijl het voor het eenvoudige hart der
geloovigen genoeg is te weten, dat Jezus Kristus de Messias is, vindt diegene die
door Gods geest verlicht is, daarin steeds nieuwe waarheid, nieuwe opwekking,
nieuwe ontdekkingen. Konden wij den heelen omvang van het groote werk des
Evangelies overzien, dan ware ook ons bestaan hier geëindigd,
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en wij verlieten deze wereld van verwarring om tot God onzen Vader op te stijgen.
- Bekennen wij ons Kristenen te zijn, dan moeten wij tevens bekennen, dat God zich
geopenbaard heeft aan de geslachten der menschen. Heeft hij zich geopenbaard,
dan moet Hij ons meer geleerd hebben dan onze eenvoudige rede bevatten kan;
zonder dat, ware deze openbaring geheel overbodig, en het is Godlasterlijk dit vol
te houden van de openbaring van hem, die zijn eenigen zoon niet gespaard heeft
en dus aan zijne eigene openbaring het grootste gewicht gehecht heeft. Hoe kan
dus de Kristen ooit wanen, dat hem zijn Evangelie geene verborgenheden meer
zou aanbieden. Het wordt hem wel dikwijls zoo voorgesteld als iets dat zoo te
schikken is, dat alles zonneklaar en helder wordt, en waarbij hetgeen dan nog duister
is, gemakkelijk overgeslagen kan worden. Doch laat hij bij zichzelven nagaan, of
dat de uitspraak van den heiligen Geest of de ingeving van den Satan zij. Dit is
waar, dat altoos elk leerstuk tot de hoogste eer van God en tot onze meeste
vernedering beslist moet worden. Bij trappen komen wij tot dit zoo moeilijk gevoel,
dewijl dikwijls onze rede tegen dergelijke denkbeelden indruischt totdat wij den
innerlijken grond beginnen te vatten, en onze rede zelve ons dan weder de
consequentie toont, die in deze nieuwe wereld heerscht. - Het zedelijk en natuurlijk
kwaad be staat, dat heeft geen Filosoof ter wereld ooit kunnen tegenspreken. Hoe
het gekomen is, bewijst alleen het Kristendom. Dit leert ons dat hier onderscheid is
tusschen goed en kwaad, dat het goede beloond, het booze gestraft zal worden,
dat de goeden zullen overgaan tot de opstanding des lichts, de boozen tot die der
duisternis. Dus nu ontstaat de vraag: heeft God het kwade gewild: Ja, zegt Gomarus,
Hij heeft dat geopenbaard, en ook de zonde werkt zonder zich zulks bewust te zijn,
naar zijn wil. Neen, zegt
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Arminius: God heeft het voorzien. Door zijne genade alleen, niet door verdienste
kunnen wij zalig worden. Maar dat wij die genade aannemen, dat staat bij ons.
Ziedaar dus een beginsel van ketterij, van weinig belang zoo het scheen in het eerst,
maar daarin belangrijk, daar alles wat afval is steeds eene helling tot verderen afval
heeft, gelijk de natuur ons in de avalanches daarvan een voorbeeld geeft. Het
geheele stelsel van Arminius bevalt ons beter, komt ons natuurlijker voor, daar het
onze zwakheid te gemoet schijnt te komen en in ons oog God niet onrechtvaardig
doet zijn. Want dit, zeggen wij bij ons zelven: het ware toch de hoogste
onrechtvaardigheid in God dat menschen eeuwig gestraft zouden worden voor
misdaden, die zij niet eens den vrijen wil zouden gehad hebben om niet te begaan.
- Doch ligt dit niet in den grond der zaak of in onze onkunde en de onmogelijkheid
om ons in de plaats van God te stellen. Duizend dingen komen ons dagelijks voor,
waarbij wij zeggen: indien ik mij in de plaats van dien koning, dien veldheer, dien
koopman stel, dan zou ik dit of dat anders ingezien hebben! Hoe zullen wij nu, die
de zonde en het kwaad zijn, zoodra wij niet uit den geest spreken, het goede kunnen
inzien, en begrijpen wat het raadsbesluit van God geweest moest zijn. De klacht
van onrechtvaardigheid, uit ons oogpunt, blijft altoos dezelfde, hetzij wij door zijn
wil of door den onzen gezondigd hebben. Ook dit kunnen wij zeggen, dat God ons
in de vrijheid een verderfelijk geschenk gemaakt heeft, en dat, daar zijn alwetendheid
wist, dat wij het slecht gebruiken zouden, in het resultaat volstrekt geen onderscheid
plaats vindt. Nu slaan wij de Heilige Schrift op en vinden Romeinen VIII dat er geene
verdoemenis is voor degenen die in Kristus Jezus zijn, dat dus dit hoofdstuk
geschreven is voor diegenen, die in den geest zijn en dien ontvangen met de heilrijke
belofte van
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nooit meer af te vallen, dat hun bedenken leven en vrede is. Duidelijk is de leer der
voorbeschikking Gods van vs. 27 tot vs. 32 gesteld, doch gelooven wij die, dan
vinden wij ook alle opheldering en inlichting, die ons hart en ons verstand, eens aan
het geloof onderworpen, wenschen kan. Dan zien wij de verheerlijking van de liefde
Gods terstond op de uiteenzetting van de leer der genade en verkiezing volgen, en
wenken gegeven, die hier tot onze rust meer dan genoegzaam zijn en die in de
andere wereld het voorwerp onzer aanbidding zullen uitmaken. Klagen wij dus als
geroepenen ter zaligheid, dan is ons klagen dwaasheid. Wij weten, dat zoo wij
Kristus en zijne verschijning lief hebben, dit geloof ons alleen van hem kan komen,
en ook diezelfde liefde ons niet weder verlaat. - Klagen wij als spotters of verachters
van het Kristendom, dan toch is het ons onverschillig hoe de huichelaars die deze
boeken samenstelden over deze dingen dachten. - Klagen wij eindelijk uit liefde tot
onze medemenschen, kunnen wij het oogenblik niet verdragen het grootste gedeelte
der menschheid niet oogenblikkelijk Kristen en dus zalig te zien, dan moeten wij
bedenken dat die klacht vermetelheid is, en dat, zoo wij die boos zijn onze kinderen
liefhebben, onze Vader die in de hemelen is, de zijne nog veel liever heeft. Dan zien
wij vs, 34 dat het Kristus is die verdoemt, Kristus, van wiens liefde niets ons scheiden
zal, en die voor ons bidt, en wij leeren in dit alles tegenstrijdigheden oplossen door
de bewondering der verborgenheden, die naarmate ons geloof vaster is, ons een
blik in hun geheim laten doen. En nu brengen wij dit in een groot, hemelsch verband
met die plaats, waar Paulus zegt dat er een tijd zal komen, waarin de laatste vijand,
de dood, te niet gedaan zal worden, en God alles in allen zal zijn. Dan opent zich
een uitzicht, waarbij alle de kleine zorgen, kleine angsten, kleine ketterijen der
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wereld verdwijnen. - God gebruikt middelen, en zijne schepping die door Kristus
geschiedde, was reeds eene vermenschelijking zijner natuur. De klacht van
onrechtvaardigheid ontstaat reeds, bij de mogelijkheid dat er kwaad bestaat, daar
God, almachtig zijnde, de macht bezat schepselen, die goed waren, terstond voor
eeuwig genot te vormen, zonder dat zij al dat goede en kwade behoefden te
kennen..... De ketterij tegen de eeuwige straffen is als wijsbegeerte gehuldigd
geworden, de leer der eindelijke gelukzaligheid die haar, op de Schrift gegrond,
oplost, is door Kristenen als dementie beschouwd, en het slotvers van Da Costa's
Caïn als eene poëtische fiktie aangezien, en daarin geestig door den Recensent
een blijk van liberaliteit opgemerkt...... Doch nu komt het nog aan op de toepassing
van deze leer der predestinatie, en daarvan heeft men gezegd dat, dewijl het kwaad
niet onze schuld is, wij het gerust konden doen; doch ook deze bedenking is voorzien:
‘zullen wij dan zondigen, opdat de genade des te grooter worde?’ Dat zij verre.....
Bemin hier God en Kristus, en volg hier zijne bevelen, en wacht dan gerust de
toekomst af. Maar beproef het niet, u hier aan ongerechtigheid schuldig te maken,
om tegen God een argument bij uwe verdoemenis gereed te hebben, want hij, die
van zijn daden zal antwoorden, zou u dan de overtuiging geven dat er dingen
bestaanbaar zijn met elkander, die gij nu in uw kortzichtig verstand geheel van
elkander afscheidt.....
‘Het groote nadeel, dat men uit de zaak der predestinatie getrokken heeft is dit
geweest, dat men haar eene proëminente kracht boven al de andere leerstukken
heeft

1

Van zijne improvisatie over Voltaire heeft de Clercq ons den laatsten regel bewaard:
‘Eenmaal zullen de Engl'len melden, ook Voltaire heeft geloofd.’
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toegekend. Hierbij kwam toen weder menschelijke hoogmoed; men wilde zelf bepalen
wie Gods uitverkorenen waren. Zoo werd de goede leer tot Fariseïsme verhard,
terwijl van den anderen kant het Remonstrantisme met rasse schreden tot
Sadduceïsme naderde. Arminius was begonnen. Voor zijn tijd een afvallige, ware
hij misschien in het oog zijner volgers ultra-orthodox en met weinigen zou hij zich
kunnen vereenigen zoo God hem thans weder op aarde liet bestaan. Maar nu begon
men verder en verder te gaan. In naburige landen werd het Kristendom eerst in
Engeland aangetast. Hoezeer men hier daarvan een afschuw had, was men niet
vreemd, het een en ander af te werpen, ten einde naar den geest des tijds meer
fashionable voor den dag te komen. Doch de wolf des ongeloofs is nooit verzadigd.
Werp hem een stuk uwer kleeding in den mond, hij komt terug; blijf eindelijk naakt
staan, hij verslindt u. Nu was het niet genoeg den vrijen wil geëtablisseerd te hebben,
maar ook deze moest onderworpen worden aan eene nieuwe predestinatie, niet
van God, maar van de stof. Ieder werd nu door zijn karakter gedetermineerd,
vervolgens door de opvoeding. Aan deze laatste, die een afgod werd, bracht men
alles toe. Men maakte kunstpoppen, die men naar willekeur in zijne verbeelding
verschillend aankleedde en men ging oneindig verder dan Voltaire, die ten minste
gezegd had: on conduit la nature, on ne la change pas, en die nu en dan als dichter
oneindig meer geloofde dan hij als zoogenaamd filosoof zelf waande. Maar nu ging
men nog verder. Men zag wel verband tusschen het geestelijke en het lichamelijke,
maar men schreef nu alles aan lichaamsgesteldheid weder toe. Jacques le fataliste
verving nu den gepredestineerden dief. Treffend is intusschen de beschikking Gods,
dat de leer die in 1618 nog als de ware door de Protestantsche kerk erkend is,
langzamerhand zoo vervallen is, en zich tot zoo
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weinigen bepaalt, dat rechtzinnigheid hier als eene ketterij wordt uitgekreten, dat
eene godsdienst, waarvan ieder maakt wat hij wil, tot basis moet strekken, dat alles
hetgeen men ook zonder Kristendom kan doen, voor Kristendom wordt versleten.
.......... Is het denkbeeld van Gods alomtegenwoordigheid en eeuwigheid, dat zelfs
de Deïst aanneemt, dan eenigermate gemakkelijker te begrijpen dan de Triniteit. Is
het toeval van den Atheïst in meerder harmonie met ons verstand dan de
geschiedenis van den val en van onze verdorvenheid. Neen, zalig hij, die eens
ongeloovig zijnde, konsekwent doorredeneert en eindelijk tot in den afgrond van
het Atheïsme nederdalende, erkennen moet dat de mensch zonder God niets weet,
maar dan ook weder oprijzende leert inzien, niet alleen dat er geen strijd is tusschen
geloof en rede, maar dat het geloof de rede versterkt...........
Stellen wij nu eens twee menschen: de een die als waarachtig kristen
menschlievendheid bewijst, de ander die dit doet uit een gevoel van eigenwaarde.
De kristen ziet zijne medemenschen aan als zijne broeders. Hij deelt hun iets mede,
omdat hij waarachtig overtuigd is dat zij Kristus voor hem vertegenwoordigen en
dat Kristus eens zeggen zal: ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Wie is nu hier de
dweeper? De een dweept met zichzelven, met zijne eigenwaarde; de ander verheft
hem, die nooit genoeg naar waarde verheven kan worden, namelijk God.’
De lezer bespeurt, dat hij hier niet met eene stelselmatige uiteenzetting van de
Clercq's geloof te doen heeft, maar met de uitstorting van een gemoed, dat door de
grootere innigheid en hartelijkheid van het orthodoxe kristendom aangetrokken
werd, en door zijn eigen liefdevolle opvatting de eigenlijke bezwaren van dat
kristendom wegcijferde.
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Uit alles blijkt dat de Clercq eene meêgaande, maar tevens dat hij eene edelmoedige
natuur was. Hij klaagt gedurig over zijne menschenvrees. Hadden Bilderdijk en Da
Costa, die hij zoo hartelijk liefhad, niet, wegens hunne gevoelens, aan smaad en
onwaardige verguizing blootgestaan, het zou de Clercq wellicht altijd aan de kracht
ontbroken hebben om de openbare meening te trotseeren, en zich openlijk aan
hunne zijde te scharen. Liefst, en zijne natuurlijke inspraak volgende, verwekte hij
geen opzien. Maar juist omdat hij zich van deze zijne natuurlijke geneigdheid bewust
was, kon hij de mannen die hij vereerde en beminde niet de smaadheid hunner
overtuiging zien dragen, zonder dat eene zeer verklaarbare reaktie tegen zijne
natuurlijke geneigdheid zich aan eene edelmoedig behoefte huwde, de behoefte
om gemeene zaak te maken met hen wier overdrijving hij zelf wel erkende, wier
voor hem onbetwistbare meerderheid hij evenwel schier tot elken prijs wreken wilde
op de middelmatigheid en bekrompenheid van het Nederlandsch liberalisme - dier
dagen.
En dan, de dichter heeft ons den theoloog verklaard. Zijn treffend beeld is niet
onopgemerkt voorbijgegaan. Pascal sprak van een afgrond, een geopenden afgrond,
dien hij altijd naast zich zag; de Clercq spreekt van den ‘wolf des ongeloofs’, die
nooit verzadigd is. ‘Werp hem uw kleed toe, hij keert terug. Gij staat naakt, hij
verslindt u.’ En elders hebben wij hem den konsekwenten ongeloovige ‘zalig’ hooren
prijzen. Dit doet ons zijne overtuiging vermoeden omtrent de fataliteit van het kritische
standpunt. Hij meende, dat waar men zich eens veroorloofde, den maatstaf van het
rationalisme ter beoordeeling van de houdbaarheid van zijn geloof aan te wenden,
men niet halverweegs kan blijven staan. Opmerkelijk is in dit opzicht zijn gezegde:
‘Is het leerstuk van Gods alomtegenwoordigheid voor de rede aannemelijker
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dan dat van de Triniteit.’ Dit gezegde getuigt voorzeker van een diep en langdurig
nadenken over de gevolgen der kritische methode, die velen met zooveel
onnoozelheid op de rechtzinnigheid dier dagen toepasten, zonder zich ooit af te
vragen of zij ook een zwaard hanteerden dat ten slotte hun de eigen hand doorboren
moest. - Evenmin als Da Costa of Bilderdijk heeft de Clercq gedeeld in de
zelfbegoocheling waaraan het Nederlandsch liberalisme met zijn droomen van een
redelijk geloof zich destijds overgaf. Met even groote snelheid als juistheid van blik
hebben deze geesten het eind van den weg gezien, - en aan dat eind duisternis, van een weg, waarop de kortzichtigheid der meesten zich in de bloemen vermeidde,
die den aanvang sierden. Wie zijn in dien tijd de bekrompenen geweest? Zij, die de
onverzoenlijke tweespalt tusschen de moderne wetenschap en de kristelijke leer
hebben erkend, of zij die ‘den wolf’ met het kleedingstuk hoppten te paaien? Wie
hebben in dien tijd het verst gezien, de wijsgeeren of de dichters?
Doch ontvalle ons hier liever voor niemand een beleedigend woord. Er is een
beperktheid van blik, er is illusie die het hart eer aandoet. Het moest den geloovigen
dier dagen ook licht vallen op het pogen dergenen glimlachend neder te zien, die
zeker minder kracht van geloof hadden, maar daarom nog niet elk geloof opgeven
wilden.
Hoe het drietal destijds schier alleen stond en met hoeveel liberaliteit Da Costa's
verzet tegen sommige geliefkoosde meeningen door de toongevers opgenomen
werd, blijkt uit de volgende bladzijde, die ons midden in Amsterdam in 1823 doet
verkeeren:

7 Augustus
(donderdag) Ik kwam des avonds t' huis, en
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was bij mijne vrouw gezeten, nadat ik rijpelijk nagedacht had en mij bezwaard had
gevoeld over het verschijnen van het boekje van Da Costa (Bezwaren tegen den
geest der eeuw), dat ik echter nog als verwijderd beschouwde, toen Mietje
binnenkwam en mij met het kompliment van Mijnheer Da Costa het boekje
overhandigde. Op eens dacht ik nu: de bliksem is gevallen, en het grootste gedeelte
van den avond is met beschouwingen over deze zaak voorbijgegaan en over al het
gebeurde sedert mijn oom Jan tot mij zeide: ‘En dan heb ik een joodje, dien moet
gij leeren kennen.’ Ik heb God om kracht en moed gebeden en Hij heeft mij ook
reeds moed gegeven. Als kristen en vriend, mag ik hem niet verloochenen, en
daarentegen mag ik ook mij en de mijnen niet in onaangenaamheden wikkelen voor
gevoelens, waarvan sommigen de mijne nog niet zijn. Mocht ik toch maar waarachtig
kristen zijn dan kan ik in niets zwarigheden zien. Morgen gaat het strijdperk open,
en moge ik den strijd niet provoceeren, maar gerust afwachten.........
‘.......... Ik moet door eene anderdaagsche koorts aangetast stil t'huis blijven....’

17 - 22 Augustus.
Door Gods goedheid eene allengs toenemende herstelling van de koorts........ Het
belangrijkste was intusschen alles wat over het boekje van Da Costa voorviel. Ik
zweeg daarom en had alleen eenige schermutselingen gehad, toen op een ochtend
(18) Z.... bij mij kwam en mij openbartig bekende dat hij het met veel
vooringenomenheid was gaan lezen, doch dat hij er veel uitmuntends en ook veel
waars in gevonden had. Dit trof mij bijzonder, en niet minder dat mij Z. verhaalde,
dat Muller op de vergadering van het Nut van het Algemeen de gezondheid van
Bilderdijk had ingesteld. Toen Muller deze konditie had ingesteld, was dezelve gesist
geworden, daarop had hij stilte verzocht en haar herhaald, waarop
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1

zij was doorgegaan. S... had echter terstond door een konditie op de onaf
hankelijkheid van Griekenland en Spanje den indruk trachten weg te nemen. - Nog
denzelfden avond ontving ik een brief van Muller, die mij sterk trof, waaruit ik zag
hoezeer hij bewogen geweest was, doch hoe hij nog de eenige was, die in den
geest van Da Costa was ingedrongen, in een woord die inzag, dat men geloof aan
Da Costa moest hebben om met eenig nut zijn boek te kunnen lezen. - Van hem
hoorde ik hetgeen zich naderhand weder bevestigde, dat Roëll ontzettend sterk
tegen het boek was ingenomen en er tegen gepredikt had op ll. Zondag. - Ik dankte
God voor deze werking op Muller, die mij een zwaren schok gaf, ik had nimmer
gedacht, dat hij zoodanig de algemeene opinie zou durven braveeren, doch God
werkt waar en hoe hij wil. Geheel anders was weder mijn gevoel op den volgenden
dag bij het openen van een brief van van Kampen, die zich op de allerhevigste wijze
tegen het boek van Da Costa uitliet, zoodat ik in het eerst moeite had bezadigd te
blijven.
Gisteren aan de kerk, kon W... niet begrijpen hoe iemand met gezonde hersenen
zoo iets kon schrijven. J. Retemeyer had zware disputen met de vrouw van den
dominé van Muiderberg gehad, die eerst wilde weten waar of Da Costa ter kerk
s

ging, eer zij hem het recht verleende, over de orthodoxie te redeneeren. D . K...
had bij het artikel godsdienst het boek bijna weggesmeten. - Bij de meesten staat
het boek in slechten reuk. Wiselius is sterk tegen het boek van Da Costa ingenomen
en kan vooral den kinder-

1

‘Toen Bilderdijk, verhaalt de Clercq elders, in de vergadering der Maatsch. v. Letterkunde te
Leiden binnenkwam, heeft men de infamiteit gehad, zich van hem te verwijderen en de
plaatsen in zijne nabijheid open te laten.’
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moorder Brutus, in wiens kostuum hij zich zelf heeft doen uitschilderen, niet vergeten.
In de Arnhemsche Courant noemt men Da Costa voluit een ELENDELING;...... in den
Recensent zijn geschrift een theologisch en politiek keukenboekje. Losstorming
tegen Da Costa, zoo in de Letteroefeningen als in het letterlievend Maandschrift.
Le Chevalier zeide: dit spreekt voor hem dat men zoo van alle zijden op hem aanvalt.
- Er is volstrekt geen rust, elk spreekt over dit kleine boekje. De eerste uitgave van
500 exemplaren is reeds uitverkocht. Ook v.d. Palm verklaart zich daartegen in de
voorrede van zijn tiental preeken. J... verhaalde zeer deftig, dat men hem in eene
achtenswaardige familie wegens dit boekje niet meer zag. De Pseudobrief van Zijne
Majesteit circuleert nog gedurig...........
‘Ik wilde toch nog de Maatschappij bezoeken, waar Loots zou donderen tegen
Bilderdijk en Da Costa. Ik weet niet maar er was iets kouds in de geheele
vergadering, ofschoon grootendeels uit Anti-Bilderdijkianen samengesteld. Van Hall
opende de vergadering met een aanspraak op een toon als of Da Costa reeds met
de Inquisitie aan de deur stond........ Toen begon Loots. In zijne aanspraak heerschte
eene gekoncentreerde woede, en zij was zoo vol van impertinenties, dat ik inderdaad
warm begon te worden. Geen toejuichingen. Hij las op een kelderachtigen toon,
spotte met de erfzonde, noemde Bilderdijk een huichelaar.... een goed tafreel van
de tegenwoordige onverdraagzaamheid. Gedurig dacht ik dat de sterkste aanval
nog komen moest, doch deze bleef uit. Het stuk was uit, eer iemand het dacht.
Zonderling was het effect toen de zaak was afgeloopen. Niemand sprak een woord.
Loots stond bijna ongekomplimenteerd daar, en het was inderdaad of hooger,
geestelijke macht het publiek verhinderde, hem toe te juichen. Nooit heb ik zoo iets
zonderlings gezien... God, geef
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waarheid, geef licht. Laten wij alleen naar u uitzien. Geef mij licht of ik Da Costa als
leeraar eerbiedigen moet, gelijk gij mij hem als vriend en wegwijzer gezonden hebt.’
sten

Den 29
October reist de Clercq naar Leiden om zijne verhandeling over den
1
Cid voor te lezen.
Deze omstandigheid brengt ons uit het theologische gebied op het letterkundige
over; en ik wil dit hoofdstuk besluiten met eenige gedeelten uit deze verhandeling
mede te deelen.
‘........... Nog wêergalmt door geheel Spanje in den trouwhartigen toon der aloude
volksromance de roem der toenmalige dapperen, en vooral die van hunnen
geliefkoosden held, wiens naam in geheel Kastilië, gelijk in Nederland die van onzen
de Ruiter, nationaal werd, van Rodrigo, den roemruchtigen Cid. In hem zullen wij
trachten eenige trekken op te sporen van de verhevene kracht, die zijnen leeftijd
kenschetste. Wij moeten haar zoeken in die oorspronkelijke kroniek van zijn leven,
die waarschijnlijk ongeveer honderd vijftien jaar na zijnen dood opgesteld en in 1552
het eerst gedrukt werd. Eenvoudig is hier de voorstelling, en de stijl, nog geheel
zuiver van dien meer nieuw Oosterschen, of liever Arabischen of Perzischen geest
van fabelzucht en overdrachtelijke spreekwijzen, die zoo geheel afgescheiden was
van den alouden krachtigen en eenvoudigen stijl van het Oosten, welke in Spanje,
uit oorzaken die de geschiedenis nog niet geheel heeft opgehelderd, reeds vroeg
diepe wortelen geschoten had, terwijl de meer

1

Voor de eerste maal werd zij door de Clercq voorgelezen in de Amsterdamsche Afdeeling
van de Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen, den 18 Februari
1823. De titel luidt: de Cid, voorgesteld als het Ideaal van den Held der Middeneeuwen.
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wonderspreukige Arabische stijl daarentegen eerst naderhand bij de meerdere
toenadering der Kastilianen en Mooren de overhand nam..................
De geschiedenis van den Cid verplaatst ons, tegen het midden der elfde eeuw,
in die gewesten van Spanje, alwaar de opvolgers van Pelago (718 eersten koning
van Asturië) hun zetel gevestigd hadden..... Reeds was het grootste gedeelte van
het Noordelijk Spanje onder het gebied van Kristenvorsten teruggekeerd. Sancho
III had door eene onstaatkundige verdeeling zijner staten, de macht zijner opvolgers
verzwakt. Aan zijn zoon Ferdinand was in 1034 Kastilië te beurt gevallen, en deze
telde onder zijne grooten Diego Laynez, den vader van Rodrigo de Bivar, onzen
held. Overbekend is de merkwaardige gebeurtenis, welke de geschiedenis van
Rodrigo opent, en ook het fransche treurspel toont ons den beleedigden, doch zoo
ras gewroken vader, en verhaalt hoe de Graaf van Gomez door het zwaard van den
moedigen jongeling geveld werd, ten zoen van den hoon den verzwakten grijsaard
aangedaan...........
Don Diego, van roem verzaad en door de dapperheid van zijnen zoon in zijne eer
hersteld, was, volgens de uitdrukking der kronijk, ingeslapen en bij zijne vaderen
vergaderd. Nu opent zich voor Rodrigo een nieuw veld van roem en verheffing, en
nu vangt hij dien onvermoeiden strijd tegen den algemeenen vijand aan, die in het
oog zijner tijdgenooten zijne beslissendste aanspraak op hunne bewondering
uitmaakt. Het was in het oogenblik van den hevigsten kampstrijd tusschen Mooren
en Kristenen, en reeds begon de standaard van Mohammed voor dien van het kruis
te wijken.............................
Het denkbeeld van strijd scheen in de gemoederen gegrift en stond in hun oog
met den godsdienst zelven in verband.... Het Kristendom toch is voor alle tijden en
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eeuwen geschikt, doch werkt in den loop der geschiedenis op eene steeds
verscheidene wijze, op de gemoederen der stervelingen; en wie heeft niet de
opmerking gemaakt, dat ieder volk het met zijne geliefkoosde begrippen in verband
zoekt te brengen. Indien dan deze godsdienst in den bespiegelenden Oosterling
eene overdrevene zucht tot afzondering en onthouding scheen te verwekken, indien
zij bij redekavelende en wijsgeerige volken vaak alleen als een hulsel dier
wijsbegeerte beschouwd werd, is het dan te verwonderen, dat de zoon van het
Noorden, alleen aan strijd en overwinning gewoon, die het treffende van dien
godsdienst gevoelde, doch zich dezen indruk niet duidelijk kan maken, in het kruis
slechts de banier aanschouwde, die hem tot de overwinning moest leiden! - Wat
geloof was, dit kon hij bevatten, als, in het midden der ontelbare scharen van
Heidenen en Mohammedanen, het vertrouwen op zijn God aan zijn hart moed, en
aan zijn arm kracht gaf. Het bewijs van zijne overtuiging kon hij door geene
redekaveling, maar alleen door wapenfeiten geven. Wat kristelijke liefde was, en
dat het lijden naar het voorbeeld van zijnen Verlosser de glansrijkste overwinning
was, dit kon hij nog niet beseffen, Mohammed was voor hem geenzins de dichterlijke
Arabier, die zijnen Issa als rechter der wereld erkend had, en wiens doel, in zijne
heerlijkste oogenblikken, het herstel van den alouden dienst van den éénen God
was geweest; het was alleen de profeet van den leugen, de vijand van het
Kristendom, die door geen ander middel dan door het zwaard te bedwingen was.
Dit was de vijand, tegen wien de kristenheid te velde moest trekken. Vrouwen
mochten in hare cel haar ootmoedig gebed doen oprijzen; mannen beslisten de
twistgedingen met de Mohammedanen alleen met het zwaard; en indien hunne
zonden de kracht hadden hun de eerepalm te ontrooven,
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dan vielen zij in den strijd; maar deze dood zelve heiligde hun leven, en San Yago
voerde hunne zielen voor den troon des Eeuwigen. Ziedaar de denkbeelden van
dien tijd, en zoo moeten wij ons onzen held voorstellen, als hij met moed en
vertrouwen, aan het hoofd van een klein getal zijner getrouwe ridders, op de
ontelbare legerbenden der Mohammedanen inrent, als zijn gevreesde arm hen bij
hoopen nedervelt, naar hunne schepen terug jaagt, als hij, hun schrik in den krijg,
hun vriend en weldoener na den strijd wordt, als zijn lof hunnen mond ontvloeit,
hunne vrijwillige schatting zijne bezittingen verrijkt, en de eernaam van den Cid
hunne hulde aan zijne grootheid bewijst, ja hem die titel van roem nog in het
geschiedboek onafscheidbaar verzelt.
Nu ontmoeten wij Rodrigo in den hachelijken strijd. Als overwinnaar te Coïmbra
werd hij door den Koning, in de groote Moskee der veroverde stad, tot ridder
geslagen. De Infante, Donna Uraca, heeft zelve den jongen overwinnaar de gouden
sporen aangebonden. Wij verlaten hem thans in het midden dier opvolging van
heldendaden, en willen bij den rijkdom van geschiedkundige waarheid die
overleveringen, waarin de nationale trots der Spanjaarden bovendrijft, hier
voorbijgaan. Wij vinden onzen Cid dan in het leger weder, hetwelk Don Sancho voor
de steile muren van Zamora nedergeslagen heeft. Koning Fernando had bij zijn
dood op zijne beurt eene verdeeling zijner staten bepaald. Aan ieder zijner drie
zonen was een gedeelte des rijks, en aan de infante Uraca het bezit van het sterke
Zamora toegewezen. Doch........ de Infant Sancho, door het erfrecht tot den troon
geroepen, erkende geene verdeeling, en meende daardoor zijn eigen recht gekrenkt
te zien. Zijn broeder Garcia smachtte reeds in den kerker.
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Alfonso was in het machtige Toledo tot den Moorschen Koning gevlucht. Als vorst
der drie rijken had zich Sancho zelf de Kroon op het hoofd gezet, en hem ontbraken
slechts de sleutels van Zamora tot de vervulling zijner wenschen. De Cid bevindt
zich onder zijne krijgslieden. Aan zijne Herkulische kracht heeft hij zijne redding in
eenen vroegeren strijd te danken gehad, en neemt dus den last op zich om het
aanbod van vrede aan de Iufante overtebrengen. Deze roept de mannen van Zamora
bijeen, die echter veeleer onder het puin hunner wallen verkiezen te sterven, dan
de onrechtvaardige eischen des konings in te willigen, en de belangen hunner vorstin
op te offeren.
De Cid keert naar het leger weder, en zegt tot den vorst: “Ik heb mijn plicht als
een getrouw leenman volbracht, doch weet echter, o koning, dat ik geene wapens
tegen de Infante, uwe zuster, wil voeren, uit hoofde van de dagen die voorbij zijn
gegaan.” De toorn van den koning ontbrandt, en reeds is het teeken aan de strijdbare
volgers van den Cid gegeven, die door den dapperen Rodrigo aangevoerd, het leger
verlaten hebben. Een dof gemor wordt onder de krijgslieden gehoord. De vorst wordt
ontroerd en zijn berouw ontwaakt. - De renboden ontmoeten den dapperen stoet,
eer deze nog de grenzen van zijn gebied had overschreden. Aan het hoofd van vijf
honderd ridders verwelkomt de vorst den terugkeerenden held met het uitgezochtste
eerbewijs.
De band tusschen den leenman en den koning blijft bestaan, doch de Cid strijdt
niet tegen de burgers van Zamora, uithoofde der dagen die voorbij zijn gegaan. En
nu m.h. is dit de eeuw der barbaarschheid, waarin gevoel van eer en
krijgsmansplichten heilig zijn, doch in het hart van den krijgsman de plicht der
dankbaarheid nog hooger gesteld wordt? Of is dit niet veeleer die waarachtige groot-

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

204
heid, die uit het hart ontspruit, en meer in daden, dan in woorden bestaat? Als aan
den oudsten zoon van zijn vorst, van zijn weldoener, had de Cid aan Sancho hulde
beloofd, doch die eer kon de vroegere verplichting, eens jegens zijn vader
aangegaan, niet verbreken.........
Maar een nieuw tafreel boeit onze oogen. De jeugdige en moedige Sancho zag
reeds het oogenblik naderen, waarin de stad, door hongersnood gefolterd, zich aan
zijne macht moest onderwerpen, toen hij, door den dolk van een sluipmoordenaar
getroffen, op eens den eindpaal zijner loopbaan vond. De strijd is nu geëindigd. Don
Alfonso, Uraca's geliefde broeder, verlaat de paleizen van Toledo, om den vorstelijken
zetel zijns broeders intenemen. Zoo verfoeielijk schijnt echter de sluikmoord, dat de
inwoners van Zamora door een ridderlijken kampstrijd met hunnen beschuldiger
zich voor het oog des geheelen volks van den op hen gevallen blaam moeten
zuiveren, en bewijzen moeten, van het oogmerk van den verrader, die binnen hunne
muren heul gezocht had, geene kennis gedragen te hebben. Doch de argwaan
strekt zich nog verder uit, en de namen der beleedigde Infante en van den gevluchten
troonsopvolger worden niet gespaard, en aan hunne wraakzucht toegeschreven
eene misdaad, in het vorstenhuis der Gothische koningen helaas! niet meer
ongewoon. Ook Alfonso moet zich, volgens den wil der voornaamste edelen, van
den blaam zuiveren, het leven zijns broeders belaagd te hebben. Hij nadert, en alle
de grooten des rijks, tot den handkus toegelaten, hebben weldra in den stroom
hunner vreugdebetuigingen de dagen die voorbij zijn gegaan, zoo het schijnt, geheel
vergeten. De Cid alleen, ofschoon nog zoo kort te voren door Sancho's bitterheid
beleedigd, treedt nu op als de wreker van zijn vorst. Hij is het, die de hand weigert
te kussen van den man, op wien nog een vlek, ware het
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ook die van den laster, bleef rusten. Hij is de eenige, die hem met het algemeen
vermoeden bekend maakt, de eenige die den zuiveringseed van hem vordert. De
koning durft dien niet weigeren. In de kerk van Burgos zweert hij, dat hij noch den
Koning heeft doen dooden, noch met de voornemens van diens moordenaar bekend
is geweest. Tot driewerf houdt hem de Cid den vervloekingseed voor; tot driewerf
doet hij hem herhalen, hoewel hij de kleur van den vorst ziet verschieten, dat hij den
dood van Sancho wenscht te sterven, indien hij in de beraadslagingen van den
moordenaar eenigzins gedeeld heeft. Was dit slaafsche onderwerping aan
vorstelijken wil, of was het de overtuiging, dat de stem van het geweten nog sterker
moest klinken? Nu ontbrandt de wraak van den koning. Rodrigo! voert hij hem
tegemoet, heden dwingt gij mij tot den eed, en morgen zult gij mijne hand kussen!
- En van dien tijd af, luidt het eenvoudig verhaal, was er geene liefde jegens onze
Cid in het hart des konings. Doch er heerschte dit durven wij zeggen, eene hoogere
kracht en een hooger vertrouwen in het hart van den Cid.
Nieuwe roem ontstond er na iedere verdrukking, en wij zullen dezen zelfden
Alfonso eindelijk den dapperen Cid als den hechtsten zuil der kristenheid in Spanje
zien vereeren...................
Eene nieuwe heldendaad van den Cid wordt als verraad uitgekreten, en reeds is
het bevel gegeven, dat hem voor eeuwig uit Alfonso's rijken verbant...... Geene
klacht ontglipt den beleedigden krijgsman. Hij roept zijne leenmannen bij elkander,
en allen hebben zij vast besloten hem in de eenzame ballingschap te volgen.
Welgemoed zegt hij nu tot zijne vrienden: het arme volk heeft geen deel gehad in
het ongelijk dat de koning ons aangedaan heeft, draag dus zorg dat het op onzen
tocht niet lijde. Zoo God het ge-
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hengt zullen wij met meerder buit en roem naar Kastilië terugkeeren.................
Thans zien wij den Cid buiten de grenzen van het kristelijk Spanje doch hij blijft
Kristen en Spanjaard...
Wij zien den Cid in de gunst des konings hersteld en deze gunst hem weder
onttrokken. Eén oogenblik vergeet hij zijn plicht als onderdaan...........
Eindelijk zien wij hem op het hoogste toppunt zijner glorie........ de vreugde van
den Cid is nu ten top gerezen. Zelfs zijn koning moest er in deelen. Met zijne
vergunning verlaat Chimene met hare dochters het klooster, dat zoolang hare
toevlucht was, en verwisselt het tegen het vorstelijk paleis van Valencia. Zelfs de
Mooren begroeten haar op dezen tocht met de uitgezochtste eerbewijzing. Toen
reed haar de Cid, aan het hoofd van twee honderd zijner ridders, te gemoet. Hij was
gezeten op zijn Bavièca, het manhaftige paard, welks roem zoo dikwerf in de
volksromans wêergalmde. Dit was een wederzien na zoovele jaren van strijd en
afwezigheid. Ik laat hier gaarne aan den oorspronkelijken schrijver de eer des
verhaals over:
“Op het einde van den tocht stapte mijn Cid van het paard en ging zijne vrouw en
dochters te gemoet.... zij vielen voor zijne voeten neder, en hare vreugde was zoo
groot dat zij niet spreken konden. Hij hief haar op en kuste haar herhaalde malen,
weenende van vreugde, dat hij haar in het leven aanschouwde. Hoor nu wat hij
zeide, hij die in een gelukkig uur geboren werd: gij dierbare en hooggeachte vrouw,
en gij, mijne dochters, mijn hart en mijn ziel! treedt met mij in Valencia. Dit is de
erfenis, die ik voor u heb gewonnen. Mijn Cid voerde haar naar het paleis, en liet
haar den hoogsten toren beklimmen, en daar zagen zij om zich heen, en
beschouwden Valencia dat voor haar lag.... en zij hieven allen hunne handen ten
hemel
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en dankten God”........................ De faam zijner macht en rijkdom had nu geheel
Kastilië vervuld. (Daarop wordt het ongelukkig huwelijk van de beide dochters van
den Cid verhaald, zoowel als de wraakoefening over de trouwelooze Infanten.)
Een oogenblik moeten wij ons nog bij het sterfbed van den Kastiliaanschen held
ophouden......... Bij het afnemen der lichaamskrachten zegeviert de heerschappij
van den geest, en begint meer dan voorheen de ware kristelijke heldenmoed van
geloof en vertrouwen te heerschen, die zelfs ook weder door den geest dier eeuw,
die alles, wat den vorst of den held betrof, tot een openlijk schouwspel maakte,
geleid wordt. Het was niet in de stilte van het binnenvertrek, maar in de groote
hoofdkerk van Valencia, ten aanzien niet alleen van alle de leden der geestelijkheid,
maar tevens in het midden der beproefde deelgenooten zijner heldendaden, dat wij
den Cid voor al het volk belijdenis zijner zonden zien afleggen, vergiffenis wegens
alle zijne schulden tegen God en Kristus bedreven hooren afsmeeken, een hartelijk
afscheid van zijne onderdanen en al het volk zien nemen, tot dat hij eindelijk met
die natuurlijke en gelatene weemoedigheid, die den held, welke zoo dikwerf het
sterflot op het slagveld trotseerde, niet ontsiert, de terugreis naar den Alcajar
aanneemt, om daar op zijne legerstede den dood af te wachten. Eenige dagen
waren er noodig, eer de laatste krachten van zulk een lichaam geheel gesloopt
waren, en toen hij eindelijk met mannelijke bedaardheid het oogenblik der
ontknooping van de banden des levens zag naderen, rees hij op, bad tot Hem die
boven alle Koningen der aarde is, dat Hij zijne ziel in de gewesten des lichts mocht
overbrengen.’
Niemand zal het toevallig noemen, dat de Clercq juist
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in de tijden van godsdienstige krisis, die hij thans doorleefde en die wij uit zijn
dagboek hebben leeren kennen, dit ideaal der middeneeuwen met zijn
verbeeldingskracht omhelsde. Hij getuigt zelf met volkomen openhartigheid:
‘Meer dan letterkundig genoegen heeft mijn boezem doorgloeid, toen ik dit beeld
uit de vroegere eeuwen voor u trachtte op te hangen. De letterkunde in deze eeuw
is niet meer, gelijk voorheen, tot eenen afgezonderden kring bepaald, neen, zij is
innig met de verkondiging der heiligste waarheden van godsdienst en wetenschap
verbonden.......... De letterkunde is slechts eene ijdele bloem in ons leven, indien
zij het slechts op hoogtijden versiert, en zich niet als de klimop aan ons geheel
bestaan vasthecht, of als wij het geloof verliezen aan het hooger doel, dat wij in
dezelve moeten opsporen...... Geenszins heb ik de middeleeuwen tot een algemeen
ideaal willen verheffen, ik heb alleen willen bewijzen, dat, ofschoon de vormen
verwisselen, de beginselen die den grooten en edelen man bezield hebben, trots
den loop van eeuwen en tijden, steeds even onwankelbaar en eerbiedwaardig
blijven. Beroof het beeld, dat ik u voorstelde, van alle die omstandigheden, die aan
de vroegere geschiedenis herinneren, en gij zult met mij getuigen, dat, indien gij
dezen held onder onze tijdgenooten plaatst, hij ook evenzoo de wakkere verdediger
van zijnen vorst, de edele huisvader, de trouwhartige vriend, de eerbiedwaardige
kristen zal wezen; en wie van ons, indien hij zich zelven in het lang vervlogen
verleden, onder de leenmannen van koning Alfonso moest plaatsen, zou niet voor
zich den roem en den moed, het lot en het sterfbed van den Cid begeeren?’
Men kan denken hoe aangenaam de Clercq's verheerlijking der middeneeuwen
velen destijds in de ooren klonk.
Het is niet onbelangrijk deze verhandeling met een brief
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in verband te brengen, den 29 Mei 1822 door de Clercq aan Da Costa geschreven.
Hij had sedert een goed eind weegs afgelegd.
‘..... Ik kan het door u voorgestane theoretische gevoelen niet op de praktijk
toepassen, en ik wil deze zaak als een feit beschouwen.... Ik bevind mij burger van
een land, dat onder zijn republikeinschen regeeringsvorm zoovele brave mannen
geteeld heeft, zoo zichtbaar door God is beschermd geworden. Onder den
tegenwoordigen Regeeringsvorm zal ik den koning geven wat des konings is (in de
verhandeling wordt Cid als de wakkere verdediger van zijnen vorst geroemd), maar
ik zie geene verplichting om de omverwerping van het bestaande te wenschen. Ik
beken dat onder het masker van liberaliteit en republikanisme dikwijls oproer tegen
God gepredikt wordt, doch vloekbaarder nog is het gedrag van hen die in hunne
huichelende ontwerpen de heiligste namen tot werktuigen van hunne belangen
zoeken te maken. Ik weet hoe edel gij de taak aanvat, maar er zijn ook edelen aan
de andere zijde. Ik heb mijn vaderland altoos de prooi van partijschappen gezien,
en kan geene verplichting vinden om deze verborgene vonken op nieuw in
lichtelaaien vlam te doen ontbranden, die duizenden ongelukkig kan maken........ Ik
kan in het staatkundige geen vorm erkennen, die alleen onfeilbaar is, ik kan in het
recht van possessie geene onmiddellijke afschaduwing van Gods wil, noch in den
troon een onwraakbaar recht zien... Hij, wiens koningrijk niet van deze wereld is,
lichte mij voor. Hij voerde ons tot elkander, hij maakte uwe vriendschap tot een der
verrukkelijkste gevoelens van mijn leven, doch dit gevoel zelf zou ontheiligd worden,
zoo ik voorgaf, voor een systeem ingenomen te zijn, dat ik niet aanhangen kan.......
God zij ons vaderland genadig, zoo dit alles gebeuren moet, en de vader den zoon,
de zuster de moeder, de man zijne vrouw

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

210
zal haten om gevoelens, niet over de hemelsche, maar over aardsche zaken, waarbij
geen droppel balsem in het gewonde hart zal vloeien. - Vaarwel, beste vriend,
misschien heb ik hard gesproken, maar de weemoed had mijn hart vervuld..... Nog
kan, nog durf ik vragen, wie zijt gij, die uit zucht tot hooger volmaaktheid,
oogenblikkelijke rust, rust door God gegeven, wilt vernietigen? En wilt gij dit niet,
wilt gij in de werkelijke wereld niets veranderen, doch alleen het principe aankleven,
welnu, kleef dit aan, acht het heilig en goed, bid God het menschdom daartoe te
de

brengen, doch denk aan Karel den V die in zijn kloostercel geen twee horloges
gelijk kon doen slaan, en zich verwonderde dat hij gedurende zijn openbaar leven
de menschen allen op dezefde manier had willen doen denken.’
Hoe poogde hij in 1822 nog op allerlei wijze Da Costa te temperen. Zoo in een
brief van 25 Juni '22.
‘Groots wil ik u niet maken, want daar hebt gij toch geen aanleg toe, maar gij staat
als Habakuk op uw toren, ziet den storm opkomen en zingt. Wees gelijk Luther, en
werp den eersten besten demon geen inktkoker, maar uw speeltuig naar den kop.
o

O dan moeten zij wijken al die kleine duivels: n . I die dan te veel tevreden, dan te
o

onvreden met zich zelven is; n . II die zoo bitter huilt, dat hij geen gevoel voor het
o

o

zinnelijke heeft; n . III....; n . IV die zegt dat “hij nog nooit éen oogenblik gelukkig is
ge weest,” en die vergeet dat men sints zestig eeuwen vergeefs aan eene theorie
van het geluk bezig is. Zend dezen demonen uw speeltuig naar den kop, en een
aan de hollandsche liberaaltjes te zamen, die te klein en te mager zijn om er een
demon op hun eigen hand op na te houden. Dan zijt gij er los van, en laat dan uw
goede Engel, die een heele kerel is binnen. Deze zal u overtuigen.... dat gij u vooral
niet beklagen moogt, zoo de Nektar des hemels u nu en
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dan wordt ingeschonken.... Zal dan het kind, dat een teugje wijn heeft mogen proeven
zijne moeder naloopen en schreeuwen nog meer, of zal de moeder het niet beduiden
dat de tijd om wijn te drinken nog niet gekomen is.’
Altijd de dichter; altijd een beeld. Zoo even de wolf, hier het kind dat eens van
den wijn mag proeven.
In een anderen brief:
‘Nu, beste jongen, moed en bedaardheid. Loop in Gods naam de omstandigheden
niet vooruit.’
Nog een andere brief gaat onwillekeurig in een vers over:
‘Ja zoon van Bilderdijk, word Neerlands grootste bard
Zing, boezem schrik en angst en hoop en medelijden
Aan 't luistrend Neerland in. Dat zij ons hoogst verblijden:
Vereend te zijn in hart, in lied, in hoop, in lot,
In vriendschap op deze aard, in zaligheid bij God.

Nu vale, ik moet aan mijn postdag.’
En weder (in een brief van zeer ernstige bestraffing):
‘Uw roem is mij dierbaarder dan de mijne, en niet die roem als de uwe maar als
die van het Rijk van licht en waarheid. Ook dat heeft vijanden genoeg.... Ik weet dat
ge menschen noodeloos tot uwe onverzoenlijke vijanden hebt gemaakt, zoodat zij,
anders dikwijls door ons in hunne waarde erkend, met uitdrukkingen van haat en
verachting van u gesproken hebben.... Ik weet het, Capadose zelf, die edele, die
goede, houdt mij hier voor zwak. Doch het is waarachtige overtuiging. Willen wij op
de menschen werken, dan moeten wij toch eenigzins hunne zwakheden
eerbiedigen...... Bewonder Bilderdijk als groot man, maar zie ook zijne zwakheden
niet voorbij. De Kristenheid verwacht meer van u. Maar laat ik van deze zaak
afstappen...... Wat kan ik u voor bloemen aanbieden? Berichten wegens falliete
mas-
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saas, konsideratiën wegens de prijzen van zaad en oly, en het geheele geraamte
des dagelijkschen levens.’ (27 Sept. 1822).
Door deze aanhalingen uit brieven, allen ouder dan de verhandelingen over de
Cid, heb ik gemeend deze verhandeling zelve in haar ware licht te plaatsen. Daags
nadat zij gehouden werd schreef de Clercq:
‘De verhandeling is goed afgeloopen. Velen schenen niet te durven
applaudisseeren, vreezende dat er een adder in het gras lag. Op eenigen heeft het
onder Gods zegen goeden invloed zoo ik geloof gehad.’
1
Het stuk was dus niet zoo onschuldig, was eenigzins eene geloofsbelijdenis. )
Hoe de Clercq à son corps défendant daartoe gekomen was, mogen de aangehaalde
brieven bewijzen.
Zijn omgang met Da Costa was in die eerste jaren schier een voortdurende strijd.
Soms heet het karakteristiek (meer tegenover Da Costa zelven) ‘ik heb de de
verzoeking uitgestaan, die Radbout Koning der Friezen overwon toen hij zijn voet
terugtrok en liever bij zijne vaders in de plaats der veroordeeling zijn wilde.’
Aandoenlijk woord! ‘Denkt gij, dat het zoo gerust, zoo heerlijk is, tusschen beide te
staan.... Gij hebt mij bitter bejegend.... Nu zoo gaan wij in dit leven. Wij zullen
dankbaar zijn voor hetgeen God ons door elkander doet genieten, doch ook Zijn
weg niet vooruit loopen.... Wij hebben elkander te lief om elkander te willen
bedroeven.’ (3 Maart 1823).

1

Nog in het volgende jaar heet het in een brief van de Clercq: ‘over mijn verhandeling is veel
rumoer. Men zegt, dat ik Da Costiaan ben, alleen met dit onderscheid dat gij de pil in statu
naturali, ik ze verzilverd geef. Ik wist wel, dat ik na den Cid geen stap verder wagen kon.’
Namelijk, zonder zich geheel te verklaren.
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En 14 Nov.
van datzelfde jaar:
‘Nu, lieve, beste vriend, de menschen mogen zeggen, wat zij willen, ik zal steeds
voor God en voor hen bekennen, wat ik onder Gods zegen, aan u verschuldigd ben,
en doe dat, Goddank, reeds waar zulks te pas komt.’
Nog iets later:
‘Terwijl gij mij misschien beschuldigt, hetgeen in sommige oogenblikken het geval
is, te veel aan de wereld te hangen, hang ik er aan den anderen kant te weinig aan,
beschouw alle blijken van benevolentie jegens mij als adders in het gras, houde mij
overtuigd, dat zoodra men wist hoe of ik met u sta, niemand mij meer lief zou hebben.
Nu, dit zijn alles gekheden, maar ik wil u met alles bekend maken, gij kent mij toch
het best van allen. - Overrigens ben ik opgeruimd en in mijn huis gezegend.... Over
het doopen spreken wij nader, laat mij eerst nog aan mijzelven over.’
De vraag begon namelijk toen reeds bij de Clercq op te komen, of hij, de
Mennonieten verlatend, zijne kinderen moest laten doopen. Hij had er destijds twee,
Gerrit en Paul.
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Hoofdstuk XV.
1824.
Te Rotterdam. - Tollens. - Van Rijckevorsel. - De van der Hoevens. - De
kwestie van den Kinderdoop beslist. - Bij een kinder-lijk. - Overzicht van
het dagboek. - Vertrek naar den Haag.
‘Eindelijk eens weder op reis.’
Zoo vind ik aangeteekend bij den 10 Februari van dit jaar. De reis gold Rotterdam,
en het bericht dat nu volgt sluit goed op de Clercq's vroegere mededeeling, dat het
jaar 24 de bloeitijd van de improvisatie was. Hij ontzag zijne gaaf inderdaad niet.
De diligence bracht mij tot Leiden in gezelschap van J.L., Mevrouw v.P. en nog
eene andere dame, die gehoord hebbende dat ik in het rijtuig was, het jammer vond
dat de wagen zooveel gedruisch maakte, daar men mij anders wellicht nog eens
gehoord zou hebben. - Te Leiden sprong v. Someren in den wagen, die lang gereisd
had, sterk over de Rotterdamsche beaux esprits klaagde. Hij ziet
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hier en daar wel goed, maar heeft nog al gevoel van zichzelven. Ik viel eindelijk in
slaap en wilde mij niet te veel met hem lanceeren. Aan de diligence stonden
Messchert en Rijckevorsel. Dat Rotterdam is lief. Het beviel mij weder uitmuntend.
De Boompjes, het Nieuwe werk zijn wandelingen, zoo als wij die niet kennen. Bij
Rijckevorsel vond ik zijne vrouw (eene St. Martin). Zij is zeer levendig; nu weder
hersteld nadat zij zoo lang door eene droevige ziekte gekweld werd. Door het
Magnetisme is zij genezen. Rijckevorsel is intusschen verre van bijgeloovig ten
aanzien van het Magnetisme, daar hij eenen valschen magnetiseur ontmaskerd
heeft. 's Middags gingen wij bij de Wed. Hubert, die mij allerliefst ontving. Van der
Hoeven was daar nog een oogenblik; voorts Ds. van eYK, een zoogenaamd liberaal
gereformeerde Domine, die het recht goed en hartelijk scheen te meenen. Wij
spraken nog al over een en ander theologisch punt. Ik improviseerde gelukkig over
Jerusalem.
Rijckevorsel is een hupsch kristelijk mensch, ook nog al door ondervinding geleerd,
als man en vader beminnenswaardig, hoewel misschien wel eens wat strak. Zijn
zoon Huib wilde Romein worden, en had als Held zich alle genoegens van lekkers,
lang slapen enz. verboden. 's Ochtends las Rijckevorsel zijne kinderen uit den Bijbel
voor, hetgeen mij goed beviel. Toen ging ik naar Nicht H., met wie ik hartelijk over
familiezaken als anderszins sprak. Zij schrikte toen zij hoorde dat ik met Da Costa
bekend was, en ik moest haar een geheel relaas van zijn doen en laten mededeelen.
Ik schreef in haar Album. Van daar haalde mij Messchert af en wij gingen Tollens
opzoeken, die zeer vriendelijk was. Ik vond hem bezig met zesthalven te tellen. Zoo
iets vindt men toch alleen in Holland. 's Middags zag ik nog een fabriek van bier-azijn
van Messchert. Nimmer had
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ik gedacht, dat er zooveel bierazijn bestond. Dertig groote kuipen. De fabriek lag
aan de Schiê. 's Avonds kwamen wij eindelijk in de Hollandsche Maatschappij, waar
ik het geheele bestuur bij elkander vond. De Concertzaal was geheel vol. De
1
Jezuïten ) gingen goed van de hand. De zaal sprak gemakkelijk. Na de pauze kwam
het improviseeren aan den gang. Ik had veel angst, doch ik had ernstig gebeden
en God zoude mij hier niet voor de Rotterdammers beschamen. Nu alles liep
gezegend af. Het onderwerp Erasmus scheen niet gemakkelijk, even als Rotterdam.
Er moeten hier en daar wel eenige zwakke regels geweest zijn, doch het geheel
was zeer goed, en zelfs de kunstrechters waren voldaan. Het applaudissement was
donderend. Zonderling zoo geapplaudisseerd te worden door menschen die ons
bijna niet kennen. Toen las B. een geestig stukje over de schaal van Bacchus,
waarin volgens Aristophanes de zware en lichte verzen gewogen werden. Boxman
las een goed vers op Feith. Tollens zijn Te Deum laudamus. Daarna kwamen wij
bij Rijckevorsel bij elkander, alwaar wij recht genoegelijk bijeen waren tot drie uren
des nachts. Ik was druk in gesprek met van der Hoeven en Huet. Er werden verzen
voorgelezen, waarvan een van Nierstrasz bij de geboorte van zijn kind, zeer hartelijk.
Ik improviseerde boertig over Aristophanes, naderhand tegen Huet over de
Franschen. Er heerschte veel harmonie......
Den volgenden dag 's middags argumenteerde ik lang met Huet over Da Costa
en bezocht nog een gezelschap bij Messchert...... 's Avonds bij Bogaers.... Ik zat
tusschen hem en Tollens die mij op den schouder klopte en zeî: je bent toch een
rare vent. Daarop dronk men op den ‘raren

1

De Clercq's verhandeling over hen voert ten titel: Over de orde der Jezuïten en onderzoek
naar hunnen invloed.
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vent.’ Tollens hitste elk tot improviseeren aan. Eindelijk stond N..... met veel moed
op. Men gaf hem Het Vaderland. Hij bracht twintig regels tot stand, doch gedurig
naar zijn kuif grijpende; en toen die afgeloopen waren, biggelde hem het zweet
langs de wangen en verklaarde hij dood af te zijn. Nu zou B..... over de schoone
vrouwen improviseeren. Hij rees op met een gezicht alsof hij ijzer wilde eten, zeide
drie zeer goede regels, doch de vierde stuitte, en hij ging bedaard weder zitten. Tot
twee uren toe bleef het onderhoud recht genoegelijk. Bij den heldersten maueschijn
keerden wij huiswaarts.
Het werd laat dag..... Op het Museum hoorde ik dat er een schip zou afloopen en
ging met Bogaers derwaarts. Ik had nog nimmer het afloopen van een schip gezien.
Het schip was klein; maar het gezicht, hoewel maar een oogenblik van duur, treffend.
Wij stonden op de stellaadje waar verscheidene Rotterdamsche schoonen zich
bevonden. Toen dineerden wij in familie bij Messchert..... Beyerman was er ook en
de heer Mees, kassier, die echter zijne klassieken nog niet vergeten had, en zeer
bescheiden was. Ik improviseerde over Geloof. Het plan was zeer goed. De verzen
hier en daar zwak. Nog heb ik vergeten, dat ik den vorigen dag bij Bogaers nog
middelmatig over het drinken, doch zeer goed over St. Cecilia, improviseerde. Hierin
bracht ik den lierzang van Dryden, en dit, met al die verandering van maat, die
inderdaad recht gezegend uitviel, trof nu onze Rotterdammers meest van al..... Na
den middag bracht ik den avond bij Rijckevorsel in gezelschap door. Men vroeg mij
te improviseeren, doch ik was dood van den slaap. Daar ik echter de menschen
niet ongetroost mocht laten henengaan, bracht ik nog een geschikt getal van regels
over de oudervreugde uit, doch dit was ook alles wat het dragen kon.
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‘Des ochtends gingen wij ter kerk bij van der Hoeven die over Petrus handelde. De
leerrede was uitmuntend, niets overdreven, logisch, duidelijk, krachtig en treffend.
Na de kerk bij Huet, die vergeefs door het roemen van de fransche taal mij in eene
improviseerende furie zocht te brengen. Daarna gingen wij van der Hoeven
opzoeken. Ook zijn broeder, de dokter, en Messchert kwam daar. Ons onderhoud
had een zeer goeden toon, totdat ik op het einde over Petrus improviseerde, hetgeen
gelukkig was. Ik heb dien van der Hoeven hartelijk lief. Al deze menschen toonen
mij dat men, zonder in al de uitersten te vallen, God en Kristus toch hartelijk lief kan
1
hebben. Met moeite scheidden wij van elkander en het laatste gedeelte van mijn
verblijf, den avond dien ik nog bij Rijckevorsel doorbracht, was meer rekapitulatie
van het voorgaande. Den volgenden morgen om 4 uur weêr naar Amsterdam.’
De opgewekte toon, die in dit reisverhaal heerscht, zou weldra plaats moeten
maken voor den toon der vadersmart. De Clercq moest zijn tweede kind, den
éenjarigen Paul weder afstaan.
‘'s Ochtends was hij nog zoo vriendelijk geweest en had ik met hem nog de kamer
rond gedanst. Och het kindje was zoo lief..... Daar zag ik nu den kleine, en zijn
gezichtje was nog meer ingevallen. Hij steunde zoo, en dan

1

Even vrij van exclusivisme als van piëtisme. In een brief aan Da Costa van dit jaar (4 Juni)
lees ik: ‘Apropos, gij moet mij niet kwalijk nemen, gij staat hooger dan ik, en ik mag u geene
lessen geven....Hoor eens, gij moogt geen Piëtist worden, waarachtig niet. Dit was het
voorbeeld van onzen goddelijken Verlosser niet, die zelfs met tollenaren en zondaren at,
maar overal in zijne waardigheid als zoon van God. Geloof mij, zoo gij de wereld ontvlucht,
zij ontvlucht u niet, en de Statan heeft evenmin Luther in den Wartburg in het midden zijner
codices, als St. Antonius in zijn kloostercel met rust gelaten.’
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vertrok hij het mondje. Het was akelig, het lieve kind scheen stervende. Daar zaten
wij toen. Eene moeder is dan gezegend. Zij is zoo recht waar zij zijn moet, om te
helpen in het lijden. Een man zit daar zoo elendig.’
Nu werd de vraag wegens den kinderdoop plotseling beslist.
‘Dit betuig ik, dit weet God, dat ik toen een bijzondere aandrift gevoelde om mijn
goed kind aan Kristus te wijden. Men noeme dit nu dweepachtig, onvoorzichtigheid,
hoe men wil, ik gevoelde dat ik het moest doen. God vergeve het mij, zoo het zonde
was; ik geloof, hoop en vertrouw dat het zijn wil was. Het was zoo heerlijk en
troostend. - Mijn vrouw wilde het ook, zonder dat wij er veel over spraken. Ik nam
water. God legde mij de woorden van de boven alles heilige instelling des doops in
den mond: “Paulus de Clercq, ik doop u in den naam des Vaders, des Zoons en
des Heiligen Geestes.” Nog klinkt het mij in de ooren, ofschoon ik het zelf zeide.
God, moge hij ons als Engel het sterven eens licht maken! - O het was een aandrang
zoo als ik dien nooit gevoelde. Nu scheen het alles beter te gaan. De kleur kwam
weder. Vele teekenen voorspelden eene goede uitkomst, en tegen den middag
hadden wij veel hoop. Hij zoog veel beter, het was een ander gezichtje.’
De hoop bedroog. Het kindje stierf.
‘Wij verliezen zooveel op de aarde, maar wij winnen zooveel in den hemel.’
Het was voor het minst eene afleiding dat hij weldra geroepen werd in den Haag,
als een der afgevaardigden voor Amsterdam, om de voorbereidende vergadering
ten behoeve der nieuw op te richten Handelmaatschappij bij te wonen. Met zijne
vrouw en zijn eenig overgebleven kind trok hij nu derwaarts.
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8 Juni.
Zonderling is de geschiedenis dezer dagen, dikwijls denk ik er aan zullen zij tot iets
verder voeren, of zullen zij alleen eene aangename épisode in mijn leven uitmaken.
Ik weet op het oogenblik niet wat ik wensch, lid van de Handelmaatschappij-directie
te zijn ja of neen, hier in den Haag of in Amsterdam te wonen. Ik beken dat ik eerst
tegen deze week heb opgezien, dat ik liever naar huis gegaan was, doch nu schikt
zich ook alles weder op eene zonderlinge wijze. Ik heb niets te doen, toch is er ieder
oogenblik wat. Ik was nu weder van geheel Amsterdam afgescheiden en begon, na
mijne werkzaamheden, mijne Haagsche tochten met eene visite bij Dirk van
Hogendorp dien ik high spirited Da Costiaansch vond. Hij is iemand die eene groote
kracht bezit, naar mijne denkbeelden eene groote standvastigheid toont en
onwrikbaar vertrouwen inboezemt. Ik sprak met hem recht genoegelijk over onze
vrienden. Daarna wierp ik een blik op de bibliotheek. Zoo God mij hier zendt, zou
ik daarvan een vlijtig gebruik maken..... Een brillant diner bij Mevr. Boreel. Op het
dessert moest ik improviseeren. Mijn eerste greep was: Vriendschap of David en
Jonathan, de tweede, Willem de eerste en echte verdraagzaamheid. Alles liep goed
af, het had nog beter kunnen zijn, indien ik meer had willen doorspreken, doch ik
kende den grond niet genoeg waarop ik stond. Naderhand bemerkte ik tot mijn
groote vreugde uit een onderhoud met Mevrouw Boreel, dat de stemming dezer
familie waarachtig godsdienstig was. Inderdaad dat diner had mij goed gedaan. Ik
geloof niet dat deze konnektie verloren is. Mevrouw Boreel was de eenige, die ik in
den Haag tot nu toe trof, die het improviseeren juist, namelijk als een gaaf van God
beschouwde, als ook de verplichting dit godsdienstig te appliceeren...... Mevrouw
Fagel en Mevrouw van Reede hebben beide eene heerlijke figuur, de laatste eene
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zeer edele physionomie. Er is in goede manieren toch iets dat bevalt, maar zij zijn
dan ook volstrekt niet geforceerd.

12 Juni.
Nu ben ik weêr te Amsterdam. Zwaar is mij de Amsterdamsche lucht op het lijf
gevallen, toch word ik recht melancholiesch op het denkbeeld Amsterdam te verlaten.
Gelukkig ben ik door mijn verblijf te 's Gravenhage niet bedorven geworden,
integendeel ben ik zeer gedwee weder aan de lessenaar gaan zitten en heb goed
medegewerkt. Wat de Maatschappij betreft, zoo is er nog een vergadering geweest
die echter weinig heeft afgedaan..... Wat mijne positie betreft, zoo zie ik geen licht;
komt de zetel in den Haag, dan weet ik waarlijk niet of het zaak is hemel en aarde
te bewegen om een post van zesduizend gulden.
Het kon met de zaak der Handelmaatschappij nog niet tot een beslissing komen.
Aan reizen naar den Haag en audiënties bij den Koning geen gebrek. De onzekerheid
waarin hij zich bevond, bracht de Clercq gedurende al de zomermaanden in een
spanning, die beide ziel en lichaam menigwerven gevoelig moest aandoen. Wellicht
is de volgende bladzijde onder den indruk geschreven van een dier oogenblikken,
waarin dit het geval was; zij behelst tevens eene nieuwe bijdrage voor onze kennis
van zijne betrekking tot Da Costa.
Een dokter voor mijn ziel! Het lichaam was nu veel beter, doch de ziel moest
weder in harmonie gesteld worden. Dat deed Da Costa. Hij kwam, hij sprak zoo
liefderijk, zoo hulpvaardig, zoo kristelijk, dat ik gevoelde waar het mij schortte. Ik
geloof nu aan de hooge leerstukken des Kristendoms, doch nog niet zooals ik ze
in werking moet brengen. Te veel theorie, te weinig praktijk. Op de praktijk bracht
Da Costa mij nu weder terug. Het goede wordt te veel bij mij gewoonte. Ik geef mij
aan de sleur over. Er
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is te veel parade in mijn geheele wezen, te veel zwakheid. Da Costa raadt mij het
hartelijk maar geheel openhartig gebed aan. Ik deed dit dan ook door Gods genade,
en gevoelde eenen onbeschrijfelijken zegen. Ik voelde behoefte om God in alles
als het hoogste, het eerste, het beste te beschouwen en Hem boven alles liet te
hebben. Mocht ik nu maar al dat eigenwilachtige, dat bouwen van een huisje naast
het huis van God weglaten....Dat zenuwachtig-irritabele is nu op eens verdwenen....

24 Augustus
kwam er aan de spanning een einde:
‘Eindelijk de Handelmaatschappij er door. Claude kwam dezen middag om mij te
verhalen, dat het gerucht liep, dat ik tot secretaris benoemd was..... Kon ik nu maar
met geheele bedaardheid en gerustheid de toekomst te gemoet zien.... L'attente
est la chaîne qui lie tous nos plaisirs.’

Zaturdag 28 Aug
.... Bij onze tehuiskomst vind ik een brief. Ik ben benoemd.... God zij dank, ik heb
moeite gehad het te gelooven.
En nu begon een nieuw leven. De Clercq verhuist naar den Haag.

1 September.
Novus ab integro saeclorum nascitur ordo. Une époque tout à fait nouvelle vient de
commencer et j'ai voulu former de nouveau une subdivision dans mes Mémoires.
Elles pourront gagner en intérêt et contenir des particularités intéressantes sur le
corps dans lequel j'ai été engagé, sur quelques personnages du jour, mais elles ne
pourront plus rapporter de ces conversations intéressantes avec Da Costa et tant
d'autres détails qu' Amsterdam seul pou vait fournir. Enfin, j'entre avec courage
dans ma nouvelle carrière, je me remets à la garde de Dieu.

1

Merkwaardige bekentenis van een man, in wien door allen die hem kenden juist de eenvoud
om het zeerst geroemd werd.
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‘Voila 13 ans aujourd'hui que je commençai ces mémoires; je m'attendais alors à
bien autre chose. Au mois de Se ptembre 1817 j'eus le malheur de perdre mon
père. Le 1 Sept. 1820 est le moment duquel datent mes malheurs commerciaux.
Celui de 1823 fut signalé par une nouvelle baisse dans les grains; enfin, celui de
1824 me conduit à la Haye, pour prendre possession d'un poste auquel j'aurais à
peine osé aspirer.
Mon nouveau poste va absorber la plus grande partie de mes travaux. Da Costa
dit que j'ai acquis un bon fonds de connaissances et de littérature; je dois l'alimenter
mais non plus avec cette ardeur inquiète de vouloir tout lire, tout savoir.... Maître
de mon temps, je pouvais faire ce que je voulais; maintenant le public me paie et a
droit d'exiger que je paraisse ne pas m'occuper d'autre chose...... Mon poste me
donnera peut-être l'occasion de recueillir des notes sur les Indes etc.... Enfin j'ai les
Archives ici, celles d'Amsterdam à ma disposition, et ceci pourrait m'être utile dans
la suite, si je voulais m'occuper de travaux littéraires, traiter une partie de notre
histoire ou bien de celle de la Compagnie des Indes.
Je perdrai beaucoup en amitié ici; peut être gagneraije en repos. Ma position à
Amsterdam entre Claude et Da Costa aurait bien pu me causer des désagréments.
Mon premier devoir doit être de conserver ma santé, puisque c'est de là que
dépend tout dans ce moment. Un exercice bien dirigé, autant de calme que possible,
de la sobriété dans tout, voilà ce qu'il me faut pour conserver avec la bénédiction
de Dieu l'exercice de mes facultés personnelles, requises dans ce moment......
Enfin le 1 Septembre nous montâmes en calèche pour nous rendre à la Haye.’
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De navolgende gedichten van de Clercq en Da Costa, uit het jaar 1821, mogen nog
tot kenschetsing van den vriendschapsband tusschen beiden hier een plaats vinden.
Dat van Da Costa is naar des dichters eigen handschrift, eenigzins afwijkend van
dat in de laatste uitgaaf zijner gedichten, opgenomen.
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Aan mijnen vriend I. Da Costa.
Na de lezing zijner gedichten.
Heil zij den telg uit Judaas stam,
Die toont waar hij zijn oorsprong nam,
Den gloed van 't Morgenland deed schittren in zijn zangen.
Den kluister van zijn eeuw verbrak,
Zijn dichtvuur aan dien toorts ontstak,
Dien de achtbare oudheid voor haar lievling op bleef hangen.
Treê verder op dit roemrijk spoor,
Treed ons met hooger geestkracht voor;
Dat de inspraak van uw ziel zich uitstorte in uw toonen,
Hergeef ons 't echte dichterlied
Daar 't hart verheven beeldspraak ziet
En, 't geen verbeelding schiep, met aanzijn durft bekroonen.
Hij, die zich waarlijk dichter voelt,
Weet wat dit levensperk bedoelt,
Verbeuzeld door den Mensch, oneindig toch van waarde;
Als hooger geest zijn zang geleidt
Ziet hij uw hand, onsterflijkheid,
Die hem den laafdronk reikt, bij 't scheiden van deez aarde.
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Ja bliksem met uw geestdrift rond,
Doorgloei wie ooit uw lied weerstond,
Wees d'Adlaar die 't gebied des hemels ons doet nadren,
Herroep weer uit der eeuwen nacht,
Homerus rijkdom, Hiobs kracht,
Den psalm van 't Oosten, eens het erfdeel van uw vaadren.
U toch werd Isrels lier vertrouwd,
Als gij den ramp uws stams aanschouwt,
Maar nog tot Sions God, 't geloovig oog durft heffen,
Voor d'onderdaan van 't spoor gedwaald,
Het heilig regt der vorsten maalt
En godlijk' oorsprong in hun pligten leert beseffen.
Zie mij betooverd door uw lied,
Maar slinger ook den banvloek niet
Als vrijheid in mijn hart haar achtbaar beeld bleef drukken;
Zoo in den westersch' avonddosch,
Niet in Auroraas ochtendblos,
't Bezielend licht des daags mijn boezem kon verrukken.
Voert gij me in 't rijk van Davids Zoon,
Dan kniel ik voor zijn leeuwentroon
En zal hem, aan uw zij, mijn hart ten offer brengen;
Maar daar, waar 't bijgeloof gebiedt,
De trouw den wanklen troon ontvliedt,
Daar blijf ik d' offerkelk, ter eer der vrijheid plengen.
Nog schittert Hellas vrijheidszon
Op 't heilig veld van Marathon,
'k Hoor bij Thermopylé het zwaard der helden klettren;
Nog toont mij Hermans heldengraf
Wat les Germanje aan Rome gaf,
Ik zie ons voorgeslacht nog Alva's trots verplettren.
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'k Heb nooit den volkstriumph gevierd,
Die Parthenopes volks ontsiert;
Maar 'k zie een hooger glans op Rutlis bergen stralen,
Een van der Werf, in wanhoop kloek,
Een eerste Willem, Spanjes vloek,
Een Franklin, Washington, zie daar mijn liberalen.
Ja, welke vorm ons heilig scheen,
In 't heerlijkst doelwit zijn wij een,
Ziet van der Alpen kruin twee beken nederschieten;
Dees stort in 't Middellandsche zout,
Daar die de Noorderzee aanschouwt,
Doch eens doet d' Oceaan hun stroomnat samenvlieten.
Zoo zijn het godsdienst, vriendschap, deugd,
Waar beider ziel zich in verheugt,
En schoon ge uw vlucht verheft, met onnavolgbre krachten,
Staar ik verrukt dien luister aan
En waar met mijnen roem voldaan,
Zoo 'k naar een enkel blad van uwen krans mocht trachten.
Dit zij dan ons verheven doel,
De kunst zij tolk van 't echt gevoel,
Dan strooit ze op 't levenspad haar onverwelkbre bloemen;
Als de avondzon des levens blinkt,
De lier de stramme hand ontzinkt,
Zal nog ons zwanenlied het lot des dichters roemen.

1821.
W. DE CLERCQ.
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Den heer Willem de Clercq,
ten antwoord op zijne aan mij gerichte verzen.
Weggesleept door hooger kracht
Doen wij onze snaren galmen,
Niet om schatten, niet om macht,
Niet om ijdle gloriewalmen!
Wat gaat ons het oordeel aan
Van ondichterlijke menschen,
Die, in hun bekrompen wenschen,
Onze harten niet doorgronden, onze zielzucht niet verstaan.
Slechts de hulde van een hart,
Voor des hemels indruk vatbaar,
Oefent invloed op den Bard,
Is hem dierbaar, ja! onschatbaar!
Diepgevoelige de Clercq!
Dus heeft mij uw toon doordrongen!
En uw lof, mij toegezongen,
Kroont met meer dan lauwerbladen mijn onmachtig dichterwerk!
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Ja! uw boezem heeft gevoeld,
Wat mijn zang niet uit kon drukken,
Welk een dichtvlam mij doorwoelt,
Welke driften mij verrukken!
Welk een lot mijn ziel begeert,
Welk een doel mij straalt in de oogen,
En wat kwellend onvermogen
Mij van staâge rusteloosheid in dees woestenij verteert!
Neen, het was mijn uitdruk niet,
Die mij kenbaar aan u maakte!
'k Stortte nooit nog in mijn lied
Half den gloed uit, die mij blaakte!
Dat gij dien te erkennen toont
Uit in 't wild verspreide spranken
Is aan 't vlammend oog te danken
Van den levendigen dichtgeest, die uw aderen bewoont!
Als gij ons verweekt geslacht
In 't besef weet in te wijden
Der ontzachtbre dichterkracht
Van des menschdoms vroegste tijden!
Als ge, ontzettend in uw moed,
Heel uw boezem, heel uw leven
Aan de Godheid op durft geven,
En op eens geheel dees wereld van u wegstoot met den voet!
Als gij, voor geen val beducht,
Boven Pindus top durft rennen,
Onbelemmerd in de vlucht
Van uw breed gespreide pennen!
En op 't naar u starend volk
Melodyen neêr doet dalen,
Krachtig als de bliksemstralen,
Overvloedig als de regen, uit de ontboeide donderwolk!
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Spreekt dan 't reeds verouderd Oost
Naauw verstaanbaar meer in de aderen
Van het droef vervallen kroost
Mijner uitgebloeide vaderen:
Daar de rijpe jeugd van 't West
In uw frisschen boezem bloeiend,
In uw maatgezangen gloeiend
Op de orakels van uw geestdrift aller harten houdt gevest!
Een, één zelfde zielsgevoel
Is de dichtâar toch van beiden!
Een is onzer beiden doel!
En geen tweedracht kan ons scheiden
Om het geen een kwijnende aard
Vol ontzetbre wisselingen,
Die zich telken stond verdringen,
In dees tijden van misleiding, en van waanverlichting baart!
Lust het u, bezing den val
Van bloeddorstige tyrannen!
Juich voor 't luisterend Heelal
D' eedlen naroem toe dier mannen,
Wier door God gesterkte moed
Voor des volks vertrapte rechten
Tegen de overmacht dorst vechten,
En aan ware burgervrijheid 't offer brachten van hun bloed!
'k Vloek met u den dwingeland,
Die den staf, van God ontfangen,
Met een ijzerharde hand
Tot verderf slechts weet te prangen!
'k Huldig meê den stouten arm,
Die zijn trots dan durft verneêren!
Ja! de dwaling zelfs zal 'k eeren
Van het onbaatzuchtig harte, voor gevoel en braafheid warm!
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Doch wanneer de zinloosheid
Van onzaal'ge duisterlingen,
Door een helschen geest geleid,
God-zelf naar de kroon durft dingen!
Troonen en altaren schokt,
's Werelds loop dreigt om te zetten,
Krijg verkondt aan orde en wetten,
En op alles wat de menschheid eenmaal heilig achtte, wrokt!
Als een monsterlijke leer,
Onder snood verdichte namen,
't Menschdom nooden durft tot de eer,
Zich de weldaân Gods te schamen;
En steeds verder voortgespoed,
Denkkracht en gevoel ontgeestlijkt,
Heel de menschlijkheid verbeestlijkt,
En den laatsten vonk des hemels in haar borst verstikken doet!
Dan, dan grijp ik naar mijn luit,
Als een krijgsman naar zijn degen,
Daag den sterken Eeuwgeest uit,
En betwiste hem den zegen!
En mijn borst, verkeerd in vier,
Voelt zich kracht genoeg, de kreten,
Die de woestaarts zich vermeten,
Met de galmen te verpletten van mijn bliksemende lier!
Broeder! kunstgenoot! ook gij
Voelt uw wezenlijke waarde!
Wat is Dichtkunst? Harmony
Tusschen hemelen en aarde!
De adem Gods in onze borst
Brengt geen aandrift om te slopen,
Maar om banden aan te knopen
Tusschen mensch en mensch en Engel, tusschen 't schepsel en zijn Vorst!
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Toonen we ons de dienaars Gods,
Om, in 't oproer onzer dagen,
Tegen wijsbegeertes trots,
Zijn gezegend Rijk te schragen?
Welk een glorie, dierbre Vrind!
Als die duivel van ontbinden,
Die heel 't aardrijk wil verslinden,
Slechts d' aan God getrouwen Dichter vrij en onomstootlijk vindt!

1821.
I. DA COSTA.

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

*9

Aan mijnen vriend I. Da Costa,
tot wederantwoord.
Mijn vriend stort op uw heldre luit
Den lof van Sions bergen uit,
Of schep uw hymne vreemd aan koele wester stranden;
Verhef voor 't vaderlands gemoed
Den Vorstenstam van Nassaus bloed,
Zoo als zijn Ideaal uw boezem doet ontbranden.
Schoon ge u met adlaarsvlucht verheft,
Ik weet dat u de zangtoon treft
Die uit den borst des vriends voor uw geluk blijft vloeien;
Stijg in uw geestdrift hemelwaart,
Gij voert mijn boezem ook van d'aard,
En 'k zie weer Abels lied, zelfs de Englen aan zich boeien.
Neen niet verscheiden is ons doel,
Een band verbindt ons, 't is gevoel,
Dat hoog gevoel der ziel, dat opgroeit voor den Hemel;
Dat, wie ook 't oog ter aarde wendt,
Een hooger levensdoel erkent,
Een andre rustplaats zoekt, hoe hier de stervling wemel.
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Ja 'k zie de toekomst openstaan,
Een nieuwe reistocht lacht u aan,
Ik zie voor 't levensperk een nieuwe reis ontsloten.
Op nieuw de vlag in top gehaald,
De fel geschokte kiel verstaald
En weer in ruime zee de vrije lucht genoten.
Ik ken de noordstar die u leidt,
'k Aanschouw de have die u beidt.
Moog de ongestuime plas uw kiel ten hemel voeren,
Dan beukt een nieuwe golfslag weer,
Zij voere uw schip ten afgrond neêr
Dan speelt de Zefir weêr, na 't hevig stormberoeren.
Ja, als de golven van de zee,
Voert ons de storm des boezems meê,
Wij zwichten als het riet, gebeukt door noordewinden.
Gelukkig die dien stormwind tart,
Bekend met d' afgrond van zijn hart,
De bron van 't heil in God en in zich zelf kan vinden.
Ja menig zeegning lacht ons aan,
Wij zien twee dierbren bij ons staan;
Wij zien, in daad en hoop, ons in ons kroost herleven,
Wij weten dat ons God aanschouwt,
Wij weten wat de hoop vertrouwt,
Dat zelfs de zandwoestijn een waterbron kan geven.
Zag niet het aardrijk Sions held,
Zijn legervaan vooruit gesneld,
Van 't Idumeesch gewest, zijn oog naar 't noorden voeren,
En 't schoone Canaäneesche land,
Door vlijt en vruchtbaarheid beplant,
Des zieners kalm gelaat, door heilge vreugd ontroeren.
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Ook wij, wij heffen 't danklied aan,
Wij zien een toekomst voor ons staan,
Ook door Gods gunst bestraald, ook rijk aan grootschen zegen.
Wel trekken wij vereend van moed,
Schoon ook die toekomst stormen voed,
Vereend van hart en zang, den storm der tijden tegen.
Stel gij uw eernaald in uw lied,
Die 't nakroost nog met eerbied ziet
En huw aan Neerlands eik de morgenlandsche palmen;
Uw zang doorzweve d'ouden tijd,
En, aan der vadren glans gewijd,
Doe hij Jesaïas moed of Josephs deugd weergalmen.
Voor mij, hoe spoedig sterft mijn lied,
Het leeft in eeuwege zangen niet,
En zoekt in 't menschlijk hart zich slechts een weg te banen;
't Versterft als 't ongeziene kaf,
Zoo valt het dorre herfstblad af,
Of dwarrelt langs den grond, bij 't loeien der orkanen.
Doch vriend, vraagt eens het nakroost af,
Wat mij den moed des zangers gaf,
Wat mij dien geestdrift schonk, zelfs door geen ramp te dooven;
Dan tuigt de rol, die Clio leest,
Hij is Da Costaas vriend geweest
En 't wonder is beslist, het nakroost zal gelooven!

1821.
W. DE CLERCQ.
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[Deel 2]
Hoofdstuk XVI.
1825-1827.
Een nieuw tijdvak. - Belangstelling in zijne vrienden. - Eigene ontwikkeling.
- De huisvader. - Omgang in den Haag. - De tijd der trillingen. Briefwisseling met da Costa. - Met S. de Clercq.
Met de vestiging in den Haag begint een nieuw tijdvak. De Clercq toont dit zelf te
beseffen. Hij gevoelt behoefte den blik achterwaarts te richten. Vóor zijne
aanteekeningen van '25 ligt een afzonderlijk katern, getiteld Narration, dertig
bladzijden groot, waarin geene bijzonderheid, het is waar, maar wel dit algemeene
onze belangstelling wekt: de Clercq teekent hier op, minder wat hemzelven,
nagenoeg uitsluitend wat zijnen vrienden in de laatste tien jaren wedervaren is. Zij
hebben geene smart geleden, die hij zich niet te binnen roept. Een enkele reis
veroorlooft hij zich een dier aardige portretteekeningen met de pen, de smaak waarin
als de andere zijde vormt van den gevoeligen man.
Bijvoorbeeld: ‘X s'est parfaitement consolé de la tribulation
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que Mademoiselle.... lui fit éprouver. Il épousa bientôt après...., une femme qui a
de très bonnes qualités mais qui n'est pas du tout idéale, et qui sans doute lui
convient mieux que... Ils ont quatre enfants. Son père a eu le bon esprit de lui céder
sa place... Ils vivent dans un état opulent, habitent une belle maison, vont souper
en ville quinze jours de suite, et prennent la vie comme elle s'offre à eux, n'ayant
pas de raisons pour s'en plaindre.’
Van anderen heet het daarentegen: ‘Leur cercle de connaissances est si borné
qu'il jouissent peu de ces petits agréments qui nous attachent beaucoup à la vie.’
Ofschoon geene opmerkingen scherper zijn dan de aangehaalde, moet hij toch
onderweegs zijn geweten tot rust brengen met het volgende:
‘Si je m'explique franchement sur mes amis, ce n'est pas que je me crois meilleur
qu'eux, mais c'est pour montrer la fragilité de toute chose, la prudence qu'on doit
observer enz.’ Aan tekortkoming in deze laatste deugd noemt hij zich schuldig, ook
‘en croyant indissolubles des amitiés que nous, pauvres humains, avons formées.’
Reeds heeft hij ten deze eene ervaring gemaakt, en wel aangaande den vriend
zijner jongelingsjaren, dien ik hier zeker niet nader behoef aan te duiden. Eens had
hij de Clercq's hart met da Costa gedeeld. Thans lezen wij: ‘Je l'aime toujours, mais
l'idéal de notre amitié s'est évanoui.’ In het gemeen houdt de Clercq in zijn dagboek
gaarne aanteekening, en op de naauwkeurigste wijze, van den warmtegraad niet
slechts der vriendschap die door hemzelven gevoeld wordt, maar zelfs van de liefde,
die bijvoorbeeld echtgenooten onder zijne bekenden hem toeschijnen elkander toe
te dragen. Het verraadt eene behoefte aan analyse, die bij de reeds herhaaldelijk
geblekene vanzelfheid zijner natuur niet over het hoofd mag worden gezien.
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Die ontleding had evenwel een doel: zij moest hem te beter in staat stellen, schijnt
het, om, waar het pas gaf, de richting aan te wijzen, die men in moest slaan ten
einde gevaren te ontwijken waardoor zekere betrekkingen bedreigd kunnen worden.
Eens stelt hij zich zulk eene betrekking zoo levendig voor den geest, dat hij, man
der kritiek en der verbeelding op hetzelfde oogenblik, in zijne eigene aanteekeningen,
die nooit iemand moest lezen, niet laten kan het woord onmiddelijk tot een zijner
vrienden te richten, en hem toe te spreken met eene mengeling van bijna wereldsch
en van kristelijk gevoel: ‘Tu as la paresse d'esprit. Tu veux le bien, tu veux chercher
le Dieu qui te créa, qui fut ton rédempteur. Vas plus loin; marche en avant; tu le
trouves. Étouffe une verve de plaisanterie, qui n'est jamais méchante, mais qui peut
faire du mal à la bonne cause de tous ceux qui attendent le salut et l'éternité.
Crois-moi, la vie est bien singulière, bien bigarrée, mais on ne saurait la passer avec
si peu de joie... À quoi aboutit tout cela? Ne sois pas Chrétien à demi. Ta femme a
le coeur excellent.... Sois tout pour elle. Sois Chrétien avec elle; conduis-la aux
pieds de son Dieu. Ennoblis toi-même à ses yeux.’
Over zijne eigene ontwikkeling of verandering in de tien jaren waarop hij terugziet,
vind ik slechts dit eene:
‘Ik wil mijzelven eenige oogenblikken in 1815 volgen; misschien leer ik mij in 1825
beter verstaan. Ik had God lief, en zag zijne leiding, en hetgeen mij ten deel viel.
Ook voor Kristus had ik veel achting (, - het woord liefde, dat er eerst stond, werd
doorgehaald; -) ik was uit een groot point d'honneur aan hem verbonden zonder
hem eenige inwerking op ons tegenwoordig bestaan toe te staan. Ik huldigde Jezus
als verkondiger van de leer der onsterfelijkheid en der liefde; doch moest ik denken
en bidden, dan was ik verward. Kristus bleef buiten alles, en deze
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plooi hindert mij nog. Uit gevaren en verleidingen gerukt, bleef ik God daarvoor
hartelijk dankbaar; ik wilde door mijne eigene deugd en den goeden invloed dien ik
op mijne vrienden had daaraan beantwoorden. Het denkbeeld: door genade in den
Hemel te komen, zou mij sterk gehinderd hebben. Zelf kan men dit alles verkrijgen,
zelf mannenkracht in zich vereenen. Impavidum ferunt ruinae, dit was mijn
hoofddenkbeeld, en ondertusschen was niemand minder impavidus dan ik, was
niemand minder geschikt om op die idealistische hoogte te staan.’
De leer der genade werkte althans bij hem, en in 1825, geene lijdelijkheid.
‘Aide-toi et le ciel t'aidera, zoo begint hij zijn dagboek van dat jaar. Pourquoi
répéter ce que j'ai dit tant de fois?... Le véritable noeud de l'affaire; ce qui peut seul
me rétablir entre les mains de Dieu. Les moyens en mon pouvoir sont:
Courage, surtout contre moi-même, mon plus dangereux ennemi. Activité, non
seulement dans les choses, mais dans l'esprit. Point de rouille. Je n'ai pas encore
assez à faire, là où je suis, mais je puis embrasser l'immense univers commercial
qui s'ouvre à nous; m'y jeter avec vigueur. Courage, pour reprendre les rênes du
monde intellectuel et littéraire. Tempérance. Exercice. Interêt redoublé dans ce qui
m'entoure. Il faut plus embrasser la vie... Da Costa devait me faire entrevoir la vérité.
Ici je dois trouver la semence du bonheur au milieu des vanités. Surtout Confiance
envers Dieu. Intime conviction des bienfaits que le Christ nous a apportés.
Communication par la prière.’
Het is de alleenspraak van eene edele ziel en een nog krachtigen geest bij den
aanvang van een jaarkring. ‘Il faut plus embrasser la vie’ is, in zijne nauwelijks juist
te omschrijven beteekenis, opmerkelijk.
Veel meer dan dit weinige kan ik uit dit en de eerstvolgende jaren niet weergeven.
Tot mijn leedwezen zie ik
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mij verplicht te erkennen dat, ofschoon de aanteekeningen van '25 tot '27 zeer talrijk
zijn, er inderdaad geen enkele onder is, die in dit ons uittreksel eene plaats kan
vinden. Voor een groot deel doelen zij op gemoedstoestanden of ervaringen, die
ons reeds uit het eerste deel bekend zijn; voor een ander deel slaan zij op de Clercq's
omgang met personen, over wie zijn vrijmoedig oordeel niet openbaar mag worden
gemaakt. Eindelijk is er een niet gering aantal aanteekeningen, die den lezer
geenerlei belang zouden inboezemen. Hoe ongaarne mij ook stellende tusschen
de Clercq en den lezer, ben ik thans wel tot samenvatten genoodzaakt, erger nog:
tot het meedeelen van de indrukken die de veelvuldige aanteekeningen dezer drie
jaren bij mij hebben achtergelaten. Vergoeding vinde men in enkele aanhalingen
uit de brieven van dit tijdvak.
Hoe meer de Clercq zich van zijn geliefd Amsterdam verwijderd en in den Haag
nog vreemdeling gevoelt, hoe meer het huiselijk leven zijn troost is. Na den dood
van den kleinen Paul werden hem nog twee zonen geboren, die met den oudste,
Gerrit, - later inzonderheid als mederedakteur van de Gids in de letterkundige, als
sekretaris der Nederlandsche Handel-Maatschappij in de handelswereld bekend, zijne oudervreugd uitmaken. Opmerking verdient de wijze, waarop de vader, met
eene mengeling zeker van trots en bezorgdheid, den aanleg van zijn vijfjarigen
Gerrit in 1826 kenschetst: ‘Gerrit possède cet orgueil dont on forme les libéraux.’
Op dezen leeftijd kon de knaap reeds lezen en schrijven, en perste hij niet zelden
een glimlach af door zijne, vaak inderdaad, geestige vragen, die de vader niet vergat
in zijn dagboek op te teekenen, waar wij ook vermeld vinden, dat in den derden
zoon door magen en vrienden algemeen een sterke gelijkenis met Alexander I, den
keizer van Rusland, opgemerkt werd.
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Behalve in den engen kring van het huiselijk leven, zocht de Clercq, en niet te
vergeefs, verpoozing bij eenige weinige vrienden, die, naar zijne aanteekeningen
te oordeelen, niet noodig hadden in kleinen getale te zijn, om door hem op hoogen
prijs geschat te worden. Aan den president der Handel-Maatschappij, den heer van
der Houven, was hij verbonden door eene liefde en achting waaraan ook
verscheidenheid van inzicht in kommerciëele aangelegenheden geen afbreuk kon
doen. Van diens zilveren bruiloft op het huis ter Noot onder een toevloed van
belangstellende vrienden ook door de Clercq medegevierd, en door eene zijner
improvisatiën opgeluisterd, geven de Aanteekeningen een uitvoerig verhaal. ‘Wat
een zegen, wordt er bijgevoegd, in eene zoodanige ambtsbetrekking eene betrekking
van het hart te vinden.’ 29 Januari 1831 lees ik: ‘Het huishouden van v.d. Houven
was mij een middenpunt van vele genoegens. Het was mij het eerste huishouden,
waar ik over Kristus kon spreken.’ In Mevrouw B., waardeerde hij de vrouw van fijne
beschaving, de vrouw dier uitgelezene vormen, die de Clercq, zelf zoo afgetrokken,
- vergat hij niet eens, tot zijne groote smart, zijn nieuw geboren kind bij den
burgerlijken stand aan te geven! - beter wist te waardeeren dan over te nemen;
eene zwakheid, althans in zijn eigen oog; en waarop hij zoo weinig geneigd was
eenigen roem te dragen, dat hij, ergens in het dagboek van deze jaren, na eene
audientie bij den koning, met de hem eigene kinderlijkheid zijne vreugd er over
betuigt, ‘geene bijzondere lompheid te hebben begaan.’
In de Jonge vond hij een geleerde, wiens onderzoekingen op het gebied der
Vaderlandsche Geschiedenis door hem met klimmende belangstelling gevolgd
werden; in Dr. Mirandolle, een geneesheer, die hem vertrouwen, een man die hem
achting, een Kristen die hem sympathie inboe-
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zemde, maar bovenal een beproefde, dien hij met zijne krachtig liefhebbende ziel
vertroosten of opbeuren kon.
Inzonderheid was het echter de tegenwoordig oud-minister Bosscha die in dezen
haagschen tijd de Clercq's vriend mag heeten. Weinige bladzijden in het dagboek
dezer jaren waarop de naam van Bosscha niet voorkomt; op geene enkele komt hij
voor, zonder dat de vermelding de Clercq eene betuiging van ingenomenheid met
den geleerde, den rechtschapen mensch, den dichterlijken en fijnen geest ontlokt.
Bij Bosscha vergeet hij, dat hij in den Haag is; gevoelt hij zich te huis, als leefde hij
nog midden in zijn dierbaren Amsterdamschen kring. Bij diens bezadigd oordeel
komt zijn bewegelijk gemoed niet zelden tot rust. Door diens dieper liggende
gevoeligheid wordt zijne eigene gestadig opbruischende ziel telkens weder op de
bevredigendste wijze verrast. Hun omgang is aantrekkelijk. Tot nog toe had de
Clercq zich, naar zijn eigen getuigenis, schier uitsluitend tusschen da Costa en zijn
vriend Claude Crommelin bewogen, als tusschen de twee personen die de beide
polen van zijn eigen karakter vertegenwoordigden. Want in de Clercq, - zijne
aanteekeningen hebben het ons reeds verraden, - stak zoowel de dwepend
geloovige, die de wereld wilde overwinnen, als de koele en van alle misanthropie
niet geheel vrije opmerker, die de wereld eerder tot het voorwerp zijner verachting
maken zou. Bosscha stond buiten de Bilderdijksch-da Costiaansche beweging dier
dagen, maar tevens, - zeldzame uitzondering wellicht! - niet daar tegenover. Da
Costa behoefde voor Bosscha niet te worden ‘verdedigd’, maar kon, dit wist men
van te voren, ook nooit voor dezen geheel aannemelijk gemaakt worden. Hier stond
geen liberalisme tegenover orthodoxie; geen achterdocht tegenover hartstocht; hier
stond een klassisch gevormd vernuft, door maathouden krachtig, tegenover eene
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weelderige oostersche verbeelding, op maat althans niet verzot, met den blik op
het volstrekte, op den Oneindige gericht. Een hart als dat van de Clercq kon Bosscha
en da Costa beiden innig liefhebben. Een geest als die van Bosscha kon de Clercq,
betooverd door da Costa, blijvend boeien. De Clercq noemt Bosscha zijnen meerdere
in die steeds zeldzamer wordende oogenblikken van innerlijke harmonie, waarin
hij, andere David, nog aan de mogelijkheid gelooft den Heer in afgepaste
evenredigheden dat huis te bouwen, voor welks stichting de rust van den wijze, van
een Salomo, gevorderd wordt. Maar straks, als meer en meer slechts éen hartstocht
de Clercq's ziel vervult, de hartstocht des geloofs; als alle wetenschap zich voor
1
hem in de kennis van den gekruiste vereenigt ; als kunst en letterkunde verbleeken
bij den lichtgloed die voor hem de heilige bladen omzweeft, dan, in een zelfgevoel
niet alleen met nederigheid bestaanbaar, maar daaraan verwant, ziet hij ook den
wijze nog vertoeven in kringen, waaraan hij zelf zich ontrukt om voortaan te leven
in ‘dingen’, wel ‘hoog’ maar hem niet te ‘wonderlijk.’
Werden inderdaad de oogenblikken van innerlijke harmonie in deze jaren
zeldzamer?
Laat ons niet overdrijven, en vooral niet vergeten, dat

1

Wel uit later tijd, maar thans reeds voorbereid, de volgende uitstorting: (21 September 1834)
‘'s Ochtends had ik een strijd gehad bij het lezen van een Extrakt uit Herschell, juist om het
bestaan van God uit de sterren te bewijzen. Niettegenstaande dit goede doel bracht het mij
van God af en ik verloor mij in die millioenen sterren. Waarom heeft de mensch dan de
geschiktheid tot die ontzettende kundigheden verkregen, als hij niets noodig heeft dan een
arme zondaar te zijn? Wat is mijne individualiteit als lid van een zonnestelsel, dat ook vergaat,
wat is die voor God? Dit waren de vragen die mij hinderden. Nu begon ik te gevoelen, hoe
eene geestelijke gedachte, waarin wij met God vereenigd zijn, grooter is dan alles.’
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er geene harmonie zonder dissonanten is. Geen zieleleven kan geteekend worden
zonder schakeering van kleuren. Zij die volkomen oprecht met zich zelven en anderen
omgaan, stellen zich aan menig misverstand bloot. De dweper is in zooverre niet
oprecht jegens zich zelven, als hij zich slechts der hoofdrichting van zijn geest
bewust pleegt te zijn; hij houdt geene rekening met al de afwijkingen, al de trillingen
van den magneet.
Wat was deze haagsche tijd voor de Clercq? Vooral de tijd der trillingen. Als Ds.
ter Borg een God verkondigt ‘die in Gethsemane en op Golgotha geleden heeft’,
dan stemt hij het Prof. Muller wel toe, dat zulk eene prediking zich voor eene gezonde
uitlegkunde niet rechtvaardigen laat, maar niettemin acht hij het zijn plicht tegenover
dien geleerde staande te houden, dat ter Borg misschien in hooger mate dan zijn
beoordeelaar ‘woorden des eeuwigen levens’ heeft. Als de genoemde
Mennonietenleeraar tot hoogleeraar in de godgeleerdheid wordt aangesteld, gedenkt
de Clercq al wat hij van dien prediker geleerd heeft, en is hij op het punt van den
nieuwbenoemde een brief van gelukwensching te schrijven, doch de pen wil zich
niet voortbewegen op zijn blad papier, want hij ‘weet niet’ of ten slotte Mullers invloed
op de studenten volkomen gezegend zal kunnen zijn. Met groote belangstelling
volgt hij de tooneelvoorstellingen in den Haag, maar als men eens verzuimd heeft
de biljetten te nemen, is hij er niet rouwig om, want hij ‘weet niet’ of hij er wel goed
aan doet, de komedie te bezoeken. Als een predikant in de stad zijner inwoning
naar aanleiding van het gebod tegen het overspel ‘de dingen bij hun naam noemt’,
komt zijn goede smaak er wel levendig tegen op; verklaart hij wel, hoe onmogelijk
het hem vroeger zou geweest zijn, zulk eene leerrede aan te hooren, maar hij
onderdrukt zijn weerzin, en ‘ge-
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looft’ dat dit gebrek aan smaak aan de verbreiding der waarheid bevorderlijk kan
zijn. De opstand der Grieken, door da Costa en Bilderdijk onbepaald veroordeeld,
heeft zijne geestdrift opgewekt, maar hij troost, hij verontschuldigt zich bijna met de
opmerking, dat zijne sympathie meer op historische en esthetische overwegingen
rust, daar die opstand uit een politiek oogpunt ook hem voorkomt een vrucht der
liberale, revolutionnaire staatkunde te zijn. Het improviseeren is en blijft hem eene
behoefte; toch vraagt hij, of hij daarmede voort mag gaan, aangezien hij geene
ervaring heeft van vruchten, die uit zijne improvisatiën ontsproten zouden zijn voor
het koninkrijk Gods. Hij ontmoet en benijdt een geleerde, in tien talen te huis, maar
herhaalt zichzelven, dat Kristus te kennen elke afgunst van dien aard overbodig
maakt. Geen band is in zijn oog zoo innig als de broederband in Kristus, maar als
hij, bij een bezoek te Amsterdam, Prof. van Lennep een oogenblik op Zeemanshoop
ziet en terstond met den hoogleeraar in de klassieke wereld verdiept is, staat hij zelf
verwonderd, dat gemeenschappelijke beoefening der letteren zulk eene innige
gemeenschap kan doen ontstaan.
Men vrage niet waartoe dit weifelen geleid heeft. Het adellijkste in de menschelijke
ziel is onpraktisch, blijft onvruchtbaar. ‘Eens de wegen van God gewandeld te hebben
en door hem zacht uit dit leven geleid te worden,’ wij hoorden het vroeger uit zijn
mond, dat was zijn eerzucht. Men mijmert, aan hem denkende, met den franschen
dichter:
‘L'âme, rayon du ciel, prisonniėre invisible,
Souffre dans son cachot de sanglantes douleurs;
Du fond de son exil elle cherche ses soeurs;
Et les pleurs et les chants sont les voix éternelles
De ces filles de Dieu qui s'appellent entr'elles.’
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Zijne gemoedsstemming en gezindheid in deze jaren spreken verder uit zijne brieven
aan da Costa:

(13 Januarij 1825)
‘.... Ofschoon wij geene heilige dagen vieren, - de veertiende zou da Costa's jaardag
zijn, - zoo zijn ons toch die dagen, die in onze vroegere geschiedenis van zooveel
de

zegen en zoovele wenschen getuigen, onvergetelijk. Dit is mij dan ook de 14
Januari. Het is de vijfde maal dat ik u daarmede mag gelukwenschen. Wat gebeurde
er niet al in die vier jaar? Welk een ontzettenden weg heeft God ons niet doen
afleggen! Welke verschillende oogenblikken zijn er niet in onze vriendschap
verloopen! Nooit was het mij duidelijker, hoe wij niet zelven onze vrienden kiezen,
maar hoe God ze voor ons uitkiest. - Nu ik veel van u geleerd heb, doch misschien
weer op mijzelven moet leeren staan, neemt God mij van u weg; waartoe, dit wist
ik nog niet, maar ik leer er elken dag meer aan gelooven. Ja, da Costa, te midden
van het razen en schelden uwer vijanden, zal ik betuigen dat ik God hartelijk dank
mij uwe vriendschap te hebben doen verwerven, dat die vriendschap mij bange
oogenblikken bezorgd heeft, doch dat het einde dank is geweest. - Dikmaals ben
ik zwak geweest, heb ik dit gevoel aan wereldvrees opgeofferd; ik zal dit misschien
nog dikwijls doen, doch ik weet dat God mij kracht zal geven. Veel blijft mij nog
minder duidelijk; er zijn gedeelten in uwe gevoelens, die mij misschien nooit in deze
wereld zoo geheel duidelijk zijn zullen, doch éen zijn wij in het zaligmakend geloof
aan Hem die onze schepper, verlosser, zaligmaker is, en die ons in Kristus tot
zaligheid heeft uitverkoren.
Nu, beste vriend, wat zal ik u wenschen? U die ik eens bijna wanhopig kende,
die zeide, dat gij nimmer éen oogenblik gelukkig geweest waart, u is thans het
huiselijk geluk in zoo ruime mate te beurt gevallen. Gij zijt na zoovele gebeden en
wenschen vader. De wereld moge zich van u afscheiden...

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

236
niet alleen staan uwe vrienden meer en meer bij elkander gedrongen om u heen,
maar zelfs de geest van Kristus doorwerkt het hart van degenen die gij het liefst
hebt... Nu beste jongen, God zij met u en vaarwel.’

(18 Februari 1825)
‘...Ik heb hier van den eenen kant nog te weinig bezigheid naar mijn zin, en heb van
den anderen kant toch ook weinig tijd, iets voor mijzelven te doen, daar ik hier aan
het bureau zooveel uurtjes slijten moet. Ik zoek mij ondertusschen daar zoo nuttig
als mogelijk bezig te houden, weet dat ook deze beproeving van God komt.
Verder gaat het met vallen en opstaan, dan eens zeer moedig en krachtig, dan
weder flauw en ellendig gezind. Onder mijne goede en gezegende oogenblikken,
behoorde een diner bij Mevrouw Boreel, waar weinig menschen waren, doch de
konversatie zeer naar mijn zin liep, zoodat ik uit eigen beweging improviseerde, en
toen met eene kracht en helderheid, met een genoegen dat ik niet meer dacht te
bezitten. Zoo had ik, sints ik Amsterdam verliet, nog niet geïmproviseerd. Hartelijk
dank ik er God voor. Hij neemt, hij geeft talent, kracht, alles. Hem zij de eer er voor.
De toon in deze familie bevalt mij zeer goed. Er is iets hoog fatsoenlijks en tevens
iets kristelijks zoo als ik 't zelden vereenigd zag. Verder zien wij zeer weinig
menschen; genoeg tot eene verandering van denkbeelden en ook niet meer. Teveel
tijd verliest men hier niet met uitgaan, want wij kwamen om half vijf bij elkander en
om zeven uur was het geheele diner met improvisatie en alles afgeloopen...
Ik lees nog eens uw college over en herinner mij velen van de genoegelijke uren,
toen gij zoo recht bezield voor ons stondt. Ja, wij hebben heerlijke Maandagavonden
gehad...
Met veel genoegen zie ik uwe betrekking als man en huisvader steeds gelukkiger,
steeds meer uitgebreid. Wat
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mij betreft, ik wilde wel dat uw huis niet zoo geheel een versterkte toren scheen, in
het midden eener stad die reeds geheel door den vijand is ingenomen. Gij moet de
kracht behouden om tegen eene geheele wereld te strijden; hoe moeilijk is het,
menschelijker wijze, bij zooveel kracht de behoorlijke mate van zachtmoedigheid
te behouden jegens meuschen die anders denken. God geeft hulp en ondersteuning
in alles, doch niet zooverre, dat ons karakter zich verloochent en volmaaktheid in
de plaats onzer zwakheden treedt. Door mijn vertrek zijn er alweer bruggen tusschen
u en het overig gedeelte der menschheid afgesneden. Ik ben dus zeer bang, dat gij
meer en meer alleen menschen zult spreken, die op eene bepaalde wijze hun
godsdienstig gevoel uitdrukken, en gij allen die dit voortaan niet in die woorden doen
als geen waarachtig broeder in Kristus zult erkennen. - Wij zijn alle menschen; hoe
zult gij verder eenige tegenspraak kunnen dulden, daar de tegenspraak u thans op
zulk eene onbeschofte wijze wordt toegediend. - Ik vrees dat gij de waarheid eindelijk
in zulk een klein rondtje zult omschrijven, dat het dan worden zal, alles wat hierbuiten
is, is van den booze. Denk niet dat ik u bedillen wil, maar ik voel mij gedrongen, u
zoo iets te schrijven. Is het mis, des te beter, dan zij het alleen eene waarschuwing
voor het vervolg.’
Deze getrouwe taal doet zeker niet vreezen voor medeplichtigheid aan het stichten
van eene zoogenaamde Société d'admiration mutuelle.
1)
Op dezen brief vind ik geen antwoord van da Costa , maar een soortgelijk schrijven
werd op de volgende wijze door hem opgenomen:
‘Gaan wij voor het overige voort onze ziel met de ge-

1)

Da Costa's brieven aan de Clercq werden mij door mijn vriend Mr. A. da Costa, zoon des
dichters, welwillend afgestaan.
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zegende leer van Kristus te vereenzelvigen, en laten wij ons geen van beiden
wegslepen om menschelijke zwakheden op rekening van dien eenig goddelijken
godsdienst te brengen. Uwe aanmerking was mij hoogst welkom, en ik wil niet
ontkennen, dat in den rechtmatigen ijver, die mij bezielt tegen alle begrippen die de
zuivere leer onder het bedriegelijke masker van nederigheid en verdraagzaamheid
trachten omver te werpen of te bederven, zich helaas! somtijds bij mij eene
gemelijkheid en bitterheid mengt, spruitende uit oorzaken, die ze wel niet wettigen,
doch die ik veronderstelde dat u bekend waren. Intusschen zij mij de hemel getuige
(en dat zij gezegd zonder eenige zelfverheffing, bij de innige overtuiging van den
grooten afstand waarop ik nog van het praktisch kristendom sta), dat die
liefdeloosheid, die zich in zoodanige oogenblikken, als waarin ik mij tijdens onze
laatste bijeenkomst bevond, manifesteert, zich echter nooit zoover uitgestrekt heeft,
om mij den lijdenden eene traan, hulp en bescherming te doen weigeren. Neen!
maar ik ben mij, God zij dank! bewust dat dit hart, hetwelk hier op aarde nooit van
genoegen heeft geklopt (en dit is de laatste maal dat deze uitstorting mijn pen of
mond zal ontvallen zijn) dat dit hart, zeg ik, in zijns naasten leed altijd diep gedeeld
heeft, wonden steeds getracht te heelen, en zich zelven op de roepstem van den
plicht ten behoeve van anderen opgeofferd! God vergeve 't mij, indien er in dit alles
iets buiten het doel van zijne aanbidding is. Ik gevoel mijne zwakheid en zwakheden
diep, en hoop op genade, maar ik weet te onderscheiden, wat in mijn hart van God
komt, wat van onze vervallene natuur...’
Nieuwe aanleiding tot briefwisseling gaf de doop, dien de Clercq, niet zonder
overwinning van zichzelven ook in '25, aan een zijner kinderen liet toedienen.

(27 Maart 1825)
‘...God komt zelf onze zwakheden te
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gemoet, want ik kan mij niet ontveinzen, beste da Costa, dat er zooveel moed niet
toe behoort, Daniël hier te laten doopen, dan of het te Amsterdam tusschen al dat
gekakel en gevraag enz. had moeten geschieden. Aan eenen man dien ik als eenen
vader beschouw, en dien ik alles wat ik in de wereld ben te danken heb, schreef ik
het heden, en nu is ook het pak van het hart....
...Ik heb bij de laatste bijdragen voor de overstrooming vele trekken vernomen
waarvoor wij God danken moeten. Ja, er is veel fariseïsme, ik weet het en voel het,
maar, beste da Costa, er geschiedt nog zooveel goeds in het verborgene, en waar
ik dat zie, mag ik toch mijne oogen niet sluiten. Nu ieder oordeele naar het inzicht
dat God hem geeft.’
En iets later, zonder dagteekening, over diezelfde aangelegenheid van den doop:
‘Het was niet zonder weemoed, dat ik de Mennisten te Amsterdam, mijne geliefde
broeders, bedroefd heb, doch ik weet, dat God ook dit alles in zegen kan verkeeren.
Ja, beste vriend, het heeft mij gekost, doch alles is strijd, en eens zal de ontwikkeling
heerlijk zijn. Muller heeft mij kristelijk en broederlijk geschreven. Ik berust in God,
doch gevoel ook nog niet te zijn waar ik moet.’
Da Costa schijnt dit laatste niet tegengesproken te hebben. De Clercq vindt althans
aanleiding te schrijven:

(18 April 1825)
‘Ik ontving voor eenige dagen uw brief. Of ik hem niet goed begreep, weet ik niet.
De toon deed mij leed; ik antwoordde, doch dat antwoord was niet goed, en ik heb
het verscheurd. Ik las na, en bedacht dat gij mij hartelijk lief hadt, en dus zeker alles
recht goed en kristelijk gemeend zult hebben. Zie, zoo was de zaak. De brieven van
menschen, aan wie ik zooveel te danken heb, als bijvoorbeeld.... hadden mij
weemoedig gemaakt. Ik dacht van u troost en kracht te ontvangen, en nu vind ik
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eene beschuldiging alsof ik den doop van mijn kind als een daad van eigene
gerechtigheid had beschouwd, en daarmede achtte aan alles voldaan te hebben.
Dat was inderdaad het geval niet; uit overtuiging van plicht ging ik daartoe over.
Doch eene waarschuwing was zeker nuttig, en daarmede dus basta over dit stuk.
Doch nu, gij dokter voor mijne ziel, vraagt zeker verder hoe het met alles staat;
voorzeker zou ik u daaromtrent niet bedriegen willen. Ik zoek mijn geest op het éene
noodige te richten, maar mijn leven vormt nog geen geheel. Gij weet het, beste
vriend, en kent mij beter dan ik misschien mijzelven ken. Zonder kamp of aanvechting
zijn wij nimmer... Ik gevoel mijn gemoed, waarin God nog niet alles is, zoo flauw.
Merg en pit ontbreekt er aan... Ook moet ik nog altijd aan de Maatschappij naar
werk zoeken, uren lang naar anderen luisteren, terwijl die rechtmatige zelfvoldoening,
die altijd het leven is van iedere werkzaamheid, mij ontbreekt... In het gebed geeft
God mij dikwijls zegen. Het Bijbellezen gaat nu en dan goed, doch dikwijls vindende
hetgeen ik dikwijls gelezen heb, is mijne attentie te zwak. Daarbij komt nu, dat gij
weet hoevele afwisselingen mijn vorig leven aanbood; dan markt, dan postdag, dan
droefheid van den eenen dag door het uitzicht op den andere vergoed. Hier is alles
als een stereotype druk. Dagelijks herhaling; zoo weinig menschen aan wie ik mij
uitstorten kan, zoovele vreemde gezichten. Niets dat aan mijne ouders, aan de
genoegens mijner jeugd herinnert. Ziedaar dan de zwarte zijde, doch ik weet ook
wat de lichte is:
Ja heilig zij mij 't woord, door Kristus ons gegeven!
Hij die zijn dierbren in dees wereld reeds verkoor,
Hij opent in dees nacht de poorten van het leven,
En voert ons aan zijn zij het dal van weemoed door.
....................
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Doch half aan de aard gehecht, den hemel half geheiligd,
Miskent ons scheemrend oog den straal van 't eeuwig licht;
Vergeet dat slechts éen naam ons zaligt en beveiligt,
En voor dien naam alleen de macht des afgronds zwicht.
Neen, 'k wacht Gods werk; Hij kent én wil èn doel èn daden.
Hij heeft den weg bepaald en ook het doel gesteld.
Hij zal wie hem vertrouwt niet in zijn hoop verraden,
En eeuwig wordt zijn lof door 't waar geloof vermeld.

Dus, waarde vriend, met moed de bagage weder opgenomen, en onder Gods zegen
voorwaarts. Vaarwel.’
Hoe geloovig ons dit moge schijnen, da Costa was het blijkbaar niet genoeg.
sten

Reeds den 21
April antwoordde da Costa, - en voor de kennis van den invloed,
door hem op de Clercq uitgeoefend, is het niet onbelangrijk dien brief hier en daar
in te zien, -:
‘.... Hoezeer het mij treft, u door mijne laatsten eenigszins te hebben bedroefd,
zoo heb ik evenwel (om oprecht te spreken) daar geen berouw van. Ik meende en
meen nog, dat het mijn plicht was, u dus aan te spreken, als ik gedaan hebbe. Niet
dat ik u van iets wilde beschuldigen. Dat zij verre. Daartoe had ik noch het recht,
noch den wensch of het voornemen. Maar daar was in uwe letteren, die mij toen te
beantwoorden stonden, iets dat ik met geen bijzonder woord kan aanduiden, en dat
evenwel mij krachtig op het harte drukte, om door mijn schrijven in den middellijken
weg de aandacht uws harten op het groote punt, waarvan onze behoudenis afhangt,
op te wekken.... Dat gij oogenblikken ja! tijden van zwakheid, strijd, aanvechting,
twijfelmoedigheid enz. ondervindt, daarover zou ik u niet hebben aangesproken:
daarvoor danke ik God, die langs dezen weg zijn werk in het hart zijner getrouwen
volbrengt. Of ben ik zelf niet zwak, dat ik anderen zwakheid zoude verwijten? Ben
ik zelf kalm, gelijk, gerust, gelaten, onderworpen, geloovig, ootmoedig en wat meer
tot de heiligmaking onzer
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zielen door den Heiligen Geest vereischt wordt? Het is juist dan wanneer ons hart
in een zekere rust is, dat wij opwekking tot zelfbeproeving van noode hebben. Het
is juist, wanneer wij in een zeker gevoel van dankbaarheid jegens God wegens de
weldaden zijner Voorzienigheid leven, dat wij het meest gevaar loopen van een
zekere onverschilligheid omtrent de Genade die in Kristus Jezus is, namelijk de
vergevinge der zonden en de vernieuwing onzes gemoeds........ Het sommier van
het gebed van alle heiligen zoo van het Oude als van het Nieuwe Testament is dit:
bekeer mij, o Heer, en ik zal bekeerd zijn. Ik achte dit te meer noodzakelijk om aan
mij zelven en allen die ik lief heb voor te houden, omdat juist die menschen, die
door Gods genade voor uitwendige zonden bewaard blijven, en eene zekere
godsdienstigheid en liefde voor God den Verlosser gevoelen, het meeste gevaar
loopen van onbekend te blijven met hun binnenste...... Met deze gedachten dezer
dagen in het bijzonder in het harte bezig, kon het niet anders, of zij moesten in mijn
schrijven aan u invloeien, en zij deden dat te meer, omdat ik door den afstand,
waarop wij thans van elkander leven, uwe dierbaarste belangen met meerder ijver
en (mag ik zeggen) met meerder kennis van ons gemoed, levendig in het harte
draag. Daarbij komt eene zekere wijze van spreken in sommigen uwer laatsten, die
mij ernstig deden nadenken; en vooral de vreeze door uwen omgang met de
spotteren veroorzaakt....
.... Indien dit alles dwepen is, zoo dank ik God, dat ik mij dagelijks meer dweper
gevoele. Doch de wereld moet wel eene uitvlucht hebben tegen de alles afdoende
kracht van Gods eigen geschreven woord. Laten wij ons veel daarin oefenen....’
In dien geest werkte da Costa op de Clercq. Deze op gene daarentegen in een
zin dien wij reeds kennen, maar waarvan wij ons ter karakteriseering van de Clercq
nauwelijks
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genoeg doordringen kunnen. Daarom nog deze aanhaling:

(21 November 1825.)
‘..... God leide u in allen ijver en in alle zachtmoedigheid. Niet uit bedilzucht, maar
als kristen neem ik de vrijheid u te waarschuwen. Ik weet hoe gij spreekt, hoe gij
denkt, hoe gij waarachtig liefderijk denkt, maar hoe uwe uitdrukkingen tusschenbeide
eene hevigheid kunnen hebben, die mijne ziel wel eens heeft doorsneden. Ik gevoel
dat die hevigheid door alles wat thans gebeurt nog sterker moet worden, en ik zie
in mijne verbeelding alle menschen door u wit en zwart geschilderd, en die scheiding,
die de Hartekenner eerst bij het einde der eeuwen zal doen, reeds door u
daargesteld. Uwe verantwoording is grooter dan ooit. De omstandigheden zijn
veranderd. Het zijn niet meer de losse uitvallen van den jongeling zonder invloed.
Gij zijt het hoofd eener partij geworden. Gij hebt ondervonden, dat alles wat gij zegt,
herhaald en geëxploiteerd zal worden. Geloof mij, die toestand heeft ook zijne
verleidingen, en de wereld verlaat ons niet al spreken wij over geestelijke dingen.
Ik weet dat uw eigen hart u niet bedriegen zal in dezen; maar ik weet ook hoe
toejuichingen, zelfs diegenen, die wij aan God en niet aan ons zelven opdragen,
1
ons kunnen medespelen. ( Geloof mij, God zendt in de natuur koelen regen na den
donderbui. Zoo moge ook, na den schok door u gegeven, de zegenende balsem
van de liefde Gods over allen uitgestort worden. Antwoordt mij, zoo gij wilt, niet
hierop. Gij hebt gelijk: donder tegen de zoogenaamde liefde der Neologie, die alleen
weekheid en lafheid is, maar val ook niet tot een ander uiterste. Ja, het is ook Gods
Liefde, wanneer hij

1

Over en weer maken de vrienden elkander gedurig opmerkzaam op hetgeen da Costa, in
een zijner brieven aan de Clercq, ‘ons zwakke punt ten aanzien der gloriezucht’ noemt. De
vrees van in deze zwakheid te vervallen, heeft da Costa wellicht soms gedreven tot iets dat
naar het opzoeken van smaad geleek.
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het kwaad schiep, dewijl het in den loop der eeuwen de bron van nieuw goed moest
vorden...... Ik hoorde den goeden Chevalier eens spreken over den kostbaren schat,
dien wij in aarden vaten dragen, en ziet, zulk een aarden vat blijft gij toch zelf! Uwe
individualiteit als dichter, die niet na kan laten, licht en donker over de tafereelen
die zij ziet te werpen, blijft toch bestaan. Strijd voor de leer, die gij in den Bijbel vindt,
strijd voor de formulieren, zoo gij die leer daarin voorgedragen vindt, doch geen
tweede Roomsche Kerk....’
‘Heb dank, antwoordde da Costa onmiddelijk, voor uwe recht innige en kristelijke
raadgevingen die ik niet zonder vrucht voor mijn hart hoop te hebben ontvangen,
en die ik u bidde mij niet te onthouden, wanneer het u in het hart gegeven wordt
enz.’
Zij konden dan ook aangenomen worden van iemand die zoo weinig als de Clercq
zich zelven spaarde:

(28 Mei 1826)
..... ‘Nu en dan ben ik te veel lui in het nadenken en hang te veel aan hetgeen mij
oogenblikkelijk bezig houdt. Voorts is er nog dikwijls zulk eene inwendige bitterheid
in mij, dat niet goed is. Vele zegeningen ontvang ik zeker ook weder. Dat ik u zoo
schrijf, is wijl gij de eenige zijt, voor wien ik, behalve voor mijne vrouw, mij zoodanig
kan ontsluiten. Mijne andere vrienden moeten mij in kracht zien...... Mijne personeele
betrekking is veel beter dan in het begin..... doch in eene inrichting te zijn, waar men
door eenen samenloop van omstandigheden de geheele wereld tegen zich heeft,
zonder dat men innerlijk kracht en eenheid bezit, waardoor men de wereld onder
de oogen kan zien, dat verlangt men niet, als men toch eenige voldoening voor zijne
werkzaamheid begeert. Dagelijks ontvang ik hier de les, hoe goedheid zonder de
noodige vastheid zwakheid wordt, en veel kwaad berokkent. Gij weet dat mij zoo
iets noodig is.’
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Zijne betrekking, waarvan hij reeds, naar het schijnt, niet buitengemeen veel vreugde
beleefde, bracht zijn nauwgezet geweten buitendien nog in eene eigenaardige
moeilijkheid.

(27 Mei 1827)
‘.... Gij hebt gehoord, dat er in de voorleden week van wege Zijne Majesteit
voorstellen tot wijziging van de artikelen van overeenkomst zijn gedaan. Ik ben
daarover in grooten twijfel geweest, daar ik in dit geval als deelhebber mijn gevoelen
omtrent deze wijzigingen moest zeggen, of ten minste door stemmen moest
uitdrukken. Ik had, zooals gij begrijpen kunt, weinig lust om als opposant voor den
dag te komen. Eenige dagen was ik volstrekt onzeker, wat ik in dezen doen moest,
en verkreeg maar geen genoegzaam licht. Eindelijk verbeeldde ik mij, ingevolge
vele argumenten, dat ik voor moest stemmen. Gedurende de vergadering zelve
werd het mij echter duidelijk, dat vele der voorgestelde veranderingen niet
rechtvaardig waren, en stemde ik nu tegen met vertrouwen en overtuiging. God
heeft het hart der Vorsten in zijne hand. Dewijl door de aanneming van de nieuwe
wijzigingen mijn post geheel aan de benoeming des konings is overgelaten, en dus
in eene nauwe betrekking met hem komt, maakt dit de zaak van een meer teederen
aard. Enfin, naar menschelijke redeneering kan het òf misschien groote
veranderingen met mij veroorzaken òf misschien niet eens opgemerkt worden. Aan
God zij alles bevolen. Veel zwakheid, wereldschgezindheid en te groote
susceptibiliteit blijven nog mijne vijanden, doch ik ontvang toch ook weder vele
blijken van Gods liefde en eene erkenning van het ijdele van vele dingen.’
Nog in datzelfde jaar bespeurt hij innerlijken vooruitgang in een ander opzicht.

(28 Juli 1827)
‘..... In mijzelven gaat er nog veel om,
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en zelfs in de laatste week meer dan vroeger. Meer en meer zie ik mij in de
geestelijke wereld, wat de menschen betreft, alleen staan. Mocht ik mijn hart in alle
oprechtheid onderzoeken, en dat trachten te doen, dat God aangenaam is. Ik had
vroeger eene groote menschenvrees, die nu, Gode zij dank, iets verminderd is.
Doch ik heb mijzelven nu weder in het kort betrapt, dat ik die vrees nu weder op u
en eenige uwer vrienden heb overgebracht, en dikwijls dingen zeide waarbij mijn
hart nog koud bleef, en oordeelen uitte waaromtrent nog geene volkomene
overtuiging bij mij bestond.....’
Dezelfde belijdenis later:

(13 December 1827)
‘.... God beware mij vooral voor onoprechtheid. Als ik aan u en andere kristelijke
vriennen schrijf, vrees ik dikwijls te veel te zeggen, en zegswijzen te gebruiken, die
ik anders niet gebruiken zou, en u daardoor veellicht te doen denken dat ik verder
ware, dan ik nog ben.... Hierdoor zijn mijne brieven aan hen, met wie ik nog in eene
andere betrekking in het geestelijke sta, krachtiger, dringender, ijveriger. Hoe meer
wij ons zelven leeren kennen, hoe meer wij zien dat wij ons zelven bedriegen. Het
eene oogenblik zien wij verder dan het andere. Hierin mag ik mij verblijden, dat dat
onrustige dat ik vroeger had, die zucht van toch nog een monumentum aëre
perennius op te richten, mij minder kwelt, en door Gods genade bedwongen wordt,
hoewel de schalk der eigenliefde onder een of ander masker altoos onze grootste
vijand blijft. In mijne denkbeelden komt langzamerhand meer eenheid, waardoor ik
wat het godsdienstige betreft nu vele tegenwerpingen kan oplossen, en meer en
meer gevoed worde...’
Het zijn, gelijk men bespeurt, louter ‘Bekenntnisse einer schönen Seele’, uitgelokt
door eene vriendschap die den vriend ook het verborgenste niet onthoudt.
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Hemzelven ontging evenmin eenige beweging van zijn hart. Deze opmerking maakt
men onwillekeurig bij eene der laatste mededeelingen in het dagboek van het jaar
1827, waarvan de kinderlijke zin aantrekkelijk is.

6 December.
Bal bij de koningin. Nu was ik toch ook gevraagd, en wilde dan toch dat alles eens
zien. Ik zoude eerst aan Hare Majesteit voorgesteld worden, en moest nu lang in
de gladde toen nog onbezielde balzaal staan. Eindelijk kwam Hare Majesteit die
geheel in het rood was, en ons om dus te spreken voorbijvloog, zonder iets tegen
de Heeren ten minste te spreken. Toen gingen de porte-brisées open en alles
stroomde naar binnen. Ik zag vele kennissen en gevoelde mij vrij, evenwel zonder
begeerte of eerzucht verder te komen. Van den eenen kant had ik wel gewenscht,
men mij eens gevraagd had om te improviseeren, van den anderen kant echter
voelde ik mij toch met die ongewone kleederdracht, degen enz. gegeneerd. Vele
bijzondere waarnemingen maakte ik niet, daar alles mij nog te nieuw was. Prinses
Marianne vond ik allerliefst en zacht en beminnelijk in het spreken. De twee
prinsessen zag ik niet van nabij. De prins van Oranje boezemde mij veel
belangstelling in, hoewel ik vond dat hij eene geforceerde vroolijkheid had en niet
natuurlijk was.
Het verblijf in den Haag, waarmee dit hoofdstuk ons aanvankelijk bekend heeft
gemaakt, gaf ook aanleiding tot eene gezette briefwisseling tusschen Willem de
Clercq en zijnen jongeren broeder, den heer S. de Clercq, destijds gevestigd te
Amsterdam. Zelden is eene betrekking tusschen broeders hartelijker en inniger
geweest. Alle geestelijke en stoffelijke belangen worden schier elken dag in brieven
besproken. Men oordeele over den toon naar de volgende aanhalingen:

(8 October 1827)
‘Waarde Broeder. Gelijk een bron in de woestijn den vermoeiden reiziger verkwikt,
zoo verheugde
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mij uw brief, dien Caroline mij nog heden in bed voorlas, te ontvangen, want in
langen tijd had ik uwe brieven niet zoo lang moeten ontbeeren.... Ik heb daar uw
brief nog weder eens nagelezen. Wees er. nogmaals hartelijk voor bedankt.’ (1
November) ‘Onze kachel brandt en hartelijk verlangen wij u eens aan onzen
vriendschappelıjken en broederijken haard te zien.’ (15 November) ‘Uwe brieven
die ik in de laatste dagen ontving, waren mij, zooals altijd zeer aangenaam.... Zoo
gij heden hier waart, trakteerde ik u op fazant en patrijzen. Is dat niet brillant! Maar
het is geschonken goedje. Ik durfde er niet mede wachten tot op uwe komst.’ (12
Maart 1828) ‘Zeer aangenaam was het mij gisteren uwe letteren te ontvangen, en
daaruit het een en ander uit uw handel en wandel te zien. God zij met u en beware
uw hart midden in al de genoegens en verstrooiingen, die u omringen.’
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Hoofdstuk XVII.
1828.
Staatkundige beschouwing. - Bal ten hove. - Ontvouwing van zieleleven.
- Over Goethe. - Over Herder. - Over Kunst. - De vijfde zoon. - Over de
vaccine. - Kermishouden. - Ons uittreksel gerechtvaardigd. - Synodaal
diner. - De Clercq over zijn improviseeren. - Kennismaking met Ds.
Kohlbrugge. - Terugblik.
Het dagboek van dit jaar wordt geopend met eene staatkundige beschouwing waarop
weldra de gebeurtenissen het zegel der waarheid hebben gedrukt.
‘Zoo het nog bewijs behoefde, dat België en de zeven provinciën niet geschikt
zijn tot eene ineensmelting, dan zou het zeker de geschiedenis van de laatste maand
zijn. Die eenheid welke men zich vleide dat bestond, en die tijdens de laatste
vergadering der Staten-Generaal wezenlijk scheen te bestaan, is, ten gevolge van
de aanhitsing van eenige jongelieden die zich eenen naam hebben zoeken te maken,
als een droom vervlogen, en nu schijnt het inderdaad alsof ongekende bezwaren
zich op eens van alle kanten verheven hebben, en of er aanleiding genoeg bestaat
om het geheele
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Zuiden in vuur en vlam te hebben. Ik schrikte dezen ochtend, le Catholique lezende,
van hetgeen er gezegd werd, bij hetgeen er te zeggen was. Wie kan ontkennen dat
in het Zuiden het Gouvernement om tegen de zaak van het Katholicisme te strijden
ook Deïsten en ongeloovigen onder deszelfs banieren heeft vergaderd, en wanneer
men ziet, dat de heer Baron, die een kursus over de fransche letterkunde houdt,
aan zijne toehoorders schandelijke versjes van Béranger aanbeveelt, wanneer te
Luik en op andere plaatsen openlijke vijanden van het kristendom in de leerstoelen
gesteld zijn, wanneer men bedenkt hoe de pers van Brussel gezweet heeft door het
herdrukken van goddelooze werken en van anderen waarin naburige soevereinen
aangetast en gehoond werden, dan bekent men, dat veel wat er gezegd wordt
inderdaad waar is; en dan ziet men, dat, hoezeer niet de koning personeel, de
strekking van zijne regeering onkristelijk is. Het geloof ligt alleen in den kerkgang
des konings maar niet in de maatregelen der regeering...’
Het handschrift breekt hier plotseling af, en zijn toestand bewijst dat de Clercq de
beschouwing niet verder voortgezet heeft. Inmiddels, al was het ook op een vulkaan,
het dansen aan het hof werd voortgezet, en gelukkig voor ons, daar het de Clercq
nog eens de gelegenheid geeft om zich in al de beminnelijke waarheid van zijn
wezen te toonen.
‘'s Middags was er diner bij van E. waar wij wel ontvangen werden, doch bijna al
de gasten waren des avonds voor het bal geëngageerd...... Na eene vliegende
verandering van kostuum zat ik een half uur daarna in den file der koetsen die den
Vijverberg langs naar het paleis van den Prins van Oranje opreden, waarvoor ik ook
eene invitatie ontvangen had. Mijn oude idealiseeren gaat daar nog zoo voort en
echter is er tot nu toe weinig stof voor. In de eerste oogenblikken of liever de twee
eerste uren is alles gewoonlijk zeer aange-
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naam, zoo als de menschen onder elkander te zien woelen, velen onder hen te
erkennen, dat gaat zeer wel, doch het wordt spoedig oude kost. Laat ik nu maar
gerust bekennen, dat ik mijzelven op eigenliefde genoeg betrapt heb. Ik heb nog al
reflectiën op de eigenliefde van anderen gemaakt, doch de mijne mag ook wel eens
duchtig over den hekel gehaald worden. Verlangde ik dan toch niet deftig door den
Prins en Prinses aangesproken te worden. Begreep ik niet innerlijk, dat, hoewel de
Prins mij niet personeel kende, hij zich toch door iemand den grooten man die daar
op zijn parket voor de eerste maal wandelde moest laten wijzen, en toen daar de
lle

Prinses aan kwam wandelen, en zij aan de eene van mijne naburen over M Sontag
en aan de andere over de fransche komedie sprak, dacht ik toch wel dat er voor
mij, die zulke fraaie verzen met toespelingen op Paulowsky en zulk een fraai boek
in een russischen band gezonden had, een extra kompliment zou overschieten.
Maar ik keek nog al raar op, toen ik niets ontving dan en passant: “je suis charmée
de vous revoir”, hetwelk zeker, als men de verbeelding er op laat werken, zeer fraai
gemaakt kan worden, doch hetgeen misschien niet veel meer heeft willen zeggen
dan: “ik weet niet recht meer wie U Edele is”. Ik heb toch den courage gehad, en
dat is sterk, om aan Mevrouw S. te zeggen, toen zij mij vroeg in welke taal de Prinses
gewoonlijk tot mij sprak, dat ik juist gisteren niet veel van haar vernomen had. Het
is gemakkelijk om dit alles te lachen als men er buiten is, maar zoo langzamerhand
kan men zich laten medeslepen, en was ik eens in de groote wereld, en werd ik
daar aangehaald, dan zou ik al zeer spoedig niet begrijpen kunnen, dat zoovele
lieve en fatsoenlijke menschen ongelijk hadden en alleen een paar gewezen Joodjes
uit Amsterdam het weten zouden. De wereld zoo als zij daar ligt zou mij niet
medeslepen, maar er is een fijner vergif,
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dat ik al zoo licht zou kunnen inslurpen. Willem, Willem! alles is ijdelheid. Bid God,
dat hij u beware, en zie wat gij wordt, indien gij aan u zelven zijt overgelaten. Bij het
beginsel van kristelijken ootmoed, dat God in u geboren deed worden, heerscht er
nog een gevloekt beginsel van hoogmoed. Zie op alles wat gij in de laatste dagen
gedaan en gedacht hebt. Bid God om vergeving en kracht. Is uw wil door Gods
genade gewijzigd, dan kunt gij ook met gekleeden rok en degen kristen zijn.’
Het spreekwoord zegt: geef mij van iemand twee regels en ik zal hem doen
ophangen. Ten aanzien van dit dagboek zou men kunnen zeggen: geef mij er eene
bladzijde van, en ik zal u de Clercq doen liefhebben.
Deze wedijvert in waarheid, levendigheid en scherpte van karakterschildering
met de beste van La Bruyère. Maar - La Bruyère teekende anderen, en de Clercq
teekende de Clercq.
Niet onmogelijk verraadt zich in zijne ontledingsgave zijne fransche afkomst. De
Clercq is en blijft eene fransche natuur. Zou daaraan insgelijks toe te schrijven
wezen zijne, in elk geval opmerkelijk, geringe sympathie voor den Germaan bij
uitnemendheid? ‘Na het souper, schrijft hij van den 7 Januari, begon ik Caroline
Götz von Berlichingen voor te lezen. Dit is ten minste natuurlijk en belangrijk. De
meeste poësie van Goethe heb ik dan volstrekt met geen genoegen kunnen lezen.’
Terstond na deze uitboezeming gaat hij tot iets anders over. Maar hetgeen wij eenige
dagen later opgeteekend vinden, verspreidt wellicht eenig licht. De Clercq moest
zich den tegenvoeter van Goethe gevoelen, wiens kracht in het onderzoek der
dingen buiten hem, in al hun omvang, veel meer dan in zelfonderzoek en
zelfbespiegeling lag. De objektiviteit van Goethe, om een kunstterm te gebruiken,
kon den man niet aantrekken, die een groot deel van zijne scherpzinnigheid
besteedde aan eene
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ontvouwing van eigen zieleleven, gelijk ons die weer uit het volgende te gemoet
treedt:
‘... Ik geniet grooten zegen, mijne betrekking tot mijne vrouw is alleraangenaamst
en gezegend. Een paar dingen in mijn gedrag met mijne huisgenooten, die niet zoo
moesten zijn, beletten mij hoogmoedig te wezen. Over mijne kinderen kan ik niet
anders dan mij bijzonder verheugen... Hoe gaarne zou ik een levendiger geloof,
eene vastere overtuiging bezitten, meer met menschen omgaan die alles uit het
standpunt van het kristendom beschouwden, nog een grooter toevloed van werk in
mijne officiëele bezigheden, nog een vaster doelwit van mijne werkzaamheid buiten
het Bureau vinden. Zijn dat alles wenschelijke dingen, of is het een ijdel verlangen?
Ligt het aan mij, dat ik een en ander dezer zaken niet verkregen heb, of zijn het
punten waaromtrent ik volkomen berusten moet? Dit alles gevoelde ik veel sterker
toen ik in het begin hier was, en God mij in dezen en vele opzichten nog geene
uitkomst gegeven had. Niet genoeg kan ik altoos onderscheiden wat uit wezenlijke
zucht tot werkzaamheid, tot de uitbreiding van Gods rijk ontstaat, en wat alleen een
gevolg van ijdelen hoogmoed is..... De Bijbel lees ik met genoegen, zonder er echter
nog dat alles in te zien dat da Costa er in vindt. Verder gaande, gevoel ik, dat men
licht in theologie komt, en dat men eigenlijk dient gestudeerd te hebben en de zaak
in den grond te hebben onderzocht, bevorens te kunnen oordeelen. Doch ik zoude
hier licht weder te ver gaan en vergeten dat wat mij ontbreekt, dat is de kracht en
de moed om in de wetenschappen en in alle dingen geheel toe te tasten. Ik neem
overal een teug van, en houdt mij daarmede te vreden. Moeilijkheden schrikken mij
te dikwijls af, en ik heb meer lust ze te ontwijken, dan om door te dringen. Heb ik
van den eenen kant in het oog der wereld
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eene groote kracht van werkzaamheid, ik heb tevens echter de inwendige luiheid
leeren kennen, die zich dikwijls met den naam van werkzaamheid versiert, die mij
dikwijls bij het begin van het lezen van een boek, van het overlezen van hetgeen ik
genoteerd heb, hetwelk ik weet, dat, als ik doortast, mij alleraangenaamst is, het
boek of het kahier deed toeslaan; die mij langer dan noodig is in bed houdt, nu en
dan in de konversatie koel doet zijn, en mij dikwijls doet toegeven waar ik niet
toegeven moest... God geve mij de kracht om de luiheid tegen te gaat. Hij zegene
de pogingen daartoe ook heden aangewend door het besluit om het Avondmaal bij
te wonen..... Het was eene uitdrukking van onze kindermeid, die eene levendige
behoefte naar de tafel des Heeren aan den dag legde, die mij zeer beschaamde;
het was de brief van Capadose die mij opwekte...... Als ik dit korte tijdsverloop na
mijne Avondmaalsviering van November overdenk, dan stuit ik op geene groote
zonde voor de wereld, maar moet ook tot mijne beschaming erkennen hoe gering
mijne verzoekingen geweest zijn, hoe weinig aanleiding er bestaan heeft om mijne
driften op te wekken. Eene enkele dwaasheid van C., eene enkele koelheid van S.,
eene enkele stoutigheid van Gerrit, hier en daar eene kleine beleediging mijner
eigenliefde, dit zijn wel de eenige steentjes die mij in den weg gelegd zijn...... En
echter ben ik meestal in allerlei kleinigheden verward, of wel in de zucht om meer
te willen zijn, of om meer te willen weten, of om meer te willen wezen dan mij voor
het oogenblik gegund en dienstig voor mij is....... Ik gevoel zeer wel, dat er een
invloed bij mij is, die mij in geestelijke traagheid en onverschilligheid wil doen
vervallen, die mij tegen mijne vrienden da Costa, Messchert, ter Borg en Capadose
aanzet, mij alles bij hen als overdreven doet beschouwen, maar ik ken ook een
anderen geest, die dien geest
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van logen beschuldigt, en elke brief van hen overtuigt mij dat zij God meer liefhebben
dan de menschen. Bij mij doet die menschenliefde nog veel kwaad. Die den roem
van menschen zoekt of vindt, loopt groot gevaar een huichelaar te worden; en als
ik dan bedenk, dat mijne finantiëele positie mij lang ondergeschikt maakte, dan kan
ik het wel begrijpen, dat ik dikwijls plooi en naar den mond spreek meer dan ik moest.
Ziet, dit is mijne groote zonde, dat ik wel Gods goedertierenheid en de Voorzienigheid
in het ontvangen van het dagelijksch brood erken, doch niet in de gift zijner genade;
dat ik niet genoeg innig doordrongen ben hoe ik die genade in Jezus Kristus noodig
heb om gereinigd te worden voor het oog van den heiligen God.’
Deze zelfbeschouwing gaat over in een uitvoerig gebed dat op deze wijze eindigt:
‘Genadig God en Vader, volbreng uw werk in ons. Heilig voor ons den dag van
morgen, opdat wij innige kracht mogen ontvangen, opdat wij in gemeenschap mogen
zijn met U, onzen God en Heer, en ten minste iets van Uwe liefde mogen gevoelen.
Bewaar ons voor overdrevene begrippen, maar schep in ons die eenvoudigheid,
die kinderlijkheid des geloofs, die ons gerust door dit leven doet gaan en ons bereidt
om in de vreugde onzes Heeren te kunnen ontslapen.’
De ‘afkeer’ van Goethe, waarop misschien ook deze bladzijde licht werpt, is
evenwel, gelijk het meeste bij de Clercq, van eene eigenaardige soort. In dit zelfde
jaar vind ik ergens aangeteekend:
‘Zeer had mij in Stilling, dien ik juist voor een dag opsloeg, getroffen, hoe Goethe
hem aan de studententafel te Straatsburg verdedigde, en dit had mij eene bijzondere
belangstelling in Goethe, tegen wien ik anders altijd afkeer had, ingeboezemd,
zoodat ik gisteren, na het eindigen van
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den Goetz van Berlichingen hartelijk om zijne zaligheid kon bidden.’
In de nabijheid staat een oordeel over Herder:
‘Ik excerpeerde Herder die toch iets zwaks heeft en een heerlijk voorportaal
opricht, waarachter zich evenwel niet het paleis bevindt, dat men vermeent te mogen
verwachten.’
Wie heeft dit bij Herder niet ondervonden?
Maar toch ook weder dit:
‘Ik las in Herder over Job; met het grootste genoegen’. Ook wist hij die lektuur op
zijne wijze in verband te brengen met zijn dagelijksch beroep:

(Maart 5)
‘Ik had in Herders Ebräische Poësie gelezen, en daarbij nog al over de geschiedenis
der Patriarchen nagedacht. Alles toen in zijn verband met het oog van het kinderlijk
geloof en het uitzicht op de vervulling in Kristus kwam mij helder en duidelijk voor.
Toen ik in de Maatschappij aan de vergadertafel zat, en daar over al die
tegenwoordige betrekkingen sprak en hoorde spreken, kwam mij het denkbeeld van
Abraham, den Engel Gods in zijn tent ontvangende, als zoo geheel buiten de wereld
voor. En ik zag twee werelden voor mij, en hoe die van het geloof ons vreemd bleef,
als wij in de zoogenaamde praktische wereld waren. Des middags zag ik de zon
ondergaan, en God gaf mij weder kracht en licht, en ik kwam weder in de wereld
des geloofs.’
Dit laatste herinnert aan een der dialogen van Plato. En waarom zou het idealisme
zich niet in alle tijden gelijk blijven? Er komt toch misschien een andere toon bij, als
de Clercq ergens deze verzuchting opzendt: ‘God, laat mij geen kunstmensch
worden!’
Maar deze verzuchting behoefde niet te beletten, en belette dan ook niet, dat de
Clercq in kunst belang bleef stellen, en daarover zijne denkbeelden nederschreef.
Zoo, bij gelegenheid van een bezoek in het atelier van Kruseman (17 Maart):
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‘Toen Kruseman mij het eerst verhaalde voor een anderhalf jaar, dat hij dit onderwerp
(Maria met het kind Jezus) gekozen had voor zijn groot schilderij, deed het mij geen
genoegen daar ik van oordeel was, dat een onderwerp, reeds zoo dikwijls door de
eerste meesters behandeld, van den eenen kant den schilder moeilijk roem kan
verwerven, van den anderen kant den aanschouwer niet kan verrassen. Thuis denk
ik er anders over, en begrijp hoe de schilder lust heeft te worstelen in hetzelfde
onderwerp met beroemde meesters, en hoe een dergelijk onderwerp nooit uitgeput
is. Ik geloof juist dat in het historische schilderij meer de uitvoering als het
verrassende van het onderwerp weg moet slepen, dewijl het altijd het effekt
wegneemt, wanneer men, even als in eene rarekiek, zich moet doen uitleggen wie
de personen zijn. Iedere kunst heeft een cyclus van personen of onderwerpen, gelijk
ieder mensch een cyclus van denkbeelden.... Dit viel mij ook nog in, dat de kristelijke
kunst geheel roomsch is; dat de protestanten geene eigenlijke schilderschool hebben
of kunnen hebben.... De protestantsche schilder moet zich dus aan de roomsche
traditie houden.’
Die uitdrukking kunstmensch vind ik nog bij eene andere gelegenheid terug, die
haar verklaart.

(8 April)
‘Geboorte van Gideon Jeremias. Dat was een heerlijke en zeer gezegende dag....
Men is nooit bij deze gelegenheden zoo innig getroffen zoo als men het moest zijn.
En echter ik had veel zegen heden. Ik was natuurlijk gevoeliger werkzaam dan
anders; minder dat ellendige kunstmensch!.. Wij hadden recht gaarne een meisje
gehad, doch dat viertal zonen trof mij toch.... God, mocht ik bedenken hoe rijk ik
ben, mocht die rijkdom u geheiligd zijn. Mocht het streven naar het tijdelijk en eeuwig
welzijn van die kinderen, mijne groote en alles bezielende en tot alles in staat
stellende gedachte zijn. Mocht ik getrouw bevonden
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worden over de talenten die God mij leent. O welk een rijk veld levert iedere dag
dan op. Dezen dag had ik vele werkzaamheden uit den aard der zaak voortvloeiende.
Ik gevoelde mij opgewekt om zelf alle mijne kommunikatiebrieven te schrijven....
Die lieve Caroline lag om half twaalf weder met denzelfden geduldigen, engelachtigen
lach in bed dien zij om half negen gehad had. Zulk een tooneel getuigt dat er geen
bestaan voor de aarde, maar een bestaan voor de eeuwigheid zijnen aanvang
neemt. Heilig mij, God en Verlosser, wees gij mijn leermeester; niet de boeken der
menschen.... Ik ben moede van de aandoening en het geluk van dezen dag. Laat
ons God danken en dan rusten. Caroline maakte mij opmerkzaam, dat juist heden
voor vier jaren wij onzen Paul verloren. God geve dat ik meermalen met een
opgeruimd hart den verjaardag van Gideon op aarde en in den geloove dien van
Paul bij God moge vieren.’
Straks te midden van allerlei Aanteekeningen rakende de Handelmaatschappij
spreekt nog op eene andere wijze plotseling zijn vaderhart. De oudste was uit
logeeren gezonden. Nu, tegen Mei: ‘ik verlang uitermate naar Gerrit.’
Gelukkig voor dat vaderhart, dat er een strijd aan bespaard bleef, die toen velen
zwaar moet gevallen zijn. De heer Capadose had aan de Clercq zijn boekje over
de vaccine gezonden, over welk geschrift ik het volgende aangeteekend vind:
‘Ik las het niet zonder schok, daar ik het las in de overtuiging van den waarachtigen
ijver van hem die het schreef, en daar het mij leed was om van iemand te verschillen
met wien ik het anders in zoovele opzichten eens ben. Doch om de eenvormigheid
mag ik toch ook niet tot zijn gevoelen overgaan, wanneer ik de overtuiging niet heb.
Ik dacht ruimer en bedaarder over dit punt dan voorheen, en zoude, dunkt mij, meer
de kracht hebben om in dezen, wat mijn
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gevoel zijn mocht, in den geloove te handelen. Nieuwe argumenten vond ik in dit
stukje niet. Gelijk in alle strijdschriften stelt ieder hetgeen hij vooruitbrengt als
bewezen voor. De algemeene opmerkingen die op het geloof en vertrouwen op God
betrekking hebben, vind ik dan alleen toepasselijk, wanneer hetgeen hij veronderstelt,
namelijk het ongeoorloofde der vaccine, reeds bewezen is. De naam van
beestpokinenting wordt, dunkt mij, gegeven om de zaak hatelijk te maken. En
wanneer men de Openbaring leest dan vindt men toch dat, welke bedoeling de ons
nog niet geopenbaarde profecy ook hebbe, dat teeken des beestes een geheel
ander merkteeken heeft. Zijn groot en eenig argument dat indruk doet, is, dunkt mij,
het vooruitloopen op Gods wil. Doch hiertegen kan men aanvoeren, dat de mensch
geboren wordt met de dispositie en dus niet gezond, en dat wij het door de
Voorzienigheid aangewezen middel tot wegneming van die dispositie mogen
gebruiken. Dat de kinderziekte eene natuurlijke ziekte van den mensch is, kan ik
mij niet begrijpen, daar zij eens nieuw geweest is. God zendt nieuwe ziekten, doch
kan ook de oude wegnemen. De koepokinenting is in den middellijken weg der
Voorzienigheid door eene waarneming ontdekt. De zaak is niet in 1795, doch reeds
kort na het midden der eeuw bekend geworden. Zij heeft lang gesluimerd en is
slechts in de negentiende eeuw hier verspreid geworden. Dertig jaren ondervinding,
niet alleen hier, maar in geheel Europa, hebben misschien niet alle die voordeelen,
welke men van de vaccine verwacht had, ontwikkeld, doch echter ook niet die
nadeelen, die Capadose afschildert, aan den dag gebracht. In vele landen is de
vaccine geheel afgescheiden van eenig liberalisme vooruitgegaan; rust alles op
ondervinding. Ook dit middel is misbruikt; gelijk de mensch alle gaven van God
misbruikt om zich tegen God te verheffen. Laten de
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gouvernementen door de geweldige invoering van dit middel de gewetens hunner
onderdanen tyranniseeren; eene ziekte komt op en neemt honderden weg. Als een
voorzorg tegen God mag de vaccine niet gebruikt worden, wel als een middel door
hem gegeven, en dan ook waarlijk als een geneesmiddel, want de ziekelijke dispositie
bestaat in het kind... Tot nu toe is voor mij in Bijbel en ondervinding geen blijk van
Gods ongenoegen over deze zaak te vinden. Alle verheffing van menschelijke
middelen tegen Hem is zonde, doch met hoevele middelen wordt dit niet gedaan.
Alle nieuwe geneesmiddelen zijn eerst vergood geworden; de tijd brengt hen tot
hunne rechte waarde terug.’
Het belang dezer bladzijde schijnt mij toe voornamelijk te liggen in het licht dat
zij verspreidt over de methode, volgens welke destijds soortgelijke vragen nog
konden behandeld worden.
Er blijkt tevens uit met welke moeilijkheden het handhaven van eigene
zelfstandigheid in den kristelijken broederkring dikwerf gepaard ging. Dit treedt ook
aan den dag ten aanzien der wereldsche vermaken:
‘'s Avonds zouden wij met Gerrit kermis houden. In het spel van Van Aken was
veel merkwaardigs, onder anderen een roode lama, een uitmuntend schoon dier.
Het katteninstituut is een zonderling spel, waarin men in half fransch, half italiaansch
tegen de katten hoorde argumenteeren en ze daardoor inderdaad tot een soort van
tamheid zag gebracht. Een van de katten was inderdaad al zeer ver, werkte zonder
den stok, putte en liet den emmer vallen op kommando, en zag zijnen meester aan
even als de katten in de omtrekken van den Faust. Mocht ik er uit zien wat ik aan
mijn jongen door gewoonte zou kunnen leeren. Hoe dikwijls verwaarloost men dit,
en hoe ontbreekt het mij vooral aan kracht om vele dingen door te zetten. Wij waren
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naderhand bij Bamberg. De kinderkomedie diverteerde mij; vooral was er een jongen
die allerliefst speelde. Het goochelen verveelde mij zooals het altoos gedaan heeft.
Bij Gerrit nam ik soortgelijke indrukken waar. Ik had nu sedert Pinksteren geene
dramatische vertooning bijgewoond. Dat zij niet tot de kristelijke wereld behoort, dat
gevoel ik duidelijk, doch is het nu een kristen ongeoorloofd ze bij te wonen? Dat is
de groote vraag. Ik geloof als men iets beters denkt te kunnen en te moeten doen,
ja! Ik geloof dat het genoegen in die valsche wereld een bewijs is, dat men nog
geene waarachtige begeerte tot Kristus, tot de genoegens eener hoogere wereld,
geniet. O God, hoe zwak ben ik nog. Wordt het onze lust en vreugde den wil des
Heeren te doen, dan kunnen wij niet bij voortduring in zulke dingen genoegen
hebben. Doch begint men dat eens te gevoelen, dan zou men geheel uit de wereld
uitwillen, en gevoelt men dat dit gemakkelijker zoude zijn.’
Dat wij met het opnemen ook van soortgelijke meer intieme mededeelingen
tegenover de nagedachtenis van de Clercq ons aan gene onbescheidenheid schuldig
maken, bewijzen, tot onze aanmoediging, eenige regelen op Pinkstermaandag van
dit jaar neergeschreven:
‘De lust bekroop mij om uit de bouwstoffen welke mijne annotaties opleveren een
beknopt werkje te maken hetwelk eenigszins mijne historie maar ook die onzer
staatkunde en vooral die onzer letterkunde zoude kunnen bevatten. Ik heb mij steeds
geroepen gevoeld om iets over de hedendaagsche Geschiedenis te schrijven. Zoo
1
als mijne annotaties daar liggen zijn zij veel te uitvoerig dan dat men zich ooit de
moeite

1

Die van het jaar 1828 alleen beslaan reeds 600 met klein schrift gevulde bladzijden, en er
zijn aanteekeningen van andere jaren die nog veel uitvoeriger zijn.
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zou geven ze na te lezen.’ Iemand die zich ‘deze moeite gaf’ zou dus bij hem geene
afkeuring gevonden hebben. Evenzoo

19 September:
‘Voor wie schrijve ik dit alles; mijne kinderen zullen het bezwaarlijk nalezen. Het
wordt te lang, en als men te kort schrijft, is men niet openhartig.’ Geen twijfel dus
of wij handelen in zijn geest.
Beter dan de historie onzer staat- en letterkunde, gelukt het ons zeker, al is het
ook fragmentarisch, de Clercq's ‘eigene historie’ uit zijne aanteekeningen op te
maken. Uit dien hoofde mag ook de volgende aanhaling niet ontbreken:

(16 Juli).
Dit was een dag waarop ik veel zegen van God ondervond. Mocht ik in de
levendigheid der aandoeningen, zoo als ik voor een uur tot lof en dank gestemd
was, dit ter nederschrijven. Doch de indruk is toch bij mij gebleven. Veel heeft mij
nog wel ontbroken, maar toch God is met mij in mijne zwakheid geweest. Reeds
een paar woorden zeide ik waarom ik meende mij aan het synodaal diner niet te
moeten onttrekken. Om half vijf stapte ik derwaarts. Ik vond de zaal vol en zeer vele
wereldlijken van mijne kennis, Vollenhoven, 's Jacob, van Ewijck, de Bordes, de
Jonge. Naast wien ik te zitten kwam aan den eenen kant, wist ik niet. Aan den
anderen kant was het Pols. De man aan mijne linkerhand scheen mij toe eenvoudig
maar hartelijk te zijn, en weldra bemerkte ik dat het een innig kristen was, ten minste
voor zooverre zulks in woorden en gesprekken blijkbaar is. Het was Ds. Kersten
van Rheenen, die vroeger te Driebergen stond en met wien ik het over Claudius,
Stolberg enz. spoedig zoover bracht, dat wij zeer hartelijk met elkander waren. Ik
kan God voor den zegen niet dankbaar genoeg zijn. Wij spraken over vele zaken.
Van den anderen kant verhaalde Pols mij van al zijne vroegere avonturen, en van
den zonderlingen weg, waarop hij eindelijk kommies van de posterijen geworden
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was. Tegen de helft van het diner kwam Ds. Dermout mij zeggen, dat men eene
improvisatie gepremediteerd had, en dat men het op Constantinopel gemunt had.
Ik zeide dat ik liever wat anders had dan die altoos durende Grieken en Turken.
Eindelijk moest ik er aan, en nu was het weder Constantinopel. Ik sloot mijne oogen
en zeide, dat ik begrepen had Rome en Jeruzalem er bij te moeten nemen. Eerst
behandelde ik het historische Rome, het was vergaan. Constantinopel, de stad
waarvan Constantijn het kristelijk Rome had willen maken; eindelijk Jerusalem, de
stad der belofte. Ook zij was vergaan. Maar het Jerusalem des geestes bleef bestaan.
Het was in het hart van ieder kristen, en nu ging het naar mijne gedachten nog lang
niet hoog genoeg, doch tot een grens die men in mijn gevoel niet mocht
overschrijden. Het laatste had ik eigenlijk krachtiger gewenscht, maar weet het minst
wat ik toen gezegd heb. Ik ging weder naar mijne plaats, voor zoover mij bewust is,
met vrees van toejuiching. Met Ds. Kersten sprak ik nu nog aangenaam over het
doel van het improviseeren. De man verheugde zich, dat ik Kristus had mogen
verkondigen. Wij stonden spoedig op. Ds. Hendriks, dien ik van het vorige jaar
kende, wenschte dat God die gave meer en meer in mij heiligen mocht. Aan het
koffiedrinken geraakte ik met van Hengel in collisie, die mij zeide, dat hij alles
begrepen had behalve het laatste, en dat hem dat ondertusschen het best bevallen
had. Met eene gewone beleefdheid nam ik afscheid, en zeide dat ik hoopte, wij nog
nader kennis zouden maken. Ja, zeide hij, en dan moeten wij ook nog eens over
andere dingen spreken. O, herhaalde ik, met veel genoegen. Nu kwam ik ook bij
Dermout. Deze had waarlijk goed gedankt. Waarom noemde hij echter niet den
naam van Kristus? Zijn danken stond echter in innigheid ver boven het gebed van
den President. Dit is niet

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

264
om dezen, die mij vriendelijk de hand gaf, te veroordeelen, maar waarheid is
waarheid. Dermout zeide mij, dat men zeer tevreden en gesticht was, en dat zelfs
Dominees, die het meest tegen mysticisme in proza ijverden, zich met dit poetisch
mysticisme zeer goed konden vereenigen. Ik zeide tegen D.: Ik geloof dat wij verder
en dichter bij elkander zijn dan wij denken; ik wenschte wel, dat wij elkander eens
ergens elders als op publieke plaatsen konden ontmoeten, maar het moet van zelf
zijn; het moet geen afspraak wezen. Ja, zeide hij, ik heb al eens naar u gezocht op
den scheveningschen weg, doch wist niet waar gij woonde, en om nu te vragen
1)
wáar woont de heer de Clercq, dat was eene kleinigheid, die mij terughield . Ik
maakte vervolgens kennis met den heer Melvill, schout bij nacht. Ds. K. vertelde
mij van Ds. de Vries, dien hij dan bijzonder scheen te kennen en die, volgens hem,
in zijn omtrek predikant, daar veel meer indruk dan Dermout of van der Palm had
gemaakt. Hij verhaalde mij ook van twee Hugenholzen die hij gekend had, die beiden
het denkbeeld van den dood zoo levendig voor den geest hadden, en die beiden
gestorven waren eenige dagen nadat zij den dood van Kristus op goeden Vrijdag
verkondigd hadden. Wij hadden het toen weer over Claudius. Hij zeide mij, dat Ds.
Crommelin hem verhaald had, dat hij Claudius gesproken had, en dat, aan deze
zeggende, dat hij dikwijls over zijn Wandsbecker Bote zoo gelachen had, de goede
man hem had geantwoord: dafür hatte ich es doch nicht geschrieben. Hierop had
Claudius hem in een kamertje gevoerd, waar bijna niets dan een Kristusbeeld was,
en had daar allerhartelijkst over de verzoening door Kristus gesproken... Ik ging
getroffen het gebouw uit en dacht: God, o mocht die aandoening blijvend zijn.

1)

Hoe karakteristiek!

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

265
Zelden was de Clercq ergens gast, zonder daar ook te improviseeren. De
aanteekeningen verzuimen nooit te vermelden wanneer er geïmproviseerd werd,
en deelen dan ook het onderwerp, maar voor het overige geene bijzonderheden
o

mee. Onder dagteekening van den 1 Augustus tref ik evenwel een algemeen
oordeel aan over zijne improvisatiën van den laatsten tijd, een oordeel dat ons, na
al hetgeen wij van zijne geestesrichting vernamen, niet bevreemden kan.
‘Ik ben ditmaal (hij bracht den avond bij zijn vriend Bosscha door) het
improviseeren niet misgeloopen, daar mevrouw Rijneveld het nooit gehoord had.
Het onderwerp was het kompas dat, dunkt mij, nog al aanleiding gaf om op het
eenige ware kompas te huis te komen. Mijne Improvisatiën moeten eentonig worden,
want ik voel mij altijd tot éen doel getrokken, en kan mij niet lang genoeg bij het
kleuren van mijne tafereelen ophouden om ook eene zinnelijke waarde aan de
improvisatie te geven. Wat anderen er in hooren, weet ik niet. Er werd niet over
gesproken, en dit is bijna even moeilijk als met een Dominé over zijne preek te
spreken. Het is een zaad in de harten gestrooid, waaraan God alleen den wasdom
kan geven. Het scheen zoo uit den blik en handdruk van sommigen dat zij mij wel
verstaan hadden, en was, dunkt mij, de voordracht noch al eenvoudig.’
De mededeeling is treffend. Ware de Clercq eentonig geworden, zonder het zelf
te bespeuren, men had het kunnen bejammeren; doch er zou verder niets bij op te
merken vallen. Maar neen hij wordt eentonig, en hij weet dat hij het wordt; en deze
eentonigheid is geenszins het onwillekeurig gevolg van eene verachtering zijner
kunst; uitnemend weet hij, hoe hij des verkiezende het gebrek zou kunnen vermijden;
hij zou daartoe slechts zijne tafereelen een weinig behoeven te kleuren. In hoogeren
zin is hem dit evenwel weer onmogelijk, want het improviseeren was hem geen doel
maar een middel; middel
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tot evangelieverkondiging. De kunst moge dalen, als haar zedelijk doel slechts
bereikt wordt. In dit verwijt van eentonigheid dat hij tot zichzelven richt, komt nietemin
de kunstenaar in hem nog eens tegen den prediker op, als ware het om hem te
waarschuwen dat hij zich op een weg bevond, waarvan latere aanteekeningen ons
genoeg zeggen waar die toe geleid heeft. Het gevolg was te voorzien. Moest de
improvisatie uitsluitend middel zijn tot evangelieverkondiging, zoo kon het inzicht
niet lang uitblijven, dat dit doel langs veel eenvoudiger weg te bereiken was. En
inderdaad reeds in 1829 doet het dagboek ons de volgende mededeeling:
‘Ik improviseerde nog al krachtig, dunkt mij, doch ik spreek thans liever over deze
zaken, als dat ik er over improviseer. Die ware ootmoed des harten, de erkentenis
van zonde, kan men, dunkt mij, niet door improvisatie bewerken. Het blijft nog al te
veel op den rand van het hart afstuiten.’
Aangaande zijne verwonderlijke gave, waarvan wij zoo gaarne alles zouden willen
weten, lees ik onder dagteekening van den 18 September nog éene bijzonderheid,
die bovendien op de Clercq's aangenamen trant verhaald wordt. Het gesprek had
geloopen over Milton en de republikeinsche gevoelens der zeventiende eeuw, waar
iemand de denkbeelden tegenovergesteld had, welke da Costa destijds omtrent de
onschendbaarheid van den monarchalen regeeringsvorm koesterde. Blijkens zijne
brieven uit dit tijdvak, achtte da Costa toen geen anderen regeeringsvorm met het
kristendom bestaanbaar.
‘Ik voelde lust om te improviseeren, en misschien ook wel vrees, dat er eene
algemeene stilte kwam en het laatste woord, dat er was uitgesproken geworden,
da Costa was geweest. Ik geloof dat ik met kracht en welluidendheid sprak. Het was
inderdaad met eenige geestdrift, en zonder opwin-
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1)

ding des lichaams daar ik zeer matig was geweest . Ik getuigde in de toepassing,
- dit woord zal in verband met onze vorige aanhaling wel niemand ontgaan, - van
2)
de macht der dichtkunst; en de verzen, waarin ik Milton vertoonde , zich stellende
in de oogenblikken toen de wereld nog niet wereld was, waren gelukkige, hoewel
het mij nog aan geheele overgegevenheid en de richting van het hart tot God
ontbrak.’
Daarop volgt dan onmiddellijk:
‘Meer zweet dan het improviseeren kostte mij het voordienen van een tarbot.
Jaren lang, sinds ik eens een wild gedierte verscheurd had, was ik van alle order
tot voorsnijden bevrijd geweest; en daar komt nu de knecht, en geeft mij een
instrument in handen, waarmede ik volstrekt niet gewoon was om te gaan.’
Kort na deze mededeeling verplaatst ons het dagboek in Amsterdam, aan welke
stad de Clercq met zijn gezin een bezoek bracht in de laatste helft van Oktober. Wij
volgen hem derwaarts, en wel vooral omdat de Clercq bij die gelegenheid, zooveel
ik weet voor de eerste reis, den man ontmoette die later bestemd was op zijn
gemoedsleven een gewichtigen invloed uit te oefenen.
Dat hij er het hart, voor Amsterdam altijd zoo warm gestemd, ophaalde aan het
weerzien van zijne vrienden, inzonderheid van da Costa, behoeft geene vermelding.

1)

2)

De oorzaak van het meer of minder matig zijn wordt ons elders in het dagboek (1829) verklaard:
‘Ik loop altijd gevaar, het is eene oude zwakheid van mij, om, wanneer mijn geest geen voedsel
genoeg ontvangt, zonder het bijna te bemerken, wegens het lichamelijk voedsel toetegeven.’
De Clercq beschuldigt hier zichzelven, maar iemand, die het beoordeelen kan, schrijft mij:
‘Mij heeft meermalen de volkomene helderheid van geest, na volbrachte improvisatie,
getroffen.’
Onder vertoonde staat in het handschrift, nog leesbaar ofschoon doorgehaald, eigenaardig
genoeg, het woord zag.
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sten

‘s Middags tegen etenstijd, schrijft hij van Maandag den 20
Oktober, was ik in
de zaal van da Costa, waar zeker eene bijeenbrenging van natiën en menschen
was, die niet door menschenhanden bij elkander was gebracht. Daar waren da
Costa en Capadose in broederlijke eendracht; eene eendracht, niet uit den mensch
maar uit God. Daar was Messchert juist toevallig wegens de zaak zijner brouwerij
1)
aanwezig. Chevalier met zijn meisje , Bousquet en Dirk Hogendorp en Smit. Onder
de nieuwe bekenden vond ik Pauli, een gewezen jood, in Engeland tot het kristendom
overgegaan, den jongen Schouten dien ik zeer weinig hoorde spreken, en
Kohlbrugge, de bekende beschuldiger van Uckermann in de Luthersche Herstelde
Kerk. Na verwelkoming en eenig door elkander spreken, namen wij plaats. Ik zat
tusschen Smit en Pauli; Kohlbrugge en Hogendorp aan de beide zijden van Caroline.
Da Costa droeg het gebed voor, hartelijk, krachtig, doordringend, doch tusschenbeide
zijne stem te veel willende uitzetten, hetgeen geen aangenamen indruk maakt. Het
gebed kwam mij voor te lang voor plaats en tijd. Het middagmaal was eenvoudig,
zonder iets uitgezochts, 't geen mij goed beviel. Het was mij heerlijk met zoovelen
aan te zitten, voor wie, schoon behalve Kohlbrügge geen van allen tot den
geestelijken stand behoorde, het Evangelie hoofddoel van het leven was, en waarvan
velen reeds zoovele panden van hunne verkleefdheid aan de leer der waarheid
gegeven hadden. Met Pauli, die mij goed beviel, sprak ik belangrijk. Hij vroeg mij
wat ik van de wederkomst van Kristus hield. Ik moest belijden, dat ik daar nog nimmer
zoo gezet aan gedacht had. Hij verhaalde mij, dat dit een zijner eerste denkbeelden
geweest was, waarover hij veel had nagedacht; dat in Engeland daarvan veel

1)

De zuster van Mevrouw da Costa.

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

269
werk werd gemaakt. Pauli had de overtuiging, dat, eer de dag van de terugkomst
van Kristus kwam, er eerstelingen uit het volk der joden voor hem gewonnen moesten
worden. Hij zocht de vriendschap van de joden te winnen, zonder hun evenwel
eenigszins te verbergen wat hij zocht en wie hij was. - Aan tafel was schier over het
algemeen het diskoers niet levendig; doch ook niet verdoemend. Over van Lenneps
poësie werd zelfs een woord gesproken zonder dat hij zelf in het gedrang kwam....
O hoe duidelijk is het, dat weder op den duur, zoo God niet altijd met ons is, zelfs
wat geestelijk is weder met wereldsche eigenliefde behandeld wordt. Wij kunnen
ons niet van de wereld uitsluiten of zij dringt van eene andere zijde weder binnen.
Zoo geheel vrij sprak men dezen middag toch niet. Capadose dankte innig, en, dat
moet ik zeggen, eenvoudiger en treffender nog dan da Costa. Nu zouden wij bij
Capadose gaan, waar zich dan ook spoedig weder het grootste gedeelte van het
1)
gezelschap vereenigde. Da Costa sprak nog hartelijk met mij over Bowring . Hij gaf
mij een heerlijk denkbeeld over de Drieëenheid: daarin is God zoodanig
geopenbaard, dat, waar wij Hem noodig hebben, wij Hem gedurig kunnen aangrijpen,
naarmate onze behoeften zulks medebrengen. Zoo riepen de Apostelen dan Kristus,
dan den Heiligen Geest, aan.
Midden onder dit gesprek hoorde ik vragen of men niet zoude beginnen, daar het
auders zoo laat wierd, en nu zag ik dat men zich gereed maakte eene Oefening in
forma

1)

De bekende onlangs overleden engelsche diplomaat, groot vriend van de Clercq tijdens zijn
verblijf in den Haag. Verschil van politiek inzicht bracht later eenige verwijdering te weeg.
Bowring, unitariër, had toen juist da Costa bezocht en dezen veel te exclusief gevonden. Het
dagboek, dit bezoek verhalende, voegt er bij, dat Bowring bij het heengaan gezegd had:
‘quand nous serons réunis dans le ciel, je vous montrerai les millions que vous avez voulu
en exclure.’
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te houden. Ik schrikte hiervan eerst, daar ik altijd vrees voor die bijeenkomsten
gehad heb, doch zag nog meer op, toen Kohlbrugge, wiens uiterlijk mij niet bijzonder
ingenomen had, voor een grooten Bijbel ging zitten. Ook aan ons werden Bijbels
1
uitgedeeld. Wij zongen eerst een Psalm, dat mij wel beviel. Toen was er gebed,
toen preek; nog tweemaal zingen, een nagebed en eindelijk een zegen. Doch ik
loop vooruit. De tekst van Kohlbrugge was het opwekken, of liever het profeteeren
over de doode beenderen door Ezechiël. Het onderwerp was, zooals men zich kan
voorstellen: de erkenning van Gods genade, dat hij ons uit den slaap der zonde
opwekte; de verplichting om tegen de doode beenderen te profeteeren. Aan kracht
ontbrak het niet of aan welsprekendheid, doch het was eene populaire
welsprekendheid, geheel oud-testamentisch; het donderen van den profeet en niet
het suizen van den zachten wind. Ik gevoelde mij wel opgewonden; maar toch, dat
gedurig terugkomen van de hoere van Babylon en van alle dergelijke uitdrukkingen
hinderde mij, en ik vond er den toon van Kristus en de Apostelen niet in; te lang en
te veel herhaling was het mij. Toen kwam echter het gebed, waarbij ik nederknielde,
en hetgeen, dunkt mij, geen gebed voor eene gemeente was, waarin toch een
zekere orde moet heerschen en bedaardheid. Zoo hebben althans Kalvijn en Beza
niet gebeden. Ik kon op het laatst van dit ontzettend lang gebed, waarin zoovele
gezochte uitdrukkingen waren, niet medebidden, en had den indruk dat dit zoo niet
goed was. Toen nu het amen uitgesproken was, was ik zeer nieuwsgierig wat men
zeggen zou, en zag dat ieder ja

1

‘Dat mij wel beviel; dat mij niet beviel.’ Opmerking verdient het veelvuldig terugkeeren van
soortgelijke betuigingen in de Clercq's dagboek. Het is nooit de toon der objektieve
waarneming. Zijn persoonlijke indruk is hem altijd het eerst voor den geest.
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uitermate tevreden was, en de hand aan Kohlbrugge gaf. Ik had tegen den man
niets, en te veel menschenvrees en valsche schaamte was er in mij, om mijne hand
te weigeren, doch was echter zoo oprecht van tegen Kohlbrugge te zeggen, dat ik
een vooroordeel tegen hem gehad had. Deze antwoordde zeer liefderijk, zoo het
mij scheen, en zeide toen nog onder anderen: Ik ben als een arme jongen het
strijdperk ingetreden, van alle menschen verlaten en aangehitst, zonder eenigen
duit te bezitten; en echter heeft het God in die twee jaren mij niet aan het noodige
laten ontbreken, doch ik heb ook alleen het noodige ontvangen. Dat beviel mij; ik
1
zocht mijne indrukken weg te dringen, daar het mij te veel hinderde daar te staan,
zonder de gevoelens van mijne vrienden te kunnen deelen. Te huis komende wilde
ik die opwinding voortzetten, doch vond dat Caroline ook denzelfden indruk als ik
gehad had, dat wij beiden tot aan het einde van het gebed van Capadose amen
gezegd hadden, doch dat ons medegaan toen ook opgehouden had. Het nadenken
heeft mij in zooverre bevestigd, dat ik deze bijeenkomst onschuldig vond met opzicht
tot da Costa en Capadose, - den reinen is alles rein, - doch dat verder zulke
bijeenkomsten, bij meer uitbreiding, aanleiding konden geven tot geestelijken
hoogmoed, onoprechtheid, vleeschelijke aandoeningen in den Godsdienst. Verder
2
wil ik dit niet uiteen zetten.’
Aandoenlijke en leerzame bladzijde. Zoo is er toch in elk menschelijk leven eene
hellend vlak, waarop hij noodlottig afglijdt. Hier schijnt de Clercq te zijn nog even
voor het punt waar die helling voor hem beginnen moest. Ge-

1
2

Gevaarlijk pogen!
Iets later schrijft hij: ‘toen eenige vrienden mij begonnen te schrijven Broeder in den Heere,
ergerde mij dit en vond ik dit gezocht.’ Later vond hij in het gebruik van het woord Heere iets
‘innigs.’
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voelt hij er iets van, als hij, schier onmiddelijk na het bovenstaande, met eenige
uitvoerigheid een gesprek mededeelt, waaruit ik mij de volgende aanhaling vergun:
‘Bij oom de Vos Senior moest ik een zwaren aanval doorstaan, te weten eene
mengeling van hartelijkheid, van hevigheid en vriendelijkheid, waarbij ik waarlijk niet
wist hoe mij te houden. Dit was de kwestie, dat ik mijne gevoelens moest wijzigen,
dat God in Kristus was de wereld met zich zelven verzoenende, dat dit genoeg was;
dat ik geene heiligheid van anderen moest vorderen, die ik zelf niet ten uitvoer kon
brengen; dat ik anders niet werkzaam mocht zijn in eene Maatschappij wier doel
het was troepen naar Oost Indië over te brengen om aldaar doodgeslagen te worden.
Molenaar en Bilderdijk werden bij die gelegenheid duchtig over den hekel gehaald.’
Onvermeld blijft hoe de Clercq zich verdedigde. Daarentegen geeft het dagboek
van 30 November ons weer een blik te werpen in zijne ‘historie.’
‘Rustig vlieden de dagen heen sedert onze terugkomst van Amsterdam. Zulk een
tijd had ik mij zeker sedert mijn vertrek herwaarts niet als mogelijk kunnen voorstellen.
Eentonig kan ik hoegenaamd niet zeggen, dat de dagen zijn. De korte ochtenden
met voorlezen en spreken met de kinderen gaan daarheen. De ochtenden aan het
Bureau, hoewel niet zeer bezet, zijn echter door het openen der brieven, het
vergaderen, het doen van vele kleine beschikkingen, waarbij alles zijn tijd heeft, het
over en weer praten en krantenlezen niet te vergeten, spoedig genoeg om, en hoe
lang de avonden ook schijnen mogen, zij zijn mij veel te kort. Aan Letterkunde en
extraheeren geef ik een paar uur, dan komt het lezen en spreken met Lina, dan
1)
eens eene visite, dan bij dit alles de korrespondentie , doen de dagen daarheen
vlieden

1)

De Clercqs partikuliere briefwisseling, te oordeelen naar de brieven in mijn bezit, had een
verbazenden omvang.
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eer men het bedenkt. Te meer kan men dan op zichzelven zien, en ik gevoel dan
hoeveel mij ontbreekt. Ik besef dan hoe het mij nog aan vaste begrippen over vele
zaken mangelt, en aan duidelijkheid om mijne denkbeelden uittedrukken. Tot 1820
heb ik vooral de liberale denkeelden nagepraat onder menschen die dezelfde
denkbeelden hadden, en waar het zelden tot eigenlijke diskussie kwam. De eerste
wezenlijke diskussiën die ik hoorde waren die in de bijeenkomsten met da Costa,
bij Hartsen, Retemeijer enz. Daar zag ik iemand die volkomen vast in zijne opinies
stond, en dat bij het overbluffen van X., dat ik vroeger zoo dikwerf gehoord had,
sterk afstak. In de jaren die toen volgden heb ik weder dikwijls da Costa nagepraat,
en de diskussie bleef toen binnen de topics van den dag beperkt. Ik was toen te
bevreesd om uittekomen, en zocht steeds mij in dag elijksche gesprekken te
verschuilen en de groote kwestiën met allen, die ik wist dat van een ander gevoelen
waren, te vermijden. Toen kwam de verplaatsing herwaarts. Ik voelde in het eerst
eene zekere blooheid van geest en lichamelijke zwakheid, wegvalling van alles
waarop ik gesteund had, overtuiging dat ik niet op mijne plaats was; dat alles drukte
mij neder, waarbij dan nog de bejegening van N. en NN. kwam, van den eerste
meer uit de hoogte en vittend, van den laatste lomp en hoonend. Gods genade is
met mij geweest, en heeft mij door alle deze klippen heengevoerd. Langzamerhand
door al het gebeurende werd er bij mij veel ontwikkeld, en in het godsdienstige werd
het mij helderder, en kon ik met meer vastheid spreken, en ook mijne denkbeelden
beter dan voorheen uitdrukken. In alle de overige praktische zaken van de wereld
ontbreekt het mij geheel aan vertrouwen op mijzelven. Dat koomt vooral daaruit
voort, dat ik hartelijk wensch om in alle deze zaken kristelijk te spreken en te
oordeelen, en dat
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ik mijzelven mistrouwende gedurig vrees, naar de verleidelijkheid mijner natuur, van
het een tot het ander te komen en mij op eens geheel ver van mijn leiddraad te
vinden. Ik heb hooge achting voor da Costa, Capadose, Messchert; ik heb nimmer
menschen gezien, die zoo konsekwent in hunne gevoelens waren; ik heb dikwijls
ondervonden dat, waar ik mij van hen scheidde, ik naderhand bevond ongelijk te
hebben. Van den anderen kant gevoel ik, dat, bij alle hartelijkheid van wederzij, er
altijd iets is dat ons, hoewel eenstemmig in de hoofdzaak, in de nuances zal doen
verschillen. Ik zie in de opwekking in Frankrijk, Engeland en Duitschland een doel
om zonder verloochening van het geloof werkzaam te zijn, om in de tegenwoordige
Maatschappij het Rijk Gods te verbreiden in groote en in kleine betrekkingen; bij
mijne vrienden zie ik nog maar alleen het zwaard dat nedervelt, niet de hand die
opbouwt. Misschien hebben zij gelijk; misschien moet het werk, dat onheilig was,
geheel neergeveld worden, eer het heilige opgericht wordt, doch het standpunt is
verschillend. Zij, da Costa en Capadose, staan geheel buiten de samenleving; die
er in is, gevoelt ook als kristen zijn plicht. Naarmate dat ik derhalve deze punten
aanroeren moet, hoop ik met vrijmoedigheid mijn gevoelen ter neder te stellen.’
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Hoofdstuk XVIII.
1829.
Over België. - De onaandoenlijkheid in Holland. - Letterkundige
aanteekeningen. - Geestelijke zusters. - Wereldsche genoegens. - Over
zijn zoon Gerrit. - Het lezen in en voorlezen uit den Bijbel. - Kennismaking
met de heeren Groen en Koenen.
De staatkundige vooruitzichten die de Clercq reeds in 1828 had gekoesterd, waren
in den aanvang van dit jaar niet helderder geworden. Na een blik op den algemeenen
toestand van Europa, na inzonderheid het gewicht van de emancicipatie der
katholieken in Engeland overwogen te hebben, gaat hij voort:

(8 Februari).
‘In Nederland zijn deze dagen ook niet onbelangrijk. De gisting welke men misschien
gehoopt had, door het manifest van Gobbelschroy te doen bedaren, neemt
daarentegen toe. Elke partij neemt daaruit hetgeen haar aanstaat als koncessie
aan en verwerpt het overige. Het Gouvernement schijnt niet op zijn gemak te zijn.
In de Staten-Generaal zijn vele van de gevreesde petitiën ingekomen.
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Van den anderen kant hebben eenige der meest rechtskundige leden van de Staten
eene geheele verandering van de wet op de rechterlijke organisatie voorgedragen...
Het stelsel van baskule tusschen het Noorden en het Zuiden schijnt thans zijn kracht
geheel verloren te hebben. Het stelsel van opvoeding, waarbij men met sluwheid
de Roomschen tracht te overvleugelen, zinkt geheel in elkander. Er schijnt een
vijandige geest tegen het Gouvernement te heerschen, en de oproerkraaiers weten
zeer wel dat zij geene Ministers, maar dat zij Willem van Oranje in zijne Ministers
aanvallen. Zij beschuldigen dezen wegens besluiten reeds lang voor hunne
aanstelling genomen, en welke alleen aan den koning geweten kunnen worden.
Het schijnt dat de twee aangefelde ministers den storm niet zullen kunnen doorstaan,
en dat ook het koninkijk gezag het onderspit zal moeten delven. En wat dan? De
Brabanders schijnen geene menschen om halverwege te blijven staan. In het
Noorden blijft voor dit alles, voor zoover mij voorkomt, volmaakte onverschilligheid
heerschen. Men spreekt ook van petitiën, ook hier gecirculeerd hebbende, doch
zoo deze bestaan hebben, schijnen zij alleen door een weinig in krediet staand
gedeelte van het publiek geteekend te zijn geworden.’
Ook Ds. Secrétan, inmiddels in den Haag beroepen en door de Clercq geregeld,
met groote sympathie en gedeeltelijke instemming, gehoord, is getroffen door de
hollandsche apathie dier dagen.
‘Zeer verwondert hem de groote dorheid en flauwheid bij de menschen.... Hij kan
in de tegenwoordige Hollanders de afstammelingen dier Hollanders niet zien, die
door hunnen vrijheidszin zoo zeer beroemd waren geworden.’
Straks: ‘de koning heeft eene kommissie benoemd om te rapporteeren over het
onderwijs. Men vreest, dat hij te veel koncessies zal doen. Men vreest dat deze
onverwachte
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opposite veel indruk op hem maakt; hij schijnt te trachten om zooveel mogelijk te
koncilieëren, dat in dit geval moeilijk is. Hij slaapt zeer weinig en staat tusschenbeide
te twee uur reeds weder op.... De Prins van Oranje heeft zich ruiterlijk verklaard
voor de partij van den koning, 't geen een goeden indruk moet gemaakt hebben....
De haat tegen Gobbelschroy moet groot zijn. Men beschuldigt hem van nietswaardige
menschen als werktuigen voor zijne ministeriëele geschriften gebruikt te hebben,
en onder anderen zijne betrekking met eene danseuse op eene zelfs in de groote
wereld afgekeurde indecente wijze geafficheerd te hebben.... De Catholique verhaalt
dat men eene petitie in Amsterdam heeft willen ophalen door de policie, en
beschuldigt den roomschen adel in de noordelijke provinciën van geen bijval aan
de goede zaak aan den dag te leggen.’
Veel zou ik nog uit de Aanteekeningen van dit jaar kunnen opnemen tot bewijs
van de Clercq's letten op de staatkundige teekenen der tijden. De groote krisis, de
belgische omwenteling, zou althans hem niet komen verrassen.
In dit jaar zijn ook de letterkundige Aanteekeningen veelvuldiger dan in de drie
of vier laatste jaren. Vooral die boeken trekken zijne aandacht die met de politiek
in eenig verband staan. De ‘Kerstzangen’, die da Costa hem zendt, staan hem niet
bijzonder aan:
‘Ik vind de uitdrukkingen te gezocht; het worden geheel teksten in verzen, en dat
is toch, dunkt mij, het doel van het geestelijk lied niet.’
Ditmaal vindt ook Bilderdijk geene genade:
‘Bilderdijks Aandenken of Uitzicht op mijn dood las ik. Waar is het meetsnoer
gegeven, om hem mede te meten? Ik zou het niet graag op mij nemen, doch ik kan
niet zeggen, dat het mij beviel. Ik vond er Bilderdijk, den natuurlijken mensch, in zijn
trotsheid en in zijn haat veel te
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veel in, doch niet Bilderdijk den leeuw, door Gods genade tot een kind gemaakt.’
De indruk dien Tollens reeds destijds op sommigen maakte, wordt met een enkel
woord aardig gekenschetst:
‘Ik las eene recensie op de Gedichten van Tollens in den Merkurius, die den
dichter niet kan bevallen. Niettegenstaande al den lof die hem wordt toegezwaaid,
stoot men overal op een maar of op eene exceptie. Hoe bros is al die letterroem.’
Hij, de man van lektuur, zag er ook de schaduwzijde van:
‘Ik had deze week geen hoofd om te lezen, en ik gevoel ondertusschen, dat mij
dit (namelijk niet lezen) misschien meer oefent dan al dat vele lezen en kompileeren.’
Ook het ‘kompileeren’ van zijne eigene gedachten en indrukken scheen hem niet
zoo natuurlijk meer als vroeger af te gaan. In '28 en '29 merk ik althans veranderingen
op in de methode die tot hiertoe gevolgd werd. Het is als of dat achter elkander
opschrijven van allerlei aanteekeningen hem niet meer geheel bevredigt, al wordt
het ook ten einde toe voortgezet met schier onbegrijpelijke volharding. Dan eens
begint een nieuw katern met den titel: partikuliere annotatiën, dat weer ophoudt, om
straks andermaal voor den dag te komen onder den titel van privé-annotatiën, om
dan een even vroeg uiteinde te vinden. Eenmaal zie ik hem het plan opvatten, dat
evenwel zonder uitvoering blijft, om eene autobiografie te beginnen. Ja een paar
katerns voeren het ongewone opschrift: geestelijk dagboek, ofschoon de
mededeelingen die er in voorkomen van geen anderen aard zijn dan sommige
mededeelingen die reeds het gewone dagboek bevat. Er is een kennelijk tasten en
zoeken, dat ten slotte tot een terugkeer voert naar den weg die van den aanvang
werd ingeslagen, namelijk tot het door elkander werpen van allerlei herinneringen,
soms slechts aange-
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geven met een enkel woord, en tusschen welke geen verband te ontdekken valt.
Die waar de maand Augustus mede opent, acht ik karakteristiek genoeg om hier
opgenomen te worden. Tot recht verstand van volgende mededeelingen mag zij
zelfs onmisbaar heeten; zij betrett diezelfde kindermeid wier verlangen naar het
sakrament door de Clercq als de aanleiding tot zijne eigene avondmaalsviering
opgegeven werd.
1
‘Zoo even verlaat Kaatje Sjonket ons huis , na vijf en een half jaar ons als
kindermeid trouw gediend te hebben. Het vertrek van eene meid is anders eene
gewone gebeurtenis; doch wanneer er met eene meid zooveel gebeurd is; wanneer
zij, na in het eerst ons door haar humeur dikwijls tot ongenoegen verwekt te hebben,
als eene zuster in Kristus afscheid van ons neemt, wanneer de leiding langs welke
God zulk eene jonge vrouw geleid heeft, veel gelegenheid tot zelfkennis, tot
geloofsbeproeving aan ons gegeven heeft, dan is het wezenlijk een gewichtig
oogenblik voor ons leven. Met innige hartelijkheid zijn wij van elkander gescheiden.
God vergeve ons al de oogenblikken van hoogmoed en waanwijsheid, die deze
betrekking in ons verwekte. God zij gedankt voor den rijkdom van genade over haar
en over ons, waardoor het ons vergund werd ons op haren weg te verkwikken. En
met dat al, hoe dikwerf zullen wij nog gewond hebben waar wij niet dachten te
wonden. O het is heerlijk om iets te mogen doen in naam van den Heer. Groot is
de genade die God daarin geeft. Ik gevoelde het zoo duidelijk na haar vertrek, dat
deze geheele betrekking van God was. Hij, de Almachtige, die ons dan het volle
licht geeft, dan weder zijne zon door nevels laat betrekken, opdat wij zouden blijven
wakende en biddende en uitziende

1

Wegens den staat van hare gezondheid.
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en niet inslapende, hij doet alles in de leiding der zijnen tot opbouwing, tot versterking
strekken, en men gevoelt het hoe waarachtig het is, dat de godzaligheid de belofte
heeft van dit en van het toekomende leven. De genade van Kristus zij verder met
haar, en zijne kracht behoede haar voor alle de gevaren waaraan de aandoenlijkheid
van haar gestel haar zou kunnen blootstellen. Die hem om brood bidt, zal hij geene
slang geven.’
Ook deze beschouwing, waarvan het ongewone treft en boeit, staat in verband
met zijne van nu aan toenemende begeerte om bij voorkeur van eenvoudigen en
1
ongeletterden godsdienstige indrukken te ontvangen. Ook voor zijne zeer jonge
kinderen scheen hij ditzelfde wenschelijk te oordeelen, kort na het bovenstaande
lees ik:
‘Op verzoek van Ds. Molenaar van Crefeld wandelde ik naar Rijswijk om jufvrouw
Riem, eene krachtige oude vrouw, te bezoeken. Ik stond inderdaad versteld toen
ik haar zag.

1

Ook dit, gelijk al het andere, ging bij de Clercq niet ‘zonder strijd.’ Hij uit zich daaromtrent in
een brief aan da Costa van 3 Februari 1831. ‘Dinsdag-avond zat vrouw N. weder bij ons. Ik
had eerst eene opwelling van afkeuring dat zij alweer hier kwam, doch ik heb naderhand het
verkeerde daarvan mogen inzien. O mocht ik veel op de arglistigheid van mijn hart worden
gewezen. Wij hebben weder met aandoening afscheid van elkander mogen nemen. Nergens
zie ik de liefde waarvan het Evangelie spreekt zoo krachtig als in dat lieve mensch.’
Evenzoo aan zijn trouwen vriend Spies (5 December 1831): ‘Wel zoo, zoo heeft vrouw de B.
dan bij u gelogeerd. Gij hebt er wel aan gedaan, waarde vriend. Deze dingen zijn nooit zonder
strijd, maar indien wij wel nadenken, beoordeelen wij dan onze arme broeders wel altijd zoo
liefderijk als wij broeders en zusters van onzen stand zouden beoordeelen? Wij matigen ons
toch altijd een zekere soort van superioriteit aan, omdat wij nu en dan hen van onzen overvloed
eens mededeelen.... Brieven van vrouw de B. te ontvangen is gemakkelijker dan die te
beantwoorden.... Moeilijk valt het ons van ons standpunt, menschen, in een geheel
verschillenden rang der maatschappij geplaatst, te beoordeelen in vele dingen. Mogen wij
maar de eenigheid des geloofs behouden.’
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Het was eene vrouw van tachtig jaar, doch die wel twintig jaren jonger scheen en
in verzekerdheid des geloofs en toch met veel eenvoudigheid en helderheid sprak.
Van Secrétan had zij ook reeds gehoord. Talma kende zij zeer goed, en die had
haar gezegd: Geniet wat gij ontvangt, gij zijt nu als het lam dat de Heer op de
schouders neemt, doch ik heb veel ondervinding en dat kan ik u zeggen, dat de
Heer u nog wel eens weder in de woestijn zal zenden. Ja, zeide zij, dan ben ik het
gelukkigst, als ik twee oogen geopend mag hebben, een op mijzelve en een op den
Heer....Hetgeen ik zelf zeide beviel mij naderhand weinig. Nu was er ook een andere
jufvrouw bij. Ik hoop jufvrouw Riem echter spoedig weer te bezoeken. Gerrit (de
Clercq's destijds ruim zevenjarige knaap) was ook door haar gesprek getroffen
geweest. O welke heerlijke oogenblikken zijn dit dan met hem. Mocht ik daarin
genoegzaam geloof opdoen om door al zijne booze en kinderachtige buien heen te
waden.’
Van nu aan vervullen Kaatje Sjonket en jufvrouw Riem eene plaats in de
Aanteekeningen; in dezen trant:
‘Kaatje kwam wel over. Zij gevoelt zich echter zeer verlaten, zoo midden onder
menschen die haar niet verstaan.’ Of:
‘Jufvrouw Riem zeide: ja de menschen spreken mij hier wel van godsdienst, en
ook wel van liefde tot Jezus, maar van Gods rechtvaardigheid en dat wij buiten
Kristus verdoemelijke zondaars zijn, en met een zondaarsgeloof tot hem moeten
komen, dat willen zij niet aannemen en er zelfs niet van hooren.’ Of ook:

Dinsdag, 4 Augustus.
Vroeg opgestaan, daar waren brieven te schrijven aan Kaatje Sjonket, aan Bosscha
enz.
Men gelieve te letten op het eerste woord dezer aanhaling. De kwestie van het
opstaan was voor de Clercq een
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kritiek punt. Weinige dagen waarvan hij niet aanteekent, of hij zich dienaangaande
zelfbeschuldiging te maken had. Het vroeg opstaan geschiedde niet dan om
bijzondere redenen; en een van zulke redenen was dan, gelijk wij zagen, het schrijven
aan Kaatje Sjonket.
Thans is Dr. Kohlbrugge hem nog niet sympathiek.
‘Terwijl wij te zamen zaten, komt een brief met eene onbekende hand, en daar
was het waarlijk van Kohlbrugge, en eene beletvraging om met zijne vrouw hier te
komen logeeren. Ik mocht het niet aannemen en voelde er ook hoegenaamd geen
lust in; ik kon geene preteksten geven die niet waar waren. Ik kon den man in het
antwoord zonder nadere kennis geen broeder noemen.’
Van deze logeerpartij schijnt dan ook vooreerst niets gekomen te zijn.
In het algemeen blijft zijne betrekking tot de ‘broeders’ nog van eene eigenaardige
soort, gelijk mij onder anderen blijkt uit eene aanteekening van 11 September:
‘Eindelijk dezen avond een rustig bijeenzijn met mijne lieve Caroline; ik mocht
zeer ernstig en gemakkelijk over mijzelven spreken. Ik ben te veel vooruit gezet in
de betrekking met vele kristenen, en de wijze waarop zij mij behandelden, deed mij
mijzelven hooger schatten dan ik inderdaad stond. H., die mij nog als een kind
behandelde, en die mij daardoor ergerde, bracht mij hierop tot nadenken.... De
broeders in Kristus heb ik meer lief dan voorheen. Ik schrik niet meer wanneer ik
hunne brieven ontvang. Hoe koud is echter dikwijls nog de liefde in mij. Wij lazen
den brief aan de Philippensen, en toen in de Psalmen; ja, dat geloof ik met Capadose,
dat het een groote zegen is, als men die kan zingen.’ En 12 September: ‘'s Ochtends
was ik bij Capadose. Wij spraken genoegelijk. Hij heeft veel liefde; ik was geheel
open jegens hem, maar er is toch nog altijd...,
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iets dat mij verhindert om mij geheel op mijn gemak met hem te gevoelen.’
Toen sommigen bij hem aandrongen op meer eenvormigheid in het uitwendige
met ‘de broeders’:
‘Dat verbieden van alle wereldsche genoegens aan de kinderen is ook eene
moeilijke zaak, waarin ik nog geen licht zie, want het gebod baart de overtreding.
Wij hadden aan Gerrit een zeker spel verboden, en toen ik heden beneden kwam,
zag ik dat hij het toch gedaan had, en uit vrees voor knorren het speelgoed in de
war had gebracht. Hoe voorzichtig moet men zijn.’ Iets later heet het met betrekking
tot dien oudste, al zijne weelde en al zijne zorg:
‘Mijne betrekking met Gerrit is moeilijk. Er is veel goeds in hem, doch de geheele
eeuw is in hem (de knaap telde toen nog niet acht jaren), en dat hij door Gods
genade bekeerd moet worden, dat zie ik zoo duidelijk in. Hij kwam heden met een
boek en wilde dit lezen. Ik moest hem dat verbieden, en zijn toorn was daarop
ontstoken. Ik wilde maar reeds groot zijn, zeide hij toen, dan kon ik alle boeken
lezen die ik verlangde. Dit trof mij bijzonder. God beware mij. Mochten wij bidden
en werkzaam zijn.’
Hier wordt reeds een weemoedig perspektief geopend: een vader, kracht en
vreugd steeds meer uitsluitend zoekende in denkbeelden, waarvan de oorsprong
in een ver verleden ligt, en geroepen een zoon op te voeden ‘in wien de geheele
negentiende eeuw’ reeds leefde. Gerrit gaf inderdaad blijken van buitengemeen
vroege ontwikkeling:
‘Caroline las dezen avond aan Gerrit het Traktaatje over les braves et honnêtes
garçons voor. Hij begreep het volkomen, hetgeen bleek uit de tegenwerping, die
hij, beter wetende, maakte; maar dan behoeft men immers geen
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goed te doen, dan moet men alleen maar gelooven.’
De godsdienstige leiding van zijn huis baart de Clercq veel hoofdbrekens.
Herhaalde malen betuigt hij bij het uitkomen voor het evangelie grootere
vrijmoedigheid te bezitten tegenover vreemden dan tegenover huisgenooten. De
volgende mededeeling brengt ons ook wellicht op het spoor van den oorsprong
eener godsdienstig-huiselijke gewoonte, die bij alle aanhangers van het Réveil
teruggevonden werd:
2
‘Ik las in het Oude Testament zonder opwekking. Sedert wij niet meer in een
afzonderlijke kamer zijn, gaat het minder goed. Ik heb veel strijd onder het lezen.
Ik gevoel dat de huisdienst nog heel anders moet zijn. Bij het lezen van een artikel
in de Evangelische Zeitung, gevoelde ik, dat ik ook mijne dienstboden binnen moest
laten komen,

1

Ik vind ergens het volgende blad:

‘De wereld is een spoor waarin wij moeten wandlen.
De tijd hier is geschikt om woekrend mêe te handlen,
Het leven, wel gebruikt, is voor den kristen schoon.
Van elk gezang der vogels is de toon,
De liefde Gods; 't is waar, men moet hier strijden
Met de ondeugd om van 't rijk der Hel zich te bevrijden,
Maar God is ons een licht dat glinstert als de zon.
Ach, dat ons sterflijk oog dat licht bereiken kon!
't Schijnt wel des daags met volle pracht en luister,
Maar 't licht van God, dat schijnt ook zelfs in 't duister;
Dat licht van God maakt zwakke zielen sterk,
En blijft ons bij door 't gansche levens perk.’

2

En daaronder:
‘Bouts rimés, door Gerrit ingevuld, 2 Juni 1832, geheel alleen.’ De knaap telde toen nog geen
elf jaar.
Een andere reis: ‘onze lezing van den Bijbel was doodsch.’ Elders: ‘Wij lazen den brief aan
de Philippensen, dien ik heerlijk vond, maar ik had er nog veel meer gevoel van moeten
hebben. Bij het lezen van den Bijbel heb ik dikwijls nog strijd.’ Aan da Costa (12 Juni 1831):
‘De profeten zijn een goudmijn, waarin men graaft en dikwijls al vrij wat versmelten moet, eer
men een klompje goud overhoudt.’
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doch ik gevoel er nog geen moed toe, en weet niet hoe ik de zaak zal beginnen.
Mocht ik licht daarin ontvangen.’
Iets later weder:
‘In den bijbel met meer stichting gelezen, vooral in Johannes.’
Opmerkelijk is zeker bij een geest als de Clercq de geringe geestdrift, die hij
somtijds voor den Bijbel schijnt te gevoelen. Hij moet zich vaak aanzetten tot het
lezen van Oud en Nieuw-Verbond. Van tijd tot tijd spreekt hij als met eene zekere
verwondering over hen, die zooveel in den Bijbel vinden. Aan die verwondering
paart zich echter een benijden. Het is alsof dat genot niet altijd voor hem is
1
weggelegd. Moeilijk is het, in de teleurstelling die de Clercq tegenover de heilige
Schrift ondervond, niet het gevolg te zien van de zoo geheel onhistorische wijze,
waarop de rechtzinnige voorgangers dier dagen hem leerden die Schrift te lezen.
Door uitvoerige uittreksels uit de preken die hij destijds hoorde, heeft de Clercq ons
de gelegenheid gegeven om te beoordeelen hoe treurig het toen bij sommigen met
de uitlegging des Bijbels gesteld was. Zij scheen in allerlei willekeurige spelingen
2
op te gaan. Zoo verkondigde Ds. S. met groote verzekerdheid, dat overal waar in
het Oude Testament van ‘de hand des Heeren’ gesproken werd, Kristus, overal
waar de ‘wegen des Heeren’ vermeld stonden, de Heilige

1

2

Bij uitingen als die ik aanhaalde bedenke men echter wat iemand mij eens schreef: ‘Het lag
in het karakter van W.d.C. zich steeds klein te gevoelen, en, vooral in zijn dagboek van die
jaren, ontevredenheid met zich zelven te doen spreken. Vooral hierdoor verklaart zich, dat,
wanneer de stemming bij het bijbellezen “doodsch” was, daarvan eer melding wordt gemaakt,
dan wanneer opgewektheid de bovenhand had.’
14 Juli 1831 meldt de Clercq zelf aan da Costa: ‘Niets hindert mij meer dan dat geforceerde
allegoriseeren bij velen, die van iederen tekst met goede bedoelingen maken wat zij willen.
Heerlijk is het, wanneer men het woord in zijne volle letterlijke beteekenis kan opnemen.’
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Geest bedoeld wordt. Eene uitlegkunde die zich voor zulke anakronismen niet
schaamt, moet vooral de lektuur bederven van een boek, dat misschien meer dan
eenig ander met echt-historischen zin wil beoefend zijn.
Eigenaardig is inzonderheid de verlegenheid waarin de Clercq zich tegenover de
zoogenaamde Schriften van Salomo bevindt, met name tegenover de Spreuken en
de Prediker. Hier gevoelt de allegorische of de geestelijke uitlegging zich natuurlijk
onmachtig. Hier moet een geïnspireerd boek een boek zijn, dat zich in tegenspraak
bevindt zoowel met de priesterlijke als met de profetische opvatting, die in het overig
gedeelte van het Oude Testament vertegenwoordigd is. De Clercq weet zich dan
hier ook niet anders te redden dan met behulp van een zeker rationalisme. Waar
de schrijver van Spreuken of Prediker leeringen verkondigt die in de rechtzinnige
beschouwing zeker vrij kwalijk passen, ‘onderstelt’ hij eenvoudig, maar zonder zich
natuurlijk op eenige aanwijzing dienaangaande te kunnen beroepen, dat ‘Salomo
iemand van de tegenpartij sprekende invoert.’ Vernuftig genoeg gevonden, en een
heerlijke proeve van de wijze waarop het rechtzinnig stelsel zich vaak tegenover
den Bijbel handhaaft.
Maar de Clercq's eigen gebrek aan opgewektheid bij het lezen van den Bijbel
deed hem in die lektuur geenszins vertragen, en deed hem veeleer behoefte
gevoelen om allerlei trekken te verzamelen van de kracht die voor anderen daarvan
plag uit te gaan. Zoo vind ik onder dagteekening van 16 October:
‘Kristelijke heldenmoed van de zuster van ter Borg, die aan ontzettend zware
hoofdpijnen lijdt, doch zegt, dat, wanneer zij nu en dan sterk over een tekst denkt,
zij de pijn niet gevoelt.’
Eene karakteristieke anekdote, ons door de Clercq be-
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waard, moge nog licht werpen op de verdenking waaronder elke poging tot
historische uitlegging des Bijbels toen in zekere kringen lag:
‘Men zegt dat de leeraren en ouderlingen aan Ds. Noordink, ter gedachtenis van
zijne vijftigjarige preek, een Bijbel van Van der Palm met zilver beslagen hebben
gegeven, en dat dit geheel en al buiten weten van Molenaar geschied is, die, toen
hij dit vernam, zich daarover verwonderd had, en ten antwoord gekregen had, dat
hij toch niet mee gedaan zou hebben.’
De Clercq voegt hier zelf bij:
‘Dit zoude waarlijk nog al een merkwaardig teeken des tijds zijn.’
Hetgeen wij hem zoo even zagen voornemen maar nog niet wagen, greep den
sten

20
Oktober voor het eerst plaats:
‘Wij begonnen heden den huisdienst met onze dienstboden. Wij hadden er nog
al tegen opgezien, doch onder Gods zegen ging het recht goed. O welk eene
vreugde, dat wij het mochten beginnen. Als het eens begonnen is, schijnt het zoo
natuurlijk. Ik was in het begin nog beschroomd of liever onder de indrukken van
hetgeen in mij er tegen was. Ik begon Genesis I en het eerste kapittel van Mattheus
en vlocht er zoo eene en andere aanmerking in.’
Onder deze zelfde dagteekening vind ik het eerste spoor eener betrekking, die
weldra tot eene innige vriendschap is geworden, getuige, thans nog, eene zeer
uitgebreide briefwisseling, waarvan mij inzage werd gegund:
1
‘Ik deed een bezoek bij Groen. Zijne vrouw, die ik

1

Bij 1 November: ‘Men zegt dat Groen de Nederlandsche Gedachten schrijft. Bij 27 April 1830:
Deze betrekking met Groen en zijne vrouw is mij eene groote vreugde. Ik kan zoo geheel
naar mijn hart spreken en mij uitstorten zonder vrees van misverstaan te worden.’ Bij 4 Juni:
Er zijn al weinig menschen met wie ik liever spreek dan met Mevrouw Groen.
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zeer verlangde te kennen, was ook te huis. Zij sprak voort over Merle en hetgeen
hij verkondigde. Het bijzijn van een derden persoon hinderde mij om zoo geheel
famillair nog vooruit te komen, doch ik heb veel hoop omtrent deze betrekking. Groen
sprak ook hartelijk over Merle, dat mij veel genoegen deed. Hij zeide, dat de zaak
met de Brabanders zeer kritiek was, dat er kompleet eene Revolutie was, en het
Gouvernement bijna volstrekt geene macht meer had. De industriëelen, die tot nu
toe zeer voor het Gouvernement geweest waren, durfden zich bijna niet meer
vertoonen.’
Aanknoopende aan deze vooruitzichten van den heer Groen, schrijft de Clercq
den

den 2 November:
‘De politieke horizont is beladen met wolken. Zeer wordt er gejammerd over de
verwoesting van alles wat omtrent het onderwijs in de Brabandsche gewesten is
daargesteld geworden. In kleinigheden kan ik dit onderwijs niet beoordeelen, doch
dit kan men, geloof ik, aannemen, dat er nog minder evangelie was in hetgeen onze
zoogenaamde Noordsche verlichters in het Zuiden gesticht hebben, dan in hetgeen
de Roomschen leeren... Er zal nu eene wet in twaalf artikelen voorgedragen worden,
veel liberaler nog dan vele leden der Oppositie-partij wenschen.’
Bij een spoedig daarop gevolgd bezoek van da Costa in den Haag, kwam deze
(17 November), ten huize van de Clercq, met den heer Groen in aanraking:
's Avonds, nadat da Costa nog op het Huis ter Noot geweest was (bij de familie
van der Houven), kwam Groen en zijne vrouw. Da Costa geraakte weldra met den
eerste in gesprek over de Vaderlandsche Geschiedenis, en de uit-
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zichten die er tegenwoordig voor het vaderland bestonden. Deze, die vroeger steeds
zoo vreesachtig was, scheen nu alles met geopende ooren en als met eene soort
van behoefte in te drinken.
den

Den 7 April van het volgende jaar gevoelde de Clercq zich echter nog geroepen,
het volgende aan den heer Groen te schrijven: ‘Wat zal ik u antwoorden op uw
briefje. Het zijn zaken, waarvan ik nog maar iets begin in te zien, en waarover ik
vreezen zoude te veel of te weinig te zeggen. God leidt ons langzaam, leert ons zelf
al deze dingen. Versta mij recht. Ik verlang niet, dat gij dom wordt, maar dat alle
uwe gaven geheiligd worden. Paulus had veel kennis. Het was hem altoos nut, die
te bezitten, maar nadat hij geleerd had, alles schade te achten om de
uitnenemendheid van Kristus. Hebben wij historie geleerd en gelezen buiten Kristus,
wij moeten nu leeren inzien, dat Kristus het middelpunt van de geheele
wereldgeschiedenis is, dat afval van den mensch en hereeniging met God het thema
der Geschiedenis uitmaakt. Hebben wij de wijsbegeerte onderzocht om ze te
bewonderen, wij moeten nu leeren, door de studie der wijsbegeerte, hoewel eenige
parelen in haar gevonden worden, uit de vroege overlevering afkomstig, het ijdele
in alle menschelijk weten en het ontoereikende van zijn kracht tot herschepping van
den mensch. Doch nog eens.... laten wij bidden om die verlichting van den Geest
zonder welke niemand kan zeggen dat Jezus is de Kristus, en wij zullen zien wat
het is, uit het geloof te leven... God overal te dienen, en overal als in zijne volstrekte
onmiddellijke nabijheid te handelen...... Hetgeen waarheid buiten ons was, moet
waarheid binnen ons worden; hetgeen eene aanschouwing van ons verstand was,
moet een gevoel worden, dat ons hart vervult. Wij kunnen ons dit zelven niet geven,
maar wie bidt ontvangt. Is deze
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brief u hieroglyfisch en duister, zoo is de schuld aan mij. Ga zelf tot de bron, en gij
zult mij zeggen, gelijk de Samaritaan enz.’
den

Omtrent dien zelfden avond van den 17 November teekent de Clercq nog aan:
‘Groen en da Costa hadden elkander vroeger aan de akademie, doch slechts zeer
oppervlakkig gekend. Ook over den prins van Oranje werd veel gesproken. Mevrouw
Groen sprak veel met de dames, en toonde veel levendigheid en opgewektheid met
onbeschroomheid in het spreken, zoodat ook dit bezoek onder veel zegen afliep.
Da Costa was opgetogen over alles dat hij zag en hoorde. Hij zag eene nieuwe teelt
opgekomen. Wanneer hij van de genade Gods gewaagde, liepen hem de tranen
over de wangen. Al had hij het ook maar in de verte gezien, zoo wilde hij nu gerust
sterven. Meer dan ooit zag hij groote dingen in ons land vooruit. Hij zag uit
Duitschland, uit Zwitserland, uit Engeland de rechtzinnigheid of liever het geloof des
harten naar de Schrift overkomen en was overtuigd dat zich hier iets merkwaardigs
zoude vormen.’
De Clercq's vroeger oordeel over da Costa heeft zich blijkens eene andere
aanteekening uit den tijd van dit bezoek gewijzigd:
‘Onze gesprekken waren allergenoegelijkst; het is mij moeilijk in bijzonderheden
te treden; doch dit weet ik, dat er veel veranderd is bij da Costa; dat er in zijn geheele
zijn eene liefde gekomen is, eene eenvoudigheid, eene matigheid in het oordeelen,
die mij zeer trof.’
De vriendschap met den heer Groen werd door de Clercq te meer gewaardeerd,
nu hij den dagelijkschen omgang van den heer Bosscha moest missen, die kort te
voren eene benoeming tot Hoogleeraar in oude Geschiedenis en Letterkunde aan
de militaire akademie van Breda ontvangen en
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1

aangenomen had. Omstreeks dezen zelfden tijd begint de - mij insgelijks welwillend
2
meegedeelde - briefwisseling met den heer Koenen levendigheid te verkrijgen , en
toen de Clercq in het eind van November, bij gelegenheid van het huwelijk zijner
zuster, met zijn gezin naar Amsterdam trok, was de heer Koenen onder de eersten
die hij daar bezocht. Ook van diens waardige moeder wordt bij deze gelegenheid
3
in het dagboek met de hartelijkste vereering gesproken ; kort daarop met
onverminderde vriendschap van ‘een oude kennis.’
‘Koo Bruyn had mij gevaagd, mijn oude kennis. De ontvangst was zeer heusch.
Wij vonden er den heer en mevrouw Hooglant, Kerkhoven en zijne vrouw, den heer
van der Hucht... Aan tafel verhaalde mevrouw Hooglant mij een zeer belangrijken
droom, dien zij in Gelderland gehad had wegens diefstal aan haar huis en den dood
van Retemeijer, en die naderhand volledig was uitgekomen. Dit gaf gelegenheid tot
het improviseeren over droomen, de beste improvisatie die ik in lang deed. In zulk
gezelschap kan men meer improviseeren dan zeggen. De slotsom was, dat, daar
het leven geen droom was, wij waken moesten. Koo las een versje voor. Hij sprak
met veel achting van ter Borg en hoorde niemand liever spreken, ofschoon hij het
niet met hem eens was.’

1

2
3

Maar weldra aldaar ook nog andere dan professorale plichten te vervullen had. 22 Mei 1831
schrijft de Clercq aan da Costa: ‘Bosscha's toestand is verre van aangenaam... Tusschenbeide
hoogst schokkend voor zijn gevoel, zoo als in de verleden week toen hij (als lid van den
krijgsraad) een Zwitser, die gedeserteerd was, heeft moeten laten doodschieten.’
Bij 23 Juli: ‘De heer Koenen kwam tot mij met een brief van da Costa.’
11 Januari 1843 heet het in een brief aan den heer Koenen op zijn geboortedag:
‘De dag van heden herinnert mij veel, en het vertrouwelijk verkeer met elkander sinds vele
jaren.’
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Straks in den Haag heet het weder:
‘Wij bezochten mevrouw Groen; Groen was er nog even, en wij brachten een
uurtje genoegelijk door. Deze lieve vriendin heeft veel genade ontvangen;
eenvoudigheid en moed, eene ziele kostelijk voor God. Wij spraken alsof wij elkander
sedert lang kenden.’
Omstreeks dezen tijd schreef de Clercq nog in dezen geest aan den heer Groen:
‘Het evangelie is geene zaak gelijk een systeem van Plato en Zeno, waar men
zich buiten kan stellen om het dan te beoordeelen; het is in een feit gegrift in de
historie der geheele wereld, in de historie van ieder mensch.... Het kristendom is
redelijk, maar na het geloof, niet vóor het geloof. Gij zult aanschouwen als gij eens
geloofd hebt, niet vóor dien tijd.... God zegt tot Mozes: Ik ben die ik ben, en
argumenteert niet om dit te bewijzen.’
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Hoofdstuk XIX.
1830.
Losse gedachten uit verschillende jaren. - Berichten van de belgische
omwenteling. - Huiselijke vreugd.
Gelijk te verwachten was, zijn de aanteekeningen van dit jaar bijzonder omvangrijk.
Zij beslaan niet minder dan achthonderd en tachtig bladzijden, en worden bovendien
voorafgegaan door een tachtig bladzijden Uittreksels nit Brieven gedurende de
omwenteling hetzij aan het bureau der Maatschappij, hetzij door de Clercq als
partikulier persoon ontvangen, uittreksels waarin ik, bij het licht dat reeds over de
belgische Revolutie is opgegaan, niets gevonden heb dat mij toescheen eene plaats
in dit geschrift te verlangen. Bij zijn dagboek van dit jaar heeft de Clercq eindelijk
ook de dagbladen van dien tijd bewaard, waarin de voornaamste gebeurtenissen,
gewichtige proklamatiën enz. opgeteekend staan.
Wij zullen ons evenwel maar niet te veel in de staat-
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kunde van dit droevig tijdvak verdiepen, en althans beginnen met uit Dagboek en
Brieven van dit jaar en van andere jaren eenige Gedachten van de Clercq te
verzamelen, die ook op zijn gemoedsbestaan betrekking hebben. Ook hier is de
keus zeer rijk; opnemen zal ik slechts wat mij om de eene of andere reden trof.
Bevestigd wordt mijne opmerking over de Clercq's fransche natuur. Hij is moralist.
‘Onderworpen zijn aan de geesten der menschen in plaats van ze te beproeven,
dat is een groote hinderpaal.’
‘Wij leeren dikwijls vroeg de woorden der waarheid kennen, doch moeten daarna
nog met de waarheid der woorden bekend worden.’ (Uit een brief aan den heer
Spies).
‘Indien geestelijkheid onlichamelijkheid is, dan waren de heidenen al zeer
geestelijk, die hunne afgestorvenen als schimmen aan de oevers van den Styx
deden rondwande len.’ (als boven).
‘Waarlijk, als men niet bij elkander is, is men dikwijls nog inniger vereenigd.’ (als
boven).
‘Indien wij maar altijd vooruit en omhoog zagen, maar wij zien te dikwijls op zijde.’
(als boven).
‘De filanthropie met edele oogmerken wordt dikwijls wreed in de uitvoering.’ (Uit
een brief aan den heer Hasebroek).
‘Wie geen diplomaat is, laat zich wel eens onvoorzichtig uit.’ (als boven).
‘Zoo is het met ons, dat wij veel meer opletten op hetgeen in een ander plaats
vindt dan in hetgeen met ons zelven gebeurt, zoodat wij zeer nauwkeurig een
Rapport over den staat van het kristelijk geloof onder onze goede vrienden zouden
kunnen opmaken, en dikwijls omtrent ons zelven in gebreke blijven.’ (Uit een brief
aan Mevrouw de Jonge, geb. Evertsen, te 's Hage).
‘De mensch verandert iederen dag.’ (Uit dezelfde briefwisseling).
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‘Die man heeft veel moeite genomen, doet voor het zedelijk leven vele middelen
aan de hand. Maar het is mij alsof iemand mij in een apothekerswinkel stelde met
order om nu zelf de drankjes gereed te maken. Dan ga ik maar liever naar den
dokter.’ (Als boven).
‘De verbeelding in den mensch is een grondelooze put, een afgrond waaruit alles
opkomt. Hij moet door hooger kracht gesloten worden.’
‘Sommige menschen hebben op ons eene macht die zij niet hebben moeten.’
‘Er is eene kombinatie tusschen onaangenaam gevoel des lichaams en der ziel,
doch de macht van den geest is geheel buiten en boven dat.’
‘Mocht ik meer voor mijne kinderen zijn. Zit ik iets te lezen, dat mij bevalt, dan
ben ik al tevreden als zij maar zoet zijn.’
‘Egoïsme is ongeloof; wij zijn bang onszelven te verliezen; wij durven ons niet
aan God overgeven.’
‘Wanneer men ziet hoe tegenwoordig reputaties gemaakt en afgebroken worden,
wordt men er niet jaloersch op, en men wordt des te meer aangevuurd om te zoeken
naar dat éene noodige, dat niet uit de handen van menschen maar van God is.’ (Uit
een brief aan den heer Groen).
‘Aan de poorten van den Temple of fame is zooveel gedrang, dat men de zakken
niet te vol moet hebben om door de menigte heen te komen.’ (Als boven).
‘Wil men een goed boek over historie schrijven, dan is het beter laat als te vroeg
te beginnen, om juist door ondervinding te zien la manière dont les choses marchent.
Want de historieschrijver, die niet verder dan zijn studeerkamer gekomen is, oordeelt
er dikwijls over even als de leerling van het kweekschool, die op zijn stilliggend schip
gemanoeuvreerd heeft en alle touwtjes en blokjes kent, maar
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niet hoe het er op eene stormachtige zee uitziet’ (Als boven).
‘Het licht des kristendoms is dubbel: het verlicht dengene die gelooft, het verblindt
dengene, die zich afkeert.’ (Als boven.)
‘Kristus is de weg, en wij willen hem altijd gebruiken als een middel om op den
weg te komen.’ (Uit een brief aan Mevrouw Groen).
‘Moeilijk valt het ons, die veel weten, alles weg te werpen voor éen ding: de kennis
van Jezus Kristus; maar als wij het eens gedaan hebben, zien wij, dat wij niets
verloren hebben, maar meer terug ontvangen.’ (Uit een brief aan den heer Groen).
‘De steenen van een gebouw ondersteunen het elk op zijne plaats, als de
hoeksteen maar Kristus is.’ (Als boven).
‘Wanneer wij aan uitwerkselen des Boozen denken, willen wij dat die er altijd zoo
zwart uitzien als hun oorsprong, maar vergeten, dat deze zich wel eens als een
Engel des lichts voordoet.’ (Als boven).
‘Hoe moeilijk is het om kondoleantiebrieven te schrijven. Als men spreekt, kan
men met éen woord veel meer zeggen, daar dan ons geheele wezen medespreekt.’
‘Hoe elendig kinderachtig zijn wij vaak nog?’
‘God leidt den mensch niet zooals wij dit zouden willen.’
‘De kracht van Caroline is mijn kracht; wat de een geniet, dat ontvangt de ander.’
‘Ik zweef tusschen twee uitersten: òf vrees voor het aangezicht der menschen,
òf verdediging der hemelsche waarheid met verbittering.’
‘Als men alleen door kracht wil regeeren, dan moet men te kort schieten.’
‘Welk een wortel van bitterheid is er in ieder menschenhart.’
‘Ik dank u, o God, dat gij mij niet weggerukt hebt in
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de dagen, toen ik angstig naar rechtzinnigheid zocht, doch niet wist dat ik voor alles
Kristus moest zoeken.’
‘Hoe meer men Kristen wordt, des te meer gewicht hecht men ook aan alles.’
Maar ook:
‘De eigenlijke vromen bemoeien zich weinig met de zaken des lands.’
‘Als men door éenen geest vereenigd is, wordt alles belangrijk.’
‘Het gebed is gelijk een nieuwe taal; men gevoelt zich veel nader bij God, veel
openhartiger.’
‘Een Roomsch man stierf in onze nabijheid. Hij had, hoorde ik zeggen, ons lieve
Heertje nog wel driemaal gezoend. Dat kan geloof zijn. Hij had de kaars tot het
laatste oogenblik in zijne hand gehouden. Dat is zeker bijgeloof.’
‘Zij was een vrouw zoo als er weinig mannen zijn.’
‘De hoogmoed is al een zeer verleidelijke zaak.’
‘Mogen wij ons verheugen in hetgeen ons gegeven wordt, en niet altoos naar
vlekken zoeken.’
‘Als een vriend weg is, denkt men altijd dat men nog een beter gebruik van zijn
gezelschap had kunnen maken.’
‘Het is goed, dat wij ook eens gevoelen hoeveel wij van de middelen afhangen.’
‘Het is nog iets anders zelf warm te zijn of anderen warm te kunnen maken.’
‘Er zijn menschen die hun geluk zoeken tot in oud Japansch porcelein.’
‘Men heeft altijd aan dat behoefte waarover men nooit hoort preken, en zelden
spreken.’ (Uit een brief aan den heer Groen).
‘Wij hebben zulke wonderlijke schalen. Wij kunnen allen bij onze vrienden er
zooveel door laten gaan, en zijn zoo hard vaak op anderen, die naar ons denkbeeld
afwijken. Ik vind ten minste die partijdigheid bij mijzelven.’ (Als boven).
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‘Wij bergen de prullen overal, tot in ons hart toe.’ (Als boven).
‘Zonder menschelijk met menschen om te gaan, kan men moeilijk eenigen indruk
ten goede op hen maken.’
‘Onze ziel is als eene chambre obseure, daar alles op voorbijgaat en overgaat,
totdat een straal der eenige zon het vastzet en de daguerrotype teekening is daar.’
(Uit een brief aan den heer Hasebroek).
‘Dat dilettantenwezen zit er diep bij mij in, en toont steeds dat ons anker nog niet
recht vast ligt in God.’ (Als boven).
‘In alle geestelijke en letterkundige betrekkingen zijn huwelijken altijd wonderlijke
incidenten.’
‘Met alle redeneeringen zullen wij Strauss niet omverwerpen, want hij is geen
geïsoleerd persoon, maar de personnifikatie, het produkt van een deel zijner
tijdgenooten, en daarom heeft hij kracht.’
‘Die zich aan onze kinderen gelegen laten liggen, zijn ons dierbaar.’
‘Eigenlijk hadden wij niets te doen, dan te aanbidden en te juichen.’
sten

Ziedaar mijn oogst van dit jaar tot op den 25
Augustns. Hoe weinig werd zelfs
toen nog hetgeen niettemin op handen was vermoed:
‘Er liepen verontrustende geruchten over Braband, ofschoon er niets bepaalds
was. De politieke tijdingen en de gedurig aankomende koeranten houden den geest
zoo bezig, dat men gedurig in diskoersen deswegens vervalt en veel tijd daarmede
verloren gaat. Het is alsof men aan de toekomst zijn geheim wil ontrukken. Geruchten
en lasteringen verspreiden zich in deze oogenblikken zeer gemakkelijk. In Frankrijk
blijft alles gespannen, en men ziet die bleeke
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figuur van Orleans slechts nu en dan in de verte verschijnen. De kamer der
Gedeputeerden, onbepaald in macht van den eenen kant, wordt van den anderen
kant meer en meer het voorwerp van naijver en bitterheid. Men klaagt zeer over de
verdeeling der posten en dat er nog niet genoeg nieuwe bloedzuigers aan het roer
zijn gekomen. De kamer van de Pairs wil zich nu ook met de zaak van Polignac
bemoeien. Hetgeen mij het meest in de berichten van den dag trof, was de
benoeming van den ouden policieman van Amsterdam, den tijdgenoot van de Celles
en Stassart, tot prefekt van het departement du Nord, en het bericht, dat ik echter
hoop dat niet waar is, dat Fayette Potter en Tielemans door een detachement van
de nationale garde zoude doen inhalen. Dan toch zou de omwenteling zich al zeer
erg kenschetsen, en de volkomene vijandigheid tegen ons Gouvernement
uitgesproken zijn......
De natuur en de staatkundige horizont zijn woest op dit oogenblik. Er waren
gedurig zware stormen, en men denkt de geheele maand waarlijk reeds in het najaar
verplaatst te zijn......
In de koeranten ziet men nog hoe weifelend en wankelend alles in Parijs is. De
affiches geven de wet. Reeds zijn zij geheel tegen de kamer ingenomen, reeds
hebben Dupin en vele anderen hunne populariteit verloren. Men schreeuwt tegen
de Gerontokratie, omdat de Gedeputeerden ouder dan veertig jaar zijn. Men vreest
voor de vervanging van Dupont de l'Eure, minister van Justi.ie, die nog het meest
in den geest der omwenteling schijnt te zijn, en waarschuwt om toch niet Dupont
tegen Dupin te verwisselen...
Men neemt het de kamers der Pairs al zeer kwalijk, dat zij zich eenigszins met
de arrestatie van Polignac heeft durven bemoeien, en schijnt zeer genegen om de
kamer en den koning tot groote nulliteiten te maken....
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Napoleon Bonaparte schrijft dat hij 60 louis d'or voor de gewonden zendt, en dat
het hem maar leed doet, zijn bloed niet in zulk een edele zaak te hebben mogen
vergieten. Fistula dulce canit.....
Hier is alles nog bedaard, doch terwijl de onredelijkste beschuldigingen van den
eenen kant uitgebazuind worden, behelst de Gazette de Bruxelles al zeer dwaze
flagorneries, waaronder die welke zegt, dat er zich eenigen onder ons bevinden,
die vermoeid zijn om Aristides altijd den rechtvaardige te hooren noemen......
Het schijnt toch niet waar, dat La Fayette de Potter c.s. heeft doen inhalen, maar
alleen dat er kwestie van geweest is......
Wij reden naar Rozenrust, een klein plaatsje van de Jonge.... Wij waren vereenigd
en spraken openhartig over de omstandigheden van den dag, die de een duisterer
dan de andere, doch die niemand vroolijk inzag. Veel werd er ondertusschen over
het verblijf in Brussel en alles wat daar gebeuren zou of gebeuren kon gesproken,
en niemand voorzag toen nog de tijdingen, die den volgenden dag zouden
aankomen... Wij waren in dien opgeruimden toon, die zoo gemakkelijk is, zoolang
men nog achter eene goede tafel zit. O hoe zwak gevoelen wij ons gedurig.’

(Vrijdag 27 Augustus).
‘Laatstleden Zondag waren er eenige onrustige tijdingen uit Brussel verspreid
geweest, die zich echter niet meer bevestigden. Hier was des konings verjaardag
zeer stil afgeloopen, ook de volgende dag was kalm, maar gisteren-ochtend liep er
vroeg aan het bureau eene vertelling, dat er een opstand te Brussel was, hetgeen
eerst zeer in den wind werd geslagen, doch het werd weldra van alle zijden bevestigd.
Het werd spoedig bekend, dat Brussel ook in dit opzicht een tweede Parijs scheen.
Het uitstellen der illuminatie had het eerste éveil gegeven aan
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de misnoegden, door eene daad van zwakheid te schijnen. Op des konings
verjaardag zou men de Muette de Portici geven, die vroeger verboden was, zoo
men zeide, maar hetgeen men niet had kunnen of willen volhouden. Dit oproerige
stuk werd met groot gejuich aangehoord, doch in de komedie zelve gebeurde nog
niets; maar bij het uitgaan zocht men de plaats, waar het geld bewaard wordt,
meester te worden. Bij het uitgaan van de komedie vereenigden zich eenige
personen, meest uit de lage volksklasse en meest jongelieden, en begonnen met
de plundering van het bureau van den National, een Gouvernementeel dagblad en
den aanval op het huis van den Redacteur, die echter de wijk had genomen. Alles
werd kort en klein geslagen hoewel men toch naderhand buit in de handen van
velen gezien heeft. Men begon ook toen reeds het gewezen hôtel van van Maanen,
nu voor den Minister van Binnenlandsche Zaken ingericht, te beschadigen. Men
riep in het fransch of in het Vlaamsch, want het schijnt dat de beide talen gebruikt
zijn. Reeds terstond hadden de muitelingen geweren, welke zij gebruikten om de
reverbères in stukken te schieten, doch naderhand vermeerderde dit door het
plunderen van de winkels van eenige zwaardvegers en geweermakers. De militaire
macht bood eerst zeer weinig wederstand; partikulieren liepen door de stad, doch
schenen te begrijpen, dat het hun niet toekwam zich te verdedigen en sommigen
lieten zich door jongens ontwapenen. Op den Donderdagochtend begon alles met
nieuwe kracht. Nu werd het oude hôtel van van Maanen geplunderd en er bleef
niets heel. Hetzelfde gebeurde bij den Kommandant, bij den Prokureur Generaal
Schuurman en ook aan het hôtel van den Gouverneur van Zuid-Braband, waar ook
papieren en alles wat men vond op straat gesmeten werd. Reeds 's ochtends
vereenigde zich, volgens Meijer, van wien wij een brief per

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

302
diligence hadden, en die met dezelfde gelegenheid Brussel met zijne dochters
verlaten had, een honderdtal burgers in het Stadhuis die gewapend uittrokken doch
spoedig verstrooid werden. Het volk voerde den driekleurigen vlag met zich; er
waren echter ook enkele roode vlaggen en anderen die rood en wit waren. Het
geroep was volgens sommigen: Vive la Charte, volgens anderen: Vive Napoléon,
vive la Liberté; à bas van Maanen, à bas les Ministres. De hoofden schenen zich
vooreerst niet te verstaan. Donderdag-ochtend begonnen de soldaten te schieten
enz..’
Het besluit:
‘Ziedaar dan een nieuw treurtooneel door de revolutionnaire beginselen en het
opruien van dagbladschrijvers veroorzaakt... Zoo ooit eene stad geen reden had
om in opstand te komen, dan is het wel Brussel, dat er geen belang bij heeft, om
van eene hoofdstad eene provinciestad te worden, doch welke bedenking kan de
dolheid der menschelijke driften, waar zij eens losgelaten werd, tegengaan.’

(Zaterdag 28 Aug.)
‘Ik ontving brieven van S. en H., die beiden over de zaken getroffen waren, en ook
de echo's eenigszins waren van de algemeene meening in Amsterdam, die wel over
de zaak aangedaan was, maar nog niet zoo erg als ik dit verwaeht had. De integralen
waren tot 53 1/2 gevallen, doch stegen naderhand weer tot 55.’
‘De diligence bracht ons verder twee brieven van P.; de eerste was Vrijdag-morgen
om half zes geschreven en meldde dat toen alles rustiger wierd, dat de burgerij met
de schutterij op de been kwam, dat men de geweren aan de muitelingen afkocht,
en daardoor hun getal verminderde, dat de nacht vrij rustig geweest was.
Des middags te half éen meldt hij, dat de zaak zoo goed niet stond, dat zich weder
veel onrust begon te vertoonen. Uit Antwerpen waren de berichten ook minder
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gunstig..... Het resultaat, dunkt mij, van dezen dag is, dat het oproer ophoudt, maar
dat de omwenteling begint.... Ik beschouw dat België voor het huis van Oranje
verloren is. Alles heeft een droevig uitzicht. Op God zij onze hoop, maar wij moeten
toch de zaken beschouwen zooals zij inderdaad zijn.’
De onpartijdigheid van zijn blik verontschuldigt zich, om zoo te spreken, tegenover
zijn godsdienst wegens de afwezigheid van alle zelfbegoocheling.
‘'s Avonds kwam G. bij ons, van wien wij nog het een en ander hoorden. 's
Ochtends was er raad van Ministers geweest. Alles was toen geruststellender, en
er was besloten tot het vertrek der twee prinsen. De koning moet zeer aangedaan
geweest zijn, als ook de prinsen. De koning had zelf willen gaan, en aan den prins
gezegd, dat aan hem toch niets verloren was, maar dat deze zich bewaren moest
voor de natie. Met de diligence waren de tijdingen zooveel ongunstiger, en nu schijnt
er voor de tweede maal raad van ministers geweest te zijn, en besloten te zijn, dat
de prinsen niet zouden gaan. Ondertusschen zijn er sterke maatregelen genomen,
en besloten dat de soldaten met den meest mogelijken spoed zouden
opmarscheeren. Het garnizoen vertrekt dezen nacht reeds voor het grootste
gedeelte......’
‘Men spot te Brussel met den godsdienstigen toon der Nederlandsche Gedachten.’
‘Een koninklijke proklamatie is in het licht verschenen. Het is onmogelijk op dit
oogenblik bij den opgehitsten stand der gemoederen, iemand genoegen te geven,
en dus wil ik ook maar deze proklamatie niet beoordeelen.’
‘De proklamatie van den koning is te Brussel afgescheurd geworden.’
‘De Nederlandsche Gedachten zeggen, dat, in plaats van dezen opstand te
beschouwen als een strijd tusschen de
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wettigheid en de faktie, men er eene zaak tusschen de twee volken van maakt, dat
dit niet waar is, en dat men door deze wijze van voorstelling, alle krachtige besluiten
bij den koning verlamt.’
‘Gisting en beweging moeten het natuurlijk gevolg zijn van de besluiteloosheid,
die men in alles meent op te merken. De koning en de Staten-Generaal werpen
elkander den bal toe, en geen van beiden voelt zich krachtig genoeg om den
gordiaanschen knoop door te hakken.’
‘De Brabandsche post brengt de proklamatie van Prins Frederik, die groote
sensatie maakt. Er staat in: de troepen zullen op Brussel marscheeren, en dit is
eene groote zaak, doch men had gaarne gewenscht, dat alles nog wat forscher
was; maar na de precedenten, die er bestonden, kon dit moeilijk anders... Van den
anderen kant waren de berichten van Brussel zeer ongunstig. Het grauw was er
overal meester. De groote de Potter was terug. Men zeide dat de provisioneele
regeering gevestigd was.’
‘Het is vreemd, dat Potter zich aan het hoofd van het provisioneel gouvernement
gesteld heeft, indien er niet eenige hoop is. Moge het niet van den kant van Frankrijk
zijn.’

(27 September, Maandag)
‘Gisteren was het een dag van onzekerheid, heden weer een dag van verslagenheid.
Iedereen ziet nu in, dat de zaken te Brussel zeer hachelijk staan; iedereen beschouwt
een terugtrekken als mogelijk en een retraite als geheel gelijk staande met het
geheel opgeven van Braband.’
... ‘Het schijnt ontwijfelbaar, dat alles uit de clubs van Parijs gedirigeerd wordt.’
... ‘Niemand twijfelt nu meer aan de scheiding facto; de zaak is nu maar hoe
dezelve geschieden zal.’

(28 September).
‘Wat zal het gouvernement doen, vragen duizenden, en het Gouvernement zelf is
het minst in staat
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hierop te antwoorden. Tot nog toe heeft er een stelsel van bascule geheerscht, gelijk
in Frankrijk, en dit heeft ten gevolge gehad, dat men niet alleen door de
omstandigheden verrast of, om de uitdrukking van den dag te bezigen, gedebordeerd
is geworden, maar dat men de omstandigheden gedurig in een valsch licht heeft
gezien. Diezelfde brabandsche geest, die langen tijd het hof beheerschte, is nog
niet uitgedoofd; de prinsen hebben brabandsche hovelingen en adjudanten om hen
heen, en worden nog steeds gevoed in een geest van verblinding omtrent de
brabandsche bevolking. Zelfs met den prins van Oranje is dit het geval, en ik kan,
na hetgeen ik dikwijls vernam, op goede gronden zeggen, dat de prins van Oranje
zich in deze, ja nog in de laatste dagen heeft uitgelaten, dat het grootste gedeelte
der brabandsche bevolking goedgezind was, en alleen het grauw en eenige meneurs
haat tegen de regeering hadden. Dat is sterk!
De koning is iemand, die geene afdoende maatregelen bemint, en diegenen ook
niet gaarne ziet, die hem zulke maatregelen voorstellen. Als het gevaar niet voor
oogen is, denkt hij ook dat het niet bestaat. Nog in kort is het mij verzekerd, dat,
indien de troepen zonder of met weinig wederstand ingetrokken waren, het hof toch
naar Brussel zou gegaan zijn. Er werd nog eene anekdote verhaald die karakteristiek
is. Toen het huis van van Maanen te Brussel tijdens het verblijf van het hof aldaar
werd aangevallen, had ook de prinses van Oranje eene beleediging op straat
ontvangen. Van Maanen kwam bij den koning om hem aan te raden deze zaak te
vervolgen. De koning zeide hierop zeer vertoornd, wie de menschen waren die zulke
tijdingen durfde verspreiden. Van Maanen toonde dat hij de zaak in hare
bijzonderheden wist, waarop de koning uitriep: hoe, weet men dat dan ook al?’
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‘Een staatskoerant komt uit; de teruggang onzer troepen wordt gemeld.’
‘De koning moet omtrent de zaken uiterlijk nog dezelfde onverschillgheid toonen
en geantwoord hebben aan degenen die hem onrustende mededeelingen deden
op dien half satirieken toon, dien hij soms kan aannemen: zoo, Mijnheer, ik dank u
voor de kommunikatie.’
‘De Nederlandsche Gedachten zeggen weinig te schrijven daar toch haar raad
niet gehoord is geworden, en zij geen onrust willen stoken. Zij spreken nog van een
bededag, doch ik weet niet of dit thans het oogenblik zijn zou.’

(30 September).
‘Staten-Generaal. Met eene kleine minderheid verklaart men zich tegen het beginsel
der afscheiding. Dit maakt de verwarring nog grooter.’
‘Amsterdam. Groote verslagenheid op de beurs, groote ontevredenheid wegens
het niet aflossen van losrente op 1 Oktober. Dezen staan nu op 90 1/4. Integralen
vielen tot op 40. De loyalty begint door deze zaken sterk af te nemen.’
‘De Nederlandsche Gedachten zijn heden godsdienstig en krachtig. Jammer dat
zij het kanon zoo sterk ingeroepen hebben. Ik ga niet meer zoo mede met de
Nederlandsche Gedachten als voorheen. Van waar kan dat komen?’

(1 Oktober).
Merle vertelde mij nog een en ander van de Potter. Hij had dien vroeger gekend en
eenige visites gewisseld, ook met hem over het evangelie gesproken, dat hij echter
in zeer hatelijk daglicht en alleen in het licht van het katholicisme beschouwde. In
een zijner schriften heeft hij gezegd, dat de Bijbel het ergste en slechtste boek was,
dat er bestond. Merle had hem nog eens het bewijs van den kristelijken Godsdienst
door Erskine geleend, hetgeen hij hem zonder vele aanmerkingen terug
1
bracht,{problem}

1

Merle d'Aubigné, destijds op een buitengoed nabij den Haag gelogeerd.
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doch verder was de konnektie opgehouden. De Weijer, zeide hij, was een man van
meer genie en van een zekere godsdienstige warmte. Eens had hij tot Merle gezegd:
Nous reviendrons à l'évangile; ce sera peut-être par un autre chemin, et pas tout à
fait comme vous l'entendez, mais enfin ce sera à l'évangile. Naderhand zeide hij
1
echter: ‘C'est décidé, nous restons catholiques, mais avec la liberté d'examen.’

(Zondag 5 Oktober).
‘De tijding van heden is het vertrek van den prins van Oranje, om zoo mogelijk
Braband nog te pacifiëeren... Allerongelukkigst is, dunkt mij, de indruk dien deze
nieuwe maatregel maken zal. Zelfs de voorstanders van het systeem zullen moeten
bekennen, dat het te laat is. Alles wordt hierdoor verlamd wat tot het behoud van
het Noorden kan aangewend worden.’
‘De werkelijke schuld viel op 38 pet.
Na alles wat mij voorkomt blijkt het mij duidelijk, dat Engeland niet zal
interveniëeren, en ik geloof geenszins, dat Pruisen het zonder Engeland zal doen.
Ondertusschen zijn op deze interventie aller oogen gericht.’

1

Over Merle d'Aubigné lees ik nog het volgende in een brief van de Clercq aan zijn zwager
H.D. Gildemeester, met wien hij door meer dan eenen band op het innigst verbonden was,
en eene geregelde korrespondentie onderhield: (15 Oktober 1830). ‘Aan opwekking ontbreekt
het mij minder dan ooit, daar wij sedert voorleden Maandag de lieve vrienden Merle bij ons
gelogeerd hebben. Dat zijn recht heerlijke menschen wier bijzijn ons tot grooten zegen is. Zij
hebben alles moeten verlaten en weten zelfs op dit oogenblik hoegenaamd niet, wat hun
verder lot zal zijn, ja hebben zelfs geen uitzicht om te weten wat zij nu doen moeten, en
ondertusschen zal er geene klacht uit hunne lippen vloeien, en men zoude zeggen dat het
menschen waren die alles volop hadden en voor geen ding bezorgd hoefden te zijn. De
aanspraken van Merle's avonds bij de uitlegging van den bijbel zijn hoog ernstig praktisch,
en dringen met kracht tot het hart, doch in zijn omgang is hij zoo eenvoudig, zoo anspruchslos,
dat men hem met het gcheele hart lief moet hebben.’
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(7 Oktober).
‘Daar komen de Antwerpsche bladen en brengen de proklamatie van den prins. Hij
streelt de Revolutie, doch zal haar niet kunnen bedwingen. Welk een kontrast
tusschen de proklamatie van den Haag en die van Antwerpen. Hier spreekt men
van de aanroeping van God als wreker der ongerechtigheid, van den gewapenden
opstand enz., daar van zich op de hoogte der eeuw te stellen, en van fautes
politiques, die vergeven worden. Nog doet mij de eerste proklamatie hopen voor
Holland, maar de tweede doet mij vreezen voor Oranje. Met twee zulke veschillende
talen kan een huis niet regeeren; alles zal als bedrog worden beschouwd.’
‘.... De Agenten schrijven, dat de proklamatie een goeden indruk maakte, maar
dat men op de woorden temporairement enz. veel te zeggen had. Men zal de
Revolutie niet gemakkelijk in de huizen leggen. Ik beklaag den prins van Oranje
zulk een rol te moeten spelen.’

(8 Oktober).
‘Dit voor de historie: dat Prinses Marianne meer dan iemand anders inziet welke de
gevaren van den bestaanden toestand zijn, en dit ook reeds vroeger ingezien heeft.
Toen zij de laatste maal van Brussel vertrok, zeide zij, nadat zij ditmaal, hetgeen
nooit hare gewoonte was: alles opgepakt had: S'ils viennent, ils n'aurout pas une
épingle de moi.’
‘De eenheid van Nederland en Oranje is thans eene zaak van geloof, niet van
aanschouwing.’
(8 Oktober). ‘'s Middags kwam ik op de Sociëteit, waar de kreet tegen den prins
van Oranje dan algemeen was. Ware dit niet, dan was het nog doller. Men verhaalde
dat de koning bij het ontvangen van deze berichten zoo getroffen was geweest, dat
hij de Staten niet had willen openen. Iemand die in de zaal geweest was, verhaalde,
dat hij zoo bewogen was geweest bij het uitspreken van de laatste
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zinsnede, dat hij die bijna niet meer had kunnen uitbrengen. Men zeide ook dat de
prins nog een brief aan den koning geschreven had, zeggende, dat hij genoodzaakt
was iets op te offeren of iets dergelijks.’
‘Sedert lang schijnt men aan het hof reeds ontevreden over den prins van Oranje
geweest te zijn.’

(19 Oktober).
‘Eene groote behoefte bestaat er aan eene onafhankelijkheidsverklaring van het
Noorden en aan eene rondborstige verklaring van den koning met opzicht tot het
gedrag van den prins van Oranje.’

(20 Oktober).
‘Nu klonk er eene stem die in het hart weergalmde, namelijk, dat eindelijk de
gordiaansche knoop doorgehakt is en wij op ons zelven staan; het heeft veel moeite
gekost om zoover te komen. Dezen middag werd het bekend, en ik vond in de
Haagsche koerant de boodschap van den koning. Het begin is al zeer merkwaardig,
daar er eerst gesproken wordt van onzen beminden Zoon en vervolgens van die
proklamatie, waarvan de aanleidende oorzaken hem even weinig bekend zijn als
de gevolgen daarvan door hem berekend kunnen worden. Dientengevolge verzoekt
hij de Staten-Generaal zich uitsluitend met de Noordelijke Provinciën bezig te houden.
Dit is veel, doch er is toch nog altoos iets, dat zich vasthaakt aan het vorige. Hij
spreekt nog van iets dat over de zuidelijke gewesten met overleg der bondgenooten
beslist zal worden.’
‘Met geestdrift werd deze boodschap ontvangen. Er was reeds besloten om geen
fransch meer toe te laten. Men riep algemeen bravo. De sektiën werden getrokken.
Er waren vijf-en-vijftig briefjes in de bus en de arme S., de eenige zuidelijke, moest
wegdruipen.’
‘.... Hoe is het nu met den kroonprins gelegen? De gevoelens zijn verscheiden.
Men wilde hem zoo gaarne vasthouden, en echter deze proklamatie maakt de zaak
nog
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weder duisterder. Men haalt nu alles op wat opgehaald kon worden.... Laat ons de
toekomst en waarschijnlijk eene korte toekomst afwachten. Men ziet dat er iets
bijzonders heeft moeten gebeuren om den koning af te rukken van het denkbeeld,
koning van de zeventien provinciën te zijn.’

(21 Oktober).
‘Zeker zal nu aan velen de verklaring van gisteren een riem onder het hart gestoken
hebben, doch men verlangt zeer te weten, wat er nu met den prins van Oranje moet
gebeuren, en hoe of deze zaak aan elkander hangt. Hetgeen mij nu nog het
waarschijnlijkst voorkomt is, dat, gelijk ook in het Handelsblad staat, de prins uit
Antwerpen op de noodzakelijkheid eener geheele scheiding zoude hebben
aangedrongen, en het denkbeeld van een afzonderlijk stadhouderschap of
vorstendom geopperd zoude hebben; dat daarop de koning zoude hebben
geantwoord, dat, indien hem een zoodanige troon of macht werd aangeboden, en
indien hij daarin zijn geluk of dat van zijn geslacht zag, hij daartoe de vergunning
o

gaf mits onder de drie volgende voorwaarden: 1 toestemming der mogendheden;
o

2 dat de vestingen die nog door onze troepen bezet waren, onder diezelfde macht
o

provisioneel zouden blijven; 3 dat Luxemburg onafhankelijk zoude zijn. Hierop
schijnt de prins, in plaats van te hebben afgewacht, op raad van anderen, de
initiatieve te hebben genomen, eene daad welke de ministers niet op hunne
verantwoordelijkheid hebben durven nemen. Dit schijnt zich te bevestigen, dat de
koning bij het ontvangen dezer tijding zeer verslagen is geweest. Prins Frederik,
die thans hier is, moet ook zeer onthutst over de zaak geweest zijn.... Eene groote
vernedering, dat alles zie ik er in, doch nog geen opzettelijk verraad.’
‘.... De vlieger van den prins gaat niet op...... De meesten denken, dat het den
prins niet gelukken zal.’

(27 Oktober).
‘De rol van den prins van Oranje is voor-
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eerst uitgespeeld. Hij heeft eene proklamatie gedaan om afscheid van de
Antwerpenaren te nemen. Hij moet te Willemsdorp zijn..... Zoo even verneemt men,
dat de prinses van Oranje met hare kinderen en eenige koffers van hier vertrokken
is. Dat geeft aanleiding tot vele vermoedens. Sommigen zeggen, dat zij den prins,
die zich te Willemsdorp bevindt, te gemoet gaat. Anderen zeggen, dat zij voor eenen
langen tijd vertrekt, dat de koning niet van dat vertrek geweten heeft..... Veel illusie
is er in den laatsten tijd verloren gegaan. Moge alles zich nog eens ophelderen. Ik
hoorde bij deze gelegenheid, dat de prins van Oranje bij de eigenlijke burgerij in
den Haag niet bemind was, en dat wel uit hoofde dat hij nimmer iets in den Haag
liet maken, maar alles van Brussel deed komen; ja dat er zelfs in een vorig jaar
werklieden van Brussel waren ontboden, om iets aan het dak te verhelpen. Uit kleine
dingen laat zich soms veel afleiden.’
‘.... De proklamatie van den prins kan niet anders dan bedroeven. Hij denkt altijd
nog aan Braband, altijd nog aux belles provinces, en schijnt zich om de provinciën
die hem waarachtige liefde hebben getoond, volstrekt niet te bekreunen. Mochten
wij die kalmte ontvangen, die van boven daalt.’

(29 Oktober).
‘H. was gisteren met den stoomboot van Middelburg in het alleronstuimigste weder
teruggekomen. Deze stoomboot was geheel opgevuld met het garnizoen van
Dendremonde, hunne vrouwen en kinderen, alle menschen in droefheid, die een
gedeelte hunner goederen verloren hadden en vele kinderen met zich sleepten.
Een man en vrouw met vele kinderen hadden in den grooten haast en drukte een
kind van drie maanden in den wieg laten liggen. Welke tooneelen!’

(30 Oktober).
‘De generaal Chassè is nu de held van den dag geworden.’
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(4 November).
‘De bewondering en liefde die thans voor Chassé heerscht, omdat hij de eerste is
geweest, die kloekmoedigen weerstand heeft geboden, toonen wat de prins van
Oranje had kunnen zijn, indien hij maar als kolonelgeneraal van de schutterij ware
gebleven, wat hij zijn moet. Zijne verwijdering thans is merkwaardig. Eens kan hij,
dat geve God, nog als redder terug komen.’

(8 November)
‘De fransche bladen zijn moeilijk te lezen. De gruwelijkste aantijgingen worden uit
de brabantsche bladen overgenomen. Chassé heeft zelf tegen de citadel laten
schieten; zoo luidt het: de Hollanders zijn de aanvallers in alles; de koning is aan
de exécration gewijd. Men zal de Hollanders dan toch doen zien, dat hunne dijken
niet van graniet zijn. Men hoopt heel Holland weer aan de golven weder te geven.’
... Het hart van den koning hangt, geloof ik, nog aan België. Bij ons is woeste drift
en volkshaat te wachten.... Voor de huisgezinnen der schutterij is de groote som
van 60,000 gulden te Rotterdam gekollekteerd.

(9 November)
1

‘Met uitstorting des harten mocht ik aan da Costa schrijven. Geheel anders was
het tooneel, dat zich des avonds vertoonde. Ik werd gekommandeerd tot de wacht,
en moest mij dus de weinig aangename verplichting der nachtwaak laten welgevallen.
Gelukkig vond ik er Groen met wien ik nog al spreken kon, hoewel onze ziel weinig
opgewektheid bij zulke gelegenheden heeft. Men sprak van vermeerdering van
wachten. Groen zag de zaken zeer zwaar in. Naar zijn denkbeeld was er niets dat
de Brabanders beletten kon voort te rukken.’

1

In dien brief wordt onder meer bericht: ‘Molenaar moet ll. Zondag zeer kras voor den koning
gepreekt hebben over de noodzakelijkheid eener hereeniging van kerk en staat.’
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(10 Nov.)
‘De prins van Oranje is in Engeland en schijnt volgens de berichten der koeranten
zeer wel ontvangen te zijn.’
‘... Het congres is geopend... Het uittrekken gaat voort. De leidsche studenten
zijn met veel jubel te Rotterdam ontvangen.’

(25 November).
‘Men vindt den wapenstilstand in onze bladen, doch koel.’
‘Dit wordt weder beweerd, en met gronden zoo het schijnt, dat de prins van Oranje
veel meer naar de denkbeelden des konings gehandeld heeft, dan men algemeen
denkt.’
Opdat het nu niet gezegd kunne worde, dat wij dit jaar met de staatkunde ten einde
brengen, geven wij nog een kleine ruimte aan de uitdrukking van de Clercq's nieuwe
vadervreugde, thans voor het eerst van eene nieuwe soort:

(18 December)
‘Neen, waarlijk, ik kan het nog niet gelooven, dat ik door Gods goedheid mij in het
bezit van een meisje mag verheugen. Heden avond om half tien uur was de
verlossing volbracht. Dat het een meisje was, dat trof Caroline bijzonder, en zij kon
niet anders wenschen, dan om niet te veel geboeid te mogen zijn aan eene aarde,
1
waar God haar zulke zegeningen nog schonk.’
Van zijn huiselijk geluk getuigt een brief aan da Costa van 29 Juli 1830: ‘Verbeeld
u, da Costa, ik ben heden twaalf jaar getrouwd; en zie met mij neer op al de
zegeningen van dit tijdperk. Wie kan de weldaden Gods tellen?’

1

‘Gij kunt u onze vreugde voorstellen’, heet het in een brief aan da Costa, nog 's avonds om
elf uur geschreven.
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Hoofdstuk XX.
1831.
Doop van Margaretha. - Koperen Bruiloft. - De Handelmaatschappij naar
Amsterdam. - Zelfbeschouwing. - Vriendenstatistiek. - Terug in
Amsterdam. - De begrafenis van Bilderdijk. - Over opvoeding.
De aanvang van dit jaar vergunt ons den teederen vader bij den doop zijner eenige
dochter te vergezellen:

(23 Januarij)
‘Het was een plechtige en gezegende dag. Allerdrukst was de ochtend en middag,
doch wij kwamen weder tot rust onder het gehoor van Secrétan. Het tweede deel
van zijne preek stichtte mij zeer, maar de geheele godsdienstoefening was mij eene
vreugde en vloog daarhenen. Gaarne had ik nog langer daar nedergezeten. Nooit
was het mij zóo heerlijk en aandoenlijk geweest, hoe onvolkomen het dan ook nog
was, het denkbeeld dat de kinderen in het Verbond der genade begrepen zijn. Het
kindje was allerliefst. Secrétan's aanspraak was kort maar recht krachtig. De
plechtigheid en hare viering was mij onbe-
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schrijfelijk heilig. Met dankbaarheid en vreugde kwam ik terug naar huis, waar ik
spoedig onze vrienden verzameld zag: Spies, zijne vrouw en zijne zuster, van der
Houven, Groen, Mirandolle en hunne vrouwen, Secrétan enz. Moeilijk was het om
het spreken aan den gang te brengen. Ik las een gedeelte van Gaussen's David et
Hanun voor. Naderhand het vers van da Costa: Gebed voor Oranje. Toen kwam
Secrétan ook nog los en las ons Lukas X: 1-24 met bijzonder veel zalving. Hij sprak
zoo hartelijk van de heerlijkheid des Heeren, van het gewicht der boodschap die hij
aan de menschen zond en van de verantwoordelijkheid van hen aan wie het
overbrengen van die boodschap was toevertrouwd. Hierbij sprak hij over zichzelven
met zulk eene innige nederigheid, en over alles met zulk eene overtuiging en
heiligheid dat men wel zien kon, dat het geene geleerde les, maar een werk des
heiligen Geestes was. Hij ging vroeg heen, en daar zaten wij toen neder in
vriendschap en dankbaarheid. De bokaal ging rond met den Tokayer, dien de
peetoom gezonden had, bij welke gelegenheid ik van de vrienden hartelijke groeten
ontving. Toen mocht ik ook nog in het gevoel van dank en eenheid eenige regels
improviseeren en daarmede sloot deze dag zoo vol zegeningen. O Heer vermeerder
mij het geloof; bewaar mij in kleinheid en vergeef mij mijne schulden; de zegen van
den dag was heerlijk. Wie ben ik?.... Veel sprak ik naderhand nog met Caroline over
de kinderen, en wij waren het eens dat wij te redeneerend met hen zijn. God geve
ons wijsheid.’
Weinige dagen later was het andermaal feest in de Clercq's woning: de koperen
1
bruiloft, die op huiselijke wijze gevierd werd. Van die twaalf en een half jaar, op
dien dag her-

1

Aan da Costa: ‘Gisteren sloot zich een tijdperk van zooveel zegen en genade.... Mocht Gods
kracht met ons zijn tot het instandhouden en levendig houden van zoovele betrekkingen der
liefde. Uit ons zelven hebben wij geene liefde.’
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dacht, had hij nagenoeg de helft in den Haag doorgebracht. Doch dit laatste tijdvak
snelde nu ten einde. Van 27 tot 30 April werden vergaderingen van deelhebbers in
de Nederlandsche Handelmaatschappij gehouden, tengevolge waarvan die
Maatschappij naar Amsterdam werd overgebracht:
‘De dag was eindelijk daar. De onzekerheid zoude nu een einde nemen.
Woensdag-avond kwam mijn zwager Westendorp, met wien ik nu zoo vereenigd
mag zijn en meldde dat er reeds vele Amsterdammers aangekomen waren. De
verwachting was van alle kanten zeer gespannen. De koning liet zich niet
representeeren. C. en P. hadden besloten om niet te komen, hetgeen ook wel was.
Omstreeks éen uur werd de vergadering geopend. De zaak der protesten, waarover
men lange diskoersen gevreesd had, liep gelukkig zonder eenige diskussie af. Over
de ontbinding, hetgeen zeer lang had kunnen ophouden, werd gelukkig ook bijna
niet gesproken, zoodat deze zaak thans eenparig afgestemd werd, hetgeen eene
zonderlinge houding had, na alles wat in de laatste maanden tegen de
Handelmaatschappij gedeklameerd was. Nu kwam de propositie van de kommissie.
De opposanten begonnen met te verklaren, dat het niet mogelijk was in zulk een
korten tijd veranderingen te beramen. Men moest eindelijk stemmen en de krachten
tegen elkander opwegen, en nu bleek het, dat al de Hagenaars zich bij
Schimmelpenninck voegden, en er dus ruim 200 vóor en nog geen 100 tegen
stemden. Zeer gelukkig was het ook, dat toen aan Schimmelpenninck de benoeming
der kommissie werd overgelaten. Van der Houven was bijzonder neergedrukt en
wilde eerst de kommissie niet aannemen, doch werd er eindelijk toe overgehaald.
Twee Rotterdamsche
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kommissarissen bedankten, en twee der felste Rotterdammers werden in hunne
plaats overgenomen. Om drie uur scheidde de vergadering, om zes uur zou de
kommissie bij elkander komen. Het werd iets later door een ontzettenden donderbui.
Schimmelpenninck wilde eerst de punten die te veranderen waren in het algemeen
behandelen. Hij sprak even als in de vergadering met veel gemakkelijkheid en
waardigheid. De redenen die hij wegens vermindering van het kapitaal, gaf vonden
terstond gereeden ingang. Wegens de exclusie der Belgiërs was men het ook
terstond eens. Doch toen kwam het woord Amsterdam voor den dag, en daarover
werd al bijzonder lang gesproken, zoodat het scheen, dat men nimmer tot een
resultaat zoude komen. Ik had aan van Cleef beloofd hem reeds om acht uur eenige
kopy te geven, doch daaraan viel vóor circa tien uur niet te denken. Toen ik op het
laatst buiten kwam, vond ik bij Goudswaard geen anderen troost dan: van Cleef
doet het niet meer. Vele veranderingen moest ik in de kopy brengen, waarover ik
Schimmelpenninck, die zeer opgewonden was, niet eens kon raadplegen. Hoffman
en Rijckevorsel verdedigden hun terrein zoolang zij maar eenigszins konden. De
Hagenaars spraken goed, voornamelijk C., en ook van A. was in een zeer goeden
geest. Minder bevielen mij de Amsterdammers. Zij hadden al dat knorrige, al dat
hairige, dat zoozeer afstuit en alle ineensmelting onmogelijk maakt.
Schimmelpenninck vroeg ten slotte nog allerdringendst of men dan niet tot geheele
eenstemmigheid zou kunnen komen, doch Hoffman zeide daartoe niet te mogen
overgaan. Ik kwam circa eén uur ten uiterste vermoeid te huis. Dit was een dag
geweest. En toch, ik had zichtbaar versterking ondervonden, want de vorige dagen
had ik mij zwak gevoeld. Gelukkig, dat ik geen Rapport in deze kommissie behoefde
op te stellen..... Den volgenden morgen om hal
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elf hadden wij de eerste gedrukte stukken. Dat was meer als te verwachten was.
Goudswaard was met veel ijver werkzaam geweest. Nu kwamen er echter eenige
tusschenpoozen, waarin de gemeente onrustig werd. Gelukkig hoorden wij
mompelen, dat niettegenstaande er nog weder eenige rijtuigen met Rotterdammers
waren aangekomen om tegen te stemmen, de hoofden der Rotterdammers echter
van oordeel waren geweest, dat, daar de meerderheid zich zoo geprononceerd had,
het voor het geheele land eene hoogst belangrijke zaak zoude zijn, indien men met
eenige eenstemmigheid in deze vergadering tot een besluit konde komen. Er kwamen
ditmaal zeer weinig Amsterdammers op, die men nog verwacht had. Een
ontzettenden indruk maakte het gebeurde met den jongen Thomas, die zonder
eenige bekende reden, hier nog voor de vergadering overgekomen zijnde, zich met
een klein touwtje in zijne kamer had opgehangen, na een brief geschreven te hebben,
eindigende met de woorden: Je me jette dans le gouffre éternel! Wie zijn wij, o God,
hoe ondoorgrondelijk zijn uwe oordeelen!
Het openen der vergadering geschiedde om éen uur. Uit den aard der
tegenwerpingen die er in het midden werden gebracht, bleek weldra dat de Oppositie
niet meer zoo levendig was als den vorigen dag, en toen R. eene verklaring had
gedaan, dat, hoezeer niet overtuigd zijnde van het nut der overbrenging naar
Amsterdam, hij evenwel niet meer daartegen zoude stemmen, kwam er eene groote
geestdrift bij de vergadering. Schimmelpenninck was zeer gelukkig met zijne
antwoorden, en zelfs zijne uitnoodiging aan den jongen Hoffman, die begreep dat
de stemmen gekontroleerd moesten worden, om naast hem deze stemmen op te
nemen, maakte eenen zeer goeden indruk. Eindelijk hadden wij het op den vorigen
dag zoo geheel onverwachte resultaat, dat 277 stemmen tegen acht zich vóor de
overbrenging
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verklaarden. De Burgemeester van de Poll bedankte Schimmelpenninck op eene
hartelijke wijze. Er was een groote zegen op dezen dag. Ik was bijzonder getroffen,
en het was mij als eene stemme Gods, die mij weder naar Amsterdam terugriep.’

(Zondag 1 Mei).
‘Daar is de rustdag en ik zing met de Money: Welcome, sweet day of rest. Wie had
het ooit kunnen denken, dat, eens uit Amsterdam gegaan, wij derwaarts zouden
terugkeeren.... En nu wordt mij het Direkteurschap, om dus te spreken, in den schoot
geworpen. Zulk een afloop had ik nimmer kunnen verwachten.... Groot is de taak
die nu op mij komt. Ik word van de theorie tot de praktijk geroepen, dat gevoel ik.....
De Haag heeft de dagen van voorbereiding opgeleverd, waarvan ik veellicht nog
zooveel meer nut had kunnen trekken. Thans word ik weder in den strijd geroepen.
Toen de 277 stemmen zich hadden verklaard, was het mij als een krachtige roepstem
van God..... En nu laat zich niets haasten; alles in stilheid verwachten.’

(1 Juni).
‘In dezen voorspoed, doch bij veel irritabiliteit van mijn gestel, worden de plooien
van mijn hart mij duidelijker. Hoe moet ik in alles bewaard worden.’

(3 Juni).
‘'s Middags al weder een diner bij den Heer C., waar alles in de uiterste orde was.
Welk eene weelde! Hoe onnut! Door Gods hulp mocht ik geheel matig blijven,
hetgeen mij nog een genoegelijken en opgeruimden avond bezorgde. Eene krachtige
konditie stelde Kooy in op de hollandsche vlag, maar anders ziet men dat er nu
weder nieuwe prikkels noodig zijn. Ik moest nog improviseeren over den dood van
de Ruyter en had er bijzonder weinig opgewektheid toe. De Burgemeester van 's
Hage stelde eene zeer fraaie konditie ter onzer eer in; het is inderdaad alsof onze
roem begint te groeien, tegen dat wij heengaan. Een
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poos tijd scheen men ons in den Haag geheel te vergeten.... Al dat uitgaan heeft
gevaars genoeg in, wanneer men getrouw wenscht te blijven; hier ging het toch
waarlijk alles beter dan ik verwacht had, doch die groote overdaad is hinderlijk.’

(5 Juni).
‘De week die daar verstreek was gewichtig. De afscheiding der Belgiërs had plaats.
Mocht ik nu in de Maatschappij alles zijn wat ik zijn moet; het is waarlijk eene groote
vordering. Mijn lichaam heeft een schok ontvangen, waarvan het nog niet hersteld
is.... Mijne tegenwoordige overgeblevene gevoeligheid in het zenuwgestel geeft mij
eene zekere irritabiliteit van den eenen kant, van den anderen kant dikwijls eene
zekere traagheid, slaperigheid, dofheid die geenszins aangenaam is. Het is even
als voor zeven jaren, hoewel minder met melancolie gepaard gaande. Ik heb meer
opzien tot God, doch het is zoo de rechte gemeenschap in Kristus nog niet... Over
het algemeen is de verstrooiing te groot. Eenheid in mijn leven, ware, echte
belangstelling in hetgeen mij omringt, ontbreekt mij nog gedurig. Mocht het daarmede
in deze week beter gaan. Mocht mijn hart meer getroffen worden door Gods
oneindige weldaden.’

[31 oktober]
Toen het uur van het vertrek uit den Haag aanbrak, schreef hij in zijn dagboek, bij
den 31 Oktober, eene ‘korte Herinnering aan de Haagsche vrienden’:
‘S e c r é t a n . Kennis sints 1828; een vriend van mijn hart, steeds toenemende
in geloof, in kracht; een werktuig Gods voor ons en voor velen. Moge het hem
in alles welgaan.
G r o e n . Ik kende hem vroeger, doch meer bepaald sedert 1829; steeds
1
toenemende was onze betrekking.

1

Later in een brief aan denzelfde: ‘als ik thans bij u was, zou ik u nog beter liefhebben.’
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M e v r o u w G r o e n . Eene vriendin onzer ziel; een woord over Merle bracht
onze kennis tot stand in den herfst van 1829, en nu waren wij innig verbonden.
Spies. Kennis in 1829, doordat Messchert hem in Brussel gezien had, en
doordat hij da Costa bij mij leerde kennen, bevestigd in 1830 door de komst
van Merle. Zijne vrouw eene lieve, zachtzinnige kristin.
S o p h i e G e v e r s . Kennis in 1830 door Betsy Groen, eene kristin ijverig voor
de waarheid; met veel aanhankelijkheid aan ons.
V a n H e m e r t (de oude) en zijne vrouw. Allerhartelijkste menschen met wie
wij voor twee jaren vereenigd werden, daar hij in den Heer gelooft en geen
anderen troost kent. Weinigen zijn zoo door ons vertrek getroffen.
V a n H e m e r t (de jonge) en zijne vrouw. Het waren onze kennissen van
1824. Die kennis verflauwde, maar ziet, Secrétan kwam; beiden hoorden en
niet te vergeefs; en ziedaar onze verbintenis sedert een paar jaren met een
nieuw leven bezield. Zij spreekt als eene geheel overgegevene; hij houdt zich
nog terug; doch waar de pijl goed treft, is geen wederstand mogelijk.
D e J o n g e (advokaat) en zijne vrouw. Ook hier heiligde de komst van
Secrétan onze verbintenis met de lieve vrouw. Hij is recht verstandig,
aangenaam en levendig in den omgang. Met haar hopen wij innig verbonden
te blijven.
V a n Z u y l e n v a n N i e v e l d . Kennis in 1829 door Capadose. Lang was
ik bang voor hem. Meer en meer smolten wij te zamen. Hij is een oprecht kristen
en eenige hardheid in den vorm staat wel in verband met de geschiedenis van
zijn lijden. Zijne vrouw
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heeft veel te dulden, en is eene lieve, zeer eeuvoudige, geloovige vrouw.
M e v r o u w U i t e n b o g a a r d . Kennis in 1830 door Spies, tijdens de komst
van Merle. Een juweel van de school, eene veel beproefde kristelijke vrouw.
Ds. M o l e n a a r . Kennis in 1829, doch nu meer en meer innig. Een getrouw
leeraar en verkondiger, ook in den kleinen kring.
B i s s c h o p . Een getrouw huisvader, wien ik echter weinig zag; zijn gezin is
zeer belangrijk.
K e m p e r . Kennis door Spies; een hartelijk man, doch zwijgend, instemmend;
in alles ongerust over zichzelven.
M i r a n d o l l e en zijne vrouw. Vele hartelijke bewijzen van zijne deelneming
heb ik ontvangen. Hij was onze kennis sedert 1824. Ook in het geestelijke
naderden wij. Zijne vrouw en hij hadden meer liefde voor ons dan wij
verdienden.
V a n E w i j c k . Zijne vrouw, kennis sedert onzen komst. Veel voorkomendheid
van hunnen kant, die wij niet altijd even levendig konden beantwoorden.
D e J o n g e , de archivaris, en zijne vrouw. Levendig was onze betrekking in
alles, behalve in de hoogste waarheid. Ik had daarover wel eens krachtiger
mogen spreken.’
Met een woord worden nog herdacht Jufvrouw le Sarras, Schroter, W. Cool,
Carbasius, François en zijne vrouw, Christine Scholten, Kruseman, Huët en zijne
vrouw, Begel, 's Gravesande, Mackay (‘dezen had ik lief; hij was een oprecht man’),
Mansfeldt, Anton Rappard, Delprat, Patois, van der Kemp.
Maakt het geheel niet den indruk van een hoofdstuk uit het Nieuwe Testament,
als het zestiende aan de Romeinen? Toch was het geene nabootsing. Aan den heer
Groen
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(8 November 1831):
‘'s avonds bij da Costa heb ik onbeschrijfelijk veel genoten. Het was over Rom. XVI,
1
een kapittel dat zoo droog schijnt.’
sten

de

Den 1
November kwam de Clercq met zijn gezin te Amsterdam en den 2 teekent
hij aan:
‘Wij bezagen ons huis; grooter is het niet geworden, maar het kan vele genoegens
opleveren. Da Costa verraste mij met een harteIijken brief.’
Hij zelf schreef het eerst aan den heer Groen: ‘Mijn eerste brief uit Amsterdam
zal aan u zijn.... Het huis bevalt mij vrij goed.... De stad valt mij niet toe, maar zij is
groot genoeg om veel zegen te bevatten..... Wij hebben eens op de buitensingels
gewandeld; het scheelt nog al wat met het Haagsche Bosch, maar de jongens
vonden het mooier omdat het nieuw was. Als wij vereenigd mogen zijn in den
geloove, dan zullen de buitensingels ons niet bedroefd maken.’
Bij al de opgewektheid, gevolg der verandering, vernemen wij toch klachten, die
door zijn vroegen dood te veel beteekenis erlangd hebben om met stilzwijgen te
de

worden voorbijgegaan. Den 6 is hij in de kerk, ‘doch er was fysieke ongesteldheid
en angst over mij, zoodat ik eigenlijk niet rustig zat. Dat ik den geheelen dienst uit
had mogen blijven, was mij reden tot dankbaarheid.’ En den volgenden dag: ‘Er
was weder nedergeslagenheid in het-fysieke - droefheid.’

1

Over zichzelven schreef hij bij gelegenheid van zijn vertrek uit den Haag aan da Costa: ‘Nu
wacht mij strijd; ik heb hier in deze laatste jaren gemakkelijk geleefd, weinige aanmerkingen
op mijzelven vernomen, en nu loopen die driften, die zoo wat in den schuilhoek geraakt waren,
als hoogmoed, jaloerschheid, weder groot gevaar om zich te vertoonen.... Veel wijsheid zal
ik in Amsterdam bij zoovele betrekkingen noodig hebben. Mocht ik ze maar van God vragen.’
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In de laatste maand van dit jaar staan wij nog een oogenblik stil bij de begrafenis
den

van Bilderdijk, die den 18 December, des namiddags om half vijf overleden was.
Dienaangaande lees ik onder dagteekening van 22 December:
‘Ik hoorde dat vele broeders en ook vele dichters de uitvaart van Bilderdijk zouden
bijwonen. Da Costa was gevraagd geworden om een vers aldaar te lezen; dat had
hij geweigerd, doch hij had gezegd in prosa te zullen spreken wat zijn hart hem
ingaf. Hij zeide geen Bilderdijk naar den vleesche meer te kennen, maar alleen
dengene in hem te zien, die hem tot Kristus gebracht had, en zoo ook te zullen
spreken. Dit alles bewoog mij om te gaan, hoezeer ik moeilijk in beweging te brengen
ben, doch God zal mij, dit vertrouw ik, kracht in dezen geven.’
Den volgenden dag werd de dichter ter aarde besteld:
‘Spoedig waren wij te Haarlem, en van den Toelast af begaven wij ons naar het
konsistorie der Groote Kerk, waar zich toen nog niemand bevond, doch dat spoedig
gevuld werd door verschillende inwoners van Haarlem, en ook vreemden; doch
merkwaardig was het, dat bijna geen letterkundige, geen Loots, geen 's Gravenweert
zich aldaar

1

Die ook het volgende opgeleverd had: ‘De dag van heden (1 December), is gewichtig voor
mij. Ik heb aan den doopsgezinden kerkeraad geschreven, dat ik lid der fransche of liever
der waalsch-gereformeerde kerk ben geworden, en die brief wordt waarschijnlijk gelezen op
het oogenblik, dat ik dezen schrijf. Hoe spoedig voert God ons in die omstandigheden, die
zoover afschijnen, doch hij voert er ons weder uit, en geeft balsem en uitkomst, daar wij alleen
moeilijkheden zagen.’ (Uit een brief aan den heer Groen). Later (uit een volgenden brief) over
dien stap: ‘De zaak wegens mijn overgang heeft nog al een grooteren schok gegeven, dan
ik gedacht had, en brengt mij in eene groote korrespondentie, daar de beide professoren mij
brieven hebben geschreven en dat wel zeer largo. Mocht het alles tot mijne bevestiging in
het geloof en tot eer van God strekken. Als wij op ons zelven zien, vinden wij in alles zwakheid.’
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bevonden. Onder de leeraren hoorde ik noemen Ds. van der Zandt, Ds. Manger,
Ds. Meelboom. Voorts Michaëlis, de schilder, Hogendorp, Freyss van hier, Carbasius
uit den Haag, Prof. Tydeman van Leiden. Niemand was gevraagd, alles was eene
soort van improvisatie. Lodewijk Bilderdijk kwam binnen, er allerakeligst uitziende,
doodsbleek, met zijne haren over het gezicht nederhangende. Bij hem was de
broeder van Bilderdijk, een reeds bejaard man, die er echter nog goed uitziet, een
Heer Sibmacher, neef van Bilderdijk, die een zeer lief man scheen. Lodewijk
wandelde aan den arm van zijn advokaat Mr. Willekens. Verder zag men da Costa
en Capadose die allerbitterst bedroefd waren. Men vroeg ons in de kerk te gaan.
Een geroep, waarbij de Heeren afgevaardigden van de Rederijkerskamer de
Wijngaardsranke opgeroepen werden, perste mij een glimlach af. Het was de eenige
letterkundige floskel dien wij hoorden. Wij traden aan achter het lijk onder eenige
toonen van het orgel; ik was minder gevoelig aangedaan, als getroffen door al
hetgeen ik zag gebeuren en door het gevoel van het gewicht dat dit weer voor de
toekomst had. Toen het lijk nedergezet was, begon da Costa te spreken, letterlijk
snikkende, zooals ik zelden iemand bij zulk eene gelegenheid zag. Ik kon mijne
ooren niet gelooven, toen ik da Costa daar in een kerk hoorde spreken, of waarom
zal ik niet liever zeggen preeken. Hij begon met te zeggen, dat hij geen stof zou
prijzen, raakte vele dingen met een woord aan: het gevoed worden nog op moeders
schoot uit Cats, den strijd, de ballingschap, want ook Bilderdijk is balling geweest;
hij zag hem in zijnen stand als Nederlander en kristen voor zich staan, en sprak alle
de aanwezigen aan als representeerende het nederlandsche volk. Zijne laatste
woorden waren de aanprijzing van de terugkeering tot den weg der Vaderen. Zijn
amen klonk door de kerk. Heerlijk
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had hij nog aan Mevrouw Bilderdijk gedacht, in hetzelfde graf met haren echtgenoot
vereenigd. Ik had nog wel iets gewild om uit te drukken, dat, hoewel wij Bilderdijk
beschouwden als een kristen door het geloof behouden, wij daarom niet alle zijne
1
daden als kristelijk aannamen. Bähler meende, dat door de betuiging, dat hij als
arm en ellendig zondaar behouden was, dit genoeg uitgedrukt was geworden. Het
oogenblik was treffend, toen da Costa herinnerde, dat het Bilderdijk was, die hem
tot Kristus gebracht had, wien zeide hij, mijne Vaderen gekruisd hebben.
Toen da Costa ophield deed de advokaat Willekens met eenig pathos eene
aanspraak, waarin hij al de aanwezigen bedankte, en den zoon van Bilderdijk, wiens
hand hij drukte, zeer aan de deelneming van Nederland aanbeval.
Toen sprak er tot mijne groote verwondering niemand meer. Ik had geen denkbeeld
op improviseeren gehad. Koenen sprak er even van op de reis. Daavan had ik het
duidelijk begrip, dat zulks in de kerk niet kon en mocht geschieden. Ik was ook
geenszins enthusiast, want het gezicht in het graf maakte dien indruk niet; doch wij
waren nauwelijks in de konsistoriekamer terug, of iemand zeide van mij iets verwacht
te hebben. Ik antwoordde gereed te zijn om nu te spreken, en er werd eenige ruimte
gemaakt, waarop ik begon. Ik gevoelde de moeilijkheid om anders als da Costa te
spreken; om zoo goed als hij hetzelfde te zeggen was nog moeilijker. Ik liet dan
Bilderdijk voorkomen als degeen, die in alle kunsten en wetenschappen den draad
der waarheid zocht, en dat deze waarheid niet anders dan de kristelijke zijn kon. Ik
had zelf weinig gedachte van hetgeen ik gezegd had.

1

Destijds huisonderwijzer bij de Clercq's kinderen.
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Wij zagen vervolgens den allerheerlijksten kop van Bilderdijk na zijnen dood bij
Michaëlis.
Daarna ging ik aan het huis des overledenen, waar ik de dochter van Bilderdijk
zag, die zeer vriendelijk doch geretireerd scheen. In de familie moeten nog al
moeilijkheden zijn. Met veel genoegen leerde ik daar Ds. Manger kennen, die met
veel hartelijkheid over Bilderdijk sprak. Men las een brief van de studenten, die in
een zeer goeden toon was. Wij keerden onder een levendig en aanhoudend gesprek
terug.
Alleropmerkelijkst was het mij, dat geen letterkundige klank zich liet hooren, dat
juist onze geheele kristelijke vriendenkriug zich aldaar bevond, dat het da Costa
vergund wierd zich te laten hooren, dat hij daar tot Nederland spreken moest, en
toen ik heden in het Handelsblad dat alles zoodanig beschreven zag, als wij het
onder ons zouden mededeelen aan elkander, en dat bij den vloek van Yntema en
zoovelen voor weinige jaren, bij den kruistocht tegen de hel der Arnhemsche Courant
enz. vergeleek, zag ik van de eene zijde Gods bestiering in dit alles, maar van den
anderen kant werd het mij duidelijk, dat de vijand deze overwinning niet verdragen
kan, en dat men deze uiterlijke teekenen van goedkeuring niet dan met de grootste
bitterheid zal aanzien, ja, dat men zeggen zal: nu gaat het te ver; en dit zou ik, dunkt
mij, zelf gezegd hebben, indien ik deze kristelijke gevoelens zoodanig beschouwde,
1
als sommigen dit nog ter goeder trouw doen. God beware

1

ste

Nadere uitleg in een brief aan den heer Groen: ‘Ja zekerlijk, de dag van den 23 was plechtig
en alles werd door zulk een bijzondere leiding Gods bestierd, dat het kristelijk element in alles
vooruit kwam. Merkwaardig is het, dat het Handelsblad zulk een goed getuigenis gaf. Het
was van onzen vriend Koenen, die het in den haast deed aannemen, zonder dat zij er veel
over nagedacht hebben. Heden zingt het Handelsblad eene soort van palinodie, door dat
miserabel artikel uit den Atlas op te nemen, waarln de grieven tegen Bilderdijk zonderling op
éen zijn gestapeld. De Haarlemsche Courant met zijne deftige lijkrede en zedelijke verdienste
is zeer sober over de zaak..... Wat ik geimproviseerd heb, weet ik niet meer, maar Koenen
heeft er in verzen eene herinnering van opgeschreven, die hij u zeker wel eens zal zenden.’

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

328
ons! De tijden van voorspoed zijn nadeeliger, dan die van den tegenspoed, en ik
geloof dat op dit oogenblik zelfs vijandigheid tot vermeerdering van het rijk Gods
zou strekken. Mochten wij in alles opmerkzaam zijn; elken dag dat doen hetwelk
ons te doen gegeven is, bidden om uitstorting van liefde in onze harten, om losheid
van hetgeen wij hier bezitten en van hetgeen ons lief is. De vijand rust niet; de minste
prise die er zal gegeven worden, de minste ergernis zal een schok kunnen
ontwikkelen die hevig kan zijn. Doch zoo wij in de kracht Gods staan, wat zal ons
doen vreezen. De Heer geve ons de eenvoudigheid en de voorzichtigheid. Maar
eene reaktie klein of groot, tijdelijk of van langer duur, komt mij onvermijdelijk voor.’
Al de belangstelling van de Clercq in zijn ambt, in godsdienst, in staat- en letterkunde
verminderde zijne opmerkzaamheid niet voor zijnen huiselijken kring. Er gaat geen
dag voorbij, waarop zijne aanteekeningen het niet bewijzen. Over de opvoeding
zijner kinderen dacht hij veel en gedurig na, en spreekt hij telkens in zijn dagboek.
Wat daaronder van te intiemen aard is mag ik hier niet overnemen, doch evenmin
den lezer onthouden wat hier en daar buiten direkte toespelingen over Opvoeding
voorkomt. Het onderwerp heeft heeft hem te zeer vervuld, dan dat onze uittreksels,
die immers de Clercq van verschillende zijden moeten kenschetsen, er geheel van
zwijgen mogen.
Van het gewicht der opvoeding was hij diep doordrongen:
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‘Hoevele zaken zijn er niet, die een kind leeren moet! Hoe moeilijk is ook hier het
rechte pad; het gevaar van te groote gestrengheid van de eene, van dwaze
toegevendheid van de andere zijde. Beide leggen volgens de deswegens gemaakte
opmerkingen de grond tot krankzinnigheid in den mensch. Zoo ooit is het hier wel,
dat men zeggen moet: zoo iemand wijsheid behoeft, hij begeere die van God....’
‘Opvoeden is voeden. Wij moeten dus den kinderen voedsel aanbieden, naarmate
zij het zelve noodig hebben. Ontbreekt dit voedsel, dan zoeken zij zelve het op, en
zulks dikwijls daar waar zij het niet zoeken moesten. Maken wij door te veel voedsel
een kunstmatigen honger gaande, dan volgt er eene overlading, die ook dikwerf de
schadelijkste gevolgen heeft.....’
‘Hoevele illusiën komen er in de opvoeding voor, waaraan wij ons zoo gaarne
overgeven, en die ons zoo liçht verleiden, vooral als wij ouders zijn. Een kind hoort
gaarne uit den bijbel lezen, zoekt dien bij voorkeur op, weet bij preeken die het hoort
veel uitmuntend te beoordeelen, maar als men nn op grond van dien Bijbel en van
dat Evangelie verlangt dat het van ganscher hart zijn broêr die hem een klap gegeven
heeft, vergeve, zoo blijft het als een steenen muur....’
‘Dit is mij duidelijk, dat het van den godsdienst is, dat het onderwijs moet uitgaan.
Indien Jezus Kristus naar onze belijdenis de rots is, waarop het geheele gebouw
onzer zaligheid moet opgericht worden, hoe zal men dan dat begin bij de kinderen,
waar alles van afhangt, buiten Kristus beginnen?...’
‘Geen grond is er zeker, waarop het godsdienstig onderwijs beter gegrond kan
worden dan op den Bijbel. Deze moest dus weder op de scholen ingevoerd worden....
En echter deze invoering, hoe heuchelijk zij van den eenen kant zijn zoude, wie zou
den moed hebben om haar thans onvoor-
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waardelijk te zien plaats grijpen! Zal men eene bloemlezing, of uitgezochte boeken
of kapittels nemen. Hiertoe is de eeuw zeker genoegzaam genegen, doch dit stelt
de deur tot alle kwaad open, en wij weten, dat de Schrift niet gebroken mag worden.
En zullen nu de meesters hunne scholieren van Genesis tot in Openbaring doen
doorlezen, en dat voor een gezelschap zoozeer geschikt om aanleiding tot spotternij
in alles te vinden, bij de vroege rijpheid der jeugd in het zinnelijke en bij de minachting
of de vergetelheid waarmede zij dikwijls dienzelfden Bijbel in hunne huizen zien
behandelen? Het eenige wat hier een dijk zoude kunnen leggen ware gezag, en nu
weet men hoe dit op de scholen meestal is verloren gegaan; hoe onze geheele
behandeling van de kinderen meer zwakheid heeft, en onze geheele opvoeding
minder naar een geregeld voornemen bestierd wordt en veel van de omstandigheden
afhangt....’
‘De harten van de kinderen zijn harder dan men denkt. De ziekte van de poes
maakte levendiger indruk dan de mijne van den vorigen dag.’
‘Om de liefde van de kinderen te winnen, moet men toonen, dat men veel voor
hen opofferen wil.’
‘Al onze opvoedingsplannen komen daarop uit, dat men den Heer moet laten
opvoeden.’
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Hoofdstuk XXI.
1832.
Nieuwe betrekkingen. - Een avond met da Costa. - Over de cholera.
Kerkelijke mededeelingen. - Eene godsdienstige samenkomst. - Geboorte
van den zesde zoon. - De citadel van Antwerpen. - ‘De schoolmeesters
in den boedel.’
Het jaar begint nagenoeg met de volgende uitboezeming:
‘Zoo God wil, vangt nu een nieuwe tijd voor mij aan. De eerste maanden zijn
voorbij. Alles zoo met opzicht tot het bureau als van mijzelven heeft zich gecaseerd.
Het vreemde is geweken, de werkzaamheden der overbrenging zijn afgeloopen, de
korrespondentie is bij, en ik vraag nu, om dus te spreken, even als een jaar geleden
in den Haag, om meer werkzaamheid. Tot lezen heb ik zoo nog niet kunnen komen.
Mocht de Heer mij genadig voor traagheid bewaren; mocht Hij mij leiden, daar waar
het mij goed is te zijn. Mocht ik weten wat Hem welgevallig is; mocht ik mij zelven
meer verloochenen en allen alles worden ten einde zielen voor Kristus te winnen.
Ik heb noodig om
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meer eenzaamheid te hebben. Het ontbreekt mij aan lust om geestelijk innerlijk
werkzaam te zijn. Het ontbreekt mij aan liefde voor het Woord; ik ben in alle zaken
te onstandvastig en ik doe alles niet genoeg onder gebed en opzien tot God. Heer,
mocht ik U toebehooren met mijn geheele hart. Hoe dikwijls laat ik mij van alles wat
eenige inspanning vordert afhouden! Hoe dikwijls verzuim ik oogenblikken die mij
tot nut konden zijn. O mocht ik in alles Gods hand zien. Aan nieuwe betrekkingen
als Bähler en van Hall heb ik, om dus te spreken, meer te danken dan aan diegenen,
van wie ik hier meer verwacht had. Mocht mijn hart eenvoudig zijn, en ik de nieuwe
krachten die de Heer mij geeft ook in Zijn dienst besteden.
Onder die “nieuwe betrekkingen” in Amsterdam vermeldt hij elders ook van der
Meulen:
Een eerbiedwaardig grijsaard, wiens dochter op sterven ligt. Hij predikte heerlijk
over Jeremia, klaagliederen III, vs. 33, dat God ons niet van harte bedroeft. Het was
zeer gemoedelijk en treffend. Voor het dogma van de kerk geeft deze man zeer
weinig, maar veel, zeer veel voor het hart. Zoo had ik nog niet in de kerk mogen
zitten hier, zoo zonder er eenige onaangenaamheid fysisch te gevoelen. Groote
dankstof had ik dus. Jammer dat mijne vrouw en vele anderen niet konden hooren.
Het was zoo geheel à la Claudius. Hij zegt woorden die men diep voelt.’
Maar oude vriendschap bleef daarom niet minder levendig. Zie hier eene bladzijde
over da Costa, geschreven met al den gloed der eerste liefde, nog verhoogd door
de geestdrift van het Réveil:

(2 Maart).
‘'s Avonds kwam da Costa de eerste maal sedert onze komst alhier bij ons. Ik had
Koenen en zijne vrouw, haar broeder van Halteren, Alexandrine van Boetselaer,
Bähler, Steven en Charlotte. Met Koenen spraken
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wij belangrijk. Toen da Costa kwam, las hij een vers op den Regenboog voor van
zijn vroeg verleden. Dit bracht ons op de Regenboog van Bilderdijk; verzen van
1
Lamartine, prosa nit de Archives. Wij waren zeer vereenigd. Dit nam echter nog
toe aan tafel, en nu wij daar over kenteekenen der genade spraken, nam da Costa
het woord en sprak met de diepste aandoening over den weg des heils. Hij had veel
eerbied voor de vroegere boeken, doch kende geene leiding dan de Schrift, geen
kenteeken dan liefde tot Jezus. Niemand moest twijfelen, maar zich steeds
onderzoeken en bidden, dat uit hem weggenomen wierd wat nog aan Gods genade
wederstàat.... Er was zulk eene innigheid, zulk eene vereeniging; wij waren daar
allen als broeders en zusters. Da Costa was diep geroerd. Wij zaten in die
onbewegelijkheid die men zoo heeft, als men geheel aandacht is, en, om dus te
spreken, vreest zich te verroeren, om dien toestand niet te veranderen. Kristus is
een persoon, en men kan gemeenschap met hem hebben. Dat was zijn thema.
Sedert ik hier was, had ik zoo iets niet gehoord. Het was alsof alles persoonlijk tot
mij was gezegd. Toen da Costa vertrokken was, gevoelde ik zoo de behoefte om
te bidden om hetgeen mij ontbreekt: eenvoudigheid en overgegevenheid des harten.
Het was een zalige, onvergetelijke avond.’
En den volgenden morgen:
‘Nog klonk de echo in mijn hart.’

[Maar 9 Maart:]
‘Heden was ik helaas! veel aardscher gestemd.’
2
Zijn hart gaat thans in den omgang met zijne geloofsgenooten zoo geheel op ,
dat hij, behalve met de leden zijner familie, elken anderen omgang afsnijdt:

1
2

Een godsdienstig weekblad van dien tijd.
Niet zonder eigenaardig hooggespannene verwachtingen; in een brief aan den heer Spies
van 10 Mei '32 vind ik: ‘Zonderling is het, zeide iemand onlangs, dat het toch allemaal zulke
knappe menschen zijn die bij dien da Costa komen. Mogen wij daarin geen voedsel voor
eigenliefde vinden, doch ons daarin verheugen, dat overal menschen van bekwaamheid en
genie tot handhaving der waarheid geroepen worden, dewijl het daaruit blijkt, dat er tijden
van overwinniug voor de kerk naderen.’
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‘Claude kwam mij vragen over een vasten Zaterdag-avond met Floris van Hall, den
dichter van Lennep enz. Neen, dat was mijne zaak niet.’
Ik vind ook in de Aanteekeningen van dezen tijd, dat de schouwburg niet meer
door hem bezocht werd, ‘omdat hij daar in geen enkel opzicht meer met genoegen
zijn kon.’
Juist in deze dagen zeker minder dan ooit. De cholera was in aantocht:
‘Ik woonde eene zoogenaamde cholera-kommissie bij. Gideon Boissevain was
president. Doch alles is nog zeer voorloopig. Moge het door Gods bewaring zoo
blijven.’

(2 April).
‘Alles is weder meer gerust. De verschijning der cholera te Parijs maakt geen indruk
hoegenaamd. Zonderling is het, hoe men daarover spreekt te Londen....... Men zegt
dat men inderdaad heeft ontdekt dat op eenige plaatsen te Parijs publieke fonteinen
vergiftigd waren geworden, ten einde het volk te versterken in den waan, dat er
geen cholera bestaat, en dat alles machinatie der regeering is. Hoe worden wij nog
bewaard in deze ontzettende tijden.’

(Juli 31).
‘Het is in Rotterdam niet beter met de Cholera. De slachtoffers zijn nog al talrijk en
sommige gevallen zeer treffend.’

(1 Augustus).
‘Er was een cholerageval van een Rotterdamschen schipper. Het was voort in de
geheele stad bekend. Verwonderen deed het mij niet.’

(5 Augustus).
‘Men heeft hier nu een wekelijksch gebed
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bepaald; doch de mededeeling van den kerkeraad vond ik nog al gewrongen.’

(13 Augustus).
‘Vooral was deze dag daardoor merkwaardig, dat op de beurs van eenige
Choleragevallen werd gemompeld, hetgeen echter minder verslagenheid gaf dan
men voor een jaar zou gevreesd hebben. Reeds dachten sommigen zich door den
stank onzer burgwallen bevrijd. Het geeft ondertusschen voor alle nadenkenden
een gewichtigen schok in alle plannen, in alle betrekkingen. Mochten wij leven als
in het aangezicht Gods, in stilte en overgegevenheid, wachtende op den Heer.’

(14 Augustus).
‘Reeds nu had alles eene treurige zekerheid verkregen, en de kommissiën begeven
zich op hare posten. Eenige gevallen zijn onbetwijfelbaar. Het is een zonderling
gevoel dat van de nabijheid des doods, dat ons echter altijd nabij moest zijn.’

(27 Augustus).
‘De ziekte gaat voort, doet echter nog minder indruk dan men denken zou, hoewel
ieder er over spreekt. Het blijft zoo iets meer dan 50; vooral op het fransche pad is
het erg.’

(13 October).
‘Het is op de Cholerawacht dat ik dit schrijf. Sedert tweemaal vier-en-twintig uur
heeft er hier in de uitgestrekte wijk geen geval plaats gehad, dan in het huis zelf
waar wij onze zitting houden.’
En wat schreef hij aldaar? Eene bijdrage tot de kennis van het kerkelijk leven dier
dagen:
‘Uit een brief van Laatsman, predikant te Rheede, aan da Costa bleek mij heden,
dat men hem wegens het laten oefenen van da Costa en Capadose niet in rust heeft
gelaten, maar dat het klassikaal bestuur van Arnhem hem deszelfs ontevredenheid
te kennen heeft gegeven en op grond van zeker artikel ten strengste gewaarschuwd
niet weder daarin te vervallen.’
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Enige dagen later:

(27 Oktober).
‘Veel gehoord over de verstoring der oefeningen. Zij is vergezeld geworden van
een allerzonderlingst onbeschaamd verhoor dat men heeft doen afleggen aan
Kohlbrugge en Henri Bousquet. De laatste moet daarbij eene koelbloedigheid en
bedaardheid ten toon gespreid hebben, die bewonderd was zelfs door de vijanden.
Henry Bousquet had largo over de zaak aan van Hall geshreven, die er wel iets van
bekend wilde maken....’
‘Terwijl Kohlbrugge te Scherpenzeel was om Capadose die ook bedreigd was
geworden te waarschuwen, kwam daar op eens Ludwig, een van die menschen die
aan het hoofd der oefening waren, om Kohlbrugge te spreken en hem te zeggen,
dat Utrecht in oproer was, dat de nieuwe kerk daar was, en hij verzocht werd, als
leeraar aldaar te fungeeren. Kohlbrugge antwoordde daarop zeer wijselijk. Capadose
liet zich ook nog uit, doch vond den man wild en opgewonden. Toen zij naderhand
bij den koning geweest zijn, schijnen zij wat bedaard te zijn geworden, en allen van
de gepleegde baldadigheid, niet van de nieuwe kerk te hebben gesproken.’
Zelf gevoelde de Clercq zich op de zoogenaamde oefeningen nog niet geheel
tehuis; in verband met eene vroegere opmerking heeft de volgende mededeeling
hare psychologische waarde, daargelaten dat zij ons een blik vergunt in het nog
zoo weinig bekende Réveil:
‘Tot nu toe had ik nog geene aanleiding gevonden om eens een groot gezelschap
te vereenigen van broeders en zusters. De komst van Messchert en Talma gaf
daartoe eene ongezochte aanleiding. Er kwamen, nadat Chevalier en zijne vrouw,
Abrahams, Hogendorp en zijne vrouw bedankt hadden, Henri Gildemeester en
Westendorp met hunne vrouwen, Pauline Gildemeester, Kootje Abrahams, Betsi
en Keetje
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van der Houven, Talma, Maurits van Hall, Steven de Clercq, Koenen en zijne vrouw,
Alexandrine van Boetselaer, Messchert, Freysz, Karel Westendorp, Bähler en
Charlotte Sames en van Eik. Eerst werd er veel algemeen gesproken of liever
bijzonder; men maakte kennis; zoo liep het een uur lang. Wie zou bidden? Ik had
er geene vrijmoedigheid toe. Het was gedurig alsof ik eene komedie zoude spelen.
Ik vroeg de broeders. Niemand antwoordde. Nu moest ik wel. Ik knielde en begon
in dorheid, doch het einde was zoo ik vertrouw met God. o Mochten wij in alles
1
bewaard worden. Nu las ik Johannes IX met de uitleggingen van da Costa , nog tot
zegen voor mijzelven. Toen wilde ik van Secrétan lezen, doch Messchert gaf mij
een epistel van de Vriend, een zekeren leeraar te Oudkoop, over het woord der
Engelen: in de menschen een welbehagen. Het trof mij zeer, het was zoo diep als
men gaan kon. Alles gezien in het welbehagen Gods. Neen, nimmer was mij deze
gedachte zoo ontzettend en zoo groot voorgekomen. Ik was er diep door getroffen.
Nu was het reeds laat. Talma stelde eene kleine inzameling voor ter oprichting van
een winkeltje voor eene geloovige vrouw, Jufvrouw Crop, die veel te lijden had.
Gereedelijk werd hieraan voldaan, en nu deed onze vriend dan ook een heerlijk
gebed. Mijn lichaam was op het laatst vermoeid. Tweemaal hadden wij gezongen:
eens Psalm 111, vs. 1-3; toen Psalm 122, vs. 1 en 3. Er was veel vereeniging, veel
eenheid van geest, door Gods zegen. Mocht alles maar meer en meer waarheid in
mij zijn.’
In verband met eene menigte kleine aanteekeningen van

1

Reeds toen hield da Costa elken Zondag-avond godsdienstige bijeenkomsten ten zijnen
huize. Zij werden door de Clercq, blijkens diens aanteekeningen, vrij geregeld bezocht. De
Clercq plag op te schrijven, wat hij van da Costa gehoord had. Op deze herinneringen wordt
hier waarschijnlijk gedoeld.
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de laatste jaren, is het duidelijk, dat de uitdrukking: Alles gezien in het welbehagen
Gods, op de leer der uitverkiezing doelt, welke leer voor de Clercq een altijd grootere
beteekenis begon te verkrijgen. Men zal opgemerkt hebben, dat het dogma der
predestinatie hier ondersteld wordt door de Engelen in Bethlehems velden te zijn
verkondigd. Treffend is deze afwezigheid van alle historisch gevoel ten aanzien van
de wording der leerstukken, te treffender omdat de Clercq het Nieuwe Testament
in het oorspronkelijk las.
En nu weer eene kerkelijke mededeeling:

(1 November).
‘Op laatstleden Zondag heeft Scholten te Huizen gepredikt met den grootsten toeloop.
Duizenden menschen waren er toegevloeid, zoodat de kerk het kleinste gedeelte
slechts kon bevatten. Terstond na de kerk werd er eene inteekening geopend om
hem aldaar als tweede dominé te beroepen. Het traktement werd terstond gevonden.
Er waren er die voor honderd gulden inteekenden. Ja, waarlijk het volk heeft de
rechtzinnigheid lief. Heer, laat uw licht schijnen........ De aanleiding tot uitbarsting
van den haat tegen de oefenaars te Utrecht schijnt, dat de rechtzinnigen, ter kerk
gekomen zijnde om het Avondmaal van Ds. Wolterbeek te ontvangen, teruggekeerd
waren, toen deze uithoofde van ziekte door Ds. Jorissen vervangen werd.’
den

Den 14 Novemder mag hij opteekenen:
‘Door Gods onverdiende goedheid was het getal der Choleragevallen nul, der
gestorvenen nul, der zieken 18. Wie had zulk eene uitkomst kunnen verwachten?
Mochten wij danken, dat God de gebeden hoort!’
sten

Maar grooter vreugde nog op den 21
December:
‘Ik was bij v.d.H. Wij spraken veel over de verplaatsing van Capadose. Ik was vol
van mijn lieven jongen.’
Op dien dag was namelijk zijn zesde zoon, Carel Eduard
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geboren. De huisvader spreekt ook nog eigenaardig uit de laatste aanteekening
des jaars:

(31) December).
‘Zoo even verlaten mij de dienstboden met wie ik nog Mattheus XXV mocht lezen.
Veel zegen heb ik met deze goede menschen in dit jaar gehad. Mochten zij allen
opgeleid worden tot de vreugde des hemels in Kristus. Bij God geborgen te zijn,
ziedaar het eenige noodige; in zijnen dienst te leven, het eenige wezenlijke... Caroline
beschaamt mij door hare innigheid. Zelfs de kleine beproeving met het zogen leidt
haar tot dankbaarheid en aanbidding.’

(15 December).
‘Mijn hart is vervuld van aandoening bij die berichten van de Citadel.
Niettegenstaande het snoeven der belegeraars schijnen zij toch duchtig te verliezen,
en de onzen weder wonderlijk bewaard. Menschelijkerwijze is er voor die brave
mannen op de Citadel geene uitkomst te hopen, daar de Franschen er hunnen
laatsten man aan moeten wagen, maar bij God zijn vele uitkomsten.’ (Uit een brief
aan den heer Groen).

(28 December).
‘Wat zal ik nu zeggen van de Citadel? Het gaf mij wel een schok zoo als aan allen
die het hoorden, doch het zegt toch niets in den grond van de zaak. God handelt
met natiën gelijk met individuën, en daar is juist de kastijding het bewijs van liefde.
Van onze eer hebben wij niets verloren, alleen die weelderige takken van roem en
zelfverheffing moeten afgeknot worden. Chassé is nu een dapper en
meelijdenswaardig krijgsman; juist hetgeen hij wezen moet, maar niet meer de
afgod; en het gezang Chassé, Chassé, Chassé zal verstommen, dat goed is. Juist
zoo moest het gaan. Geen coup de théâtre: geen in de lucht springen; wij zullen er
door geheiligd worden, ofschoon de oppositie zich meer verheffen zal. In de ver-
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drukking der tijden is altijd Gods vaderhand voor onze natie gebleken...... Wat wij
ontvangen hebben mogen wij niet verwerpen. Wij mogen ons niet gelijkstellen met
een geloovige die in het anti-kristelijk Frankrijk leeft. Ik mag mij vereenigd gevoelen
met geheel de kerk van Nederland, met het zout dat God hier nog bewaarde, en
onze verwachting ook voor dit land zal niet beschaamd worden.’
Nog éene aanhaling ten besluite van dit jaar uit de briefwisseling met den heer
Spies, weer een dier kinderlijke uitingen die wij zoo gaarne uit de Clercq's mond
vernemen.
‘Ik ben in de drukte met de komst der kommissie voor de balans, hetgeen altijd
nog al beproevende dagen voor de eigenliefde zijn; want, als men zoo gedurende
een-en-vijftig weken heer en meester over al die millioenen geweest is, valt het wel
eens wat hard om dan in de twee-en-vijftigste week de schoolmeesters in den boedel
te hebben. Doch als wij uit alles mogen leeren, dan zal ook het einde van alles goed
zijn.’
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Hoofdstuk XXII.
1833.
Réveil en Afscheiding. - Da Costa en Ds. Kohlbrugge. - Der nieuwe leer
der heiligmaking. - Over de Clercq's karakter. - De dood van een
kantoorbediende.
Als nadere kenschets van het Réveil, vooral in betrekking tot de Afscheiding, neem
ik het volgende op:

(23 Maart).
‘Zeer bewogen was da Costa over hetgeen hem Capadose schreef over de zaak
van Kohlbrugge. Het schijnt dat men thans alles in het werk stelt om dezen tot eene
scheiding te brengen. Kohlbrugge was altoos iemand vol moed en kracht, doch die
zich in zijne daden steeds door anderen laat leiden, gelijk dat hier door de
schreeuwers uit de luthersche kerk geschiedde, en nu door de leden der verstrooide
Oefening. Die menschen zijn Kohlbrugge zeer behulpzaam geweest bij de ziekte
zijner vrouw en drie hunner hebben de slippen van het lijkkleed gedragen, hetgeen
de jongens in Utrecht op den dag der begrafenis heeft doen
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roepen: daar zijn ze, die dominees in de afgescheidene kerk moeten worden.
Capadose was door deze geruchten zeer ontrust geworden, en was naar Zeist
gegaan om over de zaak nog eens te spreken met Schröter en van de Poll die veel
invloed op Kohlbrugge hebben, en zeer tegen deze zaak zijn. Daarentegen wordt
Kohlbrugge ook nog geheel geïnfluenceerd door Twent die geheel separatist is en,
gelijk Capadose te recht aanmerkt, de bedeeling Gods met dit land niet begrijpt.
Capadose ziet in alles een werk des vleesches. Kohlbrugge schrijft er aan da Costa
niet over. Da Costa betreurt het denkbeeld van de scheiding die er tusschen de
kinderen Gods in ons land zoude komen; hij ziet zoovele liefelijke banden verscheurd,
1
den vijand triumfeeren,..... het geheele doel van het boek van Kohlbrugge vernietigd;
de zaak zelve niet te houden. Kohlbrugge is waarlijk allerongeschiktst om het hoofd
eener partij te zijn; en alles, waartoe goed? God beware ons in deze dreigende
zaak. De Utrechtsche drijvers zijn menschen die zeer heethoofdig zijn. Da Costa
zegt: ja, wij worden miskend, maar het gaat ons als de profetische school in
Engeland, die zegt: Church and State are one: de wereld behoort aan Kristus. Zoo
zeggen wij ook: dit is een land waar Kristus de hand op gelegd heeft; hij heeft steeds
een plekje waar hij zich verheerlijkt tot dat hij komt. Neen wij zijn niet achteruit
gegaan, zegt da Costa; wij zien den weg Gods in; wij geven het land niet op; komt

1

Over dit boek vind ik elders: ‘Kohlbrugge's stukken zijn uitgekomen en zullen veel opspraak
verwekken, daar allen met naam en toenaam er in genoemd worden. (Bij de aanspraak van
K. aan het graf zijner vrouw is een doodgraver diep getroffen geworden en is hem naderhand
gaan opzoeken)... Het boek van K. zal nog meer verslonden worden door velen. Het zal meer
strijd geven, daar de dominees er zoo verschrikkelijk door hunne eigene woorden en daden
in ten toon gesteld worden. Het is waarlijk erger dan eene komedie.’
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het tot eene schikking, en houden wij op een afgezonderd volk te zijn, ja, dan hebben
wij denzelfden strijd als in alle landen tegen de bedorvene kerk, maar neen, hier is
het iets anders. Verscheidenheid van tongen zal er niet ontbreken.’
De laatste gedachte: houden wij op een afgezonderd volk te zijn, wordt duidelijk
uit eene andere Aanteekening van de Clercq, waaruit blijkt, dat da Costa in de
staatkundige vraag dier dagen zich volkomen plaatste op het standpunt dat de
profeten zoo vaak innamen tegenover de politiek van hun volk. Ook zijn programma
was: Nederland afgezonderd van de volken, dus ook van België, en uit dien hoofde
geen bondgenootschap met de buitenlandsche mogendheden.
Van da Costa's houding in die dagen, eene houding waarin hij ook door de Clercq
1
ondersteund werd, heeft in menig opzicht, naar ik meen, het lot der Scheiding
afgehangen. Hij had weldra een beslissend woord te spreken:
‘Tegelijk bracht Henri mij een brief van Twent aan da Costa, kennisgevende dat
vele broeders in Kristus, verontwaardigd over het gedrag jegens Kohlbrugge
gehouden, begrepen dat daaraan iets gedaan moest worden, en er een soort van
protest moest worden opgesteld. De wijze waarop Twent echter verlangde, dat dit
opgesteld wierd, was geheel separatistisch, uit de hoogte, de kerk voor afgevallen
verklarende, en trachtende te bewijzen, dat de geheele instelling en de handelingen
van de synode tegen het woord Gods waren. Da Costa werd verzocht, indien hij
zich kon veree-

1

Met eene zekere verontwaardiging werpt de Clercq ergens in zijne Aanteekeningen de
beschuldiging van zich af, dat hij oefeningen zoude bijwonen ‘onder kerktijd’. Hoe, vraagt hij,
komen de menschen aan zulke dingen? Ook de heer Capadose moest het destijds ontgelden.
Aan den heer Spies schrijft de Clercq: ‘Capadose heeft een boekje uitgegeven, dat ik evenwel
nog niet las. Zij, die Afscheiding willen, zijn bijzonder tegen hem ingenomen’ (Mei 1835).
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nigen met de zaak en de aangehaalde punten, zulk een protest op te stellen. Da
Costa gaf, in antwoord hierop, zijne levendige belangstelling in deze zaak te kennen,
doch verklaarde tevens, dat, indien hij tot het opstellen van zoo iets overging, het
juist op anti-separatistische gronden wezen zoude. De brieven circuleeren nu; ik
heb er voor het oogenblik hoegenaamd geen licht in, en zie niet in, welk nut een
zoodanig protest hebben zou. Doch ik houd mijn oordeel nog terug.’
Een paar dagen later:

(28 Maart).
‘Da Costa schrijft mij onder anderen eene uitnoodiging om eene soort van komparitie
bij te wonen over het protest in de zaak van Kohlbrugge. Ik antwoordde dat ik daarin
meer en meer zwarigheden vond, om iets kollektief te doen of zelfs te bespreken,
en er geen nut in zag.’
Aan groote verscheidenheid van inzicht ontbrak het in den broederkring niet, en
bewaarde dien van in eene koterie te ontaarden. Zoo lees ik:

(1 April).
1

‘Een brief van Groen trof mij. Hij was in een verkeerden geest geschreven tegen
alles. Ondertusschen alles liet zich in eene menschelijke analogie goed uitleggen.
Het uitkomen van het boekje van v. Zuylen gaf bitterheid tegen de leer der verkiezing.
Sames was niet bevallen; hij had Ds. Jongeneel als een vijand beschouwd, en dat
kon men niet verdragen. Ik kwam over al deze ergernissen

1

Over dezen, in den aanvang van dit jaar, aan den heer Spies: ‘Gij kunt begrijpen, dat wij hier
zeer getroffen zijn geworden door het bericht der ziekte van onzen Groen. Het is eene teedere
plant, die licht door den Noordewind der rampen geknakt kan worden Mocht God hem nog
bewaren! Hij is zoo geschikt om een gezegend werktuig Gods ter verbreiding van zijn rijk te
wezen; hij weet zooveel zachtheid in den vorm met vastheid in de beginselen te vereenigen.’
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heen...... Ook op de boeken had Groen veel te zeggen.’
Maar vooral, - en waarom zouden wij het dreigen van wolken over de betrekking
tusschen de twee boezemvrienden verheelen? De waarachtigheid van den band
blijkt te schooner -:
‘Bähler kwam nog en verhaalde mij, dat da Costa wat op mij ten achteren was.
1
Ik had hem nu zooveel te zeggen en moest dit mondeling afdoen. Ik wandelde dan
in ongunstig weder naar da Costa, en kwam derwaarts in eene stemming nog al
bewogen door hetgeen men zich zelven verhaalt, niettegenstaande al de moeite
die ik mijzelven gegeven had, om op eene andere zaak te komen.
Had ik da Costa alleen gevonden, onze harten zouden zich verstaan hebben;
doch daar vond ik nu juist ter Borg zitten en Freysz. Hetgeen waarmede ter Borg
begint, is de zaak van Kohlbrugge. Ter Borg heeft het boek tweemaal gelezen; de
eerste maal zag hij alleen den gruwel in de kerk en was op het punt van naar Utrecht
te gaan om Kohlbrugge op te zoeken en de hand te drukken; doch bij de tweede
lezing had hij meer de eigenheid van Kohlbrugge gezien, en tevens eene zekere
bedektheid waardoor hij de aanmerkingen van de Synode op denzelfden voet had
beantwoord, en waardoor het de zaak van Kohlbrugge en niet die van Kristus
geworden was. Da Costa gaf uit een geestelijk oogpunt veel toe; erkende, dat
Kohlbrugge altijd uit zijne natuur iets demagogisch had, doch dat, hoe meer men
den persoon van Kohlbrugge als broeder meende te moeten waarschuwen en
vermanen, hoe meer men op het recht van de zaak terug moest komen; - dat men
van den eenen kant het recht van de zaak moest handhaven en de scheiding
tegengaan; dat juist het opstellen van een stuk

1

Ofschoon in dezelfde stad, korrespondeerden zij vaak.
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zooals men vermeende, strekken kon om Kohlbrugge terug te houden, die juist op
het punt stond om, of op den direkten of op den indirekten weg, een dienaar der
kerke Gods te zijn. Ter Borg zeide met tranen in de oogen, dat hij zelfs zijn leven
voor Jezus over had, doch dat het (de scheiding) nu nog geen punt van beslissing
was; dat er bij de synode toch wel een reden had kunnen bestaan om Kohlbrugge
niet onvoorwaardelijk toe te laten. Maar, zeide da Costa, dan had men het moeten
zeggen. Zoo liep het gesprek een half uur lang. Da Costa wond zich hoe langer zoo
meer op, en ik had geene gelegenheid een woord in te brengen. Eer ter Borg vertrok,
moest ik dan toch een woord zeggen, het met da Costa niet eens te zijn, en dit
kwam er dan uit, doch zondig en niet zonder eenigen animo, waarbij ik aan da Costa
zeide, dat hij opgewonden was en niet in zijn gewonen toestand, hetgeen hem
moeilijk maakte, en hem deed zeggen, dat hij nog in alles eene oppositie bemerkte,
die niet op de vreeze Gods gegrond was. Ik zeide, dat er een drijven in deze zaak
was, hetgeen da Costa ontkende, zeggende dat niemand mijne vrijheid aanrandde.
Dit was nu een recht verkeerd oogenblik, en ik stond als op een scheidsweg, doch
God was genadig over ons, en bracht ons weder op andere onderwerpen. En nu,
de Heer geve mij verder licht, en leide ons in Zijnen weg. Ik moest het ondervinden,
dat alleen genade ons bij elkander houdt, dat wij uit ons zelven de oude knechten
zijn. Hoe leeren wij ons zelven in alle deze dingen meer en meer kennen! Nu is mijn
hart weder geheel kalm; wij zijn in volle vriendschap van elkander gescheiden.
Mochten wij waken, bidden en strijden.’
En inderdaad, 2 April lezen wij reeds het volgende:
‘'s Avonds bij da Costa om het busje (van de Zondagavondbijeenkomst) te leegen,
hetwelk wij met veel zegen deden. Toen ontwikkelde da Costa nog eens zijne
geheele
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gedachte; wij zagen hoe wij geleid waren geworden, door zoovele omstandigheden,
tot door de tooneelen van gisteren, en ik vond er reden van beschaming in. Wij
mochten vereenigd met elkander bidden. Da Costa bleef krachtig bij zijn gevoelen,
zeide dat hij eene keuze gedaan had, en dat geen vriend of vijand hem terug kon
houden. Hij las mij zijn brief aan Kohlbrugge voor, waarin hij hem ten allerkrachtigste
had vermaand, om aan geene aanleiding tot scheiding gevolg te geven. Gisteren
ontving hij een antwoord van Kohlbrugge dat zeer koel was, en waarin deze zeide,
dat het toch wel waar was, hetgeen men zeide, dat da Costa zoo gematigd was
geworden. De tijd was geheel verstreken onder dit levendig gesprek, en ik moest
naar huis snellen.’
Da Costa van gematigdheid beschuldigd! On est toujours l'hérétique de quelqu'un!

(4 April).
‘De brief van Kohlbrugge is niet goed. Hij beschuldigt zoo da Costa als Capadose
van weifeling. Aan welke zijden draden hangt de betrekking met menschen; mocht
de betrekking met God vaster zijn.’
Maar elders zegt hij:
‘God scheidt de broeders om ze krachtiger te vereenigen.’
Wij hebben gezien, hoe de kwestie-Kohlbrugge de betrekking tusschen da Costa
en de Clercq een oogenblik benevelde. Ook in verband hiermede moet ik
opmerkzaam maken op eene mededeeling van het dagboek, die ons bekend maakt
met eene godsdienstige opvatting, welke later in de Clercqs inwendig leven eene
zekere beteekenis heeft verkregen:

(Juni 14).
‘Henri G. was naar Rheden en de Velpsche kwartieren geweest, kwam nu terug en
was verrukt over de natuur en over de preeken van Laatsman, ontrust echter
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over eene nieuwe inzage van het leerstuk der Heiligmaking, waarvan T. en A. geheel
vervuld waren. Het was niet anders dan het aangrijpen van Kristus als onze
heiligmaking, dat recht was; doch daarmede ging nu gepaard eene geheele
verwerping van de heiligmaking in ons, eene veroordeeling van alles wat niet op dit
exklusieve punt staat. Ik was er nog al van ontroerd, kwam er tot mijne beschaming
eerst in, leerde mijne onvastheid en ellendigheid weder kennen, doch kwam tot
meerdere inzage in een onderhoud over dit punt met W. en H. Het gevaar der
Laatsmansche koterie, van zijne betrekking met N., dat alles werd ons nu zeer
duidelijk. De zaak strekte zeer tot opwekking van leven in ons.’
Later: ‘Ik mistrouw van den anderen kant mijn hart, dat altijd aan de zijden van
de gematigden nog al overhelt.’
Ook waar wij de Clercq, meer dan ons lief kan zijn, zien dobberen op allerlei
theologische baren, verloochent zich toch geen oogenblik de zeldzame
beminnelijkheid van zijn karakter, evenmin als de teederheid van zijn gevoel, de
zachtheid van zijn oordeel, het ongeveinsde van zijne nederigheid. Deze, in verband
met zijn dorst naar het ideaal, verleidt hem telkens tot het vermoeden, dat een ander
reeds begrepen heeft en in staat is mede te deelen hetgeen hij zelf nog gelooft te
missen. Dit maakt hem ongewoon toegankelijk voor invloeden.

(9 October).
‘Tegen den avond met Laatsman bij Karel Westendorp had ik ontzettend opgezien,
en zie ook hier werden de bergen vlak gemaakt. Toen ik om acht uur kwam, vond
ik Laatsman reeds met da Costa in gesprek.... Ik vond het eerst zooals gewoonlijk
bij dergelijke vereenigingen, vrij stijf. Een woord over den zegen, dat Bilderlijks
laatste geschriften door velen gelezen werden, bracht da Costa op eens op zijn
paardje, dat nu ten volle draafde, ten voordeele
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van land en Oranje, en tegen hetgeen dat Laatsman gisteren bij hem had gezegd,
dat de vromen niet meer voor het land konden bidden. Da Costa sprak zoo krachtig,
zoo welsprekend, dat Laatsman, hoe knap hij is, er maar geen woord tegen in kon
brengen, en maar zeggen moest, dat het eene partikuliere overtuiging van da Costa
was, waarvoor hij eerbied had. Nu werd Laatsman verzocht eene preek voor te
lezen. Hij las die van Ruth, die recht goed was, en waarop geen aasje aan te merken
viel, zoodat da Costa hem met de grootste innigheid de hand drukte. Alles werd nu
meer en meer open en de hand Gods was met ons, want ik gevoelde hoe innig lief
ik hen had. Mochten wij elkander dragen in de liefde. Da Costa deed het gebed,
waarin ik zoodanig mocht medegaan als dit in geen tijd het geval was geweest. En
nu mocht ik ook nog improviseeren over Ruth met een overvloeiend harte. Gods
werk was het, dat wij allen zoo mochten gevoelen op denzelfden grond te staan....
Zoo was ik in geen tijden ter ruste gegaan. 's Middags gevoelde ik mij nog zwak,
en zie, het geestelijke had ons genezen. Ik zag nu in Laatsman niet meer den reus
van Rheede, gewapend met een zwaard om al hetgeen hier geestelijk door ons
genoten wordt weg te maaien en af te kappen, maar den broeder in Kristus, die, al
denken wij dan ook over de eene of andere zaak verschillend, in de eenigheid des
geloofs met ons staat.... Gezegend is ook weder de afloop der koffijveiling geweest.
Er zijn nu 10 millioen pond in 5 dagen verkocht, hetgeen inderdaad bij ons niet
gehoord is. De Heer bevestige aan ons zijne zegeningen.’
1
De Clercq is een man, die niet moede wordt van goed te zijn. Reeds bijna
vijf-en-twintig jaren hebben wij hem

1

‘Il a'y a que les grands coeurs qui sachent combien il y a de gloire à être bon’, zegt Philoctetus,
in Fénelons Télémaque.
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in zijn dagboek bespied, een vijftienduizend bladzijden omgeslagen, maar waar éen
trek gevonden, die ons op het spoor bracht van de menschelijke verdorvenheid? In
dit hart, van oodmoed vervuld, is alles zuiver en gaaf. Het Evangelie der genade
was voor hem gemaakt. Zooveel reinheid kan slechts aantrekkelijk blijven, wanneer
wij haar gedurig naast de Magdalenaas zien neerknielen aan den voet van het kruis.
Met vollen nadruk was hij een man van Gods genade.
Deze indruk maakt zich gaandeweg van mij meester, en het smart mij slechts,
dat ik om dien volkomen te rechtvaardigen zou moeten doen, hetgeen ik niet doen
kan: het geheele dagboek uitschrijven. Er zijn honderden kleine aanteekeningen,
die geen letterzetter ooit onder de handen mag hebben, welker intimiteit geëerbiedigd
moet worden, en die mij telkens doen uitroepen: wat was die man goed! Was hij
verstandig, was hij krachtig? lk weet het niet, maar goed was hij, weergâloos, altijd
1
in eigen oog de minste; de fouten van anderen nog terugbrengende tot zijne eigene,
zoo dikwerf vermeende fouten; in het geestelijke altijd struikelende over zichzelven
maar om des te begeeriger naar de Vaderhand te grijpen; een kristen van den
onvervalschten stempel: onpraktisch, niet zalig dan in het weenen, in het hongeren,
in het dragen van smaadheid, in de armoede van geest; het ‘lijden vervullende’ van
zijn Heiland; het ‘voor eene groote vreugde achtende wanneer hij in vele
beproevingen viel’; zich het liefst een zondaar gevoelende om door goddelijk
mededoogen getroost; een zwakke, om door den goeden Herder in zijne armen
gedragen te kunnen worden;

1

Als: ‘ik maak groote flaters in de opvoeding, ik heb nog geen slag om met kinders om te gaan.’
Elders: ‘ik ben vol vooroordeelen en voorbarigheden.’ Dan weder: ‘Met.... (een zijner kinderen)
handelde ik niet goed; ik verlang teveel van hem; ben niet billijk. Van Caroline is veel te leeren
in dezen.’ Zelfs dit: ‘ik blijf zoo veel bij de oppervlakte staan.’
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een levend anakronisme in ons redeneerend protestantisme, een broeder en
geestelijke tijdgenoot van hen die nog door duizenden als heiligen worden vereerd.
1
Ik moet zijn dagboek telkens in het latijn der middeleeuwen vertalen.
De zonden die hem drukken zijn de zonden van een kind: eene zekere
lichtgeraaktheid (telken oogenblik verzoent hij zich met den een of den ander, zelfs
2
met da Costa en met zijne Caroline ); eene zekere gulzigheid (het woord is van
hem); eene zekere lichamelijke traagheid (‘door Gods goedheid vroeg opgestaan’
heet het van tijd tot tijd); eene zekere ijdelheid. En verder? ‘He was too good a man,
for me to estimate him rightly’, gelijk Dr. Bence Jones van Faraday zegt. Herinnert
de Clercq niet soms aan Faraday? Kon hetgeen Tyndall van dezen schrijft niet even
goed van de Clercq geschreven zijn: ‘He said grace. I am almost ashamed to call
his prayer a “saying” of grace. It might be described as the petition of a son, into
whose heart God had sent the Spirit of His Son, and who with absolute trust asked
a blessing from his Father.’
Maar de lezer vraagt niet naar mijne indrukken. Ik wil

1

2

(3 Maart 1834): ‘Tusschenbeide komt nog zoo de oude nieuwsgierigheid op, als ik zoo lektuur
vind om te verslinden zonder gevoed te worden, hoewel ik gevoel dat het geheel verkeerd
is, en het bij mij meer noodig is te gevoelen dan te weten.’ Verg ook den laatsten volzin van
dit hoofdstuk.
En van haar schreef hij toch, na vijftienjarig huwelijk, terugkomende van de koffijveiling te
Rotterdam in '34: ‘Met innige vreugde mocht ik de mijnen wederzien. Ik geloof dat ik nooit
mijne vrouw zoo lief gehad heb.’ - Opmerking verdient zeker, in een dagboek dat het binnenste
blootlegt, en waarvan de schrijver in veelvuldige betrekking met vrouwen geweest is, de
volstrekte afwezigheid van elke aanvechting, welke de reinheid dier betrekking had kunnen
benevelen. - Hij had veel tegen het magnetiseeren; ook het volgende: ‘er is daardoor eene
gemeenschap tusschen de twee seksen, inniger als die des huwelijks.’ (Uit een brief aan den
heer Groen van 14 December 1831).
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dit hoofdstuk dan ook nog met eene aanhaling uit het dagboek besluiten:

(15 Oktober).
‘De vorige avond was nog stil en in samenstemming des gemoeds met mijne lieve
Caroline geëindigd. Na den huisdienst kwam mij het zoo treffend en onverwacht
bericht ter ooren, dat de goede L., mijn trouwe medgezel in het werk sints zoovele
jaren, na eene ziekte van weinige dagen overleden was. Hij was een trouwe jongen,
die mij lief had en in velen nuttig was. Diep zag hij de zaken niet in, maar werkte
met ijver en had een zeer goede hand. Ik had hem het goede meermalen
voorgehouden, doch meer en passant, en het speet mij nu dit niet ernstiger gedaan
te hebben.De Heer heeft duizend wegen der genade tot het hart van een zondaar.
Mogen wij, als het gordijn gevallen is, daarop rusten, doch ons door die roepstem
laten wekken om in den dienst des Heeren te leven. Het was een krachtige taal voor
het geheele bureau. De Heer heilige haar aan mijn hart, en doe mij als in
1
vreemdelingschap leven. Ik was nog aan huis , waar ik bedroefd mocht zijn.’

1

Het sterfhuis waarschijnlijk.
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Hoofdstuk XXIII.
1834.
Invloed van Ds. Kohlbrugge. - De Nederlandsche Stemmen en de
Afscheiding. - Herinneringen van Zomerzorg. - Over een Geschrift van
den heer Groen.
De invloed van den heer Kolhbrugge is toenemende in dit jaar, terwijl die invloed
hem eenigszins van da Costa verwijderde: voor de Clercq een nieuwe bron van
strijd.

(24 Januari):
‘Er mogen dan nuances zijn, maar Kohlbrugge is toch waarlijk een lief broeder, innig
geestelijk in het aangrijpen en doordringen der zaak.... Ik wensch nu deze zaken
bij mij neder te leggen, dat aan te nemen wat God mij geeft aan te nemen, en met
het overige Zijnen tijd afwachten, zonder meer in lange diskussiën met onzen da
Costa te treden, die het hoofd warm maken. De zaak zal tot eenheid komen, doch
ik denk niet zonder strijd. De Heer geve wijsheid.’
Omtrent de bijzondere denkbeelden van den heer Kohlbrugge worden wij thans
door het dagboek zelf ingelicht:
‘K. wil met alles, met alle behoeften niet verder gaan dan tot Kristus. Kristus
rechtvaardigt volkomen, heiligt volkomen, maar eerst voor ons, naderhand in ons,
op
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zijnen tijd en naar zijnen wil. Hij zegt: de Papisten nemen ook aan de zaligheid door
het geloof, maar, zeggen zij, de werken moeten er bij komen. Neen, de werken
moeten niet, maar de werken zullen er bij komen. Doch niet verder gezien dan
Kristus! Hij is geen pop, geen dood woord, maar Hem is alle macht gegeven in
Hemel en op aarde. Waar wij van de wet als regelmaat des geloofs na de bekeering
spreken, spreekt hij van de wet, die God onder het Nieuwe Testament in onze harten
schrijft, en die niet nalaten kan, ons op den wil van God opmerkzaam te maken. Hij
erkent volkomen, dat er in den wedergeboren mensch een lust is om Gods wil
volmaakt te doen, doch troost in zijne preeken diegenen die erkennen hoe onmogelijk
hun de uitvoering is en blijft.’
1
Wordt de eigenaardigheid door deze uiteenzetting duidelijk ? De Clercq zelf durft
niet toestemmend antwoorden. Eenige bladzijden verder lees ik:
‘De zaak van Kohlbrugge wordt nog duisterder.’
Straks wordt voor de Clercq de strijd nog moeilijker; de keus tusschen da Costa
en Kohlbrugge nog pijnlijker voor dat hart dat aan onverdeelde overgaaf behoefte
had, en zich toch slechts daar wilde overgeven, waar hij het meest van den geest
van Kristus meende te vinden.
Hij waardeert da Costa gelijk altijd:

(22 Maart).
‘Da Costa is waarlijk, zooals Gideon mij eens toevoegde, liberaal in het mystieke.
Hij heeft de heerlijke overtuiging der waarheid, waarin hij veel durft toegeven, en
niets bewaren wil dat inderdaad bewezen kan worden

1

Tot opheldering nog dit: (25 Augustus). ‘Doch hetgeen wij niet inzagen, zulks wordt mij nu
duidelijk. Het is de onmacht van den herboren mensch, daarin ligt, volgens K., de geheele
sleutel. Zoodra wij met genade werken willen wat wij zonder genade niet konden, stellen wij
altoos ons ik weder op den voorgrond.’
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niet houdbaar te zijn, opdat het tot meerdere heerlijkheid leide. De geloovigen
begrijpen hem niet, en zullen eens zien, dat hij de ontwikkeling der tijden, om dus
te spreken, vooruit geroken heeft, en dat de bedeelingen veranderen, hoewel de
waarheid geheel en al dezelfde blijft.’
In dezen tijd viel de oprichting van het tijdschrift: de Christelijke Stemmen door
da Costa en den Heer Mr. H.J. Koenen, die, nadat de twee eerste nummers
uitgekomen waren, zich terstond van de Clercq's medewerking verzekerden. Door
1
die medewerking te beloven en te schenken, bleef hij da Costa getrouw.
Maar toch:

(13 Juni).
‘Vergadering voor de Stemmen. Wij waren genoegelijk bijéen. Ik leerde veel.
Zonderling is en blijft met dit alles eene innerlijke scheiding met da Costa, hoewel
uiterlijk alles goed gaat, en hij wezenlijk praktisch de zaak meer en meer toegedaan
is, die hij meent te moeten bestrijden. Wordt de naam van Kohlbrugge genoemd,
dan komt er eene groote stilte.’
En dan weer, tien dagen later:

(23 Juni).
‘Getroffen door al het gehoorde van Bähler mocht ik mijn hart eens geheel aan da
Costa openleggen en daardoor aanvullen hetgeen in onze laatste betrekking storend
geweest was.’
En wat had hij nu van den heer Bähler gehoord?

1

Evenwel, reeds 20 Maart van dit jaar, aan den heer Spies: ‘Op da Costa's zondagen kom ik
bijna niet meer; het wordt er nu zoo vol dat ik de warme lucht er niet uit kan houden.’ Was
dat inderdaad de eenige reden? - Tot nadere kenschets:ng van de Clercq's en anderer
betrekking tot de Scheiding: (10 Juli '36). ‘Onze vriend van Hall, onze medewerker in de
Stemmen, is nu ook tot de Gescheidenen overgegaan. Wij gevoelen echter geene vrijheid
den band, die tusschen ons door God gesteld is, eigenmachtig te verscheuren, maar zullen
voortaan elk onze artikelen teekenen.’
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(20 Juni).
‘Tot mijn groote vreugd en als een stof van lof en dank, hoorde ik van Bähler, hetgeen
mij naderhand nog bevestigd werd, dat de ontmoeting tusschen Laatsman en da
Costa treffend geweest was, en dat zij elkander om den hals waren gevallen. Zij
mogen dan in sommige opzichten verschillen, maar dat zij elkander als broeders in
Kristus erkend hadden, was mij heerlijk.’
Maar later:

(16 Juli).
‘.... Dat ging mij aan het hart dat da Costa zeide dat K's voorstelling der heiligmaking
eens misschien zou aangetast moeten worden. Dan gevoel ik, dat ik mij van hem
zou moeten scheiden. Mocht ik het alles overgeven. Heer, geef mij wijsheid!’
Ofschoon, hetgeen de Clercq geruststelt:

(24 Augustus).
‘Er is bij da Costa toch eene billijkheid, eene teederheid, een aankleven aan de
Schrift, hetgeen men bij velen mist.’
Aan het eind van dit jaar, zoo vol van theologie en strijd, halen wij adem. Het zijn
Herinneringen van Zomerzorg, waar de Clercq in de maand Augustus eenige weken
met zijn gezin had doorgebracht.
‘De reis gaat voorspoedig. Wij komen te Zomerzorg aan. De kamers bevallen
ons. Het is er frisch. De geur der heerlijkste bloemen komt ons te gemoet. De jongens
zijn in een wip op den schop, in de mand, op het plankje met rolletjes; of hangen
aan het touw, om den sleutel er af te schoppen. Daar zijn zij op de duinen, daar
reeds wêerom. Ook Papa en Mama marcheerden naar boven, klommen op een
hoog duin, gedachten al hetgeen vroeger op deze plek voor hen gebeurde en zien
de bramen en de heibloempjes weder. Het diner was best; wij aten als prinsen... 's
middags gewandeld. Hoe heerlijk is toch het bosch. Hoe lief
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is Bloemendaal; welk een rijkdom toch hier vooral! - Welk een rijkdom van négligés,
wat dames en wat ezels! De laatsten hadden het hart der jongens gestolen. Neen,
zulke ezels zag ik nooit. Het begint te regenen. Onder den parapluie kwamen wij
terug. Wij wandelden nog genoegelijk. Bloemendaal herinnert mij veel. Caroline
ontving daar in hare jeugd hare gezondheid terug. Verder hadden wij derwaarts
vele uitstapjes in onzen vrijtijd. En nu verrees een nieuw geslacht... 's Avonds zaten
wij stil en liefelijk bijéen, en de avond was om eer wij dachten.... Het was even als
t'huis, behalve dat er niet gescheld werd....
Daar staan wij allen uitgerust op. Het weder is niet zeer opwekkend, maar toch
alles verheugt ons. Ik kom in den tuin op mijne pantoffels en daar slepen mij de
jongens mede in de duinen naar het huisje dat op een hoog duin staat. Zij loopen
als herten. Dat gevoel van doorstraling en gezondheid had ik in geen tijden. Wij
moesten er op uit. Wij gaan den weg naar Velzerend; het regende wel, maar toch
wij hadden het best, zagen rechts en links, en toen de hardste regenbui aanving,
waren wij te Velzerend, in dat ouderwetsche huisje dat ik wel kende, daar bij het
slot van Brederode. Wij hebben er, dunkt mij, in de eerste tijden van ons huwelijk
eens een middag doorgebracht.... Het oude behangsel, zoo geheel geborduurd,
was er nog.... De terugtocht ging door de buitjes. De wegen zijn allerliefst,
wegslepend. De jongens zagen er uit alsof zij gezwommen hadden....
De jongens genieten de zoo lang begeerde vreugd van den ezelwagen. Met
Caroline heb ik het best. Wij wandelen langs al de liefelijke plaatsen, spreken over
het verledene. Zij vindt al die oorden terug, waar zij vroeger met broertjes en zusjes
die wat zwakker waren, en wier gezondheid hersteld moest worden, gewandeld
heeft.... Nu, 's avonds wist ik wat vermoeidheid was, las echter tot zegen van mijn
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hart het begin van het boek van G. Hoe helder, hoe atdoende, maar geen greintje
poësie...’ En over datzelfde werk aan den heer Spies: ‘Ik kan het u zeer aanraden;
het is ten uiterste belangrijk. Er valt op te studeeren, dat verzeker ik u, en
ondertusschen is het toch in een zeer bevattelijken stijl geschreven. Het is wel een
ijzeren hand in een fluweelen handschoen.’
‘Reeds om half zeven met al de jongens op de duinen, toen in het huisje, toen
gedwaald, en, achter de rasters van de Beek om, op den Bloemendaalschen weg....’
‘Wij dwaalden nog wat rond, alles vindende behalve de plaatsjes die wij zochten....
Het geboomte van Wildhoef is voortreffelijk. Een bijweg bracht ons nu in de
zoogenaamde Schapenduinen. Het was er heerlijk. Wij gingen nu eens nederzitten,
sulden van de hoogten, hadden gevechten met de vruchten der sparren, totdat wij
eindelijk meenden verdwaald te zijn, doch nog op den weg naar Brederode
uitkwamen.... Niets ontbrak mij; ik was gezonder dan ooit....’
‘Geen greintje poesie’ hoorden wij de Clerq daar zeggen van een boek van.... En
waarom zou ik den naam niet voluit schrijven? Hij, die zich steeds van
menschenvrees beschuldigde, richt de volgende vrijmoedige taal tot den heer Groen
over diens werk:

(11 Augustus 1834):
‘Het boek is getrouw en krachtig, het is helder en overtuigend, het is rijk aan
allertreffendste opmerkingen. Zoo ik aanmerkingen moet maken, bestaan die
gedeeltelijk daarin, dat het hier en daar de waarheid te veel aan het verstand
1
aanprijst, en alle uitvluchten afsnijdt, zonder genoegzaam op den strijd te tonen ,
die eerst in het hart plaats kan hebben, eer die waarheid omhelsd wordt, hoewel
hier en daar omtrent dit punt zelf belangrijke wen-

1

Letten, waarschijnlijk bedoeld.
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ken gevonden worden. Het is waarheid, maar ik wilde er iets meer hoop, iets meer
liefde in (want eene gematigde uitdrukking, eene voorzichtige, doch daardoor dikwijls
nog scherper gewordene wending, is niet altijd liefderijkheid). De geneesheer bepaalt
zich niet alleen daarbij, pathologisch den aard der ziekte te onderzoeken, doch toont
ook de middelen van herstel. Gij wijst die aan in het Evangelie, het is waar, maar
ook in het middellijke had veellicht het een en ander aangewezen kunnen worden.
Uw werk behoort tot de krachtige getuigenissen tegen de eeuw, maar uwe
individualiteit, de fatsoenlijke geleerde is er nog altijd in kenbaar. Van daar nog
steeds wat te veel komplimenten voor de geleerdheid van sommige onzer
nederlandsche groote namen, zooals Borger wiens strekking u eenigszins bedroeft.
Uw boek draagt de waarheid voor, maar draagt minder den smaad van Kristus.
Soortgelijke opmerkingen troffen reeds in '31 de Nederlandsche Gedachten van
o

den heer Groen; de Clercq schrijft hem: n 29 is mij te drukkend,.. niet helder genoeg
voor het publiek. In de doos van Pandora bleef ten minste de hoop.... Hoe kan een
geheel land met den koning aan het hoofd tengevolge eener redeneering zoo op
eens tot andere hem onbekende beginselen overgaan? Is het niet de hand Gods,
die door gebeurtenissen werkt, en tot vele zaken brengt, die anderhalf jaar geleden
nog droombeelden waren. Wij mogen de bewerking der natie door Gods hand niet
vergeten; zij geeft nu bloesems en zal eens vruchten voortbrengen... Indien men in
het menschdom konsekwent alles uit de erfzonde wil afleiden, dan blijft er niets
over, doch er is ook eene vernieuwende hand Gods. Niet om de konsekwente
principes zal God ons helpen, maar zijne genade zal in ons konsekwente principes
werken.’
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Hoofdstuk XXIV.
1835.
Een brief van Jan Ros. - Moeilijkheden wegens de Stemmen.
Het dagboek van dit en van het vorige jaar geeft getrouw verslag van de
Redaktie-vergaderingen ten behoeve der Stemmen, zoowel als van den indruk hier
en daar door dit tijdschrift teweeg gebracht. Het volgende is daarvan een proef,
waaruit blijkt met hoeveel wantrouwen het Réveil te kampen had, voor zoover het
de Afscheiding niet ondersteunde:

(25 April).
‘Daar zit ik weder te turen en na te denken op een brief van Jan Ros te Zaandam,
die voor de Stemmen bedankt, en daarbij al vrij onbeleefd schrijft over ons, met veel
hooge wijsheid, veel vooroordeel, en toch in den grond is Jan Ros onze vijand niet,
want waarlijk hetgeen hij haat, haten wij ook, maar men begrijpt elkander maar niet,
en hij is recht onbillijk dat hij alleen die artikelen aangrijpt, die aan zijne stelling
voedsel schijnen te geven, terwijl hij daarentegen geene melding maakt van alle
die
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stukken, waarin wij de wereld hebben aangevallen, de wonden der kerk ontdekt....
Waar hij ons van opzettelijk verdrukken en verzwijgen der waarheid beschuldigt,
dwaalt hij, en echter, is er toch niet eene strekking, die hem eenigszins in zijn
gevoelen schijnt te begunstigen?..... In alles is een doel Gods. Mocht mijn geloof
door den strijd over de Stemmen geoefend worden! Hij moet dienen om mijn
hoogmoed ter neder te werpen, om mij vrij te maken van het oordeel der menschen,
en mij den Heer te doen vragen naar het Zijne. In de gevoelens zijn wij het allen
eens; in de wijze van te gevoelen zijn wij verscheiden. Wanneer wij 's
Woensdags-avonds te zamen redeneeren, kan er geen haar tusschenbeiden en ik
zeg Amen op alles. Komt naderhand het gevoel boven, dan vind ik er eene zekere
onedelmoedigheid in, om niet met het volk Gods, al is het niet in alles even
konsekwent, ineen te smelten. En toch, er kon ook hier weder onder loopen mijn
oude zucht om op menschen te steunen, en mijn hoogmoed die meerder wil
toegejuicht worden. - Nooit hebben wij er aan gedacht om het Journaal eener partij
uit te geven, en toch, zoo men thans niet meer of min eene partij representeert,
wordt men niet gelezen. De wereld bedankt ons, de zoogenoemde vromen bedanken
ons, de hooggeestelijken bedanken ons, en toch, wij zijn geen juste milieu, maar
hebben een strijd voor de waarheid. Helpt het te schrijven, wanneer de menschen
eens vooral niet lezen of met vooroordeel lezen, ons als bepaalde vijanden van de
Cock en Scholte beschouwen, hetgeen niet waar is, en alles in dien geest uitleggen?
In een tijd, waarin de gemoederen aan het gisten zijn, en alles in aktie en praktijk
overgaat, wordt alles wat niet in die beweging deelt, mistrouwd. Ik gevoel dat bij het
schrijven van een Journaal de mogelijkheid om bij sommige lezers recht welkom te
wezen, bestaan moet. Zulk een
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publiek hebben wij nu ook, doch de overtuiging van door degenen met wie wij
eigenlijk nog inniger, nog geestelijker zijn, tevens veroordeeld te worden, verdooft
weldra dit genoegen. Ik weet dat, indien van Hall en ik alleen schreven, wij veel
onvoorzichtiger, maar ook tevens veel populairder zouden zijn. Maar wat is de reden,
dat bij menschen, die roemen geestelijk te zijn, de heerlijke, stichtelijke en
godsdienstige stukken van da Costa niet geappreciëerd worden. Òf er moet bij hem
een angel liggen, dieper dan hij zelf weet; òf zij hebben de partij der rechtzinnigheid
liever dan Kristus. Zoo ligt de zaak. De Heer geve, dat wij dit alles voor hem
nederleggen, en op zijne uitkomst wachten. - Minder dan de brief van Golverdinge
verschrikte mij deze; want men ziet te veel, dat deze man door een vooroordeel
verblind is, en wij, als wij elkander kenden, waarlijk zoo ver niet van elkander staan.’

(1 Mei).
‘Tot nog toe waren er slechts veertien afzeggingen voor de Nederlandsche Stemmen
ingekomen, doch nu volgden er zes uit Gorkum alleen.’
Ook in eigen boezem bleef de strijd niet verheeld:

(19 Augustus).
‘Vergadering voor de Nederlandsche Stemmen. Da Costa had een stuk over den
brief van Jakobus. Ik schrikte nog al over het onderwerp, luisterde aandachtig toe,
doch vond er niets in dan heerlijke waarheid. Nu las ik mijn stuk over Lamartine,
dat veel ingang vond, zoodat wij daarmede om half tien gereed waren. Toen raakte
ik eene snaar aan, waarop da Costa bijna anderhalf uur deklameerde. Eerst
ontvingen de bevindelijken hunne portie, toen de scheiding en eindelijk Kohlbrugge
en Laatsman. Ik mocht nog al stil blijven, want hij zeide vele waarheden, doch naar
gewoonte maakte hij van de oude menschen van alle geloovigen een gekombineerd
en konsekwent ideaal, zoodat er waarlijk weinig overbleef. Ik was er recht be-
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droefd over, doch het had er bij hem uit moeten komen.’

(22 Augustus).
‘'s Avonds verkwikte mij nog een briefje van da Costa, die waarlijk meer dan noodig
is zijne overijling bekent en nu alles intrekt, wat hij over onze personeele betrekking
gezegd heeft. Een nieuwe band der liefde is deze zaak weder in de hand Gods
geworden.’
Beiden, da Costa en de Clercq, bleven tegen de Scheiding gekant; de laatste kon
hare verdediging nog niet goed lijden, gelijk zijne eenvoudigheid dat in de volgende
aanteekening bekent:
‘Ik maakte mij in den geest boos op Kaatje Sjonket, die bij mijne vrouw geweest
was, zeer uit de hoogte over grove en fijne Baälspriesters had gesproken, en gereed
scheen om uit de kerk te gaan. Ik dacht dat ik nu de Scheiding kon dragen, en ziet,
ik lag daar neder bij den eersten aanval.’
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Hoofdstuk XXV.
1836.
Oordeel over konfessioneele eenheid. - Eene zitting van het Instituut.
Onder de Aanteekeningen van dit jaar vind ik de uiteenzetting der redenen die de
beide vrienden van de Scheiding terugheiden:

(6 Maart).
‘Da Costa wordt hard door de separatisten op den man af aangevallen. Zijn gevoelen
verandert niet, maar dag en nacht ligt hij te bedenken: wat is kerk, wat belijdenis?
Het volkomene resultaat vond hij nog niet, maar dit ziet hij, dat, als men zich op het
terrein der separatisten plaatst, hunne konsekwentie verpletterend is. Is er eene
ware en eene valsche kerk, dan moet men kiezen. Maar ligt dat nu in de Schrift?
Of men moet, zooals in den apostolischen tijd, kerken hebben door den Geest Gods
bijeengebracht, òf men moet alles reglementair bepalen, en zeker het toppunt
daarvan is de roomsche kerk, die alles geformuleerd heeft, zoodanig dat de kerk
zelve zich met het werk der zaligheid belast. Hebben nu de hervormers
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dat roomsche idee der kerk geheel overgenomen? Zij hebben het gezuiverd, maar
toch eene enkele hervormde kerk tegen de eenige zaligmakende roomsche Kerk
overgesteld. Is het nu de bedoeling om weder tot dien vorm der belijdenissen, die
verbroken wordt, over te gaan. Wij kunnen onder geen juk weder komen. Wij hebben
de Belijdenis en den Katechismus lief, omdat wij er de taal des geloofs in vinden,
het resultaat van hetgeen in den Bijbel ons duidelijk werd, maar de wijze waarop
de formulieren naast den Bijbel gesteld worden kan de onze niet zijn. Den katholieken
band, dien God tusschen ons en zoovelen van andere gezindheden gelegd heeft,
kunnen wij niet verbreken. Als vereenigd in de handhaving derzelfde waarheid, als
medelijden hebbende met de vervolgden zijn wij tot de Scheiding genaderd, doch
wij staan echter tegenover hen. Het denkbeeld der toekomst van Kristus lost het
verschil op. Dit kunnen de formularisten niet aannemen; alleen echter uit dit
standpunt; alleen uit iets dat zij niet zien, kan men hen bestrijden, uit de hoogte,
niet gelijk op, want dan verpletteren zij ons onder menschelijke konsekwenties. Is
het bloei des geloofs onder eene Belijdenis te schuilen, door anderen gemaakt. Men
brengt eene aaneenschakeling in dit alles, om zich voor de rechtbank van het
verstand toch niet tegen te spreken. In de Belijdenis is het tijdelijke zichtbaar, hetgeen
tegenover de roomsche Kerk stond, en dit nevens het eeuwige en in alle tijden
waarachtige.’

Evenwel, 4 September:
‘Ik gevoel mijn hart getrokken tot de gescheidenen, maar in de Scheiding stoot veel
mij nog terug. Da Costa denkt, dat ik veel eerder tot de scheiding zou kunnen
1
overgaan dan hij.’

1

Eenige dagen later getuigt de Clercq zelf, en het woord teekent zijn bestaan van de laatste
jaren: ‘er is geene enkele richting die op dit oogenblik mijn hart tot zich trekt.’ En in verband
hiermede: (4 December): ‘Een groot verlangen naar liefde, naar teederheid is er in mij, en dit
wordt juist tegenwoordig van geene zijde voldaan. De prikkelbaarheid wegens kleinigheden
is vooral iets dat mij hindert..... Er ligt nog zooveel verkeerde sentimentaliteit op den grond
van mijn hart.’
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Slechts een zeer geringe afleiding vond de Clercq in de zittingen van het Instituut,
die hem inderdaad niet veel belangrijks schijnen te hebben opgeleverd. Op het
einde van 1835 was hij tot lid van dat lichaam benoemd. Jeronimo de Vries, die
hem voór de benoeming kwam polsen, had hem toegevoegd: ‘indien gij u althans
voortaan niet uitsluitend aan de theologie wilt wijden.’ De eenige mededeeling
omtrent de vergaderingen van het Instituut, die het nog eenigszins de moeite waard
is op te nemen, is de volgende:

(6 Oktober).
‘Zonderlinge avond in het Instituut. Brugmans van Groningen terug, verhaalt veel
van de Archives van Groningen enz. Men valt hem als gewoonlijk in de rede......
Van der Hoeven draagt een klein stukje voor ten geleide van een Manuscript van
het fameuse boek van Servet, en van zijnen Bijbel. Met eene onnoodige uitvoerigheid
beschrijft hij zijne ter dood brenging, en beroemt zich dat wij in tijden leven, waarin
aan geene vervolging gedacht wordt. Ik mag dit niet laten liggen, en zeg, dat er ook
in onze eeuw eene genoegzame manier van vervolgen is. Van der Hoeven wordt
driftig; zegt, dat er ǵeene vervolging is, dat Groen en Hogendorp in hunne posten
blijven; dat men de oefeningen bij da Costa nooit gestoord heeft; dat Scholte en de
Cock alleen aan zichzelven die zoogenaamde vervolgingen te danken hebben. Het
gesprek wordt vrij levendig. Broes houdt er zich nog het liberaalste in, en verklaart,
dat de koning hoegenaamd geen recht heeft zich
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met de gewetens te bemoeien. De Vries zegt, dat die verdeeldheden het meest den
Roomschen in de hand werken, dat de fout is, dat men slechts eene oefening
gevraagd heeft, en toen gehandeld heeft als in eene kerk. Ik ging met van der
Hoeven naar huis; wij waren na deze schermutseling meer vertrouwd dan voorheen.’
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Hoofdstuk XXVI.
1837-1839.
De Scheiding en het Liberalisme. - Losse Gedachten. - Rechtvaardiging
van de Nederlandsche Handelmaatschappij. - Over geldbelegging en
milddadigheid. - Da Costa's professoraat. - Uit de Clercq's briefwisseling
met zijn zoon G. de Clercq. (Eene mededeeling over het sterfbed des
laatsten). - Zeltonthulling. - Uit een troostbrief.
Voor deze jaren mogen de Clercqs brieven aan de heeren Groen, Koenen e.a. onze
hoofdbron zijn.

(7 April).
‘Verscheurend voor het hart zijn die vervolgingen. Er is hier weder vrijspraak bij de
rechtbank geweest. Echter den toon van de Reformatie vind ik ook treurig. Dat is
de klank niet. De vervolging wordt geëxploiteerd. Dat doet mij leed. Zij hebben gelijk,
maar die in de voetstappen van Kristus treden, moeten nog iets meer bezitten.’

(11 April).
‘Wij doen den Afgescheidenen een slechten dienst wanneer wij het liberale element
dat in hen is vleien en koesteren. Het is ook genade, wanneer men het woord: Vreest
God, eert den Koning mag verstaan. De Heer zal helpen, dit vertrouw ik, maar het
moet misschien eerst nog verder gaan. Ook de niet- Gescheidenen worden in
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hunne vereenigingen opgezocht en ten minste provisioneel tot onder de twintig
gereduceerd. Zonderling, dat da Costa nog in geene aanraking gekomen is, daar
wegens de bevalling zijner vrouw de bijeenkomsten eenige weken ophielden. Laten
zij nog maar iets verder gaan en zij zullen wellicht wonderlijk gestuit worden. Doch
geen exploiteeren dezer gebeurtenissen in een liberalen zin. Geen souscription
Berryer; geene intimidatie van het Gouvernement; de Heer make ons getrouw.’
‘Exclusivisme is wel de ziekte der eeuw. Ieder ziet een punt en weigert het andere
dat daarmede in verband staat te erkennen. Een nieuw bewijs is daarvan onder
anderen zichtbaar in dat Catholicisme van Oxford, waarin goede vrome zielen, die
de waarde van het denkbeeld Kerk eenigszins meer op het hart gedrukt wordt,
zoover gaan dat zij de Hervorming verketteren, en waarlijk, op den paus na, roomsch
zijn.’
‘Terwijl de Stemmen niemand aanvallen, worden zij van alle kanten aangevallen.
Godsdienst als eene partij vind ik iets afschuwelijks.’
‘Ik geloof niet dat het ongelukkig is om zich onvoldaan, maar wel om zich voldaan
te gevoelen. Hoe oprechter en eenvoudiger voor God en menschen, des te beter
zal alles met ons gaan; en dan door en over de menschen heen op God zien, zonder
uit een ideaal te spreken. De worstelingen van de laatste jaren, die hier en daar
diepe wonden maakten, gaven mij toch ook nog al inzicht in sommige zaken.... Wij
zijn niet gul, niet oprecht genoeg met elkander.... de stroom der liefde vloeit zoo
traag.’
‘Er is voor den kristen die geroepen wordt, naar buiten
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werkzaam te zijn, buiten de kennis van het goddelijke ook eene van het menschelijke
noodig. Het leven in sommige betrekkingen, die wij niet kiezen, maar die voor ons
gekozen worden, heeft tusschenbeide ook zijn nut.’
‘Het blijft maar bij het oprapen der kruimkes die toegeworpen worden.’
‘Eén gebed heb ik maar: dat alles waarheid bij mij zijn of worden moge.’
‘Ja, da Costa is een vriend des harten voor mij, maar een steun niet meer’. (Vooral
sedert da Costa in het kerkelijke niet meer éene lijn met hem trok). ‘Mijne natuur wil
in alles op menschen leunen, en alle stutten worden afgebroken, opdat ik alleen op
Hem leune, wiens goedheid oneindig meer is, dan die van allen, die ik lief heb. Ik
denk dat wij nog door vele diepten heen zullen moeten en dat allerlei ontdekkingen
en ontblootingen nog zullen moeten komen, opdat wij, van alles beroofd, waarop
wij, zonder het te weten, gerust hebben, harder tot God zullen roepen.’
‘Les Misères des enfants de Dieu zijn groot, maar toch de Heer ontbloot ons niet,
dan om ons met wat beters te bekleeden.’
‘Wij moeten toch een rust hebben, die niet bij iedere zonde, die wij in ons zelven
zien, wegvalt.’
‘Iemand in de positie van da Costa, lijdende naar lichaam en ziel, en die dan toch
nog een zoo beminnelijk en in alles deelnemend mensch blijft, is iets zeldzaams.’
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‘De zaak der Stemmen (de Clercq's deelneming aan de leiding van dat tijdschrift)
is afgesneden, en evenzeer als het mij hoogst moeilijk geweest zou zijn, door
redeneering daaruit te gaan, zou het mij nu onmogelijk zijn, deze zaak weder op te
nemen. Alles heeft zijn tijd op aarde, en dat deze tijd voor mij ten einde liep, gevoelde
ik sints anderhalf jaar reeds en da Costa gevoelde het evenzeer. Mijn vertrouwen
is op God, die mij geleid heeft.’
En wat was nu zijn bezwaar?
‘Het standpunt dat ik in die Algemeene Beschouwingen had, was heerlijk en
grootsch, maar toch gevaarlijk, om van de daden der Voorzienigheid, waarvan men
slechts weinig en bekrompen ziet, een geheel te maken. De Gazette toont ons
dagelijks, welk een misbruik daarvan gemaakt kan worden. Als wij niet in het volle
geloof staan, dat het onze roeping is, kunnen wij daarmede niet voortgaan, al ware
het ook, dat het velen tot opbouwing verstrekte.’ Welk een merkwaardig protest
brengt de Clercq hier in tegen dat narekenen van Gods wegen, dat zoo vaak voor
eene godsdienstige beschouwing der Geschiedenis moet doorgaan! Hoe wordt het
zijne fijnbewerktuigde ziel van alle zijden te eng in den kring, waarin zijne
dogmatische meeningen hem hadden geleid! De Clercq's dagboek is waarlijk eene
kritiek van de orthodoxie dier tijden!
‘De vorige vergadering van het Instituut was al zeer nietig en ellendig.’ Zonderling
dat de Clercq, van de onbeduidendheid van soortgelijke korporatiën zoo diep
overtuigd, juist in dezen tijd da Costa's benoeming als lid van het Instituut zoo vurig
wenschte. Maar dit lichaam heeft hem gerechtvaardigd, en veel goed gemaakt door
de aanleiding te geven tot het gedicht: Vijf-en-Twintig jaren.
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Zijne nauwgezetheid is ons reeds herhaaldelijk gebleken. Zie hier daarvan eene
nieuwe proeve, die betrekking heeft op zijn ambtelijk leven. 29 November 1839
schrijft hij aan den heer Groen:
‘Van onze vriend N. hoorde ik veel over de circuleerende praatjes in den Haag,
en al de dwaze geruchten ook voor onze Maatschappij, die alleen uit misverstand
kunnen voortspruiten. Dit alles moet men zijn gang laten gaan, tot dat het weder
vervalt, en alles is aan goed en kwaad gerucht onderworpen. Veel gevoeliger was
het mij echter dat, naar het mij bleek, ook lieve, hartelijke broeders in de afkeuring
medegesleept worden, en zelfs daaruit tegen mij een personeel mistrouwen opvatten.
Dit viel mij hard, daar ik de innige overtuiging heb, dat door de goedertierenheid
Gods de Maatschappij de kurk geweest is, waarop sedert 1830 ons land gedreven
heeft, en daar ik in de vele worstelingen dier jaren bij de gedurige uitkomsten en,
mag ik zeggen, soms ook de gebedsverhooringen te veel Gods hand gevoeld heb,
om niet ook daarom de zaak, waarin hij mij stelde, lief te hebben. Het is eene genade
Gods zoo wij in dezen bij alle zonde en ontrouw een vrij geweten hebben mogen
behouden, en dit mag ik niet verloochenen. Vergun mij nu alleen een paar
opmerkingen.
Ik verlang onze zaak hier niet te verdedigen, maar alleen te herinneren, dat wij
telken jare onze verantwoording inleveren, dat die tot heden van eene volkomene
décharge en goedkeuring zonder eenige tegenspraak gevolgd is, en dat zoo men
aanmerkingen heeft, ik mij gerust verlate op het getuigenis der Heeren van Alphen,
Boddaert en de Bordes, alle drie Kommissarissen der Nederlandsche
Handel-Maatschappij en leden der Staten Generaal, en wel vooral op den eerste
die lid van de kommissie van onderzoek geweest is, en die, zoo ik mij niet bedrieg,
steeds als
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een kundig en onafhankelijk mensch bekend is geweest.
Verder zijn onze voorschotten iets wereldkundigs. Op dien grond alleen is de
opneming der beide leeningen geschied, gelijk in de koeranten van dien tijd, vooral
die tijdens de eerste leening, uitvoerig vermeld werd. Uit den aard der kontrakten
vloeit voort, dat, terwijl de oogst van 1839 ontvangen wordt in dat jaar op Java, zij
in dat jaar hier door ons in geregelde termijnen betaald wordt. Aan het einde van
het jaar wordt er eene afrekening over het verkochte opgemaakt, en daar het
Gouvernement, trots ons protesteeren van jaren lang, steeds de faktuurprijzen te
hoog stelde, gaf dit ieder jaar een te kort van eenige Millioenen, dat als het eerste
voorschot op het volgende jaar wierd aangemerkt. - Verder werden er ieder jaar
door ons spetie, goederen voor het gouvernement uitgezonden, die, in een volgend
jaar aankomende, met producten uit dat jaar betaald moeten worden. Door dit alles
kan onze vordering in het einde van dit jaar misschien 40 millioen beloopen; maar
dit is geen voorschot in de lucht, maar wij hebben daarvoor den geheelen oogst van
1839 onder ons, òf op Java, òf zeilende. Daar nu in dit jaar alleen zes à
zeven-en-dertig millioen te gelde gemaakt werd, blijkt het duidelijk, dat wij nimmer
aan het Gouvernement geld voor volgende oogsten gegeven hebben, integendeel
hebben wij dit met al onze macht, met hand en tand, zoeken te beletten. Deze
geheele transaktie, door het Gouvernement voorgesteld, is dus niet omdat het
noodig is de schuld te voldoen aan ons, die op de gewone wijze zoude afgeloopen
zijn, maar om meer te ontvangen, hetwelk ook gaan kan, mits al weder de
beschuldigde en miskende Maatschappij optrede om tusschen te komen en van nut
te zijn.
Dit is nu de ware toedracht der zaak, en hebt gij gelegenheid om dit aan diegenen,
op wier vriendschap ik hoo-
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gen prijs stel, als Hogendorp, Elout enz., mede te deelen, zoo verplicht gij mij, want
ik stel er waarde in, dat mijnc broeders mij niet van immoreele handelingen
verdenken, en ik bid God, dat hij mij liever morgen van de Maatschappij afneme,
en mij op eene andere wijze mijn brood late verdienen, dan dat ik handelingen zou
doen, waarvoor ik mij zou moeten schamen jegens hen met wie ik éene hoop en
eén geloof heb.’
En iets later, aan denzelfde:
‘Wat nu de Maatschappij aangaat, ik heb u daaromtrent mijn gevoelen gezegd,
en zou u, indien ik de zaken anders had ingezien, gewaarschuwd hebben. Mij dunkt
het is toch nog al wel, dat terwijl men riep, alsof de 40 millioen ons moesten redden,
die millioenen geweigerd zijn, en wij door Gods goedertierenheid nog staande zijn,
en op dit oogenblik nog mogen bijdragen tot instandhouding van het krediet des
lands. Ik had gisteren een gemoedelijk en bedaard onderhoud met onzen geachten
president, en de slotsom was, dat, buitengewone omstandigheden of bezoekingen,
die God in elke omstandigheid zenden kan, er buiten gesloten, wij groote reden van
dankbaarheid hebben in de positie, waarin wij staan. Zij is zuiver, zonder geheimen
en achterdeuren, en kan morgen opengelegd worden aan een Raad of Algemeene
Vergadering, wanneer men wil. Zij is in meer dan éen opzicht beter en vaster dan
een jaar geleden.
De positie op Java is jammer. Het is niet mogelijk geweest dezen zomer spetie
te zenden, doch men had des noods, al ware het met opgenomen geld geweest,
dit moeten voorkomen. Wij kunnen dus nog twee of drie maanden lang van daar
onaangename berichten hebben. Men kan wellicht een paar millioen produkten
verkoopen, doch dat kwaad houdt op. Van September af, zoo spoedig wij konden,
hebben wij beduidende sommen aan spetie uitgezonden en gaan

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

375
daarmede voort. Verder zijn binnenkomsten en afzendingen in dit najaar al bijzonder
gezegend geweest.
Dat kan ik u ook nog melden, dat de opinie hier aan de beurs goed blijft, dat wij
van de hoogste sommités financières blijken van vertrouwen en medewerking
ontvangen, dat het ons niet aan krediet zou ontbreken, wilden wij daarvan gebruik
maken. God zorgt tot nu toe in alles, niet om roekeloos, maar om ziende op Hem
voort te gaan.
Wat nu betreft de leeningen, deze zijn ook hoegenaamd niet minder sekuur dan
vroeger. Mijn kollega zeide mij heden: zoolang de oude aandeelen
Handel-Maatschappij 1 pct. waard zijn, houd ik de leening op 100 pct. reële waarde
te staan, en ik geloof dat hij gelijk heeft. Ik heb er van en denk er niet aan om te
verkoopen; eer zou ik bijkoopen.’
En hieraan knoopt zich vast een der karakteristiekste bladzijden uit het vele dat
de Clercq geschreven heeft:
‘Dit het speciale. Nu nog in het algemeen een raad. Een rentenier moet na beraad
in het een of ander zijn geld beleggen, doch dan ook eene zekere berusting en
vertrouwen hebben. Moet hij dan verlies hebben, het is op den wettelijken weg. Ik
heb slechte gevolgen gezien van menschen, die eens in de ongerustheid kwamen
en telkens oversprongen. Zoo was L. en N. Zoo heeft A., naar mijn oordeel, zijn
vermogen en dat zijner kinderen door eene te groote angstvalligheid benadeeld. Bij
het opkomen van zulk een strijd, ga ik altoos maar door, stel mij voor alles verloren
te hebben, doch dan heb ik eene stem tot God, die mij eens redde, en mag dan nog
weder om werk en moed vragen. Wij hebben met een levenden God te doen, die
ons niet doet naar onze ongerechtigheden en ook het overblijfsel bewaart. Hij kan
het gewonde heelen, en heft op uit de vernedering. Stille zijn en op Hem wachten,
dat is
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het ware. De strijden komen op als baren der zee over huishouden, vaderland,
bevinding, scheiding, doop, heilige Geest, Kohlbrugge, vaccine, over deze en gene
personen, zaken, uitzichten; want de ziel wil tot vastigheid in alles doordringen. En
echter éen stem is er alleen die de golven kan doen bedaren. Wij mogen haar nu
en dan ook vernemen, en zoodra wij ons zelven niet willen bewaren, worden wij
bewaard.
Ik zeg u dus, zoekt gij gerustheid, zoek die alleen bij God, die al dat slijk der aarde
in een oogenblik wegspoelt. Zoekt gij op eene redelijke wijze te weten: ben ik
verantwoord, door het vermogen dat God mij schonk in dit effekt te laten, dan zeg
ik: ja! gij zijt het volkomen, voor zoover ik licht heb, voor zoover ik, die al deze
worstelingen bij ondervinding ken, het mijnen eigenen broeder, zooals men zegt,
zou aanraden en het voor mij zelven zou doen’. - Op welk een afstand zijn wij thans
van deze denkmethode!
‘Elk van ons heeft, al zijn wij dan ook nog zoo weldadig, zijn geld bijzonder lief, en
de gierigheid en alle andere begeerten branden in het binnenste van ons hart.... Is
er nu een stem van God om dien man te helpen, laten wij het dan niet verzuimen.
Het is toch beter met een vijftig gulden minder uit de wereld te gaan dan een verwijt
mede te brengen. Wij willen wel weldadig op onze manier zijn, maar God vraagt het
ons misschien op eene geheel andere wijze af.’
‘Ik heb geen geloof om te kunnen hopen, dat ooit de Amsterdamsche aristokratie
aan een Amsterdamsch Atheneum da Costa tot professor zal maken, en waar geen
hoop op goeden uitslag is, is het misschien niet goed zich vooruit te zetten. Daar
komt nu echter bij, dat ik geloof, dat een
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ander vriend van mij, de veel beproefde Bosscha, ook wel begeerte naar deze plaats
zou hebben, en ik moet toch bekennen, dat het meer in zijne lijn dan in die van da
Costa ligt.’
Het komt mij voor, dat deze laatste aanhaling, uit een brief aan den heer Koenen,
vooral waarde heeft als blijk van de onpartijdigheid van de Clercq's oordeel, en
misschien ook als blijk daarvan, dat, althans in dezen tijd (Juli 1838), nog niet alles
door hem uit éen en hetzelfde gezichtspunt werd beschouwd. Elk blijk van dien aard
heeft zijne waarde, daar het ons leert, hoe weinig het uitsluitende in de Clercq's
natuur lag.
Het volgende is eene proeve van zijne aangename wijs van weldoen:
Aan Mevrouw N. ‘Ik vind het toch droevig voor onzen goeden vriend, dat, nu hij
al een dubbeltje tweemaal moet omkeeren, die halve reiskosten op zijne beurs
komen. Nu had hij eene reis waarbij hij te kort komt, en ik had er onlangs eene,
waarbij ik overhield. Dit is dus door elkander redelijk, en nu wilde ik u van mijn
overschot zenden, opdat deze kwade post ten minste niet op de lei zoude komen.
Dit zal het souvenir van de reis wat verzachten, en breng dit nu aan en vertel het
hem op welke wijze en wanneer gij goed vindt.’
Ook eene enkele proeve van de wijze waarop hij in zijn briefwisseling met zijn oudste,
toen student te Leiden, omging, moge hier eene plaats vinden:

(8 April 1839).
‘Het was een bar oogenblik, toen wij afscheid van elkander namen. De reis was niet
vroolijk; de wagen zonder hooi, de lucht bijtende; mijn eenige toevlucht was de
Oliver Twist, alleraardigst, maar toch the dark face
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of human life. In de P. ziet men nog passie, maar hier valt men van de eene turpitude
in de andere, zoodat men er niet zeer vroolijk onder wordt, en eindelijk de beadles
en pickpockets om zich heen waant te zien. Half verkleumd kwam ik te huis, waar
oom Gideon en Tante op het traktement waren, en daarbij de trouwe P., die eene
visite van vijf minuten, alias van twee uren deed. Het ging alles ondertusschen best.
Ik zag de geheele famille op de beurs, en na den eten was ik van 7 tot 10 uur op
het bureau. Uit een brief van den heer Groen, bleek dat Secrétan misschien komen
zou. Toen er nu gescheld werd om half elf, terwijl wij de jongens en den fidus
Achates..... op bisschop en wafels trakteerden, dachten wij, dat het Secrétan was,
maar ziet een brief van u. Daar zijt gij nu reeds een twistappel tusschen de camps
rivaux geworden. Ik geloof dat gij het best doet om het maar eerst met de studenten
te vinden en dan met de professors. Professor Bake zal U in de eerste dagen niet
missen, en de studenten zullen er op zien. Gij zijt nu bij die jonge lieden wel
ontvangen, en moet er u nu ook maar aan houden, sauf om hier nog een acht dagen
door te brengen. Wij verwachten u dus morgen-avond op den familledag, en kunnen
dan verder samen alles bepraten. Mama heeft u nog geschreven en voegt haar
brief hier bij. Ik zend u den Oliver tot lektuur in de diligence. De heer da Costa zond
een ander ingebonden exemplaar der Vermaking. Uw Corneille kwam thuis en zag
er beelderig uit.... De Nehalennia ligt nog vast in het IJ. In de hoop U spoedig te
zien enz.’
Later aan denzelfde:

(14 Mei).
‘.... En nu, waarde vriend, God geleide u in alles; drie dingen vooral wensch ik u
toe: God in het hart; eene vaste studie voor oogen; niet te veel wijn en zoo weinig
vergif als mogelijk in den maag. Wat de studie
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betreft, denk toch dat het meer aankomt nog op de methode dikwijls dan op hetgeen
men studeert. Bij de levendigheid van uwen geest moet gij uzelven bepalingen
opleggen. L'étude ne doit pas seulement avoir une âme, mais aussi un corps. Er
moet bij ons allen eenig machinaal werk bijkomen. Het kan niet alles honig zuigen
wezen. Geloof mij, voeg bij de studie ook iets dat arbeid is, al schijnt het niet zoo
direkt nuttig, gij zult er u wel bij bevinden. Uwe studiën, uwe opmerkingen moeten
tot een zeker resultaat brengen. Eene enkele afwijking doet geen kwaad, als er
maar geene karakterloosheid in het studeeren komt....... Wonderlijk, dat Strauss bij
de voorrede van zijn derden druk (Leben Jesu), zooveel reeds weder heeft moeten
toegeven, en bekent, dat hij de eenheid van zijn plan verloren heeft. En juist in die
bekentenis ligt iets dat mij voor den man inneemt, en mij doet hopen, dat God hem
genadig zal zijn. Dat ijskoude, dat hij voorgeeft, kan zeer wel eene rol zijn..... Ik zie
gaarne dat uw wijn aankwam. Zoo de Cantenac goed is, zullen de Heeren Studenten
dien zeer wel gebruiken. Behalve op een groot diner, is, zelfs uit een gastronomisch
oogpunt, die gedurige verandering van soort niet verkieslijk.....
Heden is het de dag die voor mij in mijn jeugd een feestdag was, de verjaardag
mijner lieve moeder. O ik kan er zoo naar verlangen, haar eens bij Kristus te mogen
vinden. Het is zoo iets heerlijks, eene moeder te hebben. Gij bezit dat geluk nog,
waardeer het. Wij zijn zoo dikwijls ongevoelig voor de heerlijkste zegeningen en
warm voor bagatellen...... Thijs zei gisteren: Papa leest van den hemel, daar is het
zoo heerlijk. Ja wel, daar zal het heerlijk zijn; eeuwige ruste bij God, vervulling van
dat verlangen, dat wij hier vergeefs zoeken te bevredigen. Nu, heb het wel in alles.
Het is hier nattig. Mevrouw Spies en Rosientje eten bij ons.’
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(25 Mei).
‘..... Uw gevoelen over Shakespeare kan ik mij zeer wel voorstellen. Ik ben altijd wel
in bewondering geweest van zijn genie, doch ik heb bijvoorbeeld in Hamlet en king
Lear nooit dat kunnen vinden wat men er uitgehaald heeft. Het belangrijkste vind ik
zijne historische stukken, en ik kan u wel raden om die eens achter elkander te
lezen. Daar is veel treffends in.’

(21 Oktober).
‘..... Om tien uur te huis komende vond ik de jongens reeds druk bezig in de Camera
Obscura, waarlijk een zeer geestig boek. De beschrijving van den schooltijd vind ik
onvergelijkelijk. Wij hebben er reeds veel pleizier in gehad, en zoodra het hier
uitgelezen is, dat spoedig het geval zal wezen, zend ik het u....... Het recht op zichzelf
is droog. Gij moet er u van twee kanten op toeleggen; op het historiëele gedeelte
voor uwe liefhebberij, en op het kommerciëele gedeelte voor uw nut naderhand.
Daarna moet gij ook eenige tinctuur van de geschiedenis des handels opdoen en
wat knapper in de geografie worden. Lees eens de kapittelen van Gibbon over de
beginselen van het Romeinsche Recht, die zijn niet onbelangrijk. Hoe heeft zich bij
alle volken het denkbeeld van bezit, en van overgang van dat bezit, zonder hetwelk
geene maatschappij bestaan kan, ontwikkeld? Dit is belangrijk.
Post-scriptum. Ik hield dezen in mijn zak gisteren. Er waren zaken, die mij naar
de ziel ontroerden en schokten. Gij kunt daar nu nog niet in komen, maar gij zult
het eens gevoelen, als die zaken leven bij u worden, hoe diep dat binnen in ons
dringt, en hoe ons daarbij dan al het andere smakeloos wordt. Het komt er in zulke
oogenblikken op aan, of wij eene wezenlijkheid en eeuwigen schat in den hemel
hebben, of een paleis onzer verbeelding. Dit
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alles laat ons onverschillig tot dat het de grond van alles bij ons wordt.’

(25 Oktober).
‘..... Uwe beschouwing van de boeken begrijp ik zeer goed. Bij mij is het altijd meer
liefhebberij geweest, daar er eene andere richting naast liep, maar bij u zijn het
werktuigen als de schaaf, hamer en bijl, waarmede gij moet weten om te gaan, en
alles kan u dienen, dit gevoel ik duidelijk. Zoó lang extraheeren als ik deed, ligt
buiten uw weg, en was ook veel te uitgebreid, maar houd toch vooral aanteekening,
hoe kort dan ook, van de diverse punten in uwe wandelingen in het gebied der
wetenschap. Als gij wat meer historie gelezen hebt, kunnen u mijne extrakten nog
wel eens te pas komen.
Eergisteren hadden wij N. bij ons. Alas, poor Yorick! Hij had behoefte aan een
goed gesprek en een goed diner. Vijf menschen op een kamer en geene vijf centen
in huis,

1

Van iemand, de teederheid van wier gevoel slechts overtroffen kon worden door de soberheid
der uitdrukking waarin zij dierbare en aangrijpende herinneringen vermocht samen te vatten,
ontving ik de volgende mededeeling omtrent de laatste dagen van Gerrit de Clercq, (men
vergelijke de Brieven van Mr. Isaac da Costa, medegedeeld door Mr. G. Groen van Prinsterer,
vijfde aflevering 1856-60, bladzijden 123, 124, 126, 127, 129, 132, en 133):
‘Bij het begin van die zware ziekte, was hij terstond verzekerd dat hij sterven zou, hoewel
toen zijne geneesheeren nog geen gevaar in zijnen toestand vonden. Hij had een diep gevoel
van zonden, vooral daar hij het voorrecht had een Vader te hebben gehad, die hem van zijne
vroegste jeugd geleerd had, den Heer in al zijn liefde te kennen, en dien had hij niet gevolgd.
Zijn straf zou zijn, van God verwijderd te zijn. Nu was het voor hem te laat, maar zijne vrienden
moesten het weten, dat er geen heil is buiten Christus. Later, toen hij geheel tot rust was
gekomen door het geloof aan Gods genade, was iedere uitdrukking liefde en daukbaarheid,
en geen oogenblik heeft hij gewenscht te blijven leven op deze aarde, die toch voor hem
zoovele schoone vooruitzichten had.’

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

382
dat is hard. Nu, hij was weder geheel de oude, en ik gevoelde toch veel voor hem.’

(28 November).
‘.... Mij dunkt, ik zou die gelegenheid, die Prof. van Assen u aanbiedt, niet verzuimen,
uit vrees voor een zeer chimérique kopiëerschap. Geloof mij, iemand die zijn werk
gaarne eens met een goede letter overleest, zal u of mij nooit tot zijn kopist nemen.
Wees daar niet bang voor... Zoo uw vriend van Vloten zich aan den toon en orde
van ons huis, waarin ik wensch, dat God en de naam van Kristus steeds moge
aangeroepen worden, niet ergert, zal hij mij en uw Mama zeer welkom zijn.’

(1 December)
‘Het verheugde ons, heden weder eens iets van u te vernemen, en Papa belooft
niet meer zoo bar te zullen zijn. Ik meende dat tegelijk met de remise en de kaas
alles nog het best zou kunnen gaan, en beter dan bij eene andere gelegenheid.
Wat ik zeide, geloof ik, dat, als gij het wel bedenkt, u niet gehinderd zal hebben,
doch nu ter zake!’
Bij niemand heeft wellicht zoo zeer als bij de Clercq de godsdienstige invloed, met
het dagelijksche samensmeltend, dit laatste verhinderd alledaagsch te worden.
Een nieuw voorbeeld biedt de briefwisseling met den heer Spies uit dezen tijd:
‘Wonderlijk is de loop van de wereldsche zaken. Met vele bezwaren ben ik dit
jaar ingegaan, en wij hebben in deze drie maanden reeds groote uitkomsten gezien.
Allertreffendst was die op gisteren bij gelegenheid van de Algemeene Vergadering
van deelhebbers. Ik zag nog al op tegen hetgeen dat in het midden gebracht zoude
worden, en ieder van ons had zich op allerlei defensiën voorbereid. Zeker waren er
velen, die voornemens waren uitleggingen te vragen, tegenwerpingen te maken,
en ziet, toen Canneman, die na
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den President sprak, de vergadering wat geëlektriseerd had, ging de President over
om te vragen wie wat aan te merken had. Niemand wilde het eerst beginnen. Men
zweeg. De President ging over tot de stemming, en 184 stemmen stemden voor. Ik was er geheel kapot van, en het was mij waarlijk als een wonder.’
Ook in dit jaar '39 nog eene onthulling van zichzelven die niet onopgemerkt voorbij
mag gaan:
(11 Maart; aan den heer Spies) ‘Heb dank voor uwe mededeelingen en
waarschuwing die ik gaarne toestem en ter harte neem. Gij moet echter daarbij niet
vergeten, dat onze geheele bewerktuiging ook met den vorm onzer ziel te zamen
hangt, en dat hetgeen gij in mij afkeurt al zoo nauw samenhangt met hetgeen uwe
deelneming uitlokt of uwe goedkeuring wegdraagt. De Improvisator is en blijft een
kind van het zuiden. Een Aeölische harp die bij elke windvlaag nagalmt. Immers
Lamartine zegt:
Mais nous, pour èbranler les âmes,
Il faut brûler, il faut ravir
Au Ciel jaloux ses triples flammes;
Pour tout peindre, il faut tout sentir.

Een Noordlander, ja zelfs een Hollander in den eigenlijken zin maakt gij nooit uit
mij. Alles moet eerst eene diepere schudding geven, en daaruit ontwikkelt zich dan
het resultaat.’
Ik besluit de mededeelingen uit dit tijdvak met een fragment van een troostbrief:
‘Ook thans kan ik niet lang zijn, maar voel mij toch gedrongen, u mijne deelneming
te doen kennen in de teleurstelling die gij ondervindt. Na zoo lang wachten, zoo in
zijne
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verwachting bedrogen te zijn, dat valt hard.... Grijp nu niet naar eene tevredenheid
uit redeneering en konsekwentie, want dat is niet blijvende, maar kom liever eerst
met uw hart, zooals het daar gewond en verscheurd nederligt, voor God, dan zal
Hij balsem geven.... Maar wij berooven ons van veel troost, door niet getroost te
willen zijn.... De Heer make ons eenvoudig en oprecht; dat zijn wij meestal niet.’
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Hoofdstuk XXVII.
1840-1844.
Losse aanteekeningen. - Laatste gedachten en bemoeiingen. - Zijn dood.
- De indruk dien zijn dagboek achterlaat.
Eenige losse aanteekeningen lezen wij nog bijéen, die ons althans sommige zijner
indrukken doen kennen:

(1840 Januari 29)
‘'s Avonds ontving ik het boek van Jonathan, waarin het stuk over de “Haarlemsche
Courant”. Ik las er met groot genoegen in, vooral het stuk over de Klok. Men denkt
zoo weinig over zijn leven na, men ziet er zoo zelden éen geheel in. In een koorts
als het ware van kennen en omhalen zoeken wij de zaken ver van ons.’
‘Een vader des huisgezins kan wezenlijk, bij de beoordeeling van personen en
gebeurtenissen in huis, niet te spaarzaam in woorden zijn.’
‘Ik mag stil mijn weg gaan, maar zie donkerheden van alle kanten.’
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‘Ik heb veel begeerte naar werk en heb het ook noodig.... Soms worden mij
zonderlinge begeerten op het lijf geworpen. Dan word ik gewezen op mijn ouderdom,
en er is alsdan een begeerte om uit te rekenen, hoe lang ik nog zou kunnen leven.’
In dezen tijd wordt hij zeer geplaagd door de levendigste en vermoeiendste droomen.
In een dier droomen schijnt hij ‘met Ds. Scholte handgemeen geweest te zijn.’ ‘De
nachten, schrijf hij 15 Februari, sedert eenigen tijd minder rustig. Iets meer gevoeld
de zwaarte in het hoofd. God beware mij genadig voor alles wat te veel prikkelen
zoude en verkeerde dingen opwekken. De Heer geve mij dezen zomer vroeg op te
staan en zeer geregeld te leven.’

(10 Maart)
‘'s Middags bleef ik nog schrijvende te huis en nam, voor ik naar den familiedag
ging, dat ontzettende Handelsblad van 11 Maart op, waarin het huwelijk van den
koning als stellig wordt beschouwd. Dit kan eene dreuning in alles geven en kan
ver gaan. Kan de natie zulk een hoon dragen. Eene Belgische en Katholieke vrouw?
De koning zet wel zijn va tout op het spel. Men heeft de geruchten vele dagen lang
verspreid, doch ik hechtte er hoegenaamd voor mij geen geloof aan en hield alles
voor aktiespel. Ik was er diep van getroffen, en zoo was ook het gevoel op den
familiedag, waar wij later waren en waar het gesprek vrij en hartelijk was. Op de
beurs was veel onrust. Andringa de Kempenaer, gewezen officier, personeel vijand
van het goevernement, liep overal rond, deze tijding verkondigende, en daarbij
voegende: ik heb het wel gezegd. Het vroege komen van den koning in Amsterdam
dit jaar had gefrappeerd; nu wordt alles in verband gebracht. Men zegt, dat de koning
het Zondag aan eenige menschen zou
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meêgedeeld hebben. Heer, bewaar onze lippen en harten. Gij regeert.’

(13 Maart).
‘De groote tijding blijft die wegens den koning, en zij wordt op alle wijze beoordeeld
en geëxploiteerd. Ondertusschen ligt alles nog als achter een sluier, en ik kan er
ook met weinigen over spreken. De beurs is geschokt. Het Handelsblad verdedigt
zich met waardigheid tegen de aanvallen van de Arnhemsche Courant, die zich
over de zaak verheugt, omdat de koning zijne populariteit verliest.’

(19 Maart).
‘Met belangstelling leest men in het Handelsblad, dat de drie leeraren Ds. v.d.
Meulen, Broes en Weiland zich naar den koning hebben begeven, - men vermoedt
wegens het huwelijk; - en drie kwartier met hem gesproken hebben.’

(20 Maart).
‘De koning moet hen met veel beleefdheid ontvangen hebben, doch hun tevens
hebben doen opmerken, dat dit een geheel persoonlijke zaak was, en dat hij zich
daarin zoo hoopte te gedragen, dat de liefde en achting, die hij nu zoovele jaren
van de natie had ondervonden, daardoor geen schade leed.’

(April 29).
‘Mijne dagen klimmen; ik wenschte er het gewicht van te gevoelen en bereid te
worden voor de eeuwigheid. De duivel zegt ons echter gedurig: gij zult niet sterven.’

(30 April).
‘De avond van het Instituut was niet onaangenaam. Ik las mijn stuk over de
behoudende beginselen in de letterkunde voor, waarvan ik nog al genoegen had.
Da Costa stemde er zeer mede in; ook de beide van Lenneppen stelden er belang
in. De Vries moest wel eenigszins tegen de stemming reklameeren. Brugmans
betuigde, dat hij het er mede eens was. Broes sprak geen woord,
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en de arme Wiselius was verward; de man is mij een onbegrijpelijk raadsel.’
‘Mijn hart wordt vijandig tegen alle genootschappen. Waarom? Dit is het materiëel
Kristendom zonder geest of leven. Genootschappen zijn rustpunten waarin de
mensch zijn geloof en liefde nederlegt, om eens te zien wat hij met zijne ƒ 5 doen
kan. Arme vijfguldenwereld! voor vijfmaal vijf gulden kan ieder tegenwoordig zijn
een zendeling, een bijbelverspreider, een protestant die gevangenen bezoekt, een
bevorderaar van het nut van het algemeen, want het heet: betaal en gij zijt lid, en
alle loftuitingen kunt gij nu op uzelven toepassen.’ Hij mocht zoo schrijven, want hij
was lid van de meeste nuttige inrichtingen, gelijk uit zijne aanteekeningen blijkt.

(16 Augustus 1840).
‘De oude liefhebberijen van Platonisme en liberalisme komen bij Groen weder
eenigszins op. Hij behoort tot die goede menschen, die aan eene revolutie zullen
medewerken: cêté droit van 1789.’ Er gaat niets vooraf, er volgt evenmin iets, dat
dezen indruk verklaart.

(19 Augustus).
‘Ik gevoel nu en dan eene zenuwachtigheid, die mij geheel onbekend was
geworden........ In dat gevoel van lichaam en ziel, dat ik nu heb, stuit mij drukte
alsook verplaatsing tegen de borst.’

(30 Augustus).
‘Ik ging gedrukt ter ruste, alles als het ware in moeilijkheden ingesloten ziende.’

(6 September).
‘Mevrouw Pierson was bij ons. Dit bezoek was recht aangenaam. Gul kwam zij voor
hare overtuiging uit. Zonderling is het, dat er bij sommige familles nog zulk een groot
vooroordeel tegen da Costa bestaat.’

(27 September).
‘Op het oogenblik (zaken van geheel
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anderen aard gaan vooraf) dat da Costa het briefje aan Koenen schreef, gevoelde
hij de poësie in zijn gemoed ontwaken, en na zestien jaren was op eens het gewisse
in zijne overtuiging van verzen te kunnen maken weder daar. Het kwam als een
koorts bij hem op, en na een paar uren was het vers in zijn hoofd gemaakt (de
Vijf-en-Twintig Jaren). Hij gevoelde er het na- en voordeelige van, doch stond er
vrij in, daar de oproeping tot het maken van dit vers als lid van het Instituut zoo
geheel van buiten in hem opkwam.’
(Dezelfde dagteekening) ‘Da Costa las mij het afscheid van de Nederlandsche
Stemmen voor. Die kreits is afgesloten. Ik had er aandoening bij, en gevoelde wat
er bij da Costa omging.’
‘Belangrijk zijn de berichten over de intrede van Beets, te Heemstede.’

(22 Oktober).
's Avonds bij de vrienden Pierson. Ik improviseerde over stalenpennen; de vier
eeuwen, de komst des Middelaars, onze ijzeren eeuw, - waren de hoofdtrekken...
Goed met Pierson gesproken. In dien man is meer dan men eerst denken zoude.

(16 November),
‘Vergadering van het Instituut....... Toen kwam da Costa. Het was een heerlijk vers.
Het debiet viel mij niet toe. Zijne stem was krassender dan anders, en daarom hier
en daar minder duidelijk. Het was meer eene Improvisatie van mij, met zijne
meesterlijke verzen verheerlijkt, dan de eenheid zijner vroegere Hymne. Het was
het resultaat van alles wat hij gedacht, wat wij te zamen gekorrespondeerd hadden....
Op de galerij was het gejuich en handgeklap groot. Bij ons in de klasse lag alles
onder een
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impressie.... Da Costa liep naar zijn huis; ik ging met hem. Hij zeide, een grooten
strijd gehad te hebben. Eerst was het zijn vers geweest, maar nu was het hem
ontnomen; het was nu gave van God, hij was er nu kalm onder. Chevalier drukte er
hem hartelijk de hand over..... Da Costa zeide: dit is een der gelukkigste dagen van
mijn leven.’
Op onderscheidene plaatsen las Da Costa dien winter zijn gedicht, ook ten huize
van mijn vader, wien de Clercq, een der talrijke genoodigden, schreef (19 November):
‘Hartelijk dank voor uwe uitnoodiging, die wij echter niet eens in bedenking kunnen
nemen, daar het heden de bruiloft van mijn zwager Karel Boissevain is. - Zijt
ondertusschen gesterkt in alles. Ik weet niet of dit vers het middel is, hen die buiten
zijn, tot Kristus te brengen. Poësie wordt door onze geheele natie als gepermitteerde
exageratie beschouwd, en er behoort veel toe, eer men in haar een waarachtig
resultaat ziet. Nu, het kan echter geheel anders afloopen.’
‘Een gewichtige brief van Kohlbrugge (de eerste noch de laatste); de hartelijkheid,
waarmede hij tot zoovele bijzonderheden afdaalt, treft mij. Hij valt op alles aan, wat
ik lief heb, wat ik als kristen geëerd en geliefkoosd heb; mijn vleesch staat er
verschrikkelijk tegen op, en toch ik moet bekennen, dat er ontzettend veel waarheid
in is, en dat de waarheid moet doorbreken. Wij hebben ons goden gemaakt. De
brief oefende macht op mij en ik moest mij voor de waarheid buigen, die er in stond.’
En in verband hiermede:

(9 December)
‘Moeilijk de betrekking met Da Costa... Het was alsof ik geen vriend meer in de
wereld had.’ Iets later: ‘wij waren woensdag avond genoegelijk bij Da Costa, doch
het ontbreekt ons allen in onze kristelijke betrekking
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te veel aan de ware oprechtheid en alles blijft zoo beschouwende.’ (aan den heer
Koenen 15 Mei 1841).
‘Het huis Lauernesse met veel deelneming gelezen.’

(14 December)
‘Belangrijk was de dag ook door de kennis van Jufvrouw Toussaint, die bij ons
koffiedronk. Een nietig menschje op het oog, maar waarlijk veel genie. Wat had zij
niet al met weinig materialen uitgevoerd. Zelfs van Luther wist zij zeer weinig en
was getroffen van hetgeen ik haar daarvan toonde. Zij sprak met veel warmte over
Jufvrouw Hasebroek, schrijfster van Te Laat.’ Over de schrijfster van Lauernesse
kort daarop: ‘Aan zulke vogels de vleugels af te knippen, en ze in een kooi te zetten
is geene kunst, maar ze zoover te brengen, dat ze zelven uit de hand komen eten,
dat is wat anders. Het menschelijke, het huiselijke moet haar eerst treffen, meer
dan direkte verkondiging. Zulk eene ziel haar eenigen aardschen troost af te nemen,
en uit de verbeeldingwereld weg te jagen, eer zij Kristus nog heeft, dat kan ik niet,
dat kan alleen Zijne liefde-’
‘Met de denkbeelden van Kohlbrugge ben ik nog steeds worstelende.’

(21 Maart 1841)
‘Het denkbeeld van menschelijke opinie lag mij zwaar op het hart dien dag. Ik voelde
mij bijna van allen vrij. Alleen Kohlbrugge stond daar nog dreigend voór mij. Is hij
vriend of vijand? Leidsman ten hemel of dweper?’ Kort te voren had de Clercq, na
veel inwendigen strijd, besloten ook zijn jongste kind te laten vaccineeren.
Een der vele blijken van de Clercq's diepe belangstelling in hetgeen vrienden en
aanverwanten wedervoer vind ik in een briefje aan den heer Koenen uit dezen tijd:
‘Wij zijn dezen ochtend zeer ter nedergeslagen, door het treurig bericht dat het lieve
kindje, waarvan onze zuster Charlotte
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Maandag beviel en dat mijn naam Willem zonde dragen, reeds dezen nacht door
den Heer opgeroepen is. Het was een allerliefst kindje en gezond scheen het ook
te zijn. En ziet, gisteren ochtend een stuipje en van nacht ontsliep hij. Het is een
allerdiepste weg voor mijn broeder Steven en zijne vrouw, maar zij mogen zien op
de goedertierenheid Gods, die hen niet van harte plaagt maar die is tot in
eeuwigheid.’
sten

Den 22
Maart ontving de Clercq het bericht van zijne benoeming tot Ridder
van de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Den 27 zat hij in den Haag aan de
koninklijke tafel. Vooral de koningin toonde veel belang in de Clercq's talent, doch
tot improviseeren kwam het ook ditmaal niet.

(15 Mei)
‘N. Beets schrijft mij om het vers voor het Instituut bestemd aan den Muzenalmanak
te geven. Het is de eerste aanraking die, zoo God wil, tot meer leiden kan.’ Het vers
waarop hier gedoeld wordt, was door de Clercq geschreven voor de zitting van het
Instituut, die door den koning werd bijgewoond, tijdens het gewone voorjaars-bezoek
van Zijne Majesteit in Amsterdam. Tijdgebrek verhinderde de voorlezing.

(31 Mei)
‘Ik reed met Caroline en Gerrit naar Heilo... De eerste die ik tegenkwam was Jufvrouw
Toussaint, die reeds uit Alkmaar kwam aanstappen... Wij hadden in het kleine kerkje
een goede plaats. Mijne verwachting van Hasebroek werd verre overtroffen. De
voordracht kenteekende welsprekendheid van het hart... Daarna werden wij bij H.
verwacht, die ons bijzonder hupsch en gul ontving. Wij vonden er Jufvrouw
Hasebroek, die ook iets zeer eenvoudigs heeft.’ Kort daarop in een brief aan Ds.
Hasebroek

(6 Juni):
‘WelEerwaarde Heer en Vriend, Ja, dat mag ik schrijven, want ik gevoel dat er eene
betrekking des har-
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ten bestaat, hoewel ik steeds mijzelven moet vreezen en miskennen in mijne
levendigheid om alle betrekkingen aan te grijpen, bij zooveel traagheid en lauwheid
naderhand in het onderhouden dezer betrekkingen.
De herinnering aan ons bezoek op Heilo was mij liefelijk en uwe prediking
verkwikkend. Er zijn tijden waarin de Heer door al de heerlijkheid en de liefelijkheid
van zijn woord lokt, en toont dat Hij eene hoogere letterkunde voor ons heeft en de
geheele letterkunde alleen als eene afschaduwing van het hoogere doet liefhebben.
Er zijn ook weder tijden, waarin Hij al de gaven terugvraagt, opdat wij leeren zouden
aan Hem genoeg te hebben... Eene poëtische ziel heeft hierin eigenaardigen strijd;
het is eene snaar die spoedig trilt, maar die ook zoo spoedig God weder tegen
eigengemaakte afgoden ruilt.’ Iets later (14 Augustus): ‘Ik had u dol gaarne gehoord,
maar moest den wenk van Jufvrouw Toussaint aannemen. Ik vreesde door te dikwijls
bij u te komen, misschien u op de tong te brengen, en bij de innerlijke woelingen
die ik had, vreesde ik ook God weder te ontloopen, en het op nieuw bij menschen
te zoeken.’
‘Hoe kan, - het is zeker een van de Clercq's diepzinnigste gedachten, - hoe kan
iemand de waarheid kennen, die zooveel weet en ondervindt als.... of die zooveel
ziet als...’

(4 September)
‘En toch begon ik den dag diep getroffen, want het lag voor mij dat de tijd van
welvaart en geluk over was, dat men de Maatschappij langzamerhand van alles zou
berooven, en dan alles wat ik van eer en roem aan mijne kinderen had gedacht over
te laten, daarheen zonk... Is dan al de welvaart en bloei veroordeeld? Ik zag zich
van alle kanten een onweder vormen, dat meer en meer dreigend wordt.... In den
ochtend bleef de kalmte be-
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waard; 's middags thuiskomende ging mijn hart los, en mocht ik alles voor God
uitstorten, en Hem aanroepen in den dag der benauwdheid.... Da Costa schreef mij
allerhartelijkst en deelde de vreugde van den dag. Ik had mijne vrouw ontzachelijk
lief heden.’ (Het was haar jaardag.)

19 September
‘Ds. Jamieson. Gewone zaken, maar ongewoon doordringend geuit.’ En op
dienzelfden dag, aan den heer Hasebroek: ‘Van Beets hoor ik veel heerlijks, dat mij
innig verheugt, en een brug voor velen kan zijn. En toch, hij kan zoo niet blijven
staan. Ik voel misschien zijne positie daar ik zoo iets gekend heb, en het misschien
wel nog ken. Terwijl Da Costa in 1823-25 uitgespuwd werd, verkondigde ik dezelfde
zaken in vers, aan de tafel van de Ministers, aan het diner van de Synode (zie bl.
262), toen Dermout tot mij kwam en zeide: zulk mysticisme hooren wij hier gaarne.
Deel te hebben met het verachte Israël, daar worstelt onze geheele natuur tegen.’
Weldra zou hij den heer Beets zelf gaan hooren.

(23 Oktober)
‘Te Heemstede. Ik lag vier uur wakker en hoorde telkens de klok van Heemstede...
Ik gevoelde hoe alles op de betrekking met God aankwam, en wij die gedurig
ontvluchten... Nu was het kerktijd... Ik vond Beets precies zoo als ik gedacht had.
Zijn gebed was recht goed. Het was bidden. De voordracht had veel smaak, veel
waarheid... Het was verstandig, ernstig, vermanend, doch perste niet dien roep uit:
Wat zal ik doen om zalig te worden... Wij kwamen bij Beets, die zeer vriendelijk was,
schoon zijn voorkomen iets geretireerds heeft... Zijne vrouw beviel mij bijzonder; ik
vond haar zoo eenvoudig en gul, en voelde mij terstond te huis... Ik voelde veel
eenstemmigheid met Beets, toch is het niet iemand om zich zoo spoedig aan te
openen als Hasebroek.’
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(29 Oktober)
‘Bij Royer met veel genoegen de buste van onzen koning gezien. Dat is geest en
leven. Mocht de koning er in groeien, en die liefelijke rust verkrijgen, die deze
fysionomie aanduidt.’

(1 November)
‘Een recht aangename dag doorgebracht met de beide vriendinnen Toussaint en
Hasebroek. De laatste meer westersch, meer hollandsch dan die geheel exotique
T. Maar ik was met beiden zeer op mijn gemak.’

(4 November)
‘Henri Gildemeester was op het Loo bij den ouden koning.... Over zijne abdikatie
sprekende, zeide de koning onder anderen: ik deed het omdat ik alleen stond, en
dat ik alle gemoederen in opwinding zag. Ik deed het niet, omdat ik de krachten niet
meer had, en ook niet omdat ik wilde trouwen. Ik had iemand noodig om mij tot
steun en gezelschap te verstrekken, en eens mijne oogen te sluiten. Ik vond dat in
de gravin d'Oultremont, wier vader ik in de kampagne van 1794 als een braaf man
had leeren kennen, aan wie ik nooit iets anders bewezen had dan de gewone
hoffelijkheid, die men aan eene vrouw verschuldigd is. Waar zij geboren is, daar
dacht ik niet om; de Religie maakte bij mij geene zwarigheid.’
‘Overal labyrinthen daar men niet uit kan komen.’
Van het Instituut heet het gedurig: ‘van avond was het leuteren’, of hoogstens: ‘heden
minder geheel nietig dan anders.’

(Januari 1842)
‘'s Middags moest ik toch kennis met Potgieter maken; ik voelde mij tot hem
getrokken, daar er toch een hollandsch element is in den man die dat schrijft,
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en een gevoel wat geloof is.’ Later: ‘zijn Jan en Jannetje had mij getroffen. Er was
iets nationaals in, en dat een weerklank bij mij vond.’ Kort daarop in een brief aan
den heer Hasebroek: ‘Ik zie tusschenbeide Potgieter. Ik gevoel veel voor hem. Het
schijnt mij een man, die afkeer heeft van al wat laag en ondeugend is.’
‘Ik was zoo schandelijk irritabel, dat ik opvloog om iets, waarbij volstrekt geene
aanleiding bestond en waarbij mijn wil waarlijk niet medeging. Wat zijn wij ellendig.
Heer, neem ons geheel, en doe ons in U alleen onze geheele vastigheid vinden.’

(28 Januari)
‘Het nadenken over het gesprek met Kohlbrugge geeft mij een gevoel van herinnering
en liefde aan hem... Ik vond in zijn spreken eene bijzondere helderheid, eene veel
grootere eenvoudigheid dan ik gedacht had... Wat ik zeide was meestal maar half
te pas, veelal te onpas.... Daarbij ik voelde inderdaad de liefde bij hem; ik zag dat
zoovele dingen, die ik voor machtspreuken had gehouden, inderdaad wezenlijkheden
bij hem waren.’

(13 Februari)
‘Dezen ochtend ging ik in de fransche kerk bij la Saussaye, een vriend van Gerrit...
De preek trof mij. Zijn tekst was Kolossensen I, vs. 9-11, en dien behandelde hij
meesterlijk. Er was diep inzicht in over de kennisse Gods in Kristus... Men kan wel
zien, dat hij uit de filosofie komt, dat hij al de zaken nog niet in het geloof gegrepen
heeft, doch er is een diepte in het onderzoek en in de beschouwing, zoo als ik die
zelden hoorde. In zijne gebeden was weder dezelfde zalving.’

(19 Februari)
‘Ik weet het immers; och, men kan veel opofferen, als er maar éen kringetje blijft,
waarin wij onszel-
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ven eenigszins behagen. Maar daar moet men niet aankomen!’

(3 April)
‘In de kerk voel ik mij op denzelfden voet als voor vier jaren. De oratorie maakt mij
ellendig en krank.’
Maar niet alzoo te Heemstede. Daar hoort hij preken over: En God zal alle tranen
van de oogen afwisschen; waarna hij aanteekent (3 Juli:)
‘Het verbond des harten met Beets was gesloten, en alle vooroordeelen vielen....
Toen ik aan de Piersons bij het uitgaan de hand drukte, zeiden zij: laat ons danken
dat te mogen hooren... Ik was waarlijk een ander mensch geworden. Ik stond in de
vrijheid en zag op de liefde Gods... Verder was mij de dag zoo liefelijk, dat ik mij
bijna niet herinner zooveel kalmte, zonneschijn te hebben mogen genieten, en
daarbij een straal van dat licht, dat allen en aan alles leven geeft.’

5 Juli
‘'s Avonds bij Da Costa; deze was onder indrukken, die de zomer, als zijne vrienden
hem verlaten voor het buitenleven, en hij hier alleen met zijne kinderen blijft, hem
dikwijls geven. De treurigheid bij gevoel van lichamelijke zwakheid en van moeilijke
positie klimt dan dikwijls hoog; het is dan de smart uitgedrukt op eene wijze, die den
oosterling zoo geheel kenmerkt, en die ons westersch hart verscheurt. Alles vormt
zich dan tot een tafreel, met de donkerste kleuren beschilderd.... Er komt dan een
pelagiaansch denkbeeld bij ons op, dat de natuur wel geheiligd wordt door genade,
maar dat deze ons niets geeft, dat wij niet hebben... De woorden van den vriend
gingen als dolksteken in het hart... Het eenigst remedie is bukken voor God.’
‘Heden reeds om vijf uren op de duinen van Zomerzorg, waar verscheidene familles
waren om de eklips van 8 Juli
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te zien. Er waren wel wat veel wolken, doch men kon wel zien, dat er een stuk af
was. Bijzonderen indruk op het landschap, op de dierenwereld bemerkten wij niet.
Ik improviseerde nog op het duin en mijn onderwerp was de eklips.’

(13 Juli)
‘Altijd heb ik willen steunen en leunen.... Met eene burgerlijke oprechtheid, dikwijls
zoo groot, dat zij mijn bestaan zou kunnen kompromitteeren, is er eene fijne
onoprechtheid, waardoor ik met ieder zoo ver ga, als hij in zijne natuur nog kan
verdragen. Van daar ontbrak mij laatst de kracht om Gods weg tegen Da Costa's
klacht te handhaven. Er is eene roeping tot vrijheid.... De Heer vergeve genadiglijk
mijne zonden, en neme mijne onvrijmoedigheid, mijne geheime huichelarij weg. Met
Hem hebben wij alles. Nu, zoo wensch ik dan Hem geheel te bezitten!’
‘Het leven van van der Palm door Beets las ik, en het maakte op mij een zonderlingen
indruk. Is dat vijftigjarig leven van v.d. Palm komedie geweest? Heeft hij de ameniteit
en dat alles zonder Kristus kunnen hebben? Die man blijft mij een raadsel. Wat
jaloersch was ik toch ook op hem, dat hij in zijn studieleven zulk eene eenheid had
kunnen brengen, en tot een man rijpte. Ik ben nog in niets een man. Ik ben een kind.
1
( ) Jegens God een kind te zijn, dat is heerlijk, maar het zij ook Zijne gave om met
opzicht tot de menschen als man ontwikkeld te worden.’
‘Da Costa vraagt: is het niet inkonsekwent van Groen, dat ieder deel van de Archives
inderdaad eene revolutie maakt

1

Evenzoo, reeds in een brief van 6 October 1829 aan da Costa: ‘Ik ben nog in vele opzichten
een kind. Mocht ik het zijn, daar waar ik het inderdaad wezen moet.’
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in de Geschiedenis, en hij achter vormen zich verschuilt, waar het op godsdienst
en theologie aankomt?’
‘Bilderdijk en van der Palm kunnen zich in da Costa en Beets weder verzoenen.’
‘Ik ben ten uiterste impressionabel, maar minder veranderlijk als men denkt. Ik buk
eerst onder al de impressiën, behoud er eerst wat van, zweet dan het overige weder
uit.’

(3 September).
‘Wij zijn niet fijn, zegt M., en gij zijt het ook niet. Dit gevoel ik: dat methodistische
dat ik zoo dikwijls heb willen aannemen, houdt niet op mij; het is eene zekere
miskenning van de vrijheid der daden Gods, die juist door middelen werkt, die wij
niet zouden gekozen hebben. Het is een gebrek aan die spontaneïteit, die vrije
beweging, die men overal in de Schrift ontmoet. Al die regels voor dit en voor dat
werkzaam te zijn, dat geheele bezetten van het leven is het niet.’ En straks, in een
gelijk gevoel van ontstemming tegenover veel van hetgeen hij vroeger ijverig had
gezocht (brief aan den heer Groen van 10 April): ‘Broeder Pinto, broeder Capadose,
broeder Secrétan, en dan gaat die regts en die links; en het blijft broeder, en
ondertusschen staat men ver van elkander, en gaat spoedig er toe over om de eene
of de andere handel- of denkwijze aan andere gronden toe te schrijven. Wij gevoelen
allen een malaise; daar, waar wij zijn, vinden wij wel woorden, soms zeer goede
woorden of beschrijvingen wegens Kristus, doch den geest van Kristus vinden wij
niet. En toch overal uithangborden. En daarbij, wijzelven, elk nog weder aan eigen
vooroordeel gebonden. Of wij bij elkander komen en bidden, om naar onzen zin
eene eenheid daar te stellen, zal dat helpen? De Heer alleen
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zal de zijnen uitleiden... Ik zie, N. antwoordt met preeken. Welk eene
scherpzinnigheid hebben die menschen, om zooveel van Kristus te kunnen zeggen!’

(27 November).
‘Groote ergernis geeft het geheele gedrag der leeraren in de zaak der konventikels.
Zij beschuldigen de ouderlingen, dat daardoor hunne kerken 's avonds niet vol zijn,
maar dat is volstrekt niet waar, daar nog niemand om dien tijd een konventikel
bijwoonde. Zij zeggen, dat bij mij de bijeenkomst met Malan nog geduld had kunnen
worden, dewijl daar een leeraar was. Alles moet dus geijkt worden door een dominé.
Zij noemen Malan een charlatan, met een brief in de hand van C. uit Genève aan
den ouden Mounier van Rotterdam, waarin hij zich zeer sterk uitlaat, en zegt dat
Malan, te Genève geheel gedemonetiseerd, zich nu hier weder komt ophelpen. Men
heeft Koenen doen verstaan, dat hij met zulke gevoelens geen ancien kan blijven.
L'Ange had zich dan ten uiterstë verwonderd, dat iemand die de oude talen niet
kende, er toe over durfde te gaan om een kapittel uit te leggen.’
Oordeel van da Costa over Malan: ‘Zijn persoon laat hij liggen; daarover zou de
tijd uitspraak doen. Hij vond in M. de vereeniging van iets Apostolisch en iets
kwakzalverachtigs. M. gaf een systeem dat niet houden kon, daar men de hemelsche
zaken door geen syllogisme kon grijpen.’ Later, bij een tweede bezoek van Malan,
schreef de Clercq zelf aan den heer Groen (21 Oktober 1843): ‘Malan zag ik hier
als den grijsaard, die nog eens afscheid komt nemen, en ik mocht op al het
geschrevene niet terugkomen. Het blijft altijd een mengsel van waarheid die aantrekt,
met illusie die afstoot.’

(2 Januari 1843).
‘De wedergeboorte, zegt Potgieter,
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moge voor andere dingen nuttig zijn, doch voor letterkunde en poësie scheen zij
ver van voordeelig.’

(5 Januari).
‘Het is moeilijk zulke menschen als da Costa te beoordeelen’, schreef de Clercq,
na eene vriendschapsbetrekking van een-en-twintig jaren. De heer Kohlbrugge
beschouwde da Costa ‘als zich verhardende tegen de waarheid.’ Waar de Clercq
dit vermeldt voegt hij er bij: ‘van den eenen kant (dien van da Costa), alle mijne
sympathiën, inzichten, herinneringen, hoop en gebed; van den anderen kant
(Kohlbrugge), de konsekwentie van een beginsel streng doorgedreven, éen punt
alles beslissende... Ik kan het niet beslissen, en voel beide kanten sterk.’ Iets verder:
‘Caroline zegt dat ik altijd door menschen wil zalig gesproken worden.’

(4 Februari 1843
juist een jaar voor zijn dood) ‘'s Ochtends eerst met hoofdpijn, doch de Heer was
genadig en een helper....'s Avonds las ik nog in Goethe. Hij was gedecideerder
heiden dan Schiller en toch gevoelde hij meer nog het hoogere van het kristendom.
Er zijn treffende woorden bij hem.’
‘Wie beoordeelt Da Costa onpartijdig? Elk zijner vrienden wil wat van hem maken,
naar zijn eigen ideaal. Kenden zij hem als zondaar; zij zouden familiaarder met hem
worden. Zij stellen hem in zijn gewoon leven te laag, in zijn geestelijk leven te hoog.’
‘Er zouden weinige kristenen zijn, wanneer de menschen uitkwamen voor hetgeen
daar hun hart waarlijk het leven in vindt.’
‘Banden der liefde zijn ook banden.’
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(27 April)
‘Aan het bureau had de president het besluit van de benoeming van van der
Oudermeulen, die op gisteren geschied is. Het maakte nog al indruk ook bij mij,
doch ik mocht weder verlevendigd worden toen ik op het Instituut Oudermeulen
ontmoette en wij elkander een veel beteekenenden handdruk gaven. Ik had terstond
belet bij hem gevraagd, hij zou morgen bij mij komen. Ik mag gelooven, dat het
Gods weg is. Aan de beurs zeide Luden, dat men in de hoogere Amsterdamsche
kringen over de keuze van Oudermeulen wel te vreden was, doch het echter voor
mij hard vond, over wiens gedrag en betrekking men steeds zeer te vreden was
geweest........ En zoo liep nu deze dag af, die een groote époque in mijn leven was.
Naar den mensch zoude men zeggen: onherstelbaar. Iets waarop jaren vooruitgezien
werd. En toch, God regeert, en die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Ik
sta nu ook buiten verplichtingen.’

(28 April).
‘Een nieuwe époque begint. Ieder oogenblik dat ik niet op God wil zien, is het mij
dor en duister. Alle poësie schijnt mij uit de leden afgesneden te zijn. Het is mij of
mijn taak afgeweven, en of er niets meer voor mij te doen is, of er geene ontwikkeling
meer in mijn weg is.... Uit de zoogenaamde godsdienstige wereld ben ik uit..... En
dan valt mij Groen's “te werken zoolang het dag is” op het hart. En nu de letterkundige
wereld. Dien warboel en dat poppenspel weer in te gaan, dat kan ook niet.... En wat
blijft er nu over van al die murmureeringen des vleesches? Dat de wil des Heeren
volmaakt is, en dat hij dagelijksch werk even als dagelijksch brood geeft. En nu
voorwaarts!’ In dezen zelfden tijd, in een brief aan den heer Groen: ‘Voor mij veel
wat mij beviel, de meerdere aanraking met den Haag, de nieuwe soort van werkkring,
aanraking met de Ministers, met den koning, mogelijkheid
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voor de Oost, voor de Javanen enz. van nut te zijn, dat alles is afgesneden. Men
heeft een zeker gevoel van wat men kan en niet kan. Il y avait qnelque chose là,
iets dat in mijne bestemming scheen te liggen. En nu is dit alles afgesneden. Het
is goed; de Heer zij geloofd in alles.’
‘Het gevoel van mijn lichaam houdt mij veel bezig.’ (28 Mei). ‘Ik ging met S.d.C.
wandelen; ons gesprek was levendig, toen mij op eens eene benauwdheid als in
de kerk (een week te voren, onder het gehoor van den heer Beets) overviel.’ De
Clercq was toen met zijn gezin op Gliplust, bij Heemstede, gelogeerd.
‘Een smartelijk tijdstip des levens is daar, de periode waarin de kinderen beginnen
uit te vliegen.’

(11 Juni)
‘'s Middags had ik een groote leegte. Ik zag overal in 't leege. Ook het lichaam
hinderde. Veel met Caroline dien dag gesproken. Zij heeft een waarachtigen blik.
Zij oordeelde, dat ik nog te veel buiten het leven was, nog niet genoeg in eenheid
met mijne kinderen; dat ik behoefte had om mij uit te storten, doch dit te veel op het
papier deed, en dit eene massa maakte, die mijne kinderen niet zouden aandurven.
Zij heeft volkomen gelijk. Het leven in opofferende liefde is Gods wil. Mijn schrijven
en extraheeren is een geheim egoïsme, een zichzelven kittelen. In eenige dingen
ben ik de wereld waarin ik leefde nader gekomen als mensch; ik dacht dat met het
praesidium dit geheel gelukken zou, en nu valt alles tegen. Het is een oppotten als
van den gierigaard. IJdelheid. Mijne groote extrakten in kwarto zijn belangrijk, streelen
mijn hoogmoed, als resultaat mijner lektuur. Hiermede scheide ik uit, en wil nu alleen
de lektuur of gebeurtenissen die mij treffen in een dagelijksch journaal opteekenen,
dat niet dan zeer
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kort kan zijn. God zal wedergeven, en meer dan dat, alles wat wij aan ons inwendig
grübeln ontnemen.’
‘Wonderlijk, de dag gaat op en gaat nêer, en onze kinderen zijn iets geheel anders
geworden dan wij zelven weten.’

(17 Juni)
‘Ik heb woord gehouden, mij meestal 's avonds met geene schrijverij opgehouden,
en getracht vrouw en kinderen van nut te zijn. En dan toch ontmoet men dikwijls
allerlei moeilijkheden, die men ontvlucht, als men zich in en met zichzelven opsluit.
1
Zoo is het in alle dingen.’

(29 Juli).
‘Dit was een heerlijke dag, die zeker voor ons geheele leven de aangenaamste
herinneringen zal achterlaten (de Clercq's zilveren bruiloft)...... Wij gevoelden ons
recht vereenigd, en de wensch was maar bij mij, dat de dag een voortdurend gebed
en opheffing des harten mocht zijn tot dien God, die ons zulk een rijkdom van
zegeningen schonk.... Het was mij als een nieuwe bruiloft. Ik had Caroline veel liever
nog als toen in alle opzichten.... Veel was ik aan vrienden en kinderen verschuldigd.
Het was een onvergetelijke dag; aan God zij de eer. Ik stond als op een berg,
vanwaar ik van alle kanten op weldaden Gods rond zag.’ Weldra beleefde hij nog
eene andere vreugde: (29 Oktober). ‘Wij hebben groote vreugde; onze

1

Maar niemand leide er uit af, dat hij thans voor de eerste reis zich ernstig aan zijne kinderen
wijdde. 2 Maart 1831, en sedert herhaalde malen, mocht hij reeds aan da Costa schrijven:
‘Ik gevoel den plicht om meer en meer mij aan mijn huis en lieve kinderen toe te wijden, en
geef thans aan de ondsten in het een en ander les.’ Maar bij de Clercq was het altijd en in
alles: niet dat ik het alreede gegrepen heb enz.
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Gerrit is gepromoveerd.’ (Uit een briefje aan mijn vader).

(5 November).
‘Er was weder veel traagheid bij mij, wachten op eenige impulsie, te veel drukte in
het onderzoek van vele dingen; flauwheid omtrent het Woord, flauwheid omtrent
het bewaken van mijzelven; bitterheid was er weinig, maar daarentegen te veel
medegaan met le train du monde, te veel mijzelven innerlijk vasthouden aan hetgeen
waaraan men zich niet kan vasthouden, veel in ijdelheid spreken, in plaats van in
stilte Gods weg te volgen.’ Een soorgelijke gedachte in een brief aan den heer Groen
van 13 September 1843: ‘Misschien heb ik nog tijd even over te vliegen tegen het
eind der maand, maar ik weet het niet zeker. Ik ben thans niet gaarne van huis.
Daar is het mij het best. Daar te zijn in de dingen die God ons op de hand legt en
hem er in te mogen dienen, is wel het heerlijkst. Ik ben moede van al het spreken
over de heilige zaken. Men denkt vrij te staan en te spreken, en zit ondertusschen
nog steeds in het midden der vooroordeelen verschanst. Gods getuigenissen vast
te houden tegen alles en tegen zich zelven, waar vindt men dat? Overal kompositie
met de konscientie, overal halve dingen; en God wil alles geheel.’
‘De zaak van de kerk weegt mij zwaar.’ (De Clercq achtte zich namelijk niet langer
gerechtigd, stichting te zoeken in de gebouwen van een kerkgenootschap dat in
zijn oog dwaling naast waarheid duldde). ‘Van de eene zijde, toen de jongens mij
van de preek van X. verhaalden, voelde ik: daàr kan ik niet zijn, en toch, toen N.
zoo direkt uit de Westerkerk kwam, waar zoovelen geweest waren; toen H. zulk
eene uitmuntende katechisatiepreek bij van der Meulen gehoord had, voelde ik toch,
dat onze eenheid ver-
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broken was, had ik toch pijn. Ja, met mijne vrouw is dit het eerste punt waarop wij
niet geheel éen staan, en waarop ik liever wilde, dat zij eene volle overtuiging van
den anderen kant had. De Heer alleen kan uitkomst geven in al deze zaken; mijne
uitdrukkingen zijn meest te sterk.’ Evenzoo, in een brief aan den heer Groen uit
dezen tijd: ‘En nu kerk! ontzettend woord van strijd van zoovele jaren. Moede ben
ik van er over te diskuteeren en redeneeren. Ik heb er mij aan vast gehouden,
zoolang ik kon; mijne geheele natuur verlangt er naar. Ik kan er echter niet meer
gaan. Het is een mengsel van alles, kwaads en goeds dooréen. Neen, dan liever
in angello cum libello. Ik kan er mijn lichaam en ziel niet meer toebrengen. Ik moet
door veroordeelingen gaan, daar mijn geheele bestaan tegen op ziet. - Mijn geweten
zou het mij niet toelaten. Het is geen zaak van gisteren of heden. God, die zich aan
mijn hart een God van genade bewijst, zal mij niet begeven noch verlaten.’
Eindelijk, in een brief aan den heer Koenen: ‘Ook dit gevoel ik, dat gij mij weder
tegenover u wenschte te zien zitten in den kerkeraad, en ik werkte ook recht gaarne
met u. Maar het is bij mij geen zaak van een dag, maar eene worsteling van jaren,
een voorttrekken van die lijn, waarin ik getuigd en geprotesteerd heb. Wat men
goedvindt kerk te noemen is mij zulks in realiteit niet. Eene plaats waar men
onverschillig is over de waarheden; die evenzeer Arianen en Socinianen als
rechtgeloovigen opneemt; waar men niet de volle genade Gods verkondigt, zooals
ik die vind in het woord Gods; waar men eigenlijk geene kerkelijke daad uitoefent,
maar alleen namen in een boek mag opschrijven; waar zoovele menschenzielen in
een gevaarlijken doodslaap gehouden worden, daar kan ik de levende steenen van
het huis Gods niet vinden, daar heb ik geene
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roeping. Naar het vleesch is het mij akelig, neen te zeggen, want ik ben wel met u
allen, en ben gaarne in zulke zaken bezig, doch in mijn geweten kan en mag ik niet
ja zeggen; en dat heb ik ook met een getroffen hart aan Mounier moeten
mededeelen.’

(7 November):
‘Ik voelde mij gedrukt door alles, kerk, filosofie, Handelmaatschappij, kinderen....
Maar alle deze reflectiën zijn vleeschelijk. Gods weg is heerlijk. Bij ons is de schuld
en de afdwaling.’

(19 November).
‘Eene wandeling gemaakt met de kleine jongens. Recht aangenaam, met oneindigen
dank tot God... Een paar dagen vroeger een akelig gevoel van zenuwachtigheid;
en nu, met vast gemaakte enkelen mocht ik mij verheugen in een vasten tred, en
genoegen van beweging, en goed weder.’

(26 November).
‘Laatste verjaardag van den heer v.d. Houven als president; 70 jaar...... Ik
improviseerde over het denkbeeld van rust in betrekking tot verleden, heden en
toekomst.’ De Clercqs laatste improvisatie greep plaats 23 December, op het zilveren
feest van zijn zwager Gildemeester.

(30 November).
‘Veel pret hadden wij dezen dag, wegens het halen van een konsult bij Gerrit, door
een schoenmaker uit Waalwijk, die hem de eerste zes-en-dertig stuivers betaalde.’

(7 December)
Te Rotterdam. ‘Ik zag tegen de Theeveiling op. Om een bepaald systeem van
ophouden te maken, daar had ik geen verstand toe, uithoofde van die wonderlijke
verhouding der soorten, ik zag er geen doel in. Met los-
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laten vreesde ik te laag te komen. Ik bad den Heer mij niet te schande te maken,
en mocht zijne ondersteuning ondervinden. Ik zat er in het gevoel van op mijn post
te wezen, en hoewel het nimmer zoo lang duurde, had ik geen verveling.’

(9 December)
‘Ik werd 's ochtends wakker met eene groote benauwdheid.’

(24 December)
‘Gisteren hadden wij een belangrijk feest bij Gildemeester en Mimi, met wie wij door
zulke innige banden uit God vereenigd zijn. Die zaak zou eene geheele geschiedenis
zijn om te vertellen, als men die naging. De trouw van God is op een allertreffendste
wijze gebleken en hun hart looft God. In alles, zelfs de inrichting van hun feestdisch,
was iets liefelijks. Dezen morgen hadden wij met hen nog een treffend gesprek,
waarbij het hart zoo geheel openkwam. Aan verzen en liederen ontbrak het niet,
ook niet aan menig ernstig woord ter eere Gods; ook niet aan gulle vreugd der
jongelieden.’

(9 Januari 1844)
‘Wat zal ik van deze dagen zeggen? Zij waren druk genoeg, maar er was veel jagen
naar dit, naar dat in kleine dingen. Dinsdag was er verslagenheid in mijn ziel; het
lichaam drukte geweldig.’

(26 Januari)
‘Er is tusschenbeide zulk een gevoel van neerslachtigheid, zonder waarachtige
vreugde in Kristus, en echter loopt de dag zoo spoedig daarheen. Mocht de Heer
mij inderdaad stellen, waar hij wilde, dat ik zijn zou.’ En iets vroeger in een brief aan
mijn vader: ‘Dit zie ik meer en meer, dat het geloof zich meer bewijst uit stille
gehoorzaamheid aan den Heer, dan uit dat menschelijk enthusiasme,
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dat plannen maakt, en als die dan vallen, dan is het of de schuld des Heeren is, die
de zijnen niet ondersteunt.’
De laatste Zondag:
Gods goedertienheid was groot. Ik stond op met opgewektheid om op den gouden
1
feestdag van de oude lieden Pieters eenige regelen te dichten.... Mijn lieve broeder
Steven was wel zoo goed met mij naar de oude lieden op het Korvershofje te
wandelen, onder een ontzettende opvolging van regenbuien.... In het terugkomen
bezocht ik Da Costa, zeer met vele dingen bewogen en in zichzelven ingaande.
Willem heeft nog weder aanvallen.... De dag

1

Die dichtregelen luiden als volgt:

Was 't niet mijn vader die, voor 2 maal 20 jaren,
Bij 't dreigen van den nood als redder voor u stond?
En mocht gij met uw schuit het eerlijk brood bewaren,
't was God die uw gezin nog steeds aan 't zijne bond.
Ja, met uw tweeden zoon gelijk in levensdagen,
Gedacht hij mij tot zelfs bij 't vuur der citadel.
En als 'k in mijn gezin mocht van Gods trouw gewagen,
Was daar uw dochter bij, en zij verstond het wel.
Mijne oudren, mij zoo waard, ik zag ze vroeg verdwijnen,
U kroont in rijper tijd een gouden huwlijkskroon.
Gij moogt met uw geslacht dien feestdag zien verschijnen;
Al is 't uw avondzon, nog is zij voor u schoon.
Doch ernstig is de vraag, gewichtiger dan 't leven:
Die God, die U gedenkt, gedenkt gij ook aan Hem?
Hebt gij Hem heel uw hart voor de eeuwigheid gegeven?
Klinkt in dit plechtig uur tot U zijn liefdestem?
Gij nadert tot uw graf, treedt ge ook zijn toekomst nader?
Is 't eeuw'ge vreugde die de dood u brengen zal?
De Heer zij U de weg tot een verzoenend Vader,
En oud, of arm, of krank, in Jezus hebt gij 't al.
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was voorts kalm met de jongens. Op dienzelfden dag schreef hij aan den heer
Groen: ‘Ik had wat indruk op de zenuwen in het begin dezer maand; het trof mij nog
al. Het is nu beter. De Heer schenkt heden weder zeer veel. Hij weet wat ik behoef;
en wat ik ontvang, dat mij hindert, zal noodig zijn.’
Laatste dag waarop de Clercq zijn dagboek bijgeschreven heeft:

(31 Januari)
‘Bij ons is alles beschaming; aan God de eer. Diepe zonde bij ons. Heer, bewaar
gij!’

(1 Februari)
‘Spoedig zult gij mij niet zien, want ik was sints de laatste weken niet recht in orde,
en het zenuwgestel nog al geschokt. Ik ga niet uit de stad, zoo lang ik zoo ben; ik
mag dat niet (aan den heer Spies).’ Aan denzelfde twee dagen later:

(3 Februari).
‘Sedert ik u gister schreef, ontving ik uwe mededeeling wegens het verlies dat u
getroffen heeft. Moge de hand des Heeren, die u het voorwerp uwer vaderliefde
zoo onverwacht verliezen deed, u ook weder tot troost zijn. Ik gevoel wat gij mist.
Gij schrijft in uw postcriptum den wensch om ook mij op dien gewichtigen dag bij u
te zien, en gaarne had ik aan dit verlangen voldaan, doch reeds schreef ik eergisteren
wat bezwaar er bij mij bestond. Ik gevoel mij beter de laatste dagen, doch meen
toch in den tegenwoordigen toestand van mijn gestel den weg te zien, om mij bedaard
te houden, en geene aandoeningen op te wekken, waar het niet volstrekt in den
weg van den plicht ligt. Nu bleek mij met het grootste genoegen de bereidwilligheid
van onzen waarden da Costa om aan uw verzoek te voldoen... Mijne liefde gaat als
het ware met hem mede. Hij is meer dan iemand geschikt om u te troosten.’
den

Den 4

Februari, in den vroegen morgen van dien rustdag, ontsliep de Clercq.
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Men mag verzekeren, dat dit dagboek ons den schrijver leert kennen, althans in
zoover een dagboek, door brieven aangevuld, daartoe in staat is. Ook mogen wij
niet voorbijzien, dat de Clercq in de kracht zijns levens weggenomen werd. Ware
hem een langer tijdperk van aardsche ontwikkeling vergund geweest, veel zou zich
waarschijnlijk nog bij hem gewijzigd hebben.
Maar hoe plotseling en ontijdig ook afgebroken, zijn dagboek behelst een schat.
Het teekent ons een mensch, een kristen, wien ten slotte weinig bevredigde, omdat
hij èn zijne eischen zoo hoog stelde én zoo volkomen oprecht omging met zichzelven.
Hij leefde steeds in de onmiddelijke nabijheid van zijn hart en van zijn geweten. Niet
dat ik het alreede gegrepen heb, was de grondtoon van zijn innerlijk bestaan, en dit
in hem niet onvereenigbaar met het vaste geloof, dat zij zalig zijn die hongeren en
dorsten. Met al de indrukkelijkheid, aan de dichterlijke naturen eigen, wist hij toch
die mate van standvastigheid te verbinden, die men van een kristelijk karakter gelijk
het zijne verwachten kon. Maar zijne standvastigheid ontstond uit de reinheid en
verhevenheid zijner bedoelingen. Onder alle aardsche beslommeringen en
weifelingen bleef zijn oog steeds ten hemel gericht; op de deining der zichtbare
dingen was het ongeziene, of neen, het door het geloof aanschouwde zijn leidstar.
Niet gering in aantal zijn de deugden, die ons van het beeld van de Clercq
toeblinken.
Groote hartelijkheid en welwillendheid voor zijne onmiddellijke omgeving. Hij is
in waarheid het middelpunt van zijnen huiselijken kring. Over zijne huwlijksbetrekking
waakt hij met zeldzame teederheid. De ontwikkeling zijner kinderen ligt hem na aan
het hart. Het lot zijner dienstbaren vervult een plaats in zijn leven; wat hun wedervaart
is hem
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niet onverschillig. In zijne brieven is het niet zeldzaam, hem eene redenering of
beschouwing te zien afbreken voor eene mededeeling als de volgende: het kind is
overleden, waarvan de vrouw van onzen concierge gisteren bevallen was. Hoe
warm gevoelde hij voor zijne vrienden. Jegens allen trachtte hij billijk te zijn; aan de
eigenaardigheid van allen zooveel mogelijk recht te laten wedervaren. Tot
partijdigheid laat hij zich door zijne vriendschap niet verleiden. Ofschoon voor den
invloed, dien zijne vrienden op hem uit konden oefenen, bij uitnemendheid gevoelig,
blijft hij voor de bepaling van den graad, waarin hij dien invloed op zich zal laten
werken, in het bezit van een maatstaf die aan zijne innigste en dierbaarste
overtuigingen en beginselen ontleend is. Van zijne hulpvaardigheid in ruimer kring
levert het dagboek menigmaal onwillekeurig het bewijs. Niet licht was hem iets te
veel moeite. Nooit was hij op zijn eigen gemak of voordeel bedacht. Een vijandige
gezindheid heeft hij gewis niemand ter wereld toegedragen, en waar hij
overeenstemming in het godsdienstige aantrof, of ook slechts vermoedde, daar
reikte hij de beide handen met eene gulheid, waarin dikwerf ondervondene
teleurstelling nooit eenige verflauwing heeft kunnen brengen. In zelfgenoegzame
ijdelheid heeft hij nooit eene wijkplaats gezocht, welke miskenning ook somtijds zijn
deel was.
Het middelpunt van geheel de Clercq's wezen moet in zijne
kristelijke-godsdienstige overtuigingen gezocht worden. Die overtuigingen hebben
gewis in den loop van zijn leven meer of minder belangrijke wijzigingen kunnen
ondergaan, maar haar grondkarakter is altijd hetzelfde gebleven. Of hij eerst wel,
later niet meer van de bestaande kerk heil en stichting verwachtte; of hij de kristelijke
heiligmaking in een geest opvatte die hem hetzij met da Costa hetzij met Kohlbrugge
meer eenstemmig maakte, dit een en ander is
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bijzaak; hetgeen voor hem hoofdszaak was, onderging geenerlei verandering, en
hoofdzaak was de noodzakelijkheid eener persoonlijke betrekking tusschen de
menschelijke ziel en haren God. Die betrekking was in zijn oog van zoo teederen
aard, dat elke overlegging naar zijn oordeel ondergeschikt was aan de zorg die
besteed moest worden, om haar in stand te houden en ongeschonden te bewaren.
Hij schuwde elke richting, waarvan hij vreesde, dat zij de zuiverheid dier betrekking
kon bedreigen. Een kind van God te zijn, was hem het hoogste goed en de hoogste
eeretitel, en niets was er, dat hij voor zich en anderen vuriger wenschte. Het was
zijne eerzucht, zich in alle omstandigheden en betrekkingen des levens dien titel
waardig te betoonen. Van daar ook zijne behoefte om met de gaven die hij bezat
te woekeren ten einde het hooger leven dat in hem was, kon het zijn, in anderen
over te storten of althans bij hen voor te bereiden.
Deze behoefte mag bij de Clercq niet met die van een gewoon propaganda drijven
gelijk gesteld worden. Het was geen ijveren voor een stelsel, dat hem kenmerkte.
Hoewel het aan de eene zijde volkomen waar is, dat zijn godsdienstig leven met
het aankleven van bepaalde leerstukken op het innigst samenhing, zoo blijft het
onmiskenbaar dat deze leerstukken hem, afgescheiden van dat godsdienstig leven,
slechts geringe belangstelling zouden hebben ingeboezemd. Vroomheid des harten
was in zijn oog de parel van groote waarde; en deze vroomheid werd door hem
gezocht, indien ook niet altijd gevonden, in Godsbetrouwen, in blijmoedige overgaaf
der ziel aan haren Schepper en Verlosser, in overvloedig liefdebetoon, in
onvergankelijk hopen.
Het kan ons dus niet verwonderen, dat de Clercq zulk eene kostelijke en bijna
gewijde herinnering heeft nagelaten in de harten van allen die hem gekend hebben.
Bijna dertig jaren na zijn dood wordt hij nog door velen bemind met
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eene liefde die nauwelijks levendiger kon zijn, wanneer hij nog in ons midden
wandelde. Voor zijne vrienden is hij niet gestorven, zijn de trekken van zijn beeld
niet verbleekt. Nog zien zij het tintelen van zijn oog; in hunne ooren is nog de klank
van zijne stem; zij herinneren zich nog elk van zijne gewoonten en eigenaardigheden;
en het vernemen van zijn naam, den naam van Willem de Clercq, wekt nog altijd
de vriendelijkste, de gelukkigste, de beste gewaarwordingen in hen op. Hij heeft dit
bereikt bij geleerden en eenvoudigen; bij hen, die hem tijdens zijn leven met het
geoefend oog van rijpere jaren hebben gadegeslagen, zoowel als bij hen, die slechts
herinneringen uit hun kinderlijken leeftijd van hem hebben overgehouden. Al te
gader zegenen zij zijne nagedachtenis als die van een man, die gewandeld heeft
in Godsvrucht; den goeden strijd gestreden en het geloof behouden heeft; die zijn
hart rein heeft bewaard van de besmetting der wereld, en op wiens graf men het
liefst denkt aan die toekomst, waarin alle nevelen zullen opgeklaard zijn, waarin ‘de
rechtvaardigen zullen blinken als de zon.’
SLOT VAN HET TWEEDE EN LAATSTE DEEL.
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Bijlagen.
A.
Bijzonderheden betreffende De Clercq's improvisatiën.
(Op volledigheid kan geen aanspraak meer worden gemaakt.)
Datum.

Plaats of
gelegenheid.

1815.

Claude Crommelin.

1815.

Mevrouw van
Noorle v. Hall.

1816.

H.H. Klijn.

Onderwerp.

Caroline viel mij om
den hals: ‘Lieve
Willem, doe dat
nooit weer.’ De
eerste maal voor
vrienden.
Prins van Oranje.

Claude Crommelin. Leonidas.

Pauly.

De Clercq's
herinneringen
omtrent het
behandelde.
De eerste maal, als
bij toeval, in het
duitsch. De vraag
was: of ik wist dat ik
in verzen sprak.

De eerste maal
voor een dichter. Ik
moest in dien tijd
altijd beginnen met
eerst wat
non-sense te
zeggen, een stoel
om te werpen, enz.
Dit alles op de
Trias, eene
Dinsdagsche
Vereeniging met
Pauly en
Crommelin.

Genoegens der
liefde.

Claude Crommelin. Over den 28sten
Dec. 1815
1816. April.

W. de Clercq.

Afscheid aan mijne
vier vrienden bij
mijne reis naar
Rusland.

1816.

D. Boissevain.

Verjaardag mijner
schoonmoeder.
Terugkomst v.d.

Deze vrienden
waren H.C. en H.D.
Gildemeester,
Pauly en
Crommelin.
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heer en mevrouw
Macaré.
1816.

Pauly.

Zijn vertrek naar
Frankrijk.

1816.

D. Boissevain.

Doopmaal van
Henriëtte B. Burg in
Drenthe ontdekt.

1817. 1 Jan.

de Vos.

1817.

A. Fock.

Het eerst voor mijne
famille die zeer
zonderling er van
opzag. Nog later
werd ik door de
twee Grootpapa's
sterk
gewaarschuwd er
mij niet aan over te
geven.
Crême fouettée.
Ouderliefde.

Het deed
bijzonderen indruk.

Geschiedenis der
Wijsbegeerte.

M.C. van Hall was
er op gevraagd en
stond verbaasd.

1817.

Mevr. de Wed.
Gildemeester.

1817.

H.C. Gildemeester. De Burgemeester.

1817.

H.D. Gildemeester. Zijn levensgang;
komiek.

Met een
omgekeerden rok,
daarop toepasselijk.

1817.

H.D. Gildemeester. Spaansche
Omwenteling.

Met muziek
geaccompagneerd.

1818.

H.D. Gildemeester. Nebucadnezar.
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Datum.

Plaats of
gelegenheid.

Onderwerp.

1818.

Westendorp.

Eene parel.

1818.

D. Boissevain.

De Rijn.

1818. 23 Dec.

De Clercq's
herinneringen
omtrent het
behandelde.

Huwelijk van Henri In het bijzijn van
Gildemeester.
L'Ange.
H.C. Gildemeester. Claude's vertrek
naar Amerika.
Boekdrukkunst.

1819. 15 Jan.

W. de Clercq.

Mijn verjaardag.

1819. Febr.

Westendorp.

Wat mijne vrienden
voor mij zijn moeten
als ik eens minder
voor hen ben.

Diakenpartijtje.

Het schoonste; de
schoonste; vele
voorkomende
zaken.

1820.

A. Hartsen.

Het Zuiden.

1820.

Pauly.

Spanje.

F.A. van Hall.

Venus Urania.

1820.

F.A. van Hall.

Maria Stuart.

1820.

de Boe Alizon te
Gent.

Over een kurk.

Gewichtig; dat was
geloof, en de eerste
keer dat ik da Costa
zag.

De Haring.
1820.

In Harmonica.

Toonkunst.
Beeldhouwkunst.

1820.

Pauly.

Zijne bruiloft.

1820.

D. Boissevain.

Kommissarismaal
van Pauly.

1820.

W. de Clercq.

Inwijding v. 't
nieuwe kantoor.

1820.

Holl. Maatschappij Buskruid.
van Kunsten en
Wetenschappen.

Zeer gewichtige
improvisatie; voor
de geheele
letterkundige
wereld. Half
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spottend hadden de
Rotterdamsche
dichters deze
improvisatie
geprovoceerd.
Borger was daar,
v.d. Palm, da Costa
enz.
Résumé van 't
gehoorde.
1820.
1821.

De Vier Regelen
der Rekenkunst.
W. de Vos.

Wijsbegeerte v.
Pyrrho.

W. de Clercq.

Huiselijk geluk.

Doelen.

Leest en Denkt.

F.A. van Hall.

Onschuld.

Opgegeven door
Mevr. Ameshoff.

Ds. Muller.

Tocht v.d. Koning
van Napels naar
Laybach.

N.G. van Kampen
present.

1821.

W. de Clercq.

Uitboezeming.

In 't bijzijn van A. de
Haan.

1821.

F.A. v. Hall.

Anarchie en
Despotisme.

1821.

W. de Vos.

Hetzelfde
onderwerp.

1821.

Familledag.

De 3 Boissevains.

1821.

D. Boissevain.

Vrijen van de twee
Ooms Retemeijer.

De
Ex-Raadpensionaris
Schimmelpenninck
present.
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Datum.

Plaats of
gelegenheid.

Onderwerp.

De Clercq's
herinneringen
omtrent het
behandelde.
Ultra's en liberalen. Op eenheid en
harmonie te huis
gebracht.

1821.

J.B. Retemeijer.

1821.

W. de Vos.

Gelukkige
Ouderdom.

1821. April.

Soupé d. Holl.
Maatsch.

Vrijheid v. Handel.

1821.

Pauly.

Vertrek naar
Frankrijk.

1821. Mei.

A. Fock.

Bloemen.

1821. 29 Juli.

W. de Clercq.

Driejarig
Huwlijksfeest.

1821. 10 Aug.

W. de Clercq.

Verjaardag van
Maria Westendorp,
de Clercq.

1821.

D. Boissevain.

Een zwijn.

1821.

da Costa.

Olijftak en Zwaard.

1821.

Gildemeester.

Wat zegt die man? Uitroep v.
Lodewijkje Buse.

1821.

Geleerden souper. Griekenland.

1821.

Schutterij souper.

Vinkesceper.

1821. Sept.

Oosterwijk Bruijn.

Kermis.

1821.

Harmonica.

Harmonie.

1821.

H.C. Gildemeester. Doopmaal v. Jan.

1821.

H.C. Gildemeester. Moederliefde.

Opgegeven door
Mevr. Beels.

1821.

da Costa.

De blik v. den
Dichter.

Tegenw. Mevr. v.d.
Kasteele.

1821. Dec.

da Costa.

Huiselijk geluk.

1821. 9 Dec.

Beels te Haarlem.

de wijn.

Opgegeven door
Mevrouw
Schimmelpenninck
(Knobelsdorf).

Toen Adjudant.

de schoone
harpspeelster.
1821. 47 Dec.

J. de Vos.

Harmonie der
Kunsten.
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v. Oosterwijk Bruijn Onderscheid
tusschen

Prof. Lulofs present.

Holland en
Engeland.
Helmers.
H.H. Klijn, Diner
aan de akteurs
gegeven, die den
Montigny
voorstelden.

Montigny.

W. de Clercq; bij de Vriendschap.
terugkomst van
Crommelin uit
Amerika.
Ideaal
1822. 4 Jan.

F.A. van Hall.

De oude talen.

De oude heer
Crommelin.

Terugkomst v.
Claude.

Opgegeven door
Mej. de Bosch.

Oude zeden.
D. Boissevain.

Welkom aan Pauly.

G.J. Boissevain.

Noach.

1822. 23 Febr.

H.H. Klijn.

Voltaire.

1822. 9 Maart.

Ds. Muller.

de Jacht.

Mevr. Moll
tegenwoordig.

Schiller.
W. de Clercq.

Mahomet.

Voor da Costa.

De Groot,
Oldenbarneveld
1822. 11 Maart.

Familledag.

Huwelijk van Josua
Bruijn en E. de
Clercq.

1822. 15 Maart.

W. de Clercq.

Gastvrijheid.

1822. 8 April.

W. de Clercq.

Bel van Gerrit.

1822. 9 April.

A. Fock.

Hollandsche
Vrouwen.
Heilig Verbond.

1822. 10 April.

Retemeijer.

Helena.

1822. 13 April.

da Costa.

Geloof, hoop en
liefde.
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Datum.

Plaats of
gelegenheid.

Onderwerp.

De Clercq's
herinneringen
omtrent het
behandelde.

1822. 16 April.

Hollandsche
Maatsch. v.
Kunsten en
Wetensch.

Griekenland en
Huwelijksliefde.

1822. 23 April.

Demokriet te
Haarlem.

Vernieling van het
1
O.I. Huis
Kinderliefde.

1822. 25 April.

Fabius.

Karthago.

De Heer Roëll
present,
waarschijnlijk grond
van mijne geheele
betrekking tot de N.
Handelsmaatschappij.

Maria Stuart.
Enghien.
Zedelijk en Zinnelijk
2
Schoon
D. Boissevain.

In het Hoogduitsch.

1822. 8 Mei.

da Costa.

Droomen .

1822. 12 Mei.

Pauly te
Heemstede.

Toasten .

1822. 21 Mei.

J.B. Retemeijer.

Jonathan .

1822. 13 Juni.

Zwaardemaker te
Zaandam.

Het veld .

1822. 16 Juni.

Moura te Noordwijk. Het Kind en de
7
Grijsaard .

1822. 17 Juni.

da Costa.

Het Noorden .

1822. 26 Juni.

M. Westendorp.

Het nieuwe Huis .

1822. Juli.

Rahusen.

Het land.

1822. 29 Juli.

W. de Clercq.

Het rekenboek v.
10
Bartjes .

1822. 2 Aug.

M. Westendorp.

Schoonheid der
11
Vrouw .

3

4

Wiselius, 's
Gravenweert, da
Costa
tegenwoordig.

5

6

Pauline Moura en
de oude Luberti die
op Doggersbank
was.

8

9
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1822. 4 Aug.

Wed. P. de Clercq. Licht12.

1822. 13 Aug.

da Costa.

Mijne betrekking tot
hem.

1822. 14 Aug.

Harmonica.

Griekenland.

1822. 23 Aug.

J. de Vos.

Vereeniging der
Kunsten.

1822. 29 Aug.

Wiselius.

Het Treurspel.

1822. 31 Aug.

da Costa.

Byron.

1822. 8 Sept.

Ds. Muller.

Vertrouwen.

1822. 14 Sept.

Fabius.

Geneeskunst.

1822. 30 Sept.

W. de Clercq.

De ware Jood een Claude Crommelin
waar Kristen.
present. De
bekeering van da
Costa was bekend.

1822. 4 Okt.

Vollenhove.

Karel de XII .

de

Present: Tollens, 's
Gravenweert,
Spandaw, Loots en
Kinker.

Falck tegenwoordig.

Spanje.
1822. 20 Okt.

Kemper te Leiden. Geloof.
D. Boissevain.

ste

Zijn 50
verjaardag.

1822. 27 Okt.

H.D. Gildemeester. Terugkeer van de
reis.

1822. 3 Nov.

J. de Vos.

Zijn huisgezin.

1822. 6 Nov.

Ds. Muller.

Wilhelm Tell.
Indië.

1822. 16 Nov.

W. de Clercq.

Omwenteling.

1822. 18 Nov.

Vreemdelingendiner. Afscheid aan I.
Sidemus.

1822. 22 Nov.

D. Rahusen.

Kinderliefde.
ste

Willem de I .
1822. 11 Dec.

W. de Clercq.

de Cid,
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Datum.

Plaats of
gelegenheid.

Onderwerp.

De Clercq's
herinneringen
omtrent het
behandelde.

1822.

Ter Bruiloft van J.B. Toasten. - De
Retemeijer en Mej. Bloemen. - De
Ida Wiselius.
Geleerdheid. - De
Nederlandsche
Dichters. - De
Handel. Kommissieen
Wijnhandel. Harmonie.

1822. 19 Dec.

V.d. Kasteele te 's
Hage.

Byron.

1822. 20 Dec.

Bosscha 's
ochtends.

Amerika. Griekenland.

Carbasius 's
avonds.

Verlichting.

1822. 21 Dec.

Kemper.

Reis v. Prof.
Reinwardt.

1822. 21 Dec.

Van Assen.

Goethe.

1823. 1 Jan.

D. Boissevain.

Nieuwjaarsdag.

1823. 3 Jan.

Da Costa.

Vrijmetselarij.

1823. 21 Jan.

W. de Clercq.

Ossiaan.

1823. 25 Jan.

Boekverkooping.

de Keus.

1823. 27 Jan.

Diner
Schoolkommissie.

Onderwijs. Sarracenen v.
Spanje.

1823. 28 Jan.

Kunstbeschouwing Kunst.
bij Molkeboer.

1823. 30 Jan.

A. Fock.

Ondervinding.

1823. 1 Febr.

Pauly.

Zijn verjaardag.

1823. 3 Febr.

J.B. Retemeijer.

Samuel.

1823. 9 Febr.

J.B. Retemeijer.

Zijn kamer.

1823. 12 Febr.

Oudoom de Vos.

de Koude.

1823. 18 Febr.

W. de Clercq.

Faust van Goethe. Twee duitsche
kandidaten
tegenwoordig.

Bogaers
tegenwoordig.
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1823. 19 Febr.

V. Dam v. Isselt.

Toestand in Spanje. Ik was bij Prof.
Simons te Utrecht
gelogeerd.

1823. 12 Maart.

D. Boissevain.

Verjaardag v. Tante
Ida.

1823. 31 Maart.

Publieke tafel.

Arabisch
Herderleven. Champagne. - Aan
's Gravenweert.

1823. 10 April.

H. Willink.

de Dam.

1823. 14 April.

W.v. Heukelom.

diverse Conditiën.

1823. 15 April.

Holl. Maatschappij De Brand van
van Kunsten en
Konstantinopel. Wetenschappen.
Drukkunst. Vriendschap.

Tegenwoordig: 's
Gravenweert,
Simons,
Vollenhove, Warin.

Publiek. - De
onderwerpen
werden opgegeven.

Souper op
De 4
denzelfden avond. Departementen der
Maatschappij.
1823. 17 April.

Bruiloft bij P.d.C.

Conditiën.

1823. 1 Mei.

Caroline weer op
den familiedag.

De gelegenheid van
den dag.

1823. 22 Mei.

Diner bij Pauli.

1823. 28 Mei.

M. Westendorp.

Eens hoogduitsch tweemaal fransch driemaal
hollandsch.
De troubadours.
Weddingschap op
het billard.

1823. 1 Juni.

Harmonica.

Wilhelm Tell.

1823. 11 Juni.

W. de Clercq.

Het Noorden.

1823. 29 Juni.

C.D. Crommelin.

Onze vriendschap.

1823. 5 Juli.

Voor mijne vrouw.

Adoratie van
Koster.
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Datum.

Plaats of
gelegenheid.

Onderwerp.

1823. 11 Juli.

Mastenbroek.

Laurens Koster.

De Clercq's
herinneringen
omtrent het
behandelde.

Vriesland.
1823.

Mevr. Gildemeester Eendracht.
te Haarlem.

1823. 13 Juli.

H.C. Gildemeester. De Bruid. - Poezy
Zijn vijfjarige
der Vrouwen.
trouwdag.

1823. 14 Juli.

Ds. Haakman.

Tasso en Voltaire.

1823. 20 Juli.

W. de Clercq.

Laurens Koster.

1823. 29 Juli.

W. de Clercq.

Peter de Groote.

1823. 30 Juli.

H.C. Gildemeester. Alexanders tocht
naar Indië.

1823. 27 Aug.

Zaandam-Collation Peter de Groote.
van het Nut van 't
Algemeen.

Toegepast op
onzen vijfjarigen
trouwdag.

Schiller.
1823. 29 Aug.

W. de Clercq.

Griekenland en de
Turken. - Sappho.

1823. 9 Sept.

da Costa.

De Kristenwereld.

1823. 14 Sept.

Ds. Muller.

Verkiezing v.d.
Prof. Bouterweck
Paus. - Göttingsche present.
Akademie.

1823. 19 Sept.

Maatsch. v.
Kunsten en
Wetensch. te 's
Hage.

Plicht eener
letterkundige
Maatschappij.

Bilderdijk present.

Het laatste
opgegeven door
Bouterweck, daar
present, in het
hoogduitsch.

Religiöse Gefühle.
1823. 20 Sept.

Aan strand met
Tollens en eenige
anderen.

De Zee.

Van Royen te 's
Hage.

Het huwelijk.

1823. 27 Sept.

da Costa.

De geest der eeuw.
- De Taal.

1823. 1 Okt.

Ds. Haakman.

De Meermin.

1823. 9 Okt.

Familledag.

De goede oude tijd.
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1823. 14 Okt.

Coquerel.

De reiziger.

1823. 19 Okt.

D. Boissevain.

Zijn verjaardag.

1823. 29 Okt.

Souper Ned.
Maatschappij te
Leiden.

Stoïcisme.

1823. 30 Okt.

Prof. Kemper.

Middeleeuwen.

N.G. van Kampen. Epaminondas.

1823. 31 Okt.

Prof. v. Assen.

Racine.

1823. 3 Nov.

W. de Clercq.

Amsterdam.

Present: Prof.
Hamaker, Geel,
Tydeman, Ds.
Pluygers, Ds.
Doyer.

De Verlichting.
1823. 12 Nov.

H.C. Gildemeester. Invloed der
affectiën in de
verschillende
tijdperken des
levens.

Opgegeven door
den heer Scharf.

1823. 19 Nov.

Kommissarismaal. Diversen.

1823. 25 Nov.

Fabius.

De flank.

1823. 26 Nov.

Voor mijne vrouw.

Wat zal er van dit
alles worden?

1823. 4 Dec.

Bruiloft v.W. de
Vos.

Heilwensch.

1823. 7 Dec.

Ds. Muller.

Luther.

1823. 19 Dec.

Retemeijer.

Corneille.

Tegenwoordig: 's
Gravenweert,
Oudermeulen.

1823. 31 Dec.

D. Boissevain.

Jan Perfekt.

Op een vrolijken
pique-nique.

Met het oog op da
Costa.
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Datum.

Plaats of
gelegenheid.

Onderwerp.

De Clercq's
herinneringen
omtrent het
behandelde.
Het diner in
verband met het
vorige.

1824. 1 Jan.

D. Boissevain.

Kop van Jan
Perfekt.

1824. 2 Jan.

J. v. Winter.

Van Merken.

1824. 3 Jan.

Leeskollege Leest
en Denkt.

In verband tot de
werkzaamheden
van den dag.

1824. 5 Jan.

Diner
Schoolkommissie.

Zwaartekracht.

1824. 6 Jan.

Diakensoupé.

Over het huis waar Ik trad toen af.
vroeger Papa
Boissevain woonde.

J. van der Vliet.

Schoutsampt. Diverse
komplimenten.

1824. 17 Jan.

F.A. van Hall.

Geestdrift.

1824. 18 Jan.

J. de Vos.

De Zee.

1824. 20 Jan.

Schoolcommissie.

Loterij. - Idealen
van Schiller. - Kaas
en Vriendschap.

1824. 27 Jan.

Uiterlijke
Welsprekendheid.

Melpomene en
Dichtkunst.

1824. 30 Jan.

Mollet.

Byron.

1824. 6 Febr.

J. Fock.

Washington.

1824. 11 Febr.

W. de Clercq.

Uitbreiding der
Hollands.
Litteratuur. - Luther.

1824. 13 Febr.

S.J. Wiselius.

Huwlijksliefde.

Jufvr. Wattier
present.

Mevrouw de Wed.
van Eeghen
(Rochussen)
tegenwoordig.

Het Godsrijk.
1824. 17 Febr.

J.B. Retemeijer.

De namen der
aanwezige dames.

1824. 19 Febr.

W. de Clercq.

Vaucluse.

1824. 29 Febr.

J. de Vos.

Jeronimo de Bosch. Tegenw. de Vries.
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1824. 3 Maart.

F. le Chevalier.

Platen het
Colyseum
verbeeldende.

1824. 8 Maart.

Wed. v. Eeghen
Rochussen.

Karel de XII .

1824. 10 Maart.

Wed. Hubert geb.
van der Pot.

Rotterdam.-Jerusalem. Tegenw. Ds. v.
Eyck.

1824. 11 Maart.

Holl. Maatschappij. Erasmus. Rotterdam.

de

Voor eene groote
schaar uit den bus
getrokken.

A. van Ryckevorsel. Aristophanus. Tegenw. Ds Huët.
Over de Franschen
tegen
Beranger's...?
1824. 12 Maart.

A. Bogaers.

Drinken.

Tegenw. Tollens,
Messchert,
Nierstrasz.

St. Cecilia.
1824. 13 Maart.

Messchert.

Geloof.

A. van Ryckevorsel. Vadervreugd.
1824. 14 Maart.

Ds. van der
Hoeven.

Petrus.

1824. 15 Maart.

Kemper.

Vruchtbaarheid. Hannibal.

1824. 23 Maart.

Vreemdendiner.

Katharina de II .

1824. 30 Maart.

W. de Clercq.

Mahomet.

1824. 2 April.

da Costa.

Verjaardag v.
Tegenw. Bilderdijk
Mevrouw da Costa. en zijne vrouw.

de
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Datum.

Plaats of
gelegenheid.

Onderwerp.

1824. 28 April.

Familledag.

Verj. van
Grootmoeder
Retemeijer. Geboorte v. een
kind bij H.D.
Gildemeester.

1824. 1 Mei.

da Costa.

Peter I. - Petrus.

1824. 9 Mei.

W. de Clercq.

Verlichting. Opoffering.

1824. 14 Mei.

Hoogland.

Kolumbus.

1824. 19 Mei.

Wiselius.

Dood van Byron.

1824. 28 Mei.

Diner Doelen in 's
Hage.

Vereeniging v.
Holland en Braband
door de
Handelsmaatschappij.

1824. 29 Mei.

's Jacob.

Eeuw v. Augustus. Groote soirée.

1824. 1 Juni.

Diner bij C.
Vollenhoven.

Vrouwen en
Bloemen. - Dood v.
Byron. Compliment aan
Smits.

1824. 2 Juni.

's Jacob.

Afstand v. Karel V.

1824. 3 Juni.

Van Maanen.

3 bijzondere
bekers.

1824. 8 Juni.

Boreel.

David en Jonathan.
- Willem I en echte
verdraagzaamheid.

1824. 9 Juni.

Hoboken.

Zeevaart.

1824. 10 Juni.

Diner te
Scheveningen.

Eeuw v. Lodewijk
XIV.

1824. 16 Juni.

D. Boissevain.

Herstelling van
Mimi Gildemeester
uit het kraambed.

1824. 20 Juni.

H.C. Gildemeester. De oude tijd.

1824. 25 Juni.

Utrechtsch
Genootschap.

Perikles. Stoomboot. Compliment aan
den ouden heer

De Clercq's
herinneringen
omtrent het
behandelde.

Toegepast op zijn
5jarigen trouwdag.

Tegenw. Prof.
Heringa.
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Tydeman en aan
Prof. Schröder.
1824. 4 Juli.

Coquerel.

Malesherbes.

1824. 9 Juli.

W. de Clercq.

Huwlijkstrouw.

1824. 15 Juli.

Ewijk te 's Hage.

Cesar en
Alexander.

1824. 16 Juli.

F.A. van Hall.

De donder.

1824. 18 Juli.

Schoneveld.

Toonkunst.

1824. 21 Juli.

Mevr. Elout.

Hollandsche Vlag.

1824. 19 Aug.

W. de Clercq.

Riga.

1824. 22 Aug.

Zwaardemaker.

Synagoge der
Joden te Zaandam.

1824. 23 Aug.

W. de Clercq.

Teniers.

1824. 16 Sept.

Bosscha.

Zijn vijfjarige
trouwdag.

1824. 4 Okt.

Van Kampen.

Jubilé v. Leydens
Verlossing.

1824. 12 Okt.

Olislager.

Amphitryon.

1824. 15 Okt.

V.d. Poll.

Psyche.

1824. 23 Okt.

Familledag.

Afscheid.

1824. 26 Okt.

J. de Vos.

Egmont.

1824. 6 Dec.

J.C. de Jonge.

Archives, dien
avond gezien. Parallel tusschen
Karel XII en Peter I.

1825. 8 Jan.

H.D. Gildemeester. Wederzien.

Toegepast op
Doeff.
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Datum.

Plaats of
gelegenheid.

Onderwerp.

De Clercq's
herinneringen
omtrekt het
behandelde.

1825. 15 Jan.

W. de Clercq.

Mijn Verjaardag.

1825. 18 Jan.

v. Wisele Scholte.

Josua. - Daniël.

1825. 20 Jan.

Bosscha.

..(?).. China. Rusland. Epaminondas.

1825. 6 Febr.

van Ewijck

Jubelfeest van
Leiden. Hollandsche
Vrouwen. Verjaardag v. Ewijk.

1825. 15 Febr.

Mevr. Boreel.

Spanje.

1825. 18 Febr.

Adv. de Jonge.

Eeuw der Medicis.
- Harmonie. Duitsche
Letterkunde.

1825. 10 April.

W.d.C. Doopmaal. Daniël.

1825. 13 April.

W.d.C. Diner.

Egypte. - Dank aan
Bosscha en Beeloo.

1825. 8 Mei.

W. de Clercq.

Poësie v.h. Oosten.
-

1825. 22 Mei.

W. de Clercq.

De Kruisvaarders.

1825. 14 Juni.

v.d. Houven.

Egypte. - Haagsche in verband.
Bosch en Schelde.

1825. 28 Juni.

Familledag.

Omstandigheden
v.d. dag.

1825. 12 Juli.

van Royen.

Alexander.

1825. 22 Juli.

v. Ewijck.

Beverninck. Villèle.

1825. 28 Juli.

v.d. Houve.

Konstantijn de
Groote.

1825. 24 Aug.

v.d. Poll.

Willem I.

1825. 7 Sept.

v. Ewijck.

Demosthenes. Cicero.

1825. 11 Sept.

Wijnbeek.

Beschaving der
geestelijkheid.

1825. 16 Sept.

Bosscha.

Karel V. - Ossiaan. Toegepast op zijn
6jarigen trouwdag.

in verband.

Met toepassing op
den watersnood.
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1825. 17 Sept.

Maatschappij v.
Kunsten en
Wetenschappen.

De Grieken. - De
Hieroglyfen. Nagedachtenis van
Kemper.

1825. 3 Okt.

Bosscha.

Dochter van Jefta.

1825. 12 Okt.

Pauly.

Maria Stuart.

1825. 12 Nov.

Voor mijne vrouw.

Handelmaatschappij.

1825. 15 Nov.

Junius v. Hemert.

Rubbens.-Omwenteling
van 1813.

1825. 17 Nov.

de Jonge.

Antwerpen.

1825. 24 Nov.

v. Maanen.

Landengte en
Kongres van
Panama.

1825. 26 Nov.

v.d. Houven.

Hendrik IV.

1825. 29 Nov.

v. Wisele Scholte.

Frederik II. Vriendschap.

1825. 3 Dec.

W. de Clercq.

Voorzienigheid.

1825. 12 Dec.

Claude Crommelin. Dante.

1825. 14 Dec.

D. Boissevain.

Tasso.

1826. 4 Jan.

W.d.C. en famille.

Lavaters dood.

1826. 7 Jan.

Ds. Kool.

Wilhelm Tell.

1826. 15 Jan.

W. de Clercq.

Molière.

1826. 2 Febr.

's Jacob.

Voltaire en
Rousseau.

Toegepast op den
verjaardag van v.d.
Houven.
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Datum.

Plaats of
gelegenheid.

Onderwerp.

1826. 23 Febr.

Carbasius.

Liefde volgens 't
Evangelie.

1826. 28 Febr.

Adv. de Jonge.

Sicilië.

1826. 4 Maart.

W. de Clercq.

Numa Pompilius.

1826. 8 Maart.

v.d. Houven.

Herculanum en
Pompeji. - Lamp.

1826. 9 Maart.

François.

Keizer Alexander.

1826. 14 Maart.

v. Royen.

Nederl. Nijverheid.
- Mahomet.

1826. 29 Maart.

v. Wisele Scholte.

Invloed der Vrouw
bij de oude Volken.
- Verhuizing v.
Scholte.

1826. 1 April.

W. de Clercq.

Despotisme.

1826. 11 April.

Schimmelpenninck. Cesar.

1826. 13 April.

Doelen.

1826. 20 April.

Holl. Maatschappij. Gellert. Missolonghi.

1826. 20 April.

W. de Clercq.

Zeven wonderen
der wereld.

1826. 1 Mei.

v.d. Houven.

Esther.

1826. 7 Mei.

W. de Clercq.

Virgilius.

1826. 11 Mei.

Bruiloft v.d. heer
Plechtigheid van
Petitpierre en Mej. den dag. le Chevalier.
Conditiën.

1826. 5 Juni.

Luthersche
Luther.
Synodale maaltijd.

1826. 11 Juni.

Te Overveen met Vriendschap en
G.J. Boissevain en Liefde.
J. van Walré.

1826. 14 Juni.

Harmonica.

1826. 15 Juni.

Bruiloft van G.J.B. Diverse malen.
en Judith v. Walré.

1826. 18 Juni.

Pauly.

De Clercq's
herinneringen
omtrent het
behandelde.
Opgegeven door
Ds. Dermout.

Geprojekteerde reis
van Olislager naar
China (komiek).

Vader Cats.

Gelegenheid van
den dag.
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1826. 1 Juni.

W. de Clercq.

Konstantijn de
Groote in verband
met Geloof, Hoop
en Liefde. Verloving van den
Heer J. Kool en
Mej. Kramp.

1826. 13 Juli.

v. Ewijk.

Proserpine. Nieuwe Haring.

1826. 14 Juli.

v.d. Houven.

Zenobia. - de
Avond.

1826. 30 Juli.

Bosscha.

Ingang der
vakantie.

1826. 7 Sept.

Pieters.

Maria Reigersberg.

1826. 10 Sept.

W. de Clercq.

Arnold v. Brescia.

1826. 14 Sept.

Jufvr. Voute.

De fransche
protestanten.

1826. 17 Sept.

Bosscha.

Het doopmaal van
zijn zoon Jan.

1826. 11 Okt.

W. de Clercq.

Herinneringen.

1826. 15 Okt.

W. de Clercq.

Kristendom.

1826. 19 Okt.

Junius v. Hemert.

Mahomet.

1826. 4 Nov.

v.d. Houve.

Jerusalem en
Rome.

Tegenw. Oosterwijk
Bruijn.
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Datum.

Plaats of
gelegenheid.

Onderwerp.

De Clercq's
herinneringen
omtrent het
behandelde.

1826. 26 Nov.

v.d. Houven.

Aladyn of de
tooverlamp
toegepast op zijn
Jaardag.

1827. 1 Jan.

Bosscha.

Herculanum.

1827. 8 Jan.

François.

De Advokaten.

1827. 15 Jan.

W. de Clercq.

Dank aan God en
aan mijne vrienden.

1827. 1 Febr.

Diligentia.

Lissabon.

1827. 7 Febr.

Schimmelpenninck. Byron.

1827. 26 Jan.

W.G.v.d. Poll.

Reis naar de Oost.

1827. 21 Maart.

v.d. Houven.

Venetië.

1827. 26 Maart.

T. van Rappard.

Jeremias. - Arion. Huis v. Rappard.

1827. April.

W. de Clercq.

Doel des dichters.

1827. 16 Mei.

Zilveren bruiloft v.d. Gelegenheid v.d.
heer v.d. Houven. dag - Aanleiding. Wieg.

1827. 21 Mei.

C. Kruseman.

Slag van Platea.

1827. 30 Mei.

v.d. Houven.

De gouden regen.

1827. 4 Juni.

v.d. Houven.

Pinksterfeest.

1827. 12 Juni.

v. Wisele Scholte.

Zijn leven.

1827. 14 Juni.

v.d. Hoeven.

Snuifdoos. - Pot
met rozen.

1827. 15 Juni.

Jufvr. v. Rossum te Groote Visscherij.
Vlaardingen.

1827. 19 Juli.

Synodale Maaltijd. Eendrachtmaakt
macht. Melanchton.

1827. 23 Aug.

Mirandolle.

Weg onder de
Op zijn verjaardag.
Feens. - Tolhuis
Loosduinsche weg.

1827. 31 Aug.

J.C. de Jonge.

Johannes de
Dooper.

1827. 16 Sept.

Bosscha.

Zijn trouwdag.

1827. 14 Okt.

W. de Clercq.

Admastor.
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1827. 15 Okt.

v.d. Hoeven.

Het meisje v.
Frascati. - Kop van
Sokrates.

1827. 14 Nov.

W. de Clercq.

Slag v. Navarino.

1827. 26 Nov.

v.d. Houven.

Granaatappel.

1827. 4 Dec.

de Jonge.

Kaars.

1827. 26 Dec.

Mirandolle.

Kerstfeest.

1827. 27 Dec.

W. de Clercq.

Wetenschap, Kunst
en Handel aan den
disch der
Vriendschap.

1828. 5 Jan.

v.d. Houven.

De Psalmen.

1828. 5 Febr.

Diner bij den
Burgemeester.

Godsdienst,
bevorderlijk aan
maatschappelijk
geluk.

1828. 22 Febr.

W. de Clercq.

Bonifacius.

1828. 23 Febr.

Bosscha.

Bonifacius.

1828. 18 Maart.

Bosscha.

Ariadne.

1828. 3 April.

Diligentia

's Gravesande. Franklin. - Huygens.
- Lijst der Sprekers.
- Newton en
Lalande.

Opgegeven door
Browne, met de
andere agenten
tegenwoordig.
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Datum.

Plaats of
gelegenheid.

Onderwerp.

1828.

Pauly.

Jeremias.

1828. 1 Mei.

v.d. Houven.

Stephanus. - Te
laat gekomen zalm.

1828. 11 Mei.

W. de Clercq.
Doopfeest van
Gideon.

Gideon.

1828. 13 Mei.

Graaf v.
Hogendorp.

Oude en
hedendaagsche
Wetenschappen.

1828. 17 Mei.

v.d. Houven.

Hun 26jarige
trouwdag.

1828. 12 Juni.

Junius v. Hemert.

Vondel.

1828. 13 Juli.

Ds. Knottebelt.

Elias.

1828. 16 Juli.

Synodaal Diner.

Rome. Constantinopel. Jerusalem.

1828. 26 Juli.

Bij den afloop v.d.
Walcheren te
Middelburg.

Neerlands herstel.

1828. 26 Juli.

Sprenger.

De Zeeuwsche
dichters.

1828. 28 Juli.

J. Schouten.

Galilei.

1828. 1 Aug.

Bosscha.

Kompas.

1828. 1 Sept.

Schimmelpenninck. Bibliomanie. - Beleg
v. Leiden. - Komst
der Keizerin van
Rusland te Odessa.

1828. 17 Sept.

Graaf v.
Hogendorp.

Milton.

1828. 20 Sept.

's Jacob.

Albigenzen. Wederzien.

1828. 24 Sept.

v.d. Houven.

Polemisten.

1828. 19 Okt.

D. Boissevain.

De Patriarchen.

1828. 21 Okt.

Westendorp.

De Hieroglyfen.

1828. 23 Okt.

D. Boissevain.

Reis naar
Amsterdam.

1828. 21 Nov.

Messchert.

Zondvloed.

De Clercq's
herinneringen
omtrent het
behandelde.
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1828. 26 Nov.

v.d. Houven.

Instelling der
militaire akademie.

1828. 2 Dec.

Pauly.

Cornelis Houtman.

1829. 15 Jan.

W. de Clercq.

Waarheid en fiktie.

1829. 29 Jan.

's Gravesande.

Abigaël.

1829. 3 Febr.

v.d. Houven.

Michel Angelo.

1829. 20 Febr.

Rappard.

Voordeelen v.h.
huiselijk leven
boven dat der
groote wereld.

1829. 25 Maart

Junius v. Hemert.

Indië.

1829. 12 April.

Rappard.

Palmzondag.

1829. 16 April.

W. de Clercq.

Lente in betrekking
met de opstanding.

1829. 16 Mei.

v.d. Houven.

Geschiedenis
mijner
Improvisatiën.

Tegenwoordig
Bosscha.

1829. 9 Mei.

J.C. de Jonge.

Val van Rome.

Zijn verjaardag.

1829. 30 Mei.

Kommissarissendiner. Benoeming v.d.
Prins van Oranje tot
kolonel generaal
der Schutterij.

1829. 13 Juli.

v.d. Houven.

Menschenleven,
begin midden en
einde.

1829. 17 Aug.

C. Leembrugge.

Maria.

1829. 24 Aug.

J.C. de Jonge.

Verjaring van Z.M.
- Eeuw v. Lodewijk
XV.
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Datum.

Plaats of
gelegenheid.

Onderwerp.

1829. 2 Nov.

Mev. v. Maanen.

Afscheid aan
Talma.

1829. 18 Nov.

v.d. Houve, bruiloft Bruiloft te Cana in
v.d. heer A.
Galilca.
Capadose en Mej.
J.v.d. Houven.

1829. 24 Nov.

D. Boissevain.

1829. 25 Nov.

Westendorp, bruiloft Rubbens.
v.d. heer C.H. de
Vos en C. de
Clercq.

1829. 2 Dec.

v. Oostenrijk Bruyn. Droomen.

1830. 15 Jan.

W. de Clercq.

De Mensch en de
Natuur.

1830. 24 Febr.

W. de Clercq.

Paulus.

1830. 9 Maart.

H.D. Gildemeester. Petrus.

1830. 12 Maart.

H.D. Gildemeester. Leopold van
Coburg.

1830. 25 Maart.

v. Ewyck.

1830. 3 Juni.

Partij in den Hout Gelegenheid van
ter eere v.h.
den dag.
huwelijk v.d. heer
G.J. Boissevain en
Mej. M.v.
Heukelom.

1830. 4 Aug.

v.d. Houven.

Tricolore kokarde. De Nacht.

1830. 10 Aug.

W. de Clercq.

Starrenhemel.

1830. 18 Aug.

Mirandolle.

Magnetisme.

1830. 26 Aug.

M.W. de Jonge.

Rozenrust.

1830. 21 Sept.

De oude heer v.
Hemert.

Massaniello.

1830. 2 Okt.

W. de Clercq.

Aan Merle
d'Aubigné.

1830. 7 Okt.

Groen v. Prinsterer. Noord en Zuid. - De
twee proklamatiën.

De Clercq's
herinneriugen
omtrent het
behandelde.

Storm.

Opgegeven door
Mevr. Groen.

Tocht tegen Algerië.

Zijn buiten.

Na zijne uitlegging
van Hosea XI.
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1830. 26 Nov.

v.d. Houven.

Chassé.

1830. 3 Dec.

Feest ter eere v.d. Bevrediging van
Generaal de Cock. Java.

1831. 23 Jan.

W. de Clercq.

Doop van M.E. de
Clercq.

1831. 2 Febr.

Junius v. Hemert.

Willem III.

1831. 4 April.

W. de Clercq.

Mijne godsdienstige
loopbaan.

1831. 27 Mei.

Kommissarissendiner. Mokakoffy.

1831. 3 Juni.

Canneman.

Dood van de
Ruyter.

1831. 10 Sept.

M.W. de Jonge.

Noord en Zuid.

1831. 20 Sept.

v. Ewyck.

Willem I.

1831. 22 Sept.

Junius v. Hemert.

De Toekomst.

1831. 10 Okt.

v. Zuylen v.
Nieveld.

De Kerk.

1831. 25 Okt.

v. Hemert (Senior). Afscheid.

1831. 26 Okt.

Diner door de
Tiendaagsche
Kommissarissen v. Veldtocht en zijn
Rotterdam
invloed.
gegeven.

1831. 28 Okt.

Afscheidsdiner bij
Canneman.

1831. 22 Nov.

Diner door de
Vrede.
Kommissarissen v.
Amsterdam
gegeven.

1831. 26 Nov.

v.d. Houven.

Toegepast op zijn
verjaardag.

Vaart wel.

Scheiding en
Hereeniging.
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Datum.

Plaats of
gelegenheid.

Onderwerp.

1831. 1 Dec.

Familledag.

Onze terugkomst.

1831. 9 Dec.

W. de Clercq.

Diverse
onderwerpen.

1831. 23 Dec.

Begrafenis v.
Bilderdijk.

Herinnering.

1832. 28 Febr.

W. de Clercq.

Herinnering.

1832. 7 Maart.

H.D. Gildemeester. Johannes.

1832. 12 Maart.

Le Chevalier.

Val des
Heidendoms.

1832. 27 Maart.

D. Boissevain.

Brand in den
Schoorsteen bij
Gideon.

Huyssen te
Nijmegen.

Geloof.

Freule Verschuur
Nijmegen.

De toekomst v.
Kristus.

1832. 26 Juni.

De Clercq's
herinneringen
omtrent het
behandelde.

de Generaal Howen Walter Scott.-Drie
Nijmegen.
dames daar
tegenwoordig.
Freule v. Lijnden.

Geest des Tijds.

Ds. Laatsman te
Rheede.

Kracht der
Waarheid.

1832. 18 Okt.

D. Boissevain.

Zijn verjaardag.

1832. 20 Okt.

H.D. Gildemeester. Uitstorting.

1832. 30 Okt.

W. de Clercq.

Over 't geen wij
gelezen hadden.

1832. 25 Okt.

da Costa.

Doopfeest v.
Rebekka.

1833. 1 Febr.

D. Boissevain.

Vertrek v. Karel
Boissevain.

1833. 16 April.

W. de Clercq.

Diverse
bijzonderheden.

1833. 19 Mei.

W. de Clercq.

Godsdienstig.

1833. 21 Mei.

W. de Clercq.

Gevangenen te St.
Omer.

Tegenw. Secretan.
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1833. 23 Mei.

D. Boissevain.

Verloving v.D.
Boissevain Jr. en
Mej. L. Mollet.

1833. 28 Mei.

G.J. Boissevain.

Eerste Vrucht. Aardbeziën.

1833. Juli.

Dering te Elberfeld. Vereeniging van
In 't godsdienstige.
Hoogen
Neder-Duitschland.
Barmerfarbemühle. Uitbreiding v.h. Rijk
v. Kristus.

1833. 31 Juli.

W. de Clercq.

Afscheid aan J.C.
Verkouteren.

1833. Aug.

v.d. Houven.

Afscheid aan J.C.
Verkouteren.

1833. 26 Sept.

W. de Clercq.

Toekomst des
Heeren.

1833. 2 Okt.

Afscheidsdiner aan Afscheid
Schimmelpenninck.

1833. 9 Okt.

Westendorp.

Ruth.

1833. 24 Okt.

da Costa.

Sluiting van zijn
tweeden cursus.

1833. 25 Okt.

H.D. Gildemeester. De twee
Bruidsparen.

1833. 6 Nov.

D. Boissevain.
Diverse konditiën.
Bruiloft van den
Heer S. de Clercq.

1833. 26 Nov.

v.d. Houven.

De vier Hendrikken.

1833. 27 Nov.

Op de Johanna.

Heilwensch aan dat
schip.

Tegenw. Ds.
Laatsman.

Ter eere van den
Heer S. de Clercq
en Mej. Charlotte
Boissevain; van den
Heer Swart
Abrahamsz. en Mej.
A. Gildemeester.
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Datum.

Plaats of
gelegenheid.

Onderwerp

De Clercq's
herinueringen
omtrent het
behandelde.
Onze zeven huizen. Die der 7
getrouwde broeders
en zusters.

1833. 28 Nov.

W. de Clercq.

1834. 1 Maart.

W. de Clercq.

Verloving v.d. Heer
v. Oort en Mej.
B.v.d. Houven.

1834. 8 Maart.

v. Oort te
Rotterdam.

Oldenbarneveld.

1834. 13 Maart.

v.d. Houven.

Hendrik IV.

1834. 29 April.

Browne.

De IJzeren
Spoorweg.

1834. 7 Juni.

Bij 't leggen van
den eersten steen
van 't gebouw van
Poelman enz.

Gelegenheid v.d.
dag.

1834. 11 Juni.

Diner van den
Raad.

Kaas.

1834. 29 Aug.

v. Oordt.

Het rijk van Kristus.

1834. 1 Sept.

Capadose.

Luther.

1834. 23 Sept.

Westendorp.

Leening v. Don
Carlos.

1835. 30 Jan.

W. de Clercq.

Herstel Prins v.
Oranje.

1835. 5 Maart.

Kerkhof.

Constantinopel.

1835. 7 Maart.

v. Oort.

Dragonnades.

1835. 17 Maart.

G.J. Boissevain.

Familledag.

1835. 8 Mei.

Diner
Kommissarissen.

Zeevaart.

1835. 16 Mei.

W. de Clercq.

Verloving v.d. Heer
Bähler.

1835. 3 Juni.

Diner v.d. Raad.

Fabrieken. Antwoord aan van
Hall.

1835. 30 Juni.

W. de Clercq.

Het schip.

1835. 24 Aug.

Geboortedag v.d.
Koning.

Gelegenheid v.d.
dag.

Tegenw. Prof.
Hengstenberg.
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1835. 29 Sept.

H.D. Gildemeester. Laatste familledag
in zijn huis bij de
Westermarkt.

1835. 30 Sept.

W. de Clercq.

David.

1835. 6 Okt.

van Heel.

De Maas.

1835. 6 Okt.

van Oort.

De verklaring v.
Marzials: Christ est
mon Rocher.

1835. 26 Nov.

v.d. Houven.

Gelegenheid v.d.
dag.

1836. 5 Jan.

Ds. Huet.

Roomsche Kerk.

1836. 10 Febr.

J.J. Rochussen.

Constantinopel.

1836. 4 Mei.

Kommissarissendiner. Dordrechts
Verlossing.

1836. 2 Juni.

Vergadering v.d.
Raad.

Eerste dividend.

1836. 5 Aug.

Zähringerhof te
Baden.

Slag v.
Doggersbank. Verjaardag v.d.
ouden heer
Schluiter.

1836. 28 Okt.

Schluiter.

Herinnering aan
Baden.

1836. 26 Nov.

v.d. Houven.

Zout.

1836. 7 Dec.

F.A. van Hall.

Storm v.d. 29 Nov.

1837. 9 Jan.

H.C. Westendorp.

Aan Laatsman.

1837. 18 Jan.

Kooy.

Parel.

1837. 29 Jan.

Claude Crommelin. Zijn huis.

1837. 16 Febr.

Browne.

Na eene tinveiling.

1837. 8 Juni.

Verg. v.d. Raad.

De Lier.

1837. 28 Aug.

Alg. Verg. v.h.
Instituut.

Uitdroging v.h.
Haarlemmermeer.

Tegenw. Prof.
Koopmans.

Toegepast op zijn
verjaardag.
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Datum.

Plaats of
gelgegenheid.

Onderwerp.

De Clercq's
herinneringen
omtrent het
behandelde.

1837. 27 Okt.

W. de Clercq.

Overlijden der
Koningin.

1837. 16 Nov.

v.d. Hoeven.

Constantine.

1838. 15 Jan.

W. de Clercq.

Kristus op de Zee.

1838. 5 Febr.

Doelen.

De nieuwe
konsistoriezaal.

1838. 8 Febr.

J. de Vos.

Kunst. Lucipara-Eiland. Verhandeling v. van
Kampen.

1838. 28 Maart.

Kerkhoff.

Spanje.

1838. 30 April.

v. Oordt.
Betrekking met de
Verjaardag v. Mev. fam. v.d. Houven.
v.d. Houven.

1838. 10 Mei.

Kommissarissendiner. Afscheid en
welkomst.

1838. 21 Mei.

W. de Clercq.

Tempel van
Salomo.

Tegenw. Merle
d'Aubigné.

1838. 7 Juni.

Doelen.

v. Alphen.

Opgegeven door
M.C.v. Hall de
zoon, als
Kommissaris voor
Leiden
tegenwoordig.

1838. 22 Aug.

G.C. Arntzenius.

Soult en Wellington.

1838. 1 Sept.

Prince.

De drie zeeën.

1838. 4 Sept.

W. de Clercq.

Mijn huwlijksgeluk. Verjaardag van
Caroline.

1838. 22 Sept.

Groen v. Prinsterer. Mozes.

1838. 24 Sept.

Kerkhoff.

Napels.

1838. 20 Okt.

Kops.

1793.

1838. 6 Nov.

v.d. Houven.

Java.

1838. 26 Nov.

v.d. Houven.

Zijn verjaardag.

1839. 4 Febr.

Doelen.

Babel.

Tegenw. Prof.
Lulofs.

Naar aanleiding van
platen van Laborde.

Tegenw. de heer
Rueb Sen., die uit
Italië kwam.
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1839. 21 Febr.

Instituut.

Eene zitting v.h.
Instituut.

1839. 28 Febr.

F.A. van Hall.

Rome.

1839. 8 Mei.

Kommissarissendiner. Komst van Bosscha
als Prof.

1839. 30 Mei.

Wiljelma te
Helmond.

Slot van Helmond.

1839. 4 Juni.

Vrede te Tilburg.

Spinmachine.

1839. 13 Juni.

Kommissarissendiner. Middellandsche
Zee.

1839. 19 Juli.

Browne.

1839. 21 Aug.

Biblioth.
Woord Gods.
Bijbelgenootschap.

1839. 26 Sept.

v. Heel.

Uitbreiding v.h. Rijk Opgegeven door
Gods.
Bousquet.

1839. 28 Sept.

Smit te
Alblasserdam.

Lucipara.

1839. 19 Okt.

Aan boord v.d.
Evertsen.

China.

1839. 21 Okt.

v.d. Houven.

Indië.

1839. 18 Dec.

Mevr. v. Effen.

De Vrouwen.

1840. 6 Jan.

Westendorp.

Een glas water.

1840. 31 Jan.

W. de Clercq.

Fingal.

1840. 17 Maart.
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Boter, Melk, Kaas.
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W. de Clercq.

Velzen.

1840. 31 Juli.

Prince.

Meloen.

1840. 8 Aug.

Réunion Wallonne. de Reunie.
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Prince.
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heer Karel
Boissevain en Mej.
Kooy.
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Diner van den
Raad.

Willem II.

1841. 16 Maart.

Diner van den
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Niagara.

1841. 31 Maart.

W. de Clercq.

Ware Ridderschap.

1841. 15 Juli.

W. de Clercq.

Ulrich v. Hütten.

Tegenw. Ds.
Hasebroek en Juffr.
Toussaint.

1841. 29 Juli.

W. de Clercq.

Regenboog.

Er was juist een
regenboog.

1843. 29 Juli.

W. de Clercq.
Heemstede.

Zilveren bruiloft.

1843. 26 Nov.

v.d. Hoeven.

Rust.

1843. 23 Dec.

H.D. Gildemeester. Zijn zilveren bruiloft.

Erfenis.

Dit werd toen in de
Amerikaansche
koeranten verhaald.

De vraagteekens in deze lijst doelen op hetgeen onleesbaar bleek.
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Bijlage A is geheel van de hand van de Clercq, en werd uit dien hoofde, waar dit anders mogelijk
zou zijn geweest, niet aangevuld.
‘De vernieling van het O.I. Huis ging zeer goed, doch ik heb wel eens wat beters voorgedragen.
In de Kinderliefde kwamen goede stukken voor en een lierzang in kleine regels, die goed uitviel.’
‘Merkwaardig was de avond bij Fabius. Hij had mij gevraagd om kennis met Roëll te maken.
Deze was aldaar met zijne familie en nog verscheidene anderen. Ik was eerst wel een oogenblik
onthutst, toen ik in het midden van een dergelijken kring van dames moest optreden, doch alles
ging Goddank goed, en het beviel mij beter dan op den predikstoel in de Maatschappij. Ik wilde
maar het Instrument leeren kennen, en dacht om het quomodo meer dan het quid. Ik kombineerde
de opgegeven onderwerpen, Karthago, Enghien, Maria Stuart en bracht ze nog al tot een gelukkig
geheel. Ik gebruikte nieuwe maten, vooral de tiensyllabige. Naderhand over zinnelijk en zedelijk
Schoon. Die viel zeer goed uit, vooral het einde, en een lierzang van ten minste twintig koepletten,
die inderdaad recht goed was... De aanmerkingen van velen zijn zonderling.’
‘Gelukkig met de aanhaling van Jakobs en Jozefs droomen; naderhand zoo duidelijk over da
Costa's Kristendom, als iets zijn kon, doch de menschen begrepen minder dan ooit.’
‘Nous avons en une journée parfaitement agréable à Heemstede chez Pauly qui occupait les
chambres du charpentier Munck que l'oncle Jeannot possédait l'année passée. Il y vit en
gentleman. En habit court, le chapeau blanc en tête, les souliers de Marseille aux pieds, la canne
ultra en main, il se promène lentement au milieu des jolies avenues qui avoisinent ce joli village.
Le matin on déjeune avec du café parfait à la crême, ensuite on cause, on court par ci par là;
on fait quelques excursions jusqu'au diner. Le meilleur poisson de mer ou de rivière est condamné
à nager dans le jus des meilleurs crus du Médoc. Ensuite quelques promenades encore, le thé,
ou, si les chaleurs ont été trop abondantes, une bonne bouteille de vin du Rhin vous envoie
coucher... Nous passâmes chez lui trois journées bien agréables... J'étais dans une espèce
d'extase de plaisir. Il y avait si longtemps que je n'avais gouté la campagne et la liberté;
j'improvisai plusieurs toasts, j'étais véritablement inspiré.’
‘Weinig keeren heb ik inderdaad zoo gelukkig geïmproviseerd De beste inzichten bezielden mij;
gelukkig bracht ik de aanmerkingen, in den loop van ons onderhoud over David gemaakt, te
pas. Het alles vormde een geheel, zooals mij dit weinig gelukte. 's Gravenweert is misschien
een der koelste aanhoorders van mijne improvisatiën; hij was echter zeer tevreden; inderdaad
is hij een hartelijk mensch, wiens inside beter dan zijn outside is. F.A. van Hall was ontevreden
dat ik bij Fabius had geïmproviseerd. Hij begreep dat ik dit talent voor mijne vrienden bewaren
moest. Wiselius begrijpt wel de mogelijkheid van in verzen te spreken, niet die van daarin eenheid
en poëtische gedachten te brengen.’
‘Het was zeer goed, echter zonder zeer bijzondere verheffing.’
‘Die improvisatie blijft mij heilig. De oude man zeide: ja, voor zulk een dag wil ik tien dagen op
sterven liggen.’
‘Kracht en Kristendom, poëzie en verhevenheid, inéensmelting van noordsche kracht en
oostersche verbeelding ter verheffing van het verzonken Zuiden. Dit waren mijne denkbeelden,
hier en daar nog al niet ongelukkig uitgeboezemd.’
‘Geen onderwerp dat mij bijzonder opwond. Geene bijzondere stemming.’
‘De regels van Bartjes op de liefde toegepast, en dat hoog ernstig, door al de regels der
Arithmetica doorgevoerd; doch ik zoude te veel moeten schrijven, wilde ik dit uit elkander zetten.’
‘Ik behandelde dit naar aanleiding van het denkbeeld van zinnelijk schoon in het Zuiden, zedelijk
in het Noorden. Er waren goede gedachten en beelden in.’
‘Ik behandelde het op eene wijze die mijne goede Lina best beviel, doch ik haalde er toch niet
uit alles wat in dat heerlijk sujet zit, daar misschien mijne toehoorders mij niet genoeg
imponeerden. De goede nicht de Clercq was zeer getroffen. Over de vermoeienis enz. werd als
naar gewoonte veel gesproken....’
‘.... Wat zal ik van de improvisatie zeggen? Zij is in Gods hand. Moet de bloem afvallen? Moet
zij vruchten dragen? Ik weet het niet. Doch is zij uit den waarachtigen oorsprong, dan moet zij
krachtiger worden.... Blijft er voor den innigen, voor den bekeerden Kristen dan geene poësie
over? Ja, de hoogste, de voorsmaak van de poësie des Hemels.’
>(De aanteekeningen van de Clercq over zijne improvisatiën strekken niet verder.)
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B.
Het oordeel van tijdgenooten over de Clercq's improvisatiën.
I.
In de Vaderlandsche Letteroefeningen van 1823 werd bij gelegenheid van eenige
uit het Hoogduitsch overgebrachte Bijzonderheden rakende eenen Duitschen
Improvisator uit ‘de vorige eeuw, Daniel Schonemann genaamd’, in een aanhangsel
van den Nederlandschen vertaler (Ds. S. Muller) de navolgende uitvoerige
beschouwing der improvisatiegave van Willem de Clercq gegeven:
Dan, terwijl wij aan het talent van den Duitschen Improvisator onze hulde
toebrengen, zou het onvergefelijk zijn, zoo wij niet van den man gewaagden, die
de mogelijkheid van het improviseren in onze taal niet alleen bewijst, maar dit
vermogen in eene zoo hooge mate ten toon spreidt, dat hij de billijke bewondering
van allen opwekt, wien het gebeuren mag, hem te hooren. Wat men ook van de
vlugheid moge verhalen, waarmede oudere en ook nieuwere Dichters van ons
vaderland hunne verzen op het papier bragten, of extemporiseerden: wij gelooven
niet, dat er onder onze natie ooit iemand bestaan heeft, die in staat was, over een
opgegeven onderwerp zoo los en gemakkelijk in ronde, krachtige en welluidende
verzen te spreken, als de heer Willem de Clercq te Amsterdam, waarbij men niet
weet, of men
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meer de heerschappij over taal en versificatie, of de volheid en oorspronkelijkheid
van denkbeelden, of den echten gloed der poëzie bewonderen moet, die in alles
doorstraalt. Dit gadeloos vermogen is geenszins de vrucht van langdurige en
moeielijke oefening, maar het mag, in den eigenlijken zin des woords, een geschenk
des Hemels genoemd worden, daar het zich als ongevoelig en van lieverlede bij
hem ontwikkeld heeft. Men zou kunnen zeggen, dat hij het reeds in eene zekere
mate bezat, eer hij het zelf wist, en dat de oefening aan die gift van boven slechts
meer vastheid, uitgebreidheid en ronding gegeven heeft, zoodat hij nu met eene
stoutheid, die verbazing wekt, over elk opgegeven onderwerp zijn gevoel dadelijk
in vloeiende verzen uitstort, en met eene steeds klimmende geestdrift, die ‘voor
geen val beducht’ is, zijne toehoorders verrukt en met zich omhoog voert.
De heer de Clercq vergeve het ons, dat wij het wagen, in ons Tijdschrift van hem
met name te spreken, die zijn talent nooit in het openbaar ten toon gespreid, en dus
aan niemand het recht gegeven heeft, hetzelve voor het groote publiek open te
leggen, of te beoordeelen: wij hebben ons verbeeld, dat zulke buitengewone
begaafdheden, waarop onze geheele natie roemen mag, doch waarvan het genot
zich van zelf tot eenige bijzondere kringen bepaalt, ook buitengewone middelen
rechtvaardigen, om dezelve ter kennisse van de natie te brengen. Men heeft het
niet als onbescheiden aangemerkt, dat een zeer geacht vaderlandsch geleerde, in
eene opzettelijke redevoering, bij onderscheidene letterkundige genootschappen
voorgelezen, het talent van den heer de Clercq in het licht gesteld, en dat een ander,
niet min beroemd Nederlander, in een buitenlandsch Tijdschrift (Revue
encyclopédique), de aandacht der geheele geleerde wereld op de ongemeene gaven
van denzelven ge-
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vestigd heeft. Moge het publiek ook deze poging, om onzen merkwaardigen
landgenoot meer te doen kennen, zoo beoordeelen, en moge hij zelf, wiens
bescheidenheid en nederigheid even groot zijn als zijne verdiensten, in deze regelen
niets anders vinden, dan eene oprechte hulde aan zijne zeldzame gaven, en eene
dankbare vereering van God, die hem dezelve schonk!
Hetgene wij over het improviseren van den heer de Clercq zullen mededeelen,
bestaat in eenige losse aanmerkingen, die wij uit alles, wat daarvan te onzer kennisse
gekomen is, opgemaakt hebben, en die het eigenaardige van zijn talent, naar wij
ons verbeelden, eenigzins in het licht stellen.
Het eerste, waardoor het improviseren van de Clercq zich onderscheidt, schijnt
ons daarin te bestaan, dat het uit de behoefte van zijn hart voortvloeit.
Poëzie is het hoogere leven van zijnen geest. Alles, wat hem treft, vervult zijne
ziel met zulk een' overstroomenden vloed van gewaarwordingen, dat hij dezelve
moet nitstorten, en in die uitstorting eene wezenlijke verlichting vindt. Dit nu is
geenszins het uitwerksel van eene onnatuurlijke inspanning en kunstige opwinding;
maar het gevoel, dat zijn binnenste vervult, zoekt en vindt door de taal der poëzie
eenen natuurlijken uitweg. Hij heeft hiertoe geene schaar van toehoorders noodig,
die met bewondering op hem staren, en daardoor zijnen geest prikkelen en opwinden;
want, zoo dikwijls hij sterke indrukken ontvangen heeft, voelt hij zich onwillekeurig
opgewekt, zijne aandoeningen in zijnen stillen huiselijken kring, of zelfs in
eenzaamheid lucht te geven. En even gelijk de onbedorvene en welgezinde mensch
bij de uitboezeming van zijn heiligst gevoel zich het liefst van zijne moedertaal
bedient zoo gebruikt de Clercq daartoe bij voorkeur de poëzie, omdat zij de
moedertaal van zijn hart mag worden genoemd. Vanhier
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ook het zeldzaam en alleropmerkelijkst verschijnsel, dat het improviseren,
niettegenstaande de inwendige worsteling zijner natuur, hem niet vermoeit, maar
veeleer zijn binnenste verruimt. Bij de Italiaansche Improvisatori heeft in dit opzicht
het omgekeerde plaats. Hoe verwonderlijk de werking van derzelver kunstvermogen
is, zijn hebben veelal uitwendige hulpmiddelen noodig, om hunne verbeelding op
te winden en hun gevoel hooger te stemmen, en zij geraken hierdoor ook in zulk
eene geestdrift, of heilige woede, dat afmatting en uitputting van krachten doorgaans
op elke improvisatie volgt. Het improviseren daalt ook uit dien hoofde bij de Clercq
nooit, gelijk meestal bij de Italianen, tot eene bloote kunst, waardoor men alleen
opzien baren en anderen vermaken wil; maar het is en blijft de uitboezeming van
het heiligst gevoel, dat zijn binnenste doordringt. Als hij zich omringd ziet van zijne
dierbaarste betrekkingen, en zich in de zegeningen van het huisselijk leven verblijdt,
welke de hemel hem in zoo ruime mate heeft toebereid, of als hij zich in het midden
van vrienden bevindt, die in de hoogste waarheden met hem overeenstemmen, als
belangrijke gesprekken zijn voorafgegaan, die het hart voor al het groote en goede
hebben verwarmd en ontvonkt, dan verlangt hij naar eene gelegenheid om te
improviseren, en dan ziet men in zijne verzen het levendig afdruksel van zijn gemoed;
elke regel geeft de rijkheid en de diepte van zijnen geest, de reinheid van zijn hart,
en den gloed van zijne gewaarwordingen te kennen; en een ieder wordt van de
overtuiging doordrongen, dat kunst en poëzie voor hem niet dan de middelen zijn,
om zijn gevoel op zulk eene wijze uit te drukken, als voor zijne hooge stemming
behoefte is.
Het tweede, wat het dichterlijk vermogen van de Clercq bijzonder kenmerkt, is de
eenheid, die in elke zijner improvisatiën heerscht.
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Het geheele wezen van de Clercq is één onverdeeld geheel; en hij gevoelt de
behoefte aan eenheid, in al wat hij denkt, spreekt en verricht, zoo levendig, dat hij
dit ook in zijn improviseren aan den dag legt. Elke improvisatie hangt bij hem van
éénen grooten indruk af; en daarom kan men verwachten, dat hij dien in zijne verzen
bewaren, en denzelven in onderscheidene vormen aan zijne toehoorders zal
wedergeven. En in deze verwachting wordt men, naar de getuigenis van allen, die
hem ooit gehoord hebben, niet bedrogen. Zoodra hij zijnen geest op een hem
opgegeven onderwerp vestigt, ziet hij hetzelve terstond in dat licht, waarin hij het
voorstellen wil; zijn genie wijst hem dadelijk aan, van welke zijde het zich meest ter
bereiking van zijn oogmerk leent; hij doet oogenblikkelijk een' krachtigen greep, die
de geheele behandeling meestal bepaalt; hij weet den eenmaal gegrepen draad
zoo vast te houden, dat dezelve hem niet ontglipt, en het onderwerp staat aan het
einde als één volkomen geheel voor den geest van zijne opgetogene hoorders. Wij
hooren daarom ook geene verzen, die, los aaneengeregen, alleen de verdienste
bezitten, dat zij zonder eenige stremming daarhenen vloeien, geene afzonderlijke
stukken, die met moeite aan elkander gehecht zijn, geene gemeenplaatsen, die,
dikwijls wederkeerende, telkens ingelascht worden, waar zij slechts eenigermate
voegen; maar alle verzen, die hij uitspreekt, alle beelden, vergelijkingen en
toespelingen, waarvan hij zich bedient, zijn door een inwendig en noodzakelijk
verband aaneengeschakeld, en behooren, te zamen genomen, tot het thema, dat
hij, geleid door zijn zuiver gevoel, in het opgegeven woord gelegd heeft. Enkel gelukt
het hem, verschillende onderwerpen tot één schoon en natuurlijk geheel te verbinden;
doch over 't geheel beschouwen wij dergelijke compositiën, hoe verwonderlijk dikwijls
op zichzelve, eerder als eene verlaging,
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dan als eene verhooging van zijne begaafdheid, wier voorname grond niet in het
vernuft, maar in het hart gelegen is, en waarvan de eerste uitwerkselen wellicht niet
onder de Zangers van het kunstminnende Zuiden, maar onder de oude Dichters
(Skalden) van het godsdienstiger Noorden moeten gezocht worden. Wij vereeren
de schier ongeloofelijke werking van den menschelijken geest bij velen der
Italiaansche improvisatori, waardoor een Ludovico Serio de woorden Erfzonde,
Kometen, Ebbe en Vloed tot een bewonderenswaardig geheel wist te schikken, en
waardoor de nog levende Tommaso Sgricci in staat is, een geheel treurspel in
onderscheidene bedrijven met koren, naar een opgegeven onderwerp, voor de vuist
te dichten, en, met behoorlijke inachtneming van personen, derzelver stem, stand
en gebaren, uit te voeren; maar wij zien in zulke geweldige inspanningen niet die
poëzie, welke, uit een vol en rein gemoed opwellende, het hart voor het groote en
goede ontvonkt. De Clercq moge tot zoo iets niet in staat zijn, en in het oog van
hem, die in deze werking van den menschelijken geest alleen het kunstige
bewonderen wil, lager staan: wij meenen het daarvoor te moeten houden, dat zijn
poëtische aanleg van eenen anderen aard is, en met zijn hart zoo zeer in verband
staat, dat hij zich onwillekeurig wederhouden voelt, om naar zulk eenen kunstroem
te dingen. Men moet daarenboven, bij al den lof, aan het dichterlijk vermogen der
Italiaansche Improvisatori gegeven, niet vergeten, dat de meeste onderwerpen,
welke zij behandelen, zich tot de Grieksche en Romeinsche fabelkunde en
geschiedenis bepalen, waardoor zij zich doorgaans op denzelfden bekenden grond
bevinden; terwijl men daarbij in aanmerking dient te nemen, dat zij het hoofd veelal
vol hebben van gemeenplaatsen, welke zij bij voorkomende gelegenheden te pas
brengen en invlechten. Zulke armoedige hulpmiddelen
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versmaadt onze Landgenoot; zijn geest is rijk genoeg, om telkens nieuwe
denkbeelden te scheppen, nieuwe vergelijkingen te maken en nieuwe tafereelen te
schetsen, en zijne ziel voelt te diep de behoefte aan eenheid, dan dat hij dezelve
in zijne poëzie zou verloochenen, door het aaneenhechten van verschillende en
vaak ongelijksoortige deelen.
Een andere bijzonderheid, welke de Clercq als improvisator doet uitmunten, is
de volheid en rijkdom van denkbeelden, welke hij als zoodanig vertoont.
Wanneer men de gave van improviseren eens geheel ter zijde stelt, wekt onze
Landgenoot reeds bewondering, zoo wel door de ongemeene vlugheid en
schranderheid, waarmede hij elk onderwerp weet te omvatten, te doorzien en te
ontwikkelen, als door de zeldzame kennis, welke hij zich verworven heeft. Behalve
het Grieksch en Latijn, is er onder de meest beschaafde Europesche talen nauwelijks
eene, de Zweedsche en Deensche niet uitgezonderd, welke hij niet kent, en met
welker letterkunde hij niet vertrouwd is; waarbij men inzonderheid moet voegen een
veelomvattende wijsgeerige kennis van de algemeene en bijzondere historie, en
van de geografische, staatkundige en zedelijke gesteldheid der wereld. Zijne weinige
gedrukte stukken dragen daarvan reeds blijken; terwijl zijn bekroonde
prijsverhandeling bij het Koninklijk Nederlandsch Instituut (over den invloed der
buitenlandsche Letterkunde op onze vaderlandsche) dit eerlang nog meer voor het
publiek zal openleggen. Men behoeft slechts in een gesprek met hem te treden, en
men zal zich door de oorspronkelijkheid en juistheid van zijne aanmerkingen, en
door de gemakkelijkheid en vlugheid, waarmede hij zijne denkbeelden ontwikkelt,
hiervan kunnen overtuigen. Vandaar, dat hij even goed in proza improviseert, of
zijne meening over een opgegeven onderwerp mededeelt; en nog onlangs verbaasde
hij een gezel-
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schap van geleerden in eene van onze vaderlandsche Akademiesteden, doordien
hij een half uur lang, in een' zeer vloeienden stijl, met grondige kennis van zaken
en ongemeene scherpzinnigheid, over de Jezuiten sprak, de behandeling van welke
stof dat gezelschap zich dien avond ter taak gesteld had. De nieuwheid, de juistheid
en verhevenheid van het standpunt, vanwaar hij bij zijne beschouwing uitging, en
de diepe inzichten, welke hij daarbij ten toon spreidde, wekten aller verwondering.
Al deze gaven, waarmede de Hemel hem zoo kwistig bedeeld, en die hij zelf zoo
ijverig heeft aangekweekt, vertoonen zich, als tot één heerlijk geheel vereenigd, in
zijn improviseren. Het zijn geene dagelijksche gezegden, of gemeenplaatsen, in
een dichterlijk gewaad gestoken, waardoor hij zijne toehoorders zoekt te verblinden
en te overmeesteren, maar waarheden, welke door hare juistheid de toestemming
afdwingen, door hare verhevenheid den geest omhoog voeren en het hart
verwarmen. Men ziet aan de geheele behandeling, dat hij zijn onderwerp volkomen
meester is, en dat hij, verheven boven den dwang van taal, versificatie en rijm, met
machtigen vinger, uit den overrijken schat, welken zijn genie en zijne kennis voor
hem openen, datgene grijpt, wat hij tot de ontwikkeling zijner stoffe behoeft. Zijn
onderwerp moge hem op den gewijden bodem van het Oosten plaatsen, in de
lachende dreven van Griekenland of Italië, in de woestijnen van Scandinavië, of in
de nevelen van Caledonië, aan de oevers van de Ebro, den Teems, der Seine en
des Rijns, of aan de boorden van den Ganges of Missisippi, overal is hij als op zijn
eigen gebied. Het moge hem eenen man of eene gebeurtenis voorstellen, die met
de grijze oudheid, met de middeleeuwen of met de nieuwere tijden in betrekking
staat, altijd geeft hij in zijne improvisatiën doorslaande blijken, dat hij met de zeden
en gewoonten, met
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de geschiedenis en letterkunde van de onderscheidene volken onzes aardbols
vertrouwd is, en door grondige studie de belangrijkste resultaten voor zich zelven
daaruit heeft afgeleid.
Een vierde trek, welken men in het improviseren van de Clercq gewoonlijk opmerkt,
is de hooge en echt zedelijke strekking, welke hij aan elk onderwerp geeft, dat hem
ter behandeling voorgesteld wordt.
Hij behoort niet tot die dichters, die in hunne poëzie naar eene objective waarheid
streven; maar hij mengt zijne individualiteit onwillekeurig in zijne verzen, zoodat wij
in alles wat hij uitspreekt, de eigenaardige richting van zijnen geest opmerken, en
de bijzondere kleur ontwaren, welke het gevoel van zijn hart over de stoffelijke
wereld spreidt. En deze individualiteit, zij bestaat in een rein en levendig gevoel
voor al wat edel, groot en goed is, in een hart, dat, door den invleed des
Christendoms gevormd en veredeld, alles aan het hooge doel wil dienstbaar maken,
dat ons in de leer van het Evangelie voorgesteld wordt. Hij ziet in alle verschijnselen
der uitwendige wereld de beelden van hoogere waarheden; alle natuurtafereelen,
alle gebeurtenissen en alle belangrijke personen, door hem bezongen, staan voor
zijn oog in de nauwste betrekking met het bestuur eener wijze en liefderijke
Voorzienigheid, en met het verheven oogmerk, waartoe God den mensch opleiden
wil; en zelfs dan, wanneer het onderwerp zich tot zulk eene behandeling weinig of
niet schijnt te leenen, weet hij geheel ongezocht aan zijne poëzie een hoogere
wending te geven. Men heeft hem wel eens, aan den gullen vriendendisch, al
boertende zulk een onderwerp opgegeven; maar, hoewel hij voor geestige luim niet
onvatbaar is, bij de hem eigene opgewektheid en blijmoedigheid, aan de spelingen
van vernuftige scherts gaarne deelneemt; zoo wist hij
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de opgegevene stoffe in zulk eenen toon te behandelen, dat zijne vrienden in hunne
verwachting teleurgesteld werden, en, in plaats van te lachen, zich tot hoogen ernst
gestemd voelden. Wij zullen een voorbeeld van zulk eene improvisatie, die ons uit
dit oogpunt nog al opmerkelijk voorkomt, hier laten volgen.
Op een verjaarfeest van iemand zijner naastbestaanden reikte een der
dischgenooten hem het bekende rekenboek van Bartjes over, met het verzoek, om
daarover te improviseren. Terwijl een ieder over deze zonderlinge keus glimlachte,
stond de Clercq dadelijk op, en ging van het standpunt uit, dat de mensch, die in
alle de uitwendige verschijnselen een afdruksel van het beeld zijns waren levens
en zijner hoogere bestemming ziet, ditzelfde in de vormen van zijn denken en kennen
vinden kan, stelde de rekenkunst uit dit oogpunt als een beeld van het menschelijk
leven voor, en paste derzelver vormen, bij eigenaardige overbrenging, toe op de
verschillende trappen des ouderdoms. In de kindschheid, of in de ontwikkeling van
's menschen krachten, in de opklimming en vermeerdering der jaren vond hij den
vorm der optelling (additie); in de jeugd, of in de volheid der kracht, in den gloed
des gevoels, in het heil der liefde, in den zegen der echtelijke vereeniging, en in de
werkzaamheid voor de plichten des beroeps, zag hij den vorm der vermenigvuldiging
(multiplicatie); in den rijperen ouderdom, als teleurstellingen de schoone droomen
van den jeugdigen leeftijd verijdelen, de aftrekking (substractie); terwijl hij in den
eindelijken afloop van ons bestaan de deeling (divisie) aanschouwde. Na het
gezegde, in aandoenlijk treffende verzen, op het verjaarfeest te hebben toegepast,
ontleende hij daaruit aanleiding, om den zegenrijken invloed des Christendoms te
verheffen, dat ons langs al die trappen tot het doel van onze roeping opleiden wil,
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dat ons na de laatste scheiding door het uitzicht op eene hereeniging vertroost, en
ons door het kinderlijk geloof aan Hem, die de waarheid en het leven is, den toegang
tot dat hooger bestaan ontsluit.
Men kan uit deze flauwe omtrekken eenigzins over den geest oordeelen, die deze
improvisatie bezielde, en over den indruk, welken zij maakte, en men zal de waarheid
gevoelen van hetgeen wij over de verhevene strekking van zijn improviseren gezegd
hebben, en zich met ons overtuigd houden, dat hij in de behandeling van ernstige
en grootsche onderwerpen het gelukkigst moet slagen. De Schrijver van het
bovengemeld bericht in de Revue heeft van onderscheidene dergelijke improvisatiën
van de Clercq gesproken, onder anderen van die van het Treurspel, den dood van
Socrates, den tocht van den koning van Napels naar Laybach, enz. Wij voegen er
bij, dat hij, na dien tijd, bij verschillende gelegenheden, in het bijzijn van zijne
vrienden, of in de tegenwoordigheid van eenige der beroemdste geleerden onzes
vaderlands, de navolgende onderwerpen, in den hem eigen hoogen, echt zedelijken,
godsdienstigen toon behandeld heeft, als: het Ideaal, het vertrouwen op God, Noach,
Salomo, Luther, Ossian, Tasso, Racine, Voltaire, Willem Tell, Indië, de taal der
Bloemen, de Boekdrukkunst, enz.; doch wij kiezen uit alle improvisatiën, waarover
wij in staat gesteld zijn te oordeelen, eene, die, onzes inziens, het best tot eene
proeve kan verstrekken van het bovenstaande. In den vorigen winter bracht de
Clercq, na het voorlezen zijner uitmuntende verhandeling over de Romances van
den Cid, eenige uren door in het bijzijn van twee bekwame jonge godgeleerden der
Berlijnsche Akademie, die, ter hunner verdere vorming en voorbereiding tot hun
ambt, Duitschland, Holland, Zwitserland en Italië bezochten. Na een levendig
gesprek, verzocht een hunner de Clercq, over den Faust
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van Göthe te improviseren, waartoe hij, zonder zich een oogenblik te bedenken,
dadelijk gereed was. Hetgeen ons van de ruwe omtrekken dezer improvisatie is
medegedeeld, komt nagenoeg op het volgende neder, dat voor een ieder duidelijk
zijn zal, die de bovengenoemde merkwaardige, maar vreemde compositie van den
Duitschen dichter kent:
Den mensch (zoo begon hij) is de zucht naar de kennis der waarheid diep
ingeprent. Deze trek van onze natuur is heerlijk en weldadig, zoo hij met het gevoel
van onze afhankelijkheid gepaard gaat; maar hij wordt gevaarlijk en sleept ons ten
verderve, als wij, onze eindigheid vergetende, de perken van ons wezen trachten
te overschrijden, en ons vermeten, de diepten der Godheid te peilen.
Deze waarheid stelt de grijze Oudheid ons in waarschuwende beelden voor oogen,
als zij ons, in hare mythen, op Ikarus, Faëton en Empedocles wijst.
In de middeleeuwen vinden wij ditzelfde beeld weder, maar gekleed in het gewaad
van dien tijd. De Legende van Faust leert ons, hoe de eenvoudige vroomheid dier
dagen met vrees en ontzetting den vermetelen onderzoeker der waarheid op zijne
doolpaden volgde, en hem, door het versmaden en overschrijden van de geheiligde
door God gestelde perken, eene prooi van den boozen geest zag worden, die reeds
in het paradijs de harten der eerste menschen met den lust naar de vrucht van den
verboden boom der kennisse des goeds en des kwaads vervulde.
Deze eenvoudig vrome geest ontbreekt in den Faust van Göthe. Korte schets
van de gevaarlijke strekking van dit dichtstuk, dat zoo licht tot twijfelarij en ongeloof
leiden kan.
Deze schildering baande de Clercq den weg, om, in eene andere versmaat, Göthe
zelv' als denker en dichter, en als den steeds van gedaante wisselenden Proteus
onzer eeuw,
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voor te stellen: ‘“Ik buig mij voor u neder, als gij door uwe poëzie in de verschijnselen
der uitwendige wereld de hoogste en heiligste waarheden ontvouwt; als gy, door
uwen Werther, Egmont, Tasso en Iphigenie, mijn binnenste met de reinste
gewaarwordingen vervult: maar ik beef voor u, en keer mij met geheime vreeze van
u af, als gij, in uwe Wahlverwandschaften, het heiligst verbond op aarde, het huwelijk
schendt, of in uwen Faust de banden van het kinderlijk geloof verbreekt.”’ - Dit was
ten naastenbij de algemeene inhoud van deze krachtige apostrofe, waardoor de
toehoorders als in eene beeldengalerij van Göthe's werken verplaatst werden.
Uit dit alles maakte hij nu, om zoo te spreken, de leering en het besluit op, terwijl
hij, in al weder veranderde dichtmaat, aldus voortging: ‘“Alle poëzie en kunst verkrijgt
eerst hare wezenlijke waarde, als zij aan de bevordering van het rijk des lichts en
der liefde dienstbaar gemaakt wordt. Zij, die uit het bewustzijn van onze hoogere
afkomst, natuur en bestemming ontsproten zijn, moeten geest en hart ook daartoe
verheffen. Zonder die strekking is alle kunst en poëzie in zichzelve dood, onnut en
verwerpelijk; maar kant zij zich zelfs tegen het goede aan, door zich aan den dienst
der zonde te verpanden, zoo strekt zij ten verderve en ten vloek. Dit doel staat voor
mijnen geest; zoo wensch ik poëzie en kunst te beoefenen, en ik mag mij verblijden
en er op roemen, dat deze geest hoe langer zoo meer in mijn vaderland ontwaakt.”’
Hierop wendde de Clercq, in eene treffende toespraak, zich tot de twee Duitschers,
die zich, gedurende hun verblijf te Amsterdam, met onze taal reeds zoo gemeenzaam
gemaakt hadden, dat zij in staat waren hem te volgen: ‘“Jongelingen!” sprak hij, “gij,
die aan de boorden der Spree en des Rijns wetenschap en kunst beoefend hebt,
en
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herwaarts gekomen zijt, om den geest der Nederlandsche te leeren kennen, houdt
de indrukken vast, welke gij in dit opzicht hier ontvangen hebt! Zegt uwen
landgenooten, dat poëzie en kunst hier bloeien en ijverig gekweekt worden; maar
als bloemen, die vruchten voor een hooger leven zullen voortbrengen! Zegt hun,
hoe men hier alles wat in dien geest op Duitschlands bodem gekweekt, herwaarts
overgebracht wordt, maar ook dat alleen, dankbaar ontvangt en waardeert! Zegt
hun, dat men ook hier Göthe huldigt, als hij, vol van godsdienstig geloof, de hoogste
waarheden voorstelt; maar hem niet kan beminnen, zoo als hij in den Faust verschijnt!
Zet uwen schoonen reistocht voort, met het oog naar boven gericht; maar vergeet
bij de nieuwe vrienden, die gij vinden zult, degenen niet, welke gij achterliet! Laat
het geloof aan en de liefde jegens Christus de band blijven, die u op den duur met
de menschen vereenigt; en houdt tevens oog en hart voor den waarachtig vromen
geest geopend, waar en in welk een kleed hij zich ook aan u vertoonen moge, ook
wanneer gij, in de Lombardysche vlakten, de maagd in aandacht voor het
marmerbeeld ziet knielen! Keert dan huiswaarts, rijk aan ondervinding! Werkt, vol
moed en vertrouwen, voor het rijk van God, dat hier en overal gevestigd is;
verkondigende het kruis van Christus, die ons het geloof geschonken heeft, dat alle
twijfelmoedigheid overwint!”’
En nu het slot? - Dit was eene heilige en gloeiende opwekking, in eene
dithyrambische maat, om naar het goddelijk doel te streven, dat in Christus Jezus
voor ons staat.
Wanneer men zich verbeeldt, dat het bovenstaande, omkleed door de sieraden
der poëzie, in krachtige, vloeiende verzen, met hooge geestdrift voor de vuist werd
voorgedragen en als uitgestort, dan zal men gaarne gelooven,
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wat ons is verhaald, dat de toehoorders na deze improvisatie dadelijk scheidden,
om de hooge stemming, waartoe zij opgevoerd waren, door geene ongelijksoortige
gesprekken te verstoren.
De laatste bijzonderheid in het improviseren van den heer de Clercq, waarbij wij
zullen stilstaan, is de gemakkelijkheid, waarmede hij zijne denkbeelden ontwikkelt,
en de losheid van zijne versificatie.
Ook in deze opzichten onderscheidt onze landgenoot zich voordeelig. Hij heeft
gewoonlijk geen oogenblik noodig, om over zijn onderwerp te peinzen, en te
bedenken, hoe hij hetzelve zal aanvatten; meestal breekt hij in krachtige verzen los,
en de eerste greep bepaalt de geheele behandeling. Alsdan vloeien zijne verzen
zonder de minste stremming, en sneller dan de dichter zijn werk gewoon is voor te
lezen; hij wisselt de dichtmaat af, naar gelang de gang van het vers zulks vereischt;
zelden verspreekt hij zich, en, wanneer dit al gebeurt, geeft het doorgaans eene
geheel nieuwe en dikwijls verrassende wending aan zijne gedachten. Wij erkennen
gaarne, dat men over de aesthetische waarde van zijn talent dan eerst een rechtmatig
oordeel zou kunnen vellen, als men in staat was, zijne geïmproviseerde verzen te
lezen; en wij gelooven desgelijks, dat de kunstrechter op zijne dictie en op zijnen
poëtischen stijl het een en ander met grond zou kunnen aanmerken: doch alles is,
naar de getuigenis dergenen, die hem gehoord hebben, ook in dit opzicht doorgaans
zoo zuiver, dat het den grooten indruk niet stoort, en veeleer bewondering wekt,
dan dat het den geest tot het maken van aanmerkingen zou stemmen. Treffende
beelden, oorspronkelijke vergelijkingen, verrassende wendingen, en toepassingen,
uit de historie der volken ontleend: alle deze sieraden der poëzie onderscheiden
zijne verzen, en vervullen het gemoed met eene zoete mengeling van verbazing en
genoegen.
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Er zijn, zoo veel wij weten, slechts twee verzen van de Clercq gedrukt; een aan den
heer da Costa (Mnemosyne, IIde deel) en een ander aan den heer Bowring
de

ste

(Magazijn, uitgegeven door den heer van Kampen, III Deel 1 Stuk); maar deze
proeven bewijzen, onzes inziens, genoegzaam, dat zijn talent van dat der meeste
Italiaansche Improvisatori ook hierin verschilt, dat hij niet slechts in oogenblikken
van poëtische aanblazing in staat is goede verzen te maken, maar dat hij ook in
eene meer bedaarde stemming blijken van zijn dichterlijk vermogen geven kan, die
den toets van eene kunstkeurige beoordeeling kunnen doorstaan.
Uit de veelvuldige improvisatiën van de Clercq, welke wij ten bewijze van het
bovenstaande zouden kunnen aanvoeren, kiezen wij het navolgende, dat, hoewel
niet bijzonder schitterend, echter, om deszelfs lossen trant en vernuftige wending,
de oplettendheid verdient.
Toen de beroemde Bouterweck, van Göttingen, zich onlangs te Amsterdam
bevond, verzocht hij de Clercq, de keus van een' nieuwen Paus te bezingen; en,
nadat deze dit vreemd en moeielijk onderwerp in eenen echt historischwijsgeerigen
en Christelijken zin, tot verwondering van alle aanwezigen, behandeld had, vestigde
een ander zijnen geest op de Akademie van Göttingen. Dadelijk rees hij op, en
stelde de Akademiën voor als punten van vereeniging voor alle natiën des
aardbodems, als kweekscholen voor de menschheid. In dit licht beschouwde hij ook
Göttingen. Van daar toch had Haller een nieuw licht over de Natuurkunde, en Heyne
over de oude Letteren verspreid; daar werkten nog in eenen zelfden geest
Blumenbach, Heeren en Bouterweck. Na de verdiensten der drie eerstgenoemden
met korte trekken te hebben geschetst, bleef hij meer bepaald bij Heeren staan, en
doorliep deszelfs Idéën, zijne hoorders op het
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licht wijzende, 't welk die groote geschiedkundige in dat werk over de algemeene
historie, en met name over die van Egypte, Indië, Carthago en Griekenland, had
doen opgaan. Vervolgens wendde hij zich tot Bouterweck, verhief deszelfs
letterkundige verdiensten, blijkbaar vooral in deszelfs Geschiedenis der Poëzie en
Welprekendheid, liep de voornaamste afdeelingen van dit werk kortelijk door, en
betuigde, aan het slot, in eenen zoo bescheiden', roerenden en indringenden toon,
zijn leedwezen, dat Nederland geen plaatsje daarin gevonden had, dat Bouterweck,
hoewel niet alles verstaande, er ten diepste door getroffen werd. ‘“Door zulk eene
onpartijdigheid alleen, (zoo eindigde hij) welke het goede bij alle natiën der aarde
weet te waarderen, zouden Bouterweck en deszelfs ambtgenooten Göttingen tot
den hoogen rang verheffen, om een punt van vereeniging voor alle volken, om eene
kweekschool voor de menschheid te zijn.”’
Wat eindelijk de voordracht van de Clercq bij het improviseren betreft: dezelve is
ongedwongen en natuurlijk, en strekt mede ten bewijze, dat het hem niet te doen
is, om den indruk van zijne verzen door eene schitterende uitvoering te verhoogen,
maar dat hij, zonder daaraan te denken, zich vergenoegt met het uitstorten van zijn
gevoel op de hem eigenaardige wijze. De kunstrechter moge hier zijne eischen niet
bevredigd vinden: de overtuiging, welke zich aan een ieder onwillekeurig opdringt,
dat de improvisator ongemaakt en natuurlijk spreekt, kan eenigzins ter vergoeding
verstrekken van 't geen in stem, houding en gebaren minder behaagt.
Wij besluiten hiermede onze aanmerkingen over het improviseren van den heer
de Clercq, vertrouwende, dat wij ter bereiking van ons oogmerk genoeg hebben
aangevoerd; doch wij kunnen ons het genoegen niet ontzeggen van hierbij te voegen,
dat onze landgenoot geen eigenlijk geleerde
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of letterkundige is, maar dat hij zich de rijke schatten van oude en nieuwe taalkennis,
van historie en wijsbegeerte verworven, en zijnen geest in eene zoo hooge mate
ontwikkeld heeft, terwijl hij van zijne jeugd af aan voor den handel werd opgeleid,
en deze schatten nog gestadig vermeerdert, terwijl gewichtige koopzorgen op hem
rusten; dat hij zich in zijn eigenlijk vak even diepe inzichten heeft eigen gemaakt
(wij beroepen ons slechts op de gedrukte en door hem gestelde Memorie over den
Graanhandel, door de Amsterdamsche kooplieden in 1822 Z.M. aangeboden) en
aan de behartiging van zijne tijdelijke belangen geen oogenblik onttrekt; dat hij altoos
tijd vindt, om in de genoegens der gezelligheid te deelen, eene uitgebreide
letterkundige briefwisseling te houden, en posten tot algemeen welzijn te bekleeden;
latende nu het oordeel over dezen pas negen en twintigjarigen man gerustelijk aan
onze Lezers over.
Wij eindigen dan met den wensch, dat deze oprechte uitboezeming hem niet
ongevallig zij, en dat het Gode behage, hem in het bezit van zijne onverzwakte
gezondheid te bewaren, en hem nog lang te sparen voor zijn vaderland, waarvan
hij zulk een zeldzaam sieraad uitmaakt, voor het Christendom, dat hij zoo warm en
hartgrondig belijdt, en voor zijne naaste betrekkingen en talrijke vrienden, waardoor
hij als om strijd geacht en bemind wordt!

II.
In de Parijsche Revue Encyclopédique van 1823 werd een artikel geplaatst van den
navolgenden inhoud:
‘AMSTERDAM. Improvisation Hollandaise.
Il se trouve ici un phénomène extraordinaire à tous égards; c'est un Improvisateur
Hollandais. Il ne faut pas du tout le
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comparer aux I m p r o v i s a t e u r s Italiens. Mr. de Clercq, qui tient un rang distingué
dans le commerce de cette ville, s'applique avec zèle aux affaires de son état, et
ce n'est que dans ses heures de loisir, qu'à l'âge de 27 ans il a pu s'acquérir une
connaissance approfondie de l'histoire, surtout de l'histoire moderne, des littératures
grecque, latine, espagnole, italienne, française, anglaise, allemande, et de celle de
son païs. Il en a donné une preuve éclatante dans la réponse à une question
proposée par la seconde Classe de l'Institut, réponse qui lui a valu le prix d'or dans
la séance de 1822. Avec une impartialité aussi ferme que son instruction est variée,
on l'entend citer tour à tour avec enthousiasme des vers de Calderon et du Tasse,
de Voltaire, de Byron et de Schiller. A un fond si solide d'instruction Mr. de C. joint
l'inspiration que fait le poète. Jusqu'ici peu de vers sont sortis de sa plume; mais
souvent dans un cercle d'amis lorsqu'un d'eux lui indique un sujet à chanter il se
lève, ne médite qu'une ou deux minutes et alors plein du dieu qui l'inspire, un torrent
d'idées, d'images découle en beaux vers de son esprit exalté. Dans l'hiver de 1820
et 1821 à un souper, où il fut question d'affaires politiques, un des convives le pria
de chanter le voyage de la reine de Naples à Laybach. Il se lève: il trace en vers
plein de feu et de verve un tableau de sa belle patrie, le paradis de Naples; des
révolutions qui ont agité son état politique, non moins terribles que les révolutions
de la nature, qui minent sa capitale; des Romains, des Goths, des Grecs du Bas
Emprire, des Sarrasins, des Normans, Prussiens, Hongrois, Angevins, Arragonais,
Français, qui l'ont envahie tour-à-tour; des efforts infructueux de ce païs, jouet
éternel des caprices d'usurpateurs étrangers, à conquérir une liberté qui le fuit
toujours; enfin, des événemens de 1820 et des dangers malheureusement trop
réels, qui menacent de nouveau
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l'indépendance de cette terre classique, dévouée à la servitude. - Une autre fois,
dans une société plus nombreuse, les dames qui s'y trouvaient furent inventées à
lui proposer un sujet. Comme la m o r t d e S o c r a t e e t l a P a t r i e réunissaient,
le plus de suffrages, le poète s'en empara pour les confondre dans un seul et même
tableau. Ce que l'on doit admirer surtout, c'est la flexibilité de son talent, qui embrasse
les sujets les plus disparates. C'était dans une de ces soirèes, consacrées à ses
amis intimes, que la chasse avait été le sujet improvisé; quelques minutes après
on le pria de célébrer Schiller, ce qu'il fit avec enthousiasme, en traçant de main de
maître le caractère et les talens poétiques, qui distinguent le coryphée des tragiques
allemands et même en traduisant sur le champ quelques uns de ses passages les
plus brillants en vers hollandais. Le morceau, intitulé Melpomène, improvisé dans
une réunion de membres de l'Institut chez M. Wiselius, est un de ceux que l'on
remarque le plus. C'est là que Mr. le Professeur Kinker de Liège, un des poètes les
plus distingués de la Hollande, put se convaincre de la réalite de ce phénomène,
auquel il ne parait pas avoir ajoutè une foi implicite. L'improvisateur prit l'art
dramatique dans sa faible enfance; la suivit dans sa jeunesse vigoureuse sous
Éschyle, Sophocle et Euripide, peignit en quelques traits brillants et dont la vérité
fut reconnue par les savans hellénistes de l'Institut, le caractère distinctif de ces
trois poètes; passa ensuite dans l'Italie, en France, en Éspagne, en Angleterre, en
Allemagne, et retourna en Hollande, pour donner un aperçu rapide mais admirable
des litératures dramatiques de ces divers pays. Les applaudissemens furent sincères
et universels. A un talent si distingué et si peu commun Mr. de Clercq joint le
caractère le plus aimable, des moeurs simples et douces, et surtout des sentimens
nobles et religieux. - L'auteur de
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cet article qui a eu quelquefois le bonheur d'entendre Mr. de Clercq en appelle, pour
la vérité de ces détails, aux témoignages de tous ceux qui ont eu le même avantage,
de Mr. Wiselius, Kinker, Bilderdijk, Tollens etc. C'est un triomphe pour la langue
Hollandaise, si peu connue dans ce moment et surtout si peu appréciée à l'étranger,
de produire non seulement des poètes du premier rang, mais aussi un
I m p r o v i s a t e u r du mérite de Mr. de Clercq.’

III.
Aan een brief door Mr. H.J. Koenen, op het laatst van 1832 aan een zijner vrienden
geschreven, wordt het navolgende ontleend:
de Clercq, wien het eene behoefte was zich in verzen te uiten, vroeg toen aan da
Costa een onderwerp om over te improviseren en kreeg Johannes. Hij ving aldus
aan:
Wie is hij, die daar ginds aan Galilea's meer
Op 't rustig, stil gelaat, voor zijnen God en Heer,
Dien eerbied spreidt ten toon, waarvan Gods englen blaken,
Wanneer zij 'sHoogsten troon met hallel-zang genaken,
Johannes van dien Heer, die U zoo teer bemint,
Gehuldigd volgeling!.....

Nu doorliep hij den ganschen levensloop des Apostels, maar altoos uit een oogpunt,
dat éenheid in het gansche stuk bragt: dat des geloofs!
Johannes op den berg, met Petrus en Jacobus, Johannes Petrus volgende en
steeds aan zijne zijde, Johannes in Gethsémané, Johannes onder het Kruis.
Johannes bij het scheuren der steenrotsen, Johannes bij Jezus verrijzenis, altoos
in verband gezien met die woorden, Johannes XXI: 24: Johannes' geloof.
Voorts Johannes in zijne zendbrieven, altoos aanmanende
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tot liefde. Mijne kinderkens, hebt malkanderen lief! Hij was de apostel der liefde.
(Hier bezigde de Poëet uitmuntend zoet vloeijende trocheeën). Ook hier was hij het
beeld zijns Meesters, de geliefde des Heeren. Eindelijk, Johannes in de Openbaring,
de Apostel der Hoop, de Heere komt! Dit gedeelte was uitnemend verheven en
heerlijk. Al het majestueuse en schoone der Openbaring, al dat grootsche
schilderachtige; de Heiland in zijn uitblinkend priesterlijk gewaad, wandelende
tusschen de gouden kandelaren. Het gezigt van den troon Gods en de hemelschare
der verlosten, de regenboog en den troon, het openbreken der zegelen, de Engelen
met de drinkschalen van Gods toorn; het steken der laatste bazuinen; de
monsterdieren uit zee en afgrond opgekomen, de verwarring en verbijstering der
ongeloovige aarde; de ongehoorde plagen der menschen; de woedendste oorlog,
die nog ooit ontstaan was, alles in rumoer en dolzinnigheid voorthollende; dat alles
trof ons, terwijl wij met gespannen aandacht naar de spreuke luisterden, het innigste
der ziel, als de Clercq op eens, door een meesterlijke wending, van maat verandert
en de verschijning van Jezus Christus in gloeijende verzen maalt, ontleend aan dien
Daniël, (cap. VII) die met den Daniël des N.T. zoo veel overeenkomst had.
Ik kan u den indruk niet beschrijven, dien dit alles op mij maakte; niet min schoon
waren de 6 of 7 coupletten, waarmede het gedicht, in deze maat sloot.

IV.
De ‘Herinneringen uit het leven en den omgang van Willem de Clercq medegedeeld
in de Maatschappij tot nut van 't Algemeen door Mr. Isaäc da Costa,’ behelzen de
volgende bladzijden over de improvisatie.
‘Het was in het jaar 1820. Ik had de Hoogeschool te Ley-
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den nog niet voor altoos vaarwel gezegd. Het element, waarin ik mij tot dat oogenblik,
te midden èn der studiën èn der woelingen van' dit levenstijdvak, bewogen had,
was poëzie geweest: de poëzie met hare wegsleepende, vaak te loor stellende
idealen, maar toch ook met de kiemen, daarin niet zelden van inniger, van diepere
en hoogere waarheid nedergelegd. En ik zag van op haren drempel de menschelijke
maatschappij in hare, bij die intrede vooral, zich zoo zeer prosaïsch voordoende
werkelijkheid. En onder deze tweederlei gewaarwording was reeds in die dagen de
weg mij toebereid geworden tot eene voor geheel mijn leven beslissende overtuiging
omtrent een wezenlijker en heerlijker wereld, beide dan die bloot menschelijke om
mij heen, en dan die dichterlijke in mijn binnenste. Het was op dat tijdstip dat ik,
twee-en-twintig jarig jongeling, met den destijds vijf-en-twintig-jarigen de Clercq in
kennis en aanraking kwam. Het was ten huize van den Dichter Antoni Hartsen te
Amsterdam. Met onderscheidene mannen van naam in handel en letteren zag ik
mij aldaar vereenigd ter maaltijd. Daar stond, onder de levendig gewordene
zamensprekingen op het nagerecht, een man op in al den gloed der jeugd,
merkwaardig in geheel zijn uitzien en voorkomen, maar bovenal door het tintelende
gitzwart zijner geest- en levenvolle oogen, en in het geheel door iets karakteristieks
Zuidelijks en toch tegelijk oud-Hollandsch in de uitdrukking van gelaat en gestalte.
Met een soort van eigenaardige driftige beweging van zijn zetel opgerezen, stond
hij weldra in schier onbewegelijke houding voor ons, en van zijne tong stroomde
onverwijld en onbelemmerd een breede en heldere vloed van dichtregels, vol
schilderachtige waarheid en rijke zakenkennis, over het hem door een der
aanzittende gasten opgegeven onderwerp van improvisatie: het Zuiden.
Voor het eerst in mijn leven had ik een dichterlijke im-
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provisatie gehoord. De dichter zelve was destijds nog in den morgenstond van zijne
toen reeds zoo merkwaardige loopbaan. Hij had nog pas vier jaren te voren, als
ware het spelende, in een intiemen vriendenkring die gave bij zich zelven ontdekt,
en had ze beproefd, het allereerst, in een andere dan de moedertaal, in het
Hoogduitsch. Sedert meer en meer tot bewustheid gekomen van het in hem opgewekt
vermogen, ontwikkelde hij het bij zich zelven, door veelvuldige gelegenheden tot
toevallige oefening meer dan door opzettelijke studie, met even verbazende snelheid
als voorspoed, tot dat nu vier en dertig jaren geleden, ten huize van den dichter
H.H. Klein, de Prins van Oranje, later Koning Willem de Tweede, het eerste voorwerp
was van een in het openbaar, dat is buiten den kleinen vriendenkring, door hem
geimproviseerden zang.
Met de in hem in alle zijne verrichtingen, zoo huiselijke als wetenschaplijke, zoo
dichterlijke als maatschaplijke, eigene naauwkeurigheid en beknoptheid heeft hij
zelf van de onderscheidene onderwerpen aanteekening gehouden, door hem in
eene reeks van dertig jaren, in een aantal van ongeveer zes honderd improvisatiën
behandeld. Bij deze aanteekening, die overigens alleen het opgegeven onderwerp,
zonder eenige aanduiding van de wijze waarop het behandeld werd, te kennen
geeft, is voorts nog de opgave gevoegd van de plaats, alwaar de improvisatie
gevraagd was, met herinnering somtijds van enkele merkwaardige personen, daarbij
tegenwoordig geweest. Ook deze korte herinnering heeft in het belangrijke boekske
van des Dichters hand, waarin zij opgenomen is, hare eigenaardige waarde. Zij
herroept, in dikwerf treffende combinatiën, namen voor den geest, even als die van
hem zelven, in ons Vaderland bepaaldelijk, of ook in het geheel in de Europeesche
wereld, historisch; namen, voor het overige, ook aldaar deels verblijd deels “verwon-
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derd elkander te ontmoeten:” als b.v. die van den Raadpensionaris Rutger Jan
Schimmelpenninck, van Gijsbert Karel van Hogendorp, en van Wiselius, van Borger
en van der Palm, van Hamaker en van Kampen, van Bonterweck en Bowring, van
Merle d'Aubigné en Heringa, van Athanase Coquerel en Hengstenberg, van Ravekes
en Bilderdijk. Voorts even veel verscheidenheid, als het personeel der bijwoners,
in het boekske opgeteekend, aanbiedt, hervindt zich in de plaatsen en gelegenheden,
alwaar of bij welke de improvisatiën gevraagd en volbracht werden: aan boord van
schepen, door de Nederlandsche Handelmaatschappij bevracht, op officieële
maaltijden, het zij in den Haag, te Rotterdam, of te Amsterdam bijgewoond, op den
top van een zeeduin, in eene zitting van het Instituut of in eene Vergadering der
Hollandsche maatschappij, en het liefst, zoo al niet het meest, in den eenvoudigen
huiselijken, in den familie- en vriendenkring.
Bovenal wordt men bij het overzicht getroffen door de rijke verscheidenheid der
stoffen en den verbazenden schat van kennis, lectuur, en geheugen, die de
geïmproviseerde behandeling daarvan gebiedend vorderde en noodzakelijk
onderstelt. Wie weet het niet, hoe men den beroemden Improvisator evenzeer op
zijn gemak en als te huis vond, uit wat gebied van geschiedenis, kunst, en
wetenschap ook, het onderwerp het zij door iemand der aanwezigen opgegeven,
het zij door het lot bepaald, het zij (als hoogst zeldzaam het geval was) aan zijne
eigene keus overgelaten was. Vandaar op het allenzins merkwaardige lijstje
gelegenheidsverzen van allerlei aart, luimige zoo wel als ernstige, - onderwerpen,
gegrepen het zij uit de gewijde of kerkelijke Oudheid, uit de oude of de
middeneeuwsche Geschiedenis, of uit de verschheid zelve van onzen leeftijd en
van het oogenblik, - en evenzeer uit het gebied zoo van wijsbegeerte
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als van letterkunde; ja, des noods uit dat der cijfers van de rekenkunde, als toen
hem ergens de vier regelen van optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deeling
tot eene stof voor improvisatie werden voorgesteld. Nooit of nergens heeft hij zich
met een opgegeven stof verlegen getoond, nooit of nimmer zich er met eenige
schoonklinkende algemeenheden van af gemaakt! Ja, ofschoon het hem een drang
als van plicht en van roeping, een gewoonte uit behoefte des harten was, alle
onderwerpen, van wat aart ook, te rug te brengen ten slotte tot de hoogste belangen
voor hart en leven, voor Christendom en menschheid, tot de verkondiging van het
kruis van Christus, van het koningrijk van God; zoo deed hij ook dit geenszins door
als ware het over zijn oorspronkelijk aangenomen onderwerp heen te springen,
maar veeleer door het in den weg eener even diepzinnige als geestvolle behandeling
tot de groote uitzichten en waarheden, die steeds zijn hart en gemoed vervulden,
verrassend ongetwijfeld, maar ook tevens geleidelijk op te voeren.
Op die wijze dan, met altijd dezelfde ongekunstelde kunstkracht, met altijd dezelfde
grondigheid en levendigheid, bewoog hij zich in alle de breedte en lengte van zijn
onderwerp, het zij hem daartoe aangegeven was de geschiedenis der wijsbegeerte
bij de ouden, of die van de Spaansche omwentelingen van zijnen eigenen leeftijd,
- het zij ons zijn geimproviseerde zang in het paleis en tot op het schavot van Maria
Stuart of in de bijeenkomst der Vorsten te Laybach leidde, - het zij hij Mahomet
beschreef of Lord Byron bejammerde, - Willem Tell in het leven herriep, of Willem
den Zwijger, - den Cid Campeador bezong of den Zanger van den Fingal, - het zij
hij Dante of Tasso, Schiller of Goethe, Milton of Vondel, Voltaire of Bilderdijk
dichterlijk ontleedde, - de reis en het verblijf op Java van den Hoogleeraar Reinwardt
verhaalde in zijne tegenwoordigheid,
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of wel Jeronimo de Bosch herdacht in het bijzijn zijner naaste verwanten, - het zij
te Rotterdam stil stond bij het standbeeld van Erasmus of bij het Coliseum te Rome,
- Pericles uit den hoogsten bloeitijd van Athene, of Malesherbes uit het bloedigste
tijdvak onder het schrikbewind te Parijs deed opdagen, - Cesar met Alexander
vergeleek, of Karel den Twaalfde met Peter den Groote, of Beverninck met Villèle,
- dan weder eens niet weigerde een glas water of een stalen pen ten uitgangspunt
of onderwerp zijner zangen op te nemen, of tusschen beide eene geschiedenis
zijner eigene improvisatie dichtend improviseerde, - elders wederom Rubbens
schilderde of Frederik den Groote, - den dood van Lavater of Luthers verantwoording
te Worms voor oogen stelde, - Herculanum en Pompeji uit hare asch in het aanzijn
herriep, Antwerpen of Lissabon beschreef, of Rome, Constantinopel, Jerusalem, in
haren alouden luister of later verval of toekomstige heerlijkheid te aanschouwen
gaf, - den Adamastor der Lusiade in Nederduitsche zangtoonen hergaf, of aan
Michel Angeloos colossale grootheid hulde bracht, - straks op vaderlandschen
bodem Willem III den Stadhouder-Koning, in de wezenlijkheid zijner grootheid tegen
over de pracht en praal van een Lodewijk XIV plaatste, - den slag van Doggersbank
bezong of den tiendaagschen veldtocht, - of, in een geheel anderen kring van
denkbeelden, den Novemberorkaan van 1836, - of in de oude Asiatische wereld de
puinhoopen van Babylon, - of aan Gods hemel den regenboog, - en over geheel de
oppervlakte der aarde Christus koninkrijk.
Waar improvisatie werkelijk poëzie en geen bloot gerijmde of aan elkander gelijmde
klanken zijn, daar is het eene poëzie bij uitnemendheid als zoodanig te noemen en
te roemen. Laat wellicht de gezette en opzettelijke bearbeiding meer ruimte aan de
fijnheden der kunst in keus en keur
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van uitdrukking en in de harmonieën van den versbouw; - hier, op het gebied van
geimproviseerde dichtmaat, heeft en geniet men de vrucht zoo veel te frisscher en
te verscher als van den vruchtbaren grond gelezen, of van den rijk beladen boom
geplukt.
Veroorlooft mij hier een enkelen blik op het wezen dier poëzie, M.H.! op dat ons
de toetssteen niet ontbreke, aan welken wij de gehalte van de Clercqs improvisatiën
zullen mogen beproeven en naar waarde schatten, uit het standpunt ook der
dichterlijke kunst. Doch op die vraag: Wat is poëzie? is het antwoord in eenige
woorden niet gemakkelijk. Lichter valt het, poëzie te gevoelen, te geven zelfs, dan
ze met juistheid te beschrijven, en in haar zamenstel uit meer dan een element te
leeren kennen. Ook is de beteekenis van het woord meer dan eenerlei, ten aanzien
althands van zijne opvatting in een zeer ruimen of meer beperkten zin. In den eerst
bedoelden zin der uitdrukking is er poëzie in elke schoone kunst, of liever, is elke
schoone kunst eene afdeeling van een zelfde rijk van poëzie: schilderkust is de
poëzie van het licht en van den vorm, poëzie in kleuren, tinten, en omtrekken, muziek is de poëzie, te weeg gebracht door melodie en harmonie van klanken, het
zij onafhankelijk van, het zij in zamenspanning met het gearticuleerde woord, bouwkunst is de muziek en alzoo wederom de poëzie der evenredigheden. Poëzie
1
in dien ruimeren zin des woords, geeft, uit kracht van zijnen oorsprong , dat soort
van ondergeschikt en betrekkelijk scheppingsvermogen te kennen, het welk het
genie van den eenmaal naar zijns Scheppers beeld gevormden mensch door
woorden, toonen, kleuren, lijnen, vormen, binnen zeker hem gestelde grenzen en
onder bepaalde hoogere wetten,

1

Ποίησιζ, making.
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vermag te oefenen. Poëzie alzoo in elk der genoemde vakken is, in haar wezen
beschouwd, geen navolging, maar naschepping.
In meer beperkten en gewonen zin vers taan wij door poèzie, de poëzie van
denkbeelden in woorden. En wat is in deze hare beteekenis de poëzy anders dan
ons eigen natuurlijk taalvermogen, doch door een zoo veel hooger, op gevoel,
verstand, verbeelding werkende aandrift bezield, ontwikkeld en verhoogd. Van dien
kant beschouwd is van nature ieder mensch dichter, is er wellicht niemand ooit
gevonden, die in opvatting en uitdrukking eener zaak niet voor het minst eenige
malen in zijn leven dichter was. Neem een mensch, wie en van wat stand of
geestesvorming hij zij, die op een punt waar hij in leeft of uitnemend belang stelt,
door tegenspraak, door wat anderen prikkel het van buiten af zijn mag, opgewekt
wordt en vuur vat; zoo er slechts eenige bekwaamheid in hem is om zich in woorden
te uiten of lucht te geven, zijne taal zal warm worden en zich bezielen, de gedachten
in zijn binnenste zullen zich vermenigvuldigen, de stroom zijner redenen zal tot een
versnelden polslag stijgen, zijne denkbeelden - (mits onder dat alles het hoofd bij
de warmte des harten koel blijve, een eerste kenmerk van alle poëzie, niet in
dweeperij ontaard) - zullen zich als van zelve ordenen en op nieuwe, puntige,
verrassende, aanschouwelijke wijze combineeren; zijne woorden zullen zelfs iets
meer of min zangerigs ontfangen, althands van den dagelijkschen toon en gang
zijner volzinnen zich op merkbare wijze onderscheiden. En gij hebt hier reeds in
zijne allereerste kiemen of elementen het wezen der poëzie.
Bezieling, alzoo, de eerste voorwaarde van de taal des dichters en van den geest;
aan welken zij ontstroomt! Om deze te weeg te brengen is als gelegenheidsoorzaak
ieder onderwerp in staat: zoowel het Alphabeth (gelijk Bilderdijk
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het ergens te kennen geeft) als de Homerische Achilles. Maar de dichterlijke bezieling
sluit nog iets meerder in, vordert nog iets diepers, dan een levendige en vruchtbare
opvatting van het onderwerp. Het is een gevoel als van verplaatsing op hooger
standpunt, als van aandrift uit hoogeren kring; het is een gevoel van inspiratie. Van
daar bij de Ouden het gelijkbeteekenende van dichter en wichelaar (vates), - het
denkbeeld eener godheid in den dichter gevaren, en zijn gemoed in warmte en
beweging brengende. Van daar, op gewijd grondgebied, de verwantschap tusschen,
de eenzelvigheid van poëzie en profecie, - doch ook op ongewijd gebied (want
geene kracht of gave in den mensch heeft of geeft uit zich zelve iets heiligs of
heiligends) dat kenmerk eener hoogere maar satanische ingeving, hetwelk in zoo
vele voortbrengselen, bij name ook onzer meest moderne dichtkunst, niet ver te
zoeken zal zijn.
Dichterlijke inspiratie intusschen lost andere geestkrachten en gaven in den
mensch geenszins in zich op, bij wijze hetzij van verslinding of van onderdrukking,
zij doet die veeleer opwaken, roept ze in het leven, zet ze in beweging. Drie
vermogens inzonderheid plegen onder dezen invloed in des dichters ziel te ontwaken:
de gave der intuïtie, het talent der combinatie, de kracht der vorming tot harmonie
en éénheid.
De gave der intuïtie allereerst! Zij is dat soort van geestelijk instinct bij den mensch,
in zeker opzicht hooger, in een ander wederom lager dan dat van zijn
redeneervermogen staande. Zij is een blik (coup d'oeil) des geestes, niet slechts in
het vak van poëzie en kunst onwaardeerbaar, en in de hoogere streken van die
atmospheer onmisbaar, maar ook op allerlei gebied van menschelijke kennis en
wetenschap, ja van handeling en praktijk. Voir la chose (noemt het Pascal) d'un
seul regard, et non pas par progrès de raisonnement.
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Met deze gaaf van intuïtie hangt nauw te zamen, ofschoon wezenlijk daarvan
onderscheiden, de gaaf van combinatie. Is gene vooral eene zaak des gevoels,
deze behoort meer bepaald tot het gebied der verbeeldingskracht. Het opgewekt
gevoel van den dichter zoekt buit en voedsel en uitbreiding voor de denkbeelden
die in hem geboren worden, in alles wat hij om zich heen waarneemt, of uit den
voorraad zijner kennis en wetenschap door het kanaal des geheugens van verre
en van nabij tot zich trekt. Te recht is door den dichterlijken denker Vinet gezegd:
La poésie vit d'association d'idées. Zoo kiest zij zich b.v. een beeld uit het gebied
des lichts om een denkbeeld uit te drukken dat tot het gebied des gehoors behoort,
en spreekt, ook in het dagelijksche leven reeds, van een schreeuwende voor een
hoog roode kleur; dus, omgekeerd, eene uitdrukking uit het gebied des gehoors om
een denkbeeld, tot dat des gezichts behoorende, weder te geven, en men spreekt
van den toon van een schilderstuk! Wij gaven het reeds te kennen: de ziel der poëzie
is beeldspraak, gelijkenis en afspiegeling van den éénen kring van het geschapene
met en door den anderen; beeldspraak, hetzij met stoute en onvermoeide
consequentie doorgezet, of telkens in het oneindige afgewisseld door nieuwe
beeldspraak.
Maar noch des dichters blik, die bij wijze van divinatie tot het wezen der zaak
doordringt, noch de rijkdom en verscheidenheid, die uit zijne gave van combinatie
geboren wordt, zijn op zich zelve in staat aan zijn werk een wezenlijk karakter van
schoonheid in waarheid mede te deelen, indien aan het dichterlijke plan, indien aan
de dichterlijke uitstorting dat beginsel van orde, van harmonie, van eenheid ontbreekt,
waaraan de menschelijke geest (ook hier wederom uit kracht zijner schepping
eenmaal naar het evenbeeld eens Gods van orde, niet van verwarring), zoowel
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in de redeneering des verstands als in de gewrochten van het genie behoefte heeft.
En niet slechts in de harmonie der denkbeelden en der woorden, maar ook in die
van klank en wederklank, openbaart zich dat zelfde beginsel van behoefte aan
regelmaat, orde, eenheid. Van daar de wet van maat en rijm, een bij ware poëzie
geen gedwongen of willekeurig aanhangsel, maar natuurlijk uitvloeisel der dichterlijke
bezieling, en dat zelfs in een maar eenigszins bezield proza zijne eigenaardige en
1
onvervreemdbare rechten heeft .
Vraagt iemand of Willem de Clercq dat karakter van wezenlijke poëzy bezat,
waarvan wij hier de hoofdtrekken schetsten? - Wat dan in eene eerste plaats die
gave van intuïtie betreft, den waren dichter kenmerkend, - die onzen Nederlandsche
dichter voor de vuist met slechts eenige kennis of gevoel gehoord hebben, kunnen
het zich herinneren en getuigen, met wat treffend een geluk, met wat onbedriegelijken
blik en fikschen greep hij van stonde aan in het opgegeven onderwerp het dichterlijke
middelpunt, den dichterlijken ader ontdekte, waarvan hij straks den rijkdom deed
uitgaan eener poëzie, wel in nadruk zonder pen en inkt, maar “met louter
luchtpenseelen” in het leven geroepen. Aan zijne niet minder gelukkige en altijd
verrassende gave van combinatie der denkbeelden leverde een even ruim als sterk
geheugen de stof op, vergaderd sints de vroegste kindschheid door de meest
uitgebreide lectuur en een zelden overtroffen opmerkingsgeest. Want ook een fijn
opmerker was onze edele improvisator, aan wien, bij schijnbare afwezigheid van
gedachten, gelijk men het noemt, geen ding

1

Men zie deze toespeling op den numerus en alliteratie in proza eenigzins uitvoeriger
aangegeven in het fragment zelve uit mijne Voorlezingen over Poëzie, in verband met
geschiedenis en menschkunde, geplaatst in het Album der schoone kunsten, blz. 21-23,
waarvan deze laatste vier alineas grootendeels eene aanhaling zijn.

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

467
in de bizonderheden zelfs van het meest dagelijksche leven ontging, zoo dat, bij
voorbeeld, evenmin de geschiedenis der vaak veranderde mode sedert de dagen
zijner eerste herinneringen, als die van volken en staten, van kerk en wereld, hetzij
aan zijne schriftelijke aanteekeningen of aan zijne mondelinge improvisatiën hare
bijdragen voor de kennis van den mensch en van de menschheid onthield. Bij rijkdom
van denkbeelden, opmerkingen, feiten, paarde zijne dichterlijke voorstelling zoowel
als zijn altijd levenvol prosa eene aanschouwelijkheid, piquant en schilderachtig in
hooge mate; - een erfdeel wellicht zijner moederlijke afstamming uit het geslacht
van de Vos, onder hetwelk de in 1845 overleden Secretaris der Vierde Klasse van
het Instituut, Willem de Vos (moeders broeder van onzen improvisator), op
merkwaardige wijze de gave bezat van zich uit boeken en platen allerlei localiteiten
met eene juistheid van verbeelding tot in bijzonderheden, voor te stellen, die
meermalen den reiziger en ooggetuige verbaasd, niet zelden beschaamd deed
staan. Niets in het geheel, voorts, verrassender dan de treffende combinatiën van
gedachten, waardoor onze de Clercq tot de groote slotresultaten plag te komen van
zijn dichtstuk; resultaten, naarmate zijne gave door zijn godsdienstig geloof gevoed
en gelijktijdig met dat geloof ontwikkeld werd, steeds meer en meer ernstig geworden,
innig, hemelsch, geestelijk, Bijbelsch, Christelijk, dat is, den Persoon, het kruis en
de kroon van Christus den Heer, verkondigend en verheerlijkend.
Misschien zouden zijne verzen, op schrift gebracht en gelezen, minder getroffen
hebben door het eigenlijk musicale van den versbouw, zoo als wij daarvan althans
in Vondel en Bilderdijk de idealen bezitten in onze taal, ofschoon hij anders in zijne
improvisatiën ook wel met veel geluk verscheidenheid wist te geven aan de versmaat,
en niemand
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onder het hooren zich van de zijde zelfs der versificatie licht over eentoonigheid zal
hebben beklaagd. Toch onderscheidden zich, uit den aard der zaak, zijne
Alexandrijnen misschien meer door gemakkelijkheid, dan door schoonheid van
zamenstel en kunstige ingrijping in elkander. Maar juist die gemakkelijkheid, in
verband met den rijkdom, de gehalte, den zamenhang van den inhoud, wekte bij
den meest bevoegden, ja strengen beoordeelaar geen minder bewondering dan bij
den meer dagelijkschen hoorder. Zij was te opmerkelijker, daar zij, onzen dichterlijken
Improvisator eigen ook als hij in proza eenig onderwerp opzettelijk behandelde, niet
gewacht scheen te mogen worden van iemand, die, in het dagelijksche leven zonder
bepaalde inspanning sprekende, in de uiting zijner gedachten wel iets meer of min
belemmerds somtijds had, dat intusschen, zoodra zijn geest bij een gegeven stof
ter overdenking en bespreking maar eenigzins levendig werd, even spoedig en
gelukkig verdween als de neveldamp, die in zomer of herfsttijd eenen schoonen
dag meermalen voorafgaat, ja te gemoet doet zien. Doch het was in bijna alle zijne
hoedanigheden aldus de Clercqs eigenaartigheid; het uitnemendste lag onder een
niet altijd zoo veel belovende uiterlijkheid verborgen: zijne improvisatiegave onder
het voorkomen van eenen, die de spraakorganen met geene buitengemeene vlugheid
in beweging brengt; - zijn geest van opmerkzaamheid onder dat van dusgenaamde
distractie - zijne innerlijke kieschheid van gevoel onder dat van een soort van gebrek
soms aan den algemeen aangenomen vorm.
Wat zal ik zeggen van dien grondslag aller poëtische krachten, de inspiratie, bij
onzen vaderlandschen improvisator? Deze vooral was (het behoeft na al het gezegde
geen betoog meer) bij de Clercq de gave bij uitnemendheid. Alleen reeds de meer
dan gewone moed, die het optreden
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voor menschen van bekende en onbekende richting en geaardheid, van bekende
en onbekende aangezichten, tot het uitbrengen van een onvoorbereiden
dichterarbeid, onderstelt, laat zich, in een man vooral van de Clercqs tot
beschroomdheid toe nederige gemoedsgestalte, zonder zulk een hoogere opwekking
en als opvoering buiten zich zelven, naauwlijks denken. Doch ook buiten die
zeldzame gave van stoute improvisatie ligt er in den dichterlijken aanleg als zoodanig
reeds een element van moed. Een man die, welke ook op maatschappelijk en
staatkundig terrein zijne dwalingen mogen geweest zijn, wel bevoegd was ten allen
tijde om zoo over poëzie als over personeelen moed een oordeel te vellen, Lamartine,
heeft ergens eenige opmerkelijke woorden gezegd over de verborgene verwantschap
tusschen de beide gaven. En inderdaad de verwantschap ligt in doorluchtige
voorbeelden zoowel op gewijd als op ongewijd grondgebied voor oogen. Wie was
ooit dichter als David, de krijgsheld? En voerden niet te Athene ook de twee grootste
Tragedieschrijvers met eere het zwaard voor de onafhanklijkheid van hun vaderland?
Voelde Alexander de Macedoniër zijne geestverwantschap niet met den Zanger,
dien hij aan Achilles benijdde, en wiens werken hij overal in een gouden doos met
zich voerde? Riep niet de groote Condé, als hij een van Corneilles meesterstukken
zag uitvoeren, in verbazing uit: Où donc Corneille a-t-il appris l'art de la guerre? Dat
onze Bilderdijk niet, overeenkomstig zijnen aanleg, de militaire loopbaan betreden
heeft, is het gevolg geweest van een bloot uitwendig (ongelukkig of gelukkig?) toeval;
maar beide de krijgsman en de krijgskundige ademt voorzeker niet minder in den
onvoltooiden Epos van den Ondergang der Eerste Wereld, dan in de Lusiade van
Camoëns, die zoowel van beroep als van aanleg een krijgsman is geweest.
Doch daar is buiten dien krijgsmansmoed, welke door

Willem de Clercq, Naar zijn dagboek

470
zoo vele toevallige omstandigheden òf ontwikkeld òf gestoord òf in richting en natuur
veranderd worden kan, nog een andere moed, aan welken de dichter, naar zijne
roeping althands, niet vreemd wezen mag. Het is de zedelijke moed, het is de moed
van zijne overtuiging, het is de moed van zijne gave, het is (en zoo was het bij de
Clercq inzonderheid) de moed van zijn geloof. Lang voor dat het geloof in de hoogste
waarheid, hoezeer reeds kiemend in zijn hart en geest, nog alle de krachten van
zijn genie tot God verheerlijkende dienstbaarheid, als ware het, geheel veroverd
had, gaf ik den indruk die zijne improvisatiën op mij maakten, in antwoord op een
voortreflijk aan mij gericht vers, in deze woorden terug:
Als ge, ontzettend in uw moed,
Heel uw boezem, heel uw leven
Aan den dichtgeest op durft geven,
En op eens geheel de wereld van u afstoot met den voet,
Als gij, voor geen val beducht,
Boven Pindus top durft rennen,
Onbelemmerd in de vlucht
Van uw breed gespreide pennen,
En op 't naar uw starend volk
Melodyën neêr doet dalen,
Krachtig als de bliksemstralen,
1
Overvloedig als de regen uit de ontboeide donderwolk.

Ik ben meer dan eens getuigen geweest van den indruk, dien hij op allerlei
gemoederen, maar vooral ook op vroeger aan deze wondere gave ongeloovige
hoorders maakte. Levendig heb ik inzonderheid voor den geest eene improvisatie
in het jaar 1822 ten huize van Wiselius volbracht, in de tegenwoordigheid van
onderscheidene leden van het

1

Da Costa, Poëzie D. II. blz. 140, 141.
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Koninklijk Nederlandsch Instituut en andere daarbij genoodigde letterkundige
vrienden van den gastheer. Daar bevonden zich, onder velen, de dichters Loots,
Tollens, Spandaw, van 's Gravenweert. Daar was mede tegenwoordig een dichter,
die als wijsgeer niet licht het bestaan erkende hetzij van oorzaken hetzij van
verschijnselen, die den maatstaf van zijn individueel menschelijk begrip te boven
gingen. De improvisatie van de Clercq, waarvan men hem gemeld had, had hij zich
altijd voorgesteld als een soort van rijmliefhebberij, even onbeduidend van zakelijken
inhoud als zonder waarde ten aanzien van de poëtische omkleeding. Daar wordt
bij den afloop van het gastmaal de Clercq uitgenoodigd door den gastheer om te
improviseeren, en men draagt het den dichterlijken tegenspreker op, het onderwerp
te bepalen. Hij noemt Melpomene, de Muse van het Treurspel. De Clercq werpt,
gelijk hij gewoon was in die oogenblikken, zijn stoel ter zijde, zijn servet ter aarde,
plaatst zich, en, onvoorbereid zoo immer, heft aan. Daar stort hij achter elkander,
naar oppervlakkige maar zeker niet overdrevene berekening, een stroom van meer
dan duizend dichtregels uit, waarin hij de geschiedenis van het Treurspel van haren
eersten oorsprong af in Griekenland opvat, en verder den loop der ontwikkeling of
des voortgangs tot op onzen tijd volgende, eene schets geeft van den inhoud eeniger
voorname meesterstukken, geleverd door de drie grootste mannen in het vak te
Athene, door de latere Engelsche, Spaansche, Fransche, Hoogduitsche,
Nederlandsche Treurspeldichters: eene proeve alzoo uit Eschylus, Sophocles,
Euripides, uit Shakespeare, uit Lope de Vega, uit Corneille, Racine, Voltaire, uit
Goethe en Schiller, uit Vondel; - ten slotte het geheele denkbeeld van Treurspel of
Drama opheffend en als oplossend in de beschouwing van die groote dichterlijke
handeling der geschiedenis van de menschheid, - in
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de voorstelling van dat ontzachlijk verheven Drama van goddelijke ontwerping,
schepping, en ontwikkeling, hetwelk, op de eerste bladzijde van Genesis zich
openende, in de laatste tafereelen der Apocalypses van den apostel Johannes zijne
volheerlijke ontknooping vindt. Den wijsgeerigen twijfelaar ging het daarbij, als zijnen
voorganger in de Oudheid, die de beweging in de natuur ontkende, en tot wiens
wederlegging iemand der aanwezigen zich vergenoegde op te staan en te wandelen.
Ondertusschen had ook de eindelijk overtuigde Wijsgeer zich van verwondering en
bewondering niet kunnen onthouden; maar nog is het mij alsof ik hem voor oogen
heb, gelijk hij zich onder de Clercq's improvisatie als onder eene soort van
bezweering in allerlei richtingen bewoog, vooral wanneer hij, meenende telkens dat
de improvisator zijn slot naderde, en alzoo telkens opstaande om zich gereed te
houden hem bij den afloop te complimenteeren, telkens wederom door nieuwe
stroomen van poëzie en gedachten als overgoten, en tot het hernemen van zijne
zitplaats als ware het gedwongen werd.
Van eene andere improvisatie onder de velen, waarvan in der tijd veel gesproken
en geschreven is, werd in een Nederlandsch Tijdschrift een kort verslag gegeven.
Het is die over den Faust van Goethe, ten jare 1823 gehouden in bijzijn van twee
Pruissische Dom-Candidaten, en besloten met een dithyrambische opwekking tot
verkondiging van het kruis van Christus, bepaaldelijk aan de beide jongelingen
gericht. Doch ook buiten hetgeen men, hoogst spaarzaam overigens, hier en daar
vindt aangeteekend van sommige improvisatiën des gezaligden, gebeurt het mij
nog telkens aan onderscheidene plaatsen in ons vaderland getuigen van dat
verbazend talent te ontmoeten, wier geheugen nog in staat is, om voor het minst
van den loop der gedachten en van de treffende gezichtspunten in de door hen
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bijgewoonde proeven een belangrijk denkbeeld weder te geven. Dus, onder anderen,
herinnert zich nog een onzer gemeenschappelijke vrienden te Rotterdam, op wat
schrandere en tevens aandoenlijke wijze hij in eene improvisatie daar ter plaatse
het hem opgegeven onderwerp: Oldenbarneveld behandelde. Het scheen, dat de
voorsteller met zijne keus eenigzins in gemengde scherts en ernst den Dichter wilde
in het nauw brengen, door hem bij die gelegenheid tot een stellige en gemotiveerde
verklaring te noodzaken omtrent de destijds, en nog altijd, teedere en veel
besprokene vraag over de rechtspleging van dien Staatsman. De Clercq, zonder
aan dien eisch rechtstreeks te voldoen, koos tot zijn punt van uitgang en geheel het
thema van zijn geïmproviseerden zang, de wel bekende opteekening van den dood
des Advocaats in de Resolutiën der Staten van Holland: Een man van grooten
bedrijve, besoigne, memorie en directie, ja singulier in alles. Die staat ziet toe, dat
hij niet en valle, en zij God zijner ziel genadig, Amen!
Van nog ééne improvisatie, uit een later oogenblik van des dichters leven, zij het
mij vergund hier nog eene vluchtige aanteekening bij te voegen, omdat zij ons
gelegenheid kan geven, het vlugge en veel omvattende van zijn verheven talent in
verband te zien uitkomen met het gulle en echt populaire van zijn geheele wijze van
zijn in het midden der maatschappij en van den werkkring, waarin hij, tot nut en
zegen van zoo velen, gedurende een aanmerkelijk gedeelte van zijn aardsche
loopbaan geplaatst was. Het was aan boord van de Evertsen, in het jaar 1839. Het
gewone verzoek om eene improvisatie aangenomen zijnde, waren de drie eerst
opgegevene onderwerpen: Admiraal Evertsen, de Scheepvaart en Java, ter zijde
gesteld; maar nauwelijks was door een der aanwezigen het woord China
uitgesproken, of de dichter stond op en schetste in een
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stroom van onafgebroken vloeiende verzeu in geregelden zamenhang of
verrassenden overgang van denkbeelden, eerst de ligging, uitgestrektheid, en
ontzachlijke bevolking, de voortbrengselen, industrie, en regeeringsvorm der
Chinezen, - gaf een denkbeeld van hunne aloude tijdrekeuing, van de wetgeving
van hunnen Confusius, van hunne mandarijnen en letterkunde, - bepaalde zijne
hoorders bij meer dan ééne zonderlinge eigenaardigheid van het merkwaardige
volk, - hing een tafereel op van hunne treurige afgodsdienst in sterk sprekende
tegenstelling met hunne zoo zeer gevorderde verstandsontwikkeling, - stond
vervolgens stil bij de prediking van het Evangelie in het zich dus noemende
hemelsche Rijk door de Jezuïten, den valschen bekeeringsijver dier orde, en daarvan
de verderfelijke gevolgen, - ging van daar over tot de vragen van het oogenblik: de
opiumkwestie, den dien ten gevolge onlangs uitgebrokenen Engelschen oorlog op
dat tijdstip, - en nu zijn prophetisch dichterlijken blik op de toekomst werpende, zong
hij op hoog gespannen toon, in woorden gloeiende van den geest des geloofs, hoe
die oorlog, schoon ook uit onedele stoffelijke oorzaken ontstaan, in de hand van
Hem, die het goede uit het kwade weet, en alleen vermag, te scheppen, nog eenmaal
het middel zoude worden om in het tot hiertoe afgeslotene China ruime deuren in
het eind voor de prediking van het Evangelie der genade en des levens te openen.
Niet vergenoegd, voorts, zijn aangenomen onderwerp op deze wijze te hebben
uitgewerkt, nam hij nog door middel van een treffenden overgang de eerst
opgegevene, maar toen ter zijde gestelde, improvisatiestoffen op, - toonde het
belang van China voor den Europeschen, en bepaaldelijk mede voor den
Nederlandschen handel, in betrekking tot onze zoo nabij het groote land gelegen
Indische koloniën, - bleef vervolgens zich ophouden op Java, - schetste de ge-
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schiedenis der vestiging van de Nederlanders in die gewesten, het karakter van
den Javaan, den rijken natuurschat der voortbrengselen van dat eiland, de
verplichting van regeering en natie, om er het Evangelie uit te breiden. Eindelijk
nog, de koloniën beschouwende in verband met den bloei onzer scheepvaart, kwam
hij van overgang tot overgang nog op den roem van Neêrlands oude zeehelden,
van de Evertsen in het bijzonder, en zoo tot den bodem van het schip, waarop de
maaltijd plaats had, te rug.
De hooggeschatte vriend, die mij dit overzicht van de Clercqs improvisatie aan
boord van de Evertsen mededeelde, voegde daar nog eene bijzonderheid bij, gelijk
ik reeds te kennen gaf, voor de kennis van zijn hart en volkslievende richting
kenmerkend. Als na den gewonen stroom van lofen dankbetuiging, op de improvisatie
gevolgd, de beurt om den beker op te heffen tot hem zelven gekomen was, stelde
hij nu, op grond dat de best gebouwde schepen toch niet baten zonder bemanning
met goede matrozen, de gezondheid van Janmaat in; een toast die, gelijk beneden
aan den disch, alzoo ook straks boven deks vernomen zijnde, met uitbundig gejuich
ontfangen en beantwoord werd. Van de stemming der gemoederen maakte
aanstonds daarop de dichterlijke Volksvriend gebruik, om ten behoeve van een
ouden invaliden zeeman een inzameling voor te stellen, die, gelijk men het in ons
Holland pleegt uit te drukken, nog een aardig sommetje opbracht.
Indien de improvisatiën van de Clercq in der tijd op schrift gebracht hadden kunnen
worden en door den druk algemeen gemaakt, zij zouden, naar een gemakkelijk te
rechtvaardigen berekening, een getal van niet min dan tien tot twaalf beknopt
gedrukte octavodeelen hebben opgeleverd. Dat van dat alles nagenoeg niets voor
de nakomelingschap, en slechts hier en daar een enkele herinnering in openbare
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tijdschriften of onuitgegeven aanteekeningen van vrienden is bewaard gebleven,
kenmerkt, wel toevallig en buiten zijn toedoen maar des niet minder wezenlijk en
opmerkelijk, den man, die in alles zoo oneindig meer was dan hij wilde schijnen, en
ook werkelijk scheen. Eenigermate kan hij, die hem zelven nooit gehoord heeft, zich
een denkbeeld van den gang en vooral ook van de volheid zijner improvisatiën
maken uit enkele opstellen, door hem afzonderlijk uitgegeven, of hier en daar in
Tijdschriften geplaatst, bij name die over het Oosten, Spanje, Rusland, en Amerika,
de ware dichter beschouwd als de vertegenwoordiger van zijnen tijd, in de
Nederlandsche Stemmen en Beschouwingen over Godsdienst- Staat- Geschieden Letterkunde, in welke de maandelijksche Beschouwingen der tijden (1836 tot
1839) van zijne hand zijn. Vluchtig ter nedergeschreven of gedicteerd. zijn deze
kort te zamen getrokken slotsommen van opmerking over de dagelijksche
gebeurtenissen van den tijd op allerlei gebied, een soort van improvisatie in proza,
waarin men, zoo onopgesmukt en dikwijls schier achteloos daarheen geworpen als
zij zijn, de hand van een meester, het oog en het hart vooral van den Christen-dichter,
niet ligt miskennen zal.’

V.
Ten slotte worden hier nog opgenomen de navolgende regelen van den heer J. van
Oosterwijk Brnijn:
‘Om te voldoen aan het ontvangen verzoek heb ik de volgende drie herinneringen
aan improvisaties van den heer W. de Clercq neergeschreven, gelijk zij bij mij in
het geheugen gebleven zijn.
o

N . 1 is geweest op een maaltijd van de Algemeene Vergadering der Hollandsche
Maatschappij, in het toenmalig
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Badhuis in de plantage, in bijzijn van Tollens, Messchert, Borger en andere
letterkundige leden dier Maatschappij. Het was in dien tijd gewoonte dat ieder dichter
op het dessert een vers voorlas. Ik had Philemon en Baucis voorgedragen. Men
verzocht de Clercq te improviseeren. Het onderwerp hem opgegeven was de Zee.
Hij werd zeer toegejuicht maar Tollens betwijfelde of het niet een afgesproken
onderwerp was. De Clercq hoorde dit en vroeg nog eens het woord, en in een nieuwe
improvisatie op het feest van den dag doorliep hij in zijn zang alle op dien maaltijd
voorgedragen gedichten, zonder een enkel over te slaan en met een uitvoerigheid
en nauwkeurigheid welke een algemeene bewondering verwekten, zoo wel over
zijn geheugen als over zijn tegenwoordigheid van geest en vloeiende versificatie.
de

De 2 was op het dessert van een souper. Midden in een levendig politiek
gesprek, werd de Clercq uitgenoodigd zich te laten hooren. Men gaf tot onderwerp
Noach; en in een uitvoerig dichtstuk, in afwisselende versmaat, beschreef hij eerst
de wereld voor den zondvloed, het menschdom van dien tijd, het bouwen van den
ark en Noach en zijn zonen. Nu volgt de beschrijving van den zondvloed, Noach en
zijn gezin in een nieuwe wereld, en de wereldgeschiedenis van de afstammelingen
der drie zonen als voorspellingen van Noach. Het was zoo aangrijpend schoon, dat
men zou denken dat de Clercq afgemat, en voor alles ongeschikt zou geweest zijn,
maar tot aller verbazing ging hij rustig zitten en na een oogenblik van lofinoogsting
is hij de eerste om den draad van het politiek gesprek weer op te vatten waar het
gebleven was en te vervolgen alsof er niets was gebeurd.
de

De 3 was op een diner bij onzen vriend Retemeijer, waarop ik mij met mijn
meisje, Cornelia Kolff, bevond. -
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Zij was het opgegeven onderwerp, en met vlugheid en kennis greep hij alle Cornelia's
uit de Geschiedenis aan om ze beurtelings te doen verschijnen in eenig verband
tot de aanwezige Cornelia. Maar dit was hem wel wat ernstig, en overgaande tot
het luimige maakt hij op alle schotels van het nagerecht zinspelingen in verband
van een wensch aan mijn meisje en mij. Dit is vooral door mij opgeteekend tot een
bewijs van geest en luim bij zijn improvisatie, waarbij onderwerpen uit het dagelijksch
leven niet waren buitengesloten.’
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